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Forord.

Lige siden mine „M inder om Brahelrolleborg" i  Sommeren 

1870 bleve sendt ud i  Landet, har jeg modtaget den ene venlige 

Opfordring efter den ander: t i l  at fortscette lignende Under

søgelser for en videre Kreds. Men det stod mig klart, at, for 

at gaa ind derpaa, maatte der noget andet og mere t i l  end 

hvad jeg fra  Barndommens tidligste Tid havde indsamlet i  

min Fodeegn. —  Rigets Arkiver, S tifte ts , Amtets og Herre- 

gaardenes Arkiver maatte gjennemplpjes, og t i l  saadanne A r

bejder havde jeg son: Bonde hvcerken Tid eller Penge. Im id 

lertid fik jeg, saa at sige uden at jeg tcenkte derpaa, i  Foraaret 

1873 en lille  Pengegave af Faaborg Sparekasse, som samme 

Aar uddelte et stprre Belpb t i l  „ H u s f l i d  og l i g n e n d e  

-Ojemed paa L a n d e t " ,  t i l  Opmuntring og „Fortsættelse af 

m in litercere Virksomhed", og det blev den fprste Anledning 

til,  at jeg for A lvor gik ind paa Sagen.

Med Ministeriets Tilladelse arbejdede jeg nu i  R igs

arkiverne, og at jeg i  Gehejmearkivet har g jort en saa rig  

Hpst skylder jeg fprst og fremmest Konserentsraad Wegeners 

Velvillie og Godhed samt Assistent Krarups venlige Bistand 

saavelsom Registrator Plesners og Cand. Sechers Interesser 

for mine Forskninger. Zeg arbejdede fremdeles i  Ministeriets 

Arkiv, det oldnordiske Museums Arkiv, Matrikulsarkivet



Landsoverretsarkivet og i  begge vore offentlige Bibliotheker. 

Paa ethvert af disse Steder har jeg modt en overordentlig 

Venlighed, og det er kun en simpel P lig t at fremhceve nogle 

af de Mcend, som i  vcesenlig Grad have Wren for det Udbytte, 

jeg fra disse Steder har bragt hjem med mig. Kontorchef 

Joh. Grundtvig, Fuldmcegtig Zorgensen og Assistent Block; 

Justitsraadene Herbst og S trunk; Kammerjunker Rosen, 

Arkivar Buhl, Assistent Schmidt og Revisor Dsterriis; P ro 

fessor Thorsen, Jnstitsraad Bruun samt alle ovrige Embeds- 

moend og Assistenter ved Bibliothekerne, scerlig det store kongelige 

Bibliothek. Men foruden have tre af vore historiske Forfattere: 

F r. Barfod, O. Nielsen og C. Paludan M uller, hver paa sin 

Maade givet mig mangt et Vink og mangen Vejledning t i l  

den rette Benyttelse af Hovedstadens rige Samlinger, som jeg 

nu i  Efteraaret 1875 for fjerde Gang i  Lobet af 3 Aar har 

benyttet. Hs. M a j. Kongens Kabinetssekretær, Gehejme- 

etatsraad Trap har desuden vist mig der: Venlighed at 

udlaane mig en hel Del M ateria lier t i l  S a lling  Herreds 

Topografi.

Med en ikke mindre Venlighed er Svendborg Amtsarkiv 

blevet aabnet for mig, saa jeg endog ved Amtmand Grev 

Brockenhuus Schacks fjceldne Forekommenhed har kunnet af

benytte . hele Rcekker af gamle Tingbpger m. m. i m it eget 

Hjem, hvor jeg i  Ro har kunnet drage et rig t Udbytte af 

dem. Med et lignende Held har jeg kunnet arbejde i  Odense 

Bispearkiv, S a lling  Herreds Provstearkiv, Brahetrolleborg- og 

Holstenshuses-Birkers Arkiv og flere af Omegnens Prceste- 

arkiver. Paa alle disse Steder har jeg modt en venlig Imøde

kommenhed, ikke alene ved Arbejdet paa selve Stedet, men 

ogsaa ved Udlaan, og jeg har saaledes Grund t i l  at takke 

S tifte ts  Biskop, v r .  tliool. Engelstoft, Provst Thorup og 

Birkedommer Kruuse, der desuden paa mange andre Maader



IX

have staaet mig bi under m it Arbejde. Fremdeles maa jeg 

fremhceve et P a r Sognepræster, hvem jeg soerlig for denne 

Bogs Vedkommende er kommen i  Berorelse med, nemlig Krohn 

i  Vesteraaby og Knndsen paa Avernako, der begge have ud- 

laant t i l  mig deres Sam linger t i l  vedkommende Sognes 

Historie. Paa mine Vandringer i  M ark og Eng og Skov

har jeg allevegne truffet Mcend blandt mine Standsfcrller, der 

have ydet mig nodvendig Vejledning. Z  to store Herregaards- 

arkiver paa Holstenshus og Brahetrolleborg har jeg haft den 

mest uhindrede Adgang, for ikke at tale om den gjcestfti M od

tagelse, jeg altid nod, hvorfor jeg ncest ncevnte Herresoeders 

cedle Besiddere soerlig har at takke Godsinspektorerne Pade 

og Lutzen samt Godsforvalter Lorentzen.

Det er kun en lille  P le t af vort Foedreland, jeg her har 

behandlet, men det har skjcenket mig mange glade Tinrer, th i 

det er en Fornojelse at arbejde under saa venlige Forhold, 

hvor alle kappes om at lette Arbejdets Byrder. A t jeg 

har vceret i S tand t i l  at indsamle den storste Del af 

Materialierne uden Tab, det har jeg endvidere Hs. Exellence 

Gehejmekonferentsraad Baron Holsten Carisius t i l  Holstenshus 

at takke for. Han har vist en Interesse fom kun Faa for 

gamle Minders Bevaring, og han har vist en levende Interesse 

for noervcerende Arbejde. Han har iblandt andet t i l  Bestridelse 

af mine derved haste Udgifter ydet mig den betydelige Gave 

af 100 Rdl.

Holstenshus og Nakkebolles Historie sendes saaledes ud i  

Verden, efter at m in utroettelige og trofaste Hjcelper, H r. F r. 

Barfod, med Pennen i  sin Haand har gjennemset famme. 

Den fendes ud i  Verden med det Dnske, at den maa finde 

en gunstig Modtagelse blandt de lavere og flaansomme Dommere 

blandt de hojere Samfundsklasser, at den maa blive lcest i  

den Kreds, for hvilken den ncermest er bestemt, i  den menige



Del af Folket, og vcere et M iddel t i l  at bringe den Over

bevisning t i l  Klarhed, at, n a a r  m an  er m i s f o r n ø j e t  med 

N u t i d e n ,  saa er det  f o r d i  m a n  ikke ser t i l b o r l i g  t i l 

bage  p a a F o r t i d e n ,  ikke ser h v o r le d e s  v o re F o r fo e d re  

have sukket u n d e r  T r æ ld o m m e n s  og F a t t i g d o m m e n s  

tunge  A a  g. Kunde den tillige hjcelpe en og anden t i l  at 

skjonne, at man med A lvor maa arbejde paa Aandens og 

Hjcertets Frigjorelse, inden der i  Sandhed kan vcere Tale om, 

at man ikke blot er fribaaren, men f r i ,  da — ja da vilde 

jeg ikke have arbejdet forgjceves.

F l e n i n g e  ved B r a h e t r o l l e b o r g  d. 6te Oktbr. 187b. .

N. Rasmussen Sokilde.



Hr. k. 8 s k il de kar KM den Avdked at bede miA 
om at tsje vt par kvier t il kans forord, vA i dem at v i 
tale miA om kans bvA. Han kar allerede selv saAt, at jeA 
kar „Ajennemset den med pennen i KAnd", vA det vil kan 
saAtens kave forstået saledes, at jeA kar bruZt pennen, 
imens je§ lseste. Det er fuldkommen sandt. deA kar mH-ske 
vseret saa keldiA nu vA 6a at kunne kenle<le Kan8 opmserk- 
somked pa et vA andet, 8vm kan kavde vver8et, eller at 
lssmpe 1i<lt ved en krssmstillinA, rette lidt pa en udtalelse, 
sendre et udtryk osv.; men kertil indskrsenker vAsa vsesentliA 
min virksomked sig'. deA kunde vel endnu vsere ueniA mecl 
den serede forfatter i et vA andet, men — mAske kar kan 
ret, maske kar jeA ret, kvorimod det er sikkert, at jeA 
vilde kalt fuldstsendiA uret, kvis jeA — saafrssmt jeA liavde 
kunnet det — vilde undertr^kt anden mands meninA, kivt 
fordi den ikke var min, eller vilde kave ladet anden mand 
8i§e, kvad ikke kan men kun jeA kunde siAe med luid 
overt^dninA. Nen, kvad enten jeA er mere eller mindre 
eni§ med kam (vA f u l d t  eniAe kunne dvA aldriA tv selv- 
stsendiAe msend blive), sa skal jeA Aserne tillsje, at jeA Kar
lssst kans bvA med Alssde, fo rd i jeA  tror, A t det er en Avd

-
OA n M jA  KvA, udarbejdet med 'alvors klid PK k'ssrliAked, en 

bvA, der v il Ajsre Aavn, kvvr den kommer, nar den kun 

kke bliver staasnde paa kalden. Det er naturliAvi s ikke en



koA kor tle 1ser6e, men '̂6A mener 6oA — 6̂A tor ikke 1iA6- 
krem pLstL <let, tki 6ertil er lssr6ommen miA alt kor 
kremme6 — '̂e§ mener 6og at selv <le 1ser6e vil6e vssre 
Ala6e, li vis vi Kav6e sa.6a.nne sserskrikter om ret manAe ak 
vore 6Ane; OA vi an6re, vi <let menige I^olk, vi maa ak 
Hsertet siAe korkatteren tak kor liver gennempisket skrolle 
o§ liver AennemvaAet time. Natte 6er kun urnles kam 
1e l̂jAlie6 OA krsekter til ikke alene at kul<lksre 6ette arkene 
men manAt et kommende.

^re^eriksderA 6. 76e Oktbr. 1875.

^recisrik Larko^



I Afsnit.

Egnen i Oldtiden.*)
» '

„F o r Bjergene bleve t i l  og D u  dannede Jorden, 
ja  fra  Evighed t i l  Evighed er D u  Gud."

(Davids Salme 90, 2.)

1. Vore Naturgransiere og andre Videnskabsmand ere 
ved deres Undersøgelser komne t i l  det Resultat, at det meste 
af vort lille  Land lid t efter lid t er dukket frem as Havets 
Skjod, medens Zsbrceer og Isbjerge i  den fjcerne forhistoriske 
Tid have sort Sten og alle S lags Jordarter med sig fra  de 
hsjere Nabolande Norge og Sverig ned t i l  Danmark. Disse 
milelange og milebrede Zsflader forte efterhaanden uhyre 
Byrder med sig, som de enten sijod soran sig eller aflejrede 
paa Grundene i  Havet og paa de deraf fremkomne lave Ders 
Overflade, aldeles paa samme Maade som endnu den Dag 
i  Dag Is lands Zokier og Alpernes Gletschere langsomt kore 
losrevne Klippestykker, S ten og Jordarter ned i  Dalene.

Naar man gaar ud fra  disse videnskabelige Iagttagelser, 
har man en Forklaring t i l  Dannelsen af deMcegtige Banker, 
der hceve sig t i l  over 300 Fods Hojde i  henved en halv M ils  
Afstand^fra Fyns sydlige og sydvestlige'Kyst, og som have

* )  Foruden vore Oldgranskere og Videnskabsmands S krifte r, iscer 
Japetus Steenstrup, Worsaae og Johnstrup, have flere offentlige 
Foredrag, og Aarb^gerns for nordisk Oldkyndighed vceret de væsent
ligste Kilder t i l  dette Afsnit.



faaet det efter vore hjemlige Forhold ikke upassende Navn 
„D e  fynske A lper".

Denne nfrugtbare og stenrige Hojderyg Nord for Faaborg, 
Kaleko og D irn isfe  danner en Fortsoettelse af Svaninge 
Bjerge og omfatter „Gjoerup Skov", Dyrehaven (Rodkildsoure) 
og fortscettes igjen uden sonderlig Afbrydelse syd forGronderup 
ved Solvbjerg, Bogebjerg og Favrshoj med ovrige Hojder 
nord for Vesteraaby. De hojeste Punkter hceve sig over 
Havfladen: Rikkelsbjerg 355 Fod, Solbjerg 331, Dyrehavs
bakken 312 og Bakkerne ved Svaningehuse 300 Fod.

Saavel den storste Del af Knagelbjerg, Gjoerup Skov og 
Dyrehaven, som de ovrige tilgrænsende S trikn inger bestaa af 
en uhyre Mcengde storre og mindre Rullesten, der ved Havets 
eller Asens mcegtige Virkninger ere sammenkastede paa denne 
Hojderyg. Denne t i l  Kornavl nfrugtbare Bakkestrcekning, der 
staar som en Formur mod Fyns ovrige frugtbare Land, inde
holder Rullesten i  en saadan Mcengde som neppe noget andet 
Sted i  Danmark. Lcengere mod Vest danne Svaninge, 
Haastrup og Zordlose Bjerge en Fortsoettelse af de fynske 
Alper. Her findes vel ogsaa Rullesten, men langtfra i  en 
saadan Mcengde eller af saadan Storrelse som nord for 
Holstenshus; det er scedvanlig Sand, det blode gule Sand 
afvexlende med Ler.

Efterhaanden som Danmark voxede frem af Havet, 
dcekkedes lid t efter lid t de nogne Banker med Plantevoext, 
der dannede Grundlaget for den Skovvcext, som senere skulde 
komme. Vore Torvemoser ere at betragte som Aarboger i 
denne Henseende; th i de afgive ved deres tusindaarige Lag 
umiskjendelige Spor af alle de Plantevcexter, Landet igjennem 
Tiderne har baaret frem.

Den forste almindelige Skovvcext var Bcevreasp og B i r k ,  
der banede Vejen fo rNaa le t rceerne ,  fom i Forening dannede 
den forste store Skovalder. Saavel Blodtrceet som Fyrre
stammerne findes i  de underste Lag i  vore Moser, og af 
Naaletrceer have v i i  vore Skovmoser her paa Egnen, navnlig 
i  Gjcerup Skov, ofte fundet store og mcegtige Stammer, saa 
store og gode, at de have afgivet smukke Brcedder. Men



Fyrreskoven forsvandt efterhaanden, idet den blev fortrcengt af 
Egeskoven.  Det er Egens Natur at voxe op i  Naaletrceets 
Lce, ind til den har naaet dette over Hovedet; det er, hvad v i 
endnu den Dag i  Dag se i  vore Skove. Z  Gjcerup Skov, 
en af de celdste af Nutidens Naaleskove i  Danmark, hvor den 
forste Trcevcext er afdreven, viser Egen sig allevegne iblandt 
den ny P lantning som en for unge Naaletrceer —  selv 
Graner —  farlig  Snylteplante, og fik den Lov at raade sig 
selv, vilde v i rimeligvis om et P a r Hundrede A ar faa en 
Egestov, der hvor v i nu have en Naalestov.*)

Oldtidens Egestove bestode væsentligst af „ V i n t e r e g e " ,  
der endnu i  hojere Grad end vor nuvcerende „ S  o mm er eg" 
brugte Tid t i l  at voxe og Tid t i l  at celdes.

Naar man mener, og vistnok med Foje, at vor Urbefolk
ning (vor Stenalders Folk) har levet her allerede i  Fyrre
skovenes Tid, saa er der dog et endnu fyldigere Vidnesbyrd 
for, at Danmark har vceret beboet i  Egeskovens Tidsalder. 
Saaledes finder man meget ofte i  de af Moserne opgravede 
Egestammer M inder om, at de have staaet i  Berorelse med 
Mennesker ved Oxens og Ildens  Indvirkn ing. Soerlig for
tjener det at anfores, at der i  Skovmoserne ved Gjcerup 
Teglvcerk ofte er fundet store Egestammer, hvis overste opad- 
vendte Del er afbroendt og forkullet, saa det synes, som 
Stammerne i  brcendende Tilstand ere kastede paa Vandet og 
saaledes fortcerede af Zlden lige t i l  Vandspejlet. Z  den ind- 
dcemmede Nakkebolle F jord har man desuden funden mcegtige 
afhuggede Egestubber, der utvivlsomt i  mere end Tusinde A ar 
have vceret skjulte af Fjordens Vande.

Oldtidens Egeskove gave senere P lads for B o g e n ,  og de 
forsvandt, om end ikke saa aldeles som Fyrreskovene. Bogen, 
som tidligere ikke fandtes her, har nu i  henved et P a r Tusinde 
Aar bredt sine lyse Kroner over de danste S le tte r; men det 
varede lcenge, inden den aldeles slog Egen af Marken. Det 
er forst i  de senere Aarhundreder, at den ncesten har for
trcengt Egen.

* )  Jcevnfor herom: Vaupell, „D e  danske Skove".



T il de soeregne Skovaldere sluttede sig soeregne lavere 
Planter og sceregne D y r, der nu tildels ere forsvundne. I  
Fyrre- og Egeliden vandrede Rensdyret, Elsdyret, Uroxen 
eller Koempeoxen med Bjornen, Ulven, Vildsvinet og Lossen 
omkring i  vore store og toette Skove. V i have paa selve 
disse vore Egne M inder om de fleste af disse D yrs  Tilværelse 
i  hin fjcerne Tid. Foruden Takker af en for mindst 500 Aar 
siden uddod Hjortefamilie, der ere fundne i  Nakkebolle F jord, 
har man af og t i l  i  Torvemoserne fundet sceregne „H jorte
takker". En saadan, der fandtes i  en Mose ved Vesterskjerninge, 
er senere af Sagkyndige erklceret for Takker af det virkelige 
Rensdyr. Men M inder om dette D y r forekomme iovrigt kun 
sparsomt her i  Landet, derimod har det prcegtige Elsdyr 
overalt efterladt sine M inder, og det ikke blot i  sine ejen
dommelige skovlagtige Takker, men ogsaa en hel Del gamle 
Stednavne synes at tyde hen derpaa, saasom Elshoj, Elsager, 
Elsmose o. s. v. I  en Mose ved Haaftrup fandt man for 
nogle A ar siden et saadant prcegtigt, velbevaret Horn, og 
lignende har man fundet paa Nybolle Kirkelung i  Hillerslev 
Sogn. Z  Foraaret 1875 fandt man i  en Mose ved M illinge 
et fuldstcendigt og velbevaret Hoved af en Uroxe, der fkjonnedes 
at have vceret 7 Aar gammel, da den havde funden sin Dod 
i  Mosen. Afstanden imellem Hornenes Ender var 42 Tommer 
og Hovedets Loengde 19 Tommer. A f B jornens, Ulvens og 
Vildsvinets Tilvcerelse her i  Landet har man allerede i  Nav
nene umiskjendelige Spor. V i ville ncevne: Bjorno, Bjorne- 
mose, Bjornemosegaard, Bjerne, Ullehoj, Ullemose*), Basager, 
Bassehus o. fl. Og disse Navne kunne v i forfolge langt ud 
over Egnen ved blot at gjennemblade de gamle Markboger i  
Matrikulskontorets Samlinger.

Denne vort Lands forste Dyreverden minder os netop 
om det D yre liv, der endnu i  vor Tid findes i  vore nordlige 
Nabolande, hvor Klimaet langt fra  har den milde og blide

* )  „U lv" lyder i  det sydfynske Dialekt som „U ll" . (Dog var det 
ogsaa muligt, at enkelte af disse Stednavne kunde hidrøre fra  
Mandsnavne U ller, B j^rn  o. s. v.)



Karakter som hos os. Men det ligger ogsaa noer at drage 
den S lu tn ing , at vort Lands Klima i  hin fjoerne Tid var af 
en langt strcengere Natur end i  vore Dage, hvorpaa v i 
desuden kunde anføre adskillige Beviser, hvis det ikke vilde 
fore os for langt fra vor Vej.

2. Ligesom man med Hensyn t i l  Skovene har inddelt 
Tiden i  tre Skovaldere (Fyrrens, Egens og Bogens), saaledes 
har man ogsaa inddelt den i  tre store Kulturassnit: Sten-, 
Bronce- og Jernalderen efter de skoerende Redskaber, hine 
Tiders Beboere vare i  Besiddelse as. Som  foran anfort 
ansoette voreOldgranskere S t e n a l d e r e n  t i l  ncermest at falde 
sammen med Fyrreskovens T id ; man kjendte den Gang. endnu 
ikke Brugen as Metal. Redskaber og Vaaben vare af S ten 
eller Ben. F ra  denne fjoerne Tidsalder har man mangfoldige 
M inder. Stenhoje, Dysser eller Kcempegrave findes i  for
holdsvis stort Anta l omkring i  alle de noermeste Sogne ved 
Holstenshus og afgive et tilstroekkeligt Bevis for Egnens 
tidlige Beboelse. Men Minderne fra hin fjoerne Tid ville 
under de enkelte Byer noermere blive omtalte.

Stenalderens Folk stod omtrent paa samme lave K u ltu r
t r in  som Nutidens halvvilde Folkefoerd i  Amerika og Austra
lien. De holdt sig fornemlig t i l  Kysterne, Aalobene og 
Bredderne af de stsrre Soer, da Landets Ind re  doekkedes af 
Oldtidens toette Skove. Ligesom Stenfolkets Gravminder i  
stort Anta l endnu staa fredede efter Tusinder as Aar, saa har 
det ogsaa i  M ark og Mose efterladt hele Samlinger af Vaaben, 
Voerktoj og Redstaber. T rindt omkring i  Dirnisse og Aastrup 
Sogne ere fundne mange smukt slebne Stensager: Dxer, 
Mejsler, Hamre og Kiler, selv i  Nakkebolle Fjord har man 
fundet smukke F lintkiler og flere andre Ting. Men iscer er 
hele den ncermeste Omegn ved Vesteraaby og Pejrup ual
mindelig rig  paa Oldsager fra  Stenalderen. Saaledes har 
f. Ex. Sognefoged Kristen Andersen paa sin egen M ark ind
samlet raa og slebne Sager: K iler, Flintflcekker, Ostersbrcekkere, 
Skrabere og andre lignende Ting i  hundredvis, og adskillige 
andre have ligeledes anlagt smaa Samlinger af saadanne 
tusindaarige M inder. —  Omkring Kattegattet og dettes



Fjorde findes en Mcengde Kjokkenmpddinger, der gjemme 
Affaldet fra de M aaltider, som her i  sin Tid bleve holdte af 
Stenalderens Folk. Men af flige M a d d in g e r  har man kun 
faa og usikre Spor paa Nsterspens Kyster, og v i have saaledes 

' funden S por af en saadan paa den lille  D  Korshavn.
De mcegtige Kcempegrave ere enten „ R u n d d y s s e r "  

eller „ L a n g d y s s e r " ,  Jordhpje omsatte med Stenblokke, 
hvorpaa findes et eller flere Stenkamre, der hver iscer ere 
dcekkede med en mcegtig Overligger.

Det var i  saadanne stensatte Grave, at mcegtige Folk 
i  hine Dage jordede deres Dpde. M an finder ofte Ligene 
i  siddende S tillin g , og ved Siden af disse scedvanlig itu - 
brudte Lerkar, Ravsmykker eller adskillige S lags Vaaben og 
Redskaber af Sten. Overliggerne paa flige Dysser ere ofte 
af en saadan Stprrelse, at v i maa sorbavses over, hvorledes 
hin Tids Mennesker med deres simple Redskaber have vceret 
i  Stand t i l  at flytte og vcelte dem op i  et saadant Leje. T il 
Forklaring heraf skrev i  sin Tid Kong Frederik den Syvende 
en bekjendt interessant Afhandling. I  Alleefloven imellem 
Holstenshus og Faaborg findes flere smukke Langdysser; i  og 
ved P ipstorn findes de ligeledes i  stor Mcengde; men her 
mpder os den Mcerkelighed, at Skovens ene Side omslutter 
Dysser og Hpje fra  Stenalderen, medens den anden Side er 
toet besat med Iordhpje fra Broncealderens Tid. M an 
antager i  Almindelighed, at Stenalderen eller den Tid, som 
gik, fra  vor Urbefolkning kom herind i  Landet, ind til man 
sandt paa at nytte Metallerne, har varet godt og vel et P a r 
Tusinde Aar. Dog ere saadanne Beregninger naturligvis 
temmelig lpse. Broncealderen har vel varet noesten lige saa 
lang Tid, ind til Jernalderen begyndte omtrent med vor nu- 
vcerende Tidsregning.

3. M an mener, at B r o n c e a l d e r e n  (den Tid, da man 
anvendte dette M etal t i l  sine skcerende Redskaber, t i l  Baaben 
og Smykker) tog sin Begyndelse, da en hel ny Folkestamme 
havde vundet fast Fod i  Landet og enten fortrcengt eller 
gjort dets celdre Beboere t i l  Troelle. Denne ny Folkestamme 
var af en hpjere K u ltu r end Stenfolket, siden den allerede



kjendte t i l  Brugen af enkelte M etaller; og det er fra  dette 
sidste Folk v i nedstamme — for saa vidt v i da ikke nedstamme 
fra Troellene af det underkuede Stenfolk, fra senere Tiders 
undertvungne Krigsfanger eller fra  ny indvandrede Folke
stammer. I  Hovedsagen stamme v i dog vistnok alle fra  
Broncefolket, saa det noermest er dets Blod, der flyder i  vore 
Aarer.

I  Modsoetning t i l  Stenalderens Gravskikke blev det nu 
en almindelig Skik at broende Ligene samt at indsamle Aske 
og Benstumper i  Lerkar, som saa nedsattes i  smaa Jordhpje 
eller i  Siderne af selve Stenalderens Hpje. Det er heller 
ikke saa sjceldent at finde saadanne Urner eller Askepotter, eller 
rettere Brudstykker af dem, i  smaa Stenhobe og Stenkister 
paa den flade M ark, oste i  et stort Anta l toet ved Siden as 
hverandre. I  de flade Jordhpje, der ere let kjendelige fra  
Stenalderens Dysser, findes ofte mangfoldige Begravelser i  
en og samme Hpj. Hvor dette er Tilfoeldet, har man en 
Slcegtgrav eller ZEthpj for sig, og saadanne Hpje findes 
gjoerne anlagte paa Bakker med en vid Udsigt over Havet. 
Gravhpje og Spor af Ligbroending fra  Broncealderen ere talrige 
i  hele det sydlige Fyn. Saaledes findes en smuk Zordhpj i  
Bpgebjerg Skov ved Vesteraaby, og et P a r lignende Hpje, 
hvori fandtes „Askepotter" og Broncesager, ere flpjfede for 
saa A a r siden ved Pejrup. Men endnu fredes den store 
Sam ling af Jordhpje i  Skoven P ipstorn  ved Katterp.

4. J e r n a l d e r e n  inddeler man scedvanlig i  tre Perioder: 
den oeldre Jernalder, t i l  det femte Aarhundrede; Mellem- 
Jernalderen t i l  det ottende og den yngre Jernalder, der om
fatter Hedenskabets sidste Tid. M an er ikke kommen t i l  fu ld
kommen Klarhed, om det er det samme Folk med en stcerkt 
fremadskridende K u ltu r, der nu snart jorder sine Dpde under 
beskyttende Planker, Broedder eller Stene, i  naturlige Forhpj- 
ninger, i  Sand eller Grusbunker, og snart anvender Ligbroending; 
eller det er en hel ny Folkestamme, der paa denne Tid har 
foestet Bo i  Landet. Dog taler vistnok mest for den fprste 
Mening. Gravskikkene, der ere saa ulige i  Jernalderen, tyde 
imidlertid paa, at flere Religionsbegreber have krydset hinanden.



A f de Kcempehoje eller store Jordhoje, som man hist og her 
har fundet, og med Sikkerhed kan henføre t i l  Jernalderen, 
fkulde man ncesten tro, at man var kommen t i l  en ny Hojalder, 
efterdi denne Hojscetning igjen er en anden end Sten- og 
Broncealderens. M an har en Fortcelling om, at Kong Dan 
M yk ila ti var den forste, der lod sig jorde i  en saadan Hsj, 
og det med sin opsadlede Hest. Det var altsaa en Hoj fom 
den, man for 50 Aar siden aabnede ved Mollemosegaard i  
Hillerslev Sogn, hvor man fandt Benrade af en Hest og et 
Menneske, men imellem Heste- og Menneskebenene et Bidsel 
belagt med tynde Solvplader, en Del andre Prydelser, rustne 
Jernsager, et stort Metalkar m. m. Men hojere oppe i  samme 
Hoj havde man fundet en Del Urner med brcendte Ben 
og Aste.*)

Ved Siden af enkelte Tilfcelde af Hojscetning i  Jernalderen, 
hvortil endvidere kan regnes almindelig Begravelse paa den 
flade M ark, synes Ligbrcending iovrig t at have vceret temmelig 
almindelig i  Fyn, iscer i  den sydlige D el; men det er ikke 
Broncealderens Ligbrcending, man nu trceffer paa, det er sced- 
vanlig de saakaldte Brandpletter, der ligesom vise os, at man 
har brcendt den Dode paa Baalet i  et dertil gravet Hul, 
fcedvanlig paa almindelige Grusbanker, hror faadanne tilkastede 
Huller, der indeholde Brudstykker af Lerkar, brcendte Ben 
m. m., ofte findes i  stor Mcengde. Paa Bornholm har man, 
ncermest ved Amtmand Vedels store Interesse for Sagen, 
frembragt rige Fund fra Brandpletterne, der ere skjcenkede 
Museet i  Kjobenhavn. I  Omegnen af Odense, Nyborg og 
Svendborg, faavelsom paa vor egen Egn, har man i  den 
senere Tid ligeledes truffet storre Samlinger af Brandpletter, 
men disse have, saavidt vides, endnu ikke stjcenket Oldforst- 
ningen noget storre Udbytte. Vel fandt man for nogle Aar 
siden i  en Grusgrav i  Gjcerup en ncesten ubeskadiget Urne i 
en af de der vcerende Brandpletter, og i Urnen, der var 
omsat med Stene, laa der et Stykke Kjcebeben samt nogle

* )  S e  Worsaae: „Danm arks O ldtid" x. 79. N ordifl Tidsskrift for 
Oldkyndighed 1832 S .  192.



store Teender; men ifplge velvillig Meddelelse fra Etatsraad 
Steenftrup vare disse Teender af en almindelig tam Ko.

Hvis det kunde lykkes vore Oldgranskere bestemt at paa
vise, at disse Brandpletter ere fra den celdre Jernalder, saa 
havde man ligesom en jcevn Overgang fra Broneealderens 
ovenfor ncevnte Gravskikke t i l  Jernalderens Ligbrcending, da, som 
det synes, enhver enkelt Brandplet gjemmer Stpvet af et 
Menneske, og en Sam ling Brandpletter tcet ved Siden af 
hinanden er en Jernalders Kirkegaard, paa samme Maade som 
de scelles Begravelser fra Sten- og Broncealderen. V i vide 
sikkert, at man i  Hedenskabets sidste Tider hpjsatte Hpvdinger 
og forskjellige Personer, ved hvis Hvilesteder man rejste M in 
desmærker, Runestene med og Bautastene uden Indskrift, men 
det er ingenlunde paavist, at denne Maade har vceret a lm in
delig, og den har nceppe nogensinde vceret saa almindelig hos 
os som i det ovre S ve rig , iscer i  Upland. Det er hojst 
rimeligt, at det kun har vceret de mest fremragende Sloegter, 
der ere jordede i  Hoje eller i  dertil indrettede Gravkamre, 
medens den menige Mand maatte nojes med at jordes paa 
den flade Mark, for saa vidt man ikke fulgte den gamle 
Maade, at lade de Afdodes Legemer fortceres paa Baalet.

Om vore hedenste Forscedres religiose Tro skulle v i iovrig t 
kun bemcerke, at de troede paa en evig Gud, som havde skabt 
Himmel, Jord og Hav, og som de kaldte A lfader; men at de 
tillige troede paa en Mcengde timelige Guder og Gudinder, 
som de tilbade og ofrede t il,  tid t endog blodige Ofre, ja  selv 
Menneskeofre. Deres Hovedtempel var det ved Lejre i  Sjcel- 
land, hvor Lejrekongen tillige var den overste Offergode (o: 
Prcest); desuden havde de en Mcengde mindre Templer og 
Offersteder trindt i  Landet, og enhver Husbonde var selv 
sin Husstands ncermeste Gode. —  Ester Guderne have en 
Mcengde Steder trind t i  Landet Navn, saaledes Odense, det 
er Odins Ve eller Odins Helligdom.



I I  Afsnit.

Trek af Samfunds- og Landboforhold i 
Midalderen, med farligt Hensyn til

det sydlige Fyn *

I  Danmark toner Kcempesang 
B landt tusind Kcempehsje;
A f Heltefcerd paa Hav og Vang 
Har Dansten S yn for Oje.
Og gjcelder det Sohanedyst 
Ved Stoevn paa hoje Vove,
T i l  Sejer kalder Axels Rsst 
B landt danste Masteskove.
For Axels Aasyn Venden veg,
Og frelst blev Danmarks Rige;
For Axels Aand i  Orlogsleg 
Skal Danmarks Fjender vige.

I n g e m a n n .

1. Hele det sydlige Kystland af Fyn har sikkert roeret 
beboet loenge for det indre skovklædte Land. Derom vidne 
ikke alene de mange M inder sra Oldtiden, der findes i for
holdsvis betydelig Moengde paa disse Kyststrækninger, men 
vore celdste Efterretninger og gamle Kildeskrifter vidne det 
samme. Oldtidens Beboere yndede Havet og dets Noerhed; 
Skovene i  det Andre tyede man kun t i l  efterhaanden, som 
Omstændighederne og den stigende Folkemoengde tvang Beboerne 
t i l  at forlade Kysterne. A det sydlige Fyn afgave de fiskerige

* )  Efter vore historiske Forfattere Saxo, Allen, Barfod, Hammerich, 
Roeder, Kolderup Rosenvinge, Zydske Lov o. sl. Skrifter.



Soer og de den Gang saa mcegtige Aalob Opholdssteder, der 
nogenlunde erstattede Havet og dets Noerhed.

M an havde allerede i  Hedenskabets Tider begyndt at 
slutte sig sammen i  Landsbyer og at bygge Huse af Troe, 
hvortil de vidstrakte Skove gave M ateria lie r i  Overflodighed. 
Men det var Huse, hvis Stolper vare nedgravede i  Jorden, 
og Voeggene vare et almindeligt Risgjoerde, klinet med Ler 
paa begge Sider, mens Taget var lagt med Bark eller senere 
af S iv  og Ror. En Sam ling af faadanne Huse dannede 
Begyndelsen t i l  vore celdste Landsbyer. Endnu simplere have 
sagtens Bygningerne vceret i  Stenalderen, maaske Poelebyg- 
ninger i  Soer og Moser; men derom vide v i In te t.

Agerdyrkningen stod paa et meget lavt T rin . Landet 
havde sin Rigdom i  Havets og de talrige Indsoers Fiskestimer, 
i de tcette Skoves prcegtige V ild t og i  de rige Groesgange. 
I  Skov, M ark og Hede fandt S v in , Kvoeg, Faar og Geder, 
hvilke sidste i  en ganske anden Grad end nu horte t i l  Hus
dyrene, deres Fode. Jordens Dyrkning kunde man overlade 
t i l  den talrige Klasse af Trcelle, af hvilke man lod Manden 
bruge Hakken eller Ploven og Kvinden dreje Mollestenen. 
Naar im idlertid flere Aars Misvcext indtraf, som den store 

. Misvcext i  O lu f Svendsens Tid, hvor der hvert Foraar og 
Sommer herskede en saadan Torke, at A lt paa Markerne blev 
svedet bort, medens man i  Hosten sik en saa voldsom Negn, 
at det Lidet, der i  sure og side Huller var kommet frem, blev 
odelagt og halvraadent indsamlet paa Baade, fordi alle lave 
Strcekninger stode under Vand - da udbredte i  saadanne 
Tider Sygdomme og Hungersnod sig overalt. Efterhaanden 
som Kristendommen mildnede de raa Scrder, og vort Vikingeliv 
aftog, svandt ogsaa Skovene for Dxen og Ploven, og Jagten 
svandt ind med dem. Kvcegavlen og Agerdyrkningen erstattede 
mere og mere Oldtidens Jagt og Fiskeri. Efter Raadslagning 
af Byens Beboere blev det ene Jordstykke taget under Ploven 
efter det andet; derved fremkom de mange Skifter, hvert med 
sine scerlige betegnende, nu snart fortrcengte Navne. Paa 
ethvert af disse Skifter fik hver Bymand sine scerskilte Agre, 
der fulgte med hans Gaard eller B o l som Odel og Eje.



Hvad man havde opbrudt og taget i  Brug t i l  en By blev 
denne tilhorende. Hvor to eller flere Nabobyer i  Forening 
afbrcendte Skovene eller indhegnede de ode Strcekninger, fik 
de fcelles Ret t i l  Grcesbed paa en saadan Udmark, Overdrev 
eller Alminding. Naar Lodsejerne i  en B y bleve for talrige, 
flyttede efter fcelles Raadflagning flere og flere ud paa Ud
marken eller de uopdyrkede Jorder; derved fremstode fceregne 
Smaabyer eller Torper, der efter tre Vintres Hcevd havde 
Ret t i l  felvstcendig Behandling af deres egne Anliggender, 
men desuagtet vedbleve i  visse Henseender at staa i  Forhold 
t i l  Odelbyen. Ved Kristendommens Jndforelse gik de hedenske 
Gudsdyrkelsessamfund og den verdslige Bestyrelse over t i l  kristelige 
Menigheder, hver med sit Bedehus i  Steden for de hedenske 
Offersteder og hellige Lunde. Det skal med historist Vished 
kunne paavises ikke blot i  Norden, men ogsaa i England og 
Tyskland, at hedenske Templer jcevnlig ere forvandlede t i l  
kristelige Kirker.*) Det synes ogsaa at have fundet Sted her 
i  Fyn, th i teet omkring ved Vesteraaby By findes faa at sige 
det ene Oldtidsminde ved Siden af det andet. Det er Dysser 
eller Lcevninger af saadanne. Brandpletter af ulige A rt samt 
talrige Oldsager fra den fjcerne O ldtid. Omkring ved Aastrup 
har man lignende M inder, og det samme er Tilfceldet i  Ncer- 
heden af Finstrup eller Dirnisse, hvor der endogsaa findes 
mange stolle Dysser bevarede. V i kunne folge Egnen videre, 
ved Svaninge, ved Fleninge, Dsterhcesinge o. s. v., og alle 
Steder ved de gamle Sognebyer trceffe v i M inder fra hin 
fjcerne Tid, medens 'v i  i  Sognenes ovrige Dele kun finde 
spredte Hoje eller lignende, sandsynligvis yngre Minder.

2 . Paa samme Maade fom Hedningefolket her i  Landet 
havde plyndret og odelagt Englands, Hollands og Frankrigs 
Kyster, hcerjede siden de hedenske Vender vore egne Kyster, 
nu da Kristendommen havde bragt et fredeligere L iv tilveje 
hos os. Det gik strcengt t il,  og Derne flere M ile  ind i

* )  J f r .  Rceder Danmark under Svend Estridsen og hans S M n e r ;  
hvorimod Zoh. Steenstrup i fine Studier over Valdemars Jordebog 
er uvis, om det virkelig forholder sig saaledes.



Landet forvandledes jcrvnlig t i l  ode og mennesketomme Orkener. 
Sprpverskuderne vare saa talrige, at Adam af Bremen, der 
levede paa Svend Estridsens Tid, fortceller, „a t, om man end 
havde den bedste Vind i  de danske Belter, kunde man dog 
ikke undgaa dem."

Under Svend Estridsens Oprorskamp med Magnus den 
Gode (1043) var Svend flygtet t i l  Fyn, hvorhen Magnus 
med den norske Hoer satte efter ham. Normcendene adsplittede 
snart Fynboerne og alle Svends Tilhcengere, og de fore 
haardeligen frem med Rov og Brand. De odelagde ved dette 
Ind fa ld  hele det sydlige Fyn, hvorom det hedder i  Grundt
vigs Overscetielse af Norges Kongekronike:

„Rygen slog fuldhxiit i Sky,
Fulgt af blanken Lue,
Fynbo, hvor han sdgte Ly,
Aske fik at skue;
Skam fik Tag as R ^r og Flceg,
K lart af Lys omstraalet,
Skam fik hver en Stolpevceg,
Normcend stod for Baalet!

Glemme skal vist ej i  Hast 
Folk i Danevange,
A t med Magnus de i Kast 
Gav sig trende Gange;
Fyn  er smukke Pigers Land,
D et sig kan betale
Her for Mcend at holde Stand,
Svoerdet r^dt at m ale!"

Nu underkastede man sig den norske Konge, der tillige 
var Danmarks lovlige Konge, men kun for atter at falde t i l 
bage t i l  Svend J a r l, saa snart Magnus var vendt tilbage 
t i l  Norge. Paa Efterretningen herom ilede han atter ned t i l  
Danmark, og hele Historien begyndte forfra. Med I ld  og 
Svcerd gjennemfore de norske Krigere atter Danmarks Byer, 
og Raden kom ogsaa nu t i l  Fyn. Det hedder herom hos 
Snorre (Grundtvigs Overscetielse):



„Fare over Fynbo-Land 
Magnus lod fit Mcerke,
Lpn da gav for Rov og Ran 
Rundt hans Kamper stcerke."

Naar Danskerne opfyldte deres Forpligtelser mod Magnus, 
var han dem dog ikke alene en naadig, men ogsaa en dygtig 
Konge. Men han dode tid lig, og Svend Estridsen, som blev 
Konge i  Danmark efter Magnus den Godes Dod, havde 
endnu i  hele 17 Aar haarde Stridigheder med den ny Konge 
i  Norge, Harald Haardraade. Z  hele denne lange Tid plyn
drede Normcendene snart paa et og snart paa et andet Sted; 
de glemte heller ingenlunde de fynske Kyster, hvor de skcendte 
og broendte og forte desuden mange af Landets Piger med 
sig paa deres Skibe, saa Almuen flygtede t i l  Skovene og 
skjulte sig der.

Medens Normcendene saaledes hver Sommer hoerjede 
Danmark, hvor de iblandt andet i  det sydlige Fyn afbrcendte 
Svendborg, fortsatte de vendiske Sprpvere deres pdeloeggende 
Plyndringer, R igtig slemt blev det dog fprst en god Men
neskealder senere, da Niels, den femte af Svend Estridsens 
Svaner, var bleven Konge. S na rt kom de med enkelte 
Skuder, men ogsaa mangen en Gang med hele, mcegtige 
Flaader, og da nojedes de ikke med at gjceste en enkelt By, 
men de foretoge deres pdelceggende Tog langt ind i Landet. 
Fyns sydlige Kystland og de udenfor samme liggende Smaa- 
per vare i  en soerlig Grad Gjenstand for deres Plyndringer 
og Ddeloeggelser, ind til disse Der, saavelsom store Kyststræk
ninger paa Fyn, stode fuldstoendig pde og forladte af Beboerne. 
Endnu vcerre blev det en Menneskealder senere, under Kampen 
imellem Svend, Knud og Valdemar. Da havde Venderne 
f r i t  Spillerum , og Saxo sortoeller, „a t de indfandt sig med 
en saadan M agt i  Fyn og gjorde der saa store Nederlag paa 
Indbyggerne, at, dersom de vare komne paa samme Maade 
en Gang til, vilde Fyn have vceret pde, og ingen vilde voere 
bleven tilovers, som kunde dyrke Landet."

Under denne for Danmark svrgelige Tid havde Fynboerne 
hyldet Svend (siden kaldet Svend Grade), der kjpbte sig



Vendernes Bistand mod sine Medbejlere; men Knud og V a l
demar —  siger Saxo —  samlede i  en Hast Danmarks so- 
rige Mandskab og angrebe Fyn baade t i l  Lands og t i l  Vands, 
og det havde vceret dem en let Sag at nedlcegge det ringe 
Anta l Fynboer; men Valdemar ynkedes over Lavningerne af 
Dens Beboere og holdt for, at man dog burde spare dem, 
efterdi Landet var i  en saa ynkelig Tilstand.

Da Valdemar den Fyrste blev Eneherre i  Landet, fik 
han ved den mcegtige og kraftige Bistop Absalons Bistand 
Venderne kuet. Om  han end ikke aldeles standsede deres 
Uvcesen, saa havde Valdemar dog ved sin Dyd 1182 hcevet 
Landet fra  dets dybe Forfald t i l  ydre Anseelse og indre O r
den, og Bynderne bare hans Lig t i l  Ringsted Kirke under 
Klage over, at Danmarks Forsvarer og Vendernes Skrcek 
var borte. Hans Synner fortsatte og fuldfyrte dog hans 
Gjerning. Det er sagtens fra hin Tid, de Vagttaarne eller 
Borge skrive sig, af hvilke der endnu trind t omkring ved 
Kysterne findes Spor. Saaledes ligger D y r e  bo rg ,  der be
hersker Andlybet imellem B jyrny og Horneland, paa et saa 
udmcerket Sted, at man uden videre maa antage den der for
svundne Bygning for at have vceret opfort t i l  Egnens F o r
svar. Saa melder Sagnet om et lignende Kastel t i l  samme 
Djemed paa Sebjerg (Syborg) ved Faaborg, men heraf findes, 
saavidt vides, ikke lcenger noget Spor. Derimod har der 
tidligere vceret Spor af en saadan Bygning ved den nu ud
tørrede Nakkebylle Fjord, hvorom mere under denne Gaard. 
Endvidere melder Sagnet, at Rundbygningen, Horne Kirkes 
celdste Del, var en saadan fast Borg. Ved Svendborg har 
der vceret et befcestet Taarn, og man har historist Vished for, 
at Valdemar den Store opfsrte en lignende Borg paa Den 
Sprogs.

Flere af disse faste Punkter bleve isvrig t i  det fslgende 
Aarhundrede frygtelige Tilholdssteder for de Fredlyse, fom efter 
Erik Glippings M ord 1286 fandt Tilhold hos den norske 
Konge. E t Net af Ryverborge omspcendte de danste Farvande, 
„hvor intet Skib lyb sikkert paa Strymmen, og ingen Bonde 
plsjede sikkert ved Stranden." De hcerjede ncesten endnu vcerre



end de hedenske Vender, og de efterlode Landet i  en skrækkelig 
Tilstand. Nogle ville mene, at deres pverste Forer, Marsk 
S tig , blev hemmelig jordet i Hjorne Kirke; maaske har da 
den ovennævnte Rundbygning vceret brugt som et af deres 
faste Steder.

3. Danmark var hcevet t i l  M agt og Glans i  Valdemar 
den Stores, Knud den Sjettes og Valdemar den Andens 
Tid, og inden denne M agt paa en brat Maade blev kncekket, 
og ydre og indre Kampe paany svcekkede Landet, var dets 
Rigdom og Velstand mcrrkelig tiltaget. I  Landets fkjonneste 
Egne, hvor Agre vare krandsede af Soer og Skove, byggede 
fromme Munke deres Boliger. De vare flittige og indsigts
fulde, oa fra  dem og ved dem gjorde faavel Agerdyrkning son: 
Havedyrkning, Haandvcerk og Industri saadanne Fremskridt, 
fom man ikke tidligere havde kjendt eller anet. Odemarkerne 
og Urskovene bleve ved Klosterbrodrene forvandlede t i l  frugt
bare Agre, og Klosternes, iscer Cistercienserklosiernes Omgivelser, 
bleve t i l  lysende Exempler for det hele Land.

Bonderne udgjorde endnu paa Valdemar dem Andens Tid 
Kjcernen af Befolkningen. S e l v e je r b o n d e n  eller Adel
bonden var den fu ldt afhcengige, men tillige fuldt skattepligtige 
og fuldt berettigede Bonde. B r y d e n  var oprindelig, hvad
v i nu forstaa ved Gaardstyrer eller Forvalter. L a n d b o  
kaldtes den Bonde, som havde lejet anden Mands Jord imod 
en bestemt aarlig A fg ift, men Huset eller Bygningen tilhsrte 
ham selv. Gaardsceder  (o: Gaardsidder) i  det Ords per
sonlige Betydning svarer ncermest t i l  vore Husmcend og be
tyder, den, der boer ved Gaarden og som oftest ingen Agerjord 
har. Z  den celdste Midalder kjendte man ikke Gaarde med 
udstrakte Zorder, endnu mindre famlede Godser. Den Rige, 
fom ejede megen Zord, havde Strogods, men ingen samlet 
Besiddelse.

Men efterhaanden som'Agerbruget stred frem, fulgte rige 
Bpnder eller Herremcend Kongens og Kirkens Exempel og 
lode deres Zord dyrke ved mindre heldig stillede Folk, dels 
frigivne Trcelle og dels fattige Bpnder, imod at disse, for 
visse Dages Arbejde og Wgters Udsorelfe, fik Bolig og Grund



paa Bondens, Kirkens, Kongens eller Herremandens Ejendom. 
D el var maaske Oprindelsen t i l  Foestevoesenet og Hoveriet; i  
Begyndelsen var det et let overkommeligt Arbejde, som en Del af 
selve Afgiften, men siden blev det i sin Udvikling efter Aar- 
hundreders Forlob t i l  en trykkende og utaalelig Byrde. 
Fcestebonderne fremkom altsaa dels af fribaarne Mcend, der 
ingen Selvejendom besad eller havde opgivet samme for 
Tidernes Tryk, dels af frigivne Trcelle, der nu bleve Land- ' 
boere eller jorddyrkende Fcestebonder, som Husbonden maatte 
tage i  sit Vcern og Beskyttelse. Det var Vornedskabet i  dets 
milde Form ; det var intet tvungent Baand, ejheller var 
Fcestevcesenet nogen tvungen Forpligtelse. Det var kun, hvad 
v i i  vor Tid forstaa ved Leje eller Forpagtning; men Fceste
vcesenet blev senere et tvungent og trykkende Baand, og 
Vornedskabet og Stavnsbaandet en Slavelcenke.

I  samme Forhold som Adelens og Gejstlighedens Vcelde 
steg, indskrænkedes Kongens M agt og Myndighed, medens 
Bondestanden maatte npjes med den ringeste P lads blandt 
Rigets Stcender. Men det er vcerd at mcerke, at, som Bonden 
lagde Vaabnene og Vaabendygtigheden tilside, gik Selvfplelsen 
bort med det samme; han gav sjceldnere og sjceldnere Mode 
paa Tingene og tabte derved lid t efter lid t sin tidligere M agt 
og Indflydelse, idet han efterhaanden trcengtes tilbage af 
Herrerne (o: de store og rige Bonder). Det er den gamle 
Historie, som har gjentaget sig allevegne: naar nogle holdt 
fast ved Vaabnene, medens andre lagde dem fra sig og ude
lukkende hengave sig t i l  Jordens Dyrkning, maatte de forste 
nodvendigvis blive de sidstes Herrer. Og eftersom Adelen 
ved Hjcelp af den tilstaaede Skattefrihed forogede sine Jorde
godser, formindskedes efterhaanden Selvejernes A n ta l blandt 
Bonderne — de bleve Fcestere. De mere velhavende Adel- 
bonder i  de gamle Adelbyer, hvor oprindelig alle Beboere vare 
Selvejere, opdyrkede ofte Strcekninger af de odeliggende 
Jorder, der ikke regnedes t i l  Bymarken og lode dem styre 
ved Bryder eller satte Fcestebonder paa dem. Paa samme 
Maade blev Torpernes Anta l stadig foroget, men i  disse ny 
Torper vare kun de fcerreste Bonder Selvejere.



Paa samme Tid som Adelens M agt tiltog, opførtes ogsaa 
fastere Boliger, eftersom de jcevnlige Borgerkrige og indre 
Uroligheder medførte, at enhver, som havde Raao dertil, 
omgav sin Gaard med Volde og Grave. M an havde nu her 
i  Landet lcert at broende Teglsten, der kom ypperlig t i l  Nytte 
ved Adelens Borge; men denne Loerdom fik man omtrent 
i  M idten af det tolvte Hundred aar. T rindt omkring i  
Landet findes endnu mange Voldsteder, om hvilke der kun er 
et halvt forvirre t Sagn tilbage. Det er Lcevninger af M id 
alderens Borge og M inder om hine urolige Tider.

Den fornemste Klasse blandt Adelen var R i d d e r n e ,  der 
dog ikke havde soerlige Forrettigheder fremfor Voebnere og 
S v e n d e .  Den ringeste Klasse var A d  e l s b o n d e r  (de frie, 
jordegne Bander) og de saakaldte K n a b e r ,  som tjente Adels
mandene. Men man betegnede Adelen som „F r i  Mcend", 
Borgere og Bander som „U fr i" .

Det var gaaet stcerkt nedad med Danmarks K ra ft og 
Selvstcendighed siden hin ulykkelige Nat paa Lya 1223, da 
Valdemar den Anden faldt i  den tyske Greves Vold. Hundrede 
Aar senere var der saa at sige intet Danmark t i l ;  den 
allerstarste Del var pantsat t i l  tyske Voldsmcend. Saaledes 
havde sarst den pragtsyge Erik Menved og siden den trolase 
Kristoffer den Farste styret Landet. Folkets aandelige L iv var 
sygt, og Naturen sygnede med. Den fjerde Valdemar, af 
Banderne kaldet den onde, maatte tage fat med K raft og 
Stroenghed, for „a tte r" at skaffe „D a g " i  Danmark; hverken 
Soldaten, Bonden eller Kjabmanden havde Ro; de dreves alle 
t i l  ideligt Slceb og Arbejde.

Men midt under hans ivrige Bestræbelser for at rejse 
det faldne Land kom 1349 den frygteligste af alle Landeplager, 
den sorte Dad, ind over Danmarks Grcenser. Det var en 
skrækkelig Smitsot med sorte Bylder og Blodspytning, der 
mejede ned for Fode. Inden faa Timers Forlob havde S yg
dommen Dpden t i l  Fplge. M an regnede, at en Trediedel af 
hele Landets Folkemængde gik under i  Lpbet af 2 Aar. Z  
Sønderjylland blev der mange Steder ikke en Femtedel tilbage. 
Agrene laa udyrkede og groede over med Lyng, Hedernes



Udstrækning tiltog, Kvoeget lob v ild t omkring, og Husene vare 
tomme. Kirkegaardenes indviede Zord kunde ikke rumme de 
Dode, man sloebte dem ud paa Marken i  store Dynger for at 
jorde dem der, og oven paa en saadan Grav plantede man 
en Hvidtorn, siger Sagnet, for at advare Efterslægten fra at 
rore ved dette Sted. Endnu efter 500 Aars Forlob staa 
trind t omkring paa vore Marker nogle mcerkvcerdig gamle 
Hvidtjorn, under Navn af „Pesttorn". De fredes af Bonderne, 
th i de staa jo paa vore Forfcedres Grave. Hele det vestlige 
Fyn er rig t paa saadanne enlig staaende gamle Hvidtjorn.

Den sorte Dod, der lig  en vceldig Syndflod hcerjede 
Landet, befcestede iovrigt Valdemars M agt og bidrog t i l  en 
ny Ordning af alle Forhold; th i det Pant var hurtig indlost, 
fra  hvilket Panthaveren var dod med hele sin Slcegt. Men 
felve Ulykken var en af de store minderige Begivenheder, der 
i  Aarhundreder bevares i  Sagn og Sange, ligesom i  senere 
Tider Grevefejden i  det 16de og Svenskekrigen i  17de Aar- 
hundrede. De efterlade saa uudslettelige Spor, saa Folket 
ncesten efter dem dannede sig en ny Tidsregning, idet enhver 
Begivenhed regnedes som flet saa og faa mange Aar for eller 
efter hine ulykkelige Tider.

Vornedskabet og Dagvcrrket (Hoveriet), som forst frem- 
traadte i  en mild og naturlig Skikkelse, vare allerede ved det 
femtende Aarhundredes Begyndelse blevne t i l  trykkende Aag 
paa Bondestandens Skuldre. I  Fyn og Jylland vare F o r
holdene dog endnu taalelige eller ikke saa lidet bedre end i  
Sjcelland; derfor tog Kong Hans ogsaa snildelig et Tings
vidne i  Fyn 1497 „fo r at bevise, at Trceldom ikke fandt Sted 
i  Danmark", og modbeviste derved den i  Sverig udbredte 
Mening, „a t alle danske Bonder vare Trcelle".

Den rige Adel anlagde, som ovenfor bemcerket, sine 
Borge som Smaafcestninger, hvor Stedforholdene tillode det, 
paa en Holm i  en Zndso, eller paa en i  Soen udgaaende 
Landtunge, der overflares ved Volde og Grave, hvorover 
Vindebroen forte. Udenom Borgen opfortes ofte tillige en 
Ringmur. Ladegaarden laa udenfor og var undertiden lige
ledes omgiven af Volde, hvorfor den fik Navn af Forborgen.
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Selve Borgen bestod scedvanlig kun af et mcegtigt Stenhus, 
men den var heller ikke saa sjceldent forsynet med et P a r 
Sidefloje, der vare forbundne med en M ur, scedvanlig en 
hoj, tyk Tvcermur med Porttaarn. Der dannedes saaledes 
en afsluttet Firkant under Navn af Borggaarden. Sjceldnere 
bestod Borgen af fire sammenbyggede Huse. Mermurene 
havde ofte en forbavsende Tykkelse, ind til 4 Alen, og vare 
foruden de hvcelvede Kjceldere to, undertiden tre Lofter hoje. 
Vinduerne vare udvendig paafaldende smaa, men ftorre paa 
Murenes indvendige Sider, og foruden Vinduerne var Borgen 
forsynet med Skydehuller famt under Porttaarnet med det 
skumle, msrke Borgfcengsel. Nakkebolle er en Borg, der ncesten 
i  et og alt svarer t i l  denne Beskrivelse af den senere M id 
alders Borge, skjont den er opfort i Tiden efter Reformationen 
(Kirkerensningen).

Den mindre rige og fornemme Adelsmand, som endnu 
ikke helt havde hcevet sig ud af Bondestanden, lod sig noje 
med en mere beskeden Bolig, ikke stort andet end en almindelig 
Bondegaard. Men mere storladen end selv den rige Adels
mands Borg vare de storre Klostre, Herreklostrene, scedvanlig 
udmcerkede ved en smuk Bygningsstil og ved Beliggenhed i 
herlige Naturomgivelser.

I  de tcet bebyggede Landsbyer > bestod hver fuld Bonde
gaard af fire sammenbyggede Lcenger, hvor Taget var S traa, 
Ror eller S iv . De halve eller mindre Gaarde havde derimod 
kun 2 eller 3 Huse. Bygningen hvilede endnu stadig paa 
Jorden, uden nogen Grundvold af Sten. Kun paa enkelte 
Huse var der Skorstene, og man nojedes med Arnens Varme, 
der ogsaa i  Regelen var tilstrcekkelig, th i man havde Over- 
flodighed af Brcendsel. Kun hos rige Folk havde man Zld- 
gryder og Kaminer opmurede af Fliser. Glasruder vare 
meget dyre, selv i  Kjobstcrderne vare de ikke almindelige og 
hos Bonderne en stor Sjceldenhed. M an tog derfor t i l  Takke 
med Bloerer og andet tyndt Skind, der ofte anbragtes i en 
Lysaabning i  Taget. Vel opredte Senge savnedes lige saa lid t 
i  den fattige Bondes som i Rigmandens Stue. Det har 
altid voeret en ZEre for den danske Bondes Brud at med-



bringe en varm og blod Brudeseng. Skindlagener og uldne 
Lagener begyndte nu at fortrcenges af Lærredslagener. Det 
scedvanlige Kjokkentoj var Lerkar, Kobber, Tin, sjoeldent Glas. 
I  den lille Kaalhave ved Bondens Gaard stod scedvanlig en 
Mcengde Bistader, hvis Honning og Vox fljcenkede den flittige 
Husmoder en Zndtcegt. Humledyrkningen var mere udbredt 
end man skulde formode. Saaledes befalede Kristian den Forste 
1473 enhver Bonde i  Fyn at anlcegge 60 Humlekuler ved 
sin Gaard. Kristian den Anden og Kristian den Tredie voernede 
ligeledes i  deres Love om Humledyrkningen. Sidstnævnte 
Konge bod endog hver Bonde at plante nogle Wble- og 
Pceretrceer eller andre gode Trceer, og det blev senere Gods
ejerne paalagt at have strcengt Tilsyn med, at disse Bestem
melser overholdtes. A t dette skete, derom vidne endnu L a v 
ningerne af de gamle Frugthaver i  de store Landsbyer.

M id t paa Landsbyens Gade, scedvanlig under en stor 
Ask, var Byens „Stcevne", en med Stene omgiven P lads, 
hvor hver Bymand havde sit Scede. Saa snart en fcelles 
Bestemmelse skulde tages, tudedes t i l  Gadestcevne, paa hvilket 
der vedtoges, naar man skulde ploje, saa, hoste, gjcerde, slaa 
Kvceget los og andet mere. Der rorte sig endnu i  Bondens 
egen Kreds, i  Landsbyen og Sognet, en levende Deltagelse 
for det Almene og Offentlige. Den personlige Deltagelse i 
Retsplejen var et kraftigt M iddel t i l  at udvide Blikket og 
holde Sansen for det Almene vaagen.

Paa Alfarvej eller endog paa selve Byens Gade kunde 
man mode Bonden i  hans hvide Vadmelskofte, enten med en 
dygtig S tav i  Haanden eller agende paa sin Vogn med et 
P a r langsomme Stude for, medens man samtidig kunde mode 
Adelsmandens Karm med fire rafle Heste. —  Pilegrime 
vandrede i hin Tid jcevnlig paa Landevejene. De vare 
kjendelige ved deres stribede D ragt og ved den lange S tav , 
de havde i  deres Haand, men mangen Gang skjulte denne 
D ragt ogsaa Spejdere eller Rovere og andre farlige Folk, 
der i  urolige Tider ofte gjennemstrejfede Landet. — Udenfor 
de fleste Kjobstceder laa et S t. Zorgens Hospital, hvor de 
ulykkelige Spedalske tilbragte deres elendige L iv i  strceng



Afspoerring fra hele den smige Verden. —  Z  selve Kjyb- 
stcederne vare Gaderne sncevre og krumme. Husene smaa, for 
det meste Bindingsvcerk med klinede Vcegge og Halmtage. Z  
de styrre Byer fandtes dog flere Stenhuse med Tegltag.

De herlige Skove vcernede mod Vindens Voldsomhed for 
Byer og Borge, afgave Lce og Olden for Husdyrene, Broende 
og Gavntroe t i l  Fattige og Rige, foruden a lt det Tymmer, fom 
behyvedes t i l  Flaadens Skibe; men de afgave ogfaa Hjem 
for en utallig Moengde styrre og mindre V ild t. Store S t r ik 
ninger, som nu ere nygne, vare paa hin Tid dikkede med den 
frodigste S kovv ix t, hvor Adelsmanden med sine Venner, eller 
Abbeden med sine Jagtbetjente, med L iv  og Lyst deltog i  
Jagten; og Ve den Krybskytte, man her tra f paa! Det gik 
endog saa v id t, at Kristian den Tredie Aaret efter Greve
fejden gav en Lov, som forbyd enhver Borger, Bonde eller 
P r is t  at holde Mynder eller Styvere famt at flyde D yr, 
store eller smaa, og gav enhver, der tra f en Krybskytte, Lov 
t i l  at udstikke hans Djne eller at h inge ham op i  det fyrste 
det bedste T r i .  Za en Lov af 1573 byd endvidere, at i  
Skovegne maatte ingen holde mere end en Hund, og dennes 
ene Forben skulde v ire  afhugget over Knoeet; hvorfor en 
tysk Rejsende faa A ar senere fo r t il le r  som en Moerkelighed, at 
paa de danske Oer fattes alle Hunde den hyjre Forpote. 
D er klagedes den Gang over M ishandling og Forhugning af 
Skovene, og der udkom adskillige Lovbud om Skovenes Fred
ning; navnlig var Kulbromding, der i  hin Tid dreves efter 
en stor Maalestok, en Ddeliggelse for vore Skove, og den 
ydelagde med det samme Opholdsstedet for Vildtet. Men Kul- 
brindingen var ligefrem grundet i  Lovgivningeu, idet visse 
Egne, som fra A rilds Tid havde v ire t  meget flovrige, ydede 
deres Landgilde, eller dog en visentlig  Del deraf, i  K u l eller 
Broende.*) Teglbroenderier anlagdes ogfaa ide  flovrige Egne,

* )  Dette var saaledes i Fyn T ilfa ldet i  Gudme Herred; men denne 
Bestemmelse var dog ikke langer tidssvarende i Kristian den Fjerdes 
Lid, hvilket ses af de mange Restancer, Kulbroenderne paadrog sig, 
og mange undskyldte sig med, at de ikke havde noget at hugge paa



hvor de odelagde baade Skov og Agerjord, idet man gjennem- 
rodede denne sidste efter Ler. Paa vor Egn findes Spor 
af ikke faa Teglvcerker, der forlcengst ere forsvundne, saaledes 
fandt man for nogle Aar siden en hel Teglovn i  Dirnisse 
eller den gamle Finstrup B y i  Sognefogdens Toft toet ved 
Gaden, og en ' lignende fandt man nogle Aar tidligere ved 
Sofalde i  Krarup Sogn. Dst for Holstenshus har man 
M indet om et forsvundet Teglbrcenderi i  Marken „Teglladen". 
Im ellem  Holstenshus og Gronderup ligger Teglgaarden, i  
hvis Noerhed er Spor af et gammelt Teglvcerk. E t lignende 
ved Bremerhus, i  Bremerhave i  Aaby Sogn, blev nedlagt 
1805. Skydebjerg Teglvcerk paa Haagerup Mark blev ned
lagt 1802. Men disse to sidste komme maafke ikke Midalderen 
ved. Derimod ses S por af et forlcengst odelagt Teglvcerk 
i  Dsterhcesinge Skovhaver, toet ved Fleninge So, og Stedet 
hedder endnu „Tejlegaard".

De talrige Geder, der dengang grcessede i  Skovene, 
odelagde i  Bund og Grund den unge Opvoext. Enhver 
Bonde holdt dengang store Gedeflokke, og paa Herregaardene 
havde man mange Steder flere hundrede Geder. Derfor fo r
bod Kristian den 1ste ogsaa ved en Forordning for Fyn af 
1473 at holde Geder, men Bonderne holdt lcenge tappert imod, 
ind til Kongen dog tilsidst gik af med Sejren. Selv ind i  
det 17de Aarhundrede fandtes hist og her store Gedeflokke.*)

Hovednæringsvej ene vare dog Agerbrug, Heste-, Kvceg-, 
og Svineavl, Fiskeri, S ofart og Handel. I  Fyn var Ager
dyrkningen overvejende. M an dyrkede allerede den Gang 
de samme Scedarter fom i  vore Dage, men naturligvis for 
enkelte Arters Vedkommende kun i  ringe Mcengde. Hveden

men de vilde gjcerne betale med Korn og Penge; paa Korshavn hvor 
der nu ikke findes S po r af Skov, maatte Banderne endnu 1590 
levere Sognepræsten hver en Tpnde K ul og hver et Lces Ved i Land
gilde.

* )  Saaledes indgave Sallings og Dlsted Mcend 1613 Klage til S a llin g  
Herredsting over de mange ulovlige Geder, Zom fru Kirsten Olde- 
land t i l  Dlstedgaard lod l M  om i  deres Marker og Skove.
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er en langt yngre Scedart end Rug og Byg og dyrkedes kun 
i  det smaa. Endnu i  1506 gjorde Bonderne i  Fyn In d 
vendinger imod at give Prcesterne Tiende af H o r, Hvede og 
Boghvede samt Bistader;' men Prcesterne klagede t i l  Provste- 
msdet, og Bonderne kjendtes pligtige at yde Tiende ogsaa af 
a lt saadant. Naar raa Jorder opdyrkedes, indrommedes 
Arbejderne 10 Aars Skattefrihed, og det lonnede i  Regelen 
nok Umagen at opdyrke saadanne Jorder, th i Kornhandelen 
dreves tid t meget liv lig , og Udforselen overstred langt de fenere 
Tiders, da Bonden var langt mere underkuet. I  denue 
Periode kunde Landet udfore betydelige Masser af Soed, og 
i  det 18de,Aarhundrede kunde v i stundom ikke engang brodfode 
os felv.

Fcellesstabel, der havde sin Grund i  den fjoerne O ldtid, 
var dengang almindelig udbredt over den storste Del af Europa. 
Her i  Landet var Haven og Toften saavelsom enkelte Vcenger 
og Smaastove ikke indbefattede under det almindelige Foelles- 
stab. Det samme var Tilfoeldet med enkelte Jordstykker eller 
Enemcerker udenfor. Bymarkens Grcenfer, som enten Ejeren 
eller hans Formcend havde opdyrket eller indkjobt. Foestegaarde, 
der i  en lcengere Aarrcekke stode ode, vare iscer udsatte for at 
blive „frap lo je t" af deres Agre. Naar der saa af denne eller 
anden Grund opstod Tvist om Mark- eller Agerstjel, maatte 
der foretages Rebning i  den omtvistede Mark, og blev Klagen 
offentlig paatalt, saa at Bymcendene ikke selv kunde afgjore 
Sagen, maatte Kronens Embedsmcend trcede til,  og Sagen 
faldt da gjcerne ud t i l  Tab for selve Byen, efterdi al den 
Jord, der fandtes mere, end der svaredes Landflyld af, blev 
uden videre frataget den. Paa denne Maade ere flere „Eneste- 
gaarde" og B o l fremkomne, som folgelig fik deres Jordlod 
paa et eller flere Steder uden Fcellesstab med ncermefte By.

A lt Byens Kvceg groessedes i  en fcelles Grcesmark, 
men deriblandt var der en stor Del Stude. Saaledes ud
fortes alene fra Fyn i Aaret 1497 to- t i l  tretusind Dxne t i l  
en P ris  af omtrent 27 Mark dansk Parret. Men den for 
Bonden vigtige Jndtcegt at fede Stude blev ved ubillige 
Forbud indstrcenket 1524, og senere blev den aldeles frataget



ham. Hesteavlen varen af Landets betydeligste Indtægtskilder. 
Det var Ridedyr og sjcelden Trcekdyr. Oxen spcendte man 
for Ploven, og det var heller ikke Bonden, men de rigere 
Stcender, der iscer vare Hesteopdrættere. Kongerne og rige 
Herremcend ejede vilde Stod paa smaa Der og Holme. Paa 
Kong Valdemar den Andens Tid ejede Kongen faaledes „H o rs " 
eller vilde Stod paa Lyp, Avernakp (Dster-Drejp), S trynp , 
Birkholm, H jorto og S ip . Men ogsaa trind t omkring i  Landet 
havde man indhegnede Skove, Hestehaver og Holme, hvor 
Hestene halvvejs skpttede sig selv, ligesom endnu den Dag i  
Dag paa de russiske Stepper.

Den vcesenligste Del af en Fæstebondes A fg ift bestod i 
Korn (Landgilde), Smaaredsel og Gjcesteri. Landgilden var en 
A fg ift, som en Gang for alle var bestemt, og hvis Storrelse 
rettede sig efter Jordernes Udstrækning og Godhed, men tillige 
begrænsedes a f, hvad der fandt Sted og var Skik og Brug 
i  Egnen. Landboforholdet var et i det hele kontrolleret 
Forhold. Landgilden synes allerede paa Valdemar den Andens 
Tid at have vceret en fast, uforanderlig A fg ift, og Hartkornet 
var efter foretagen Undersogelse af Joh. Stenstrup paa flere 
Gaarde af samme Stprrelse som Landgilden. Men paa denne 
Egn ydede man en Del af Landgilden i S v in , Faar og Foder- 
npd, foruden hvad der regnedes med i  Smaaredsel: Hems, 
Gces, ZEg o. f. v. Gjcesteri var Underholdning i et vist 
Anta l Dage af Zorddrottens Svende, Heste, Hunde o. s. v . ; 
men som oftest, iscer i  fenere Tider, ydede man Penge for 
faadant Gjcesteri. Selvejeren eller den jordegne Bonde raadede 
over sin Tid, sin Ejendom og sin Person; han levede derfor 
f r i  og uafhcengig paa sin Gaard imod at yde t i l  Kronen, 
hvad denne efter den bestaaende Orden kunde krceve af ham.

Naar Fjenden faldt ind i  Landet, skulde allerede efter 
Kong Frodes Lov enhver Mand kcempe, selv den u fr i;  og 
denne Forpligtelse vedblev naturligvis at gjcelde igjennem hele 
Midalderen. Gaardsidderen agtede man dog kun vcerdig t i l  at 
gaa i Leding, naar der skete Udbud t i l  almindelig Lande- 
vcern. De Fattige, som ikke havde andre Vaaben, havde Koller 
og Spyd; og hvad Kpller kunde udrette i  kraftige Hcender, det



viste „Kaadkarlene" (Husmandene) under Kampene mellem 
Kong Kristoffer den Forste og Lunde Wrkebisp. —  Landet 
flulde forsvares, men det skulde ogsaa bevogtes. F ra  Landets 
Kyster maatte holdes Udkig, og ncermede Fjenden sig, skulde 
dette ilsomt forkyndes fra Sted t i l  Sted. O m  hele Kysten 
var der derfor paa Hojene en sluttet Rcekke af Bavner, som 
Bonderne skulde holde rede t i l  at teende, naar man enten saa 
Fjenden eller af brcendende Bavner erfarede hans Noerhed. 
Dette Vagthold har vceret i  Brug lige ned t i l  vort Aarhundrede, 
ja  endog t i l  vore Dage, th i under Krigen mod England 1807 
— 14 og under Kolerasrygten 1831 holdt man Kystvagt; ja  
endog under den forste slesvigske Krig, i  Foraaret 1848, blev 
hele den sydlige og vestlige Kyst af Fyn besat med Vagt af 
Bonderne baade fra  noermere og fjoernere Sogne.

Z  Midalderen holdt Adelen store og proegtige Brylluper, 
men man holdt dem i  Brudens Hjem, og det horte med t i l  
det smukke Prceg, som Midalderen har af Familielivet, at dets 
store Festligheder foregik ved Hjemmets Arne, isteden for at 
Adelen efter Reformationen henviste deres Familiefester t i l  
Kjobstcederne for at gjore storre Opsigt. T il saadanne Brylluper 
brugte man ind til Overdaadighed af Spise og Drikkevarer. 
Det var Drikkegilder i lige saa fuldt M aa l som det var Spise- 
gilder. Brudegaverne vare i  Regelen kostbare Sager af Guld, 
S o lv , Damask, Hermelin, Klcede o. s. v., men ogsaa Heste, 
Vogne og Mobler. Brudedragterne svarede t i l  a lt dette: 
Kjoler af Flojel og S ilke, af alle S lags Farver, dog iscer 
gront og brunt. T il de senere udenlandske Moder horte den 
glimrende Perledragt —  en Vcerdi af 8— 900 Tonder Byg, 
men Guldskrud og Perledragt afskaffedes ved Recessen 1528, 
skjont der blev Overdaadighed nok tilbage, ogsaa i  Klæde
dragten.

Det var nu den kraftige Midalders Befolkning, man 
her havde for sig, som ikke kjcelede for sig med Lcekkerier, men 
mcettede sig med stcerke og kraftige Næringsmidler, langt 
kraftigere dog nceppe sundere, end de senere Tiders Plantefode. 
Kjod, Fisk og Rugbrod vare Hovednceringsmidlerne for Hoje 
og Lave, kun Hvedebrod ved festlige Lejligheder; men baade



Kjod og Fist nod man mest roget og saltet. Det meget Kjod- 
mad uden Blanding af Grøntsager fremavlede i  det syttende 
Hundredaar en Sygdom, Skorbug, der var ikke synderlig 
mindre odelaggende end den tidligere Spedalskhed. —  Skjont 
de Riges Tafler prangede med ftcerke brusende Drikke: D l, V in , 
M jod og Brandevin, kjendte Bonden endnu kun t i l  Landets 
egne Produkter: D l og M jod, Mcelk og Vand. Den synfle 
Husmoder forstod dog meget godt at lave D l  og M jod saaledes, 
at det ikke alene blev noerende, men ogsaa berusende Drikke. 
Broendevinen kom fra Tyskland her ind i  Danmark somLage- 
middel, men var allerede inden Udgangen af det 15de Aar- 
hundrede almindelig i  ethvert Voertshus.

Der indtraf i  hin Tid ikke saa sjoeldent Misvcext og D yrtid , 
og Virkningerne heraf vare den Gang mindre lette at fore
bygge, da Samfoerdselen var saa langsom og vanskelig. Ofte 
kom flemme ondartede Sygdomme ovenpaa, der maaske ogsaa 
fandt en Noering i  Bondestandens flette Boliger uden at 
kjende Lcegehjcelp. En af de frygteligste Sygdomme, hvoraf 
Menneskene kunne hjemsoges, var den, ogsaa her i  Norden, 
meget udbredte Spedalskhed. Sygdommen var baade smitsom 
og arvelig, og den kunde formelig raadne sine O fre , inden 
Doden gjorde Ende paa Lidelserne. Z  Lobet af det 16de Aar- 
hundrede aftog den spedalske Syge mcerkelig og ophorte efter- 
haanden af sig selv. Men just som den havde begyndt at aftage 
fandt en anden fordcervelig Sygdom forste Gang Indgang i  
Danmark, det var den veneriske Syge eller de onde Pokker, 
som navnes sorste Gang her i  Landet 1502, da den rasede 
med stor Hastighed. Sygdommen var en meget smitsom 
Epidemi; i  hvilken de ulykkelige Angrebne ja vn lig  vare uden 
al Skyld. Falles Drikkekar, Beroring af befangte Klader, 
ja  selv Samtale med en Syg var stundom nok t i l  at fremkalde 
Sm itten. Senere tog den starkt af og viste sig ikke mere 
epidemist.

Pestsyger og Smitsoter vare i  hin Tid overordentlig 
hyppige. Om Sommeren 1520 rasede S  ved s o ten  iK joben- 
havn. Det var den saakaldte engelske Sved, fordi den forst 
havde vist sig i  England. Den flog ned som et Lyn, og



forsvandt igjen som et Lyn , men spredte Ddelceggelse, Frygt 
og Rcedsel t i l  alle Sider. Den overfaldt sine Ofre brat og 
pludselig, uden at noget Ildebefindende gik forud. Den, der 
sund og karsk fcerdedes med sin Familie, kunde nogle Timer 
efter vcere dod. Den sogte iscer sine Ofre blandt unge, stcerke 
Mcend og Kvinder. I  det vaade Aar 1529 og 1539, hvor 
Misvcext og D yrtid  forogede Ulykken, rasede denne Sygdom 
trind t omkring i Danmark. Da den var paa sit hojeste dode 
der paa en Dag 400 Mennesker i  Kjobenhavn. Paa Landet 
var der flet ingen Lceger og i Kjobstcederne meget faa; ja  
foruden Kjobenhavn havde man dengang kun Lceger i  Odense, 
Aarhus, Viborg og Ribe. De saakaldte kloge Folk kunde 
dog tid t vcere ret heldige i deres Kure. Ligeledes vare Kvin
derne kloge paa ved simple Raad at helbrede mange S yg
domme. De vare kjendte med den Lcegedomskraft, der findes 
i  visse Urter. Forlobne Munke og Nonner droge ogsaa under- 

" tiden om og ovede Lcegekonst enten ved Kvaksalveri eller 
Troldomskunster.

Gaar man ud fra den Forudscetning, at Oldtidens talrige 
Trcellestand lid t efter lid t er sammensmeltet med den fattigste 
og rigeste Del af Bonderne, og at den saaledes tildels danner 
Grundlaget for den senere M idalder og nyere Tids Bonde
stand, saa v il det af det Foregaaende vcere indlysende, at den 
Samfundsklasse, v i paa den Tid forstaa ved Bonder, hele 
det menige Folk paa Landet, har trods Vendernes Ind fa ld  
og Ddelceggelse paa Dernes Kyster, trods de mange indre 
Uroligheder, Misvcext og Underkuelse, de hyppige Smitsvter 
og andre for Landbefolkningen uheldige Omstændigheder, i 
det hele taget levet under nogenlunde taalelige Forhold. Der 
var en K raft i den gamle „Trcellebefolkning", da den fik 
Borgerret i  Samfundet: den forsagede ikke, selv under 
Tidernes ofte haarde Tryk. In te t Nederlag, ingen Under
trykkelse formanede at gjore Bonderne t i l  Trcelle igjen, for 
to ny forfcerdelige Rystelser traadte t i l,  Greoefejden i  det 
16de og Svenskekrigen i  det 17de Aarhundrede, der hver 
for sig have truet med at tilintetgjore hele det danske Rige.



III Afsnit.

GrevefejVen og vens Folger. 
Landboforhold i Tiden fra 1538— 1658.

E t Roedselsbudstab hores: Nong Frederik er d sd ;
Papister true Folket, og Riget er i  Nod;.
Mod Tavsen sig lotter Bsip  Rsnnovs krumme S t a v ;
I  Axelstad raser det vilde Folkehav.

^ I n g e m a n n .

1. Det var midt i  Kirkerensningens (Reformationens) Tids
alder, at Kong Frederik den Forste i  Foraaret 1533 dode paa 
Gottorp S lo t, og det syntes nu, som det begyndte Vcerk skulde 
standses. Gejstligheden havde ingen Hast med Valget af en 
Konge; th i enhver Tanke om Religionsfrihed, Folkefrihed og 
Oplysning maatte kvoeles. Herved spaltedes Riget i  tre P a rtie r : 
Adel, Gejstlighed og det menige Folk, der onstede hver sin 
Konge: Adelen Hertug Kristian (den Tredie), Gejstligheden 
hans lille  Broder Hans, og Bonde og Borger den afsatte og 
fængslede Kong Kristian den Anden. Lybcekkerne, der vilde 
fiste i  ro r i Vande, indgik Forbund med Borgerstandens 
Forere og lovede al gjenindscette Kong Kristian den Anden 
paa Danmarks Trone. De gjorde derfor et Skinindfald i  
Holsten, men d. 19de Zun i 1534 fik den lybske Flaade brugelig 
Vind, gik ud fra Travemunde og landsatte 3 Dage senere 
Grev Kristoffer af Oldenburg og hans Skarer ved Skovshoved 
i  Ncerheden as Kjobenhavn. Hovedstaden aabnede tre Uger 
senere sine Porte for ham, og inden kort Tid var hele Sjcel- 
land i  hans M agt samt Skaane og Smaaoerne; th i den



Fane, han rejste, samlede baade Borger og Bonde, og Adelen 
var roed for sine Len.

Den fynske Adel havde kun sig selv a l stole paa. Der 
var Grund t i l  F rygt, th i hele Den var blottet for Krigsmagt 
og det store S t. Knuds Marked stundede t i l ,  under hvilket 
Folk fra alle Fyns Egne stoevnede t i l  Odense. Og S t. 
Knuds Aften (9de Z u li) samledes 19 danfle Adelsmcend i  den 
nu nedbrudte Hjallese Kirke udenfor Odense, og af F ryg t 
for Almuens Rejsning de folgende Dage sluttede de sig t i l  
den jydske Adel, som fem Dage tidligere havde valgt Hertug 
Kristian t i l  Konge. Rygtet om Adelens egenmcegtige Hand
ling blev ved Markedet bragt trind t omkring i  Fyn, og 
Svendborgerne toge heraf Anledning t i l  at rejse sig. De 
kastede sig strax den 12te Z u li over D rkild S lo t, der blev 
odelagt og afbrcendt, hvorved S tifte ts  uerstattelige Arkiv gik 
op i  Luer. Og nu gik det ud over Herremandene i  O m 
egnen. Svendborgskaren sejlede op ad Sundet og ind i  
Nakkebolle Fjord, hvor de odelagde det gamle Nakkebolle*) og 
forte Ejeren, Klavs Ravnsberg, fangen med sig. Det var 
den 16de J u li,  at denne Adelsmand blev indbragt t i l  Svend
borg, hvor han maatte forskrive sig t i l  to grevelige Hoveds- 
moend at blive den fangne Kong Kristians Mand. Det var 
ham, som det foregaaende A ar havde forraadt Kallundborg 
S lo t, der var betroet t i l  hans Varetcegt; hvorfor han fik 
Navnet „K lavs Slippeslot". Ikke bedre gik det E jler Ronnov 
paa Hvidkilde, hvis Gaard rimeligvis har maattet friste 
samme Skjcebne som Nakkebolle, Nielstrup og Rygaard. De 
to sidstnævnte maatte udholde en formelig Belejring, inden 
de bleve indtagne og odelagte. Det ligger udenfor disse Blades 
P lan  at folge Svendborgerne paa deres Jldgjerningstog 
omkring i  Fyn, og derfor skulle v i saa vidt muligt holde os 
t i l ,  hvad der i  denne sorgelige Borgerkrig havde Betydning 
for Egnen imellem Faaborg og Svendborg, hvor Bondestanden

*) A t de frihedslystne Svendborgere have angrebet det gamle Nakkebolle 
ved at sejle ind ad den lavvandede Fjord, er saameget mere rim eligt, 
som baade Traditionen og de stedlige Forhold vidne derom.



afgjort havde taget. P a rti for den fangne Konge. Der kan 
ikke tales om noget O pror, th i der var endnu ingen lovlig 
Konge, men det var en skrcekkelig Borgerkrig, og om dens 
Forelse siger Paludan M ulle r saa smukt:*) „T i l  den danske 
Almuesmands ZCre skal det siges, at, i  hvor skrcekkeligt man 
end har skildret hans Raseri, i  hvor blodig en Hcevn Sejer
herrerne end senere toge, da Lykken vendte sig, vide v i dog 
ikke, at nogen Adelsmand er bragt af Dage, endog i  Rejsnin
gens forste Hede."

Det kan ikke have vceret stort over en otte, t i  Dage, 
de ellers saa rolige og milde Fynboer saaledes tumlede sig i  
v ild  Rus, inden Hcevnen allerede svcevede over deres Hoveder, 
idet Hertug Kristian- sendte Krigsfolk over t i l  Fyn, der forst 
under et stort Blodbad paa Borger og Bonder indtoge Odense, 
og, som det syntes, inden J u li Maaneds Udgang bragte hele 
Fyn t i l  Ro. Men de forste Dage af August landede Ly- 
bcekkerne ved Kjerteminde og gik over Odense og Assens t i l  
Svendborg. Selv Nyborg maatte overgive sig, og hele Fyn 
maatte atter hylde Greven paa Kristian den Andens Vegne. 
Vcerre faren var paa hin Tid vist ingen dansk Landsdel, man 
vidste hverken ud eller ind: den ene Dag maatte man
hylde den ene Kristian, og den ncefte Dag den anden. —  Im id 
lertid gjorde Hertugens Tropper stadig ftorre og storre Frem
gang, iscer i  Jylland. Medens de grevelige havde Opmærksom
heden henvendt paa Lillebelt, var saa Hertugens Tropper en 
Nat i  M arts  Maaned 1535 gnaet i Land paa Hellences, og 
hans Hcer, fort af Holsteneren Johan Rantzau, ilede nu ad 
M iddelfart t i l ,  hvor det den 20de M arts  kom t i l  et Sammen- 
stod paa Favrskovs Banker. De grevelige lode Bonderne i 
Stikken og tyede ind i  Assens By, men, „der det kom t i l  
Drcrbende", skriver Hertug Kristian, „forlode de den stakkels 
forforte, vanvittige Almue udi al Angest og Dodsens Nod, 
saa der blev en mcerkelig Hob Folk slagne." Tretusinde

* )  Grevens Fejde 1 ,249, hvortil ncervcrrende Fremstilling i det væsent
ligste støtter sig.



Bonder trind t fra Fyn ftulle vcere faldnes, og et rig t Bytte 
faldt i  Rantzaus Haand. Nu sikrede samme Feltherre sig 
M iddelfart, og inden otte Dage vare Odense, Bogense, Kjerte- 
minde og Faaborg igjen i  Hertugens Magt.

Jakob Hardenbergs Gaard, Sandholdt, var allerede i 
Januar bleven plyndret af de grevelige, og hans Gods bort
fort, ligesom Prcesten Hans Madsen i Svaninge var sat i  
Fcengsel, da han ikke vilde aabenbare, hvor han havde skjult 
det Gods og de Kostbarheder, som Jakob Hardenberg havde 
betroet ham i  Forvaring, medens denne Adelsherre scegtede i  
Hertugens Hcer.

Det var en forfærdelig Tid fo r de stakkels Fynboer. 
Aarhundreder have tilhylle t dens Gyseligheder, men enkelte 
halvforvirrede Sagn hores endnu af og t il.  Fyn plagedes 
afvexlende af begge Hcere, der hver fra sin Side trak For
stærkning t i l  sig, og lige saa ofte som der plyndredes, affor- 
drede man Troskabsed af det ulykkelige Lands Beboere. 
Im id le rtid  begyndte der at blive Uroligheder i  den grevelige 
Lejr. M an besluttede derfor at vove et Hovedslag. I  S lu t
ningen af M a j satte Greven as Hoya sig i  Bevcegelse fra 
Svendborg, hvor Byen og Omegnen vistnok var frygtelig 
medtaget. Fodfolket lod han gaa t i l  Faaborg, medens Rytteriet 
gik t i l  Odense. I  Faaborg havde Grev Kristoffers Folks 
Gjenstridighed naaet den hojeste Grad. Der udbrod en Op
stand mod Foreren, Bastian v. Jessen, der vilde straffe de *)

* )  Jakob Madsen siger (Visitatsbog 387), at Salling  Herreds B M d er  
bleve slagne paa „Faurske Bjerge", medens P a l. M u ller mener, at 

. det snarere har vceret Vends og Baag Herreds B M der, de greve
lige lode i Stikken, og Sagnet der paa Stedet stemmer med P a l. 
M ullers Beretning (Kruuse). Vedel Simonsen oplyser (Fyns V il-  
kaar o. s. v. S . 27— 29), at efter de Traditioner og Efterretninger, 
der haves om ncevnte Nederlag, maa det antages, at baads S alling , 
Vends og Baag Herreds B M d er have lidt Nederlag paa ncevnte 
Banker. D et er ogsaa troligt nok, at flere Herreders B M der  
have vceret med i  denne Trcefning; thi Sagn om Grevefejdens 
Rcedsler ere endnu ikke allevegne forsvundne. De have scestet fig 
dybt i den fynske Bondes Blod.



Urolige, men han maatle flygte t i l  Svendborg, hvor han blev 
efterfulgt og drcebt. For at holde Orden, rejste Hertug 
Albrekt af Mecklenburg t i l  Faaborg, hvorhen ogsaa Gustav 
Trolle, tidligere Wrkebisp i  Upsala, nu B iflop  i  F yn , var 
tagen; og nu tog man den energiske Beslutning at vove et 
Hovedflag. I  Stueu, hvor man holdt Krigsraad, sad Hans 
Madsen, indesluttet i  et Skab, og horte Raadslagningen. D a  
han siden fik Held t i l  at undflippe, fandt han halvnogen og 
barfodet Vej t i l  Holstenernes Lejr ved Oxnebjerg i  Noerheden 
ved Assens*), og bidrog nu ved de Efterretninger, han bragte, 
t i l  Slagets Udfald: Holstenernes Sejer over Lyboekkerne. Det 
var Tyflere, der stredes mod Tyflere paa dansk Grund, og det 
er urig tig t at sige, at det var en dansk Hcer, der sejrede.

Fra Assens flygtede Besoetningen med de fleste af B o r 
gerne, og hverken Kvinder eller Born tcenkte paa M odstand; 
men Byen blev ligefuldt taget „med S to rm " og plyndret. 
Det samme var Tilfceldet med Svendborg, der tidligere havde 
vceret en af de ivrigste Byer paa Grevens Side. Ogsaa 
Faaborg maatte sole Sejerherrernes M agt. Ikke blot bleve 
dens Volde og Grave flojfede, men en Del Huse afbrcendte. 
Det gik dog endnu vcerre t i l  i  Nyborg, hvor der skete et 
formeligt Blodbad paa de grevelige Tropper, som vovede at 
gjore Modstand.

Efterat hele Fyn var underlagt Kong Kristian den Tredie, 
maatte enhver Stand paany afloegge Troflabsloste. Prcesterne 
hver for sig: Henrik Hansen i  Ouby, Mogens Steen i  Ostrup, 
Niels Boesen i  Deernes, Kristoffer Hansen i  Faaborg o. s. v.. *)

* )  Fortællingerne om Stedet, hvor ncevnte Krigsraad blev holdt, krydse 
hverandre: S n a rt navnes Hans Madsens egen Prcestegaard (A tlas  
3, S . 413), snart Odense, snart Faaborg og M a r t  en af Herre- 
gaardene ved Faaborg. I  det Brev. man har fra  hans S pn  og 
Eftermand som Proest i  Horne (B idrag til Tidshist. 1854 S .  26), 
navnes Odense, som Stedet, men tillige, at de toge ham med t i l  
Faaborg og lode ham sidde fangen paa en Herregaard. H vis  denne 
Herregaard har varet Hvedholm, saa er det mest rimeligt, at han 
har staget sig fra  Horne t il  H elnas, thi saa var han godt paa 
Vej t i l  Lejren ved Assens.



Herredsfogderne paa egne og Herredsbondernes Vegne o. s. v. 
Det var nceppe t i l  Fynboernes Gavn, at Kongen forst et P a r 
Uger efter Slaget kom t i l  Fyn. Han kunde nogenlunde have 
standset Krigsfolkets Voldsomheder, hvis han ellers havde v ille t; 
men nu havde man plyndret og ranet, saalcenge der var noget 
at faa, og nu, da Kongen kom, blev der udskrevet en mcegtig 
Solvskat over hele F yn , baade af det nedtrampede Land og 
af de plyndrede Byer. Paa Henrettelser og Inddragelse af 
forbrudt Gods blev der heller ikk sparet.

2. En af de noermeste Fslger af Kong Kristian den Tredies 
S e jr var Reformationens Jndsorelse og Inddragelsen af det 
kirkelige Gods. Herved fik Kongen en endnu storre Mcengde 
Jordegods at bortgive t i l  sine „trofaste Hjcelpere". De mange 
stolte og stcerke Adelsborge, der i  Tiden efter Reformationen 
rejstes trindt omkring i  Landet, staa endnu som talende M inder 
om den Rigdom, Adelen vandt paa Gejstlighedens og de andre 
Klassers Bekostning. Hundrede Aar senere stode mange af 
disse Herresceder flet vedligeholdte, fulde af Bryst paa Mure, 
Tommer og Tage. Tiderne vilde ikke paa ny begunstige Adelen 
med saadanne overordentlige Tilskud, som Reformationens Tids
alder forte med sig; th i Jordegodset voxede ikke i  samme 
Forhold som Stamtrceet, men ved ethvert Skifte blev Godset 
mindre og mindre, og derfor forfaldt de Borge, den gyldne 
Tid havde opfort, medens Herremcendene i  Regelen levede i 
fattige og ringe Kaar.

Allerede Aarene forud for Grevefejden vare haarde Aar. 
F ra  1529— 32 var der Misvcext, Sm itsot og D yrtid . Det 
hedder faaledes: at 1529 var alting saa dyrt, som det ikke 
havde vceret i  hundrede Aar. Det folgende Aar kostede en 
Skp. Rug 7 Skilling, en Skp. Byg 5 h. medens den alminde
lige P r is  for en Tonde Rug ellers var 8 h. 1532 kostede en 
Tonde Havre 20— 24 h., medens den tidligere P ris  kun var 
4 H. Fra Krigens Tid har man et P a r tvungne Taxier for 
Varer*), som skulde scelges Kongens Krigsfolk. I  en saadan

*) Tegnelser over alle Lande I .



Optegnelse fo rA vg . 1535, hedder det, a tenOxe skulde regnes 
for 10 Mk., et Lam 10 tz., en Gaas 4 h., et P a r Hons 2 h., 
1 Td. D l 2 M k., 1 Td. Havre 1 Mk., 1 Td. M e l 2 Mk. 
Z  det svigende Aar stege im idlertid Taxierne ikke alene i  
Kjobenhavn, men ogsaa paa Landet, og i  en saadan Taxi 
anfores: 1 Oxe 14 Mk., enFjd. Sm or 10 Mk., 1 Lam 12H., 
et P a r Hons 4 H. o. s. v.

Den odelceggende Borgerkrig greb naturligvis forstyrrende 
ind i  alle Forhold, og ikke mindst maatte Jordens Dyrkning 
lide derved. Hele Fyn var at betragte som en stor, sorgelig 
Valplads, hvor Huse og Hytter stode ode og forladte af de 
fattige Beboere, der havde sogt Skovene og skjulte sig der, 
medens den ene vilde Skare ester den anden gjorde sig t i l 
gode med hvad de kunde faa. A t dyrke Jorden var der ikke 
Tale om. Kvceg og Trcekdyr vare saa godt som forsvundne, 
og da Krigens Farer endelig vare ovre, krob Beboerne t i l 
bage i  deres tomme Boliger, hvor de fandtes, og strax hilsede 
den ny Kong Kristian den Tredies Embedsnnrnd de udpinte 
Beboere med den S  o lv flat, som paalagdes det odelagte Land; 
og derved forsvandt de fleste Steder, hvad Vcerdisager man 
havde skjult for de graadige Krigere. Tilstanden var flrcekkelig. 
M an finder endnu hist og her Sagn om Rovere, der skjulte 
sig i  Skovene for at anfalde de Rejsende. Det var ingen 
andre end Landets egne Born, stakkels forsultne Bonder, hvis 
Hus og Hjem vare forsvundne under Krigen, og som nu 
toge en gyselig Hcevn over enhver, der ikke var Bonde, eller 
vel rettere: over enhver, som ejede, hvad de selv savnede.

Men de fleste Bonder maatte tie og taale den haardere 
Undertrykkelse, der fulgte af Krigen. Selvejernes eller de 
jordegne Bonder Anta l svandt betydelig ind ; th i de havde 
kun dem selv at stole paa, og der maa vel lcegges Mcerke t i l ,  
at medens den jordegne Bondes Vilkaar og Rettigheder for 
Grevefejden noermede sig den menige Adelsmands, idet han 
ligesom denne stod under Kongens Hojhed og kun gav en 
Kjendelse i  Form  af S tu d , Leding og Gjcesteri samt ydede 
nogle W gter og Arbejder, fo r hvilke Adelen var fritagen; saa 
var den Betydning, som Kongens Herlighedsret over de jord



egne Bonder nu havde faaet, as en saadan A rt, at man kun 
kunde anse Selvejerne for kongelige Arvefæstere, der ikke en 
Gang havde Lov t i l  at scelge deres Gaarde t i l  hvem de vilde, 
eller afhcende nogen Del deraf, ejheller nytte Skovene efter 
eget Tykke. Endvidere maatte der af enhver Gaard udredes 
en aarlig A fg ift, svares visse Arbejder samt betales en Kjen- 
delse, kaldet Husbondhold, hver Gang Gaarden skiftede Be
sidder.*) Grunden t i l ,  at Selvejerne saaledes berooedes en 
D e l af deres Ejendomsret og paalagdes forhen ukjendte Byrder, 
var visselig Kong Kristian den Tredies Sejer over Bonde
standen, om det end ikke var en ligefrem og umiddelbar Folge 
deraf; th i de Bonder, der paa Grund af „det jyske Bonde
opror" tilbagekjobte deres forbrudte Ejendomme, fik samme 
Friheder og Rettigheder fom fo r; men de mange Mageskifter, 
som Kristian den Tredie og navnlig Frederik den Anden sluttede 
med Landets Herremcend, ncermeft for at disse kunde faa saa 
meget Jordegods som muligt samlet paa et Sted omkring deres 
Gaarde, bidroge i  hoj Grad t i l  Bondestandens Undertrykkelse. 
Ved dem blev Herlighedsretten overladt t i l  Herremanden, som 
ved given Lejlighed ikke undlod at foroge og udvide den.

En Forfatter, Kornelius Hamsfort, som dode 1580, har 
givet en Skildring af hin Tids Sceder, navnlig Bondestandens 
og Adelens indbyrdes Forhold, hvori det hedder, „a t Bonderne 
med Kvinder og Born bo tilfcelles med Kvoeget i  Hytter med 
Lervcegge  ̂ og Straatage. Grovgrod, Mcelk, Flcest, Byggrod 
og Kaal er deres Fode; Valle og D l af Havremalt deres 
D rik ." H ertil maa dog bemcerkes, at for Fyns Vedkommende 
har Rugmelsgrød og Boghvedegrod vceret ligesaa almindelig 
som Byggrod, og at M jod og Most er en gammel National
drik i  F yn ." En Kofte af Vadmel eller Lcerred, to Sko 
(Trceflo t i l  daglig Brug) og en luvstidt H at deres Dragt. 
For deres Herstab maa de forrette Hovtjeneste, dyrke hans 
Jord, saa, hoste og age ind, save Brcende, bygge, grave, kort 
sagt, der var intet, hvorved disse stakkels Mennesker uden

*) Z fr . Allens Haandb. 373.



S tra f maa vcegre sig, og det haardeste er, at kun faa af dem 
selv eje deres Gaarde". Om Adelen hedder det, at de eje 
Landet, gaa meget paa Zagt og betragter det som en ude
lukkende Ret. Om  andre jage, er det en halslos Gjerning. 
A t de kunde mishandle deres Bonder, ja endog droebe dem 
uden S tra f, er overdrevent; i det mindste fik Knud Venster- 
mand paaFinstrup at fole, at han ikke ustraffet kunde droebe 
en Bonde. Derimod var Adelen i  Regelen hengiven t l l  
Drukkenskab, der isoer fandt Sted ved G ilder eller Gjoestebud.

A t den Bonde, som h id til kun havde kjendte Klosterets 
milde Styrelse eller Kronens, det v il sige Lensmandens, Over- 
hojhed, aldrig kunde finde sin Fordel ved at blive Herre
mandens Tjener og Hovbonde, er indlysende; th i der var 
fu ld t op af Arbejde for ham ikke alene paa Herregaardens 
Mark, men ogsaa ved Opforelsen af de ny Borge, der rejstes 
trind t omkring i  Landet. Det var strcengt taget Ugedags- 
tjenerne*), dette paalaa, men den Fcestebonde, som var under
given Herregaarden, maatte ogsaa yde sin Del hertil; og 
disse Fcestere forvandledes efterhaanden t i l  Ugedagstjenere, der 
maatte gjore Arbejde t i l  de nye Ladegaarde, og ofte ser den 
jordegne Bonde sig nodt t i l  at opgive sin Ejendomsret t i l  
Herlighedsejerne. Han blev derved Fcestebonde, og betalte 
som saadan kun halv Skat mod en Selvejerbonde, ja, boede 
han i  Herregaardens Ncerhed og blev Hovbonde, blev han 
ofte helt f r i  for S ka t; men saa maatte han jo rigtignok staa 
under Husbondens Horighed og Lydighed med ZEgt og Arbejde. 
B rcendegaa rd  horer t i l  de Ladegaarde, der ere oprettede ved 
denne Tid, og herunder lagdes en hel Del Bonder, som tidligere 
kun havde kjendt Klosterets og Kronens Overhojhed.

Omendskjont det nu kunde synes, som om Bondens For
hold, naar han ikke afhcendede sin Ejendom, maatte blive

* )  Ugedagstjenerne vare de Fcestere, der boede ncermest Hovedgaarden, 
og som vare forpligtede t il  at gjpre Hoveri nogle Dage ugentlig, 
eller saa oste og saalcenge som Herremanden forlangte det. D e  
fjernere boende FoestebMder forrettede kun Hoveri i den travleste 

Tid og udfprte nogle Langoegter for Herskabet.



uforandret, enten han havde Kronen eller Adelsmanden t i l  
Herlighedsejer, saa maatte dog netop den Omstændighed, at 
han nu maatte svare A fg ifter, W g t og Arbejde t i l  Adels
manden, Tid efter anden medfore et Afhængighedsforhold for 
Bonden og et S lags Herredomme fra  Herlighedsejerens Side, 
hvilket tilsidst ikke uden al Grund kunde blive betragtet som 
Overejendom.

PaaEgnen ved F i n s t r u p g a a r d  og Nakkebo l le  var der 
endnu paa Reformationstiden mange jordegne Bonder. Saa- 
ledes har man i  de opbevarede Skjoder Efterretning om, at 
Ebbe Munk t i l  Fjellebro 1578 faar Herligheden af 3 jord
egne Gaarde i  Dirnisse, og Aaret efter faar Knud Venster- 
mand t i l  Finstrup ligeledes Herlighedsret t i l  2 andre jord
egne Gaarde i  Dirnisse og 6 Gaarde med 8 Gadehuse i  
Aaby. Endnu var der dog 3 saadanne Gaarde og 2 Huse i 
Aaby og 1 Gaard og 1 Hus i  Pejrup. Det var altsaa 15 
Gaarde og 11 Huse i  disse 3 Byer, der endnu vare jordegne 
1578, men af dem har kun en eneste Gaard, den gamle 
Bondegaard i  Pejrup, holdt sig ind til vore Dage. Hvad der 
ikke var Selvejendom, tilhorte for storste Delen Kongen. 
Ved Holmeklosters Inddragelse vare 9 Gaarde i  Aaby foruden 
alle Skovgaardene, 4 Gaarde i  Pejrup, 2 i  Aaby, 6 i  D ir 
nisse og 1 i  Kattero tilfaldne Kongen. Derne Avernako, Lyo 
og B jorno tilhorte i Forvejen Kronen, og t i l  denne horte 
endvidere Gaarde i  adskillige Byer. M an har saaledes i 
Nyborg Lens Regnskaber*) en Fortegnelse over Kronens Fceste- 
bonder, hvoraf ses, at der 1610 var 10 Gaarde i  Aaby for
uden 8 Huse og Lindevads Molle, 4 Gaarde og 1 Hus i  
Pejrup, 3 Gaarde i  Dirnisse, 1 Gaard og 1 Hus i  Finstrup, 
2 Steder og 1 Molle i  Kaleko, 9 Gaarde og 3 Huse i  Kattero 
foruden Bjornemosegaard, samt 7 Gaarde og 5 Huse i  Aastrup. 
Det var altsaa ikke mindre end 37 Gaarde, 2 M oller og 15 
Huse i  disse 3 Sogne, der dengang tilhorte Kronen. Loegge 
v i t i l  disse de jordegne Bonder, bliver det kun den mindste

* )  Indenrigsministeriets Arkiv.



Del af Bondergaardene, som var Fcestegaarde under Finstrup- 
gaard og Nakkebolle; men Krongodset vandrede-efterhaanden 
over t i l  Brahetrolleborg og de ncevnte Herresceder. T il 
Nakkebolle horte allerede den ovrige Del af Aastrup Sogn, 
medens et P a r Gaarde i  Kattero horte under B r y s t e r n e ,  som 
havde en Scedegaard i  en almindelig Bondegaard der i  Byen. 
Men Finstrupgaard og Rantzauholm (det nuvcerende Brahe
trolleborg) fik deres P a rt af Kronens ovenfor ncevnte Gods, 
og Grunden hertil var allerede lagt af Knud Venstermand, 
der i  nogle A ar (1578— 80) havde faaet 10 af Kronens 
Gaarde i  Dirnisse og Aaby Sogne, foruden hvad han havde 
faaet Herlighedsret over. Og deBonder, der komunder ham, 
fik det ikke bedre end de kunde taale; th i Knud Venstermand 
var en strceng Mand og en myndig Herre, der betragtede sin 
Herlighedsret som uindskrcenket Ejendomsret over de ham 
underlagle jordegne Bonder, hvorom mere siden.

Efterhaanden kom mere og mere Gods ind under Finstrup
gaard, og hundrede A ar senere havde F ru  Margrete Gptzen 
samlet hele Dirnisse Sogn med en hel Del mere Gods under 
sine Hovedgaarde. T il Rantzauholm kom det fra Klosteret 
inddragne Bondergods, og inden K arl Gustavs Fejde vare 18 
Gaarde, 9 Huse samt Lindevads Molle i  Aaby og 6 Gaarde 
i  Pejrup underlagte dette Herrescedes Hovedgaard, Brcende- 
gaard, medens saa godt som hele Aastrup Sogn laa under 
Nakkebolle. Saaledes gik det mere eller mindre over hele 
Landet: de jordegne Bonder og Kronens Fcestere bleve efter
haanden Adelens Tjenere og Hovbonder; th i Mageskifternes Tid 
var begyndt, og man gjorde a lt m uligt for at samle sit Jorde
gods omkring sine Hovedgaarde, hvorved Hoveriet fik en ftorre 
Betydning paa Bondestandens Bekostning. Det var sorst i  
Reformationens Aarhundrede, at man ved A rv eller Skifte 
begyndte at dele Jordegodset efter Hartkorn, og derved kunde 
man bedre opnaa, at vcesentlige Dele af Godset bleve samlede. 
Det var iovrig t ingen let Sag at samle Jordegods, der 
maatte ofte foretages Magestifter flere Gange, og det ikke 
uden Opofrelse af betydelige Pengemidler. Klostergodsernes 
Inddragelse lettede dog denne Sag, th i Bispestolen og Klo



strene havde hast Gods overalt.*) Zovrigt stal det siges t i l  
den danske Adels Ros, at den paa hin Tid i Regelen behand
lede sine Fcestebonder maadeholdent, og trods de Kncek, som 
Grevefejden og dens Folger havde fremkaldt, var Bonden 
endnu langtfra den forkuede Trcel, som man har vcennet sig 
t i l  at forestille sig ham. Baade Tingboger og gamle Domme 
vidne endnu om, at mangen en Fcestebonde optraadte med 
K ra ft og Myndighed baade paa Tinge og i  sin daglige Fcerd, 
ja  at han selv forte sin Sag mod sin Herremand eller Lens
mand, frem for Kongens Retterting. Der haves desuden ikke 
faa Exempler paa, at Dommen blev afsagt t i l  Bondens Fordel. 
Paa Herredstinget sad endnu en Bonde som Dommer, og . 
Ncevninger og Sandemcend af „Herredets bedste Mcend" 
plejede og haandhcevede Retten. Oldtidens Agtelse for Tingene 
stod endnu ved M ag t; den flovedes forst da det syttende Aar- 
hundrede havde gjort Bondestanden t i l  Trcelle.

Folkets Deltagelse i  Retsplejen svcekkedes efterhaanden, 
fom Bondestanden blev mere undertrykt. Derfor fandt man 
sig ikke i  Kristian den Femtes Lov foranlediget t i l  at oplage 
Bestemmelserne om Ncevninger, men man indfkrcenkede des
uden Sandemcendenes Retsdistrikter inden fncevre Grcenser. 
Hvor vidt Retsplejen vandt derved, er tvivlsomt, th i den 
dommende Myndighed lagdes i  enkelt Mands Haand, en B y 
foged, Birke- eller Herredsfoged, hvis Lovkyndighed i  hine 
Tider ofte ikke strakte sig videre end de gamle Ncevningers 
og Sandemoends.**)

Kongernes ordentlige Zndtcegter paa hin Tid bestod i  de 
faste Afgifter, der ydedes af Landets Beboere (Kjobstcedernes 
Indbyggere og alle Bonder paa Landet, som horte umiddel
bart under Kronen), hvorimod Aoelens, Kirkens, Universitetets

* )  Z fr . Rasmussen, Gisselfeld 125— 71.
* * )  S a n d e m c e n d  vare otte Selvejere i hvert Herred, der for Livstid  

beskikkedes af Kongen t il edelig at paakjende visse Sager (cfr. 
Jydske Lov). N c e v n i n g e r  vare ifølge jydske Lov fem S lag s : 
1) Herredsnoevn, 2) Ransncevn, 3) Bifkopsnoevn, 4) Kirkencevn og 
5) Skibsnoevn til at afgjpre de Sager, som laa under enhvers Om - 
raade.



eller lignende Stiftelsers Hovbonder intet ydede t i l  Kongen. 
Kun naar K rig  eller anden Udrustning gjorde det fornodent, 
udskrev man overordentlige Skatter, som efterhaanden og under 
flere Former gik over t i l  at blive aarlige Skatter, dels Penge 
og dels Fodevarer. Men desuden fandt en anden, t i l  Krigens 
Forelse sigtende Skat S ted , idet Krigsfolket blev udskrevet 
af Riget, scedvanlig en Mand af hver i O, medens de ovrige 
9, i  det mindste for en Tid maatte udrede hans Underholdning, 
ligesom det ogsaa nu og da blev paalagt at levere Heste t i l  
Krigsbrug.*)

De jordegne Bonder betalte den storste Skat, mere eller 
mindre efter Gaardenes Storrelse. I  Skattelisten for Nyborg 
Lens jordegne Bonder 1610 opfores saaledes to jordegne Bonder 
i Aaby, Erik Madsen og M a tis  Lercke, begge om en S kat; 
Mogens Sorensen i  Pejrup, som har en hel Gaard, 2 R d l.; 
men 1618 var der 3 Bonder i Aaby om en fuld Gaards Skat. 
1618 gave alle de jordegne Bonder i  Sa lling  Herred 34^ 
Dalers Skat. Fcestebonderne, nden Hensyn t il,  under hvilket 
Herflab de horte, maatte i Regelen give halv Skat imod de 
jordegne Bonder, hvorimod Ugedagstjenerne eller Hovbonderne 
i  Regelen vare fri. Z  noevnte Skattekiste for 1610 opfores 
saaledes Ulbolle Sogn og B y, 24 Gaarde, 8 Huse, 12 Drenge 
(o: Karle) med fuld og 1 Dreng med halv Lon, at have givet 
34 D lr. 1/ O rt, medens 26 Gaarde, 1 Molle, 5 Gadehuse og 
15 Drenge i  Vesterfljerninge havde givet 17^ D lr . 1 O rt i  
Skat. Ugedagstjenerne baade t i l  Finstrup og Rantzauholm 
vare fr i for Skat. Som B ilag ved ncevnte Lens-Regnskaber 
findes adskillige Tingvidner og Beviser for Skattefrihed, saa
ledes findes blandt andet 1630—31 Bevis for Markus Zorgensen 
i  Kattero, at den B o lig , han iboer, stod ode og hverken var 
faaet eller plojet, tilmed er det ikke noer en halv Gaard, saa 
hanikke er god for at give Kongen Skat. Kristoffer Andersen i  
Sallinge fremlagde Bevis fo r, at han havde stced og fcest et 
Bolig, som hans Formand formedelst Armod maatte fratroede;

o

* )  Jacobsen, det danste Skattevcesen under Chr. d. 3die og Fred. d. 2den.



han kan ej give den halve Skat. 1631 sendte Aprgen 
Brahe t i l  Hvedholm en Seddel paa, at tre Fistebpnder 
i  Horne ere hans Ugedagstjenere og altsaa efter Kon
gens Love maa blive udstregede af Skattebogen. Samme 
A a r sender Sognepræsten i  Haagerup et Bevis f o r , at Mose- 
gaarden i  Krarup med a lt dens indavlede Korn er Natten 
imellem d. 2. og 3. Sepib. i det forfcerdelige Tordenvejr af- 
brcendt af Torden, og at Gaarden derfor ej var mcegtig at 
yde nogen Skat. S lige Beviser forekomme i  Mcengde, og, 
naar en Gaard var afbrcendt, blev der indrpmmet 2 Aars 
Skattefrihed. Gejstligheden maatte ogsaa af og t i l  betale 
Skatter, og Adelen slap ejheller altid fr i. Adelens Beskatning - 
var dog afhcengig af dens eget Samtykke. Men saa var 
denne Stand pligtig at lade sig bruge i  Krigen eller at sende 
et Anta l Folk, navnlig Ryttere, t i l  Kongens Hcer. Ved en 
Skatteudskrivning 1567 regnedes 1 Td. Korn for en Daler,
1 Td. Sm pr for 12 D lr., 1 Td. Honning 8 D lr ., en fed Ko 
for 8 Mk., 1 slagtet Oxe 3 D lr ., 1 G alt 2 Rdl., 1 Faar i 
Mk., 1 Lam 12 h. o. s. v.

Skovene dcekkede endnu dengang store S trikn inge r, hvilke 
nu dyrkes og drives fom Ager og Eng; men de svandt efter- 
haanden mere og mere, thi man fredede dem ikke. M an lod 
S v in , Kvceg og Udgangspg sortcere Olden og G r is  i  Skovene 
og odelagde derved tillige den unge O p v ix t. Udgangsogene 
kom sjildent eller aldrig i Hus. M an har blandt andet et 
bestemt Exempel herpaa, idet Kongen 1634 gjorde det Forbe
hold ved Hovedgaardeu Abrahamstrups Bortforpagtning, „a t 
Vedkommende aarlig skulde underholde 12 af vore Foler, som 
baade Sommer og V inter skal gaa i  en dertil bestemt Vang. 
Men naar Behov gjores for Vinterens Haardhed, skal de 
underholdes med H o."*) Endnu fra  forrige Aarhundrede 
har man F o rtillinge r om lignende Hesteopdrcet i Brahe- 
trolleborg Skove. Ligeledes holdt man Svinene paa Skoven, 
faa ling e  det paa nogen Maade lod sig gjore. Det var som 
oftest i  Udmarkerne og i langt fraliggende, t i l  G risbed be-

* )  Brasch, Bregentved 227.



stemte Strostove, at man grcessede S v in ;  saa havde man 
Indelukker eller Svinestier, byggede af Sten og dcekkede med 
Lyng eller Bregner, i  hvilke Svinene kunde soge L y , naar 
Vejret hen ad Vinteren blev for haardt; og saa var det 
„Lillepigens" Bestilling, hveranden Dag „a t r i d e  t i l  S v i n s "  
med en lille  Pose Skjoelkorn. Endnu findes hist og her Spor 
af saadanne Svinestier i  de gamle Overdrev, og navnlig 
findes en soerdeles velbevaret og stensal S t i  i  Knagelbjerg 
Plantage, der for laa som Grcesbed t i l  Fleninge og Gjcerup.

Det syttende Aarhundredes forste Halvdel fremskyndede 
Bondestandens Underkuelse, th i det var „Adelsvældens Tids
alder". Der er nu ta lt og skrevet saa meget om Kristian 
den Fjerdes og Kongemagtens frugteslose Kampe mod den 
umedgjorlige og mcegtige Adel, om dens utaalelige Tyranni 
o. s. v . ; men naar man saa heraf har villet tage Anledning 
t i l  den S lu tn in g , at „Adelsvælden", det v il sige Tiden for 
Enevoldsmagten, var Bondens Trængselstid, saa tager man 
storlig fejl. Den blev endnu kun forberedt. Tiden og 
Soederne vare raa,  og der forefaldt ganske vist Scener, som 
ikke vidnede om andet; men man har ligesaa mange Beviser 
for, at alle de Ulykker, der h id til havde ramt Bondestanden i  
Danmark, endnu ikke havde lagt Aaget haardere, end at 
Bonden ofte ncegtede sin Husbonde Lydighed og trodsede hans 
Befalinger. Han var end ikke bange for at vise sine skarpe 
Kloer, naar Ridefogden eller en anden af Herremandens 
„M yndige" kom ham for noer. Ogsaa uden soerlig Anledning 
viste Bonden ofte Trods og Opscetsighed mod sit Herstab og 
sin lovlige Dvrighed, hvilket v i i  vor Tid noeppe vilde tro, 
dersom ikke de gamle Tingboger og Domsakter vidnede derom. 
In d tra f Misvcext eller daarlige Oldenaar, udeblev Bonden 
med fin Landgilde. Han brod sig ej heller sonderligt om at 
gjemme Scedekorn t i l  det folgende Foraar; th i han vidste, at 
fra Herregaarden maatte man yde ham saadant, om det end 
maatte tilbagebetales med Renter. Det var paa denne Maade 
ofte umuligt for Godsejerne at yde Scedekorn t i l  alle deres 
Fcestebonder, th i der var Maade med Adelens Rigdom, hvad 
v i senere under Hovedgaardene komme ncermere ind paa.



Bondens S tillin g  var bedre under Adelsvcrlden i  den forste 
Halvdel af det- 17de Aarhundrede, end den blev under Ene
voldsmagten i  den sidste Halvdel. M an maa da heller ikke 
glemme, at vor Adel endnu dengang vcesentlig var danst, ud- 
gaaet af selve Folket, hvis S yn  og Folelser den delte. Det 
var forst den svenske Fejde 1658— 60 og de Ddelceggelser, 
den anrettede overalt i  Landet, det var de folgende Hungers- 
aar og de lyste Herskaber, som under Enevcelden mere og 
mere indsnyltede sig, det var alt dette i  Forening, der virkede 
faa forfærdelig paa Bondestanden og Forholdene paa Landet.



IV. Afsnit.

Svenskekrigen og dens Folger. 
Landboforholdene i Bondens Troengselsdage

11658- 1760).

D ejlig  Vang ved Bolgen blaa ; 
Gam le Danmark, fkjonne Have,
D u  som dyrt undgjcrlde maa,
A t dit Led var tidt af Lave! —

(Blicher.)

1. Det var en altfor dristig P lan  af den danfke Re
gering, i  Haab om at vinde tabte Provinser tilbage, at erklcere 
Sverig Krig i  Aaret 1657. Naar man ved, hvor lid t D an
mark var beredt paa en K rig , maa man vel ikke alene kalde 
denne Krigserklæring dristig, men dumdristig og letsindig. Den 
modige og cergjerrige K a rl Gustav, som stod i  Polen med sin 
Hcer, ilede ved denne Efterretning igjennem Pommern og 
Mecklenburg og fremdeles i  et uafbrudt Sejerstog igjennem 
Holsten og Sønderjylland, medens vore uforberedte Afdelinger 
allevegne maatte vige for ham og hans svede Krigere. Allerede 
i  Hosten 1657 var Krigen i  fuld Gang, og alle Fyns Egne 
bleve stoerkt trykkede af Indkvartering. Det var vel „vo r egen 
Kongens Folk", det v il sige: for storste Delen hvoervede K rigs
folk; men de tiltoge sig en M agt og en Myndighed og ud
viste en Raahed, der ikke gav Fjendens Plyndringer meget 
efter; ja  man har endog paa mere end et Sted givet dem 
det Skudsmaal, at de vare langt vcerre end Svenskerne. Det 
hedder saaledes i  et Tingsvidne for Sandholts Bsnder og



Tjenere, der vare grebne i  temmelig store Skovtyverier, „a t 
de vare ude af S tand t i l  at give noget af deres Gaarde; 
th i allerede 5 Uger for Mikkelsdag, for Svensken indtog 
Landet, havde de Hs. Majestcets egne Folk i  Indkvartering, 
som vare langt vcerre end Svenskerne, og de bleve derover 
saa forarmede, at de hverken kunne yde Landgilde eller anden 
A fgift.

Efter Frederiksoddes Indtagelse d. 24de Oktbr. begyndte 
man ikke uden Grund at frygte for et Angreb paa Fyn. 
Den spredte Troppestyrke samledes i  Omegnen af M iddelfart, 
hvorhen Bonderne lige ned t i l  de Egne i  Fyn, som disse 
Blade noermest have for O je, maatte befordre Proviant og 
a lt hvad Kystvagten iovrigt trcengte t il. Disse Foranstalt
ninger ivoerksattes paa en for Beboerne i  en halv Snes M iles 
Afstand hojst trykkende Maade i  Slutningen af Aaret 1657. 
Den stoerke Frost begunstigede K arl Gustavs stolte P lan, at 
erobre de danske Der, og det lykkedes ham kun altfor vel, 
idet han med sin modige Hcer d. 30te Zanuar 1658 fra  
Hejls over Brandso vovede sin dristige Overgang over Beltets 
Jsflade. Han naaede uden sonderlig Modstand den fynske 
Kyst, ved Zversnces (nu Vedelsborg), hvor den tynde Vagt 
strax blev adsplittet og tilbagetrcengt. Endnu samme Dag
trak den fjendtlige Hcer ind i  Assens. Rytterne kom forst.
De rovede og plyndrede og truede enhver med Vaaben og 
S trikker, for at de skulde aabenbare skjulte Sager. Om 
Aftenen og Natten kom den ene Afdeling Fodfolk efter den 
anden, de tcendte Z ld paa Gaderne og anrettede Skade for 
over 40,000 Rdl.*) Den folgende Dag besatte Karl Gustav 
saa at sige hele Fyn og holdt sit Zndtog i  Odense, hvor rige 
Oplag af Levnetsmid ler, 60 Kanoner m. m. faldt i  hans 
Hcender. Z  Svendborg bleve 500 Ryttere og i  Faaborg 
halvfemte hundrede Soldater tagne t i l  Fanger. De vare 
komne for sent t i l  at deltage i  Kystens Forsvar, men tid lig 
nok t i l  at blive et let Bytte for Fjenden.**)

* )  Synsforretning efter Krigen, Gehejmearkivet.
* * )  Dansk A ltas.



Overalt i  Fyn fore de frem i  den vildeste Sejersrus som 
Rovere og Zldgjerningsmcend. I  det nordlige Fyn flygtede 
Beboerne af mange Byer ncesten helt bort og toge Ophold i  
Skovene; de foretrak selv Huller i  Sneen og den aller- 
simpleste Kost for at vcere sammen med Fjenden.*) Derimod 
synes Beboerne i  det sydlige Fyn at have taget mere ro lig  
og besindig mod de frygtelige Gjcester. Det var iscer Penge, 
Fodemidler og unge Piger, man sogte efter overall, og ve 
den Bonde, som havde Ord for at have Penge i  skjulte 
Gjemmer. A lt i Huset blev endevendt. Skabe og Kister 
sonderflaaede. Sengeklæder opsprcettede og Fjcerene rystede ud. 
Hver en Krog og hvert et Gjemme blev eftersogt, og, naar der 
desuagtet intet fandtes —  greb man undertiden i  sin Harme 
t i l  at stikke I l d  paa Gaarden.

I  Almindelighed plyndrede Fjenden i  tre Dage, men i  
de Byer, der laa ved stcerkt befcerdede Veje, og hvor Hoved
veje krydsede hinanden, hvor der altsaa kom stadig nye og 
friste Folk, kunde Plyndringen gjentages i  flere Dage. I  
Hillerslev Sogn plyndrede Fjenden saaledes hele otte Dage i  
Rad. Allerede anden Dagen efter den dristige Overgang 
over Lillebelt, blev Damsbo besat med Fjenden, fom plyndrede 
der i to Dage. Hvad Korn der fandtes i  Laden, blev 
for Størstedelen udbaaret, nedtraadt og odelagt af deres 
Heste. Fjerde Dagen efter kom Generaladjudantens Tjenere 
af General Wrangels Folk med 33 Heste og laa der omtrent 
i  9 Uger, i  hvilke de odelagde og fortcerede a lt spiseligt. Paa 
Stensgaard lod „G ra f Loduig" sine Folk og sin Kvarter
mester paa Gaarden tage alt Krce og Korn, hvad der var 
at faa, faa Gaarden ncesten blev ode. Skadegaarden i  Vester- 
hcesinge Sogn bler odelagt, og Beboerne sandsynligvis drcebte. 
Jorden laa i  omtrent 30 A ar derefter t i l  Trente Molle. 
Kistrup Skovhuse (nogle Boelsteder) med Havbcekshus bleve 
ligeledes sdelagte og Offer Offersen drcebt. Kistrupstov 
(Bommelundstoven) blev omhugget. Aabylundsgaardene, der

* )  Vedel-Simonsen, Rugaards Historie.



dengang horte under Sandholdt, bleve plyndrede, hvorimod 
Dsterhcesinge ellers flap f r i  for P lyndring.

A t en enkelt B y  i  en stcerk medtaget Egn saaledes nogen
lunde kunde blive flaanet, havde sin Grund i  Godsejernes 
Forhold t i l  vedkommende svenske Befalingsmand. En Gods
ejer kunde udrette meget for sit Gods: han kunde antage 
„Salvagarder" t i l  Beskyttelse for sine Bonder, og han kunde 
betale eller gjore Udvej for alle de Fordringer, som fra den 
svenske Overkommando stilledes t i l  ethvert Gods igjennem 
vedkommende Foged. Saaledes flap ogsaa Bonderne i  Krarup 
Sogn nogenlunde ud af det med Svenskerne, th i hos Fogden 
paa Egeflov, hvorunder den storste Del af Krarup Sogn 
dengang horte, kunde Bonderne i  Almindelighed blive hjulpne, 
dels t i l  Brandskat og de ovrige af Fjenden stillede Fordringer, 
dels t i l  Brodkorn i de efter Krigen folgende Hungersaar. Det 
er en Selvfolge, at Fogderne saavel ved Kronens som ved de 
private Godser ikke senere glemte at indkrceve det for Bonderne 
gjorte Udlceg, saaledes ogsaa her. Egeskovs Bonder maatte 
som alle andre efter Krigen trcekkes t i l  Tinge for Restance af 
Landgilde, Laanekorn o. s. v. Ved en saadan Tingfcerd i 
Foraaret 1663, da alle Egeskovs Tjenere i  S a lling  Herred 
maatte give Mode, hedder det:

„D e  Zndstcrvnte vide Fuldmcegtigen M athisj Bannez- 
mann Tak, fordi han omhyggelig sorgede for deres Hustruer og 
Born udi de allerbesvcerligste Krigs- og Dyrtider. Han havde 
fremfor alle udi Husbondens Fravoerelse, da de svenske Fjender 
kom herind i  Landet, formildet dem paa deres Vegne og ladet 
dem „Salvaguardere" ogsved hoje Offecerers Bistand forflaanet 
for al P lyndring, M ord, Brand og Roveri. Han havde 
forstrakt Bonderne med Penge, Soed og Brodkorn, saavel 
under Fjendens Ophold her i  Landet, som og siden under 
Hs. M a j. egne Folks Indkvartering, da de fleste af dem 
formedelst de kejserlige, polske og brandenborgfle Hjælpetroppers 
P lyndringer ikke vare i  S tand t i l  at yde noget."

Bonderne paa Kaj Lykkes udstrakte Godser: Rantzauholm 
(det nuvcerende Brahetrolleborg) med Brcendegaard, F lintholm  
Rodkilde og G jelflov, vare ligeledes i  den forste Tid efter



Svenskernes Ankomst heldig stillede, da de hos Fogden Peter 
Borting, der boede i  Haagerup Skrivergaard, uden videre 
kunde blive betroet de Pengesummer, der efter Fjendens 
Rekvisitioner kunde komme paa enhver isoer, medens de store 
Herresceder med deres rige Oplag paa Sced og Fodevarer 
toge et godt Stod af for Omegnens Bonder. Peter Borting, 
der synes at vcere kommet godt ud af det med Svenskerne, 
kunde af og t i l  tinge lid t af i  de urimelige Fordringer', og, 
skjont det hed, „a t Kajs Tjenere skulle yde lige saa meget i  
Brandstat som andre Tjenere i  Landet, og hvis de ikke kunde 
betale med Penge, maatte de betale med Oxne og K orn", saa 
blev det dog i  Virkeligheden nceppe saa. Paa selve Brahe- 
trolleborg uddelte P . Borting 51,888 M aa ltide r; foruden 
meget andet leverede han paa sin Husbondes Vegne 500 Tdr. 
Korn i  Odense og en stor Del Korn, Kvceg og Fodevarer i  
Kjerteminde, uden at anmode Bonderne om at deltage i  
Leveringerne.*) Men paa en Gang fa ldt Kaj Lykke pludselig i  
Unaade hos Svenskerne. Hans Ryttere havde d. 21. Decbr. 
1658 fralaget den svenske Feltmarskal Stenbock de paaGissel- 
feld opstaldede svenske Heste, som de indbragte t i l  Kjobenhavn. 
Dette forvovne S krid t bevirkede, at Kaj Lykkes Gaarde paa 
Sjcelland bleve odelagte.**) Denne Hcevn gik ogsaa tildels ud 
over de fynske Gaarde, medens Bonderne mange Steder bleve 
ilde medhandlede. Brahetrolleborg blev ncesten fuldstcendig 
odelagt, det sondre Hus afbrcendt, medens Skorstenene paa 
de ovrige Huse bleve nedslagne, Vinduer og Dore for en Del 
borttagne og alle Laase, a lt Zerntoj afbrudt. Det samme 
var Tilfceldet med den prcegtige nye Ladegaard, og man flaanede 
ikke engang Kirken.

Z  Faaborg ejede Kaj Lykke en Gaard, der ligeledes blev 
fuldstcendig odelagt. Det hedder saaledes i  Synsforretningen 
1662: „Samme Gaard er ganske og aldeles ruineret, ode og 
fordcervet baade paa Tag, Loft, Vinduer og Dore, en Del

* )  H vor ingen Kilde angives i ncervcerende Afsnit er S alling  Herreds 
Tingbøger Kilden.

* * )  Z fr. Rasmussen, Gisselfeld.
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Lcegter og Spcer afhugne og en Del afraadnede formedelst 
den store Brostfceldighed paa Tagsten. A lle  Lofter vare af
brudte og helt borte, alle Gulvfjcelle, som havde ligget over 
Kjcelderen, vare slet borte, og Kjoelderen opfyldt med Heste- 
mog, som i  den svenske Tid er sket. Alle Paneler afbrudte, 
ligesom alle Hcengfler og Jernbeslag paa Dore og Porte, og 
disse ovenikjobet sonderflaaede og ilde medhandlede o. s. v.*)

Paa de fleste andre Godser huserede de slemt. M an har 
saaledes Beretninger fra Herringe, Espe og Nybolle, for saa 
vidt disse Byer henhorte under Fjellebro, at en hel Mcengde 
Bonder bleve saa forarmede, at de aldeles intet ejede, ikke 
engang det allernodvendigste t i l  Livets Ophold. Dels vare 
Gaardene enten odelagte eller asbrcendte, og dels vare Bonderne 
aldeles ude af Stand t i l  i  mange Aar efter Krigen at betale 
Landgilde og Skatter. I  Sonderbroby odelagde Fjenden den 
derværende Gevcerfabrik, og man har baade Sagn og For- 
tcellinger om Odelceggelser i  og ved denne By, som v i maaske 
en anden Gang faa Lejlighed t i l  ncerniere at omtale. Z  
Norrebroby mishandlede de Prcesten**), hvad ogsaa var T il- 
sceldet i Sonderbroby, hvor Sogneprcesten Peder Jorgensen 
ikke alene gjentagne Gange blev udplyndret og ilde medhandlet 
af Svenskerne, men ogsaa af de Allierede, saa han tid t maatte 
undlobe med Hustru og Bsrn.

Paa N akkebo lle  Gods stod det ikke bedre til. Da Fjenden 
sorste Gang kom her t i l  Landet, blev Aastrup B y udplyndret 
flere Dage i Rad af de efterhaanden ankomne svenfle Afdelinger. 
De rovede og plyndrede, hvad Korn og Kreaturer de kunde 
saa. Zens Pedersen var det Aar Kirkevcerge og havde Kirkens 
Korr: i Forvaring, men de levnede intet, de toge a lt med, 
hvorover han blev saa forarmet, at han maatte gaa fra 
Gaarden. Ester Krigen fik han Norregaard i  Dirnisse. M an 
har flere Tingsvidner fra Aastrup, der godtgjore, at Bonderne

*) Hcri.il slal dog knyttes den Bemcerkning, at denne Gaard var iblandt 
de 40 Gaarde i Faaborg, som blev odelagte under Krigen, hvorom 
mere nedenfor.

* * )  Se Wiberg, Danst Prcestehistorie (under N M e -B ro b y ).



sammesteds ester Udplyndringen bleve saa forarmede, at der 
intet blev tilovers t i l  Livets allernpdtprftigste Ophold.
, I  V e s t e r a a b y  huserede Fjenden baade med P lyndring, 
R ov og Ran. Der var fpr Krigen adskillige ret velhavende 
Bpnder i  Byen, og Selvejerbpnder, som sad i  ret gode O m 
stændigheder, havde smukke Boliger og gode Besætninger af 
Heste og Kper. Gunde Nielsen havde en smuk Bolig  med 
teglhcengt Stuehus, var agtet og hcedret af Hpje og Lave, 
men han blev lige saa forarmet som enhver anden der i  Byen. 
Selvejerbpnder og Fcestere bleve saa at sige alle bragte t i l  
Tiggerstaven. Det var noermest Penge, Fjenden spgte efter 
overalt. Z  Lindevads Mplle opsprcettede disse selvbudne Gjcester 
Dyner og Sengeklceder og rystede Fjcerene ud, som de lode 
flyve ad Aaen t i l ,  medens de brugte Dynevaarene t i l  Heste
dækkener, Scekke og Poser. Det var nu ingen Sjældenhed, 
at Fjenden opsprcettede Dyner for at syge efter Penge; men 
oste reddede en snild Bonde sin Gaard for P lyndring  ved at 
ryste Fjcerene ud af en gammel Dyne, slaa Vinduer og Dpre 
istykker og kaste spnderflaaede Stole og andet Bohave ud i 
Gaarden, for at det kunde „se ud, som Svensken har vceret 
der".

I  G j e l d e b r e d e ,  den nuvcererde Skovridergaard, flu lle  
Beboerne mere end en Gang have givet sig i  Kast med 
adskillige svenske Strejfkorpser, som de dels ved List dels ved 
M agt overmandede og ihjelsloge. De kom ved denne Lejlighed 
i  Besiddelse af en Del svenske Vaaben, som i  Forening med 
Gaardens ensomme Beliggenhed, de store afrettede Hunde og 
Beboernes faste og pvede Hcender, der med Sikkerhed og K ra ft 
forstode at svinge deres Skovpxer og Knipler, hjalp dem 
at hcevne mangen en flcendig Daad, som disse vort Fcedre- 
lands Undertrykkere havde pvet paa andre Steder. Naar der 
kom for stort Bespg af Svenskere t i l  Gjeldebrede, bevcertede 
man dem med gammelt D l, Most og M jod —  noget, de 
svenske Krigere iscer yndede; og saa sendte man hemmelig 
Bud t i l  Naboerne i  Splvbjerg og Kragegaard, stcengede



Porten t i l  og ihjelfloge de drukne Fjender, ester forst at 
have vceltet det store Egebord over paa dem.*)

Engang vilde en af de paa Trolleborg indkvarterede svenske 
Officerer besoge fine Kammerater paa Broendegaard, og, da 
de kjorte igjennem Skoven langs Soen, faldt et Skud i  Noer
heden af Vognen. Kuflen saa intet, men troede, det var 
svenske Folk, der morede sig med Jagten. Ved Ankomsten t i l  
Broendegaard fandtes den paa Vognen siddende Officer 
gjennemboret af en Kugle. M an gav senere Beboerne af 
Gjeldebrede Skylden derfor, thi enhver vidste, at det var dristige 
Skytter.**)

Om  Svenskernes P lyndring og Ddelceggelse i  Dimisse 
Sogn haves kun sparsomme Efterretninger. Der er ikke en
gang fort et eneste Tingsvidne for Dirnisse B y angaaende 
Fjendens Ddelceggelser, t i l  Forsvar for de hyppige Indkaldelser 
fo r Restancer t i l  Finstrupgaard. Om Kattero Bymcend hedder 
det, at de maatte gjore lange og besvcerlige Rejser for Fjenden, 
som de desuden maatte befordre over t i l  Smaaoerne, der ikke 
heller blev flaanede af Svenskerne. Paa Korshavn skal en 
Gaardmand have staaet i  Ledtog med dem, og t i l  Belonning 
fik han baade Penge af dem og Egetrce af de fynske Skove, 
hvormed han opbyggede sin forfaldne Gaard, hvis Stuehus, 
halvanden Etage, endnu har vceret t i l  i  Mands Minde. Det 
var den Gaard, som for den nedbrodes 1845, vendte Porten 
lige ud t i l  Udflibningsbroen.***)

A t Kattero Bonder iovrig t ikke have vceret af de mest 
medtagne, ses deraf, at iblandt de 23 Steder, som Aaret 
efter Krigen bleve bortfcestede fra Rantzauholm, blev den 
hojeste Jndfcestnmg, 60 Ndl., givet fo r en Gaard i  Kattero,

* )  Dette historiske mcerkvcerdige Egebord er endnu for en D e l bevaret, 
men det er gjennemsavet, og der er gjort to Bordplader deraf. Den  
ene af disse staar i  Rasmus Jensens Gaard i  Aaby, den anden 
har staaet i  Rpdekro ved Faaborg, hvorhen de ere bragte ved A rv  
fra  Gjeldebrede.

* * )  Disse Sagn fra  Gjeldebrede findes udførligere forta lt i „Vesteraaby 
Kirkes Indvielse" 1842 af Faber og Krohn.

* * * )  M undtlig  Fortoelling.



medens der for en Gaard i  Aaby gaves 20 Rdl., for en ode 
Gaard i  Falsled 6 Rdl., for en ode Gaard i  Fleninge 16 
Rdl., for en Gaard i  Gjcerup 3 Rdl., for Rantzauholms 
Molle 10 Rdl. o. s. v.*)

2. Fra den dristige Overgang over Lillebelt den 30te 
Januar 1658 var Fyn, uanset Freden i Roeskilde (26de Febr. 
1658), over halvandet Aar i  Svenskernes V o ld ; th i K arl 
Gustav brod jo samme Sommer Freden paa ny. Dette lange 
Ophold havde fremkaldt en Forstyrrelse i  alle Forhold og 
sat et Stempel paa Befolkningen, hvis Folger sent skulde for
svinde. S trax  ved Ankomsten opforte de sig overalt som 
frygtelige Barbarer, men, da den vilde Sejersrus var over- 
staaet, da de havde faaet sat Skrcek i  Blodet paa Fynboerne, 
og hele Landet var i  deres M agt, kom de virkelige svenske 
Soldater mange Steder' godt ud af det med Beboerne, der 
maatte gjore gode M iner t i l  flet S p i l ; men naturligvis var 
der ogsaa en stor Mcengde hvceroet Pak i  K arl Gustavs Hcer. 
Bonderne maatte lave Brcendeviu t i l  dem, som de i  Forening 
fortcerede, og det blev fra nu af en almindelig D rik , skjont 
man visselig havde kjendt den allerede tidligere. Forud for 
Krigen havde man mange Steder en sund og kraftig Bonde
stand, der ikke agtede Hoveriet som nogen Byrde, hvad det 
efter Forholdene dengang egentlig heller ikke var. Thi da 
kjendte man endnu ikke Trcehesten eller de ovrige paa hine 
ulykkelige Tider opfundne Strafferedskaber og Straffemaader, 
der nok kom herind fra Tyskland efter Trediveaarskrigen. 
M en ved i saa lang en Tid at huse og pleje et saa stort 
Anta l fremmede Krigsfolk, maatte Bondestanden de fleste 
Steder lide Nod for at tilfredsstille Fjenden. Det var allerede 
slemt nok, medens Svensken spillede Herre i  Landet, men det 
blev endnu vcerre da vore saakaldte Venner, de polske, branden- 
burgske og tyske Hjælpetropper kom herind for at drive Svensken 
bort. De toge ikke alene, hvad disse have levnet, men de vare 
i  Raahed og urimelige Fordringer langt vcerre end Svenskerne;

* )  D et store kgl. Bibliotek, ny kgl. Sam ling N r. 409 c Fol.



de nedbryde Bygninger baade i  Byerne og paa Landet, dels 
for al faa ty r t Tommer t i l  at brcende, og dels for at faa 
Halm  t i l  at hvile sig i. De vare i  hyj Grad uforsigtige 
med I ld ,  og mangfoldige Byndergaarde gik paa denne Maade 
op i  Flammer, skjynt S a lling  Herred ingenlunde hyrle t i l  
de mest medtagne Egne. M an maatte flagte Kyer og Faar 
fo r Fode, og finde sig i  at faa sine Bygninger ilde med
handlede, men at hele Landsbyer lagdes i  Aste, kjendte man 
dog ikke t i l  paa disse Egne. Hestene bleve ligeledes for 
Styrstedelen tagne og anvendte i  Fjendens eller de Allieredes 
Tjeneste, saa man fik lidet eller intet saaet. Hele Befolkningen 
demoraliseredes. Drukkenskab blev mere og mere almindelig, 
og denne Last fyrle mange andre med sig. —  V i flulle endnu 
kun minde om, hvad, ifylge Bircherod, en synderjydfl Kvinde 
sagde, da hun kom t i l  F y n : „N aar Svensken hos eder faar 
sit Deputat, saa lader han sig nyje og gjyr eder ingen Over
last; men hvorledes de fremmede Hjælpetropper, som vor 
Konges Forbundsvenner have sendt ind i Riget, og i  Sær
deleshed hine forbandede Polakker, hvorledes de holde. Hus 
hos os, det maa Gud sig over forbarme."

Efter S lagel ved Nyborg d. 14de— 15de November 1659 
var Svenskernes M agt knust, dog blev der hist og her en 
enkelt svensk Soldat tilbage, der skjulte sig for de frygtelige 
Allierede. I  det nordlige F yn , oplyser Vedel Simonsen*), 
bleve ikke faa tilbage, som lid t efter lid t sluttede sig t i l  selve 
Folket. Enkelte af disse afgave senere gruelige Tilstaaelser 
om deres Skcendselsgjerniger. Saaledes skal en i  Skovby 
bosat Svensker have tilstaaet, at iblandt det meget onde, 
han havde begaaet, angrede han isoer at have drcebt et lille  
Barn, der finilte, da det saa det blanke S taa l skinne. En 
anden angrede at have flaget et Barn med Hovedet mod et 
H ju l, saa Hjerneskallen brast. En tredie havde flaaret Brystet 
as en Kone og stukket hendes B arn  paa sin P a lla fl, o. s. v. 
Ogsaa af Polakkerne blev der en Del —  ifylge samme Kilde 
-— tilbage, men de sluttede sig ikke t i l  Folket, de droge omkring

* )  Ruga ards Historie I I .  2 Afd.



som Tatere og ncerede sig ved at spaa, hexe og vise igjen, men 
undertiden ogsaa ved at ftjoele. D a  man engang jog en 
saadan Familie bort, truede den med at sende nogle igjen 
som ikke kunde forjages, og de graa Rotter — paastaar man 
—  skal ved denne Tid have slaaet fast Bo her i  Landet. 
Noget sandt ligger der t i l  Grund for denne Fortcelling; th i 
Polakkerne spiste alle de Katte, de kunde faa fa t paa, og 
Rotterne bleve virkelig derved mange Steder t i l  en Lande
plage.

Om end Fyn i  sin Helhed synes at have vceret blandt 
Landets mest medtagne Egne, saa var det sydlige Fyn, som 
foran bemcerket, dog ikke i  den Grad odelagt som s. Ex. 
Vindinge Herred, hvor fjendtlige og fredelige Hcere stode 
saavel for som under Nyborgslaget. Allerede i  Foraaret 1659 
begyndte man at frygte en almindelig Hungersnod i  Fyn, saa 
Svenskerne maatte foranstalte Korn og Levnelsmidler over
forte fra Sjcelland, Laaland og Falster. Selv de Gaarde 
og Godser, som tilhorte den Ulfeldske Slcegt, og som ved 
K arl Gustavs gjentagne Befalinger vare blevne skaanede for 
Brandskat og al Besvcering, bleve nu i  den almindelige Nod 
prisgivne og stillede lige med de ovrige fynske Gaarde: „a t
man maatte tage, hvor det var at finde, uden Hensyn t i l  
de eximerede Godser, dog mod sammes Betaling enten med 
Korn paa Sjcelland eller efter Overenskomst med Ejerne."*)

Under hele Krigen var der nceppe holdt Ting et eneste 
Sted i  Fyn, ligesom Kirbebogerne kun faa Steder bleve forte. 
E t godt Bidrag t i l  at skildre Forholdene giver os Prcesten 
Barfod i  Fraugde ved Odense, som i  Anledning af de faa 
Barnefodsler 1660 skriver i  sin Kirkebog, at, naar Krigen 
raser, fryser selve den jordiske Kjcerlighed („N a rts  rs^nanto triko t 
VenuZ"). Det er klart, at det maa have vceret en skrcekkelig 
Krigsforelse, der kunde fremkalde saa uscedvanlige Resultater. 
Der var Forv irring  og Lovlsshed i  alle Forhold, og Landets 
Velstand blev for en meget lang Tid hcemmet, saa der, som

* )  Joh. Grundtvig, Meddelelser fra  Rentekamret.



N. M . Petersen siger: blev ligesom en stor Drken imellem 
det, som var for, og det, som fulgte efter. Da Fjenden endelig 
var borte, laa Jorderne overgroede med Ukrud og frembod et 
sorgeligt Skue.

Forholdene i  Kjobstcederne vare ingenlunde bedre end paa 
Landet; men det ligger udenfor vor P lan  at betragte Kjobstad- 
forhold, og v i flulle derfor indflrcenke os t i l  at meddele et 
lille  Uddrag af en Synsforretning*) over Faaborg By 1660, 
af Hensyn t il,  at denne By i  saa mange Henseender er knyttet 
t i l  den Egn, vor Beskrivelse noermest gjcelder: Henrik Olufsens 
Gaard er nedbrudt og ingen Bygning; Lavrits  Mogensens 
G. er nedbrudt og ode; Niels Kristensens G. er nedbrudt og 
ode; Per Ottesens trende Gaarde bag Kirken ere ode og 
ledige Pladser; Per Mikkelsens Gaard bag Taarnet er ode 
og ingen Bygning; Iv e r  Nielsens G. er ode og plat ingen 
Bygning; Niels Pedersen Dbos G. er nedbrudt af Fjenden; 
Per Skannings G. er nedbrudt af Fjenden; Henrik Mortensens 
G. ode, ledig og uden Bygning; Rasmus Jorgensens, Jens 
Snedkers, Per Lavrsens, Anne Murmesters og H r. Peders 
Arvinger fra  Nakskov, deres Gaarde nedbrudte af Fjenden; 
Jens Trolds Vaaning ved Skolen nedbrudt af Fjender: og 
Grave og Skanser paa Stedet; Jakob Boevers Gaard af- 
brcendt og Grave og Skanser paa Stedet; Mads Tudses 
ligeledes og Vold paa Stedet; Kirsten Hogs nedbrudt af 
Fjenden; P ov l Snedkers Vaaning uden Bygning; Jens Jor- 
gensens Vaaning af Fjenden ruineret og ode; Niles Skomagers 
Vaaning ligeledes; Jorgen Snedkers G. nedbrudt og ode; 
J fr .  Dorte Billes Gaard, Klingberg, af Fjenden nedbrudt; 
Hans Stensens Vaaning ruineret og ode; B jorn Jensens paa 
Ly0/ hans G. ode og ledig; Kaj Lykkes G. meget ilde ruineret; 
den gronne Gaard ode, og Pladsen ledig; Niels Semesens, 
Hans Nielsens og flere G. nedbrudte og ode; Maren Jakobs 
Vaaning ved Jomfrubroen ode. Der var ia lt i  det mindste 
40 Gaarde, som Fjenden havde afbrudt og odelagt, som derfor 
hverken kunde betale Skat eller tage mod Indkvartering.

* )  Gehejmearkivets Sam linger.



Efter Opgivende havde Byen maattet betale t i l  Kongens Folk 
og den hollandske Indkvartering 12,515 R d l., foruden hvad 
der var paalagt af Fjenden, som ej kunde opgives. De 
kejserliges Udplyndring i  Faaborg anstoges t i l  over 2000 Rdl. 
Der var kun 5 —6 Borgere tilbage, der vare i  Stand t i l  at 
yde nogen Skat.

3. De stemme Landeplager Krig, Pest og D yrtid  folges 
gjerne ad eller rcekke hinanden Haanden, siger det gamle O rd, 
og det finder her sin Stadfæstelse. Pesten og Krigen havde 
hver paa sin Maade odelagt Landet, nu kom Misvcert og 
D yrtid  ovenpaa. Aarene for og ester 1660 vare sorgelige 
Aar. A f de Synsforretninger, som optoges efter Krigen, 
for at erfare, hvilke Gaarde der vare ode og afbrudte, og 
hvilke Jorder der vare ubesaaede, viser det sig, at i mange 
Egne paa Fyn laa hver tredie Gaard ode, uden Bygning og 
uden Sced. For saaledes at ncevne et Exempel, kan aufores, 
at der i Sunds Herred var henved 60 Gaarde, som horte 
under Nyborg S lo t,  men over 20 af disse vare ode og J o r
derne ubesaaede. Og de Gaarde, paa hvilke mau med ftor 
Moje havde faaet lid t Korn saaet, der kunde efter en noj- 
agtig Optcelling paa Kronens Gods i Aaret 1660 hele Avlen 
sjælden overstige 20 Traver, alle Kornsorter medregnede. Paa 
Bjorno, der dengang som endnu bestaar af 6 Gaarde, var 
hele Avlen 70 Traver, og det regnede man efter Omstændig
hederne for ret godt. Kristoffer Markvardsens Gaard i Aaby 
avlede 18^ Trave, Kristoffer Hansen l 7 Traver, Peder Povlsen
1 Haastrup 9 Traver, Anders Madsen i  Gjestelev 12 Traver
o. s. v.*) Som en Folge af denne daarlige Host havde 
Kapitelspriserne for 1660 naaet en uforholdsmæssig Hojde; 
en Tonde Rug i  Fyn 20 Mk., en Tonde Byg 16 Mk. og 1 
Td. Havre 10 Mk. Fra 1661, der var et lige saa daarligt 
Aar, var ncevnte Taxt steget t i l  4 Rdl. for Rug, medens kun
2 Rdl. for Byg og 8 Mk. for Havre. Det folgende Aar vare 
Priserne faldne noget, ifcer for Rug og Byg, men de vare 
dog betydelig hojere end i  en lang derpaa folgende Aarrcekke,

*) Gehejmearkivets Synsforretninger efter Krigen.



da en Tynde Rug kun kom paa 4 — 5 Mk., hyjst 2 Rdl., og 
Havreir stod imellem 40 h. og 5 Mk.

V i have en Fortegnelse over, hvad der var saaet og 
avlet under Hungersaaret 1661 paa de Kaj Lykke tilhyrende 
men under Kronen inddragne Herregaarde.*) Det v il af den 
ses, at man paa Brcendegaard efter en Udsced af 10 Td. 
Byg avlede 3 Td. 3 Skp., efter 5 Td. Blandkorn avlede man 
2^ Td., og efter 1 Td. Boghvede avlede man 1 Skjeppe. 
Den hele A v l var noevnte Aar 12 Td. 2 Skp. Paa Rantzau- 
holm vare Forholdene en Smule bedre, thi der var saaet 50 
Td. Rug og man avlede over 60 Tynder, efter 17 Td. Vland- 
korn avlede man 27, men Avlen i  sin Helhed lyb dog kun op 
t i l  202 Tdr. Paa Gjelskov var hele Avlen noevnte Aar kun 
56 Tdr.

Under almindelige Omstændigheder var i  hin Tid 3— 4 
Fold det soedvanlige Udbytte, 5 Fold var en meget god Hyst. 
Z  nogle Optegnelser fra Hagenflov**) ses, at i  tre Aar fra 
1642— 45 var der saaet 215 Td. Rug, 216 Td. B yg , 36^ 
Td. Vlandkorn, 8^T d . „H im m elkorn"***) og 20 Skp. LErter; 
og herefter avlede man 3^ Fold af Rug og Byg, 4 Fold af 
Blandkorn og 5 Fold af W rter. — En Misvoext paa Korn 
var i  sig selv trykkende nok, men Misvoext paa Olden var 
i  Skovegnene endnu fyleligere. Det var af Svinene, man 
skulde have baade t i l  sine Udgifter og det vigtigste t i l  Livets 
Ophold. V a r der ingen Olden, var der heller ingen Svine- 
fyde, og det trykkede langt haardere end en daarlig Hyst. 
Derfor var det de daarligste Byer, der ikke havde Skove, og 
havde man saa ovenikjybet kolde og lerede Zorder, indtraf 
meget ofte Misvoext paa Korn. De lette Zorder vare overalt 
de bedste. Naar der altsaa umiddelbart ovenpaa Krigen og 
de Forstyrrelser, denne havde bragt, indtraf Misvoext og 
D y r t id ,  endnu inden man var kommen „ t i l  sin fulde Soed" 
og endnu inden man havde faaet ny Bescetning af S v in  og

* )  Kgl. Bib. M flr ., ny kgl. S am l. N r. 409 o Fol.
* * )  Bechers Sam linger (kgl. Bibliotek M flr .) .

* * * )  Rimeligvis en B ygart, „det saakaldts Himmelbyg".



andre Husdyr, saa er det let fo rk larlig t, at Tilstanden maa 
have vceret skrækkelig. Den storste Del af den danste Adel 
levede selv i  fattige og usle Omstændigheder, og faa af denne 
Stand kunde yde Laanekorn t i l  deres Bonder. Derimod vare 
de rige Fogder og de nye tyske Herremcend ikke utilbøjelige 
t i l  at hlcelpe de fattige Bonder, men naturligvis mod ublu 
Renter scedvanlig for Scedekorn den halve Afgrode. Paa 
denne Maade kom disse nybagte Godsejere snart i  Besiddelse 
af en stor Del af Landets Jordegods, medens Bonderne kom 
i  en bundlos Gjceld t i l  dem og kun fik Valget imellem at 
stjoele sig ud af Landet, for andre Steder at prove Lykken, 
eller at blive t i l  Trcelle i  deres eget Land.

De hyppige Indkaldelser som Fogderne dels paa egne 
og dels paa deres Herrers Vegne lode foretage, oprulle et 
sorgeligt Billede af Tilstanden paa den Tid i  det nu saa frug t
bare og velsignede Fyn. Saaledes lod Fogden paa Nakkebolle 
1663 indkalde alle Nakkebolle Bonder og Tjenere for resterende 
Landgilde og Laanekorn og forlangte Dom over dem. Men 
Hans Sofrensen og Hans Klavsen af Aastrup fremstode paa 
de menige Bonders Vegne og „bonfaldt den gunstige Dvrighed, 
paa Grund af deres elendige Tilstand og fattige Vilkaar, paa 
det at de ikke med deres fattige Hustruer og Born skulde gaa 
fra deres Gaarde og over i stsrste Elendighed og Armod. 
De fik i  forgangne Aar formedelst den dyre Tid lidet eller 
intet saaet, medens de dagligen havde vceret betyngede med 
kongelige Skatter og andre Kontributioner, at de fast intet 
formaar, med mindre den gunstige Dvrighed af kristelig 
Medlidenhed vilde eftergive dem noget af deres Restance."

Henrik Wrangel, som var Foged i  Nakkebolle og Sand- 
holt, holdt fast ved sin Begjcering, og der blev udstedt Nams- 
dom over de Indkaldte, som imidlertid intet forte t i l ;  th i hen 
i  Foraaret 1664 godtgjore Nakkebolle Bonder, at de ester at 
vcere betrcengte as Fjenden endnu ikke have kunnet komme 
„ t i l  deres fulde Seed". De vare faa stcerkt betyngede med 
Skatter og Afgifter, at de ikke have kunnet efterkomme Hus
bonden det fulde Landgilde. Fogden tilstod at have fo rt deres 
sidste Landgilde t i l  Restance, og vidste, at, dersom de skulde



betale samme, kunde ingen af dem blive ved deres Gaarde, 
Husbonden t i l  storste Skade. Mads Mikkelsen i  Bonnemose- 
gaard (i Svanninge Sogn) erklcerede at have modtaget en 
ode Gaard, hvis Jorder vare saa ukraftige og fordccrvede, at 
han ikke kunde faa sin Sced igjen; hvilket Fogden saavelsom 
Naboerne tilstode at vcere saa. Soeden var det Aar saa 
siet, at han hverken kunde taale at give Landgilde eller 
Skat.

1665 foretoges S yn  over dyrket og udyrket Jord ved 
Nakkebolle, hvoraf ses, at der i  Enemoerket laa Jord t i l  80 
Skp. Korn, der hverken var plojet eller dyrket. I  Bygmarken 
laa to fulde Gaardes Lodder t i l  4 Tdr. Korn ganske ode; 
desuden vare mange Agre og Lodder meget ilde behandlede, 
iscer vare 5 Aastrupmcends, 2 Gundestrup- og 1 Aabymands 
Lodder utilgivelig siette. I  Bonnemosegaards Enemcerker var 
Plojeland t i l  36 Skp. Rugsoed og Hobund t i l  2 Lces H o ; 
men der har ligget tre smaa Svinestier, saa det var beregnet 
paa at nyttes t i l  S v in , men Gjcerderne laa ode.

De fleste Bonder i  Aaby og Pejrup horte under Krigen 
t i l  Broendegaard og vare saaledes Kaj Lykkes Tjenere og Hov- 
bonder. Det samme var Tilfoeldet med en hel Del Bonder i  
Ulbolle og andre Byer, der horte under Flintholm  eller Rod
kilde. Hans bratte Fald 1661 forogede i hoj Grad Efterveerne 
af det fjendtlige Ind fa ld  og den paafolgende Misvoext. De 
mange Bonder, der saaledes paa en brat Maade kom under 
Kronen, vare ilde tjent dermed, th i de bleve ncesten alle p ris
givne t i l  den forste den bedste Panthavers Vilkaarlighed. Kaj 
Lykke sial vel ikke have vceret nogen Bondeven, ja  man har 
endog stemplet ham som en Bondeplager (hvad jeg tildels selv 
har gjort i  mine „M inder om Brahetrolleborg"); men det ev 
aabenbart u rig tig t; thi v i finde joevnlig, at han har eftergivet 
de Bonder deres Landgilde, der stode i  nogen Forbindelse med 
ham; og v i have yderligere Beviser paa hans gode V illie  
derved, at han, saa lcenge det var ham muligt, lod gjore 
Udlceg —  og de vare sandelig ikke smaa — for Bonderne 
under Krigen, dels t i l  Fjenden og dels t i l  deres egne Fornoden- 
heder. Det er aldeles vist, at det under alle Omstcerdigheder



var bedre at vcere Bonde under Kaj Lykke for Krigen, end 
at hore Kongen t i l  efter denne. A t Kaj Lylke ikke har vceret 
faa strceng eller ladet sine Fogder med overdreven Stcenghed 
indfordre Bondernes Restancer, ses bedst af en under 7de Oktbr. 
1662 ved Generalfiskalens Fuldmcegtig, Erik Hansen, udfcer- 
diget kongelig Befaling t i l  Fogderne paa de inddragne Godser, 
hvori det hedder:

„ V i Frederik den Tredie o. s. v. Eftersom v i erfare, 
at der stal vcere stor Restance forgangne A ar af det Gods i 
Fyn, som afgangne Frans Lykkes Son Kaj er fradomt, saa 
at de forrige Fogder over samme Gods ikke have med tilborlig  
F lid  vceret omhyggelige, famme Restancer at indfordre. Thi 
ville v i hermed have vore Fogder alvorligst befalet, at de 
endnu al deres F lid  tilligemed vores Generalfiskals. Fuldmcegtig 
i  bemeldte Restancer med Fordring og Oppeborsel anvende, 
saafremt de ikke agte at svare og t i l  Rette at stande, for hvis 
Forsommelser tilfo rn  kan vcere flet. Skrevet paa vort S lo t 
Kjobenhavn d. 7de Oktbr. 1662. Frederik.*)

Det har ved Undersogelser vist sig, at disse Efterpresninger 
faa at sige bleve uden Betydning; th i at ind fri gamle For
dringer var paa hin Tid umuligt, og endnn halvandet Aar 
fenere fremlcegge 17 Beboere i  Aaby og 6 i  Pejrup, som 
tilfo rn  laa under Rantzauholm og tjente t i l  Brcendegaard, 
„Tingsvidne for, at vcere ude af S tand t i l  at yde den aarlige 
Landgilde"; th i det nceste Aar efter at Gud gav Fred, da 
havde de saaet en meget ringe Sced, nogle endog aldeles intet, 
og var samme A ar en saa stor Misvcext, at de mange Steder 
ncrppe fik Sceden igjen, hvorudover de fattige Mcend geraadede 
i  stor Besvcering og Armod, saa de ikke kunde udgive deres 
Landgilde".

En af de rige og moegtige Panthavere, som Bonderne 
paa de inddragne Godser maatte trcelle under var den forrige 
Foged, nu Amtsforvalter Peter B orting , der havde taget 
Bolig paa Gjelskov. Han havde jcrvnlig og vedvarende hele

* )  S a llin g  Herreds Tingbog.



Rcekker af Bander paa Tinge for at afpresse de Fordringer, 
han rimeligvis for en Ubetydelighed havde indkjobt af de 
kongelige Kommissarer. Saaledes indkaldte han d. 24de A p ril 
1664 sex Mcend i  Gronderup for 257 Rdl., 22 Mcend i  Aaby 
og Pejrup for 608 Rdl., 9 Mcend i  Ulbolle for 246 Rdl. 
Mogens Zensen i  Ovre for 20 Rdl., 4 Mand i  Hundstrup 
for 22 Rdl., og 6 i  Skjerninge for 182 Rdl., i  alt over 
1300 R dl.; men efter de Forhold, der dengang vare tilstede, 
er det ikke rimeligt, at endog blot Halvdelen kunde tvinges 
frem. Disse Tingmoder maatte derfor ofte gjentages, og selv 
en lang Aarrcrkke senere, efter at Peter Borting havde fcestet 
Bo i Norge, lod han ved sine Fuldmcegtige jcrvnlig Banderne 
trcekke t i l  Tinge trind t omkring fra  hele det sydlige Fyn. Men 
om samme Peter Borting ville v i senere faa adskilligt andet 
at fortcelle, naar v i et andet Sted komme t i l  Kaj Lykkes 
Ulykkeshistorie.

4. Kirkerne, der under Krigen vare overladte tilffig  selv, 
bleve mange Steder nyttede som S ta ld  t i l  Fjendens Heste*), 
hvorved de ncesten allevegne forfaldt og efter Krigen stode 
som halv odelagte Bygninger. Misvcexten, som fulgte ovenpaa 
Krigen, hindrede Tiendens Bdelser, og det var sjceldent, at 
Kirkeejerne havde Raad t i l  at lade Kirken istandscrtte. Der 
var Fattigdom og Usselhed overalt: Kongen og Statskassen 
vare fattige, og medens Herremandene paa faa Undtagelser ncer 
ligeledes vare fattige, sad hele Befolkningen i  de usleste Om- 
stcendigheder, der nogensinde have vceret kjendte inden Danmarks 
Groenser. Herregaardene som Bondergaardene stode enten 
faldefceldige eller flet vedligeholdte, derom vidner de talrige 
Synsforretninger, der optoges i de ncermeste Aar efter 
Krigen.

Saaledes optoges 1669 S yn  over to Gaarde i  Aaby, 
der laa under Rodkilde. Kristoffer Markvardsens Gaard 
savnede Fod, Vindskeer, Lcegter og Tag, hvilke Brostfald

* )  Det var vistnok ikke almindeligt at have Siddepladser i Kirkerne. 
De enkelte Stadepladser vare afdelte med Lcegter, der saaledes kunde 
afgive bekvemme Stader for Heste.



regnedes for 41 Rdl. 2 Mk. Gaarden var ikke aldeles blottet 
for Jridbo, thi der fandtes en Haandkvcern t i l  2 Mk., et gl. 
Bord t i l  3 Mk., et Skab t i l  24 tz. og en Kiste saa god som 
3 Mk. Rasmus Jorgensens Gaards Stuehus savnede Fod, 
Vindskeer, Lcegter og Tag, regnet for 20 Rdl. 2 Mk., ligesom 
en Skorsten maatte scettes af ny, at regne for 10 Rdl. Den 
nordre Lade fattedes Tommer og Tag, regnet for 21 Rdl. 2 
Mk. Fem Fag Hus i  Gaarden maatte ombygges, regnet for 
10 Rdl. Den vestre Side af Gaarden var ganske borte, og 
vilde koste at opbygge 31 Rdl. 2 Mk.

Kort efter flyttede forncevnte Kr. Markvardsen fra Gaarden 
efter at have opsagt samme. Det var en af de Gaarde, hvis 
Landgilde var fkjodet t i l  Sognepræsten i  Faaborg. Denne 
bad ham at blive, og lovede at hjcelpe ham med de forfaldne 
Bygninger, men Kr. M . forlod den alligevel, hvorefter Jorden 
blev udlejet af Fogden paa Rodkilde, og Gaardens Bygninger 
faldt ned af sig selv.

1671 optoges S yn  over det under R o d k i l d e  og L e j h o l m  
(det nuvcerende Pilegaard) liggende Bondergods, hvoraf ses, 
at der endnu var mangen en brsstfceldig Gaard, om der end 
var adskillige, der efter hin Tids Forhold kunde kaldes ret 
vel ved Magt. J V e s t e r a a b y  var P . Madsens Gaard 
temmelig brostfceldig, men havde dog nodvendigt Bohave og 
9 Heste, 4 Koer, 3 Stude og 3 Ungkvceg samt 10 Faar og 
5 Bistader. H. Nielsens Gaard var vel ved M agt med 5 
Heste 4 Koer og 2 S v in , men mindre godt Bohave. E t 
B o l med 3 Heste og 4 Koer var noget brostfceldigt, og et 
andet B o l med 3 Heste og 2 Koer meget brostfceldigt. R. 
Jorgensens G. temmelig brostfceldig og kun 4 Heste, 2 Kalve 
og 4 Faar. O . Poulsens G. med 6 Heste, 2 Koer og K. 
Kristensens G. med 6 Heste og 5 Koer vare temmelig brost- 
fceldige. I  D i r n  isse vare to Gaarde (unge og gamle R. 
Pedersens), der begge vare temmelig brostfceldige; de fattedes 
baade Tag og Tommer, men havde ellers nogenlunde godt 
Bohave og Bescetning. I  U l b o l l e  vare de fleste Gaarde 
ligeledes brostfceldige, og en Gaard laa ode.

Paa F i n s t r u p g a a r d s  G odsvar Tilstanden i  det hele



noget bedre end paa de omliggende Godser. Det var den
myndige F ru  Ane Margrete Gotzen, der paa hin Tid var 
Bondernes Forsvar, og ligesom hun laa i  stadig K iv og Trcette 
med sine Naboer, navnlig Faaborg Borgere, saa stod hun 
lige saa trofast paa sine Banders P a rti. Hun var deres 
kjcekke og uforsagte Forsvarerinde, hvem de dog frygtede mere 
end de elskede. 1668 lod Fogden Melkjor Berendsen optage 
S yn  over to Gaarde i  Kattero, der h id til havde vceret beboede 
af Zens Ravn og H. Jensen Maller. Den farste af disse 
Gaarde var en Del brastfceldig baade paa Stue og Ladehus, 
men Z. Ravn, som havde opladt Gaarden for H. Zensen, 
bad sig f r i  for Gaardhold, da han gjcerne vilde opgive de 
14 Skp. Rugsced, han havde saaet. Den anden Gaard var 
endnu daarligere og maatte forbedres baade paa Tag og Fag 
samt med O vn og Skorsten. Den fratrcedende Fcester avlede 
de 22 Skpr. Rugsced, han havde saaet, hvorimod Eftermanden 
fluide istandscette den forfaldne Gaard. 1669 indkalder 
Fogden Jens Pedersen i  Kattero, fordi han hverken havde 
fceldet, hegnet eller gjcerdet sine Gjcerder, ligesom han ej heller 
havde udrettet sin Hovtjeneste. Disse Forsømmelser agtedes 
for 10 Rdl., da han s. A. blev domt t i l  at have sit Fceste 
forbrudt. Men samtidig havde man skredet ind hos ham for 
Restance, Gaardfald m. m. og taget ikke blot hans Zndbo, 
men ogsaa hans Heste og Koer, medens det blev paalagt 
ham at fcelde og hegne og iovrigt at holde Gaarden vedlige 
in d til 1ste M a j. Nu skred man atter ind hos ham, men han 
svarede, at, dersom han havde beholdt sit Krce og sine Bcester, 
vilde han have gjort sin Hovning og istandsat sine Gjcerder 
t i l  denne D a g ; men det havde vceret um uligt for ham. 
Desuagtet blev han domt t i l  at betale en tolv Dalers M ulkt 
for sine Forsommelser.

Paa N a k k e b o l l e  Gods vare Forholdene, som v i have set 
af det foregaaende, ualmindelig daarlige, og de vedbleve at 
vcere flette. Ved Aaret 1671 var Henrik Wrangel, Fogden 
sammesteds, tillige bleven Forpagter af Hovedgaarden. Det 
var et godt M iddel for en svag Herremand t i l  at faa den 
dovne Hovbonde t i l  at bestille noget, men det var sandelig



ikke t i l  Bondens G avn, naar en mcegtig Ridefoged —  Ban
dernes Skrcek og onde Aand —  tillige blev Forpagter og 
derved fik uindskrænket Myndighed over den ulykkelige Bonde. 
Allerede 1671 indkalder ncevnte Foged Nakkebolle Tjenere for 
over 130 Rdl., „men Peder Kusk gik frem paa egne og ovrige 
Aastrup Mcends Vegne og bekjendte med klagende Rost for 
hver Mand at vcere skyldig, og at de gjcerne vilde betale, 
dersom de havde M id ler dertil; men det var ikke m uligt, uden 
de fluide gaa fra deres Gaarde og i  saa Maade ganske kvitere. 
De mange Skatter tilligemed Soldater- og Rytterhold tyngede 
dem saa haardt, at de nceppe havde det torre B rod." De 
bade derfor paa det allerydmygeligste, at deres gunstige Husbonde 
vilde eftergive dem deres Restancer, at de dog kunde blive 
siddende ved deres Steder. A t Forholdene vare saa ualmindelig 
daarlige i  Aastrup Sogn, kunde ogsaa for en Del hidrore fra  
Jordernes magre, lerede og flette Tilstand. Kun Tofterne og 
den Jord ncermest Byen blev gjodet og dyrket paa en saadan 
Maade, at den i  Almindelighed kunde lonne Umagen. Naar 
Misvcexten blev a ltfor trykkende, lod man her som andre 
Steder optage S yn  paa Kornmarkerne, thi, naar man intet 
avlede, kunde man intet yde. Paa Aastrup M ark vare 
saadanne S yn  ikke sjceldne. Saaledes var Aaret 1676 et 
haardt A a r: Regnen udeblev, Foraarskulden var strceng, og 
den klare Himmel var gunstig for Nattefrostens og Solens 
skadelige Indvirkninger. I  Aastrup var Misvcexten fuldstcendig. 
Byggen var mange Steder helt afsveden af Solen, mange 
Steder var den helt borte, men ingen Steder saa god at den 
kunde hostes. Det var umuligt at avle Udsceden igjen. I  
Rugmarken var det ikke bedre. Rugen var ligesom skoldet og 
afsvceldt.

5. 1681 strakte Misvcexten sig over den storste Del af 
Landet. I  hele S a lling  Herred optoges S yn  over de flette 
Kornmarker, hvoraf folgeude Uddrag fremfcettes: Paa E s p e  
og H e r r i n g e  Marker var en saadan Misvcext af Sommerens 
Hede og Brynde, at der af Rug og Byg nceppe kan avles 
Sceden igjen, men den meste Del er borte, saa det nceppe kan 
hostes. Græsmarkerne vare ligeledes afsvedne. J  G j este lev
Ho1st6QSUu3 OA RLKKbhHlIS. 5



var Kornet ligesaa. Z  K r a r u p  var det saaledes, at, hvor 
man havde saaet 2 Skp., kunde man vente at avle 2 Skp. 
Z  B ro k ly  var Kornet mange Steder ej vcerd at kaste Leen 
paa. Hvor man havde saaet 10 Skp., ventede man at kunne 
avle 2 Skp. Dog var Sonderbroby lid t bedre end Allested, 
hvor Kornmarkerne vare overordentlig slette. I  S v a n i n g e  
Rugmark kunde man paa de bedste Steder avle Sceden igjen, 
men paa mange Steder var der aldeles intet uden Blaaurter 
og andet Ukrud. De enkelte Rugax, som fandtes vare uden 
Kjoerner. Vaarkornet i Rugmarken saavelsom i  Bygmarken, 
hvad der var kommet t i l  Vcext og Grode, var svcelt af Hede 
og Solbrand og ganske liden Kjcerne i. Overalt var Jorden 
overgroet med Kedike og andet Ukrud. Noget Korn begyndte 
forst i  J u l i  at komme op, hvilket ej kunde blive t i l  noget. 
I  Dsterby og M illinge Rugmark var det noget bedre, dog 
turde man kun vente halv Grode mod ellers, og Byg
markerne vare lige saa ringe som Svaninges. I  Falsled var 
noget as Rugen groet saa godt, at den halve Soed kunde 
naas, men mange Steder var den meget ringere, og det lidet, 
der va r, var skoldet og fordcervet. I  Bygmarken t i l  samme 
B y var Kornet ganske borte, saa de hverken kunde faa Korn 
eller Foder, undtagen ved deres Haver, ved de side Ender. 
Grcesbed var altid ringe ved denne By, og det Aar saa 
daarlig l, at Bonderne maatte fode deres Kvceg udenfor Sognet, 
hvor de kunde opsporge Grcesning. H o r n e  og B j e r n e  
Rugmarker vare meget ringe, saa der ingen Steder kunde 
avles den halve Soed igjen. Bojden Rugmark saa ringe, at 
den ikke var voerd at soette Le t i l,  thi den halve Soed kan ej 
naas, og Rugmarken var lige saa slet. J N o r r e b r o b y  kunde 
man paa den halve Mark opnaa den halve Soed, men paa 
den anden halve ej engang den halveUdsoed igjen. I  V e j l e  
kunde man paa de to Trediedele af Marken naa en Trediedel 
af Udsoeden, og paa den ene Trediedel, der var noget bedre, 
antog man at kunne opnaa Udsoeden igjen. I  Lynde lse  var 
Avlen noget ulige, der var enkelte Steder god R ug, men de 
fleste Steder kunde der dog kun opnaas den halve Soed igjen. 
I  V  est erh oe sin  g e Hasselskovmark kunde nceppe avles Soeden,



i  Aalemarken nceppe den tredie P art. I  Ostermarken var 
Sceden meget ringe. Kun nogle Tofter ved Byen havde 
nogenlunde Grsde og Vcext. I  H i l l e r s l e v  var Rugmarken 
saa flet, ai man kun kunde opnaa den halve Udsved igjen, 
derimod var Bygmarken god undtagen ganske faa Steder. 
H a  as t ru p  Rugmark var saa ringe, at der ikke engang kunde 
avles en Trediedel af Udsveden igjen. Vaarkornet i  samme 
Rugmark var saa ringe, at det ej var vverd at hoste. I  
Bygmarken kunde man paa nogle Steder faa den halve og 
paa nogle Steder 'maafke den hele Udsved igjen. Paa Aaby 
Mark antog man, at man paa den halve Del kunde avle den 
halve Udsced, og paa den anden halve Rugmark lid t mere. 
Byggen var svag og ilde groet paa den storste D el af Marken, 
saa Udsveden nceppe kunde naaes. Groesmarken var forbrvendt 
af Sommerens Hede, og Hobjergningen afgav kun det halve 
mod Aaret forud.

1688 var igjen et meget daarligt Aar. Dog var det 
mest Vaarsoeden, der havde lid t af Kulde i  Soedetiden, Hede 
og Brynde i  Sommertiden, hvorfor man de fleste Steder ej 
kunde naa Udsveden, og ellers var den saa daarlig, at den ej 
var vverd at hoste.

Efter den haarde V in ter 1709, der var saa strveng og 
vedholdende, at Dstersoen var ganske tilfrossen, saa at man 
endog i  M a j Maaned havde banede Kaneveje paa den, fulgte 
den ufrugtbare Sommer og dyre Tid. Men hvad der m ild
nede dette strcenge Aar, var den mange Steder rigelige Grces- 
vcext, ligesom der heller intetsteds klages over Misvcext paa 
Olden, om endskjont Skovene havde lid t stor Skade af den 
haarde Vinter. Derimod var Rugen allevegne ncesten gaaet 
bort. Paa Vesterhoesinge Rugmark kunde man naa den halve 
Sced igjen, men paa Stenderup, Haastrup, Dstrup, Jord- 
lose og Trunderup Byers Marker, kunde man ej noer naa 
Sveden igjen; th i paa Bjerge og Sandbanker var intet, og 
paa de side Steder havde Kedike, Gaaseurter og Skja ller 
groet omkap med de enkelte svage Rugstraa, der havde over- 
staaet Vinterens Strcenghed. De fleste Steder paa Lyndelse 
Rugmark var Rugen ganske borte og Jorden overgroet med
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Kedike, Skjaller og andre onde Urter, saa Lyndelse Mcend 
ej kunde naa deres halve Udsced igjen. D s t e r h c e s i n g e  
Rugmark var ligeledes overgroet med Ukrud, dog var Rugen 
paa somme Steder noget bedre end paa Lyndelse Mark 
Paa B j e r n e  Mark var der nogle Stykker nogenlunde god 
Rug, men paa den stprste Del af Marken var den ganske slet 
og overgroet med Hejre, Kedike og hvide Gaaseurter, saa, 
naar den gode og den flette regnedes under et, kunde Ud
siden ej opnaaes. Paa Horne M ark  varRuggrpden flettere, 
saa man ej kunde opnaa den halve Udsced igjen, og Bpjdsn 
Rugmark var endnu sletters, saa man der ej ncer kunde naa 
den halve Udsced. Nprrebroby og Allested Rugmarker vare lige- 
saa flette. Vejle var en Smule bedre, derimod var J llu m  
D s Rugmark saa flet, at de der boende to Mcend ikke kunde 
naa den fjerde P a rt af deres Udsced igjen.*)

6. Naar man tillige tager Hensyn t i l  den Slpvhed og 
Ligegyldighed for a lt, der fandt Sted hos Bondestanden i  
hine Tider, kan man under saadanne Omstcendigheder ikke 
undre sig over, at Befolkningen var fattig og vedblev at vcere 
det; th i Skatterne tyngede ikke lid t paa Landet, og Fæste
bonden var nu allevegne den forkuede Trcel, hvem man ikke 
regnede bedre end en af Herremandens Jagthunde. Hov- 
bonden blev plaget i  alle Maader med W g t og Arbejde, og 
man glemte ham aldrig, hvor han for en ringe Forseelse 
kunde flcebes i  Stokken eller scettes paa Trcehesten, Redskaber, 
der nu vare tilstede ved enhver Herregaard. Dog var Bondens 
S till in g  i  Fyn ikke saa lidet bedre end i  Sjcelland, og paa 
de adelige Godser i  det sydlige Fyn har man kun kjendt 
Hundehullet af Navn. M an har desuden mange Exempler 
paa, at Bonderne, naar de bleve straffede, virkelig havde 
fortjent det. Men Straffene for Hoveriforseelser dikteredes 
rkkeZvedAHerredstinget eller Birkeretten, og derfor fremkomme 
kun undtagelsesvis Oplysninger herom i  Tingbpgerne. De

* )  Lignende Synsforretninger over Brahetrolleborg Sogns Rugmarker 
findes i „M inder om Brahetrolleborg" S . 100. F o r Holstenhus's 
Birk kjendes de ikkeLda U ngboerne fra den Tid sattes.



Gamle iblandt os, som kunne mindes at have set Troehesten 
og Stokken paa Herremandens Loft, vide desuagtet at fortoelle, 
hvorledes deres Bedsteforældre for det eller det have maattet 
ride den fkarpe Fjcrl, eller have ligget krumsluttede i  den 
gamle Egetrcees Stok. Hoveriet var ganske vist en Byrde, 
der hvilede tungt paa Bonden i  Almindelighed; th i det var 
uden M aal og Gramse, og det var tillige en Kilde t i l  Doven
stab, Slaveaand, Drukkenskab og slette Sceder. Haard Be
handling af Herremanden og hans Plageaander avlede Raahed, 
Trods og Sammenrottelser i  Hovlaget; th i Enighed iblandt 
Bpnderne, enten det var i  en v iis  eller en gal Retning, var 
et Scerkjende paa det 17de og 18de Aarhundreders Hovbonder. 
Den, der kunde opfinde de mest gale Streger mod Ladefogden 
eller Ridefogden, var den mest ansete i  Hovlaget. M an  har 
i  Tingbpgerne fra hin Tid ikke faa Exempler paa, at For
pagteren, Ride- eller Ladefogden ikke altid kom helskindet fra  
et forbittret Hovlag, famt at Bonden, som ovenfor bemcerket, 
naar han tilta ltes for Retten fo r Forseelser ved Hoveriet, 
ogsaa cerlig havde fortjent det. For mindre Forseelser gjorde 
man kort Proces, man havde jo de ovenfor ncevnte Strasfe- 
redskaber ved Haanden.

Bondeil, som tidligere havde taget D el i  Retshandlingerne 
ved Herredsretten, kom nu sjcelden i  andet W rinde t i l  Tinge, 
end naar han „de rtil var indvarslet", enten for en eller anden 
Forseelse eller for resterende Landgilde og andre Bdelser. Han 
var nu indstrcenket t i l  sit By- og Sognestcevne.. Ved S o g n e 
st cevn et ,  der sattes udenfor Kirken efter endt Gudstjeneste, 
bleve adskillige Sognet vedkommende Sager forelobig afgjorte. 
Mere Betydning havde dog B y -  og G a d e s t E v n e t ,  hvor 
Byens scelles Sager asgjordes. Den Myndighed og parlamen
tariske Orden, som i  Regelen her var tilstede, var noget fra  
Fcedrene nedarvet, som man ikke skulde formode kunde vcere 
tilstede paa en T id , da Scederne vare saa fordærvede og 
Underkuelsen saa almindelig. M an havde de gamle af Retten 
stadfcestede Bylove og Vedtcegter gjemte i  Oldermandskisten, 
og den agtede man i  de fleste Tilfcelde hpjere end Kongens 
Love. Selvpantning var meget almindelig hos Bpnderne,



naar nogen havde forset sig mod de gamle Vedtcegter. Det 
var en vcrrre S tra f, en ftorre Skam, end naar man forsaa 
sig mod Lands Lov og Ret. En ftoedig — tvcer Mand 
maatte pantes. Men i  M idten af forrige Aarhundrede 
begyndte Ovrigheden at lcegge sig imellem denne gamle Skik, 
dette „Indgreb  i  Justitsen". Underkendelsen af de gamle B y 
love var Tabet af den sidste Frihedslcevning fra  gamle Dage. 
Den maatte ogsaa forgaa, for en ny Frihed kunde rejses paa 
dens ode Grundvold.

7. Drukkenskaben ogede i  hoj Grad Bondernes flette 
Tilstand, men selv Prcest og Degn vare ikke altid frie fo r 
denne farlige Smitsot. De mange Smug- eller Pimpekroer 
trind t omkring i  Byerne vare Klubber, der stadig sogies af 
Bonder, Hovfolk og „Kongens Karle", det v il sige de hvcervede 
Krigsfolk. I  Vesteraaby var stadig Tummel og Troette imellem 
Aonderne og Rytterne. Der var nok mere end et Sted, 
hvor man solgte Brcendevin —  vel at mcerke den hjemme
lavede. I  Aastrup var en lignende Smugkro, og det var 
ogsaa Tilfceldet i  Kattero og vel egentlig i alle Byer. I  
Tingbogerne forekomme meget ofte Retssager, hvortil Smug
kroerne og Drukkenskaben gave Anledning.*) V i ville ikke 
gjcnnemgaa den lange Rcekke af forgelige Beviser paa Almuens 
tojleslose Laster, men kun stille et P a r Trcek for Oje. Saa- 
ledes havde Mads Smed i  Aastrup i 676 siddet i  Ole Lade
fogeds Hus og sviret; men Ladefogden fulgte med Smeden 
hjem og vilde med ind at faa O l at drikke. Medens Pigen 
hentede D l, satte Ladefogden sig ned ved Arnen for at varme 
sig, men denne Varme synes ikke at have virket heldig paa 
hans Sindsstemning, th i uden videre trak han sin Lcedertroje 
af og sagde: „Kon: ud, din Wsel, du skal faa P ryg l" . Det 
kromkede jo Smedens ZEresfolelse, men de blcve dog enige i 
at mode hinanden den nceste Morgen. Mads Smed vaagnede 
forst, tog sin Nabo med som Sekundant. Ladefogden sov

S e herom de Bidrag, der ere givne af S . Jørgensen, Kistrup, i 
Fyns SLifstidende for 1874.



endnu, da der bragtes ham Bud, at Smeden ventede udenfor. 
Da han saa kom i Klcederne, hug de paa hinanden, det bedste 
de kunde, men Ole Ladefoged blev saaret baade i  Haand og 
Skulder. — Fredagen for Pintse 1715 havde en Rytterbonde 
i  Aaby vceret i  Vesog hos en anden Bonde. D a han vilde 
hjem, bad han om Folgeskab forbi Skomagerens, men da de 
naaede dertil, kom denne ud med sin Kaarde. Manden trak en 
S tavre af etGjcerde og vendte sig mod Skomageren, medens 
denne hentede en lang Stang, hvormed han saarede ham i  
Haand, Arme og Hoved. Og ovenpaa denne Heltefcerd lob 
han ind og hentede sin F lin t. „Zeg v il siyde ham ned som 
en Hund", raabte Skomageren. Dog blev det ham en 
temmelig dyr Fornojelse; thi han maatte betale 3 Lod S o lv , 
i  Boder og 3 Gange 6 Lod S o lv  i  Sagsomkostninger, for
uden 8 Rdl. i  Badsijcerlon.

Den Omstændighed, at Hovedgaardene i  det sydlige Fyn 
ncesten altid vare overladte t i l  Forpagtere, bidrog —  som v i 
ovenfor have paavift —  heller ikke t i l  at mildne Bondens 
Vilkaar, men det forogede' Romningen fra  de fleste Godser 
t i l  stor AZrgrelse for Herremanden og Fogden, der mangen en 
Gang ikke havde det nodvendige Folk t i l  at stille ved Ses
sionerne. N i mene ikke den Slags Nomninger, som skete fra 
den ene S tavn t i l  den anden, th i af dem er Tiden fuld af 
Sager, efterdi Herremandene vare overordentlig stridbare 
ligeoverfor hinanden; men v i mene Romninger fra Land og 
Rige for at undgaa Soldatertrojen og for at undgaa de falde
færdige Gaarde. En Mand, som i  en Rcekke af A ar havde 
vceret Soldat, duede ncesten t i l  in te t, men der var intet andet 
for ham at gjore, naar han kom hjem, end at fceste en Gaard 
eller blive stillet paany, og det var to Onder, man ncesten 
begge skyede som Pesten. Derfor lob en brav K arl undertiden 
sin Vej, for i Udlandet at.soge sin Lykke. Jscer under den 
siaansie K rig  vare Rømningerne hyppige; thi Frygten for at 
blive puttet ind i  et Regiment drev Folkene bort. Det var 
kun meget faa, der vare istand t i l  at kjobe sig et Fripas, 
som efter Omstcrndighederne kostede 20— 3 0 —40 D a le r, ja 
undertiden langt mere; men saa stilledes der jo rigtignok den



Betingelse, at hvis Vedkommende kom tilbage og fcestede Gaard 
eller Sted paa Godset, skulde disse Penge atter komme ham 
tilgode i  Jndfcestningen.

Den, som ikke duede t i l  andet, var god nok t i l  at stille 
som Soldat. Ridefogden stak Feldskjcereren nogle Daler i 
Lommen, saa bleve de daarligste Karle antagne. Oberst G. 
D. Holsten t i l  Holstenshus vilde dog ikke vide af den Slags 
Narrestreger. De burde afskaffes. Hare lod derfor sin Ride
foged 1726 rejse t i l  Odense med fem Karle, som just ikke 
yndede Turen. Derfor tog man en haandfast Karl med t i l  
at passe paa dem, og man maatte give dem D l og Mad og 
Brcendevin, for at de skulde stille sig saa ordentlig an som muligt. 
Men det var ikke i  Karlenes egen Interesse, og da ingen. 
Stikpenge vare indlobne, bleve alle fen: Karle kasserede. Saa 
rejste Forvalteren hjem t i l  Obersten med den Besked, og, saa 
maatte han strax afsted med fem andre Karle og to Mand 
t i l  at passe paa dem. Men det kneb med at saa disse fem 
opdrevne, derfor maatte man tage en nred som nok led af en 
uheldredelig Sygdom, og saa stak man Feldstjcereren tre Rdl. 
i  Lommen „ f o r  a t  han  skulde sige,  at  han  kunde 
ku re res " .  Nu bleve Karlene antagne.*) M an havde taget 
dem paa fastende Stevne, ellers havde de maaske fundet paa 
at lobe bort.

M u lig  var dog det Baand, der bandt Salling Herreds
folk t i l  S tavnen, lid t svagere end i  Landets andre Egne; th i 
det var ikke vanskeligt at komme fra Horne t i l  A ls, Sønder
jylland eller hvorhen man lystede, naar blot man havde Penge 
at betale Overfarten med. I  den skaanske Krig blev der 
holdt Strandvagt paa Knold og trind t omkring ved Kysten, 
lige saa meget for at passe paa Romningsmcend som paa 
Fjenden. Fra Hvedholm blev det bekjendtgjgrt, at ingen 
maatte overfore fremmede Personer, uden at Vedkommende 
havde vist „Ovrigheden paa Hvedholm" skriftlig Tilladelse, og 
vilde deres Baad blive slagen sonder, der handlede mod dette

* )  G l. Regnskaber i  Holstenhus's Arkiv.



Forbud. Per Ellegaard paa Bojden sagde da, „a t han brod 
sig en god Dag om denDekjendtgjorelse, og han vilde scette over, 
om det saa var 10 Gange daglig." Men hans Baad blev 
ncrt af Ridefogden sonderhugget og kjort i  T rium f t i l  Hved- 
holm. P . Ellegaard sagsogie nu Herskabet for sin Baad, 
men blev tilligemed P . Zorgensen, der havde vceret i  Ledtog 
med ham, domt fra deres F M e , „hvis deres gode Herflab 
det ikke anderledes vilde". De beholdt naturligvis deres 
Gaarde, da Herskabet vanskelig kunde faa andre Fcestere.

Z  Krigsaaret 1675 stod Horne M oller i levende Handels
forbindelse med Fjenden, trods Strandvagten. Undertiden 
toge Faaborg Borgere sig for at hindre den store Overforsel 
fra Horne af Romningsmcend, Kvceg og Fodevarer, og det 
kom da t i l  ordentlige Smaakrige. En saadan Trcefning, der 
varede ncesten halvandet Dogn, fandt Sted ved Midsommer 
1678.*)

Ncesten helt igjennem det !8de Aarhundrede har man 
Exempler paa Romninger fra den fynske Kyst. Svendborg- 
flippere og Wroboer besogte jcevnlig Aastrup, Kattero og 
Horne S trand for at kjobe S v in  af Bonderne, og her var 
det en let Sag at smutte med. Holsten og Lybcek vare i  
Regelen Maalet for Fynboernes Romning, og, var man forsk 
kommen vel fra  Landet, blev en Romningsmand saare sjcelden 
greben,' „ th i hans F lugt var hellig". En af de sidste 
Romninger fra denne Egn fandt Sted i  Aaret 1760, idet to 
Bonderkarle, den ene fra Nakkebolle, den anden fra  Hvedholm 
Stavn, ombord paa en Svendborgflude deserterede t i l  Holsten, 
efter at de vare indrullerede son: Landsoldat. Men man kom 
snart under Vejr med, hvor de vare blevne af, th i Herre
manden paa Nakkebolle, Oberst Cicignon, var en energisk 
Mand, der strax sendte sin Skytte t i l  W ro  og videre om
kring for at opssge dem; og saa kom man selv herhjemme i 
Tanke om, at et P a r Personer —  Romningsmcend fra celdre 
Tider — Peder Karsten Hansen fra  Pejrup og Kr. Pedersen

* )  S . Jørgensens Bidrag i  Fyns Stiftstidende 1874.



fra  Svendborg, havde vceret paa el Bespg i  Egnen, hvorfor 
man var temmelig sikker paa, at de havde hvcervet de to 
savnede Karle, Mogens Kok og Erik Bagger. M an fik Peder 
Karsten heftet, hvorved det oplystes, at de vare hvcervede ved 
det Oldenburgske Kavalleriregiment, „hvor de fkulde have 
Penge og gode Dage", istedenfor at gaa Soldater herhjemme 
for „Toersk og tprt B ro d " ; men de maatte pcent tilbage igjen, 
da Obersh Cicignons Folk fandt Vej t i l  deres Regiment. Det 
var rigtignok en dyr Historie at faa disse Romningsmcend 
tilbage, isoer naar der tages Hensyn t i l ,  at den ene af dem, 
Erik Bagger, efter de oplyste Omstændigheder var et drik
fældigt, farlig t og balstyrigt Menneske, der flere Gange havde 
truet med at stikke sig selv og andre ihjel.*)

8 . Under „den svenske Fejde" (1657—60) vare Veje og 
Broer forfaldne og som alt andet i  en meget daarlig Tilstand. 
Det blev ofte paalagt Bonderne at istandscette den eller den 
Bro, som efter de foretagne S yn  „ikke uden Livsfare kunde 
befcerdes". Hillerslev og Snarup Broer vare iscer i  en meget 
daarlig Stand, og t i l  deres hojst nodvendige Reparationer

* )  Dokumenter i Holstenshus (NakkebMe) Arkiv, hvor tillige følgende 
Regning forefindes.

Regning paa de Omkostninger, som de tvende t i l Holsten und
vigte haver foraarsaget F ru  Etatsraadinde Hejn og m ig :

1. Sendt min Skytte t l l  W rp  for at spge efter
Desertørerne....................................................................  2 AF „ ^ „ /4

2. Sendt begge Skytterne til A ls og videre t il
Holsten.............................................................................  16 -  „ - „ -

3. Sendt tre Karle med Heste til Jtzeho for at
lade vore Karle arrestere og afhente................... 35 —  3 - 2 -

4 . T il den arresterede P . Karstens Forplejning i
24 Dage L 6 h............................................................  1 —  3 - -

5 . Drikkepenge til Korporalen, som bragte Deser
tørerne, t i l  Tingsvidnedom og til videre Trans
port t i l  Nyborg og Odense o. s. v ....................... 6 — 3 - „ -

I a l t :  61 NF 3 k '4 /4
NakkebMe d. 2den A p ril 1760.

P aa  Oberst Brahes og egne Vegne 
C i c i g n o n .



henlagde malk alle Sognene i S a lling  Herred. Men der var 
ingen Lyst t i l  dette Extraarbejde, enhver havde nok at bestille 
for sin Hosbonde. De enkelte Sogne vidste desuden at skyde 
sig fra det under det Paaskud, at de selv havde Broer at 
vedligeholde, og det ene Aar gik hen efter det andet. Endelig 
blev der kludret lid t paa de vcerste Huller, men nu havde 
man samme Historie med de „adelfare Veje". Z  denne 
Anledning optoges 1670 et S yn  over alle Vejene i  S a lling  
-Herred, hvoraf det ses, at der paalagdes Bpnderne et temmelig 
betydeligt Arbejde ved Siden af Hoveriet. Zfplge en kongelig 
Befaling skulde oisse Veje have en Bredde af 14 sjællandske 
Alen.

Adelvejen fra Svendborg tilFaaborg forte gjennemVester- 
f k j e r n i n g e  Sogn over „T illeh ro ", og gjennem U l b p l l e  
Sogn tt l Oure Aa ved Vesteraaby Sogneskjel. Vejen igjennem 
A a b y  Sogn, fra  Oure Aa t i l  B lps Bro, havde den fornpdne 
Bredde, men Zordebroen og Tillebroen maatte forbedres. Paa 
Aastrup Sognegrund ved Blps Led maatte Zordebroen for
bedres, og en ny Tillebro lcegges. Udenfor Byen ved Borre- 
hpj skulde der jcevnes og fyldes 126 Alen; ved Brenodetre 
fkulde der jcevnes og ryddes en hel ny Vej paa 336 Alen. 
Z  Dirnisse Sogn var en langt stprre Vejloengde end i  begge 
de fprncevnte Sogne. Her regnede man for Adelvej: Vejen 
fra Aastrup Sognegrund t i l  Faaborg, fra Katterp t i l  D irn isse; 
fra Faaborg t i l  Katterp, saavelsom Vejen fra Pejrup t i l  
Katterp. Paa den fprste af disse Veje skulde bl. A. et Gjcerde 
flyttes ved Skjelleddet paa Katterp Mark. Paa Vejen fra 
Faaborg Mark t i l  Dirnisse maatte Kallekogade jcevnes og 
flys. Broen over Mpllebcekken skulde forbedres og gjpres 
bredere, ligesom Gaden i  det hele var for smal. Dog krcevedes 
ikke her den fulde Bredde, da det ej var nogen Landevej. I  
Dirnisse B y ,  i  den Gyde t i l  Vangeledet og fra  Vangeledet 
t i l  Majbcrnken, maatte nogle Gjcerder flyttes. Paa Vejen 
fra Svaninge M ark t i l  Dirnisse var en Hulvej at jcevne i  
Ullegraaskov. Paa Vejen fra  Klostersfang og Skovsmark t i l  
Dirnisse By vare adskillige Hulveje at jcevne og f ly ,  nemlig 
ved Ryeled (Rodeled), en anden ncermere mod Dirnisse (den



saakaldte Norregaards Banke) og en tredie imellem Vange
ledet ved Bjerregaard og Majboenken. Paa Vejen fra  Kattero 
M ark t i l  Dirnisse var en Hulvej at jcevne, og to Steder 
imellem Kirkevangeled og Majboenken var Vejen noget smal. 
Jsv rig t vare Vejene de fleste Steder langt under den Bredde, 
Loven bod. Paa Vejen fra Faaborg t i l  Kattero var en 
Hulvej at jcevne. Vejen igjennem Byen og ad Dirnisse t il,  
saavelsomj de andre Veje maatte fyldes, jcevnes og forbedres 
adskillige Steder.

Det havde naturligvis ingen Hast for Bonderne med 
Vejenes Istandsættelse, og syv, otte Aar senere stode de endnu 
slettere end for. Der fortes idelige Klager over Vejenes 
Ufremkommelighed, og saa skred man i  Sommeren 1679 t i l  
et nyt almindeligt Vejsyn. Nu maatte Bonderne i  al Skynd
somhed ud for at bode lid t paa de vcerste Steder. Det hedder 
saaledes, at Bonderne i  Aaby og Aastrup havde begyndt at 
fly  deres Veje. Flegsgyde paa Aaby Mark, som er Landevej, 
er for sncever; der er et slemt Ufore, som ingen kan komme 
igjennem, hvor der tilfo rn  haver vceret en Tillebro*), som er 
ganske bortforrykket. Z  Aastrup By er en Tillebro ganske 
brostfceldig. Ved Kirkeladen kan ingen komme forbi en 
Kube**), som er sat paa Vejen.

Z  Dirnisse Sogn havde Mcendene ligeledes begyndt at 
istandscette de odelagte Veje. Over Bcekkene vare to Tille- 
broer, den ene god, uren den anden ved Mollebcekken meget 
brostfceldig.

F ra  en senere Tid har man adskillige Vejsyn, der vise 
os Vejenes flette Tilstand og Befolkningens Ligegyldighed for 
en bedre Vedligeholdelse. Endelig blev Etatsraad L. Adeler 
t i l  Lykkesholm 1736 Amtmand over Nyborg og Tranekjcrr

* )  En Tillebro er en af klpvede Stykker Trce paa Tvcerbjcelker lagt 
B ro. D et var de almindelige Broer over mindre Vandlob i aldre 
Tider. Ovenpaa „Tillene" var saa igjen i Regelen et Lag Jord  
eller Grus.

* * )  Kube er et Skur, et TPrvehus, en Udbygning for Enden af en H us- 
lange.



Amter. Det var ham om at gjore at faa en bedre Orden 
bragt tilveje. Allerede 1737 lod han foretage en Regulering af 
de almindelige Landeveje, der mangezSteder bleve rettede og om- 
lagte af ny, og deres Bredde, otte Alen, mcerket ved nedgravede 
Sten. Ud for Gungemosen paa Dirnisse M ark, ud for 
Svartelhaven og flere Steder paa Katterp M ark blev der 
faaledes anlagt ny Vej. A t de gamle Veje i  flere end en 
Henseende kunde trcenge t i l  det skarpe aarlige Eftersyn, som 
Amtmanden nu lod foretage, viser selve de i  Tingbogen 
beskrevne Syn. Paa de lave og lerede Steder vare Vejene 
ofte ufremkommelige, men paa andre Steder, over Tornagre 
og andet Krat, hvorpaa Egnen dengang var saa rig , vare de 
ofte saa sammengroede, at to Vogne umulig kunde mode 
hinanden. Saaledes var Vejen over Skjelbanken i 737 mange 
Steder saa sammengroet af Torne, at den ikke noer var fire 
Alen bred. Ved samme Tid lagdes Grunden t i l  den endnu 
bestaaende Ordning af de storre Broers Vedligeholdelse, idet 
Amtet overtog saadanne Arbejder paa det samlede Hartkorns 
Bekostning. Saaledes bleve 1740 Norrebroby, Vittinge og 
Krarup Broer opforte af Troe og kostede Amtet 689 Rdl. 
Det var 3^ h. pr. Td. Htk., og der tilkom Holftenshuses B irk  
at betale 18 Rdl. 3 Mk. 2 h.

9. Hen imod M idten af det attende Aarhundrede vare 
Forholdene, isoer paa Holftenshus Gods, ikke saa lidet fo r
bedrede. De fleste Vonder kunde i  Regelen hvert A ar betale 
deres Landgilde. Det var nu ikke lomger det, der i  store 
Skarer trak Bonderne t i l  Tinge. Derimod var det „ulovlige 
Skovhug" ofte Gjenstand for Retssager, men det lykkedes 
fjcelden at faa de skyldige afstraffet. Saa finder Oberst G. 
D . Holsten paa 1727 at udgive en Plakat om Skovenes 
Fredning, „idet han tydelig kjender, hvorledes Dirnisse Sogns 
Skove paa nogle Aars Tid odelcegges ved ulovlig Skovning 
og Grenenes Nedbrydning". Bpnderne lagde Skylden paa 
andre „gemene Folk" af Svaninge, Faaborg og Aastrup, og 
saa paalagde han enhver Mand i  Dirnisse at have Tilsyn 
med Skovene og melde enhver, som de tra f paa ulovlig Skov
ning eller Opsamling af Broende, hvorfor de fkulde nyde alle



Skovbederne, der efter Forordning 27de Jan. 1710 ikke vare 
smaa; men saa igjen staa t i l  Ansvar for al den Skade, 
som derefter maatte ske, og desuden have den udlovede Ud
visning forbrudt. T raf man nogen af Godsets Beboere ved 
ulovlig Skovning, var deres Fceste forbrudt, og de maatte 
undgjcelde efter Loven. Denne snilde Bestemmelse havde den 
tilsigtede Virkning. Hvor man herefter trceffer Skovtyverier, 
ere de i  Regelen begaaede af Aaby, Pejrup eller andre Byers 
Mcend. Medens Dirnisse-Mcendene maatte tage sig iagt, vare 
de undertiden saa heldige at snappe en Aastrup, Pejrup, 
Grpnderup eller Faaborg Mand med et fra Holstenshuses 
Skove afhentet Lces Troe.

Som  der saaledes paa enkelte Godser trindt omkring i 
Landet sporedes en kjendelig Fremgang t i l  det bedre, udbrod 
der en frygtelig Landeplage, som i  henved 40 Aar adskillige 
Gange hjemsogte noesten alle Landets Egne. Det var den 
ondartede Kvcegsyge, der allerede 1745 rasede her i  Egnen. 
Z  Efteraaret og Vinteren bredte den sig videre omkring, og i  
det svigende A ar rasede den med saadan Heftighed paa Brcende- 
gaard, at der af 63 Kvceghvveder kun blev 6 tilbage*). I  
Foraaret s. A. blev det paalagt Sognefogden, Hans Jakobsen 
i  Bjvrnemosegaard, at have Tilsyn med, og undersvge med 
spidse Stager, om det dpde Kvceg virkelig er kommet tre Alen 
dybt ned i  Jorden.**) 1763— 65 kom Kvcegsygen igjen t i l 
bage t i l  Egnen. 1770 hcerjede den iscer i  Vesteraaby og de 
fleste Byer i  Brahetrolleborg Sogn. Det samme var Tilfceldet 
1772 og 1778.***) Sidstnævnte Aar rasede Sygdommen i  
en saadan Grad paa Langeland, at der i  et Aar dpde ^ Del 
af hele Dens Kvoegbescetning. Der blev truffet meget strcenge 
Forholdsregler: Nedflaaning, naar blot et mistcenkeligr Tegn 
viste sig, og strceng Vagt og Spcerring, hvor der var Fare 
paa Fcerde. Der blev ligeledes strcengt paaset, at Hegnene 
imellem de enkelte Byer vare i  forsvarlig Stand. Fra

* )  Baggers Personalier.
* * )  Holstenhuses Tingbog.

* * * )  Brahetrolleborg Godsarkiv.



1777— 1781 dode i  hele Landet 5,136 og nedsloges 4,481 
Hoveder, hvorfor der udbetaltes en Godtgjorelse af 5,200 Rdl. 
Siden 1781 har Sygdommen ikke med Vished vist sig i  
Danmark.*)

Det v il altsaa af det foregaaende vcere indlysende —  
hvad ogsaa stemmer med Undersøgelser fra andre Egne i  Landet 
—  at Landboforholdene vare bedre fo r  end e f te r  1660, da 
det udvidede Hoveri ncesten overalt var indfort. Agerbruget 
gik ikke lidet tilbage i  den sidste Halvdel af det 17de Aar- 
hundrede. F ra 1660 t i l  1700 var Zordegodsernes og Land
ejendommenes Voerdi sunken ned t i l  under Halvdelen, af hvad 
de kostede for Krigen 1658. Bondergaardenes D r i f t  var 
sorsomt og deres Brugere forarmede, underkuede og m is
handlede.

* )  M inerva 1789.



V. Afsnit.

Skyldsætning, Jorddeling og Udskiftning. 
Landboforholdenes Forbedring.

Trceldom for Kundffab veg,
Velstand ved Fliden steg,
Lys blev vor Sjcel!

C. T.

L. Allerede lcenge for Enevoldsmagtens Jndforelse regnede 
man alle de mange Landgildeydelser i  Forhold t i l  en Tonde 
„haardt K o rn " : Rug eller Byg. Skiftede man Jordegods, 
regnede man ligeledes enhver Gaard eller ethvert B o l i  „H a rt
korn" efter den Skyld eller Landgilde, der gaves deraf. H art
kornet blev ogsaa snart den almindelige Maalestok for Skatte
ansættelse og fortrcengte den gamle Guldvurdering eller Beregning 
efter Udsveden. Denne paa Landgildeydelserne grundede 
Skyldsætning blev gjennemfort efter en ensartet Taxt over 
hele Landet i  Aarene 5662— 64, hvorefter enhver tcenkelig 
A fg iv t reduceredes t i l  en Enhed i  Forhold t i l  en Tonde Rug 
eller Byg lig  2 Td. Havre, 1 Nod at fodre, ^ Del Boelgalt, 
3 Faar, 6 Lam, l2  Gces, 24 Hons, 6 Snese LEg eller 2 
Mk. i  Penge. Ligeledes regnede man ^ Td. Honning og 1 
Fjerding Sm or hver iscer lig  3 Td. Htk., medens 1 Skp. 
Sm or, der var O tting, var lig 2 Td. 2 Skp. Htk. 
Fremdeles regnede man Skov t i l  24 S vins Olden, 8 Lces 
Ho, 16 Traver Langhalm, 2 S ider Flcesk, 4 Skp. Boghvede
gryn og en Oxe at stalde, hver iscer lig  1 Td. Htk.

Men denne Skyldscetning, der gjennemfortes paa en Tid,



da Krigen nylig  havde odelagt Landet, da Misvcext og D y r 
tid herskede, og der var Forv irring  i  alle Forhold, den blev 
ikke af lang Varighed som Maalestok for Skatteydelse, og i  
Kristian den Femtes Tid gjennemfortes en ny, paa Opmaaling 
og Taxation grundet Skyldscetning i  Danmark. Den begyndtes 
1681 og fuldfortes over hele Landet 1690. M an opmaalte 
ved denne Lejlighed enhver Ager baade i  Lcengde og Bredde 
og indforte disse M aa l og Beregninger tillige med de gamle 
Navne paa Skifter, Agre og Enge i  dertil indrettede Protokoller. 
I  Fyn og Sjcelland regnedes den Del af Agerbruget, som 
var under Dyrkning, i  fire Klasser, nemlig: 1) god Jord eller 
middelmaadig Rug-eller Bygjord 2 Td. Ld. a 14000 A l. 
t i l  1 Td. Htk., 2) skarp og ringe Tord , men som dog va r 
tjenlig t i l  Rug, B yg , Blandkorn og Boghvede, 3 Td. Land 
t i l  1 Ld. H tk., 3) god Havrejord 4 Td. L. t i l  1 Td. Htk., 
og 4) middelmaadig og ond Havrejord 6 Td. Land t i l  1 Td. 
Htk. Enge og Moser samt Grcesning i  Skovene taxeredes 
efter Mcengden og Godheden af det Ho> der kunde avles. 2  
Fyn regnede man Eng t i l  16 Lces godt Ho og Mose t i l  20 
Lces Mofefoder, hver iscer t i l  1 Td Htk., ligesom Udjorder 
og Overdrev t i l  16 Hoveders Grcesning og Oldenskov t i l  24 
S v in . A f Skovskylden svaredes i  Almindelighed en mindre 
Skat end af Ager og Engs Hartkorn. Vore gamle Fredskoves 
Skyldscetning grunder sig endnu paa denne Taxt, og den er 
ikke senere forandret.

Denne Skyldscetning, der var et vel udfort Arbejde, ved 
hvilket dygtige Krcefter i  flere A ar havde virket —  og iblandt 
disse skulle v i scerlig mcerke os den navnkundige Professor 
Ole Romer —  maatte dog efterhaanden, som Jordernes T il
stand forandredes, mere og mere tabe sin Betydning. I  et 
halvt hundrede Aar gik det nogenlunde an, men saa foretoges 
ncesten overalt i  Landet Omdeling af alle B ye rs ' Jorder, 
ncermest as Hensyn t i l  Hoveriets ligelige Fordeling. M an 
omdelte Gaarde og omdelte Hartkornet, der hvilede paa dem. 
Og om man end 1766 tcenkte paa at indfore en ny Skyld
scetning i  Danmark, blev det dog derved. Senere udskiftede 
man Jorderne for Fode, ryddede Stroskovene, indhegnede og
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anlagde nye Skovstrækninger, og lilsidst blev Trangen t i l  en 
ny Skyldsætning mere og mere folelig. Men der var ikke 
Kraft nok t i l  at gjennemfore en saadan. Saa bodede man 
lid t paa den gamle Jndretings Brost ved at indfore en Penge- 
M atriku l 1802, hvorefter alle skattepligtige Jorder skulde 
taxeres og inddeles i  visse Klasser fra  150 t i l  800 Rdl. pr. 
Td. Htk. De umatrikulerede Jorder bleve derimod ansatte 
t i l  Skat efter deres Indhold i  Tonder Land, men denne Be
stemmelse afskasfedes dog 1818, hvorimod den endnu er Regel 
for Hceftelser t i l  Nationalbanken.

Den sorste Resolution om en ny M atriku l udkom 1804, 
men det blev et langt og besvcerligt —  kun halvt udfort 
Arbejde, idet den nye M a triku l ncesten allevegne var gammel, 
inden der: blev t il.  Skovene, Molleflylden og Tiendehartkornet 
lodes ude af Betragtning, og den vigtigste af alle Skatter, 
Gammelfkatten, overfortes slet ikke paa samme. Den er ved- 
bleven at staa paa det gamle Hartkorn med 5 Rdl. paa 
hver Tonde privilegeret og 6 Rdl. 5 Mk. paa hver Tonde 
uprivilegeret Ager og Engs Hartkorn. Den hojeste Taxt 
for Hartkornets Beregning er 24, og 72,000 Alen af 
denne Taxt, det er lige 6 Td. Land paa 12000 eller 5^ Td. 
paa 14000 H j Alen, gjordes t i l  en Td. Htk. Denne nye 
Skyldsætning traadte i  K ra ft d. lste Januar 1844. Bed 
Lov af 20de Zun i 1850 er det tidligere f r ie ,  5 Dalers 
Hartkorn gjort lige i  Byrder med det u f r ie ,  6^ Dalers 
Hartkorn.*)

2. Fcellesskabet havde sin Grund og Oprindelse i  den 
fjcerne O ld tid  og var ved Begyndelsen af det 16de Aarhundrede 
udbredt over den storste Del af Europa. T il de store samlede 
Landsbyer grcensede i  Almindelighed de 3 Bymarker, af hvilke 
den ene dyrkedes med R ug, den anden med Vaarsced og den

* )  En udførligere Fremstilling af Skyldsætningens Historie i Danmark, 
der støtter sig t i l  Matrikulsarkivets Sam linger, Zoh. Stenstrups 
„S tud ier", M andix D et danske Kammervcrsen, Bergspes Reventlows 
Virksomhed o. fl. Skrifter, har ncervcerende Forfatter ladet trykke i 
Ugeskrift for Landmand N r. 1, 1875.



tredie, kaldet Fcelleden, laa t i l  Groes. Foruden disse B y 
marker havde man ved de fleste Byer adskillige mindre Marker, 
dels med og dels uden Enge og Skovhaver, hvorhen ogsaa 
Fcellesflabet strakte sig. Derimod var baade Tost og Have, 
enkelte Enemcerker, Skov- og Enghaver udenfor Fcellesflabet. 
Opstod der Uenighed om M arkflje l, saa maatte der foretages 
Rebning af alle Jordstykker, og kunde Tvisten ikke bilcegges i 
Mindelighed af Bymcendene, maatte Kronens Embedsmoend 
eller vedkommende Herremcend troede t i l  og foretage Under
søgelser, der, som tidligere sagt, gjcerne fa ldt ud t i l  Tab for 
selve Byen, efterdi al den Jord, som fandtes mere end man 
skattede og skyldte af, blev Byen fratagen. Men saadan 
Rebning kunde ogsaa fle uden Foranledning fra Bondernes 
Side, naar Husbonden eller Herlighedsejeren fandt sig foran
lediget dertil. Saaledes lod F ru  Anne Margrete Gotzen paa 
Finstrup i  Aarene efter Svenskekrigen og Landgildeskyld- 
scetningen alle sine Bonders Jorder rebe og maale, for „a t 
enhver kunde vide sin G rund".*) Det var ikke alene Agrene, 
der bleve rebede, men det var ogsaa „Haverne, Toft og Hjem
fred". Efter denne Rebning tilfa ld t der hver Helgaard i  
Dirnisse t i l  Abildhave, Humle- og Kaalhave 4 Skp. Land, 
t i l  Toft og Hjemfred 3 Td. Land, desuden en indhegnet Skov
have og en eller flere Enghaver t i l  10 Loes Ho. Herimod fik 
hver Halvgaard halvt og hver Fjerdedelsgaard en fjerde Del. 
Ved den almindelige Jorddeling, som ved det fslgende Aar- 
hundredes M idte fandt Sted paa de fleste Jordegodser i  
Danmark, fik enhver B y  sine Jorder saavidt m uligt for sig 
selv, og alle Gaarde i  Byen bleve lige i  Byrder og Rettig
heder. Omdelingen paa Baroniet Brahetrolleborg, som 
er omtalt i  „M inder om Brahetrolleborg"**), fandt ikke 
Sted paa en bestemt Tid. Beregningen var allerede ud
fo rt for enkelte Byer 1736, men den blev forst udfort efter- 
haanden, som Fcesteforholdene og ovrige Omstoendigheder tillode 
det. Ved en Forening imellem Lodsejerne fik Pejrup B y  i  
Aaby Sogn 1746 sine Jyrder «for sig felv, saaledes at Byen

* )  D et sælgende af dette Afsnit er helt og holdent Uddrag af Gods
arkivet paa Holstenshus.

* * )  S ide 9 8 - 9 9 .



strax traadte ud af Forbindelse med Kaliers og siden med 
Vesteraaby. Ved Holstenshus udfsrtes Jorddelingen ligeledes 
efter indgaaede Foreninger i  Aarene 1751— 52. I  de ncevnte 
Aar foretoges en Rebning af alle Jorder i  Dirnisse Sogn, 
der nu hsrte under Holstenshus. Dirnisse og Kaleko Byer, 
der h id til havde haft deres Jorder i  Flceng og havde Fcelles
flab med Katters i  den store Ncesmark, traadte ud af enhver 
Forbindelse med hinanden. Fsrst blev Kaliers By adskilt 
derfra, og siden fuldfsrtes Jorddelingen i  Dirnisse og Kaleko 
ved en Forening af 28de Febr. 1752, saaledes at den skulde 
tage sin Begyndelse ved Mortensdag samme Aar. Enhver 
Gaard beholdt sine gamle Haver, Tofte og tildels ogsaa Eng 
og Skovhaver, men saa bleve de halve og Fjerdedelsgaarde 
gjorte t i l  hele Gaarde, saaledes at de alle bleve lige store, 
hver Gaard i  Dirnisse paa 73 Td. 1 Skp. og hver Gaard i  
Katters paa 651 Td. Land. Den Prcesten tilkommende Ret 
t i l  Grcesning paa Dirnisse M ark t i l  4 Kser og 20 Faar, 
Kapellanen 2 Kser og 16— 20 Faar og Skoleholderne 2 Kser 
og 6 F aa r, blev vedligeholdt saaledes, at Katters Bymcend 
maatte tage mod disse Hsveder hvert 3die Aar,, da de havde 
saaet deres P a rt af den fcelles Ncesmark.

Lige siden 1685 havde det ene Mageskifte efter det andet 
imellem Herskabet og Bsnderne fundet Sted; th i t i l  Herre- 
scedet Finstrupgard laa oprindelig kun en mindre Jordlod. 
Siden kom den stsrste Del af den nedlagte Landsbys Jorder 
ind under Hovedgaarden, og udenfor disse var der en D el Skov 
og Grcesbed. Men efterhaanden fom Skovene svandt ind 
paa Bsndernes Marker, fik disse det ene Jordstykke efter det 
andet, imod at afstaa et tilsvarende Stykke af de t i l  Hoved
gaarden grcensende Jorder. Saaledes afstod Dirnisse B y
mcend 1752 omtrent 25 Td. Land as Bjsrnemosemarken imod 
omtr. 20 Td. L. i  G l. Kohave, som fsr havde vceret Skov, 
men nu var overdraget t i l  Ryddeland, og 1 Rdl. Afflag i  
enhver Mands Landgilde. 1756 afstodes Stensmarken imod 
Vederlag i Kalekomark, der var Hovedgaardjord, kommen fra  
Dirnisse og udlagt t i l  Kaleko. Samme Aar afstode Katters 
Bymcend 22— 23 Td. L. paa Lindebjerg imod Jord i  Ncrs-



haven, i  Dstermarken og ved Bjornemosegaard, medens de 
iovrig t fik hver 1 Rdl. i  aarlig l Vederlag. 1763 afstodes 
fra  Dirnisse et Stykke af Gamle Kohave imod Vederlag i  
Pajdesomark, der ansaaes for Hovedgaardsjord. 1767 afstodes 
fremdeles et Stykke Zord paa Rueagre imod Vederlag i  Kaleko 
Mark.

Foruden disse Mageskifter, som yderligere stadfcrstedes ved 
Udskiftningens Begyndelse i  Aaret 1769, blev der senere fore
taget et Eftersyn over alle de Jorder, som Tid efter anden 
vare givne Banderne i  Brug og som dels vare ryddet Skov
jord af Hovedgaardens matrikulerede Skovskyld, dels anden 
f r i  Zord og Grcesning as Sognepræstens, som Herskabet imod 
Betaling havde indfriet, og som var de ovenfor ncevnte Mage
skifter uvedkommende. Det ses heraf, at ikke mindre end 65 
Td. Land i  en ikke lang Aarrcekke var kultiveret tilP lo je la nd  
fra Skov og daarlig Grcesbed, og at Banderne havde saaet 
det ene Stykke efter det andet ind under deres D r if t  ved Siden 
af den avrige Byjord. A f saadanne Skovjorder havde 
Brcendeholme for vceret en indhegnet Skov paa 22 Td. L., 
Brunemosebanke en stor Egeflov paa 4 Tdr. L., Bojlere 
Krog overgroet med stor Skov paa 31 Td., Nipsdams
have i  Ncesmarken 2 Td. L., Ullegraa eller Uglegraa Skov 
2 Td. L. o. s. v.*) Der laa altsaa en hel Del mere Zord 
t i l  Byerne, end der efter Rebningen 1752 og de lovlig  kon
firmerede Mageskifter kunde forlanges; men Banderne betragtede 
den Zord, som saaledes var overladt dem i  Brug, paa samme 
Maade som den ovrige t i l  Byerne horende Fcellesjord, og 
denne Opfattelse havde en Del Ubehageligheder t i l  Folge ved 
den forestaaende Udskiftning.

3. Der foretoges i  flere Retninger Forberedelser t i l  
Udskiftningens Fremme, som i  Begyndelsen ikke synes at have

* )  Ved Rebningen og Jorddelingen 1751 optoges Tingsvidne af de 
celdste Mcend i Sognet angaaende disse Skoves Omfang. D et op
lystes da, at Brcendeholme Skov var ryddet omtrent 1742 og delt 
ind under 15 Gaarde i Dirnisse og var omtr. 32 Td. L. Ullegraa- 
skov, som ogsaa var ryddet i Mands Minde, havde vceret dobbelt 
saa stor som Broendeholme. I  Kohaven blev der ryddet omtr. 26 
Td. L. i  Aarene sFr 1751.



mpdt videre Modvillie iblandt Bpnderne, der egentlig slet ikke 
indsaa hvad Nytte en Udskiftning vilde bringe; th i Udskift
ningen ved Holstenshus var en af de fprste i  hele Danmark. 
M en Bpnderne vare her som allevegne paa hin Tid mistroiske 
mod a lt nyt, og da Sognepræsten, Hr. Kannervorsf i  Faaborg, 
der imod Erstatning havde afstaaet sin Grcesningsret paa 
Dirnisse og Katterp Mark, ogsaa troede sig forncermet, fore
stillede han Bpnderns, at de nu vilde miste deres uerstattelige 
Toste, Haver og Hjemfred, og maaske blive anvist en Bolig 
langt ude fra Byen, i  en mager og ilde Udlod. Da han paa 
denne Maade havde opcegget Bpnderne, faldt Gnisten ned som 
en Brand iblandt dem. De bildte sig ind , at der var sket 
dem Uret ved de Tid efter anden stedfundne Mageskifter, og 
fremkom derfor med en skriftlig Klage t i l  Landvcesens- 
kommissionen, hvilket naturligvis ikke behagede den cedle 
Godsejer, Kammerherre Amtmand Holsten. Han erkloerede 
aabent og oerlig, at han attraaede sine Bpnders Velstand og 
Lykke i  den G rad, at han uden videre vilde have efterkommet 
deres Onske, hvis de tidligere havde henvendt sig t i l  ham 
derom. Og da Bpnderne fik denne Udtalelse at stptte sig t il,  
vovede deres dristige Fprere at fremkomme med et skriftligt 
Forsiag, hvori de bade om ikke alene at faa tilbageleveret de 
fleste af de asstaaede Jordstykker, men desuden at maatte be
holde den dem tilstaaede Godtgjprelse i  Penge og Gjcerdsel, 
endskjpnt de for lcenge siden havde faaet Erstatning for disse 
Jorder, dels ved anden fr i Jord og dels ved anden Godt
gjprelse, og havde ved egen Tilstaaelse erklceret sig tilfreds, 
dermed. Paa dette deres Forslag svarede Kammerherre Adam 
Kristoffer Holsten dem m ildt og venlig. „A t det er ham 
uvcentet at erfare, at hans Bpnder saaledes anse dem for
nærmede. Han er overbevist om, at de bruge en stor Del
Jorder, som hpre under Hovedgaard, Skov, P rsst og Kirke, 
og at de snarere have for meget end for lidet Jord. Uagtet 
de fuldkommen lovlige Mageskifter, der ere indgaaede og 
konfirmerede med Bpndernes frie V illie  og fuldkomne Npje, 
v il han dog uden videre Forhandling, saa vidt muligt opfylde 
deres Begjcering" —  noget, som Bpnderne hverken havde



Krav paa eller mindste Ret t i l  at fordre. D a saaledes en 
mindelig Overenskomst tilvejebragtes, sendte Herskabet Sagen 
t i l  en ny Godkj endelse ved S a lling  Herreds-Ret.

Dirnisse Bymcend, som havde fremsat temmelig droje 
Fordringer, maatte give Afkald paa en Del af disse, men fik 
alligevel i  Efteraaret 1770 tilbageleveret et Stykke Aord, 
„Leret" (der lagdes under den ny opforte Gaard Agermose) 
samt Knupshave (Knapshave) og et Stykke ung Skov t i l  
Lucienhoj, desuden Sivema ved Svaningehuse. Endvidere 
skulde hver af Dirnisse Gaardmcend fremdeles nyde en Godt- 
gjorelse af 1 Rdl. og 2 Lces Gjcerdsel aarlig. Kattero By- 
moend, der havde fu lgt Dirnisse Mcends Exempel, indkom 
ligeledes med et „Forflag t i l  F o r lig " , der i  et og a lt blev 
opfyldt, og Kattero tilbagegaves Lindebjerg og Zord i  Oster
marken som Erstatning for de paa Byjorden opforte Huse; 
medens Bymcendene selv havde tilbudt at betale 12 Rdl. aar
lig i  oget Landgilde, der var 1 Rdl. for hver Gaard.

Medens Aarene 1770 og 71 hengik med Opmaalinger 
og famlende Forhandlinger med Bonderue, der vilde hverken 
det ene eller det andet, var der imidlertid opfort en hel Del 
nye Huse, saavel i  som ildenfor Byerne, de fleste med to 
Floje, rummelige og vel indrettede; og det folgende Foraar 
1772, opfortes den forste Udflyttergaard, der fik Navnet 
„Holstensprsve". Men endnu midt i  Sommeren samme Aar 
var ingen af Bonderne i  Dirnisse at formaa t i l  at sige ja 
t i l  Udskiftningen, uagtet de fik deres Jord  paa hojst 3 Steder, 
imod saa mangfoldige adsplittede Smaastykker. Om  U dflyt
ningen vare de ej heller at formaa t i l  at trcekke Lod. De 
vilde alle blive i  Byen ved deres Tofte, Haver og Hjemfred, 
og for ogsaa i  denne Henseende at efterkomme Bondernes 
Dnske blev der ncesten ingen Forandring foretagen i  de gamle 
Byhavers, Tofters og Enghavers Grcenser, men de allerfleste 
af Bymcendene fik Lov t i l  at beholde deres Hjemfred. Der 
er ganske vist Tid efter anden foretaget en Del Forandringer 
heri, i  de forlobne hundrede A ar, men endnu staa Byerne i 
Dirnisse Sogn som en Moerkelighed i  denne Henseende, idet 
mangen en Gaard endnu har sine smaa Indhegninger, Toft



og Enghave. A f samme Grund bleve kun 5 af de 21 Gaarde 
i  Dirnisse bestemte t i l  Udflytning. Im id le rtid  dode Lavrs 
Gundesen i  den gamle Stovgaard, og Gaarden blev fceste- 
ledig. Herskabet bestemte derefter denne Gaard t i l  Udflytning. 
Men i  det samme tilbode to audre Gaardmcend, Niels Bjerre- 
gaard og Peder Krog, at modtage deres Jordlodder bag deres 
Gaarde, naar de maatte faa Lavrs Gundesens Toft og saa- 
ledes blive liggende i  Byen. Deres Tilbud blev strax mod
taget, og i  Lobet af det folgende A a r, 1773, ophcevedes 
Fællesskabet i  Dirnisse, og i  Lobet af Aaret 1774 vare de 
enkelte Jordlodder indhegnede, dels med Stengjcerder og dels 
med levende Hegn eller Pileplantninger. I  Lobet af 3— 4 
Aar var der faaledes opfort over 2000 Favne dobbelte, for
uden flere enkelte Stengjcerder, over 5000 Favne levende Hegn 
og sat over 10,000 S ikr. P ile . Hegnenes Opforelse skete ved 
Hjcelp af Husmcend og Daglejere paa Herskabets Bekostning, 
ligesom den cedle Godsejer lod hente tyske Folk, som kunde 
lcere Bonderne P lantning og Behandling af de levende Hegn.

De udflyttede Gaarde vare nn tildels suldforte. Fra 
Dirnisse udflyttedes: Holstensprove, Lucienhoj, Lisesminde, 
Sofienlund og Ditlevsholm foruden den paa Hovedgaards- 
jorden nysoprettede Agermosegaard. Fra Kattero udflyttedes 
Hansesodde og Lindebjerggaard. Med Hensyn t i l  Torv og 
Skov for de enkelte Gaarde havde man, hvor saadant ikke 
fandtes paa de anviste Lodder, taget adskillige Forbehold og 
Anvisninger, der havde en hel Del Ubehageligheder t i l  Folge 
i  Fremtiden. Husmcendene vedbleve endnu lige t i l  1783 at 
have deres Koer i  Grces hos Bonderne, men da afstodes der 
Jord t i l  en Kos Grcesning t i l  hver Husmand.

Medens saaledes ncermest ved Gehejmeraad Holstens Op
muntring og Interesse for Bondernes Bedste den ene store For
bedring i  Agerbruget fuldfortes efter den anden, indtraf der 
et Tilfcelde, som paany bragte de mistroiske Bonder paa den 
Tanke, at der var sket, eller at der skete dem Uret, en Om
stændighed, der i  hoj Grad smertede den cedle Godsejer, som 
havde gjort a lt i  en god Hensigt.

Nogle A ar efter Udskiftningen afbrcendte tre Gaarde i



Dirnisse B y, og for at faa disse Gaarde udskyllede, maatte 
der foretages Mageskifte med nogle andre Gaarde i  Byen; 
men alle Bymcend samtykkede heri. D a  alt nu var ordnet, 
kom Lars Bang og Rasmus Rasmussen i  Tanke om, at de 
havde mistet mere Jord end de havde faaet, ved ncevnte Mage- 
lceg, og Tanken om, at de for Udskiftningen havde haft mere 
Skov t i l  Koernes Grcesning og mindre Hoveri og Arbejde at 
udrette, bevirkede, at de ophidsede flere af Dirnisse og Kattero 
Bymcend. Nogle af dem vovede endog at fremkomme for 
Herstabet med en Slags Begjcering om Tilbagelevering af 
noget Skov, der forhen havde tilho rt Byen. De bleve altsaa 
indstcevnede for Birkeretten for at bevise deres formentlige 
Ret, hvad de naturligvis ikke vare i  S tand t i l ;  men Lars 
Mogensen i  Kattero, der maaste havde strammet sig op med 
en lille  Rus, truede i  en bydende og haard Tone, „a t Skoven 
skulde gives Byen tilbage".

Det var i  Begyndelsen af Aaret 1787, og strax efter 
var en Vinkelstriver, Knud M oller (Lcerer ved en Pogestole 
i  Faaborg), saa velvillig at forestille Baroniets Beboere, „a t 
de lede den sorteste Uret og Undertrykkelse af deres Herskab. 
Nu var Friheden kommen i  Landet, og nu kunde enhver Bonde 
skrive t i l  Kronprinsen og de hoje Herrer der inde i  Rente
kamret, hvad Pokker det skulde vcere; nu var Herremandenes 
Tid forb i, og Bonderne vare komne ovenpaa" o. s. v. Han 
var desuden saa ve lvillig  at tilbyde Bonderne at skrive t i l  
Kronprinsen for dem, og n i Mcend i  Kattero og en i  Pejrup 
syntes, at det var et godt Tilbud. Og under 18de J u n i 
1787 indgiver ncevnte Knud M oller saaledes en Klage i  disse 
Bonders Navn „over Jords Fratagelse*), overdrevent Hoveri 
o. s. v ." uden at Katteromcendene havde givet ham Lov t i l  
at understrive Klagen. Pejrupmanden var derimod hidsigere 
og onstede nok sit Navn ind for Kronprinsen. Men det varede

* )  D et var P ipstorn, Rismosetorne og Kallehaven; men Herstabet op
lyste, at P ipstorn  var en indhegnet Skov, BM derne uvedkommende, 
og at de to sidstnævnte Skove vare fredede siden 1774 til Gjcerdsel 
for Banderne, og frededes kun for ej at pdelcegges eller afgroesses.



ikke lcenge, for der indlob en Skrivelse t i l  Gehejmeraad Holsten 
fra  Kr. Reventlow, Colbjsrnsen og de ovrige Deputerede i 
Rentekamret, angaaende denne Klage. Nu blev Vinkelskriveren 
lid t betuttet, da han horte, at Gehejmeraaden havde optaget 
hans Fremfcerd meget unaadig. Og just som der gjores store 
Forberedelser t i l  at saa fat i  den dristige Vinkelskriver, der 
havde forfort Bonderne, kommer en skjon Dag Knud Moller 
og angiver sig selv, beder og bonfalder i  et ydmygt Klageskrist 
den naadige Herre om Forladelse. „D e t var flet i  Uforsig
tighed. Han skulde aldrig mere vove saadant S p il, og bad 
endelig Gehejmeraad Holsten om Medlidenhed mod en fattig 
Mand, der ydmygt bonfalder om Naade".

Gehejmeraadens cedle S ind troeder os atter her tydelig 
unode: Han havde tidligere fundet sig i ,  at hans Bonder 
traadte op imod ham og paastode de i  Mindelighed og lovlig 
afgjorte Mageskifter ugyldige; at Bonderne selv fremsatte 
Forflag t i l  Forlig , som han dernoest b ifa ldt; og nu rejses 
denne Klage paa ny oget med adskillige Tilloeg, men t i l 
dels over Forhold, som maatte anses for ordnede og 
godkjendte af Bonderne selv. Vinkelflriveren flap med Skroek- 
ken; Gehejmeraaden tilgav ham alt. Og dette smukke Trcrk 
er ret betegnende for Gehejmeraad Holstens hele Fcerd. Han 
var den myndige og alvorlige Herre, men naar nogen —  
selv den fattigste af hans Bonder —  korn t i l  ham med en 
Bon paa Lceben, var han den milde og venlige Mand.

Da Bonderne nu saa deres Ordforer afvcebnet, optraadte 
Rasmus Rasmussen i  Dirnisse som Ordforer i  Forsamlingen 
og erklcerede, at de ingen Ret kunde vcente, for de selv havde 
vceret inde hos Kronprinsen og forebragt ham Sagen. Han 
vilde t i l  Kjobenhavn, hvad det end skulde koste. Lars Bang 
troede ogsaa at vcere flet Uret ved de sidste, i  Anledning af 
Ildebranden foretagne Magelceg, og han vilde med, om de 
end maatte blive ansete som Romningsmcrnd. Herskabet fo r
bod disse Optojer og ncegtede de ncevnte Mcend Rejsepas t i l  
Kjobenhavn. Men de forlods alligevel deres Gaarde og rejste 
i  Efteraaret 1787 tilligemed Pejrupmanden t i l  Kjobenhavn, 
hvor de efter nogen Sogning fandt S lotte t og henvendte sig



da som fornuftige Bpnder fprst i  den kongelige S ta ld . En 
velvillig Betjent henviste dem t i l  en Ridekarl, „der plejede 
at tage imod de Bpnder fra Landet, som vilde tale med 
Kronprinsen". Han havde Logi t i l  dem og kunde skrive bedre 
for sig end de fleste andre. Han styrkede dem yderligere i  
den Tro, at der var flet dem Uret af deres Herflab, og for
fattede en Klage, der i  den „dybeste Underdanighed" udtolkede 
hvorledes deres Herflab behandlede dem „ukristelig og umenne
skelig, at de ikke havde kunnet faa Rejsepas og derfor frygtede 
for at blive eftersøgte som Rpmningsmcend, nren bad om 
Nedsættelse af en kongelig Kommission t i l  Undersøgelse af 
Forholdene ved Holstenshus".

Ncevnte Klage var underskreven i  Kjpbenhavn d. 20de 
Oktbr. 1787 med 8 Dirnissemcends Navne, af hvilke kun to 
vare tilstede, og det blev dem. Sagen kom t i l  at hvile paa.

Om  de tre Bpnder virkelig bleve stedte for Kronprinsen, 
vides ikke; men der fortcelles her hjemme, at Bpnderne 
maatte gjpre flere end en Rejse t i l  Kjpbenhavn, fpr deres 
Ord blev troet. Kronprinsen skal saaledes have undret sig 
over, at man klagede over de gode Indretninger ved Holstens
hus, hvortil en af Bonderne svarede: „ J a  Indretningerne 
kan vcere gode nok, og Gehejmeraaden v il os heller ikke ilde, 
men han har flette Raadgivere, og saa maa han selv svare 
for, hvad der fle r." —  Under 13de Avg. 1789 indgav Lars 
Bang med sex andre Bpnder i Dirnisse og fire i  Pejrup 
en ny Klage t i l  Regeringen, der bevirkede, at en Landvcesens- 
kommission underspgte Sagen, ved hvilken de fleste af Bpndernes 
Klagepunkter fandt en mindelig Afgjprelse. L. Vangs og 
R. Rasmussens Klage over, at de ved de tre Gaardes Ud
flytn ing havde mistet hver 3—4 Td. Land, kunde ikke tages 
t i l  Fplge, da de selv for n i Aar siden havde samtykket heri. 
Dirnisse Bymcends Klage over, at de ved de tidtncevnte 
Mageloeg med Hovedgaarden haode mistet henved 120 Td. 
Land, blev ved Kancelliresolution tilbagevist, eftersom disse 
Magelceg allerede for lcengst vare stadsoestede ved Domsakt og 
ingenlunde vare t i l  Skade for Bpnderne. De tre Bpnder, 
som havde vceret i  Kjpbenhavn uden Rejsepas, der var en



strafværdig Overharighed, bleve ved en ny Kancelliresolution 
af 22de Oktbr. 179 i „efter Omstændighederne for denne 
Gang benaadede". Banderne opnaaede kun, 1) at der fore
toges en Repartition af Hartkornet som en Falge af den t i l  
Husmcendene asstaaede J o rd ; 2) at der fra Godsejerens Side 
afgaves Lofte om b illig t Hoveri, der ikke fkulde overstige 
Bandernes Krcefter; og 3) at de beholdt deres Herskabs Naade,. 
som aldrig havde vceret vanskelig at gjenvinde.

Gehejmeraad Holstens usvoekkede Omhu for hele hans 
Gods vedblev i  uformindsket Grad, trods Bandernes utak
nemmelige Paastande. Ved hans Opmuntring og Vejledning 
bleve Moser og Moradser udgravede, Agerjorden bedre be
handlet og inddelt i  ordentlig D r if t ,  ligesom der indfartes 
Kloveravl og en bedre Orden paa alt.

1779 lod han omtrent 60 Td. Htk. udskifte i  Vester- 
fkjerninge, og 1783 begyndte de vidtlastige Forhandlinger 
imellem de mange enkelte Lodsejere, scerlig Holstenshus, Nakke
balle og Brahetrolleborg, om Zorddelingen i  Vesteraaby Sogn, 
der farst fuldfartes 1787. V i have set, hvor mange Fortræ
deligheder et Sogns Udskiftning kunde volde den eneste Lods
ejer; det er derfor ikke at undres over, at Zorddelingen imel
lem sex Ejere*) kunde fremkalde saa mange Bryderier, hvorom 
de store Pakker i  Brahetrolleborg og Holstenhuses Godsarkiver 
endnu vidne. Der maatte tages Hensyn t i l  Skole og Degne
jord, t i l  Gjcerdselfkov, Eng og Haslet, t i l  Grus-, Sand- og 
Lergrave, t i l  Hegn og Gjcerder, Tofte, Haver og Hjemfred 
ured meget rnere. Umiddelbart efter at Zorddelingen imellem 
Lodsejerne var udfart, begyndtes Udskiftningen og Udflytningen 
af de fem under Brahetrolleborg harende Gaarde. Det var 
paa samme Tid, at Udskiftningen af Baroniet Brahetrolleborg 
fandt Sted, og man havde for en Del Holstenhus t i l  Manster, 
fkjant Baroniets davcerende Besidder, Grev Ludvig Reventlow, 
var en i  enhver Henseende selvstcendig M and , der i  Forening 
med sin celdre Broder, Statsministeren Grev Kr. D. Fr.

* )  Holstenshus havde 73, NakkebMe 46, Brahetrolleborg 26, Pilegaard  
17, Prcestegaarden 12 og Lindevads Malle 7 Td. Htk.



Revenllov, havde alvorlig studeret Landboforholdene, ogsaa 
med Hensyn t i l  Bondernes bedre Vilkaar, i  flere fremmede 
Lande. Han flyede ikke de Ofre, en fuldstændig Udflytning 
vilde medfore, og brod sig ikke om, at mangen en gammel 
Bonde ncrgtede at forlade Byen og at modtage en for ham 
bestemt ny Udflyttergaard. Greven havde et fast og sikkert 
M aa l for D je , og det gjennemforte han med K raft. Men 
ogfaa hans Virksomhed blev for en Del miskjendt af Bonderne. 
Zndforelsen af Arvefcrste, Aflysning af Hoveriet og af Tiendens 
Melse i  K j  oer ven, udforte Greven uden at sporge Bonderne 
derom. Han havde enkelte fordomsfrie Bonder for sig*), og 
det var ham nok, men et stort P a rti var der ligesom ved 
Holstenshus imod enhver ny Indretn ing; og det smertede ham 
dybt, at han skulde have Fortrædeligheder for sin gode V illie  
og sine cedle Hensigter.

4. Det var Skovenes Fredning ved Holstenshus, der 
noermest havde vakt Bondernes Misnoje. Nu kunde man 
ikke loenger faa sine S v in  paa Skov eller lade sine Koer og 
Markklodde gaa paa Grces i  de ode Skove, ejheller bringe 
noget videre ud af Skovtyveriet, uden det blev opdaget. 
Saaledes kom Ole Ravn i  Kattero 1771 galt fra  sit Skovhug, 
idet der i  hans Skov i  et A ar var borttaget 1 Riseg, 25 
Afle, 21 2Ere- og 8 Elmetrceer, samt medstivet Ege- og Boge- 
grene t i l  1^ Loes. Zstedenfor at soge sit Herflabs Naade, 
hvad han vistnok kunde have faaet, eftersom de borthuggede 
Trceer knn vare smaa, sogte Ole Ravn en Vinkelflriver i  U l- 
bolle, der angav ham mere, end han forsvarede ham, og Folgen 
heraf var, at Lovens Stroenghed anvendtes imod ham. Han 
blev domt t i l  en Bode af 176 Rdl. 3 Mk., nemlig 10 Rdl. 
fo r en Eg, 3 Rdl. for hver af de andre Trceer, og 3 Rdl. 
for hvert Lces afhuggede Grene foruden 15 Rdl. i  Proces
omkostninger. Og hvis han ikke formanede at gjore Dommen 
Fyldest, skulde han have sit Fceste forbrudt. Det var umuligt 
for ham at betale en saa stor Bode, hvorfor man foretog

*) Ncermere Underretning kan syges i  mine „M inder om Brahetrolleborg".



Jndforsel hos ham. Den ulykkelige Ole Ravn beklagede sig 
i  hoj Grad, og bad nu sit Herskab om Naade, hvorfor Ge- 
hejmeraaden uden videre gav ham det hele efter, imod at Ole 
Ravn betalte 20 Rdl. og lovede i  Fremtiden at afholde sig 
fra  flig t u lovligt Skovhug. Men det varede ikke lcenge, inden 
der atter var fceldet Trceer i  hans Skov og saa maatte han 
forlade sin Gaard. 1772 bleve adskillige Bonder i  Dirnisse, 
Kattero og Kaleko tilta lte  og domte for Skovhug. Det var 
ikke alene dem, der sad i  smaa Omstcendigheder — de fattige 
Bonder, der huggede los i  deres Skove, men det var ogsaa 
efter hin Tids Forhold velstaaende Gaardmoend, der vovede 
at trodse de strcenge Forbud mod Skovhng. En Gaardmand 
i  Kattero blev faaledes idomt en M ulkt paa 451 Rdl. for 43 
afhuggede Ege a. 10 Rdl. og 2 Aske over ^ A l. Tykkelse a 6 
Rdl. samt 3 mindre a, 3 Rdl. Ligeledes blev Bjerregaards- 
manden i  Dirnisse domt t i l  at betale 63 Rdl. for 23 A fle; 
og baade han og Manden i  Kattero bleve hver for sig idomte 
3 Rdl. i  Procesomkostninger. Men de havde intet (tilovers) 
at betale med, hvorfor de bade Herskabet om Mildhed og 
Naade. Sager om Skovtyverier eller ulovlig Skovhug fortes 
jcevnlig frem for Holstenhuses Birketing; th i Skovning var 
noget, Bonderne overalt betragtede som et Slags Ret, om 
det end ikke lcenger dreves efter den storladne Maalestok som 
i  gamle Dage. Det sidste Skovtyveri, der medforte nogen
klcekkelig M u lk t, fandt Sted i  Aaret 1806, da en Mand i  
Aaby domtes t i l  at betale 106 Rdl. „ fo r ulovlig Skovhug 
af nogle Boge". —  Skovenes Fredning og Udskiftning af 
Bondernes Jorder stode overalt i  Landet i  noje Forbindelse 
med hinanden; thi, saa lcenge Stroflove stode ved Stroflove 
trind t omkring paa Bondernes Marker og Enge, vare jo 
Trceerne allevegne t i l  Hinder og desuden lette at bortfore; 
men da hver fik sin egen Jordlod at dyrke, og de storste S tro 
flove forenedes og indhegnedes for at plantes eller saas, for 
at frembringe en ny Skovvcext, da var Skovtyveriet, det 
kjorende fcelles Skovtyveri, for stedse ophort.

Det er Gehejmeraad Holsten paa Holstenshus og Grev 
Ludvig Reventlow paa Brahetrolleborg, under hvis Hcender



den nye Skovvcext her paa Egnen er bleven t il.  Og a lt 
som de unge Bogeskove voxede op, var der Krast i  deres Vcext 
og Behagelighed i  deres Skygge; th i her samledes nu den 
unge Slcegt med Ewalds, Wessels og Baggesens Sange paa 
Lcrberne, medens de smaa Sangfugle kvidrede i  Kor i  de 
tynde Grene. Der var kommet en ny Tid og et nyt L iv  i  
Naturen og i  Folket. Enkelte Oldtrceer, der kun havde set 
S v in  og magre Husdyr under sig, stode endnu og saa med 
Foragt ned paa deres unge frodige Slcegtninge, ganske som 
de gamle Bonder, der vare fodte og opdragne i  Trceldom, ikke 
kunde forliges med den nye Tid og de nye Forhold. De vilde 
ikke give det ringeste for at slippe f r i  for Hoveriet, skjont 
Herskabet tilbod dem denne Frihed paa billige Betingelser. 
Men ligesom de unge Skove ved forrige Aarhundredes S lu t
ning voxede op med en hidtil ukjendt Frodighed, saaledes op
dyrkede ogsaa den unge Slcegt overalt M ark og Mose med 
en h id til ukjendt Travlhed, og, da det nittende Aarhundrede 
brod frem, var der Virksomhed og L iv, hvor der for hundrede 
Aar siden kun var Dorskhed og Dod.



VI. Afsnit.

Hoveriets Ophor. Spaniolerne i Fyn. 
Krigen med England. Udsigt over Ager

brugets Fremgang til vore Dage.

Nu ere vi Vender frels og fr i,
Og Lvkken er os god,
Saa fla l v i og eve Frimands Daad 
Som  Svende af Adelsblod.

M . Hansen.

1. Stenbrydningen var et af de Arbejder, der ved 
Gehejmeraadens scerlige Tilskyndelse dreves med K raft paa 
alt det Gods, der laa underHolstenshus. Landhusholdnings
selskabet uddelle Prcemier i' Mcengde for denne Grundfor
bedring, og Holstenhuses Bynder staa blandt de fyrste i  Rcekken 
paa hin T id med at bryde S ten op af deres Jorder og scette 
dem i  Gjcerder. Saaledes fik Kattery Bymcend 1777 en 
Prcemie paa 50 R d l., 1788 fik en Gaardmand i  Dirnsse 16 
Rdl. og en i  Kattery 14 Rdl. 1779 fik en anden Gaard
mand i  Dirnisse 5 Rdl. og 2 i  Kattery hver 4 Rd.*) 1784 
optoges S yn  over de Stengjcerder, som Bynderne i  Dirnisse 
Sogn ncevnte Aar havde opfyrt af opbrudte S ten ; og 50 
Beboere, Gaardmcend og Husmcend, modtoge i  Forening Land
husholdningsselskabets 1ste Prcemie, 100 Rdl., for i  et Aar 
af opbrudte Sten at have opfyrt 1502 Favne dobbelte og

") Bossens Mskr., Holstenshus's Arkiv.



443 Favne enkelte Stengjcerder. A f disse Prcemietagere havde 
5 Gaardmcend og 1 Husmand i Kattero og 4 Gaardmcend 
og 1 Boelsmand i  Dirnisse hver opfort over 50 Favne. Den 
storste Andel af Prcemien 5 Rdl. l 6 h., fik P . Larsen i  D ir 
nisse for 99 Favne, derncest fik L. Mogensen i  Kattero for 
101 Favne 4 Rdl. 83 h.*)

Naar man tager Hensyn til,  at Vonderne forrettede fuld 
Hovning og dog kunde finde Tid t i l  at opfore saa mange 
Favne Stenhegn, da maa man virkelig deromme deres F lid , 
saa meget mere, som der allerede paa hin Tid fortes Klage 
over det trykkende og udvidede Hoveri.

Z  Aaret 179l fatte adskillige Bestemmelser ligesom en 
Gramse for overdrevent Hoveri, idet Herremomd og Bonder 
overalt i Landet bleve opfordrede t i l  at oprette friv illige For
eninger for at bestemme Hoveriet; og hvor saadant ikke kunde 
fte, nmatte Enighed tilvejebringes ved Kommissærer. Men 
disse Plakater og Bestemmelser havde ingen egentlig In d 
flydelse paa Holstenshus, thi Gehejmeraaden havde givet sit 
O rd paa, at Bonderne ikke skulde saa Aarsag t i l  Klage over 
udvidet Hoveri, og det holdt han trolig. Under hele S lu tn ings
perioden af Hoveriet var det egentlig ingen trykkende B y rd e ; 
det var en indlevet Skik, der ikke modte Modstand og Uvillie. 
Det var tvcertimod en Fryd for hele Ungdommen, ligesom 
det var en Kraftprsve, der udfortes med Lyst og Munterhed, 
ncesten altid omkap med hinanden. Der er senere sagt, at 
Hoveriet i  sine sidste Tider skabte en lige saa ra fl og vakker 
Arbejdsklasse, som det for et Hundredaar siden under Ride
fogdens P if t  skabte en doven og drikfældig Bondestand; thi 
Fortiden krcevede Dagens fulde Arbejdstid. Den nyere Tid 
var klogere: den krcevede Arbejdet udfort, og, naar dette var 
endt, havde Hovfolket Frihed t i l  at more sig, synge, danse og 
lege, eller hvad man helst syntes om, dm ovrige Del af Dagen. 
M an morede sig altsaa; thi man havde hverken Stavns- 
baandets vilkaarlige Udskrivning, Ridefogdens Pisk, eller 
Troehesten at frygte, og for den legemlige Revselse var Bonden

*) Holstenshus's Godsarkiv.



og hans Hustru sikkret ifolge Forord, af 25de M arts  179!. 
Dermed vilde v i dog paa iugen Maade have Hoveriet for
svaret, th i i  statsokonomist Henseende var det naturligvis aldeles 
forkasteligt, og desuden medforte det visselig mange moralske 
Ulemper. — Stavnsbaandet var allerede ophcevet ved den 
mindeværdige Forordning af 20de Zuni i 788, hvorover hele 
den danske Bondestand og enhver oedel Mand i  Danmark 
jublede; og Folkets Begejstring satte et P a r Aar senere Friheds
støtten udenfor Kjøbenhavns Vesterport. Det er den forste af 
Kjobenhavns Moerkvcerdigheder, der falder danste Moend i 
Djnene, naar man ad Jernvejen kommer ind t i l  Danmarks 
Hovedstad, og den er vel „det stjonneste Mindesmærke noget 
Land kan opvise."

2. Paa Baroniet Holstenshus afsluttedes i Aaret 1792 
en fr iv illig  Hoveriforening*) hvorefter der hvert Aar skulde 
brydes et Lceg t i l  Boghvede af Gaardens 416 Td. L. Og 
for dette Lceg brodes, skulde alle hoverigjorende Bonder kaste 
Lod om de afsatte Lodder, som de saa beholdt t i l  Dyrkning 
uforandret, naar Marken var under Drist. T il Rug skulde 
plojes en Gang, t i l  B yg , Havre og Boghvede to Gange. 
Desuden maatte Bonderne harve og tromle samt samle og 
bortkjore Sten. Manden eller en dulig K arl skulde saa sine 
Lodder, men i  Regelen udtog man nogle af de bedste Karle 
t i l  Scrdemcend. Z  Hostens Tid maatte enhver hjemavle sine 
Scedlodder, efter at have passet Kornet, t i l  det blev tort. 
Hjemkjorselen i Laden maatte ske efter Ladefogdens Bud og 
Ordre, men Bonden maatte selv medbringe de fornodne Folk. 
Naar a lt tilbsrlig  var udfort, var Dagen aftjent. Udkjorsel 
af Gjodning saa vel som Hostetten, Hoets Behandling og 
Hjemkjorsel udfortes ligeledes efter Tilsigelse.

Hegnet om Hovedgaardens Marker og Skove var allerede 
for mange Aar siden aspcelet t i l  hver enkelt Mand. Der var 
10,586 Favne dobbelte, 1673 Favne enkelte Stengjcerder, 
4,527 F. Risgjcerder, hvortil Gjcerdselen udvistes af Skovene, 
og 86 F. Stcengegjcerder. Paa lige Maade oprensedes alle

* )  Hoveriforeningen i Holstenshus's Godsarkiv.



Vandgrofter: 1229 Favne paa 1 A len, 4,245 F. paa 2 A l. 
og 45 Favne paa 4 Alens Bredde. Naar disse vare op- 
rensede, bleve de spilede af hele Hovlaget. Toerskningen ud- 
fprtes ligeledes efter Omgang af de 39 hoverigjorende Bonder, 
Kastningen af dertil tilsagte Karle, og t i l  Rensningen afgaves 
hver V inter 12 Bud fra  hver Gaard. Det var i  Regelen 
Pigernes Bestilling at rense Korn, og det kunde enhver dygtig 
Pige, men saa var det jo det vcerste, at de fire Tonder Korn, 
som var Udbyttet af Dagens Arbejde, skulde bceres op paa 
Loftet. Dog kunde Pigerne i  Regelen flippe for dette, th i 
de fleste af dem havde en eller anden god Ven blandt Karlene 
i  Laden, fom lob op med en Tonde ad Gangen, medens 
Pigerne lagde ud eller bandt Foder for ham i  Stedet.

T il at rense Enge og at stro Muldskud afgaves hvert 
Foraar 2 Bud, men for ingen af disse Arbejder gaves Billetter, 
hvad derimod var Tilfceldet for Torveflcering, Torvenes Pasning 
Skovning, Oprensning af Vandsteder, F lytn ing af Ho og 
Halm, Tang og M ateria lier t i l  Borge- og Ladegaardens 
Vedligeholdelse, Udforelse af Haandlangerarbejde, Opbrydning 
af Sten o. s. v. T il et Lces Korn eller Fodevarer regnede 
man 2 Td. Sm or —  50 Oste —  4 Td. Rug eller Byg —  
5 Td. Havre. A f hver Gaard skulde aarlig prcesteres for
B illetter 40 Spcend- og 52 Gangdage, men senere nedsattes 
dette Antal t i l  34 Spcend- og 50 Gangdage. Foruden Hoveriet 
paalaa det fremdeles Bonderne at vedligeholde Kirken, Veje 
og Broer.

3 .*) Ladefogden var den, der havde Kommandoen og O p 
synet over Arbejdet ved Hoveriet, hvorfor Bonderne i  Regelen 
fandt deres Regning ved jcrvnlig at traktere ham med Brcendevin 
og gammelt D l, ind til han var ude af Stand t i l  at se nogen 
Brost ved Arbejdet. Brcendevinen havde gjort A lt  godt. 
Saa kom der en ny Ladefoged, som var lid t krcrsen ved

* )  Ncervcerende Meddelelse om Hoveriet, der støtter sig t i l  Arkivdoku
menter og mundtlige Meddelelser, har Fors. udførligere givet i H us
vennen N r. 31 for 1874.



Bandernes Brcendevin, var en overmodig Krabat, der ikke 
huede Hovbonderne og forlangte alt efter en ny Skik. Paa 
den store Dag i  S le t, Aarets vigtigste Hovdag, kom det t i l  
et voldsomt Sammenstod. Han forlangte ifolge Reglementet, 
at Hoet skulde rives op af alle Grofter og bceres ud fra et
hvert Sted, hvor der enten var Skygge eller Fugtighed, noget 
man ikke havde kjendt. Pigerne svore paa, at det ikke skulde 
ffe, medens Ladefogden bandte og ffjceldte og svingede sin 
Stok; men Karlene toge Pigernes P a rti, og Ladefogden maatte 
hore nogle droje Sandheder, saa han fandt det raadeligst at 
vende Ncesen hjemad.

Da saa Banderne om Foraaret fik deres Gjcerdegilde, ved 
hvilket Herremanden gav Brcendevin og Banderne gammelt 
D l og Most, maatte Ladefogden efter gammel Scedvane med; 
og nu havde Byens Karle slaaet sig sammen om at drikke 
ham under Bordet. Han var en Elsker af vann Most, og 
han drak med god Villie. Siden kom den ene Karl frem efter 
den anden, sang Skaaler t i l  hans Wre, og han maatte natur
ligvis drikke, og han drak, t i l  han faldt om paa Stedet. Z  
Svinestien havde man en Grisefo med smaa Grise. Her bar 
man Ladefogden ud og lagde ham i Soens varme Leje, hvor 
Grisene sagte hen for at patte deres nye Selskabsbroder, t i l  
stor Morstab for hele Ungdommen. Efter den Dag blev 
Ladefogden overmaade flink, men varm Most drak han aldrig 
mere.

Ved Hoveriet maatte Pigerne saavel som Mcend og Karle 
gjare Tjeneste. Det var alene i Gjcerdetiden, og naar man 
skovede Brcende, at Pigerne vare fri. Gjcerderne iscer om 
Dyrehaverne, maatte vcere faste og gode; de bleve eftersynede 
ved et almindeligt S y n , og for hvert et H ul og for hver en 
Stavre, der stod ovenfor, maatte man give nogle Skilling i 
M ulkt t i l  fcelles Fortcering ved Gjcerdegildet. Om Vinteren 
maatte hver Mand mode efter Tilsigelse for at kjore Gjodning. 
P iger og Karle lcessede paa; Mcendene og Drengene kjorte 
bort, for at scette Gjodningen i  en Dynge i  Marken, hvilken 
man lcengere hen i  Foraaret atter maatte sprede. Torve
gravningen varede gjerne sex Dage hvert Foraar, og baade



K arl og Pige maatte mode; men saa fik man almindeligvis 
sin Dagsplet tilm aalt, som man gjcerne blev fcerdig med t i l  
hen over Middag, og den ovrige Del af Dagen havde man 
t i l  at more sig i. Her kunde man lege, springe Buk, trcekke 
Tov, spnge og spoge. Naar saa Torven var gravet, gav 
Godsejerne Penge t i l  Torvegildet, 12 h. t i l  hver. Den Pige, 
som ikke yndede Brcendeviu, kunde faa sine 12 h. t i l  Naale, 
men de fleste toge deres Taar med. Det var uu engang en 
Modesag, og for Moden maatte man boje sig.

Slaatiden var den interessanteste og villesteTid. A t slaa 
i  Stensmarken var en helHojtid. Her maatte de unge Knose 
bruge deres Kroester, om de kunde bestaa Proven og blive 
Karle. Det var en stor Fordel at blive „K a r l" ,  th i saa 
maatte man tage Korn paa Stcenget (Slyden) og i  Laden, 
naar man kom t i l  Hove. Proven faldt gjcerne tilfredsstillende 
ud, thi den bedste Le var ikke for god. De gamle „Soren- 
smedleer" eller Kejleholmeleer*) maatte frem paa en saadan 
Dag. M an siger om disse Leer, at de vare farlige Vaaben, 
thi star man sig paa en saadan Bulbider, kunde Saaret ikke 
mere lceges. Paa den store Dag i S le t begyndte man Kl. 1 
om Morgenen, og efter 8— 9 Timers anstrengende Arbejde 
var man gjerne fcerdig. Derefter gik man hjem og hvilede 
sig for at vcere des stcerkere ved Slaagildet den kommende 
Aften. Ved dette Gilde bleve de unge Knose, der havde slaaet 
med og bestaaet Proven, indviede t i l  Karle. Z  hver By var 
en Rodekarl, der gik foran det A a r; det var hans Hverv at 
indvie de unge Karle, der t i l  Indledning maatte drikke  ̂ Pcegl 
Brcendevin og et Krus gammelt D l. Efter at Rodekarlen 
havde drukket den unge K arl t il,  fremsagde han folgende Znd- 
vielsesord:

„Her er en ung K arl, som skal lyses ind i vort Lag,
Han har slaaet hos os idag,
Han har slaaet sin' Skaar, han kan vce' bekjendt,
Han maa fplge os paa Ager og i Eng,
I  Lo og i Lad', i M ark og i B y,
Men Rakker' og Kjceltringer skal han fly og fly ."

*) S e mine „M inder om Brahetrolleborg", S .  138.



I  Hostliden maalte alle Mand vcere paa Pletten for paa 
Ladefogdens S igna l at hugge los; og nu blev der fat K raft 
paa. Enhver vilde vcere forst med sin Lod. Ved Zndkjorselen 
fik ingen Lov t i l  at komme ind ad Leddet, for Ladefogden 
havde givet Ordre, men naar denne var given, kjorte man, 
som man var gale. Det var dog under en vedtagen M ulkt 
forbudt at kjore uden om hverandre. Vceltede en Vogn med 
Lces, da havde den Mand tabt, og ham ventede man ikke 
efter. Karlen kjorte scedvanlig Kornet ind i  Laden, medens 
den anden K arl var tilstede her for at tage imod det; Mand 
og Pige vare i  Marken. Var Vejret gunstigt, kunde man i 
Almindelighed hjemkjore hver Scedlod i  mindre end en Dag, 
og blev man klar paa Herregaarden t i l  hen ad Kl. 3— 4, 
maatte man i  strygende Fart hjem for at begynde paa sit 
eget. Og ved dette holdt man oste ud t i l  over M idnat.

Ved Plojningen gjaldt det om at komme forst i  Marken. 
Lcenge for Dag begyndte man paa dette Arbejde. Om man 
ved Furingen kjorte noget ud og ind, havde intet at sige. 
En lille  Tos paa otte n i Aar var god nok t i l  at drive P lov, 
og mangen Gang ogsaa god nok t i l  at drive Harve.

4. Det ra r  iscer de store, cegte Bondevenner, Brodrene 
Reventlow, Bernstorff, Colbjornsen og dem, der stode om Tronen 
i Frederik den Sjettes unge Dage, fom gave Stodet til, at 
Hoveriet mere og mere gik tilbage, t i l  hvad det i  sin Oprindelse 
havde vceret: et let overkommeligt Arbejde, der udfortes med 
Lyst og Munterhed af den lykkelige og tilfredse Fcestebonde, 
in d til det omsider aldeles ophcevedes. Paa Baroniet Brahe- 
trolleborg var Hoveriet allerede ophcevet omtrent samtidig med 
Stavnsbaandets Losning og Udskiftningens Fuld forelse i Aaret 
1788. Paa Baroniet Holstenshus var der samtidig tcenkt 
paa en lignende Aflosning, som v i i  det foregaaende have 
fet, maatte strande paa Bondernes Mistroiskhed og Uvillie 
mod a lt nyt, iscer naar det gjaldt om at komme af med 
Penge; og Hoveriet i  sin milde Form redblev at bestaa ind til 
den nuvcerende Besidder overtog Baroniets Styrelse. Ved en 
Forening af 22de Aug. 1826 blev det pligtige Naturalhoveri 
t i l  Hovedgaarden Holstenshus ophcevet fra ncevute Aars 1ste



Novbr. imod et fastsat aarligt Vederlag, at svare dels i  Korn 
dels i  Penge. Holstenshus er saaledes blandt de forste Godser, 
der gav Afkald paa denne forceldede Indretn ing, og det er 
vcerd at lcegge Mcrrke t i l,  at det var en af de forste Refor
mer, dcn nuvcerende cedle Besidder ivcerksatte paa sin Faders 
Vegne paa det under hans Administration betroede Gods, hvis 
lykkelige Beboere nu efter et halvt hundrede Aars Forlob t i l 
juble den cedle Besidder deres Taknemmelighed. Der blev 
alene forbeholdt nogle faa Kjorselscegter aarlig , hvilke for de 
under Dirnisse, Kattero og Pejrup Byer herhorende 33 Hov- 
ningsbonder bestemtes t i l  2 Langcegter, hver paa 4 M il,  og 
4 Udskibningscegter t i l  Faaborg. For de 12 Hovuingsbonder 
i  Vesteraaby, der forrettede mindre Hovning, regnedes 2 Ud- 
fkibningscegter t i l  Faaborg aarlig. Vederlaget for hver af 
de 33 forstncevnte Bonder ansattes t i l  3^ Td. Rug, 3^ Td. 
Byg og 14 Rdl. i Penge. Og for hver af de 12 Bonder 
i  Vesteraaby 2^ Td. Rug, 2^ Td. Byg og 10 Rdl. i Penge.

Fra 1ste M a j 1844 ophcevedes ogsaa disse Kjorsler, 
saaledes at hver af de 33 Fcestere gav et aarligt Vederlag af 
4 Skp. Rug og 4 Skp. Byg, men hver af de 12 gav 2 Skp. 
Rug og 2 Skp. Byg. Dog blev der taget det Forbehold, at 
Bonderne ligesom hidtil uden Godtgjorelse maatte afgive Kjorsel 
t i l  Vejenes Vedligeholdelse faml Arbejde i Tilfoelde af I ld e 
brand ved Hovedgaarden eller Bondergodset.*) Men denne 
Bestemmelse gjaldt mere fom en fr iv illig  Forening end som en 
indgaaet Forpligtelse, og dengang man opfsrte en ny Hoved
bygning ved Holstenshus, var hele Omegnen rede ved Kjorsel, 
Haandlangerarbejde og anden Hjcelp.

5 .**) Det spanske Hjcelpekorps, som Napoleon i  Aaret 
1808 havde sendt t i l  Danmark, modtoges allevegne med Frygt

* )  Holstenshus's Godsarkiv.
* * )  Materialierns til ncervcersnde Fremstilling om Spaniolernes Ophold 

i Fyn ere hentede fra : Mumme, Begivenhederne i Fyn 1808; 
Schierns Studier I .  1. Afb., Barsods Fortællinger 3 Udg. I I .  426; 
Schrpder, Meddelelser om Faaborg 429— 442; foruden fra mundtlige 
Meddelelser.



og ZEngstelse, ligesom det selv var misfornøjet over at blive 
fort saa langt bort fra Hjemmel t i l  vort nordlige og barste 
Klima. Den forste Afdeling af Spanioler kom t i l  Fyn d. 
20de M arts. Det var to lette Batallioner: Barcelona og 
Catalonien, samt Kavalleriregimentet Villaviciosa, henved tre 
Tusinde Mand med 531 Heste. Men den Wngstelse, hvormed 
man havde set disse fremmede Gjcester imode, tabte sig snart, 
th i deres venlige og fordringsfri Opforsel, som dannede en 
skarp Modscetning t i l  de franske Troppers Adfcerd, vandt dem 
Venner overalt. Foruden disse Afdelinger kom efterhaanden 
flere. Den lette Bataillon Barcelona besatte alle Kystbyer 
lige fra Skaarup t i l  Aastrup og Nakkebolle, den bestod af 
1232 Mand, medens Kavalleriregimentet Villaviciosa fik Kvarter 
i  Faaborg og alle Landsbyer der i  Omegnen: Horne, Sva- 
ninge, Dirnisse, Kattero, M jru p , Aaby o. s. v. Chefen for 
Regimentet var indkvarteret hos Agent Voigt i Faaborg. 
Hver Gaardmand fik 2 Ryttere i  Kvarter. De ankom d. 4de 
A p ril og bleve t i l  det almindelige Opbrud d. 8de Aug.

Kavalleriregimenterne Villaviciosa og Almanza havde 
prcegtige lysegronne Uniformer, der afgave et elegant Skue. 
Regimenterne Prinzessa, Zamora, Austrien og Guadalaxare 
havde hvide Uniformer, adskilte ved Rabatter og Opslag, som 
vare violette, sorte, gronne og rode. Grenadererne havde 
hoje Bjorneskindshuer, Musketererne trekantede Hatte af ulige 
Form. Z  Fyn havde man lejret 4,500 Mand, der vare 
spredte over hele Oen, med Nyborg som Hovedstation, hvor 
den overste General, <ls la Romana, havde sit Kvarter.

De celdste iblandt os mindes endnu de spanske Troppers 
Ophold her i  Landet med venlig Deltagelse, men scerlig dvceler 
M indet ved de mange seere Skikke: den evige Rygning af 
Cigarer sammenrullede i  P ap ir, Rytternes smukke Hingste, de 
mange Mulcesler, der vare speendte for Kanonerne, Folkets 
morke og alvorlige Holdning, den Uvillie, der nceredes mod 
Bernadottes franske Tropper, og de blodige Scener, der ofte 
sandt Sted mellem disse og hine. „Oaraeo l^ ra n E sn  eaput" 
var Spaniolernes Dnske over deres Overvindere. Dog det



skal heller ikke forties, at ved Siden af at Spaniolerne havde 
deres Frihed i  Fyn, toge de ikke alletider saa noje Hensyn t i l  
„m it eller d it."  A t stjcele Havre eller andet godt t i l  deres 
Hingste horte med t i l  Dagens Orden, men ogsaa i  andre 
Henseender vare mange af dem tyvagtige. De stjal allehaande 
Smaating, dels t i l  eget Brug og dels t i l  at give bort igjen. 
Hons og Gces holdt de meget af at nappe for at faa sig en 
Steg engang imellem. De yndede iscer Bladene af Lovetand, 
som de tillavede som S a la t, med O lie , Eddike og Peber, og 
de gjorde endog formelig Zagt paa Snegle og Snoge, af 
hvilke de tillavede sig lcekre Retter, ja fik endog undertiden 
vore fynske Drenge t i l  at spise med dem af disse ellers i vore 
D jne vcemmelige Kryb. A t Spaniolerne iovrig t, hvis de 
havde vceret forte her ind i  Landet som vore Fjender, kunde 
have vceret ubehagelige Gjcester, vise endnu adskillige Troek, i 
hvilke det hcrftigt opblussende sydlandske S ind  gav sig tydelig 
tilkjende. For en ringe Misforstaaelse af Sproget eller sligt 
kunde den spanske Soldat gribe sin Klinge, og man saa i 
Kattero, hvorledes en opbrusende menig Rytter tilfojede sin 
Vcert et slemt S aar i  Armen. Z  en Gaard i Dirnisse vilde 
de to der indkvarterede Ryttere en Middag more sig med 
Pigerne, medens de ovrige Folk i  Gaarden havde lagt sig t i l  
R o; men da Spogen antog en temmelig alvorlig Karakter, 
maatte Pigerne kalde Manden t i l  Hjcelp. Der kom flere t i l  
og fik Spaniolerne sat udenfor Porten, hvorpaa man i  stor 
Skyndsomhed sendte Bud t i l  Korporalen, der ankom med det 
Udbrud „Osnto" —  saa hed den ene Rytter —  „Osnto eaxut", 
medens denne i  fuld Fcerd kastede Stene ind over Huset efter 
Gaardens Beboere. Spaniolerne sogie iovrigt allevegne at 
holde gode M iner med det kvindelige Tyende, og mere end en 
fynsk Bondepige grced i  Fortvivlelse ved Spaniolernes bratte 
Opbrud. Ligeledes vare de overordentlig venlige mod smaa 
Born, som de aldrig kunde blive kede af at lege med. Naar 
Kirkerne vare aabne, gik de spanske Soldater ofte enkeltvis 
derind og knoelede der, hvor der var noget, som lignede Helgen
billeder. Ved deres Ankomst t i l  Faaborg vilde de have taget 
Kirken t i l  Krudtmagazin og Vaabenhus, men da de saa den



gamle katolske Altertavle, faldt de paa Knce, og Kirken blev 
flaanet.

Men Rygtet om de Uroligheder, der havde fundet Sted 
i Spanien, og af hvilke Napoleon havde grebet Lejligheden 
t i l  at indscette sin Broder fom Konge der, naaede ogsaa hertil, 
og greb Spaniolerne dybt. De brcendte af Had t i l  Napoleon 
og det franske Folk, hvorfor den dristige Romana besluttede 
at vove a lt for at vcere med t i l  sit Fædrelands Befrielse. 
Men den franske Overbefaling lagde et hcemmende Baand 
paa Spaniolerne i  Danmark, idet man aftvang dem Tro
skabsed t i l  den nye Konge. Eden aflagdes kun under Tumult 
i  de spanske Roekker og under den betydningsfulde Reservation: 

„S om  Medlemmer af den spanske Nation, med hvilken 
„v i ville leve og do, og i Forudsætning af, at Nationen 
„ved sine retmcessige Repræsentanter med fuldkommen 
„Frihed har svoret den samme Ed, man affordrer os, 
„svcerge v i Zosef Napoleon Troskab."
I  Begyndelsen af August Maaned aflagde den komman

derende General et Besog i  Faaborg i Anledning af denne 
Edfcestelse, der foregik paa Heden udenfor Osterpork, og kort 
efter brod Uvejret los.

Medens der fra dansk Side gjordes alt for at hindre 
Spaniolernes Samkvem med de allevegne krydsende engelske 
Skibe, opnaaede Romana alligevel at scette sig i  Forbindelse 
med deur; og efter at have bemoegtiget sig Nyborg Fcestning 
d. 9de Aug. samlede han i en Hast Tropperne fra hele Fyn, 
dels her og dels i  Svendborg, for at overfore dem t i l  Lange
land, hvor de skulde oppebie de engelske Transportskibe. De 
sorlode Nyborg d. I l t e  August efter at have fornaglet Kano
nerile og ladet 1100 Heste i Stikkeir, af hvilke den storste 
Del bleve odelagte i den vilde Flugt.

Kavalleriregimentet Villaviciosa og Bataillonen Barcelona 
samledes d. 8de Aug. om Eftermiddagen i Faaborg, hvor de 
besatte det dervcerende Batteri, Broen og Portene, og sorlode 
samme Aften Byen ester at have fornaglet Kanonerne og kastet 
Ammunitionen i  Stranden. Da disse Afdelinger hen ad 
Morgenstunden kom t i l  Svendborg, havde de to Kanonbaade



lagt ud paa Strømmen, og deres Uro tiltog, da man begyndte 
at fjerne alle Skibe og Baade fra Byen. Men Spaniolerne 
bemoegtigede sig Batterierne og truede med at teende Byen i  
Brand, hvis man ikke lod Fartpjer og Baade komme tilbage. 
Det virkede. Og nu blev der ovenikjpbet Plads t i l  et P a r 
hundrede af Nytternes Heste. De pvrige skjcenkede man t i l  
Byens Damer. Og samme Dag, d. 9de Aug., fprtes de over 
Taasinge t i l  Langeland, hvorfra 9000 Mand foruden 230 
Kvinder og Bprn d. 21de Aug. udskibedes ved Stengade 
S trand; men et P a r Hundrede spanske Heste bleve ogsaa 
efterladte der. Transportstaaden gled paa Grund af V ind
stille kun langsomt igjennem Store-Belt og ankom fprst d. 
27de Avg. t i l  Gpteborg, hvorfra de d. 5te Septbr. bleve af
hentede af en ny engelsk Transportflaade, der fsrte deur hjem 
t i l  deres Fcedreland. Her landede de d. 9de Oktbr. for strax 
at deltage i  Kampen mod Napoleon.

Den syvaarige Krig med England var en Ddelceggelfe 
for Landet i  Almindelighed, men var isccr en Plage for Kyst
boerne paa de danske Der, der jcevnlig bleve fatte i  Skrcek 
ved Engelskmandenes Landgang. For at hindre dette eller i  
alt Fald for at gjpre A larm  ved en faadan Landgang, vare 
Kysterne,, fom v i a lt have sagt, besatte med Vagter, hvis 
Hverv det var at stikke Zld i  de Tjoeretpnder, der vare op
stillede paa Hpjene, et S ignal, der ofte kunde gjentages langt 
ind i Landet, naar en eneste engelsk Baad vovede sig Kysten 
for ncer. Mangen Gang vare disse fjendtlige Landgange 
grundede i  Nødvendigheden af at forsyne sig med Vand eller 
Levnetsmidler; stundom havde de kun t i l  Hensigt at skramme 
de frygtsomme danske Bpnder. Naar Tjæretønderne vedbleve 
at blusse, ringede man tillige med Kirkeklokkerne for at smule 
Folk t i l  en almindelig Landstorm. M an faa da en Travlhed 
i  Landsbyerne, der ikke havde Mage: Karle og Drenge spgte 
efter Spyd, Forke og Hotyve for med dem at vcerge sig mod 
Fjenden; Mcendene gik paa Raad, hvor de bedst skulde skjule 
deres vcerdifulde Gjenstande, medens Kvinder og Bprn hylede 
og groed —  og midt i  denne Travlhed kom der faa gjcerne 
Bud, „a t det kun var blind A la rm ."



Z  del hele taget blev dog de sydfynske Kyststrækninger 
temmelig skannede for Fjendens Plyndringer. Derimod blev 
Den Korshavn plyndret i flere Dage. Dette Overfald gav 
Anledning t i l  at Avernakv, Lyv og Drejv bleve besatte af 4 
Kompagnier af Kronens Regiment. A f andre Minder fra 
Krigen med England skulle v i knn omtale Troefningen imellem 
B jvrnv og Dyreborg d. 10de Ju n i 1808, hvor Lv jtnan tB run  
med to Kanonbaade gav sig i Kamp med to engelske Kutter- 
brigger, af hvilke den ene kom paa Grund, og fvrst den svigende 
Nat, da Vandet steg, igjen blev slot. Den ene af Kanonbaadene 
fik et Grundskud i Forstoevnen, og en af dens Bescetning 
mistede sin hvjre Arm ?)

6. Agerbrugets Fremgang, der navnlig ved Gehejmeraad 
Holstens og Grev Ludvig Reventlows Bestræbelser var kommen 
godt i  Gang fvr Krigen, blev imidlertid standset. De mange 
Ufredsaar (fra 1807 t i l  1814) virkede dog saaledes, at Landet 
saa at sige i  det hele sank ned i Armod og Usselhed. S ta ts 
bankerotten 1813 bevirkede en Forstyrrelse i  alle Forhold, saa 
enhver virkelig Forbedring maatte lcenge lade vente paa sig. 
Fvrst i  Trediverne begyndte enkelte fremragende Bvnder at 
fvlge Herregaardenes Exempel med Mcergling og Brak. Dog 
var Helbrak endnu sjcelden. Paa de fleste Steder havde man 
brudt overtvoert med den gamle Dyrkningsmaade, at saa Byg 
Aaret fvr Rug, men nu dyrkede man iscer paa de lettere 
Jorder Boghvede og Kartofler i  den saakaldte Brakmark. 
Paa Hsbbet dyrkede man saaledes hvert Aar store Arealer med 
Kartofler, og det var niere eller mindre Tilfoeldet overalt i 
Svendborg Am t.*) **) Kartoffeldyrkningen havde dog allerede 
tabt sig en Del inden Sygdommens Fremkomst 1846.

Fvrst fra 1830 kan man regne, at Svingploven, som 
man dengang kaldte „Tohesteploven" eller „den engelske P lo v ",

* )  J fr . ipvrigt Schrpder Faaborg p. 432, og „M inder om Brahetrolle- 
borg" p. 154 slg. Her er der tillige meddelt adskillige Trcek af 
Svenskernes Ophold under den slesvigske Krig, hvorfor vi paa dette 
Sted forbigaa denne Episode.

* * )  J fr . herom Dalgas „Svendborg Am t".



har faaet nogen Udbredelse paa denne Egn; men der fandtes 
endog Hjulplove i  Brug ester 1840. For Hjulploven maatte 
der spcendes flere Heste; derfor kaldte man Svingploven for 
Tohefteplov. Omtrent samtidig med Svingploven kom et 
andet Redskab i Brug, nemlig Extirpatoren, der dog atter 
snart gik af Mode, men fremtraadte omtrent 1845— 46 i en 
forbedret Skikkelse under Navn af den svenske Harve, der snart 
fik en hurtig Udbredelse i Fyn og fra 1850 at regne er det 
vigtigste Agerdyrkningsredskab ncest Ploven.

De lette Ploves Jndforsel i Forening med Mcrrgling og 
Brak gjorde Mirakelvirkninger ved Agerbruget. Mcerglingen 
udforles ncesten overalt paa denne vor Egn i  Tidsrummet fra 
1826 t i l  1848. For var der meget faa Bonder, der vilde 
tro paa dens V irkning; efter 1848 var der ikke mere T v iv l 
tilstede. Kjendsgjerningerne talte for Sagen. Under Krigen 
1848— 50 standsede alle saadanne Arbejder, men, hvem der 
ej var fcerdig forinden, begyndte Irsstig igjen i  Foraaret 1851. 
De stedse stigende Priser virkede til, at Mcerglingen blev 
almindelig ncesten paa enhver Jordlod.

Endnu kjendte man kun faa Agerbrugsmaskiner blandt 
Bonderne. Paa Herregaardene havde man derimod lcenge 
hast baade Toerske-, Hakkelse- og Rensemaskiner, men Bonderne 
hjalp sig igjennem med de gamle Skjcerekister, Sold og Stand
harper. V i havde en dygtig Soldscetter i  Dxenhaven, hvor 
hans Sonner endnu drive Forretningen. Sold og S igter fra  
Dxenhaven ere vidt og bredt fordelagtig bekjendte. Paa 
Bjorno lavede man for og efter 1848 et S lags fortrin lige 
Rensemaskiner, og senere bleve lignende —  af niere eller mindre 
heldig Konstruktion -- almindelige ncesten i  enhver Bonde- 
gaard; thi nu fandt man det yderst kjedeligt at rense det meget 
Korn med Sold, tilmed da Folk kom mere og mere af Vane 
med de rette Haandgreb ved Kornrensningen. Nu have Kaste
maskinerne i  de senere Aar slaaet baade Sold og Rense
maskinerne af Marken, og her paa Egnen laver I .  Nielsen i 
Vesteraaby en fo rtrin lig  S o rt i  tre Storrelser, der mange 
Gange have vunden Prcemier.



Hakkelsemaskiner t i l  Haandkraft begyndte saa smaat at 
komme i  Brug nnder Krigen 1818— 50; men man maatte 
hente dem i  Odense, ind til man et P a r Aar senere begyndte 
at lave dem baade i  Svendborg og Faaborg. Og da Støbe
rierne i  sidstnævnte B y udviklede sig, sysselsatte Fabrikationen 
af Hakkelsemaskiner mange Arbejdere. Z  Tidsrummet 1854 —  
1860 blev saa at sige enhver Gaardmand forsynet med en 
saadan. Ved samme Tid begyndte man at anskaffe sig Tærske
maskiner t i l  Hestekraft, med hvilke man senere forenede Hakkelse- 
og mange Steder Knusemaskiner eller Skraamoller. I  de to 
sidste Aar har en Damptcerskemafline vceret i  Gang dels i 
Faaborg og dels paa Omegnens Herregaarde.

Omtrent ved 1852 begyndte man enkelte samlende For
jog med Afsivning (Draining), men Rorene maatte endnu 
tildels hentes fra Teglværkerne ved Flensborg Fjord. D a 
man senere lcerte at lave Ror ved Egnens Teglvcerker, varede 
det ikke lcenge, inden Aflivningen blev ligesaa almindelig, som 
Mcerglingen tidligere havde vceret.

V i skulle t i l  denne korte Oversigt over Agerbrugets Ud
vikling i  den nyeste Tid endnu tilfoje, at en af Landets dyg
tigste Landmcend, H r. Forpagter Mackeprang paa Nakkebolle, 
i  hele denne Udviklingstid har vceret knyttet t i l  Egnen, og at 
han, ligesom Faderen for ham, ikke alene maa betragtes som 
den, der har gaaet sorud for de fleste andre, men ogsaa har 
givet mangen en fordomsfri Gaardmand og mindre Jordbruger 
i  Omegnen nyttige Vink og Vejledning. Hr. Mackeprang 
har i  en Roekke af Aar haft Forpagtningen af Baroniets 
Hovedgaarde, Holstenshus, Nakkebolle og Bjornemosegaard, og 
han har ikke alene vundet sig et Navn som dygtig praktisk 
Landmand, men ogsaa som en i  enhver-Henseende human og 
imodekommende Arbejdsgiver.



IN

V II. Aisnit.

Sieder og Skikke

For var der knap skreven paa dansk en Bog, 
som ret kunde Hjcerlerne hue, 
kun Eventyr brugbart i  Kakkelovnskrog, 
kun Vise t i l  Spinderfkens Stue.

(V ils te r.)

1. . Det er nok m uligt, at Umaadelighed i  Nydelsen af 
stcerke Drikke er en meget gammel Skødesynd hos alle de 
nordiske Folk; Historien synes at godtgjare dette; men det er 
i  det foregaaende paavist, at Bramdevinsdrikken under den 
svenske Krig fik en saa fast Fod i  Fyn, at den blev en af de 
medvirkende Aarsager t i l  Bondestandens usle og elendige T il
stand. En stor Del af det Korn, man kunde skrabe sammen, 
maatte gjares t i l  M a lt og broendes t i l  Broendevin, selv om 
man skulde savne det avrige nadvendige t i l  Livets Ophold. 
A t have Oplag af Soedekorn brad man sig som Fcester ikke 
om, th i, vilde Husbonden have nogen A fg if t ,  maatte han 
levere Soedekorn. Selv om Bonden siden efter maatte betale 
det med 1 Skp. Opmaal paa Tanden, var denne uheldige 
Vane dog temmelig almindelig. Drukkenskaben fandt desuden, 
som tidligere anfart, en Ncering i  de mange Smugkroer trind t 
omkring i  Landsbyerne. Det stcerke D l og Most i  Forening 
med Bromdevinen virkede stcerkt i  Bandernes Hoveder, saa 
blodige Slagsmaal vare meget hyppige.

M an har givet Drikfceldigheden Skyld fo r de mange 
Tilfcrlde, der indtraf i  hine Tider, at LEgtefolk laa deres



fpcede Born ihjel i Sengen; og dette er vel ogsaa mere 
rim e lig t, end at Forceldrene, for at bllve dem kvit, skulde 
have kvalt dem. Seederne vare raa, men saa raa, saa vilde, 
at man ikke havde Folelse for sine egne Born, have de dog 
nceppe vceret.

Regjeringen sogte vel at hcemme den overhaandtagende 
Brcendevinsbroending ved gjentagende strcenge Forbud; det var 
nok ikke saa meget for Stedernes Forbedring som for at faa 
en Zndtcegt deraf for Statskassen. Bonden brod sig dog en 
god Dag om Regjeringens Love. Maatte han ikke „broende" 
om Dagen, skulde det fle om Natten. Det var forst da 
Gehejmeraad Holsten begyndte sine omfattende Forbedringer, 
at han tog kraftige Forholdsregler mod den blandt Almuen 
ildbredte Krceftflade. Ved samme Tid som han indkaldte hele 
Roekker af sine Bonder for det ligesaa almindelige Skovtyveri, 
lod han ogsaa Birkefogden fare frem mod det ulovlige 
Broeildevinsbrcenderi. Saaledes lod han 1770 store Skarer 
af Vidner, mest Tjenestefolk fra Dirnisse, Aaby og Skjerninge 
Sogne fore t i l  Tinge for at afcefle dem Forklaring t i l  Oplys
ning og Opdagelse af de Skyldige. Z  Forhold t i l  de mange 
angivne bleve lun faa overbeviste om at have brcendt, og 
fcerre om at have solgt Nrcendevin. „D e  havde brcendt 
t i l  eget Brug og givet Koerne Spolen i  Mcengningen." 
1772 blev der indledet Undersogelse imod Zens Greve, Aorgen 
Stovgaard og Niels Bjerregaard samt Husmcendene Zorgen 
Bodker, Niels Olussen og Hans Hjulmand i  Dirnisse; P ov l 
Hansen, Bertel Rasmussen og Anders Munk af Kattero, Hans 
Thorsen M oller og Kristoffer Husmand i  Kaleko, af hvilke de 
fleste maatte betale Pengeboder.

Efterhaanden maatte dette Uvcesen mere og mere falde 
bort, thi Straffen var haard for dem, fom bleve overbeviste, 
og det medforte desuden Tabet af Brcendevinstojet. Et Tilbud 
fra Regeringen, at enhver imod Betaling skulde aflevere sit 
Brcendevinstoj inden en vis fastsat Frist, virkede vel en Del 
t i l ,  at noget gammelt Kobbertoj blev bragt frem, men en 
ligesaa stor Del skjultes omhyggelig for Politie t, der ofte 
foretog Hussoguinger i  denne Anledning. Naar man fornam



Politie t i  en B y, gik der uden Ophold Bud over Havegjcerdet 
fra den ene Gaard t i l  den anden; saa kunde man let scenke 
Kobbertyjet ned i  Brynden, eller flytte en Gcenge Halm over 
det, og faa fandt P o litie t ingen Ting. Im id le rtid  var J u 
stitsen i denne Henseende mindre strceng i  Brahetrolleborg Birk, 
og undertiden kom en og anden ud af det, ved at bringe 
M a lt derhen hvor man fik „broendt", og saa faa Broendevin i  
Stedet. Men efterhaanden, som en ny Sloegt voxte frem, 
aftog tildels ogsaa Fyldenet, og det er aftaget i  en moerkelig 
Grad i  indevoerende Aarhundredes fyrste Halvdel. A lt som 
Drukkenskab er taget af, have Velstand og Hyggelighed taget 
Plads i  Stedet.

2. Ved Siden af Drikfceldigheden havde et andet 
beklageligt Onde slaaet sine dybe Rydder i  hele det menige 
Folk, og det var den urimelige O vertro, der var tilstede i 
alle Samfundslag, men naturligvis stcerkest hos den mindre 
oplyste Del af Folket. Det var en gammel Skade, som v i 
kunne spore, saa langt v i gaa tilbage i  Tiden, hos Wgyptere 
og Hebroeer, hos Groekere og Romere, hos vore gamle hedenske 
Forfcedre, i  Pavevcelden og igjennem hele den nyere Tid. 
Fantasien, der vistnok opflammedes ved Hjoelp af Broendevin, 
Most og gammelt D l, lod Verden befolkes af under- og over
jordiske Voesener: Trolde, Nisser, Ellefolk, Bjergfolk og Dvoerge, 
for hvilke man ved alle Lejligheder maatte tage sig ivare. 
Naar Bymcendene havde vieret sammen t i l  et Krus D l og en 
Taar, og de vare blevne store og stoerke i  Munden, kunde de 
pludselig blive saa bange som den frygtfomste Kvinde i  vore 
Dage, naar de paa Hjemvejen saa en laadden Hund, et Mark- 
svin eller en Hare. Det kunde aldrig fejle, at jo Svinet 
maatte vcere Varsel om en eller anden Ulykke, saasom et 
Dydsfald i  Familien, Hunden maatte voere Fanden selv og 
Haren en gammel Hex. F ly j Vildcender op af Mosen og 
over Hovedet paa Folk, var det en hel Svoerm af onde Aander, 
der gjennemflagrede Luften. Hyrte man noget pusle i  Myrket, 
uden at kunne fatte, hvad det var, ja  da maatte det ubetinget 
voere Spygeri eller Gjengangere. Saaledes havde Overtroen 
formet sig i  alle mulige Skikkelser. Men Troen paa Hexeri



og Trolddom var det sørgeligste og fordærveligste af alt. 
Hexeforfolgelsen har fremkaldt saa mange uskyldiges Mord 
over hele den civiliserede Verden. Den blotte bare Mistanke 
var nok t i l  at bringe den ulykkelige paa Baalet. Skjont de 
O fre , vort Land har bragt i  denne Henseende, ere for intet 
at regne, mod hvad der skete i  andre Lande, have vi dog 
ogsaa vceret med ved dette sorgelige Skuespil, og for at ncevne 
et Exempel stal det bemcerkes, at der i  Aaret 1589 blev 
ikke mindre end tretten Troldkvinder broendt i  Kjobenhavn. 
Kort forinden var der brcendt 52 Troldkvinder paa A ls og 
hosliggende Smaaper, hvilket v i have selve B iflop Peder 
Plades Ord for. F ra vor egen ncermeste Kreds har man en 
ret moerkelig Trolddomssag, der indlededes 1596 imod Kristense 
Krukorv og en Del andre Kvinder, idet Kristense af Skin
syge skulde have forhexet F ru  Anne B ille  paa Nakkebolle, 
hvorom mere paa sit Sted. Men flere as disse Kvinder bleve 
broendte, og selv den adelbaarne Kristense maatte ende sit L iv  
paa Retterstedet 1621. Der fortes vel ikke saa ganske faa 
Hexeprocesser ved S a lling  Herredsting, saa vel som ved Lyo 
B irk, men ingen af de Sager, der her ere forte for Retten 
efter 1660, have endt med Baalet, skjont paa A ls havde man 
endnu 1657 broendt et P a r Troldmoend. Lyoboerne vare isoer 
meget overtroiske, og flere Trolddomssager bleve i  det 17de 
Aarhundrede forte ved Dens Birketing. I  de fleste store 
Byer havde man adskillige berygtede Kvinder, som man flyede 
som Pesten, og som man ikke undlod ved ethvert nogenlunde 
antageligt Paaflud at true med Baal og Brand. Og naar 
en eller anden af Bymoendene fik et S ting  i  Siden, kom t i l  
at spytte Blod eller fik G igt i  Benene, saa var han strax 
forhexet; havde man Uheld med sit O l, at det enten vilde 
„kaste sig" eller ikke gjcere, vilde Smorret ikke samles i  
Kjoernen, eller Kalvene dode, satte Koerne Moelken, eller 
Svinene vilde ikke trives, ja  saa skrev man alt saadant paa 
Hexens Regning, og saa vovede man undertiden at fore sin 
Anklage frem for Retten. Z  Aarene efter Svenskekrigen var 
der en Enke, Johanne Madses i  Aastrup, som man ikke troede 
godt. Men en ung Karl vovede dog at drikke Fcestensol med



hende —  og han fcestede tillige hendes Gaard. Saa tra f det 
sig, at hun fik det Ind fa ld  Midsommersaften, efter at Folk 
vare gaaede t i l  Ro, at den nye Fcestemand fkulde gaa op paa 
Kirkegaarden for at hente Kristenjord t i l  at stro udenom 
Gaarden, „da han ellers ikke kunde noere sig." Han blev nu 
bange for at tage hende t i l  LEgte, da han frygtede, at hun 
var en Hex, og nceste Morgen gik han ned t i l  Fogden Henrik 
Wrangel paa Nakkebolle. Men Fogden vilde ikke have med 
denne Sag at gjore. Og dette gav Johanne Madses Mod 
t i l  at mode paa Sognestoevnet, hvor hun gav Mads Smed 
onde Ord, medens han igjen beskyldte hende for at have for
gjort hans Smor. Nceste Sondag gik begge Talsmcend og 
fem andre Mcend t i l  hende og pantede hende en Del Gjen- 
ftande fra. Forst tre Aar efter fik hun Henr. Wrangel t i l  at 
indkalde Aastrupmcendene for denne Selvpantning, men Sagen 
faldt hen af sig selv. Svaninge Sogns Beboere vare lige
ledes en hel Del overtroiske. De fik endog en Pige t ilta lt  
og domt, om end ikke t i l  Baalet, faa dog t i l  en Pengebode.

Da det 18de Aarhundrede brod frem, opborte Hexe- 
processerne her i  Danmark, og den berygtede thistedske Be- 
scettelsessag er den sidste, v i kjende. Men de Kvinder, man 
beskyldte for Hexeri og Pagt med den Onde, svandt derfor 
ikke bort; th i Oplysningen gik kun langsomt fremad. Det 
var kun faa Steder, hvor Bonderne nod anden Undervisning 
end den befalede Bornelcerdom, som Degnen meddelte de Unge, 
hvilke han en eneste Gang hver Uge havde samlet i  Lands
byerne.

A t denne Undervisning var tarvelig nok t i l,  endog blot 
tilnærmelsesvis, at fatte og forstaa Luthers lille  Katekismus, 
fremgaar deraf, at det ikke alene var Prcesten paalagt at 
have Tilsyn med Degnen, men og at vcere ham behjoelpelig 
med de Unges Bornelcerdom, og derfor at anvende den sidste 
Del af Prcediketimen t i l  Katekismens noermere Forklaring 
baade for Gamle og Unge. Der blev iovrig t intet gjort ad 
Oplysningens Vej t i l  Svedernes Forbedring. Derimod sogte 
man ved en strceng Kirketugt at raade Bod paa det ryggeslose 
L iv og de flette Sceder. Ved Skriftemaalet maatte i  Papis



mens Dage enhver fyres hen i  en dertil indrettet lukket S to l 
og bekjende sine Synder for Prcesten, som denne dog ikke 
uden sit Kalds Fortabelse maatte aabenbare. Efter Kirke
rensningen ophyrte dog dette hemmelige Skriftemaal som 
almindelig P lig t. Derimod maatte enhver, som for en eller 
anden Forseelse skulde udstaa Kirkens Tugt, „staa aabenbar 
S k r ifte " , der bestod i, at Synderen fyrtes frem for Menig
heden, for hvilken han maatte tilstaa sin Forseelse og derpaa 
bede den om Forladelse, inden Prcesten meddelte Aflysning. 
Forseelser som Lejermaal, Utugt, Afholdelse fra Sakramentet, 
Uagtsomhed mod deres egne B yrn  o. s. v. o. s. v. medfyrte 
aabenbar Skrifte. Hele det kristelige L iv  var svagt, th i 
Prcedikenen var som oftest en lang tyr theologisk Afhandling, der 
mere var t i l  at kjede end t i l  at vcekke og opbygge; derfor 
var Syvn i Kirken saa almindelig, at Kristian d. Fjerde 1639 
befalede, at gudfrygtige Dannemcend skulde gaa om i  Kirkerne 
og optegne Navnene paa dem, som sov under Prcediken. 
Senere (1645) udgav samme Konge et nyt aabent Brev om 
Kirkedisiplinen, hvori ankes over „den store Uskikkelighed", som 
begaaes med al sove i  Kirken, hvorfor der stal Folk tilfo r
ordnes, som skulle gaa med lange Kjceppe og flyde dem paa 
Hovedet, som sove under Prcediken.

Naar man tager Hensyn t i l  disse Kjendsgjerninger og 
t i l  alt, hvad der forud er meddelt om Bondestandens Raahed 
og tyjleslyse Laster, samt dens Lyst t i l  at drille og trodse sine 
Foresatte, —  saa maa v i tilstaa, at der var al Anledning for 
Kristian den Sjette og hans Raadgivere, t i l  at skcerpe det 
kirkelige Tilsyn og t i l  at tvinge Folket ind i et bedre Spor, 
om end Midlerne, han brugte, vare mindre heldige. Det var 
den saakaldte Pietisme, som nu kom t i l  Magten, en religiys 
Andcegtighedssyge, hvis ncermefle Fylger bleve Skinhellighed 
og Hykleri. Det var Helligbryde, om man forsymte Kirken, 
og det var ikke nok at gaa i  Kirke en Gang hver Syndag, 
nej der var baade Hyjmesse og Aftensang. A t foretage noget 
Arbejde om Helligdagen var man ncerved at anse for Guds
bespottelse, og jcevnlig idymtes der Byder for Overtrædelsen 
af disse Befalinger. Men da det var Bynderne, som det



mest gik ud over, og disse sjcelden vare ved Penge t i l  Bpder, 
saa straffede man dem med at lade dem staa i  Gabestokken 
udenfor Kirken. Enhver, selv den uskyldigste. Fornøjelse blev 
forbudt, og Kirketugten blev over al Maade flcerpet.

M an har i  „den oplyste Tidsalder" miskjendt denne 
Konges Hensigter og drevet Spot dermed; men det skal dog 
staa som en Kjendsgjerning, at igjennem disse voldsomme 
M id ler fandt man Vejen t i l  Oplysning og Stedernes F o r
bedring. Det blev igjennem Tvangen tilsidst en Mode at 
saa Agtelse for Guds Ord. Gaa t i l  de gamle Boghylder 
trind t omkring i  hele Egnen —  maaske i  den stprste Del af 
Landet — , der findes endnu en hel Sam ling af gamle An- 
dagtsbpger: Bpnnebpger, Salmebpger og Postiller. Z  alle 
Salmebpgerne findes umiskjendelige S por af daglig Brug. 
Og den Skik at holde en lille  Husandagt hver Aften —  
Dagens Aftenbpn —  det daglige Hjertesuk, hvortil knyttede 
sig en Salme, holdt sig de fleste Steder in d til langt ind i  
vort Aarhundrede. Foruden Aftenbønnen, som Husbonden 
selv oplceste, maatte Drengen lcese de gamle Bordbonner baade 
for og efter Maaltidet. Om  Kristian den S jette stal have 
ZEren for, ogsaa at have inofort denne smukke Skik, v il jeg 
ikke bestemt paastaa, th i vel ere en D el af Andagtsbogerne 
fra hans Tid og af hin Tids pietistiske L iteratur, men de 
fleste Steder ere Salme- og Bonnebogerne en Del celdre. 
Saaledes haves blandt Andet „den fuldkomne Salmebog", 
Kingos Salmebog og aandelige Sjungekor, den gamle Billed
bibel og nogle gamle Postiller, der alle ere blevne t i l  for 
Kristian den Sjettes Tid.

3. De gamle Skifteprotokoller ere vigtige Bidrag t i l  
Kulturhistorien.*) Som oftest ere de afholdte Registrerings- 
forretninger ligesom Fotografier af Datidens Boliger, med

* )  Skifteprotokollerne ere ligesom Tingbpgerne snart opbevarede paa 
Herregaardene, snart i Amtsarkivet, medens de gejstlige Skifte
protokoller findes i Provstearkivet. F o r Herregaardene ere de 
temmelig vel bevarede i Amtsarkivet, og for Bpnderne gaa de i  
Regelen tilbage til 1719. De gejstlige Skifteprotokoller ere jcevnlig 
fra 1690, men kunne ogsaa vcere celdre.



Indbo, Mobler og Bescetning, men de ere ogsaa Aarboger 
for Modens Historie og for mange andre Forhold. V i kunne 
ved Hjoelp af disse Aarboger troede ind i  en Bondegaard og 
i  Tanken gjennemskue a lt; maaske det ikke v il trcette Lceserne 
at folge med. Lad os vcelge Tiden ved forrige Aarhundredes 
M id te , endnu forinden Udskiftningen og de nye Moder 
havde grebet forstyrrende ind i  alle de vanle Folder.

Z  Byerne ligger den ene Gaard ved Siden af den anden, 
kun adskilte fra  den ved Haven, der er helt overgroet med 
gamle Frugttrceer. Nogle gamle Asketrceer staa hist og her 
t i l  at bryde Vinden. De enkelte Gaarde bestaa af 3 eller 
4 sammenbyggede Lomger, opforte helt og holdent af Egetrce 
med klinede Lervcegge. Der er ved Bygningen hverken 
taget Hensyn t i l  vandrette eller lodrette Linier. Stenbroen i  
Gaarden er ofte saa ujcevn, at man staar Fare for at vcelte 
med en Vogn, og midt i  Gaarden er Moddingspolen, et dybt 
Vandhul, hvori Gjodningen druknes, for efter et Aars Tid 
atter at fiskes op og fores paa Ageren.

Som Husenes Grundvold er lagt, baade op og ned ad 
Bakke, saa ere ogsaa Husene ncesten altid i  stjceve Vinkler for 
hinanden. I  Stuehuset er der to Halvdore ind t i l  „Fremmerset" 
eller Forstuen, hvorfra en D or forer ind t i l  Dagligstuen, hvor 
Gulvet er af stampet Ler. Her staar det lange Egebord ved 
den ene Side og to Alkovesenge med hjemmegjorte Omhceng 
ved den anden Side. Over Bordet hcenger den gamle Jern
lampe. Ved Skorstenen er anbragt en aaben Lerovn eller 
Kamin. Under Loftet er der Hylder t i l  Mcelk og Smor, 
Uldkarter og Sykurve med andet mere. Indenfor Doren staar 
Kandeflabet, bag Bordet Bcenkene, i  hvilke der er Neder t i l  
Hons og Gces. T rindt omkring i  Stuen staa de trebenede 
Stole, med udgraveret Bagstykke; dog findes ogsaa Stole med 
Halmsceder, der ere ret behagelige at sidde paa, naar det 
blode Hynde er bredt derover. De gamle hoje og smalle 
Egeskabe af samme Form, som endnu ere i  Brug i  Norge, 
afloses mere og mere af Hcrngeskabe. De flyttes ud i  Hugge- 
husene t i l  Gjemmested for Som og andet Zerntoj; — og 
endnu i  vore Dage finde v i enkelte af dem t i l  dette Brug.



V i kunne gjennemgaa Stuehuset fra den ene Ende t i l  den 
anden, mer: Vcerelserne ere ikke mange, thi Dagligstuen tjener 
tillige t i l  Sovekammer, Mcelkestue og Kjokken. Ved Siden 
af Dagligstuen er Bryggerset, hvor Dejgtruget, Meldingen, 
Scekkebcenken, Haaudkvcernen og Grydekjedlen have Plads. 
Og ved Siden af Bryggerset er Pigernes Kammer.

Paa den anden Side af Fremmerset troeder man ind i 
Storstuen, hvor Klcrdekister, Skabe og Skrin  tilligemed en 
eller to opredte Senge og scedvanlig et stort Egebord have 
Plads. Ved Siden af Storstuen eller ovenfor samme er 
scedvanlig en Dlkjcrlder, undertiden ogsaa et lidet Kammer. 
Vinduerne ere alle smaa og indfattede i  B ly .

Klcededragten var i  hine Tider —  v i mene for godt og 
vel et hundrede Aar siden —  ikke saa afvexlende eller saa 
overflodig som i  vore Dage, men det var hjemmelavet, hvad 
man havde, og Kvinderne kunde ved Siden af det ikke ube
tydelige Hovarbejde faa Tid t i l  at lave baade deres egne og 
Mandfolkenes Klceder, der for Størstedelen vare af Vadmel. 
M an lagde mere V ind paa Faareavlen end paa Hordyrkningen, 
og Mandfolkenes Vadmelsklceder vare for det meste uden Farve. 
A f den Grund havde man ogsaa en hel Del sorte og graa 
Faar. Dog brugte man jcevnlig de hvide Vadmelskofter med 
lange Skjoder. Det var dog heller ingen scerlig Undtagelse 
at have farvede Trojer; rode, brune eller blaa Vadmelstrojer 
og undertiden en bredstribet Vest, samt Kncebuxer af Vadmel 
eller Skind med blanke Metalspoender. Paa Hovedet bar man 
en rod eller broget strikket Hue, eller t i l  Hojtidsklcedning en 
stor, bredstygget Hat. T il daglig Brug havde man Troesto, 
men, naar man havde Hatten paa Hovedet, maatte man ogsaa 
have Sko paa Benene.

Kvindernes Klcedning var mere broget, de mest afvigende 
Farver krydsede hverandre. I  gamle Skifteprotokoller finder 
man baade gule, gronne, violette, blaa, brune og sorte 
Vadmelsstjorter. Men enhver af disse Farver forstod Hus
moderen selv at fremstille, i  Regelen af Markens Urter, Mos, 
Bark og andre let overkommelige Raastoffer, uden at der den
gang var Tale om at soge Kjobstadens Farveri. ZEldre Folk



kunne endnu mindes, at der kun var et eneste Farveri iF aa - 
borg. Foruden Skjortet havde man en Slags Vest eller B u l, 
hvorunder de rode eller gronneLErmer stak frem. En saadan 
B u l kunde vcere yderst prcegtig udstyret, hvad ogsaa gjaldt 
om de mangen Gang pragtfulde Gyldenstykkes Huer, hin Tids 
Brudedragt. Men i  prcegtigt Udstyr stod den jordegne 
Bondes Brud dog nok et godt T rin  hojere end Fæstebondens.

Ved et Skifte i  Aaby 1733 fandt man blandt andet 
folgende Mandsklceder: En rod Vadmelstroje med gule Knapper, 
en graa Vadmelskjortel, en Lcedertroje, en stribet Brystdug, 
en hvid Vadmelskofte, et P a r Skindbuxer, Halsklude og Sko 
samt Hoser og Huer i  stor Mcengde. Ved et Skifte i  Aastrup 
1734: 2 blaagraa Vadmelskjorteler, en rod Vadmelstroje, en 
gl. Skindtroje, 2 P a r Skindbuxer, 2 hvide Vadmelstrojer, 2 
Hatte, 1 Kabudse, Sko, Brystdug og Skjorter. Ved et Skifte 
i  Pejrup 1736: to graa Kjoler, 2 P a r Lcerredsbuxer, 2Lceder- 
veste m. m.

Ved et Skifte i  Aastrup 1737 fandtes folgende Kvinde- 
klædningsstykker: 1 gult, 1 rodt og et sort Vadmelsfkjort, 
Sirtses, Lcerreds og Sloffes Trojer, 1 blaa Vadmelshue, 
Silkehuer, Lcerredsforklceder og Hvergarnsskjorter.

1770 komme uye Moder frem: V i finde nu rode og brune 
„Klokker" (Skjorter), stribet B u l med gronne LErmer, hvide 
linnede, gule Hvergarns, Sirtses og laadne Trojer, en sort 
Kjole, tcernede Forklceder, hvide Torklceder, Handsker af Uld 
og Skind, L in, ZErmer og en hel Mcengde Huer og Hcetter. 
Dyner og Sengklceder vare nu tilstede i  stor Mcengde, og om 
Sengene havde man Hvergarns Omhceng.

I  Tiden fra 1770— 84 vare Forholdene endnu kjeudelig 
forbedrede. Baade Sengklceder og Gangklceder vare tilstede 
i  stor Mcengde, ogsaa Indboet var mere rigt. Sengesteder 
med blaatcernede Omhceng, udgraverede Stole, Syskrin, Garn
vinder, Skagefodder og Rokke, ja  selv Vceve vare ikke ual
mindelige. A lt  tydede paa, at Husfliden var hcevet og ud
viklet. Nu vare Kravekyser komne i  Brug, om de end ikke 
vare saa store som de siden bleve.

Ved et Skifte i  Kattero 1777 fandt man: Z  den forreste



Stue: 1 Fyrrebord paa Krydsfod, 1 Gaasebcenk, 1 Kande- 
rcekke, 3 Hylder under Loftet, 3 Bagstole og 2 trebenede 
Stole, foruden Kaminen med Gryder og Alkovesengene. Z  
„Sovekamret", der tillige tjente fom Kjcelder og Forraads- 
kammer: et Madflab, 1 Bord, 1 Salttonde, 1 gl. S to l, 3 
Hylder og en Seng. Z  den anden S tne: et stort Egebord, 
et stort. Egeflab, 1 Skjcenk, 3 Klcedekister, 1 Hcengeflab fo r
uden Rokke og Hasper. Z  Bryggerhuset: 1 Haandkvoern, 1 
Melbing, 1 Stodetrug m. m. I  Huggehuset var der som de 
fleste Steder tilstrækkeligt Vcerktoj; og Folk forstode ogsaa at 
bruge det; derom vidnede den Mcengde Bohave og Redflaber, 
man lavede i  hine Tider. Der fandtes ved samme Skifte 
ret gode Heste t i l  11— ! 2 Rdl., ingen under 5 Rdl. Koerne 
vare t i l  4— 5 Rdl. 1778 kunde Hestene gaa op t i l  en Snes 
Daler Stykket. En Karls Lon for et helt Aar var 13 Rdl., 
Andensvenden 10 Rdl. 4 Mk. Skindbuxer og hvide Vadmels- 
klceder vare endnu i  B rug ved Siden af de farvede Kloeder.

Ved et Skifte i  Mosegaarden i  Dirnisse 1778 fandt man 
baade gronne, blaa, brune, indsprcengte og stribede Hvergarns- 
fljo rte r og T ro jer, hvide Kanefas og Hvergarns Bulle, rode 
strikkede og trykkede Vadmelstrojer, strikkede ZErmer, Katuns 
Kaaber, blaa og hvide Silkehuer, Damaskes, Tastes og Ka
tuns Kyser, en hel Mcengde Torklceder og Lin, dels af Hor- 
og dels af Kramloerred. Ligeledes forekomme Puder med 
Kniplinger om, af egen „V irkn ing", og en hel Del godt 
Lintoj.

Z  J n n i 1781 ophorte den meget ondartede Sprinkelsyge, 
der ncesten syv Maaneder havde hcerget Kattero By og kroevet 
en hel Del Ofre.*) Efter at den befalede Dampning og Rens
ning var foretagen, fik Skifteforvalteren tra v lt med at afholde 
Skifter. Ved de fleste af disse findes en stor Rigdom paa

* )  Sprinkelsygen var en i hine Tider meget ondartet Sygdom. Z  Katterd 
og flere Steder optraadte den det noevnte A ar med forbavsende 
Kraft, saa Byen i flere Maaneder var afspcerret af en Militcer- 
kommando (Skifteprotokol for Holstenshus i Svendborg A m ts
arkiv.)



Linned, Torklceder, Forkloeder, Stromper m. m., der vidnede 
om, at Hordyrkuingen var i  Opkomst og Husfliden i  Frem
gang, stjondt Hordyrkningen dog forst ret fik Betydning, da 
Henning Schroll en halv Snes Aar senere oprettede Jnstitutet 
paa Lykkenssoede.

4 . De gamle, fra Foedrene nedarvede Folkeskikke, som 
igjennem Tiderne havde faaet et fast og varigt Prceg, svinde 
mere og mere bort i  vor paa alle Reformer og Forandringer 
saa rige Tidsalder. Men naar der tales eller skrives om 
Sjcelloendernes, Fynboernes eller Jydernes mange Folkeskikke, 
da er saadant taget i en temmelig vid Betydning. Thi om 
end adskillige nationale Skikke kunne have en Del tilfcelles i  
en hel Provins, saa har dog ncesten ethvert Sogn ja enhver 
B y sine egne Skikke, eller havde det i  det mindste, saa lcenge 
der var fast Skik paa alt. Det v il derfor blive vanskeligt 
nok at skrive om Folkeskikkene i Omegnen af Holstenshus og 
Nakkebolle, i  hele to Sogne, foruden de udenfor samme liggende 
Oer. Thi, gives der endnu faste Folkeskikke, saa ere disse 
at finde paa enlige og afsides liggende Smaaoer, saaledes 
som det er Tilfceldet med Lyo og Avernako, der hver for sig 
har sin egen Kirke, Skole o. s. v. og i  celdre Tider endog 
hver sit Birketing. Naar v i derfor give et lille A frids af 
adskillige Skikke i Dirnisse, Aaby og Aastrup Sogne, s a a 
ledes som de f o r m e d e  s ig  f o r  et h a l v t  hundrede  A a r  
s iden , ville v i ikke herunder behandle Derne men kun tage 
Hensyn t i l  disses mere eller mindre afvigende Skikke.

Julen har gjennem alle Tider vceret Aarets gladeste Tid. 
Allerede for Reformationen modtes Venner ofte langvejs fra 
t i l  muntert Lag; man stiftede Gaver med hinanden, de Unge 
morede sig med allehaande Lege og udklcedte sig i  adskillige 
underlige Skikkelser, blandt hvilke Julebukken spillede eu Hoved
rolle; Kruset fyldtes med Aarets bedste Drik, og Bordet var 
r ig t besat. A lt var Jubel og Glcede, man glemte ikke de 
fattige, ej heller Himlens Fugle, t i l  hvilke man udsatte Neg. 
Saadan var Julestikken i  sin Almindelighed over alt i  Landet 
for Aarhundreder siden, og Tonen er jo endnu den famme, 
om end Sangen har faaet andre O rd; og mere var endnu



tilfcelles paa den Tid, v i her ville skildre —  Tiden for 3— 4 
Snese A ar siden, da der var fast Skik paa alt, ogsaa for Julen 
og dens Gloeder.

Im od Julen skulde a lt voere rent og poent. Skorstenene 
og Kakkelovnene fejedes, og alt i  Hus og Gaard maatte pyntes 
og prydes. Ploven maatte under Tag, Hunden have rent 
Halm i  sit Hus og Koerne Ho t i l  Juleaftens Nadvere. Naar 
Folkene om Aftenen komme ind, hilse de hverandre en gloedelig 
J u l, der gjengjoeldes af Husbonden ved at „give en Taar" 
(en Snaps Broendevin) t i l  Husmoderens Wbleskiver. Nu 
doekkes Julebordet, og Suppen boeres frem. Efter M aaltidet 
loeser Husfaderen Aftenbonnen samt Evangeliet paa Juledag, 
og et P a r Salmer synges. Det samme gjentages Nyaarsaften, 
selv om man ellers ikke hele Aaret igjennem tager en Bog i  
Haanden t i l  Husandagt. S trax  derpaa tages Kortene frem, 
og nu spiller man forst om de W bler, Pebernodder og Wble- 
skiver, „vo r M o r"  soetter frem, siden spiller man allehaande 
„morsomme S p il" .  M and, Kone, Born og Tjenestefolk spille 
alle med lige Iv e r  og lige Lyst. Ud paa Aftenen gives en 
Potte varm Most eller D l og endelig et Sigtebrod og somme
tider lid t mere t i l  hver af Tjenestefolkene, ikke t i l  at spille om, 
men t i l  egen Fortcering eller t i l  at bringe hjem t i l  deres 
Forceldre.*) T il S lu tn ing spiller man om, hvem der nceste 
Morgen skal give „Frokost paa Sengen" t i l  hele Huset. 
Julemorgen spiser man ikke den soedvanlige Davre (Dllebrod), 
men der scettes S y lt  og Prossekage paa Bordet og sommetider 
Kaffe ovenpaa. Kaffe brugtes iovrigt meget sjoelden i  hine 
Tider, det var kun t i l  Hostliden, og ved ganske soeregne Lejlig
heder.

Nyaarsaften fejres paa samme Maade, hvad Spise og

* )  Den Skik at give Tjenestefolkene „Julem ad" var forhen temmelig 
almindelig, men paa flere Steder, navnlig i  det vestlige Fyn, npd 
Folkene siden ikke mere Julemad i Huset. D et kom ikke den: ved, 
om Husbonden havde Fremmede. Her paa disse Egne spises endnu i 
Regelen ved et Bord, og Julemaden nydes i  Forening. H ar H us
moderen et Hvedebrpd tilovers, kan Karlen eller Pigen boere det 
hjem til sine Forceldre.



Drikke angaar, men efter Afsyngelse af de scedvanlige Salmer 
samles Byens Karle, hver med en F lin t, for al gaa Byen om 
og „skyde Nyaar ind". Undertiden flyde disse uovede Nyaars- 
fly tter imidlertid Vinduerne ind hos Folk, men det er Spog 
og Skik, og det maa taales.

Paa Lyo opvartes Juleaften med Suppe og Grod samt 
Fisk og Kartofler. Det samme er Tilfoeldet Nyaars ogHellig- 
trekongers Aften. Den paafplgende Morgen opvartes med 
Smorrebrod, Broendevin og Kaffe paa Sengen. Nyaarsaften 
folges Karle og P iger ad ud at flyde. De fljsd hele Natten 
og ofte hele Dagen med, selv under Prcediken, medens Skytterne 
tilligemed Pigerne drak Broendevin, „saa det var en Lyst." 
Nu har denne Skik imidlertid tabt sig. Paa Lyo „g j oest es" 
fremdeles hver Lordag Aften hos Bonderne, medens de Unge 
have Dansegilde Sondag Aften; men t i l  disse Gilder fljoenkes 
nu ikke Brcendevin, kuu D l.

De 12 Juledage ( t i l  Helligtrekonger) havde stor Betyd
ning for Vejret Aaret rund t; derfor findes endnu enkelte Steder 
Julemcerkerne paa Bjcelken. Det er 12 Cirkler, der moerkes 
mer eller mindre med K rid t, eftersom Vejret hver Dag har 
vceret klart eller morkt. M an regnede i  ovrigt Julen lige t i l  
Kyndelmisse, i  hvilken Tid man havde den scedvanlige Jule
mad, Steg og Prossekage*), at byde fremmede Folk. Engang 
om Ugen hele Julen igjennem samles de Unge skiftevis i  hver 
Gaard for at lege Ju l. Det er ikke Nutidens Dansegilder, 
men man leger, fortceller, synger og morer sig.

Om Aftenen indbydes jcevnlig Byens Piger t i l  Karte
gilder. Et P a r Timer gaar det godt, men saa maa man ud 
i  Byen for at sprede Karlenes Senge, og siden mode alle 
Karle i  Byen for at „kyse**) Kartepiger", idet de enten ere 
klcedte ud som Tiggere, Tyflere eller Joder, eller de affyre 
Skud udenfor Vinduerne, stoppe Skorstenen, flippe Fugle ind 
i  Stuen eller ove andre lignende Puds. I  Dirnisse flulle

*) Prossekage er bagt af Havregryn og spdMcelk for siden at steges i 
Fedt og dyppes i S iru p , en gammel fynsk Juleret.

* * )  kyse o: at gjpre Folk bange.



Karlene forhen have vcerel meget opfindsomme i  at „kyse t i l  
Gavns". Saa tra f det sig engang, at en af Karlene blev klcedt 
ud som et Lig, men, da han gik ene ind i  Gaarden, blev han 
selv bange for de hvide Klceder og de sorte Baand om Haand- 
leddene, saa han gik hjem med uforrettet Sag. Nu ere 
Kartegilderne allevegne forsvundne, th i man karter sjcelden 
eller aldrig med Haandkraft.

Som Julen er de cedle og uskyldige, saa er Fastelavn 
de vilde og styjende Glceders Tid. M an maatte more sig i  
flere Dage, th i r Fasten skulde a lt gaa stille t il.  A t ride t i l
R ing har lcenge vceret i  Brug. F ra  en Galge udhcenges 
Ringe, som i  strygende Galop maa tages af de tildels uyvede 
Ryttere. Den, som fyrst faar 12 Ringe, er Kejser eller Konge 
og har fr it  Gilde. Den, som ingen Ringe faar, bliver Ba
jads. Efter endt Ridning samles Byens P iger for at pynte 
Karlene. De have alle hvide Skjorter udenpaa og et rydt 
Halstyrklcede om Livet, og nu rider man Byen om med Musik 
i  Spidsen. Om Aftenen holder man Gilde ovenpaa. I  
Aaby og flere Steder har Ringridningen holdt sig t i l  Nutiden. 
Derimod er den stygge Skik „a t slaa Katten af Tynden" eller 
„rive Hovedet af Kokken" for lcengst gaaet af Brug. A t slaa 
Katten af Tynden bestod i, at en levende Kat indefluttedes i  en 
ophcmgt Tynde, hvorpaa Rytterne med en Kylle i  Haanden 
skulde syge at slaa Bunden op i  Tynden, saaledes at Katten 
kunde springe ud, hvis man ikke forinden havde knust dens 
Hoved. „A t  rive Hovedet af Kokken" var temmelig alminde
lig t baade i  Dirnisse og Aaby Sogne. M an ophcengte saa
ledes en levende Hane ved Benene, medens man smurte Halsen 
ind med gryn Scebe for at gjyre det des vanskeligere at faa 
Hovedet af. Men disse Dyrplagerier fik en brat Ende 1821, 
idet Karlene i  Dirnisse maatte betale hver 1 Rdl. i  Hellig
bryde og M ulkt for at have slaaet Katten af Tynden Faste- 
lavns-Syndag, i  Henhold t i l  Lovens 6— 3 — 11, der forbyder 
alt letfcerdigt og forargeligt Fastelavnslyb. Pejrup Byes 
Karle havde samme Dag moret sig paa samme Maade; de fik 
ligeledes hver en Dalers M ulkt.

Selv de celdre —  ja gamle —  Mcend ville endnu more



sig ved et S lag Kort Fastelavns Mandag. De ere mange 
Steder ordnede i  smaa Hold, og Gildet skifter saa imellem 
dem. Maaltiderne ved saadanne Gilder ere hojst ulige. E t 
Sted danne alle Husmcendene en egen Kreds, der samles 
Fastelavns Mandag dels for at varetage deres indbyrdes 
Forsikringsforenings Interesser, og dels i  Anledning af den 
glade Fastelavn. De faa D l, Brcendevin og Kaffe, hver for 
8 h., men have selv Mad med i  Lommen. E t andet Sted 
samles Gaardmcendene „fo r at bytte Tjcere", og saaledes 
sorger man gjcerne for at faa Anledning t i l  at komme sammen, 
—  for det kjcere S lag  Korts Skyldi

Medens saaledes alle Voxne, lige t i l  Oldingsalderen, 
hver paa sin Maade more sig i  Fastelavn, gaa Bornene trolig 
i  de celdres Spor. Fattige Born have allerede en Ugestid 
eller to forud gaaet om fra By t i l  By, pyntede med Gront 
og flagrende Baand, for at synge Fastelavn; men ethvert 
Barn vilde betragte det som et stort Onde, om de ikke fik 
Lov t i l  at gaa sammen med deres Kammerater Fastelavns- 
Sondag for at slaa Potten istykker; og denne gamle Skik er 
endnu temmelig almindelig blandt de Unge saavelsom paa 
enkelte Herregaarde.

Paa Lyo var Fastelavnsskikkene i  celdre Tider omtrent 
som i  F yn ; nu er Ringridningen ogsaa her gaaet af Brug. 
Undertiden tage Karlene hen paa Eftermiddagen hver en Hest 
for i sluttet Optog at ride Byen om, men saa er Gildet forbi 
med det samme.

Hverken ved Paaske, Pinse eller S t. Hansdag findes 
nogen sceregen Skik bevaret, riden for saa vidt de Unge enkelte 
Steder samles Paaskedag for at lege Boldt, og enkelte Steder 
gjore B lus paa Hojene S t. Hans Aften; dog er dette 
sidste mindre i  Brug paa denne Egn end lcengere inde i  Fyn. 
En hollandsk Rejsende skrev engang om Fynboerne, „a t de 
spise overordentlig meget og iscer om Hosten in d til 12 M aal- 
tider om Dagen." Det er vel overdrevent, men det er ganske 
vist, at Rughosten er overalt betragtet som en Hojtid, hvor den 
bedste Spise og Drikke scettes frem. Det er noget der endnu 
er fast Skik paa, th i som den ene Bymand opvarter sine Host-



folk gjyr hans Nabo ligesaa. „Den ferske Suppe" maa flaffes 
tilveje, om man end maa hente Kjydet en hel M il  borte.

Paa Smaayerne har man en Rcekke Gilder hver Syndag 
Eftermiddag Sommeren igjennem. Paa Lyy begynde disse 
Gilder Pinsedag, idet Mcendene da ere samlede for at vare- - ^  
tage adskilligt. T il disse Gilder, der holdes 12 Syndage i  ^  
Rad, giver hver Gaardmand ^ Tynde D l, det bliver altsaa 
^ Td. t i l  hver Syndag. M an drikker D l, men hverken Kaffe 
eller Broendevin. Tidligere gik Mcendene med t i l  Gilderne, 
og Husmcendene gave da Broendevin istedenfor D l, men nu 
er det kun Ungdommen og Byrnene, der more sig. Paa Kors
havn skifter man Oldermand den lste M a j, og den afgaaede 
giver da ^ Td. D l. T il Sommergilderne giver hver Gaard
mand ^ Td. D l. Alle Karlene give ligeledes ^ Td. og 
Drengene j  Td. Naar Karlene om Efteraaret have faaet 
deres Lyn, gjyre de et Gilde for Mcendene; det samme gjen- 
tages den paafylgende Syndag af Pigerne.

Bryllupsskikkene vare for en Menneskealder siden temmelig 
noer ens i alle tre Sogne. Kun var der ved Maaltidet nogen 
Afvigelse i  Retterne. Otte Dage fyr Bryllupet, der i  Regelen 
blev afholdt om Fredagen, sendtes en af Brudens Noermeste 
ud for at byde t i l  B ryllup. Den paafylgende Onsdag holdtes 
Fyringsgildet, hvortil enhver af de Jndbudne sendte en hel 
Kurv fuld af Fydevarer: Lammekjod og Gces t i l  Steg, Sm yr,
ZEg, M el og andet mere; og den noermeste. Familie sendte 
desuden en Tynde godt D l, det v il sige: de sendte det ikke, 
thi Manden kjyrte selv hen i  Bryllupsgaarden med det og 
havde sin Pige med ovenikjybet. Byens Karle maatte natur
ligvis med for at dandse med Fyringspigerne, og paa denne 
Maade blev dette Gilde ofte storre end selve Bryllupsdagen.
Om Torsdagen samledes alle Brudepigerne for at pynte Kirken, 
og om Fredagen var det den pore Dag. For hver en Vogn 
maa Musikanterne bloese et Stykke i  Klarinetten eller Flyjten.
Efter indtagen Frokost ordnes enhver af Gjcesterne ester Stand 
og Familieforhold, og nu kjyrer man t i l  Kirke, „a lt  hvad 
Remmer og Tyj kan holde", med Karlene som Forridere; men 
hvor Kirken er i  Byen, sparer man sig denne Ulejlighed.



Efter endt Kirketur reder Skafferen Brudefolkene og Ncestefolkene 
t i l  Soede, og nu ofrer enhver sin Gave paa Brudeparrets 
Tallerken. Efter denne Scene har Skafferen det vigtige Hverv 
at bcenke enhver t i l  Seede efter den Nang, der tilkommer 
ham. Degnen maa have den fyrste og Naboerne den sidste
Plads. Ved Maaltidet, der kan vare i  flere Timer, opvartes 
med Suppe, Kjyd, Grynsuppe og Steg. Nu har man aflagt 
Grynsuppen, men isteden har man knyttet Kage t i l  som den 
sidste Ret. T il hver Ret giver Musikanterne et Nummer t i l  
bedste. Naar Maaltidet er tilende, lceser Skafferen fra Bordel, 
og en Salme afsynges.*) Naar alle Opvartere og Kjykken- 
solk have spist, danses Brudedans, det er en Vals eller Menuet, 
ved hvilken enhver af de ncermeste Fam ilier er pligtig paa

* )  A f denne Bordtale kan følgende Pryve fremsattes:
„Jndbudne B ry llupsgaster! Dette vort unge Brudepar tillige

med Brudens Forceldre lader Eder alle ved mig venligen hilse og 
kjcerligen takke for den Godhed, W re  og Tjeneste, isom I  ved 
denne Lejlighed have bevist; hvorfor de love at vise Gjentjeneste, 
naar de derom blive anmodede. I  have alle efter Indbydelsen givet 
Mpde her og ledsaget Brudeparret t il Herrens Hus, hvor Z  have 
v<rret Vidner t il den højtidelige P agt, som der er afsluttet; I  have 
nedbedet Himlens Velsignelse over dem og ofret med dem paa 
Herrens A lter. Derncest have I  fulgt med her tilbags, hvor I  have 
ydet Eders Gaver paa deres Tallerken, og nu have Z  prydet hver 
sit Scede og taget tiltakke med et tarveligt M aaltid , hvorved Herren  
den algode har opladt sin runde og milde Haand og mcettet os alle 
af sine velsignede Gaver.

Skulde der nu i Henseende til Opvartningen eller Beværtningen, 
Soeder eller Skik, vcere noget enten forspmt eller glemt, da er det 
ikke deres Skyld, som t il skulde lade, men det er min og mine Med
hjælperes Skyld, som frcem skulde boere og tilrette skulde se, hvorfor 
jeg beder Eder alle om Tilgivelse og lover at det skal blive op
rettet, fprst med en Kop Kaffe, derncest med D l  og Brcendevin samt 
lystig Musik, saa jeg haaber, vi skal blive veltilfredse alle. Det er 
ogsaa Brudefolkenes Dnske at Z  ville forblive her nogle Timers Tid  
4 eller 6, jo lcengere jo kjcerere, for i uskyldig Gloede at fornpje Eder 
hos dem; men naar I  ikke agter lcenger at blive, v il jeg Mske, at 
Herren den algode v il ledsage enhver t il Hjemmet foruden nogen 
Fare. Sidder nu alle i Herrens Fred . Velbekomme Spisen.



Skafferens Vink, at vise en offentlig Prsve paa sin Dygtighed 
i  at danse med Bruden. Siden danser, spiller og drikker man 
t i l  hen ad Morgenstunden, da Folk saa begive sig hjem eller 
hen i  de dem anviste Kvarterer. Om  Lsrdagen samles man 
atter t i l  Maaltidet, hvor der bevcertes med Kjodsuppe, 2Egge- 
suppe og Plukkesteg. Om  Ssndagen, som er den trcdie Dag, 
ere Retterne som den ssrste Dag. Brudefolk, Ncestefolk og 
Brudepiger fslges atter ad t i l  Kirke.

De store Bondebrylluper havde sin Rod langt tilbage i  
Tiden. Det hjalp ikke stort, at Regjeringen paabod In d 
skrænkning af Bryllupsgasternes Anta l, endog t i l  32 Folk, 
der ncesten var 10 Gange mindre end den gamle Skik; dette 
Paabud overholdtes ikke. Herskabet sendte vel sin Forvalter 
eller Ladefoged ud at toelle Gjcesterne, men saa lukkede man 
Lodpren i  for den stsrste Flok og fljcenkede dygtig op for Lade
fogden, og saa var alt som det skulde vcere. Siden gik det 
mindre strcengt t il,  og fra 1810— 20 havde man uden nogen 
Omtale ofte 200 Folk med t i l  B ryllup. Nu ere de store 
Brylluper ophcevede, og det er yderst faa Steder, at man 
holder mere end en Dags B ryllup.

Paa Gerne, hvor man tidligere ligeledes holdt flere Dages 
store Brylluper, har man ogsaa aflagt denne Overdaadighed. 
A f Bryllupsretter paa Lys spillede i  celdre Tider „Kold-Skaal" 
(Hvedebrsd og M jsd  i  en Skaal) en vigtig Rolle. Siden 
de store Brylluper ere gaaede as Mode, giver man ingen 
Brudegave, men sender saa meget mere t i l  Fortcering. En 
stor Fsring , saadan som en af de ncermeste sender, bestaar af 
1 Lam med Ulden paa, en levende Gaas, 2 Hsns, 1 Snes 
W g, z O tting Sm sr, ^ §d. D l  foruden Lys, Mcrlk og Flsde. 
Dagen eiter Fsringsgildet flulle Konerne hen at pille Hsns 
og Gces, medens Pigerne skulle „kloede Salen" (begge Loerne), 
de gamle og Bsrnene i  den ene og de unge i  den anden Lo. 
Paa Avernaks bruger man endnu den gamle Dboskik at as-, 
syre Skud paa Kirkevejen og andre Tider paa Dagen, men 
det er ophoevet paa Lys.

I  celdre Tider holdt man mange Steder Barselgilde i  to 
Dage. Det holdtes i  Regelen ikke den Dag, man fik den lille
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Verdensborger dobt, da dette maatte ske den forste den bedste 
Sondag — det var ikke alene en Skik, men en virkelig Be
faling, der under en Bode af 20 Lod Solo ikke maatte over
trådes. M an har endog Exempler paa, at Born, som ere 
fodte Sondag Morgen, endnu samme Dag ere dobte i  Kirken. 
Den hurtige Daab er endnu i Brug paa Lyo, og der er ingen 
andre med end Faderen og Zordemoderen; siden holder man 
Barselgilde, naar Konen gaar i  Kirke. Ved et saadant Gilde 
opvartes med Suppe og Grod og dygtig mange S lags Drikke
varer.

Gravollet eller Begravelserne holdt man i  gamle Dage 
ogsaa mange Steder i  Lo Dage, og da var det tillige Skik 
at holde Ligprcediken over den Asdode, for saa vidt det var 
en Gaardmand eller Gaardkone, man „fulgte hen". T il disse 
Ligprædikener tilkom det Degnen at forfatte „Testamentet" 
(den Asdod es Livsskildring), for hvilken han nod det halve af, 
hvad Prcesten fik for sin Ulejlighed. En Ligprcediken var en 
temmelig dyr Historie for en fattig Bonde —  fire eller fem 
Slettedaler og undertiden mere. M an havde jo sjcelden Penge 
ved Haanden, men saa tog „F a 'r "  ogsaa tiltakke med en Ko 
eller Kvie isteden for rede Penge. Der var ellers en mcerkelig 
Ulighed tilstede ved Jordfæstelsen i  gamle Dage: Adelige stode 
lcenge Lig og nedsattes i  aabne Gravsteder i  Kirken eller i  
Kapellet; Prcester og Degne jordedes i  Kirken; Bonder, det 
er Gaardmcend, bleve jordede paa Kirkegaarden med L ig 
prcediken, Sang og Klang, og Fattigfolk fik en egen afsides 
P lads paa Kirkegaarden under Navn af „de fattiges Zord", 
men uden Klokker, Sang og Tale. Efter 17 i 8 blev som en 
Folge af deri paa Egekister lagte Skat meget faa jordede i  
saadanne Kister. Det horer med t i l  Gehejmeraad Holstens 
Reformer, at der allerede paa hans Tid ikke blev S k il imellem 
Rige og Fattige med Hensyn t i l  Zordefcerden. De jordes alle 
ved Siden af hinanden. Den tidligere almindelige Skik at 
holde Begravelsesgilder i  to Dage skal ogsaa i  hans Tid vcere 
aflagt, faaledes at der kun var en Dags Gilde; men Skafferen 
bad jo efter gammel Skik Sorgegjcesterne at blive nogle 
Limers Lid og gjore sig tilgode med en Kop Kaffe, derncest



med Dltpndens og Bromdevinsankerets Indho ld . Kortene 
omtaltes ikke, men det mente man fulgte af sig selv. Nu ere 
de store Begravelsesgilder allevegne ophcevede, og flere Steder 
har man endog begyndt at aflcegge det egentlige G ilde, efter 
at Zordfcestelsen er endt. Paa Lyd, hvor Ligprædikener 
endnu af og t i l  ere i  Brug, gives kun Smorrebrpd, Bromde
vin og G l t i l  Begravelser, og naar Liget er scenket ned, og 
Graven dcekket t i l ,  er Gildet forbi med det samme.

Ligprædikenerne ere en af de Skikke, som Bondestanden 
optog efter Adelen, der fprst gav S lip  paa samme, naar den 
ikke lomger havde den for sin egen Stand alene. Det 16de 
og 17de Hundredaar var Ligprædikenernes Tid blandt Adelen; 
ved det attende Hundredaars Begyndelse var det allerede be
gyndt at komme i  Brug blandt Bondestanden, det v il sige den 
egentlige Gaardmandsklasse. Men medens man af Adelens 
Ligprædikener har opbevaret store Samlinger, kommende Forflere 
t i l  N ytte , ere derimod de ved Bpndernes Ligprædikener for
fattede Livsskildringer (Testamenter) saa godt som alle forsvundne, 
da noeppe noget saadant er trykt. De vare ved deres ejen
dommelige Sprog —  en fuldstomdig Efterligning af Adelens 
„Testamenter" i  oeldre Tider —  ikke aldeles uden Interesse 
for kommende Slcegter, hvorfor v i hidscette solgende Form ular 
fom en tro Gjengivelse af et saadant Testamente fra  1835.

„Denne vor kristelige og agtvcerdige Medbroder, hvis jo r
diske Levninger v i nylig have overgivet t i l  Gravens Hvile, er 
fpdt af cerlige og gudfrygtige Foroeldre, Faderen den agtbare 
Gaardmand Z. P . i  A. og Moderen den gudfrygtige Danne
kvinde Anne Nielsdatter, da v i skrev Aar 1754. D a denne 
deres Son var fpdt, lode de ham spmmeligen ved den hellige 
Daab indpode i  den kristelige Kirkes Samfund. Siden bare 
de som kristelige Forceldre ikke alene tilbp rlig  Omsorg for 
hans legemlige Pleje og Fornødenhed i  den speede Alder, men 
og siden ved tiltagende Aar i  Særdeleshed for, at hans unge 
Sjcel og Hjerte kunde vorde fortro lig  med Kristendommens 
livsalige Lcerdomme og i  samme at sinde en Lygte for hans 
Fod og et Lys paa hans Fremtids Vej igjennem Verdefl." 
Siden breder man sig om den Afdpdes „kristelige Vandel",



hvor han havde tjent, hans Forlovelse, Wgteskab, Born og 
Borneborn samt hans Sygdom og Dod. Slutningen var 
a ltid , at Vedkommende „dode i  Herren, at Aanden var op
loftet t i l  Udødelighedens Land, hvortil han attraaede og 
stundede. Han var saaledes moden t i l  at overflyttes i  de Ud
valgtes himmelske Sam fund, da han indslumrede i  Dodens 
venlige Favn Sondag Morgen den 1ste M a j i  den hoje Alder 
af 81 Aar 2 Maaneder og 4 Dage."

A t drikke den Asdodes Gravol eller Afgang vides nu 
ikke med Bestemthed at have funden Sted paa denne Egn, 
men lcengere inde i  Fyn i  Ringe og omliggende Sogne sam
ledes Bymcendene paa Begravelsens tredie Dag, hvor Skafferen 
om Aftenen havde stillet den gamle „S to b " Dlkande af Trce 
m idt paa Bordet, medens han med en Stok flog t i l  Lyd paa 
Bjcelken, hvormed al Tale mellem Mand og Mand ophorte. 
„Talsmanden" begyndte nu en Omtale af den Afdodes gode 
S ider, som Nabo, Bymand o. s. v., hvortil den ene efter den 
anden gav sit B id rag , og derpaa gik Olkanden rundt om 
Bordet, og hver Mand drak t i l  den Afdodes W re , som nu 
var ude af Lauget. Naar man paa denne Maade havde 
hcedret hans M inde, var det en Forbrydelse at tale ondt om 
en henfaren Laugsmand eller Gildesbroder.
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I Afsnit.

Herresoedet og dets »ccrmestc Omgivelser.

D er er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bege 
Ncer salten Ost erstrand.
Det bugter sig i  Bakke, Dal, —
— Og det er Frejas S a l. — 

(Oehlenschager).

1. Naar der er Tale om det fljonneste i  Danmarks 
dejlige Natur: hvor Bakker og Dale, grcesrige Enge og korn
rige Vange, hvor de lysegrønne Skove og det blaa Hav mode 
hinanden, og hvor O ldtids Kæmpegrave staa imellem Wble- 
gaard og Humlehave, da er der nceppe noget Sted i  hele D an
mark, hvor alle disse Skjonheder findes samlede i  en saadan 
Fylde, som en lille  halv M i l  sra Faaborg, paa Fyns sydlige 
Kyst, ved det gamle, nu sornyede og prcegtige Herrescede 
Holstenshus.

Vejle, Vordingborg og Svendborg have Ord for at ud
mærke sig ved henrivende Naturskjonheder, man har endog 
betegnet dem som Perlerne i  Danmarks Skjonhed. De prceg
tige Udsigter, som Hojderne omkring disse Byer frembyde 
flulle ikke bestrides, men Udsigterne sra adskillige Punkter ved 
Holstenshus staa ikke tilbage for noget af de ncevnte Steder- 
de ere i alt Fald langt rigere paa Afvexling, ere vel og en 
langt mere hjemlig og tro Afspejling af det skjonneste i  D an
marks dejlige N a tu r-



Fra de ulige Punkter i Dyrehaven har man lige saa 
mange ulige Udsigter. Zsoer ereEmiliehoj og Dyrehavsbakken 
overordentlig dejlige.

E m i l i e h o j  er en opfort rund Stenhoj, der hcever sig 
en fire fem Alen over det naturlige Højdepunkt, hvorfra man 
ncesten har en Udsigt som i  et Fugleperspektiv. Nedenunder 
breder sig forst en Gronslette teet ved Hojens Fod, og bag 
denne hcever sig et Bcelte af unge Ege, bag hvilke forst en 
Naaleskov og siden en Bogeskov hojne sig, for efter disse Af- 
vexlinger at aabne Udsigten t i l  et stolt og prcegtigt Pano
rama, hvor Dirnisse Kirke og Skole netop dukke frem over 
Norreskovs lysegronne Bogekroner. Det er Udsigten mod Vest 
man har for sig. Bag Skovgrupperne og Kirken har man 
hele Faaborg Fjord, Horneland med Bjerne Mark, Lyv og 
Als. M an ser saaledes fra dette Stade Land og So afvexle 
sex Gange med hinanden. Mod Sydvest og Syd fer man 
over den stsrste Del af Dirnisse Sogn: Dyrehavens afvexlende 
Skovpartier i  Forgrunden; Alleeskoven, P ipstorn og Ene- 
mcerket, med Udflyttergaardene, Helenemollen, Teglvcerket og 
Ladegaarden ved Holstenshus. Endelig det blaa Vand, med 
Oerne Bjorno, Avernako, Korshavn og Svelmo med 2Ero i  
Baggrunden. Zgjennem en Aabning i  Skoven mod Dst, ser 
man en hel Strcekning af Fyns frugtbare Egne: Gronderup, med 
sin Molle og sine rygende Kulm iler, Vesteraaby, Ulbolle og 
lcengst ude Taasinge med Bregninge Kirke i Baggrunden.

Paa D y r e h a v s b a k k e n ,  hvor nu en smagfuld Pavillon 
er opfort, har man uncegtelig en langt videre Udsigt, idet man 
herfra ser hele det sydlige Fyn fra Hundstrup og Aaby med 
Taasinge og Langeland i  Baggrunden. M an har saaledes 
Skovene ved Flintholm  og Hvidkilde, Kirkerne i  Hundstrup, 
Sorup, Ollerup, Vesterskjerninge, Egense, Bregninge, Dster- 
skjerninge, Ulbolle og Vesteraaby. Med et vcebnet D je ser 
man desuden en hel Del Kirker og M oller paa Langeland, 
der falder sammen for vort B lik  med Synskredsen i Bag
grunden mod Sydost og Syd. M an gjenkjender saaledes 
Tullebolle, Simmerbolle, Longelse, Fuglsbolle, Lindelse, Humble, 
Tryggelov og Magleby Kirker. Vende vi nu D jet mod Syd,



da ser man bag Nyhave Skov, Derne Skarp og Hjelmhoved, 
derefter H jorto, Egholm og Birkholm, samt Drejo, Flceflholm 
og „Korshavns hojs bjergfulde D " ,  der med en smal S tribe  
er forbunden med Avernako. Bag alle disse Der og Holme 
hcever ZEro-Land sig, hvis hele Lcengde man overfluer. Ved 
Kikkertens Hjcelp troeder M arstal Kirkespir tydelig frem, idet 
man har det omtrent bag Mollen paa Drejo. ZEroskjobing ser 
man endog temmelig klart med det blotte Oje, tilligemed 
Tranderup og Bregninge Kirker. Paa Fyn troeder den ene 
Skov ligesom i Berorelse med den anden, men afbrydes hist 
og her af Korn- og Groesmarker paa det frugtbare Kystland 
imellem Aastrup Kirke og Helenemollen. Mod Vest eller 
Sydvest har man hele Kystlandet for sig, hvor Faaborg B y 
samt Dirnisse og Horne Kirker troede frem, medens man i 
Baggrunden ser Derne Bjorno og Lyo, med A ls i  S yns
kredsens Groense. Paa A ls opdager man flere Kirker og 
Moller, der efter Mackepraugs Billede flulle vcere Lysabel, 
Tandslet, Horup, Adserballig og Lundtofte Kirker.

Omtrent midtvejs imellem Emiliehoj og „Runddelen" har 
man en opfort Zordhoj, paa hvis S ider en storre Sam ling t i l 
dels sjceldne Natursten ere hensalte.

Om Vinteren v il en Tur omkring i Skoven oste vcere 
ret interessant, iscer om man er saa heldig at trceffe Dyrene 
ved det M aaltid  af Ho og Hakkelse, der er doekket for dem i 
et af de to „ D y r e h u s e " .  Det er et stolt S yn  at se disse 
halv vilde og halv tamme D y r i  tcette Rcekker trave forb i 
uden at noere synderlig Frygt for Menneskers Selskab.

Uden for Dyrehaven er adskillige Punkter, der nok lonne 
Umagen at bestige. Det ene af disse er „ K o n g e h o j e n "  
med Udsigterne videre mod Nord. M an ser herfra Skovene 
ved Gjcerup, Egnen ved Haastrup og Stenderup, Sandholt 
og Arreflov med Fleninge Sos nordlige Ende. Paa den 
hoje Bakke ved Rodledshuset inde i  Gjcerup Skov har man 
en f r i  Udsigt over hele den nordlige og ostlige Synskreds. 
Det er et Landpanorama med mangfoldige Kirker, Herre- 
gaarde. Bygninger, Skove og Byer, som her troede frem for 
vort Dje. I  klartVejr ser man foruden Sobysogaards hvide



Gavle og morke S p ir  og S t. Knuds Kirkespir i  Odense, der 
ligger over fem M ile  borte.

Paa Vejen ned fra Dyrehavsbakken kommer man forbi 
et lille  P a rti hoje Trceer af Kristtorn, medens man hele Tiden 
har den hoje Granitstotte for sig, som taknemmelige Beboere 
af Holstenshus og Nakkebolle Godser famt Venner og Be
tjente 1873 satte for den cedle Godsherre, Adam Christoffer 
Holsten Carisius, Gehejmeraad og Lensbaron, fom et Tegn 
paa Hojagtelse og Hengivenhed.

M an er nu i Haven med dens af Skovpartier, Buskadser, 
Plcener og Blomstergrupper vexlende Anlceg. For hundrede 
Aar siden var Haven et strcengt gjennemfort Monster paa et 
fransk Anlceg, derom vidner endnu Stenhegnet udenom og 
den skjonne, af Lindetrceer omgivne Plcene ligefor Hoved
bygningen, hvor nu Wrestotten har faaet Plads.

I  Bossens Manuskript om Holstenshus, der er henved 
hundrede Aar gammelt, gives folgende Beskrivelse af Haven. 
„Haven lige for den nordre F lo j er temmelig stor og af ny 
anlagt med brede Gange, smukke Alleer og Hcekker, skjonne 
Frugttrceer og behagelige Indretninger. Ncermest Bygningen 
er en jcevn P lan  siret med Blomster og Lystkvarterer og en 
vel anlagt Fontcene, hvor Vandel springer 8— 10 Alen hojt. 
Siden rejser Haven sig paa Hcrldingen af en Bakke, ind til 
Vejen, hvortil er Udgang igjennem en sirlig Stakitport, og 
paa den anden Side af Vejen ligeledes Indgang t i l  Dyre
haven. Mod Vesten er fojet t i l  Haven et Stykke Skov, hist 
og her gjennemhugget t i l  skjonne Alleer og Spadseregange. 
Her lcegges isoer Mcerke t i l  en prcegtig Grotte, yvorpaa er 
anlagt et Lysthus, hvilket giver et meget artigt og imponerende 
Syn. S trax ved Lysthuset er en god og vandrig Kilde, hvor
fra Vandet ved Render ledes t i l  Borggaardens Kjokken og 
Bryggers. Bag den sondre F lo j er og en liden Have med 
gode Frugttrceer og Urter, og derved er en mindre t i l  For
pagterens B rug ." —  Lysthaven med den tilgrcensende Frugt- 
og Kjokkenhave indeholder isolge Hansens Kort af 1870 21H 
Td. Land.

Paa hin Tid var det ikke alene Gange og Blomster



partier, der vare gjennemforte i  den franske S t i l ,  men ogsaa 
Hegnet, Trægrupperne, Vandbastner og Kanaler. De bug
tede engelske Anlceg, der i  senere Tider ncesten allevegne for
trængte de gamle franfle, have her ikke bragt anden For
styrrelse, end at man de fleste Steder i  Haven gjenkjender 
dens oprindelige Form. Efter Hovedgaardens Restavration 
har man for flere P a rtie r i  Haven atter vendt tilbage t i l  den 
gamle franfle S t i l ,  navnlig ved begge Sider af Hovedbyg
ningen, saavelsom paa den lille  af Kanaler omgivne D . Det 
er ingen stor Have, men der er udbredt en Blide og Hygge 
paa ethvert Sted. Medens de franfle Anlceg paa en heldig 
Maade forbindes med de engelske, rcekke Natur og Kunst tro lig  
hinanden Haanden og gjore overalt et behageligt In d tryk  ved 
den rige Afvexling af de mest ulige A rter af Trceer og Buske, 
ligefra de gamle, 2— 300 aarige Kcempeboge og gamle prceg- 
tige Rodtorn t i l  de fine indforte Sirbuske og Samlinger af 
Naaletrcevariationer. Haven er udvidet trind t omkring den 
lille  Indso, Molledammen, og i selve den gamle Ladegaard, 
med den ene smukke botaniske Trcegruppe ved Siden ad 
den anden. Hele denne Skjonhed forhojes ved den Over
bevisning, at Ejeren af det hele, ikke alene intet har imod, at 
Fremmede besoge disse Steder, men endog selv flere Gange 
offentlig har udtalt sin Gloede over, at Venner af N atur
skønheder ville komme for at dele Glceden med ham. Ikke 
alene Haven, men Dyrehaven staaer med - den mest uind- 
flrcenkede Frihed aaben for Besogende, t i l  hvis Bekvemmelig
hed Excellencen i  Aaret 1869 har ladet anlcegge et rumme
lig t og propert Bevcertningssted, Findstrup, toet udenfor In d 
gangen t i l  Haven, hvor der baade er Plads for Befordring 
og Besogende.

2. Toet udenfor det nye Bevcertningssted, der har mod
taget det gamle betegnende Navn paa den for over to hundrede 
Aar siden nedlagte Landsby Findstrup, ser man endnu prceg- 
tige Loevuinger af Landsbyens Kirke, idet hele Fundamentet 
ved Excellencens Interesse for gamle Minders Bevaring i 
Aarene 1870— 7! er bragt frem af Jorden. A f disse Lcev- 
ninger fes Kirkens hele Form, en fuldstcendig Korsbygning



—  og efter alt at domme et Taarn for Enden paa den vest
lige Korsfloj, med Indgang igjennem samme. Dens ind
vendige Lcengde fra Alteret i  Ost t i l  Taarnet i  Vest er 34 
Alen med en Bredde af 9^ Alen. Den nordlige Korsfloj med 
Jndgangsdor i  Gavlen er 17 Alen lang og 10^ A l. bred, 
medens den sydlige, der endnn ikke er fuldstændig udgravet, 
maaler udvendig Lcengde 20 Alen og indvendig Brede 12 
Alen. Murenes Hojde ved Taarnet i  Kirkens vestlige Ende 
er henved halvtredie Alen. A f Gulvet findes der endnu flere 
Steder Spor, ligesom der foruden Grundlaget t i l  Kirkens 
Hovedalter ved den ostlige Ende findes efter Grundlagene at 
domme. Spor af 2— 3 andre Altere, de to i  Kirkens sydlige 
ej endnu fuldstcendig udgravede Korsfloj. Det indre af 
Taarnet er heller ikke udgravet, men derimod jcevnet og danner 
nu en firkantet Flade, t i l  hvilken en Stentrappe forer op. 
M an har herfra en meget smuk Udsigt over Egnen med 
Skovene og Verne.

Om Findstrup Kirke veed man ikke meget. Det synes 
mindre rimeligt, at den har vceret t i l  samtidig med den nu- 
vcerende Kirke i  D irnisse; dog dette veed man heller ikke. E j 
heller veed man bestemt, om det var Findstrup Kirke, der var 
helliget „D e elleve Tusinde Jom fruer", eller det var en anden 
Stiftelse i  eller ved Dirnisse, som omtales under dette Navn 
i  de romersk-katholske Tider. 1416 skjcenkede Biskop Jens 
Ovesen eller hans Vikar Severin Aflad t i l  Findstrup Kirke, 
ligesom Domprovst Mester Hans Urne i  sit Testamente 1503 
skjcenkede en Oxe og 6 S ider Flcesk t i l  „De 11,000 Jom
fruer i D irnisse".

Det hedder rigtignok i  celdre Beretninger, at Knud 
Venstermand, der 1579 opforte en ny Hovedbygning ved 
Findstrupgaard, ogsaa stal have opfort Dirnisse Kirke, og at 
Materialierne bleve tagne af den nedbrudte Findstrup Kirke. 
Men det forholder sig nceppe saaledes. Dirnisse Kirke er 
efter al Rimelighed opfort f o r ,  ja maafle bruge for Reforma
tionen, saa, hvis den har en Knud Venstermand t i l  Byg
herre, maa det have vceret en celdre Ejer af Findstrupgaard, 
der har fort dette Navn. Denne Mening turde vel finde Be



styrkelse ved det gamle Sagn om Kirkens Nedbrydelse, naar 
der fortcelles, at en Herremand eller Frue, som holdt meget 
af Hunde, lod engang en Bndlingshund jorde bag Alteret, 
men, da denne Krcenkelse af Kirkens Helligdom kom hojere 
Vedkommende for Dre, blev Synderen domt t i l  barfodet at 
afbede sin Brode foran Alteret og derefter opbygge en ny 
Kirke paa et andet Sted. Sagnet passer hverken for den be- 
kjendte Knud Venstermaud eller for Tiden efter Kirkerens
ningen. Et andet Sted*) fortcelles, at den gamle Findstrup 
Kirke skal have vceret et helligt Kapel, hvor ifolge Sagnet 
mange Syge vare blevne helbredede, ind til en af to Sostre 
lod sin Hund, som dode, begrave i  Kirkegaardens hellige 
Jo rd ." Hvor om alting er, saa er Findstrup Kirke for
svunden for Reformationen, den var allerede borte 1525, 
og Dirnesse Kirke traadt isteden som Egnens Sognekirke.

Landsbyen Findstrup laa baade nord og vest for Kirken. 
I  Gartner Pedersens Toft findes endnu kjendelige S por af 
Byggegrunde, hvor crldre Folk kunne mindes, at en Mcengde 
Grundsten ere opbrudte. Den sncevre Gyde (Profitgyden 
kaldet) med det dervcerende storre Hus horte ogsaa med t i l  
Findstrup Bys Gader. Norregaard, der nu regnes med t i l  
Dirnisse By, skjsnt den ligger helt osten for, ligger derimod 
nord for Findstrup B y, hvorunder den endog regnedes, loenge 
efter at de ovrige Boliger vare inddragne under Hoved- 
gaarden.

For Kirkerensningen var Findstrup et selvstcendigt 
Sognekald med sin egen Prcrstegaard og Prcest. A f Prceste- 
gaarden er der endnu et Minde tilbage i  det runde Vandhul 
skraas over for det ny Vcertshus, indenfor Hegnet i  den ind- 
fredede Dyrehave, der endnu af celdre Folk kaldes P r  ceste ns 
M o d d i n g s p o l " ,  og som tidligere skal have vceret omsat 
med storre Sten. En tcet ved liggende mindre So, „Zom- 
frumosen" kaldet, hvor en Zomfru fla l have druknet sig, siges 
at have vceret Prcestens Vandingsdam. De to Byer D ir-

Manustr. N r. 377 i den Kallste S am l. Kgl. B ibl.



nisse og Findstrup, der laa hinanden saa ncer, forvexles ikke saa 
sjoelden i  gamle Breve. Om end baade Kirken og Prcestegaar- 
den laa i  Findstrup B y, kaldes Sognet dog scedvanlig Deernes 
og ikke Findstrup. M an har endnu Efterretninger om tre 
Prcester ved denne Menighed, som ere G jp d e  B r u n ,  A n 
d e rs  Svcerkesen og N i e l s  Boesen.  Den fprste ncevnes 
soul „re t Sogneproest t i l  Deernes, den Anden kaldes Prcest 
og Kapellan 1486. H r. Niels Boesen var den sidste Sogne
proest i  Dirnisse og levede paa Reformationsliden. Han var 
med blandt S a lling  Herreds Prcester at hylde Kong Kristian 
den Tredie i  Vesterhcesinge femte Paaskedag (den lste A pril) 
1535, men han levede endnu 1557, i  hvilket Aar han ud
stedte et Vidnesbyrd om, „a t der ikke har vceret noget A lter 
i  Faaborg Kirke, som har vceret kaldet „D e  e l l e v e T u  sinde 
J o m f r u e r s  A l t e r "  i halvtredsindstyve Aar og mere, som 
han vel kan mindes, heller aldrig har han hprt af at sige, at 
velbaarne M and og Ridder H r. Johan Hvilkop eller Hr. 
Laxmand skulde have stiftet noget dertil, heller ikke, at der i  
50 Aar har boet nogen Prcest paa forncevnte Joh. Hvidkops 
Jorder for at holds bemeldte Tjeneste i  Faaborg Kirke "* )  —  
Ved hans Dpd blev Dirnisse Sogn i Henhold t i l  Kristian 
den Tredies Brev af 1540 lagt sammen med Faaborg Sogn, 
hvorefter Prcestegaarden i  Findstrup, der som Annexgaard t i l 
faldt Sogneprcesten i  Faaborg ved Mageskifte med Knud 
Venstermand 1581 kom under Findstrupgaard.

Findstrup By har vel aldrig vceret af de meget store Lands
byer. Ved et Skjpde paa Findstrupgaard 1622 fulgte blandt det 
der ncevnte Bsndergods 3 Gaarde, 4 B o l og 7 Huse i  F ind
strup By, men det var ikke hele Byen; thi 1631 faar M o
gens Gyldenstjerne t i l  Findstrupgaard et B o l i Findstrup af 
Jprgen Brahe, og 1633 faar han af Gabriel Mouritsen, 
Borger i  M aribo, og Just Hpeg t i l  Bjprnsholm en Gaard, 
Nprregaard i  Findstrup, tilligemed 3 Boliger sammesteds. 
Nprregaard, som dengang var beboet af Jeppe Povlsen, stod

* )  Blochs Manuskript.



for aarlig Landskyld af 2 Pd. Byg, 1 Pd. Havre, 1 Bolgalt, 
1 Td. Smor, 1 Foderoxe, og ovrigt Smaaredsel. Det gjorde 
altsaa mindst 4 Gaarde, 8 Bol. og 7 Huse foruden en anden 
ikke t i l  Findstrupgaard horende Gaard, Mads Nielsens, tid
ligere Thord Pedersen tilhørende oprindelig, en jordegen 
Gaard, der endnu tidligere (1518) rim eligvis tilhorte den da 
i  et Mageloegsbrev ncevnte „Michel Borroe i  Findstroppe", 
men som dog ikke efter Grevefejden findes opfort paa Nyborg 
Lens Skatteliste blandt jordegne Gaarde. M ads Nielsens 
Gaard var den eneste foruden Norregaard, der blev tilbage, 
da Byen blev nedlagt og inddraget under Hovedgaarden, og 
det er temmelig sikkert, at Niels Lykkesens Sted ved den 
sncevre Gyde er Lcevninger af denne gamle jordegne Gaard.

Det var Zorgen Schult, der inddrog Byen under sin 
Hovedgaard, men der var dog nok begyndt saa sinaat derpaa 
forud; thi ved Skjodet t i l  ham 1636 opfores der kun 4 
Gaarde, 3 B o l og 9 Gadehuse i Findstrup By. Og allerede 
det forste Aar synes det, at han har inddraget den storste Del 
af Byens Jorder, thi paa en Restanceliste for 1637 opfores kun 
N o r r e g a a r d  blandt Findstrup Bys Gaarde, der stod t i l  Rest 
med 50 D lr . i Penge foruden sit Landgilde: 2 Pd. Byg, 1 
Pd. Havre, 1 Bolgalt m. m., medens 6 andre Bonder kun 
regnedes for Husmoend. Det maa her i  Forbigaaende be- 
moerkes, at, naar der i  celdre Skjoder ncevnes „H u se ", for
stems i  Regelen derved Huse med Jo rd ; ved „G a d e h u s e "  
forstaar man derimod Huse reden Jord-, De gamle Gaarde 
og storre Bolsteder i Byen beholdt deres Tofter og Haver, 
efterat de havde afstaaet deres Bymark t i l  Gaarden, og bleve 
derved t i l  Huse, der forst afbrodes efterhaanden som de bleve 
ledige. I  sit Manuskript om Holstenshus siger Boesen, „a t 
Findstrup B y kun bestod af 2 Gaarde 6 B o l og 5 Huse ved 
den Tid den blev nedbrudt, hvilket skal vcere sket i  Jorgen 
Schultes T id ." Men Byen forsvandt efterhaanden, uden at 
noget bestemt Aarsta l kan betegnes for dens Afbrydelse.

3. F i n d s t r u p g a a r d  var, for Findstrup Bys Jorder 
droges ind derunder, kun en meget ubetydelig Hovedgaard, 
og dens Bygninger have rimeligvis svaret dertil. Knud



Venstermand opforte 1579 en ny Hovedbygning, to, maaske 
tre stcerke Bindingsværks Hilse paa to Etager. Det var den 
gamle Hovedbygning, der med ubetydelige Forandringer var 
bibeholdt ncesten i  tre Hundrede Aar, ind til den maatte vige 
for de i  Aarene 1863— 68 opfsrte nye Bygninger. Denne 
gamle Hovedbygning bestod af 3 Floje i  Nord Vest og Syd, 
af hvilke de to sidstncevnte vare Knud Veustermands Bygning. 
Da Flojene i Vest og Syd 1863 nedreves, vare de meget 
store Egebjcelker og Stolper saa store, at de smuldrede som 
S tov, og det er ncesten ubegribeligt, at de desuagtet havde 
holdt Bygningen sammen t i l  den Tid. I  de seneste Aar 
maatte dog Dorene ofte forandres, fordi Bygningen, navnlig 
den sondre F loj, sank mere og mere sammen. Derimod var 
den nordlige og grundmurede F lo j opfort 1643 af Zorgen 
Schult og Ane Margrete Godtzen, og det er denne Flojs 
Grundvold og Mure, der endnu danne Mellembygningen i  den 
nuvcerende Hovedbygning. Dette Hus har, som Boesen siger, 
„stedse vceret benyttet t i l  Herstabets Ophold og Bekvemmelig
hed, og i  Gehejmeraad*) Holstens Tid for en stor Del, hvad 
det indre angaar, forandret og forbedret, saaledes at der haves 
adskillige smukke gibsede og betrukne Vcerelser." Hovedind
gangen var, som den endnu er, midt paa denne Bygning, 
over hvilken var indmuret en Sten t i l  Minde om S tam 
husets Oprettelse 1723 med folgende Indskrift:

8tambu8et t il Mterlcornrnerne 
Xnno ND66XXIII.

Ved Danner Kongen8 Xaade Drev, et Ltanune Herre 8sede 
Xk Dind8trup Dol8ten8bu8 jeA blev til lsretetodtee Disede, 
Dr. Ober8t Oo8lre Ditlev er den Liand 80w Drunden eatte 
Dand 8e1v von Doleten Doletener til Xrv miA ekterlatte.
XI Dolt OA 8teen er Du8et b^At, elcal 8tanunen ilclce elippe, 
Dor D^den o§ Dude 8ande Dr^At, jo vssre Dueete Klippe,

") Ved 'Gehejmeraad Holsten forstaas altid den oeldre Gehejmeraad, A. 
K r. Holsten, som dpds 1801. Ved Exellencen, Baroniets nuvcerende 
Besidder.



Xancl 6en 8om 8t66st arve 8lcal 8iA 8e1v o§ in^en n^tte, 
Lor dan es 8toe1 i Herre 8a1 es 8ss4et 1 en 8M e. 
Im illlertill Ou 8tore 6ucl! mell O^cler 6u3et riire 
8aa vi8ner 8tarnmen alllriA ull, råen blorll8tr6 8lcal o§ 8pire,

ibacl 8ol8tern6 altill naecl ^8re nu§ bedos
8aa IsenZe Orse8 c>§ Lorn vell 8ol8ten8bu3 Iran Kros.

Oucl allene Liren.

Stenen er fredet med Omhu under Ombygningen, og 
den er atter indmuret over Zndgangsdoren paa Murens ind
vendige Side.

Paa den sydlige Bindingsværks F lo j stod Knud Venster- 
mand og Kirsten Lunges Navne og Vaaben betegnet ved 
L  og X  I, over de fire Jndgangsdore paa ncevnte Hus, 
der i  Gehejmeraadens Tid vcesenligst var indrettet t i l  Hus
holdning osv., ligesom Skriverstuen og Birketinget ogsaa her 
havde Plads. Holstenshuses Birketing var for 1761 afholdt 
i  Kaleko, men blev f. A. flytte t her t i l  Hovedgaarden.

Den vestlige F lo j havde modtaget en gjennemgribende 
Restauration 1643, samtidig med Stenhusets Opforelse. Over 
Hovedindgangen stod Navnene Zsrgen Schult og Ane M ar- 
grete v. Godtzen, sammes Vaaben og Aarstallet 1643, og 
nedenunder saa man det Holstenske og Rantzauske Vaaben med 
Navnene Adam Christoffer Holsten og Adelheid Benedikte 
Nantzau 1749. A dette Hus havde Amtets-Arkiv og Kon
torer i Gehejmeraadens Tid deres Sted. Fra Kilden i Haven 
var der allerede i  forrige Hundredaar lagt Render t i l  Gaar- 
dens Forsyning med frist Vand.

Z  celdre Tider have Gravene helt omgivet Borggaarden, 
der vendte den aabne Side ud mod Ladegaarden, som dog 
1780 var dcekket med en lav M u r, ligesom en Bro forenede 
Borge og Ladegaarden med hinanden. Denne Bro havde i 
celdre Tider vceret en Vindebro, et Navn den vedblev at 
fore.

Den nuvcerende Hovedbygning bestaar igjen af 3 Floje, 
der fremstod i sin nuvcerende Skikkelse i Aarene 1863—68.



Hovedstaden vender nn mod Syd, i  det den gamle grund
murede Hovedflpj i Nord, danner den Mellembygning, der 
forener de to aldeles nye Sidefloje i Dst og Vest, opforte 
efter Tegning og under Ledelse af Arkitekt Haugsted i Odense. 
Hovedbygningen saavelsom Flojene have takkede Gavle og to 
Etager foruden Kjcrlderen, der under den celdre Hovedbygning 
er hvcelvet, men gaar iovrigt under hele Bygningen, som helt 
igjennem er opfort af rode Mursten. Z  Kjcelderen er Kjokke- 
net og de ovrige t i l  Husholdningen nodvendige Ncerelser. 
Godskontoret er i den vestlige Sidefloj, igjennem Zndgangs- 
doren i  sammes sydlige Gavl. Z et Kvistværelse i  samme 
F lo j er Godsarkivet forvaret, og for dettes velordnede og 
gode Tilstand har uran al Aarsag t i l  at vcere Godsinspektoren 
taknemmelig*).

M id t i Gaarden ligefor Hovedtrappen, ser man den med 
Jerngitter omgivne Kilde, der fyldes ved en fra Kilden i 
Haven anlagt Vandledning. De nye Hovedbygninger har 
kostet henved 40,000 Rd. og hele S lotte t er forsikret for 
61,900 Rd.

Som det smukke Herrescede midt i de med Natur og 
Konst forenede Haveanlceg er i  god Harmoni med den paa 
Naturskønheder rige Egn, saa svarer S lottets Zndre i  en
hver Henseende hertil. Det er ikke blot en preegtig, fyrstelig 
anlagt Sommerbolig, men det er helt igjennem at betragte 
som et Museum for Konstskatte, baade fra Znd- og Udlandet, 
fra celdre og nyere Tider. V i kunne aflcegge et Besog hos 
Husets gjcestfrie Herre og trcede derfor op ad Hovedtrappen, 
hvor v i i Ko r i d o  r e n  t i l venstre blandt flere Malerier 
trceffe Billeder af Kong Frederik den Femte med begge hans 
Dronninger, Kristian der: Fjerde i  Legemsstørrelse, Oberst 
Godske D itlev v. Holsten, Frederik v. Holsten, Adm iral Hans

* )  Arkivet paa Holstenshus, der i det voesentligste er Kilden til ncer- 
voerende Beskrivelse, er ncesten det eneste velbevarede Godsarkiv i det syd
lige Fyn. For Langskes Vedkommende har det Pergamentsbreve 
fra Begyndelsen af det 16ds Aarhundrede.



v. Holsten som yngre Mand og nogle yngre Damer af samme 
Familie. Vende v i os nu mod den prcegtige udskaarne Ege- 
trcres D or ind t i l  Spisestuen og lcese Navnene Niels Krabbe 
og Mette Rosenkrantz, maa den Oplysning tilfojes, at den 
tilligemed enkelte andre Dore paa Gaarden er flyttet fra 
Nakkebolle her t i l  Holstenshus.

Over det gamle Skab tilvenstre i S p i s e s t u e n  se v i 
Billeder af den nuvcerende Besidder, H r. Exellence Gehejme- 
konferentsraad A. C. Holsten-Carisius, og asdode Frue, Mag- 
dalene, fod Schilden, begge malede i en yngre Alder. Over 
disse Billeder Exellencens Fader, Adm iral Hans v. Holsten, 
og Fru Negitze Kaas. Paa den hojre Sidevceg er ophcengt 
Billeder af Exellencens Bedstefader, Gehejmeraad Adam Kr. 
Holsten, Oldefader Godske D itlev Holsten og dennes Fader, 
Adolf Hans v. Holsten t i l  Gjelskov, som var den forsle af 
Familien, der bosatte sig i  Fyn. Ligeoverfor disse gamle 
Adelsmcend, paa Sidevceggen t i l  venstre have deres F ruer: 
Adelhejd Benedikte Rantzau, Elisabeth Sofie Knuth og Zda 
Rathlau, faaet Plads.

H aves tuen  prydes med en Sam ling af adskillige nyere 
Malerier, nogle gamle Mobler, Vaser m. m. Zgjennem de 
aabne Flojdore ud t i l  Haven trcede alle dens Bndigheder os 
smilende imode, medens den hoje Granitstotte histoppe staar 
som et Vidnesbyrd om det smukke Forhold imellem Herre
mand og Bonder, imellem store og smaa.

Z  det l i l l e  K a b i n e t  ved Siden as Havestuen er 
Loftet asdelt i Fyldinger af Eg,' Vcrggene overtrukne med 
Tapeter af Lceder, trykte med farvede og forsolvede Dekora
tioner. Det store Vindue i  dette Vcerelse er indfattet i  B ly , 
med ulige farvede i  Glasset indbrcendte Dekorationer med 
Adam K r. Holstens Navn og Vaaben udfort i  Munchen 1863 
og med hans Valgsprog: „Liarna. assai poeo spsra nulla 
elnnllo". Her findes desuden et P a r prcegtige Spejle fra 
Venedig, det ene indfattet i  Solv, gamle Mobler samt Stole 
og Sofa i  det syttende Hundredaars Smag.

I  S a l o n e n  eller H j o r n e s t u e n  findes nogle prcegtige 
Vaser, og en Sam ling nyere Malerier, hvoriblandt Gertners



Billede af Thorvaldsen i Legemsstørrelse. Mange Kunstnere 
have skjcenket Bidrag t i l  dette Herrescedes Malerisamling. V i 
stulle saaledes noevne: Aagaard, Andersen, Bloch, Bredsdorff, 
Bude, Christensen, Dahl, Eckersberg, Ejlersen, Faursholdt, 
Gertner, Hans Hansen, Kuhn, Kjoerflov, Kornerup, W . Kåls, 
Lillienberg, Marstrand, Mackeprang, Neumann, Nielsen, Rorby, 
Simonsen, Schleisner, Anton Waterlo og flere andre. En 
stor Del af disse Konstvcerker pryde Værelserne i  anden 
Etage.

Z  Trappegangen findes nogle Reliefer og en anden af de 
gamle Dore fra Nakkebslle.

Laoegaarden er ny og rummelig. Der blev begyndt paa 
den 1864 ved Opforelsen af den nye 2 Etages teglhængte 
Mejeribygning. Derefter fulgte den nye Ko lade og Heste
stald for Forpagteren, der opfortes i Aarene 1868—70 og 
tcekkedes med Skifer. Den nye Tcerflelade, der ligger paa 
den gamle Kolades Plads, er opfort 1872; den er tcekket med 
Spaan. Stenene ere producerede ved det ncerliggende Tegl- 
vcerk paa Agermosegaards Grund, der 1870 blev overdraget 
Herskabet og forsynet med nye Ovne, Torrelader osv. Lade- 
gaardens fjerde Hus er den i S yd  liggende Lade, indrettet 
t i l  Vognport og ovrige Bekvemmeligheder. Nord for Ko
laden opfortes 1873 en ny Svinestald. T il Hovedgaarden 
horer et Areal af 358^ Td. Land.

Herflabsstalden og de dertil horende Bygninger danne 
en egen scerflilt Gaard, toet udenfor Hovedbygningen. M ateria l- 
stalden og Vognport opfortes 1867— 68. Herflabsstalden op
forles paa den celdre Staldbygnings Grund 1868— 69, lige
som Torve- og Broendehus opfortes samme Aar og udvidedes 
1873. Den gamle Ladegaards Plads er saaledes f r i  og 
aaben, prydet med adskillige Trcegrupper og benyttes nu t i l  
Ridebane. Vejen, som tidligere forte igjennem de to altid 
aabne Porte, er nu lagt uden om Gaarden.

Den gamle Ladegaard, saaledes som den var ved Ned
brydelsen, var i  det væsentligste Bygninger fra den celdre 
Gehejmeraad Holstens Tid og bestod, foruden af den store, af 
Kampesten opforte Kolade syd for Ladegaarden, af en lang
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l

Tcerflelade ligefor Hovedbygningen, en M ejeri- og Dkonomi- 
bygning i  S yd og Herskabsstalden tvcers overfor. I  sit 
Manuskript om Holstenshus ved Aaret 1780 giver Boesen 
folgende Skildring af den: „Ladegaarden paa den anden Side 
af Graven, ligefor Hovedbygningen er rummelig og bestaar af 
3 Lcengder, alle af Bindingsværk med Straatag. Laden er 
stor og ny, bestaaende af 29 Gulve og 2 Kasteloer. Staldene 
i  den nordre F lo j er vel ikke af ny opfort, men ganske for
andret. Paa Porthammeren er Aarstallet 1639 udhugget. 
Z  den sondre Lcengde findes Vcerelser indrettede t i l  en komplet 
Forpagter- eller Hollcender-Familie. Her er en anden Hoved- 
port lige for den i Staldlcengden."

Endnu tidligere havde Ladegaarden ved Holstenshus, som 
en Folge af dens mindre Jordtilliggende, kun et mindre Om
fang. Den fsrste egentlige Tcerflelade opfortes 1726, i  det 
Godfle D itlev Holsten samme Aar sluttede Akkord med Peter 
Moller, Tommermand i  Hillerslev, om at hugge de 4 Gulve t i l  
Tcerflelade« 8 Fag med en Brede af 22 Alen og en Hojde 
af 17; Alen, hvert Fag a 4 Rdr., men P . M oller maatte i 
samme Akkord nedbryde et gammelt teglhcrngt Hus, der stod 
paa Stedet. Der blev rimeligvis bygget mere paa Laden end 
de 8 Fag, thi ellers var der intet rim eligt Forhold tilstede. 
Lcegter og Tommer kunde man nu og da slippe t i l  at faa i 
Faaborg, naar en Skude fra Norge eller Sverrig  lob ind, 
men ellers maatte man i  Regelen hente det indforte B y g 
ningstommer i  Odense.



II Afsnit.

Fiilbstrilpglmrd og dens gamle Ejere
for Holstenernes Tid.

Mægtigt i  gamle Tider klang 
„Ridderens Skjold t i l  Jomfrusang. 
M ren er Skovens fejrefte T rce !" ' 
Skjon Jom fru sang i Nattegalelce.

-Ingemann.)

i .  Det nuvcerende Holstenshus, der i celdre Tider hed 
Findstrupgaard, er en af vore celdste Herregaarde. Dens 
fdrste bekjendte Ejer, H r. G o ts k a l k  L i l l e  eller L i l le ,  
levede paa Erik Menveds Tid. Det er ubekjendt, om han 
hdrer t i l  den danske, svenske eller tyske Slcegt. Der indkom 
L itle r med Hertug Albrekt sra Bruunsvig 1275, men allerede 
dengang var Slcegten bosat her i  Landet. Det er muligt, at 
der har vceret en crldre og en yngre Gotskalk Litle, th i den 
Gotskalk Litle, som 1314 eller 15 blev ddmt fredlds, havde 
en Broder Johan Gotskalksen Litle, der delte Skjcrbne med 
ham*). Om disse Brodre havde haft nogen Delagtighed i 
Erik Glippings Mord 28 Aar tidligere, er ikke bekjendt, fljdn t 
Familien var ugunstig stemt mod den troldse og letsindige 
Kong Erik Glipping, og en Palle Litle var med blandt de 
sammensvorne, endog en af Hovedmandene i  det Kongemord,

* )  Bossens M anufi. og Hvitfeld 1. 376.



der bragte ham sargelige Tider over Landet.*) Gotskalk L itle  
t i l  Findstrup var en fremragende Mand, Ridder af Rang i 
sin Tid, der var utilfreds med den unge Konge Erik Menveds 
odste Regjering og hans Hang t i l  G ilder og G jogl, medens 
Folkets store F lertal maatte sukke for Brod under indre 
Kampe og Uroligheder, ja han sorte endog Avindskjold mod 
Kongen og Negjeringen, idet han sluttede sig t i l  Banderne i 
de sydlige S ysle r af Narre Jylland, som misfornajede med 
de haje Skattepaalceg rejste sig t i l  vcebnet Modstand. D a 
Præsteskabet og en Del fynske Herrer sluttede sig t i l  dem, 
bleve de kongelige Tropper slagne ved Kolding kort efter 
Pintse 1312. Det lykkedes farst Kongens Drost Niels Olufsen 
at dcempe Opstanden, og Banderne maatte betale en aarlig 
Skat af hvert Stykke Land, som var en M ark Guld vcerd 
(o: enhver Helgaard eller en Gaard paa omtrent fjorten Td. 
Hartkorn), skulle Banderne t i l  evig Tid give to Skjepper Korn 
i  aarlig Skat; derfor kaldtes Skatten „Guldkorn", medens 
Hovedmandene, deriblandt de to Brodre Gotskalk L itle  og 
Johan Gotskalksen, ved Viborg Landsting 6te J u li  1315 bleve 
domte som sredlose at ramme Landet, medens Tynne eller 
Tyge Lavritsen t i l  Rodkilde blev henretlet. Men det synes, 
som Gotskalk Litle har saaet Dommen formildet, saa han atter 
efter nogle Aars Forlob har kunnet vende tilbage t i l  sin 
Gaard, hvor han atter findes 1326**).

A n d e r s  P a s s o w  var en senere Ejer af Findstrup. 
Slcegten skal vcere af tysk Oprindelse og forte (ifolge dansk 
Adelslexikon- det samme Vaaben som Familien Nat og Dag: et af 
S o rt og Solo delt Skjold og paa Hjcelmen to Vesselhorn. For
uden Findstrup skal Anders Passow tillige have ejet Skjoldmose. 
Han var g ift med Anna eller Elline Grubbe, hvis Ejendomme 
gik over t i l  deres Datter Anne Passow, som iorst var g ift 
med Henning Walkendorf t i l  Hojbygaard paa Laaland, og 
senere med Jorgen Marsvin, Danmarks Riges Raad. Anna

* )  Langebek Schriptoros 1. 256, 188.
* * )  Boesens Mst. 110. Dansk A tlas V I.  805.

Holstenskes o§ NakkedeUs. 11



Passows forste Giftermaal anscettes ncermest t i l  henved 1470, 
da Tonnen Henning Walkendorf t i l  Glorup var gift 1506 og 
dode 1535. En D atter af dette Wgteflab, In g e r Walkendorf, 
cegtede Knud Urne t i l  Sogaard som (ifolge Hofmanns danfle 
Adelsmcend 3 D .) skal vcere fodt 1448 og dod 1543, men 
som med mere Riinelighed maa antages at vcere fodt en Del 
Aar senere, da han forst blev gift henad Aaret 1500. Knud 
Urne, som nedstammer fra Klavs Urne t i l  Gamle Arreskov, 
var en Son af Zorgen Urne t i l  Sogaard, der foruden denne 
Gaard tillige ejede en hel Del Herregaarde i  Fpen, hvor
iblandt Sobo og Bondemose (en nedlagt Herregaard i 
Svaninge Sogn). A f Knud Urne og In g e r Walkendorfs 
Born gik to Dotre i  M aribo Kloster, medens en tredie Datter, 
Alhed Urne, blev gift med Zorgen Wenftermand t i l  Stadager, 
hvem v i senere kommer tilbage t il.  Med Zorgen Marsvin 
er Anne Passow indtraadt i  Wgteskab 1490— 95. De dode 
begge omtrent samtidig ved Aarene 1524— 26 og bleve jordede 
i  Frue Kirke i  Odense. To Born af dette AEgteskab har 
maaske faaet deres A rv udlagt i  Hollufgaard og Dybcek, 
medens de Walkendorfske Born kunne have faaet Findstrup og 
Skjoldmose, hvorved Alhed Urne kan have faaet sin Arvedel i  
Findstrupgaard, som hun ved sin Forbindelse med Jorgen 
Wenstermand rimeligvis har indlost inden 1528, da han i  
ncevnte Aar angives som Gaardens Ejer*). Det er det 
naturligste og rimeligste at antage, at Gaarden igjennem 
denne Familieforbindelse er fort over fra Familien Passow 
t i l  Familien Wenstermand, og derved bliver der ikke Plads 
t i l  den iovrig t hojst tvivlsomme Ejer Torsten Rothfeld, som 
Dansk Atlas (3 T.) anforer i  Rcekken henved 1490.**)

* )  Th. Birkerods Msk. om Fyen. Ny kgl. Sam ling, N r. 400 paa det 
kgl. Biblioth.

* * )  Ved et Mageskifte 1518 (Aktstykker t i l  Danmarks indre Forhold, 
2den Sm ig. S . 1) noevnes en Michel Borroe i Findzstroppce, men 
det er mere rimeligt, at det har vceret en Selvejerbonde, end en 
Ejer af findstrupgaard.



2. Zorgen Wenstermand Mortensen,
der rimeligvis ved oven ncevnte Giftermaal med Alhed Urne, 
Anne Passorvs Datterdatter, kom i  Besiddelse af Findstrupgaard, 
har saaledes ikke, som der fejlagtig er anfort hos Trap, arvet 
Gaarden efter sin Moder. Han var en Son af Morten 
Wenstermand og Anne Pojske.

Familien Wenstermand skal vcere en meget gammel dansk 
Slcegt og Torkildstrup paa Falster vcere Familiens gamle 
Stamhus*). V i finde heller, ikke Iorgen Wenstermand t i l  
Stadager, under nogen Forbindelse fom fynsk Herremand, saa 
han maa have haft sit faste Hjem paa Laaland og Falster;, 
han ncevnes ogsaa stedse i  Forbindelse med Smaalandenes 
Adel. Han tjente i  Grevens Fejde paa Laaland, bestyrede 
Aarsmark (Knuthenborg) og mistede selv sin Hest ved 
P lyndringen**). Det var ogsaa som falstersk Herremand, han 
1548 fik Ordre t i l  at folge P rin s  Frederik t i l  Norge, hvor 
han skulde hyldes som Tronfolger***). Hver Gang han 
ncevnes, er det i Anledning af Sager paa Laaland eller 
Falster, hvor han tilsidst var forlenet med Gedsergaardtd 
A lan har hverken Skjoder eller Adkomster i  Arkivet at stotte 
sig t i l ,  man har kun de celdre Beretninger om Zorgen 
Wenstermands Besiddelse af Findstrupgaardtt). I  Fyn 
forekommer han 1549 fom ncervcerende paa Herredagen i 
Odense, og at han dog ogsaa har knyttet andre Forbindelser 
i  Fyn, ser man deraf, at to af hans Dotre cegtede to Brodre 
af Brockenhuserne fra Vollerslev; men det er iscer mcerkeligt, 
at han ikke forekommer i  Fyn de to Gange, da en Mcengde 
Adelsmcend endog langvejs fra vare samlede t i l  Forretninger 
paa Nakkebolleftt.) Io rgen  Wenstermand dode 1551 og ligger

* )  cfr. Danst A tlas 3, 369.
* * )  D . M ag. 6, 48 og 3die N . 3, 230.

* * * )  D .  M ag. 4de N. 2.
t )  D . M ag. 4de R . 1, 195, 226.

t t )  Birkerods Manust. om Fyen. Kgl. Bibliothek. Danst A tlas 3 
og Danske Herregaarde 11 B . 

t t t )  Aktstykkeri, 180 og 191.
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1 5 2  Findstrupgaard f^r Holstenernes Tid.

jordet i  Stadager Kirke paa Falster, hvor en Ligsten har 
dcrkket hans Grav. T il denne Kirke havde han i  sin Tid 
skjcenket et A lter og en Prædikestol af Billedhuggerarbejde. 
Han efterlod sig (ifolge Bircherods M anuflrip t) 6 Sonner og 
3 Dotre, hvis Afkom dog ikke var ta lrig t. De ncevnes 
sammesteds i  folgende Orden: 1. Lave  (Landsdommer paa
Laaland dode ugift 1587); 2. K n u d  (den senere Ejer af 
Findstrup); 3. M o r t e n  t i l  Soholt (blev 1591 gift med Anne 
Andersen G alt, fom efter hans Dod cegtede Falk Brahe*);
4. H e n n i n g  (ejede Lejholm sPilegaard^ og Gammelgaard 
sBrobygaard^, hvor han dode d. 1. M a j 1581); 5. J o h a n  
(blev gift 1584 og dode 1587 i  Landet Sogn paa Laaland); 
6. E r i k  ( til Lundegaard, g ift med Alhed Norby, dode i  K iel 
1599, efter Aaret i  Forvejen at have solgt Lundegaard t i l  
LudvigM unk); 7. K a t r i n e  (g ift medOttoBrockenhus t i l  Vollers- 
lev; hun dode 1588); 8. A n n a  (der efter at have vceret Hofdame 
hos Dronningen blev g ift med Godske Brockenhus t i l  Pilegaard 
1564**), og endelig Datteren K a ren , om hvem v i intet vide.

A lh e d  U r n e  overlevede sin Mand en Rcekke af Aar, 
men om hun har besiddet Findstrup i  Forening med Bornene, 
vides ikke. Hun levede endnu 1564, men boede paa Stadager- 
gaard, hvor hun fik Brev fra Enkedronningen om at mode i  
Kolding t i l  sin Datter Annas B ry llup , og hun var ogsaa 
tilstede ved denne Hojtidelighed, som Dronningen havde 
foranstaltet.

3. Knud Benstermand,
Zorgen Venstermands og Alhed Urnes Son, er den forste 
Ejer af Findstrupgaard, t i l  hvis Historie Herregaardens Arkiv 
skjcenker os Bidrag og det vigtige, fkjont hans Adkomst t i l  
Gaarden ikke sindes. Fra hans Tid har uran Ejernes Rcekke

* )  cfr. F ris  Musse Herred, 52, 125, 44, 89, 123.
S e  Engelstoft Brockenhuserne, Hist. Tidsst. 4 R . I V  og V  B .



sikker og fuldftcendig. Knud Venstermand var to Gange gift.
Forste Gang med Kirsten Lunge, en Datter af Zver Lunge
t i l  Asserstrup, og Anne Josefsdatter. Z  dette ZEgteskab havde
han foruden en Son, Zver, der dode ugift, en anden Son,
Vinsens, der dode kort efter Moderen, omtrent 1580. —
1584 holdt han sit andet B ry llup  med Karen Juel, Datter af
Johan Juel t i l  Davgslund og Sofie Sandberg, Med hende
havde han i  det mindste to B orn : En Datter Kirsten, som
bler fodt paa Findstrup 1585, og en anden Datter, som noget
over et Aar gammel dode ved et Besog paa Pilegaard d. 6.
Septbr. 1588 og jordedes i  Dirnisse Kirke. Karen Juel
dode paa Pederstrup 1595, hvilken Gaard Knud Venstermand
rimeligvis havde faaet efter sin celdste Broder Laves Dod
1587, der 1576 havde ombyttet sin Fcedrenegaard Stadager
paa Falster med Pederstrup paa Laaland.

For henved 1579 forekommer ikke S por af Knud
Venstermands Virksomhed paa Findstrupgaard, men i  ncevnte
Aar havde han fuldfort det ene af Gaardens nye Huse og
begyndt paa den Rcekke Mageskifter, hvormed han som en
af sin Tids rige Adelsmoend forogede sit Gods. Han skjcenkede
ogsaa noget senere en ny Kalk t i l  Dirnisse Kirke, hvorpaa
hans eget og begge Fruers Vaaben er indgravet.

1588 var han tilligemed to af sine Brodre, Morten og
Erik, med i Ligtoget ved Kong Frederik d. 2dens Jordefcerd.
Han var med at boere Lys ved Kistens Sider, medens Erik
havde det Hvcerv at fore en af Hestene i  Faneoptoget, og
Morten forte en af Fanerne selv.

Ved Mageskifte med Kongen af 16de Febr. 1579 faar 
Knud Venstermand folgende Jordegods i  Noerheden af Findstrup 
imod Jordegods i  Jylland.

Fo rs t  fo lgende  K r o n g o d s :  2 Gaarde og 1 Gadehus 
i  Norrebroby, 2 Gaarde i  Vojstrup, 2 Gaarde og 4 Gadehuse 
i  Dirnisse og 1 Gaard i Jordlose; derncest R e t t i g h e d  og 
H e r l i g h e d  i  fo lge n d e  jo rd e g n e  B o n d e r g a a r d e  med 
deres vexlende Landgilde*) nemlig Jens Mikkelsens og Helle

* )  „Vexlende Landgilde", derved forstaas, at man i Landgilde det ene 
A ar gav Nug, det andet Byg og det tredie Havre, eller lignende, 
det finder i Regelen Sted for Gaarde, der tidligere have vceret fri, 
jordegns Gaarde.



Rasmussens Gaarde i  Dirnisse, Rasmus Holms, Lavrits  
Hansens, Anders Langs og Zens Lavritsens Gaaroe med 8 
Gadehuse i  Ovby (Vesteraaby), fremdeles E je n d o m ,  
H e r l i g h e d  og T i l l i g g e n d e  i  2 Gaarde i  Dirnisse og 1 i 
Findstrup, som h id til havde ydet deres Landgilde t i l  Præsterne 
i  Faaborg. K o n g e n s  og K r o n e n s  R e t  og H e r l i g h e d  i  
f p l g e n d e  K i r k e g o d s :  2 Kirkegaarde i Nprrevroby, 1 i 
Vesterhcesinge, 2 i  Aaby og l  i  Gjesieleo; men Landgilden 
skulde fremdeles, som tidligere, ydes t i l  Kirke og Prcest. 
Endelig E j e n d o m  og H e r l i g h e d  i  en Kirkegaard i 
Dirnisse.

Som  Erstatning for ncevnte Gaarde udlagdes t i l  Prcesten 
ifplge Kongens Brev t i l  Axel V iffert og Korfits V iffert andet 
belejligt Jordegods af Kronens Bpndergods; nemlig 2 Gaarde 
i  Aaby med 2 Gaarde og et Gadehus i  Haastrup, Sognepræsten 
og Kapellanen t i l  Underholdning.

Samme A ar faar han ved Mageskifte med Kongen 
Gjenbrev paa Jordegods i  Nprrebroby, Vpjstrup, Allerup, 
Sonderbroby og Ulbplle, og 1586 faar han i  samme Maade 
Gods i  Allested, Heden, Horne, Haastrup, -Ostrup og Nprre- 
broby. Ligeledes havde han ved Mageskifte med Kongen 
faaet Brejningegaard i  Ribe S t if t  og Herlighedsret t i l  noget 
Helligaands-Kloster i  Faaborg fordum tilhprende Gods og 
Herlighed.

Knud Venstermand var en myndig Mand, der spgte at be- 
fcefte sin M agt og udvide sit Herredpmme. Hvorledes han havde 
„varetaget" det ham betroede Klostergods ved Faaborg, vides 
ikke, men allerede 1579 faar han Kongens Brev paa, „a t 
han ej maa befatte sig med det Sienhus med 2 Abildhaver 
i  Faaborg, fom fordum havde vceret t i l  Helligaands-Kloster, 
eller med Fiskeriet i  Faaborg Sp (Sundet), fordi dette er 
henlagt t i l  Hospitalet i  Odense og bortfcestet t i l  nogle Borgere 
i  Faaborg for aarlig Landgilde. Med sine Staudsfceller laa 
han jcevnlig i  S trid . 1580 havde hair en Sag med Iv e r  
Lunge t i l  Tirsbcek og Axel V ifferts Arvinger i  Anledning af, 
at den i  Aaret 1570 afdpde Iv e r  Lunge t i l  Asserstrup havde 
bortstiftet en Gaard i  Sorup paa Laaland t i l  Erik Rud. 
1585 blev han indstcevnet for Kongens Retterting i  Vording
borg af O lu f Lang, Raadmarrd i  Assens, for „100 gode 
gamle uforfalskede D a le r", paa hvilke han havde udgivet sit 
Brev, men nu vilde unddrage sig og ikke betale. Knud



Venstermands Paastand at dette Gjceldsbrev var udstedt ved 
et Kjob som ej havde funden Sted blev ikke taget t i l  Fslge, 
og Raadmanden vandt sin Sag.*)

1596 soger han Arvingerne efter afdode Byfoged Peder 
Slebo i  Nakskov t i l  at betale „Kost og Toering", som Byfogden 
var kjendt pligtig at betale; men, da Landstinget ikke havde 
godkjendt Knuds store Regning, blev Sagen paany henvist t i l  
Landstinget. Regningen var lybel op t i l 53 Rd., hvorib landt 
sremhceves: For 19 Gange hans Foged havde vceret i  
Nakskov med Hest og Dreng hver Gang 1 Rdl. For 7 Gange 
hans Foged havde vceret hos Landsdommeren og paa Lands
tinget, hver Gang 2 Rdl. For ham selv at vcere tilstede 
paa Laalands Landsting med 6 Folk og 3 Heste 12^ 
Rd. 6 tz.

Mod sine Bynder var han en haard og stridbar Mand. 
Derover korn han ogsaa i  S tr id  med dem, men scerlig med 
dem, som han ved sine Mageskifter havde modtaget, og som 
tidligere ikke havde kjendt t i l  Adelsvoeldens despotiske Fremfcerd. 
Hans Processer med disse; der ere optegnede i  „Gamle 
Danske Domme", ere baade et Bevis paa, at hin Tids Bynder 
ingenlunde vare underkuede Livegne, men fr i og kjcekke Mcend 
der uden F ryg t syrte Sagen mod deres Herskab frem for 
Kongens Retterting; men ogsaa et Bevis paa den upartifle 
Rettergang, der sandt Sted i  Landet, hvor Bondestanden 
ncerede en ubegrcenset Hyjagtelse fo r Rettens Haandhcevelse. 
Deres eget Voerneting var dem et helligt Sted- og t i l  Kongens 
Gaard vidste hver Mand Vej.

1585 syger Knud Venstermand en ham ved Mageskifte 
med Kongen underlagt Fcestebonde i  Allerup ved Navn Mads 
Bonde, fordi denne havde vceret 8 Gange tilsagt og ej mydt 
t i l  8Egt og Arbejde; men Bonden paastod, at det ham as- 
sordrede Arbejde ikke havde paaligget hans Formcend fra 
A rildstid , og gjorde det nu saa meget mindre, som han og 
halls Broder Knud Bonde havde en Kontrakt med Knud

* )  Danske Herregaarde 11 B .



Venstermand af 1583, hvor han havde lovet ej at ville paa- 
lcegge samme Gaarde videre Besvcering eller Tyngde, end 
hans Formcend havde gjort, og som havde vceret paalagt dem 
sra A rildstid . Sagen blev udsat i  6 Uger, men forekommer 
ikke mere i  Dombogen, saa Knud Venstermand sikkert maa 
have ladet Bonden i  Fred. A t denne havde vceret i  sin gode 
Ret ved ej at ville underkaste sig Knud Venstermands urimelige 
Fordringer, ses bedst af en ny Dom, afsagt samme Aar paa 
Kongens Retterting, hvoraf det fremgaar, at ncevnte Mads 
Bondes Gaard var den gamle Allerupgaard, en jordegen 
Bondegaard, hvis Herlighed Kongen ved Magestifte havde 
overdraget Knud Venstermand, og som ovenfor ncevnt ved en 
Kontrakt 1583 paa en Maade var overgaaet som Fcestegaard 
under Knud Venstermands „Beskyttelse", men dog med 
Forbehold fra  Bondens Side, ej at yde mere Hoveri end 
tidligere var fordret. Nu havde ncevnte Mads Bondes 
Forceldre ejet et Bo lig  i  Vojstrup, som Hans Andersen paa- 
boede, og som laa under ncevnte Allerupgaard, men som 
Medarvingerne havde stjodet t i l  Knud Hansen, Foged paa 
Hellerup; Knud Venstermand paastod nu, at ncevnte Bolig 
uadstillig horte t i l  Allerupgaard, og paastod sin Ret dertil. 
Ved Tingsvidne, fort paa S a lling  Herredsting, oplyses det 
derimod, at ncevnte Bolig  var en sra hin Gaard scerstilt 
Ejendom, og Knud Venstermands Paastand toges derfor ikke 
t i l  Folge*).

Knud Venstermand kom ved et Vaadestud 1590 t i l  at 
drcebe en Bonde. Skjont han tilfredsstillede den drcebtes 
Slcegt med Penge og gode Lofter, medens hans egne Venner 
paa det bedste talte hans Sag for Rigsraaderne i  Kristian 
den Fjerdes Mindreaarighed, maatte han dog, uden Hensyn 
t il,  at det var en Adelsmand, endog en af de mere frem
ragende Adelsmcend, udstaa den kirkelige Tugt. Det hedder 
saaledes i  den kongelige Befaling af 1591: „anlangende Knud 
Venstermand at han maa annammes t i l  Sakramentet efter

* )  Rosenvinge G l. d. Domme I I I1 .  S . 57.
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aabenbar Skriflemaal for en Karl, han af Vaade ihjelskjod." 
H ertil fortceller Bloch, at han afgjorde Sagen med Provsten, 
og vilde t i l  Herrens Bord, men det blev ham forment af 
Sogneprcesten H r. Hans, ind til denne fik Befaling af Biskoppen 
at aflose ham offentlig efter Kristian den Fjerdes Befaling. 
Bircherod beretter derimod, at Hr. Hans ncer havde kommet 
i Fortrced, fordi han afloste ham.*)

1597 klager Knud Venstermand over Peder Thot t i l  
Boltinggaard, fordi denne havde forholdt ham to Gaarde, fom 
Knud havde givet ham i  Pant og lovlig ladet forkynde t i l  
Losning. Samme Klage forer han ogfaa over Erik Bilde t i l  
Kjoersgaard ligeledes for 2 Gaarde, fom han havde loskyndiget 
t i l  rette Losningsdag**)

Knud Venstermand dode i  Faaborg d. 3. M a rts  1609 
og er med sin forste Frue jordet i  Sandby paa Laaland. Den 
anden Frue var allerede dod d. 1 A p ril 1595 og jordet i  
Pederstrups Sognekirke. Hans Son Iv e r  var, som fagt, dod 
ugift for Faderen, og, saavidt vides, var der kun en eneste 
Arving tilbage, en Datter Kirsten Venstermand, som giftede 
sig med Zorgen Grubbe, hvem hun saaledes bragte Gaard og 
Gods.

4. Zorgen Grubbe,

en Son af Peder Eriksen Grubbe t i l  D lstrup og Karen 
Zorgensdatter Rud, var fodt 1597 og var saaledes kun 21 
Aar gammel da han 14 Dage for Paaske 1618 cegtede den 
rige Arving t i l  Findstrup og Pederstrup, Knud Venstermands 
eneste Datter, Jom fru  Kirsten eller Kirstine Venstermand, der 
dengang var 33 Aar. Dette ZEgteskab var im idlertid kun 
af kort Varighed, da hun dode paa Pederstrup d. 21. Novbr.

* )  Bloch Mfk. om Prcesterne i  Fyn. Universitetsbibl. Th. Virckerod 
Msi., der findes paa begge Bibliothekerne.

' * )  Danske Adels Breve: Venstermand. Kgl. B ib l.



s. A .*). —  D a hun dode uden Livsarvinger, maalte 
Findstrupgaard rimeligvis som F ru  Kirsten Venstermauds 
Fcedreuegods tildels falde tilbage t i l  hendes Familie. 
Jorgen Grubbe, foin iovrigt kun havde Gaarden en kort Tid, 
har vistnok i  Forening med sin afdode Frues Arvinger, solgt 
Gaard og Gods t i l  Frederik Rantzau, hvis Skjode og Adkomst 
mcrrkelig nok ikke er tilstede i  Godsarkivet.

Jorgen Grubbe var ved sule Forbindelser knyttet stcerkere 
t i l  Laaland eild t i l  F yn , hvorhen v i ikke agte at folge ham, 
men overlade bans Historie t i l  Laaland tilligemed de v ild 
ledende Efterretninger om hans Wgtefcrller, der findes i 
Dansk A tlas og Danske Herregaarde**). Kun en lille  
Historie om ham tillade v i os at tage med her: Hans 
Sognepræst H r. Hans var en dristig Fisker, der gjerne vilde 
fiske i  halls Soer, hvad Jorgen Grubbe naturligvis ikke vilde 
tillade, th i Fiskeriet var ved Siden ad Jagten Adelens 
Pndlingssyssel i  hine Tider. D a Prcesten nu ikke maatte fiske 
om Dagen —  ja faa vovede han det om Natten. Men 
Jorgen Grubbe fik Nys heroin, passede ham op og affyrede 
et Skud Krudt lige i  Ansigtet paa Prcesten, der blev faa fort, 
at han ikke kunde prcedike en hel Maaned. T il S tra f maatte 
Prcesten gjore et Gilde ovenpaa for Gaardens Folk.

Jorgen Grubbe faldt i  Kristian den Fjerdes Krig  i 
Tyskland 1625 uden at efterlade sig Born.

5. Frederik Rantzau
t i l  Soholm og Asdal, som efter Jorgen Grubbe kom i 
Besiddelse af Gaard og Gods, var en Son as Frans Rantzau

* )  Meddelelse fra  H r. Biskop Engelstoft efter Wieland p. 510.
* * )  I  D . A tlas 111. 562 siges rigtig, at hans Frue var en D atter af 

Knud V ., medens V I .  805 kalder hende Karen I I I .  326 siges 
igjen, at Jprgen Grubbe 1618 cegtede Kirstine V ., D atter as Morten  
V . t i l  Spholt og Pederstrup, hvad der ogsaa findes i Danste 
Herregaarde, medens ^isbet Bryste udtrykkelig siger, at Morten V . 
ingen Bprn havde.



og Anna Rosenkrantz. Han var fodt d. 4de Febr. 1590 og
tilbragte sin Ungdom hos Farfaderen, deri lcrrde Henrik 
Rantzau, i  hvis Hus man lagde Grunden t i l  hans Opdragelse 
og ovede ham i  alle de Færdigheder, fom horte med t i l  en 
rig ung Adelsmands Uddannelse i  hin Tid. Efter Henrik 
Nantzaus Dod 1599 tog Farbroderen Gert Rantzau ham t i l  
sig. I  tre Aar, fra  1604 af studerede hall i  Tubingen, siden 
gjorde han sin forste Udenlandsrejse, t i l  Ita lie n , Frankrig 
England og Holland. Nogle Aar senere foretog han sig en 
ny Udenlandsrejse, i  det han efter Fredflutningen 1613 rejste 
med Gesandten Jakob Ulfeld t i l  Spanien. Men han drog endnu 
videre, han gik over Konstantinopel t i l  Palcestina og AEgypten 
og vendte atter over Frankrig tilbage t i l  sit Hjem, hvor han 
nu blev Kammerjunker og kom omtrent ved samme Tid i  
Besiddelse af Findstrupgaard. Ogsaa han var kun en kort 
Tid Herre her; th i, da han 1622 blev Lensmand paa Dsel, 
afhcender han Findstrupgaard med underliggende Bondergods 
t i l  sin Svoger Mogens Gyldenstjerne. O m  hans senere
Virksomhed --- der jo egentlig ikke vedkommer disse Blade —  
ikkun dette, at han 1626 blev Generalkrigskominisscer og deltog 
senere i  Trediveaarskrigen, hvor han i  Slaget ved Nordlingen 
blev fangen, da hans Hest blev skudt under ham. Hair dode 
i  M iddelfart i  Januar 1645, da Tropperne paa den Tid laa 
i  Fyn. Han var to Gange gift. Forsi 1621 med
Margrete Podebusk; efter hendes Dod cegtede han 1632 Id e  
Skeel. Han var Fader t i l  11 Barn, af hvilke 4 dode i  den 
unge Alder. —  En Son, Kammerherre Henrik R. t i l  Rosen
vold, dode ugift 1687, en anden Son var den bekjendte 
General O tto  Rantzau t i l  Asdal, der var sodt 1632 og dode 
1720; de to yngste Dotre vare M a r g r e t e ,  som blev gift 
med Ove Thott og Enevold Parsberg, og B irg itte , som blev 
g ift med Korfits Trolle.

Ved Skjode af 6. J u li  1622 scelger Frederik Rantzau t i l  
Soholm sin Hovedgaard Findstrup med underliggende Bonder
gods t i l  sin Svoger Mogens Gyldenstjerne t i l  Fultofte —  
med Ager, Eng, Fiskeri og Molle, med alle Gaardens under
liggende Tjenere, Ejendom og Herlighed, Hoved- og Ladegaard



osv., og dertil folgende Bondergods: 3 Gaarde, 4 B o l og 7 
Huse i  Findstrup B y ; 13 Gaarde, 1 Kirketjener og 4 Huse i 
Dirnisse, deriblandt Mosegaard, Torpegaard, Stoufgaard og 
Bjerregaard, en Halvgaard i  Kattero; 2 Gaarde (den ene en 
Kirketjener) i  Horne; 5 hele Gaarde, 4 Halvgaarde og B o l
steder og I Hus i Haastrup ( t il de 2 Gaarde var der Skov 
t i l  15 S vins Olden); 1 Gaard i  Zordlose; 2 Gaarve i 
S trandby; 3 Gaarde i Vesterhcesinge; 1 Bolsted Galtebjerg i 
Hundstrup Sogn; 1 Gaard i  Espe; 2 Gaarde i  Vesteraaby og 
i Gaard i Voldtofte.

6. Mogens Gyldenstjerne

t i l  Fultofte, som var g ift med Sofie Rantzau, en Soster t i l  
Gaardens forrige Ejer, Frederik Rantzau, var en Son af 
Mogens Gyldenstjerne t i l  Biersgaard og Helle Ebbesdatter 
Ulfeld famt en Sonneson af Mogens Gyldenstjerne t i l  B iers
gaard og Stjernholm, D . R. R. og Hofmester. Den Mogens 
Gyldenstjerne, v i her have for Oje, var ind til 1. M a j 
1633 Lensmand over Varberg S lo t og Len, han har saaledes 
ligesom de forrige Ejere nceppe haft fast Bolig paa Findstrup
gaard, hvor hans Virksomhed heller ikke har efterladt mange 
Minder.

Ved Mageskifte med Zsrgen Brahe 1631 faar han en 
Gaard i  Kattero og et B o l i  Findstrup mod 3 Gaarde i 
Horne; og to Aar senere, 22. Z u li 1633, faar han som foroven 
<Side 140) bemcerket, Skjode paa Norregaard og 3 Boliger i 
Findstrup tilligemed en Gaard i  Kattero.

Sofie Rantzau havde skjcenket ham sire Sonner og to 
Dotre, af hvilke de tre celdste Sonner dode unge og den fjerde, 
Mogens, der var forlovet med M arta  Sivertsdatter Urne, dode 
ltgift.

Mogens Gyldenstjerne overdrog 1636 sin Svoger Henrik 
Rantzau t i l  Schonneweide at afhcende Findstrupgaard, og det 
er en Misforstaaelse af dette Skjode, som Henrik Rantzau „paa 
sin kjcere Svoger, cerlig og velbaarne Mand Mogens Gylden
stjerne t i l  Fultofte, hans og hans Arvingers Vegne efter den
Fuldmagt, han mig givet haver, haver solgt og skjsdet-------------
Gaard og Gods t i l  Zorgen Schult t i l  Hornborg, —  det er



en Misforstaaelse, der har givet Anledning t i l  at Henrik 
Rantzau saa godt som i alle Beretninger, endog i  „Danske 
Herregaarde" og Traps Beskrivelse, er opfort som Ejer 
af Gaarden. M an har lcest Registranten, men ikke det 
originale Pergamentsskjode, som findes i  Godsarkivet, der 
tydelig nok viser, at han ikke har ejet Findstrupgaard. Han 
har kun afsluttet Handelen med Zorgen Schult og udstedt 
Skjodet paa Hovedgaarden med Ager, Eng, Fiskeri og Molle, 
med al anden Herlighed, taxeret t i l  36 Tdr. Htk. og Skov 
t i l  107 S vins Olden. Endvidere folgende Bondergods: i  
Dirnisse Sogn, Findstrup B y, 4 Gaarde, 3 B o l og 9 Gade
huse; Dirnisse B y  14 Gaarde og 4 Gadehuse; i  Hundstrup 
Sogn 1 Bo l, Galtebjerg; i  Zordlose Sogn og B y  2 Gaarde 
og 1 B o l; i  Espe Sogn og B y 1 Gaard; i  Aaby Sogn og 
B y  1 Gaard samt en Gaard i  Voldlofte.

7. Zsrgeu Schult
var fodt paa sin Fcedrenegaard Hornburg Mandag forPalm e- 
sondag (o: d. 2den A p ril)  1593. Hans Fader var Diderik 
Schult og Moderen Gardenrudt Marschalk. Han kom her ind 
i  Landet fra Bremen 1616, hvilket er mcerkeligt derved, at 
han afstod sit Kanonikat t i l  P rins  Frederik, senere Kong 
Frederik den Tredie, der ikke kunde blive Erkebisp i  Bremen 
uden forst at have vceret Kannik. T il Vederlag for denne 
Afstaaelse blev Zorgen Schult forlenet med Utsten Kloster og 
Allehelgens Gods i  Norge, ligesom han blev Hofmarskalk 
hos Kongen og 1625 Proviantskommissar under den tyske 
Krig. Ligeledes var han en Tid P rin s  U lriks Hofmester og 
gjorde en Udenlandsrejse med ham. Siden blev han P rin s  
Frederiks Hofmester og fulgte 1629 med ham t i l  Frankrig, 
hvor Prinsen samme Sommer opholdt sig for at lcegge sig 
efter de der florerende Studeringer, Ridderlege og andre Dvelser. 
1632 var Zorgen Schult udsendt for at handle med Erkebispen 
i  Bremen om P rin s  Frederiks Jndscettelse i  S tifte t, og 1635



blev han udncevnt t i l  at vcere blandt P rin s  Frederiks, dengang 
Erkebiskops Raad.*)

Under 27. A p ril 1642 blev Jorgen Schult tilligemed 
hans Frue Anne Margrete Gotzen, en Datter af Hans 
Christoffer v. Gotzen t i l  Zellendorf og Margrete v. Barnewitz, 
optagen i  den danske Adelstand. Da P rins  Kristian, den ud
valgte Konge, afgik ved Doden 1647, var Jorgen Schult som 
M arstal med i  Folget ved det kongelige Lig.

S trax  efter at han 1636 havde faaet Findstrupgaard i 
Besiddelse, vare hans Tanker tilfulde henvendte paa denne 
Ejendoms Forbedring. Indsamling af Gods ved Handel, 
Kjob og Magelcrg fulgte nu S lag i  S lag. Hovedgaardens 
Jorder udvidedes, dels ved Indtagelse af Findstrup Bys 
Jorder og dels ved en Rcekke Magestifter baade med Bonderne 
og med Omegnens Herremcend. H ertil kom, at Hovedgaardens 
Bygninger tildels bleve ombyggede og et helt nyt grundmuret 
Hus blev opfort.

Der er under de forrige Ejere meddelt adskillige Mage
skifter med Kongen, navnlig Frederik den Anden, der fik det 
Skudsmaal, at han gjcerne mageskiftede med sin Adel, hvorved 
en Del Jordegods i  langt fraliggende Egne afstodes mod fynsk 
Jordegods. Efterhaanden som Lejlighed gaves, magelagdes 
der paany indbyrdes imellem Adelsmandene, for at samle saa 
mange Bonder og Tjenere t i l  Hovbsnder under deres Hoved- 
gaarde, som det kun var muligt. Det var Jorgen Schult og 
Enken efter ham, der samlede hele Dirnisse Sogn under 
Hovedgaarden Findstrupgaard, og det var forst ved den Tid, 
at Hoveriet, de forrige Tiders Dagvcerk og Ugedagstjeneste, 
fik den Udvikling og Betydning, der lcenge forud var for
beredt.

Ved Skjode af Niels Schinkel t i l  Soholm af 5. M arts  
1637 erhverver Jorgen Schult en Bondegaard i  Dirnisse. 
Ved Mageskifte af 19de Septbr. s. A. afstod Kong Kristian

* )  Efter Boesens Msk., Slange Chr. 4des Historie 504, 615, 692, 754, 
814, Danske Herregaarde og Schrpders Faaborg 370.



den Fjerde paa Odense Hospitals Vegne en Gaard i  Katterp, 
mod en Gaard i  Voldtofte. Den 3die November tilftjodes 
der ham 2 Gaarde i  Kattero af Knud Ulfeldt t i l  Urup, og 
endnu samme Aars 12te December udvexles et Mageskifte med 
Ejler B ille  t i l  Nakkebolle, hvorved et Bols Zord i  Findstrup 
By, der h id til havde ligget under Nakkebolle, afstodes t i l  
Iorgen Schult, imod at denne afstod nogle Jorder, der havd e 
ligget under Norregaard i  Findstrup, men som nu henlagdes 
under den t i l  Nakkebolle horende Enestegaard Bjornemosegaard. 
Ved at faa ncevnte Bols Jord (en Toft i Findstrup B y paa 
5 Skp. Rugland, 2 Agre paa Kulle, 3 Skp. Rugland i 
Ravnebjerglykke, 5 Skp. Rugland i  Stenlandslykke og et P a r 
Stykker Eng t i l  4 Lces Ho) under sin Hovedgaard, lagde han 
Grunden t i l  Findstrup Bys endelige Nedlceggelse. Ved ncevnte 
Mageskifte stadfcestedes alle tidligere indgaaede Magelceg 
imellem Norregaard og Bjornemosegaard, ligesom der vandtes 
Hcevd paa en Vej over Kulle Bakke fra  Kattero til.B js rn e - 
mosegaard t i l  Tegelladen. —  Det folgende Aar fortsatte han 
sine Magelceg med de vedkommende Lodsejere, som havde 
Gods baade i  Dirnisse og Kattero; i  det Bonderne havde 
Jord  i  Hovedgaardens umiddelbare Ncerhed og inden for de 
Grcenselinier, som han havde tcenkt at skulle gjcelde fv r Hoved
gaardens udvidede Arealer. Saaledes udvexler han under 
20. Febr. 1638 et Mageskifte med Sidsel Hoeg t i l  Fjellebro, 
som afstaar noget Jord i  Ravnebjerg og Egemosekrog (19 
Skp. Rugland og 1 Lces Hobund), henhorende under 2 hende 
underliggende Bondergaarde i  Dirnisse, imod anden Jord i 
Agermose, Sellebjerg og Norreskov. Paa samme Maade 
udvexles Magelceg med 3 af Knud Ulfeldts Tjenere t i l  
Rantzauholm, Niels Munk, Rasm. Povelsen. og Morten 
Pedersen i  Kattero, som asstode en Eng i  Tegellade, Jord i  
Nyhave, Kullelykke, Kallemark, og en Toft i  Findstrup, imod 
Erstatning i  Fluebjerg, i  Dstermark paa M ushoj, Skindebcek, 
Bregneberg, Bogeholm og en Eng i  Togemose.

Den 3. Decbr. 1643 faar Io rgen Schult Skjode af 
Holger Rosenkrantz, Befalingsmand paa Hammershus, paa 
Kalekogaard, der ydede i  Landgilde ^ Nod og 5 il Pd. 8 Skpr. 
Byg (der udgjorde i vort nu brugelige Kornmaal 17-  ̂ Td.), 
og Kaleko Molle, der ydede 6 Pd. Mel. 1648 saar hun af 
E jler B ille  paa Nakkebolle Skjode paa en Halvgaard i  
Kattero*). Som Vederlag for den Gjceld, Kronen stod i  t i l

* )  P aa  dette Skjode sindes de fyrste Segl af Lak, som forekommer i  
Holftenshus Godsarkiv.



ham, faar han 1649 Vederlag i Kronens Kornliende af 
Dirnisse Sogn, som udgjorde 3^ Pd. Rug, 4 Pd. Byg og ^ 
Pd. Havre, regnet i Hartkorn t i l  50 Rdr. Tanden. Under 
4. M aj. s. A. meddeler Kong Frederik den Tredie ham Skjade 
paa jus patronatus t i l  Dirnisse Kirke, med Kronens og Kirkens 
Tiendeparter, Herlighed osv.

S trax efter at Frans Lykke 1643 var bleven Herre paa 
Rantzauholm, lod han optage Tingsvidne for at fremtvinge 
Rettighed for sine to Bander i  Kattera t i l  4 Haveders 
Grcesning paa Tegelladen, som nu var indtaget under Findstrup
gaard. Det oplystes, at disse Bander havde haft Gjcerdemaal 
omkring Tegelladen og derfor nydt 4 Haveders Grcesning i 
over 40 Aar. E t Tingsvidne af Sa lling Herredsting af 
1603 oplyste, at en Bolsmand i  Findstrup havde haft 2 
Haveders Grcesning det omtvistede Sted fra den ene Gaard i 
Kattera imod at holde Hegnene vedlige. Jfalge de oplyste 
Resultater erklcerede Frans Lykkes Foged, Peder Pedersen i 
Aaby, at hans Bander i  Kattera vedkjendte sig deres Gjcerder 
og fastholdt deres Ret t i l  4 Haveders Grcesning, ind til 
han ved Lov og Net bliver vundet derfra. Jargen Schults 
Foged, Anders Nielsen i  Dirnisse, lod nu paa stil Side optage 
Tingsvidne om ncevnte Banders Grcesningsret paa Tegelladen, 
sonl imidlertid farte t i l  det Resultat, at Anders Nielsen ved
kjendte sig denne Ret, som harende t i l  Findstrupgaard, hvorfra 
den har vceret udlejet imod en Halvotting Smar. Den 23. 
A p ril 1643 afgaves Kjendelse i  Sagen ved S a lling  Herreds
ting, der gik ud paa, at ncevnte Grcesningsret maatte tilhare 
og falge Findstrupgaard, som ret Eje evindelig.

Saaledes trcettedes man i  det uendelige, og det ofte om 
Smaating, som aldrig var vcerd at trcettes om. Den ene 
Herremand holdt strcengt over sin Ejendomsret ligeover for 
den anden. Og Betragtningen af denne Ret gik ofte 
temmelig v id t; derfor kom man saa ofte i S tr id  med hinanden. 
V i komme i  det falgende ncermere t i l  at omtale Adelsstandens 
stridbare Vcesen, navnlig under Zargen Schults Enke, den 
myndige Anne M argnte Gatzen.

Im od at asstaa sine norske Forleninger blev han 1650



Befalingsmand paa Abramhamstrup, del nuvcerende Zoegers- 
pris, som han imidlertid ikke loenge besad, da han dode den 
20de August 1652 i sit 60de Aar. Hans Ligkiste er hensat 
i  det aabne Gravsted under Koret i Dirnisse Kirke, efter at 
hans Lig forst havde vceret fort t i l  Odense, hvor Biskop Dr. 
Lavrits Jakobsen holdt en Ligprædiken over ham i  S I. Knuds 
Kirke; denne Ligprcediken blev trykt 1653. Zorgen Schult 
efterlod fig folgende Born: K r is t ia n ,  f. 8de M arts  1633, blev 
Kammerherre og dode den 23de Decbr. 1662; F r e d e r i k  
U lr ik ,  var gift med Gjertrud B ille , Datter af Henrik B ille  
t i l  Tirsbcek og Lisbeth Bryske; D i d e r i k ,  som senere blev 
Ejer af Gaard og Gods; A n n e  K a t h r i n e ,  f. I5de No
vember 1631 og gift med Gehejmeraad Niels Banner t i l  
Frederiksgave; og S o f i e ,  g ift med Kristian Rotkirch t i l  
Stensgaard. Desuden en Son Zorgen og to Dotre, Elisa
beth og G jertrud, der dode som Born.

8. Fru Anne Margrete v. Gotzen
udloste snart sine Medarvinger i  Gaard og Gods, idet under 
31te December 1653 Borneues Formyndere, Henrik Gylden
stjerne, E jler Hoeg og S ten B ille, paa deres Vegne, „ t i l  
hende scelger og ashcender den halve P a rt i  Findstrupgaard, 
som bemeldte Soskende arveligen var tilfalden efter deres 
salig Fader; ligeledes den halve P a rt i  Dirnisse Kirke og 
det t i l  Gaarden horende Bondergods." Fru Anne Margrete 
levede i 32 Aar efter sin Mands Dod og besad faaledes 
Gaard og Gods med uindskrcenket Ejendomsret. Hun var 
fodt paa Neigendorf i Brandenborg d. 9de M a j 1611. Det 
var en myndig og mandig Kvinde, der styrede sit Gods og 
vcernede derom med ualmindelig K raft og Dygtighed, om der 
end ikke kan siges om hende, at hun var det milde og 
naadige Herstab.

Aaret efter sin Mands Dod lovede hun at levere t i l  
Rigets Forsvar 150 Tdr. Rug og Byg paa det belejligste 
Sted i  Fyn. Hun havde ikke ubetydelige M id le r i  Hcende, 
fom hun udlaante mod betryggende P an t i  Jordegods. E jler
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Hoeg t i l  Nielstrup havde hun 1655 laant tre Tusurde R igs
daler mod P au l i  9 Gaarde i O llerup; E jler Hoeg betalte 
dog hverken Rente eller Hovedstol, men ogede derimod Gjoel- 
den med nyt Laan, saa den 1660 var loden op t i l  fire Tu
sinde Rigsdaler, hvorfor F ru  Anne Margrete ved D itlev 
Zensen paa Nybollegaard lod gjore Jndforsel og Udloeg, der 
havde t i l  Folge, at de pantsatte 9 Bonder. i  O llerup bleve 
hende udlagte, hvorfor D itlev Zensen paa hendes Vegne 
lader ncevnte Bonder indkalde t i l  Sunds Herredsting, og 
forbyder dem efter denne Dag at svare 2Egt, Hovning og 
Landgilde t i l  nogen anden end t i l  F ru  Anne Margrete t i l  
Findstrupgaard. Aaret som Krigen udbrod, i  Efteraaret 
1657, havde hun laant Kaj Lykke 7000 Rd. mod Pant i  
Rodkilde Hovedgaard med underliggende Bondergods, der
iblandt 7 Gaarde i  Kattero. Ved denne Adelsmands Fald 
maatte hun ogsaa her modtage Jordegods istedet for klingende 
M ont; men hun fik det udvejet paa Vurderingens Bismer, 
idet der ved de kongelige Kommissarers Skjode af 30te M a rts  
1663 for en Fordring paa 7604 Rd. 1 O r t 2 tz udlagdes hende 
Rodkilde Hovedgaard —  36 Td. Htk. a 70 Rd. ;  Gaardens 
Bygning ----- 80 Rd.; 5 Gaarde i  Kattero, 2 Steder i Oure, 
3 i  Ulbolle og 7 i  Strandhusene med 5 Gadehuse samme
steds. Men under 25de A p ril 1663 afhcender hun igjen 
ncevnte Hovedgaard t i l  Niels Banner paa hans tvende 
Sonners Vegne. Om  Fruen ved disse uheldige Omstoendig- 
heder tabte sine Penge, indvandt hun dog igjen tildels Tabet; 
og ved den sidstncevnte Udlægsforretning indvandt hun 5 
Gaardmcend i  Kattero som Hovtjenere under Findstrupgaard. 
Det var Sam ling af Jordegods omkring hendes Hovedgaard, 
det var hende i en endnu hojere Grad en Livsopgave, end 
der havde voeret hendes asdode M a n d . Og det varede ikke 
lcenge, inden hun fortsatte de ved hans Dod afbrudte Mage- 
lceg og Zndkjob.

Saaledes faar hun 1654 af Zsrgen Brahe t i l  Hved- 
holm 2 Gaarde i  Dirnisse og en Halvgaard r Kaleko, hvor
med folger Zorger Brahes Folgeseddel t l l  drsse hans 3 
Bonder imod 2 Gaarde i  Bjerne. 1656 d. 25de Septbr.



faar hun Kristoffer Offenbergs Skjode paa hans Hovedgaard 
Lejholm, det nuvcerende Pilegaard, som hun dog igjen under 
30te Januar 1663 afhcender t i l  sin Svigerson Niels Banner, 
hvem ogsaa samtidig 2 Gaarde i  Hillerslev Sogn overdroges, 
som hun 1662 havde afhcendet t i l  sin Son, Frederik U lrik 
Schult.

Z  Gjcelds Betaling havde hun maattet modtage adflillig t 
Jordegods, foruden det ovenfor ncevnte, som hun dels maatte 
beholde paa Grund af de synkende Priser efter Krigen, og 
dels magelagde med andet beleiligt Jordegods. Ved Mage- 
lceg med Niels F riis  t i l  Drbceklunde faar hun saaledes 1665 
1 Gaard og Anpart i  en anden Gaard og 1 Hus i  Lunde 
Sogn, mod en Gaard og nogle Gaardsparter i  Drbcek. 1666 
faar hun paa samme Maade en Gaard i Hole Lunde. 1665 
havde hun indkjobt et ode Byggested i  Kaleko, ligesom hun 
den 10de August l669 faar Kongens Skjode paa et M aa l 
f r i  Jord paa Dirnisse Mark, der h id til havde ligget under 
Nyborg S lo ts  Jordebog. I  denne Anledning giver Kongen 
Ordre t i l  Klavs Rasck i Nyborg, at han skal tage to Moend 
med sig Stykke for Stykke overlevere F ru  Anne Margrete v. 
Gotzen den f r i  Jord paa Dirnisse M ark, som han hende 
havde solgt og tilskjodet. Den kongelige Ridefoged tog nu 
Herredsfogden i  Lunde Herred, Morten Petersen Skeel, og 
Kristian M uller, Berider af Fleninge, med sig og overleverede 
hende Jorden —  over 20 Tdr. Scrdeland foruden Engbund i 
Bjornemose Elmedal, Eghoved, Tangemose, Brubjerg, Putte- 
hoj, Egholm, Prishave, Nue, Stensmark, Hjortebjerg, Klove
mose, Vigkjcer, S trubjerg, Sandager og Olsmose.

Landets Velstand var allerede for Krigen i  moerkelig 
Tilbagegang. Den Forstrækning, som Adelen havde maattet 
yde t i l  „den forlobne svenske Fejde" (Kristian den Fjerdes 
sidste Krig), blev Aar ester Aar staaende uafgjort og tyngede 
fom en Gjceld paa Landet. Der findes vel nogle Skjoder 
og Udlceg fra Kongen i  Fynbo Landstings Skjode- og Pante- 
boger i  Aarene efter denne Krig, men den endelige Afgjorelse 
synes dog forst at have taget sin Begyndelse med Aaret 
1651.*) I  dette Aar blev der ved Fynbo Landting loest en

* )  Fynbo Landtings Skjode- og Panteb^ger sra 1646, der med J u 
stitsministeriets Tilladelse og Landsoverretsarkivets Velvillie  har 
varet Fors. udlaant, har skjcenket mange gode B idrag t i l  denne D el.



Snes kongelige Pantebreve for en samlet Sum  paa 30—  
40,000 Rdr., for hvilke udlagdes over 600 Tdr. Hartk. af 
Kronens Jordegods som brugeligt Pant, regnet efter de 
gcengse Priser 50— 60 Rdr. hver Tde. Hartk. I  ncevnte 
Aar faar saaledes det Islandske Kompagni Pantebrev paa 
henved 14,000 R dr.; forrige Generalkvartermester Hans 
Willumsen paa 6,666 samt 616 og et P a r mindre Summer; 
Karen Krabbe paa 1001; M iddelfart Borgere 666; Henning 
Walchendorf paa 1909; Hans Wilhelm i  Odense paa 1000; 
Lisbet Sofie Rantzau paa 2158 osv. Det folgende Aar fik 
Gjode Bram i  Kjobenhavn Pantebrev paa 12,766 Rdr., 
hvorfor pantscettes 25 Bondergaarde i  adskillige af Fyns 
Egne. „Hans Kjcerlighed, Kongen af Polen" fik ved sin 
Fuldmcegtighed Samoel Sareke Pant i  Vollerslovgaard, der 
dengang var delt t i l  to Bander, som gave en Landskyld af 
16 Td. 2 Skp. Rug og 16 Td. 2 Sk. Byg;  med 7 hele, en 
halv og en ode Gaard i  Vollerslev B y for 3,075 Rd. Men 
fra  Polen havde man laant en langt skarre Sum . Der er 
blandt andet samme Aar lcest et Skjade fra den polske 
Faktor, at Offue Zuell t i l  Lundbech havde givet ham 12,000 
Rdr. for Jordegods i Jylland. Fremdeles fik blandt andre 
Hans Podbusk samme Aar kongeligt Pantebrev paa 1472 
og Kr. Daa paa 1649 Rdr. Det falgende A ar 1653 faar 
blandt andre Jargen Rosenkrantz Pant for 3140 Rdr., Otto 
Krag for 4753 R d.; Falk G jo for 3009; Jakob Madsen i 
Kristianshavn for 3020; Erik Kaas for 2412 og Mogens 
Hoeg for 4060 Rdr. Med Aaret 1654 blive disse Op- 
gjorelser sjceldnere. — Det er kun for Fyns Vedkommende, v i 
her have kunnet se Forholdene, men det synes tilstrækkeligt at 
vise, at Statskassen allerede for Svenskekrigen 1658 var i  en 
meget daarlig Tilstand. Det synes ogsaa at vise os, at Re- 
gjeringen Aar for Aar havde ventet paa at kunne ind fri sin 
Gjceld, ind til den paa Grund af det ene uheldige Aar efter 
det andet saa sig nodt t i l  at bortpante Kronens Jordegods 
faavelfom Herlighedsretten t i l  en stor Del jordegne Gaarde.

Som af vcerdifuldt B idrag t i l  Landets Tilbagegang for 
Svenskekrigen meddeler S . Jorgensen Kistrup i  sine Uddrag



af Odense Herreds Tingbøger at der i  Skam Herred dode 
flere Hunger under Krigen 1657— 60, men at ncrvnte Herred 
allerede fo r  Krigen var meget fattigt. Kornet var i  flere 
Aar odelagt paa Marken af Hagl og Is fla g , og Kvcegsygen 
herstede fra 1644 t i l  1657 med kun faa Afbrydelser. Men 
foruden disse trykkende Forhold, hvis Virkninger kunne fpores 
flere Steder i  Landet, hcrrjede Smitsot og Pest navnlig 
1654— 57, saa der bliver god Grund t i l  at sige, at det var 
et dumdristigt Vovestykke for vort ffattige, uforberedte Land, 
at erklcere Sverrig Krig i  Aaret 1657.

Den odelceggende treaarige Svenskekrig efterlod her fom 
overall i Landet sine strcekkelige Spor, stjont det, som i forste 
Del er vist, ikke har haft noer saa sorgelige Folger ved Hol- 
stenshus fom ved Nakkebolle. F ru  Anne Margrete v. Gotzen 
havde endnu M id ler i  Hcende t i l  at afvcerge den haardeste Nod og 
var i Stand t i l  at fyldestgjore en stor Del af Fjendens For
dringer. Hun bidrog maaste ogsaa sin Del, t i l  at man ved 
Findstrupgaard kunde ploje og faa ikke alene efter Krigen, 
men midt under denne. V i have set saa mcerkelige F o r
andringer med Hensyn t i l  Fjendens P lyndringer og hele hans 
Adfcerd, at v i, stjont v i ikke kjende meget derom fra Hol- 
stenshus, nok kunne slutte os t il, at Fruen har gjort, hvad 
der stod i  hendes M agt, for at afvcerge fligt. Hun beholdt 
sin Gaard, som det fremgaar af alt, i  taalslig Tilstand, og 
hendes Bonder havde paa faa Undtagelser ncer aldrig klaget 
over deres Ulykke, saaledes som Bonderne under Nakkebolle, 
Nodkilde og mange andre Godser, der stadig fremforte de 
mest ynkelige Klageraab; det er saa meget mere mcerkeligt, 
som man ikke her ved Findstrupgaard sparede paa at indkalde 
Bonderne for resterende Landgilde, de vare saaledes uden 
Undtagelse indkaldte 1663, og det endog for ikke saa ganske 
smaa Belob, ja enkelte for 40— 50 Slettedaler. Men hendes 
Rigdom havde alligevel lid t en Del, forst ved det hun havde 
anvendt paa Gaard og Gods, derncest ved hendes Skyldneres 
uheldige Skcebne og endelig ved Krigens Odelceggelser, saa 
hun selv maatte laane Penge, hun som for Krigen havde 
Tusinder og atter Tusinder at laane ud. Derom vidne ikke



alene de smaa Laan, hun maatte gjore, men og de i det 
foregaaende ncevnte Afhændelser af mangt et Stykke ikke helt 
ubelejligt Jordegods. Saaledes udsteder hun fremdeles 1668 
en Obligation paa 500 Rd. t i l  Odense Hospital, og samme 
Aar et Afhcendelsesbrev t i l  sin Svigerssn Kristian Rothkirch 
t i l  Steensgaard paa det hende tilhorende Jordegods i  Ollerup 
for de 3000 Rdr., hun skulde udrede som Arvepenge efter 
Jorgen Schult. Hendes Son Diderik var hun ogsaa en Del 
Penge skyldig, af hvilken Grund hun i  sit Testamente havde 
sikret ham Findstrupgaard. Hun havde nemlig ved denne 
Lejlighed bestemt, at han skulde nyde Gaardens Bygning for 
2000 Rd., for saavidt ikke andre Kreditorer i  Forvejen havde 
saaet P rio rite t deri; derncest skulde han have Betaling i 
Hovedgaardens Jorder og Herligheder og i  Kaldsretten t i l  
Dirnisse Kirke, hver Td. Hartk. regnet t i l  40 Rdr., og naar 
dette ikke slog t il,  skulde han have det bedste og noermeste 
Bondergods, hver Td. Hartk. for 30 Rdr. Derpaa skulde 
han udlose sine Medarvinger og have hele Godset uden 
Nogens Paatale, og inden to Aar skulde han udrede t i l  sine 
Soskende, hvad der ester den ovennoevnte Taxt kunde t i l 
komme dem, den ene Halvdel i  Specier, den anden Halvdel i  
gangbar grov M ont, og ind til dette skete, skulde han give
dem P ant i  det bedste af Bondergodset, regnet t i l  20 Rdr. 
pr. Td. Hartk. Dotrene skulde dog have Anvisning paa
Strogods, for saavidt det kunde strcekke t il.  Den celdre 
Son, Frederik U lrik, havde hun nok heller ikke saaet fuld-
stcendig klaret med, hvilket ses deraf, at han skyldte sin
Broder Diderik nogle Penge, og dem gav han 1676 Broderen 
Anvisning paa ved at oplade ham sin Andel i  Findstrup
gaard. Samme Anvisning gav ogsaa Erik Banner ham, for 
hvad hans afdode Sosters, F ru  Anne Katrine Schults, Born 
skyldte ham.

F ru  Anne Margrete v. Gotzen fik sorst 1674 Opgjorelse 
og Vederlag fo r hendes Forstrcekning under Krigen, der lob 
op t i l  5,288^ Rd., for hvilke hun under 17de J u li  1674 
saar Kongens Skjode paa Svaninge, Veste rskjerninge,
Ulbolle, Fravde, Vigerslev og Veflinge Kirker, med Kirkernes



og Kongens Tiendepart og anden Herlighed ia lt 211 Tdr. 3 
Skpr. Hik. hver Td. regnet t i l  25 Rdr. Hun fik Ret t i l  igjen at 
afhcende samme Kirker, en Ret hun ogsaa snart efter gjorde 
Brng af, idet hun samme Aar fcelger Fravde Kirke og Aaret 
efter de svrige Kirker. Hun havde allerede haft en Del B ry 
derier om disse Kirker, saaledes havde hun 1675 en Retssag 
med Hans Iversen paa Roeskildegaard i Anledning af Tiende
kornet for Ulbolle Sogn, som Hans Iversen havde bemcrgtiget 
sig, uagtet Fruen havde Kongens Skjode derpaa. I  denne 
Anledning faar Stiftam tm and Erik Banner t i l  Tybjerggaard 
Befaling t i l  at hjcelve Fruen t i l  Rette. Ved Kirkehandelen 
var Stiftsskriver Rasmus Andersen bleven hende en Sum  
Penge skyldig, men Erik Banner faar ogsaa her Befaling t i l  
at tage sig af Sagen ved at forsegle Rasmus Andersens Bo 
og sorge for, at Kirkerne fremfor alle andre Kreditorer kunde 
blive tilfredsstillede.

1667 lod Fruen alle Bondernes Jorder i  Dirnisse rebe 
og maale, for at enhver kunde vide sin Grund, hvorved de 
mange Gaarde og Gaardsparter bleve gjorte enten t i l  hele 
eller halve Gaarde. D er blev tilm aa lt dem hver et bestemt 
Areal, ikke alene i  Indhegninger, men ogsaa i Ager og Eng.

V ar den „velbaarne Frue" end Bondernes kjcekke og 
uforsagte Forsvar og Vcern mod ethvert Angreb udenfra, saa 
var hun ikke dets mindre deres Frygt, naar nogen af dem 
havde forset sig mod hendes Dnsker. Akkorderede en Mand 
med hende om Fcestet af en Gaard, og Pengene ikke indlob 
t i l  den bestemte Tid, kunde han vcere temmelig sikker paa, at 
der ikke gaves Henstand, men hun lod ham domme fra Gaar- 
den igjen, selv om hun skulde give den bort t i l  en anden med 
Tab. Men lige over for fremmede gik hendes Myndighed t i l  
yderste Grcenser. Det tra f sig engang, ar Zens Nielsens S v in  
i  Kejleholme havde faaet Vane t i l  at gjceste hendes Enemcerker; 
det havde hun i  nogen Tid med M ishag erfaret, men hendes 
Folk kunde aldrig trceffe Svinene, naar hun sendte dem ild at 
se tilpas. Det kan jo vcere, at de gik ned t i l  Kejleholme 
og fik dem en Potte gammelt D l isteden. Men Fruen svor 
paa, at hun nok skulde trceffe Svinene paa en Tid, man



mindst toenkte derpaa, og det lykkedes hende ogsaa. Da de 
nu vare blevne fede, saa solgte Zens Nielsen fire Galtesvin, 
som han paa to Vogne lod kjore t i l  Kattero S trand. Fruen 
havde faaet Nys herom, og just som en lille  Baad med de 
fire S v in  ombord havde lagt fra Land, kom Ladefogden 
farende og truede med at flyde Baadforeren, dersom han ikke 
vendte tilbage; og da dette var flet, befalede Ladefogden at 
lcesse Svinene paa Vognene igjen og kjore dem t i l  Gaarden, 
hvor Vognene med Svinene maatte blive om Natten, t i l  
Zens Kejleholm blev overens med den „naadige Frue."

1670 lader hun ved sin Foged Melkjor Bcerentsen ind
kalde Dirnisse Mcend om den Rugsoed og Grode, der var 
faaet paa det M aa l f r i  Zord paa Dirnisse Mark, uden 
hendes V illie  og Vidende. De indkaldte paastode, at Fogden 
havde givet dem Tilladelse dertil. Saa var der nogle Moend 
i  Faaborg, som ogsaa havde Rugsced paa Dirnisse M ark; 
dem havde Dirnisse Mcend beordret, at de skulde tage den 
bort, da ALvred skulde opgives. M en da Fruen ogsaa havde 
forbudt disse Faaborg Mcend at hoste og indavle ncevnte 
Rugsced, turde de ikke gjore hende imod. De bade hende 
derom i Venlighed, men fik et bestemt Afflag. Derpaa havde 
de sogt Kongen og hostet Rugen uden derfor at indavle den. 
Dirnisse Mcend kunde ikke vente efter Resultatet, men maatte 
lade deres Kvceg ind i  Rugmarken, og den hostede Rug blev 
naturligvis odelagt. Endelig fik Faaborg Mcend den Besked 
igjennem Fogden paa Findstrupgaard, at, naar de havde Lov 
t i l  at saa, maatte de ogsaa have Lov t i l  at hoste og avle hjem; 
hun kunde altsaa ikke gjore ved, at de gode Mcend havde ladet 
Dirnisse og Kaleko Kvceg opcede og odelcegge deres Ruggrode.

F ru  Anne Margrete var ikke alene en myndig, men og
saa en trcettekjcer Kvinde. Med Faaborg Borgere laa hun 
i  stadig S tr id  og Trcette, forst om „Sundet" (en mudret og 

.nu ncesten tilgroet Zndso imellem Faaborg B y  og Kaleko) og 
siden om Gjcerder og Markfred og den Ret, som Faaborg 
Borgere havde haft fra A rrilds  Tid as.

1655 var der kommet S tr id  om Fiskeriet i  Sundet, 
derved, at Anne Margrete lod drage Vaad og drive Fiskeri
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der. Saa snart Faaborg Bymoend saa, at der blev trukket 
Vaad af Fruens Folk, sendte de Bud t i l  Hvedholm, hvis 
Medejendomsret de dog maa have godkjendt. Zorgen Brahe 
svarer tilbage, „a t, da han saa hojt udi samme Fiskeri er 
interesseret, v il han med Faaborgerne give Klage over de 
Personer, som det gjort haver." F ra  Findstrupgaard sendte 
man øjeblikkelig en Skrivelse t i l  Faaborg, da man erfarede, 
at Faaborg havde sogt Bistand hos Zorgen Brahe, „den lille  
Konge i  F yn ", Fruens Svigerson Niels Banner skrev i  denne 
Anledning t i l  Borgermester Laurits Hansen, „a t, eftersom jeg 
erfarer, at Z  fortryder, at min gode Moder holder sig t i l  den 
Frihed at fiske i  Sundet for hendes egen Grund, som Borge
mesteren bekjendt, stroekker sig fra Svaninge Markskjels 
Gjcerde t i l  Markskjellet imellem Dirnisse og Faaborg, da, paa 
det sligt imellem Parterne kunde blive lemideret uden Troette, 
er m in gode Moders flittige Begjcer, at I  ville meddele hende 
en rig tig  Kopi af den rette O rig ina l, hvorpaa Faaborg B o r
gere grunde deres Frihed paa Fiskeriet i  Sundet osv." Hele 
Brevet, der er dateret Findstrupgaard den 6te M a j 1655, 
er skrevet i  en fin  Hoflighedstone, der ncesten udtrykker V is 
heden for, at Faaborg Borgere nceppe havde noget gyldigt 
Bevis for Ret t i l  Sundet*).

M an forte nu vidtloftige Stridigheder om Fiskeriet i 
Sundet. Faaborg grundede sin Ret paa gamle P riv ileg ier 
og Friheder og soerlig „Laugshcevet af 1501", som, om end 
noget indskroenket ved Kongens Overhojhedsret dog antages 
at maatte hjemle dem Ret, idet mindste i  Forening med 
Hvedholm. M an sluttede derfor P a r t i med Jorgen Brahe 
mod Fruen paa Findstrupgaard, idet Zorgen Brahe vel 
noermest var den, der paa hin Tid besad den storste Ret i  
Sundet. Han havde ved et Skjode af Forstanderne for 
Odense Hospital dt. 17de Aug. 1622 saaet overdraget By- 
mollen. Langsmolle og den halve P a rt af Sundet, „som  
F a a b o r g  B o r g e r e  h i d t i l  h a r  h a f t  i  Foeste", uanset

* )  Brevet, saavelsom øvrige Oplysninger om Sundet, findes hos 
Schrpder, „Faaborg" S .  100— 109.



det gamle Pergamentsbrev, som Faaborg Borgere havde paa 
Sundet, „a t ingen havde nogen Ret t i l  Sundet uden Kongen 
og det ganske Borgerskab i Faaborg", —  da Kongen i sin 
Tid havde overdraget denne Ret t i l  Hospitalet i Odense, med 
hvad der havde hort t i l  Helligaands Kloster, og denne Ret 
saaledes var overfort t i l  Hvedholm ved ncevnte Skjode. 
Faa borg Borgere havde altsaa klogelig slaaet sig sammen med 
Jorgen Brahe, uden hvem de muligvis havde staaet Fare for 
aldeles at tabe hele deres Net t i l  det i  sin Tid saa host 
skattede Fiskeri i Sundet —  noget v i i  vor Tid ikke regne 
for stort.

F ru  Anne Margrete paastod sin Ret t i l  Fiskeriet i  S un 
det, saavel efter Recessen, som efter Haandfcestningen, hvor
ved det tillodes alle og enhver af Adel at nyde f r i  Fiskeri for 
deres egen Grund, uagtet det ej tidligere havde vceret afbe
nyttet; hun havde desuden en Herredstingsdom af 1635, der 
hjemlede hende Ret dertil. Sider: den Tid var en Gaard i  
Dirnisse og en i  Kaleko indkjobt t i l  Findstrup. Der optoges nu 
1656 Synsvidne paa, hvorvidt Fruens Grund strakte sig, og 
den fandtes at folge Sundets Bredder i  en Stroekning i buet 
Retning paa 606 Favne. Sagen fortes med Kraft, ikke 
mindst fra Fruens Side. Hun hcevdede sin Ret t i l  Sundet 
fra  den ene Grcenselinie ved Svaninge Sogneskjel t i l  det 
overfor liggende Markskjel ved Faaborg, og siden den Tid har 
denne Del af Sundet upaatalt tilho rt Holstenshus. A t dette 
fremdeles forholder sig saaledes, viser den gjceldende M atriku l, 
hvorefter Holstenshus har 2 Alb. Hartkorn i Sundet. E t 
af Kgl. Landmaaler S . Z. P a u li i Aaret 1770 optaget Kort 
viser Grcendserne for for denne Andel.

Saa kom Fruen i  Trcette med Faaborg Mcend om 
Byens gamle Ret t i l  Grcesning paa Dirnisse Mark. Den 
var benyttet og haandhcevet, endnu lcenge efter at Byen 
havde tabt sin Grcesningsret paa Horne og Svaninge Marker. 
Men i  Foraaret 1664 fandt Bymcendene i  Faaborg paa at 
indtage deres Mark, son: vender mod Dirnisse Mark og 
Fruens Grund, t i l  Vang og havde deri saaet Korn, medens 
Marken det A ar laa t i l  Foelled og fcelles Grcesbed med D ir-



nisse Bymark. Saa kunde det jo ikke undgaas, at Dirnisse 
Bymcends Kvceg gik ind og gjorde Skade paa Faaborg- 
mcendenes Korn. Det blev da glat vcek optaget, iscer i  den 
Tid af Sommeren Fruen var i  Kjpbenhavn. Saa snart 
hun kom hjem, kom hendes Bpnder og klagede over den 
egenraadige Adfcerd, Faaborg Borgere havde ovet imod dem^ 
og det gav Anledning t i l ,  at Fruen satte en P ind for deres 
gamle Ret t i l  den Fcellesgrcesning, de h id til havde nydt 
sammen med Dirnisse Bymcend. Hun gik ud fra, at naar de selv 
vare mcegtige at scette Skjcel og bryde overtvcert med gamle 
Forhold, saa maatte de finde sig i, at Fmen gjorde ligesaa 
og bod dem komme med deres Brev paa, hvormange Hoveder 
de maatte grcesse udenfor deres Bys Jorder. Der blev nu 
afholdt adskillige Raadstuemoder i  Faaborg for at drofte 
Sagen, hvis Udfald blev, at Byens gamle Grcesningsret paa 
Dirnisse M ark var tabt for bestandig*).

F ru  Anne Margrete v. Gotzen dode efter et virksomt 
L iv den 6te Aug. 1684 paa Findstrupgaard, 74 Aar gammel, 
og nedsattes ved Siden af sin Mand i  Dirnisse Kirke. I  
Septbr. s. A. blev Henrik Gyldenstjerne og Erik Steensen af 
Kongen udncevnte t i l  Kommissærer ved Skifte t ester hende.

9. Diderik Schult,
Jorgen Schults og F ru  Anne Margretes Son blev nu Ejer af 
Gaard og Gods ifolge hans Moders derom oprettede Testa- 
ment. Han ejede desuden Kristiansdal ved Odense og havde

* )  yderligere Oplysninger om denne indviklede S tr id  imellem Fruen  
paa Findstrup og Faaborg Borgere kan hentes i  „Dom m e og 
Tingsvidner" i  Godsarkivet paa Holstenshus, i S a llin g  Herreds 
Tingbpger, i  Svendborg Amtsarkiv og i  Schrpders Bog om Faaborg  
Side 35— 109. I  ncevnte Bog er Sagen dog nok set temmelig 
ensidig, og der dvceles kun alt for meget ved den Tanke, at B o r
gerskabet ikke har gjort sin P lig t overfor F ru  Anne Margrete v. 
Gotzen.



siden 1669 voeret gift med Armgaard Sofie Gabel, en Datter 
af den bekjendte Gehejmeraad og Statholder Kristoffer Gabel, 
der paa sin Tid blandt adskillige andre Herregaarde ejede 
Rantzauholm, det nuvcerende Brahetrolleborg. Diderik Schult, 
som var Oversekretcer i  det danste Kanselli, kaldtes 1674 
Kanselliraad, 1680 Gehejme- og Kanseliraad, og var ved den 
Tid Amtmand over Mariager, Dronningborg og Silkeborg 
Amter. 1681 var han iblandt de 6 kongelige Gehejmeraader, 
som Kongen befalede at domme i  Baron O lu f Rosenkrans 
S a g ;  men Schult tilligemed Zens Zuel og Erik Banner 
vcegrede sig ved at understrive den haarde Dom, der fratog 
ham alle hans Wresposter og idomte ham en Bode paa sex- 
tusinde Rigsdaler, fordi han havde udgivet et lille  S krift, hvis 
Indho ld  havde mishaget Kongen* **)). A t denne Selvsioendighed 
hos Diderik Schult dog ikke havde mishaget Kongen, ses af, 
at han under 5te M a j 1684 blev Ridder af Dannebrog, 
ligesom han den 9de Oktober 1688 blev Stiftsbefalingsmand 
over Fyn og Langeland samt Amtmand over Odense, Dalum 
og Rugaards Amter. Han flyttede i  denne Anledning t i l  
Odense, t i l  det gamle S t. Hans Kloster, den davcerende 
Odensegaard. Da han den forste Nat fandt sig uroliget af 
en underlig Snurren i  Vceggen, lagde han ikke efter hin Tids 
Folketro Skylden paa Spogeri, men han lod Vceggen aabne 
og fandt da Skeletter af en Rotte, en Kalkunst Hane og 
nogle andre Ben, som Th. Bircherod fik i  sin „Rarite t- 
samling."*)

D a han havde overdraget Kongen en stor Del af Dalum 
Gods, ophorte Birkerettigheden sammesteds, men overfortes 
1693 paa Findstrupgaard. Det nye Birketing skulde saa- 
ledes fo r Fremtiden vcere Vcerneting for Findstrupgaards 
Bonder og Tjenere og for Beboerne af Oerne Lyo og 
B jorno, som han havde faaet i  Mageskifte.

Diderik Schult fortsatte med de Zndkjob og Magelceg

* )  Hofman Danste Adelsmand 2. 96.
* * )  Pont. D . A tl. V I .  591.



hans afode Forceldre havde begyndt, ved at udvide Hoved- 
gaardens Areal og ved at oge Antallet af de hoverigjorende Bon- 
der. Allerede 1685 gjorde han et P a r Mageskifter med Ban
derne i  Dirnisse. Ved det ene af disse fik 10 Bonder i  
Dirnisse 8 —9 Td. Land i Overlands og Ncesmarken E r
statning for en Del Jordstykker, der lagdes under Hoved- 
gaarden. Ved det andet bortbyttedes en Del Jorder med 
Dirnisse Mcend mod omtrent 3 Tdr. Land i  Ravnebjerg og 
Kirkemarken. 1676 faar han ved Skjode af Kongen ju s ? a tr . 
t i l  Brenderup Sogn, samt Den Sprogo under Nyborg Sogn, 
med dens Landgilde, Stedmaal, Sagefald osv. og 6 Aars 
Frihed for al Kontribution af bemeldte O, dat. Kjobenhavn 
den 6te M arts  1676; men tre Dage senere scelger han igjen 
den ncevnte O t i l  Tolder Lavrids Jorgensen i  Nyborg, og 
under 12te A p ril s. A. afstaar han ligeledes Ore og Bren
derup Kirker.

Under 16de Decbr. 1685 faar han Skjode af Herluf 
Trolle t i l  Snedinge og F ru  Elisabet Krabbe paa Bjornemose- 
gaard, der h id til havde ligget undrr Nakkebolle. 1686 faar 
han ved Udlceg efter Generalfifkal Kristen Pedersen 4 Gaarde 
og 2 Gadehuse i  Vesteraaby af Hartk. 38 Tdr. 2 Skpr. 2 
Alb. 1690 faar han ved Skjode af Knud Krag, boende paa 
Rodkilde, en Gaard i Vesterfljerninge paa 3 Td. 7 Skpr. 
nyt Hartk.

Den storste Forogelse af Jordegods ved Findstrupgaard 
fandt Sted ved Kongens Skjode og Mageskiftebrev af 8de 
J u li  1693 med Derne Lyo og Bjorno, hvortil endvidere kom 
et Boelsted i  Stenderup og 2 Gaarde i  Pejrup (ia lt 130 
Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. Hartk., imod afstaaede 150Tdr. 6 Skpr. 
2 Fdk. 2 Alb. ifolge Skjode af 27de Decbr. 1682, hvorved en 
Del ham tilhorende Jordegods i Dalum , Sanderum og 
Brendekilde Sogne afstodes t i l  kongeligt Ryttergods. 1698 
kjober han Konge-Korntienden af Svaninge Sogn for 500 Rd.

Foruden Findstrup og Kristiansdal ejede Diderik Schult 
Hellerup i Sjcelland. Han var en kundskabsrig Mand, hvor
for der ogsaa blev betroet ham vigtige Embeder, hvilket med
forte, at han kun paa smaa Besog havde Ophold paa Find
strupgaard. Han dode paa Odensegaard den 30te Novbr. 
1704, 61 Aar gammel. Den 9de Decbr. fik hans Enke 
kongelig Tilladelse t i l  at Klokkerne i Odense maatte ringe den 
Dag, hendes afdode Mands Lig blev sort ud af Byen — 
rimeligvis t i l  Dirnisse Kirke.



Armgaard Sofie Gabel overlevede sin Mand i  over 14 
A ar og dode 1719, men sad kun i  denne sin Enkestand i 
halvtredie Aar for Findstrupgaard og Gods, idet hun ved 
Skjode af 11te M a rts  1707 afhcendede Ejendommene t i l  
Kristian Adolf Holsten. Efter sin Mands Dod havde hun af 
sin Broder, Valdemar Kristofer Gabel t i l  Hvidkilde, faaet 
Kaldsret' t i l  Lyo Kirke med Kirkens Tiende skyldsat for 33 
Tdr. Htk. Hun har iovrig t sat sig et smukt Wresminde, idet 
hun 1706 stiftede Dirnisse Hospital og lagde desuden Grunden 
t i l  den Hospitalet tilhorende Kapital, der senere er foroget 
ved at give 200 Rd. dertil.



I I I  Afsnit.

Holstciishus i Holstenernes Tid.

„Lad Holsterne altid med M re  mig bebo,
Saalcenge Grces og Korn ved Holftenshus kan gro."

(Reenberg.)

1. Den Holstenske Familie,

som ved Kristian Adolf Holsten 1707 kom i  Besiddelse af 
Findstrupgaard og endnu besidder samme Herrescede, det nu- 
vcerende Holftenshus, er en gammel frankisk Adelslcegt, der 
allerede i  S lutningen af det 13de Hundredeaar ejede Wern- 
seld i  Franken. M an har Formodning om, at Familien op
rindelig skal nedstamme fra Hertugdømmer af samme Navn, 
hvad man ogsaa har fremsat Formodning om ved den anden 
grevelige Familie Holstein t i l  Holsteinborg og Holstein t i l  
Ledraborg, hvis Navn har en saa paafaldende Lighed med 
Familien Holsten, at man ikke altid har undgaaet Forvexling, 
fkjpnt man dog ikke med nogen Sikkerhed, selv ikke i  de 
celdste Slcegtregistre, kan fore disse Fam ilier i  Forbindelse 
med hverandre.

D a Familien Holsten for et P a r Hundrede Aar siden 
var kommen her t i l  Landet, skrev man den noermest Holst og 
Holste og det var Navnet i daglig Tale ncesten lige ned t i l  
vor Tid. Den celdste i  Familien, fra hvem man kan fslge 
Stammen i  lige nedstigende Linie ind til vore Dage er



1. Rudolf v. Holsten og F ru  Schonberg af Huset Wern- 
feld i  Franken. Hans Son var

2. Bernhard v. Holsten, der var Oberstløjtnant ved Kreds- 
tropperne, gift med Ellen Margrete Dassel. Hans 
Son igjen var

3. Zohan v. Holsten, Oberst under Kejser K arl den Femte. 
Han var g ift med Anne Welhausen, og deres Son igjen 
var

4. Arend Holsten, der var den forste af Sloegten, som ned
satte sig i  Holsten, hvor han ejede Winsen, rimeligvis i 
Segeberg Amt. Han var gift med Margrete v. Halle. 
Deres Son var

5. Klaus v. Holsten t i l  Bottenhoven og Hohenwedstedt i 
Rensborg Amt. Han var M ajor i svensk, Oberst- 
lojtuant i brandenborgsk og Oberst i  dansk Tjeneste. 
Hans Frue var Elisabet v. Hoenen. Han blev myrdet 
paa sin Gaard ved de svenfles Ind fa ld  i  Holsten 1643 
og jordet i Hohenwedstedt Kirke.

6. Adolf Hans v. Holsten t i l  Gjelskov og Langeso var den 
forste af Sloegten, som fandt sig et Hjem i  Fyen, idet 
han 1669 kjobte Gjelskov Gaard og Gods af den i  
Kaj Lykkes Historie bekjendte Peter Borting for 10,000 
Rd. Han var en Son af Klaus v. Holsten og g ift 
med Anne Margrete v. Paudewels, der dode 1665 uden 
at efterlade levende Born. Han giftede sig saa anden 
Gang den 25de Septbr. 1668 med Zde Rathlau, der 
er Slcegtens Stammemoder her i  Landet. (Denne 
Mands Historie v il senere under Gjelskov ncermere blive 
behandlet.) Han dode 1694 og efterlod fire Sonner 
og en Datter. De to Sonner bleve efter hinanden 
Ejere af Holstenshus.

2. Kristian Adolf v. Holsten
er det syvende Sloegtled i  den Linie, v i h id til have fulgt. 
Det var Adolf Hans v. Holstens celdste Son, fodt paa



Gjelskov d. 23de J u n i 1669. Han ofrede sig ligesom sine 
Forfcedre t i l  Krigstjenesten og tjente fprst ved Fodgarden i  
København, men fulgte senere de 12000 Mand, som Kong 
Frederik den Fjerde sendte ud af Landet i  engelsk og hollandsk 
Sold mod Franskmandene. Som Oberstløjtnant og Chef for 
et Regiment i  Brabant npd han almindelig Anseelse baade for 
sin Tapperhed og sit uforfærdede Mod. Han deltog blandt audet 
i  Slaget ved Oudenarde. Senere blev han kaldt hjem og 
udncevnt t i l  Oberst for et Dragonregiment.

F ru  Ide  Rathlau havde allerede ved Skjode af 20. Decbr. 
1698 ashcendet Gjelskov Hovedgaard med underliggende 
Bpndergods osv. t i l  sin ncestceldste Spn, Kaptajn, senere M a jo r 
V u lf Sigvadt v. Holsten. Ved hendes Dpd, som fulgte to 
Aar senere, blev der kastet Lod imellem de 3 andre Brpdre 
om Hovedgaarden Langesp, der tilfa ld t den ncestyngste Godske 
D itlev, medens hver af de andre fik en A rv af 1989 Ndr. 
3 P. 9 og Datteren en halv Lod. Kristian Adolf maatte 
derfor se sig om efter et belejligt Herrescede og kjpbte saaledes 
Findstrupgaard af Armgaard Sofie Gabel.

Ved Skjpdet af 11. M arts  1707 overdroges ham Hoved
gaarden Findstrnp, med alle dens Huse, Bygninger, Tilliggende 
Skove, Kirker, Byer og Steder, hvoraf Dirnisse Sogns Konge- 
og Kirketiende- Lyp Sogns Kirketiende samt Svaninge Sogns 
Konge- og Kirketiende mod en A fg ift t i l  Odense Hospital af 
15 Td. Rug, 15 Td. Byg og 3 Td. 6 Skp. Havre. H ertil 
fplgende Bpndergods i  D i r n i s s e :  Bjerregaard med 8 Td. 
1^ Skp. Htk., Nprregaard 2 Mcend i l — 3§, Torpegaard 2 
Mcend 8— 7, Mosegaard 8— 5, R. Rasmussen 7— 7, Zprg. 
Rasmussen 7— 7. (En Del af Landgilden t i l  Kirken og 
Prcesten), H. Jprgensen og L. Hansen 8— 7, A. Pedersen i  
Krogen 8— 7^, Stougaard 2 Mcend 9— 7, R. Jensen 5— 2^, 
Holger Pedersen 4— 7^, H. Pedersen 4 - 6 Z ,  M . Lavridsen 
Klos 5— 4H og Dirnisse Kirkes Jord 1 Skp. 2 Alb., N . Hansen 
5— „, (deraf Sognepræsten 2— 6,) I .  Hansen Nymand 2 — 1^ 
(deraf Kapellanen 1— 3), lille H. Jprgensen 2 —7^ (deraf 
Kapellanen 2 —2), H. Zprgen Smed 2— 1. Foruden disse
17 Gaarde og Gaardsparter, der vare beboede as 21 Bpnder, 
fulgte 12 Huse der i  Byen.

K a le  ko (Kallekode) Kr. Pedersen M slle r 3 Tdr. Mplleskyld 
og 3 Tdr. Jordskyld, H. Pedersen 9 — P . Hansen 7 — 1^
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(deraf Kapellanen Landgilden af 5— 6 s og Kirken 1— 2 ), 
2 Huse.

K a t t e r o :  Munkegaard 1 0 — 14 (deraf Faaborg Kirke 
9— -s), H. L. Rasn 11— 24 , L. Nielsen og Kr. Lauridsen 
11— 2^, M . Sorensen Jyde 11— M . Zenfen 6— 4, I .  
Rasmussen 6 — 1, (deraf t i l  Faaborg Kirke 5 — 4), M . Zensen 
og H. Nielsen 6— 2 , N. H. Ladefoged 16— IH, Krst. 
Kristensen 6— 3^, M . Hansen 6— 3-s. Foruden disse 10 
Gaarde, der vare beboede af 12 Bonder, var der i  Byen 6 
Huse. H ertil kom Bjornemosegaard 16—4, og 64 Skp. 
Skovskyld; desuden 2 hele Gaarde, en Halvgaard og i 'H u s  i 
A a b y ,  2 hele Gaarde i P e j r u p ,  1 Gaard i Vesterstjerninge 
samt Derne L y o  og B j o r n o .  FruArm gaard forbeholdt for 
sig og stue Arvinger den i  Dirnisse Kirke veerende Begravelse, 
hvorfor hiru gav Kirken 100  Rdr, i  Kroner, imod at Holsten 
skulde holde den vedlige, ligesom ogsaa det Hospital og Skolehus, 
som var opfort ved Kirken, altid skulde vedligeholdes ester 
Fundatzen.

Kristian Adolf Holsten ejede kun Findstrupgaard. en kort 
Tid, th i tre Aar ester, da han som Oberst.deltog i  Krigen 
mod Sverrig, faldt han i Slagel ved Helsingborg under et 
Angreb paa deri venstre svenske F lo j d. 10 . M arts  1710. Z  
Spidsen sor sine Dragoner og i Forening med Hestgarden 
havde han ncrr kastet Svenskerne tilbage; men, da han faldt, 
og de fleste as hans Officerer med ham, kom der Uorden i 
de stcerkt udtyndede Ncekker, og baade Dragoner og Garden 
maatte flygte. Hans Lig blev eftersogt paa Valpladsen, men 
fandtes ikke.

3. Godste Ditlev Holsten,
den ucestyngste af Adolf Hans v. Holstens fire Souner, var 
fpdt paa Gjelskov d. 23. Februar 1674. Han kom snart 
ester Broderens bratte Dod i  Besiddelse af Findstrupgaard, da 
det var den eneste af Arvingerne, der var istand t i l  at udloss 
de ovrige. Han forenede saaledes Gaarden med Langeso, en 
Forbindelse, der endnu vedvarer.

Z  en Alder af 16 A ar forlod han allerede sine Forceldres 
Hus for at soge sin Lykke i  Krigens Skole. Han blev sorst 
Kadet, senere Lojtnant, og efter omtrent 10 Aars Tjeneste, ved



v. der Ostens Afstaaelse Kaptajn, der blev stadfoestet af Kong 
Frederik d. 4de d. 14de J u n i 1701. Hans Formues- 
omstcendigheder vare dengang ikke af de bedste. Hos sin Fader 
kunde han ikke hente meget. Han kunde i  sin Tid kun med 
Nod og Nceppe skaffe de 10000 Rdr. tilveje, han skulde give 
Peter Borting for Gjelskov Gaard og Gods, og helt igjennem 
det syttende Hundredaar var det ikke Tider t i l  at lcegge Penge 
op, isoer naar man som Adolf Hans v. Holsten maatte gjore 
Forbedringer ved alt. Hele Langeso Gaard og Gods, med 
Bohave og Bescetning, tilligemed F ru  Ide  Rathlous Indbo og 
Inventarium  paa Gjelskov, blev ved Skiftet efter hende 
kun vurderet t i l  8953 Rdl., der deltes imellem de 4 Sonner og den 
ene Datter i  9 Sosterlodder, hver paa 994 Rdr. 20 men 
Godske D itlev havde Held med sig under Krigen, da han som 
Kaptajn ligesom Broderen fulgte med de Hjælpetropper, Kong 
Frederik den Fjerde sendte ud af Landet mod Frankrig. Bed 
ni Aars Tjeneste i fremmed Sold erhvervede han sig ikke alene 
et hcedret Navn som en duelig og kjcek Officer, men tillige en 
betydelig Formue. Det var under Belejringen af Fcestningen 
Trarbach ved Moselstrommen, at Holsten i  Spidsen for Hundrede 
Grenaderer gjorde S torm , men blev slaaet tilbage med Tabet 
af 84 Mand. Da hans S aar igjen vare lcegte, angreb han 
1704 Fcestningen paany, og nu maatte Bescetningen vige for 
hans kjcekke Skare. Som Belonuing for denne Heltedaad gav 
Prinsen af Hessen ham alt, hvad der fandtes.i Fcestningen, 
Krigsmaterialet undtagen. Tre t i l  fire Hundrede Oxehoveder 
fo rtrin lig  Rhinsk- og Moselervin gjorde Holsten iblandt meget 
andet t i l  sit lovlige Bytte. S trax  i  Begyndelsen as det 
folgende Aar, d. 3. Febr. 1705, blev han udncevnt t i l  M a jo r 
ved det Sjoellandske Regiment og delte med de ovrige Officerer 
den 2Ere og Berommelse, fom de danske Tropper indlagde sig. 
Nu havde han M id ler i  Hcende, saa han ikke alene kunde 
udlofe sine Medarvinger i  Langeso Gaard og Gods, hvis Afkald 
er dateret d. 4de A p ril 1705, men ogsaa senere saa sig istand 
t i l  at indlose den afdode Broders Ejendom Findstrupgaard.

M id t under Krigen gjorde han en Rejse hjem t i l  Fædre
landet og forlovede- sig med Froken Elisabeth Sofie Knuth, en



Datter a f Eggert Kristoffer Kuuth t il Meltz og Aasmark (det 
nuvcerende Knuthenborg) og F ru  Soster Lerche. Huu var fodt 
d. 15. September 1685 og optaget i  det adelige Frokenkloster 
i  Preetz, da han begjcerede hendes Haand. Fire Aar efter 
svcevede han i  Krigens Farer, ind til han d. 1. M arts 1709 
holdt B ry llup  med sin Elisabeth Sofie, hvorefter han flog sit 
S ind t i l  Fredens Sysler. Dog var det nok Tabet af hans 
celdste Broder i  det uheldige S lag ved Helsingborg, der ncrrmest 
kaldte ham fra Krigen, i  hvis Tjeneste han baade inden og 
uden Riget havde tilbragt tyve Aar.

Oberst Godske D itlev Holsten boede mest paa Langeso, 
hvilket Gods han allerede, medens hail laa i Udlandet, havde 
tilfo r t adskilligt Jordegods, ligesom han efter Krigen forogede 
det med en hel Rcekke Gaarde og Huse og Veflinge Sogns 
Kongetiende. Thi han var iv rig  i at udvide sine Godsers 
Grcenser. Ved Ryttergodsets Salg 17! 8 kjobte han alene Gods 
i  Vesteraaby for 4910 Rdr., der imidlertid lagdes under 
Findstrupgaard.

Fremdeles saar han 1719 Zens Hansen Errebos Skjode 
paa en Bondegaard i  Vesterskjerninge, der ogsaa havde vceret 
Ryttergods, hvad ogsaa var Tilfceldet med Johan Snedevinds 
Gaard og 3 Huse i Aaby samt 3 Huse i  Sallings, som han 
1739 kjobte af Herredsskriver Niels Krogstrups Enke. Endvidere 
havde han 1735 soroget Godset med 1 Gaard i  Dsterby, 1 
Gaard og 2 Huse i Falsled, som han fik as Joh. Eskild 
Falsen t i l  Sobysogaard. Fra Nakkebolle kjobte han 1743 en 
Lykke, kaldet Rodkildsovre for 2000 Rdr. (udgjor nu en 
Del af den indhegnede Dyrehave), og samme Aar kjober han 
Haarby Molle for 2000 Rdr. og et Hus i  Aaby for 90 Rdr.

D a Kong Frederik den Fjerde 1717 gjorde en Rejse 
igjennem Fyn, besogte han Holsten paa Langeso og onskede, at 
han paany skulde trcede i  hans Tjeneste, ja tilbod ham i 
Naade det forste ledige Regiment. Men, da den forste Vakance 
blev ved et norsk Regiment, frabad Holsten sig den kongelige 
Naade. — Majestceten fandt sig i  hans Grunde og gav ham 
T itte l af Oberst.

I  Aaret 1723 sogte han Kong Frederiks Konfirmation 
paa det af ham forfattede Erektionsbrev as 20. M arts  paa



Oprettelsen af et Stamhus af Findstrupgaard og Gods under 
Navn af Holstenshus. Z  dettes Indledning hedder det: 

„Saasom den almcegtige Gud har vceret saa naadig at 
velsigne mig med en Del Aordgods her i  Fyen, som jeg ncrst 
Guds Hjcelp og naadige Bistand har forhvervet baade ved 
egen Vindskibelighed, faa og udi min allernaadigste Arvekonges 
Krigstjeneste uden Riget i Brabant og Flandern fra  ! 7 0 i ,  da 
Hs. kgl. Majestcets Krigstropper bleve overladte t i l  de hpje 
Allierede, og t i l  1710, da de igjen t i l  Hs. kgl. Majestcets egen 
Tjeneste bleve hjemkaldte, og jeg da ikke vidste mine erhvervede 
M idler bedre at emplojere, end at scette dem i  Jordegods i 
m it eget Fcedreland, saa har jeg tillige med min kjcere Frues 
f r i  V illie  besluttet, og fundet for godt, den almcegtige Gud t i l  
JEre og vores Families Konservation, at indrette vores Hoved- 
gaard Findstrup og det nu underliggende Gods t i l  et Stamhus 
under Navn af Holstenshus."

Stamhuset skulde efter S tifterens og Stifterindens Dpd 
falde t i l  deres celdste Son og cegte Descendenter, og dersom 
disse ikke ere, t i l  eneste og cegte Efterkommere, saalcenge Mands
linien er t i l ;  men, stever ingen af dem, gaar Dptrene i  A rv  
efter samme Regel. Naar Mands- og Kvindelinien maatte 
uddo, gaar Stamhuset over t i l  S tifterens celdre Broders 
Efterkommere, saa at Spånen har F o rtrin  for Datteren, men 
altid stal fpre Holstens Navn og Vaaben. Stamherren giver 
intet fra sig t i l  Arvingerne, uden hvad Indbo og Inventarium  
angaar, som deles efter Loven; men hvis Arven er faa stor, 
at hans Broder eller Spster kan faa lige saa meget, som 
Stamhuset regnes for, nemlig 40000 Rdr., da skal S tam 
herren gaa i  lige A rv med de pvrige. G ifte r Stamherren sig 
„under sin S tand", mister han sin Arveret. Det paalcegges 
Stamherren at vedligeholde Gaardens Bygninger faavel som 
Kirke, Skole og Hospital. --- Stamhusbrevet blev stadfcestet 
af Kongen d. 30. A p ril l723,  og Stamhuset, som nu fik 
Navnet Holstenshus, bestod af 40 Tdr. 6 Skpr. Htk. Hoved- 
gaardstaxt, 12^ Td. Skovskyld, 402 Tdr. Htk. Bpndergods 
foruden Tiendehartkornet af Dirnisse, Svaninge og Lys, i  alt 
680 Td. 1 Skp. 2 Alb. Bpndergodset var siden 1707 
forsget med ncesten hundrede Td. Hik. Der var 9 hele, 5



halve, 3 Kvartgaarde og i 3 Huse i  Dirnisse; 2 halve 
Gaarde, M sllen og 2 Huse i Kaleko; 4 hele og 8 halve 
Gaarde i  Kattero foruden Bjornemosegaard, 2 Gaarde over 
og 6 under l O Tdr. Htk. samt 4 Huse i Aaby; 2 hele Gaarde 
iP e jru p ; 2 hele, 5 halve Gaarde og 6 Huse i Vssterskjerninge; 
2 halve Gaarde og 2 Huse i Lunde; 1 Hus i Svaninge; 1 
Hus i Aastrup; soruden Derne Lyo og Bjorno. D l Minde 
om Stamhusets Oprettelse lod Stifteren opscette Stenen med 
Indskriften over Hovedbygningens Hovedindgang.

Oberst Godske D itlev var en myndig Mand, der selv saa 
tilrette med egne Djne. Men hans Fremfcerd ved Holstenshus 
bar ikke Spor af den Strcenghed og Selvraadighed, hvorom 
Odense Amts Thingboger vidne. M u ligv is  har ogsaa det 
nordlige Fyens Vonder vceret mere stridbare end Bonderne i 
det sydlige Fyn*). Han var inde i  alt og udgav sine skriftlige 
Ordrer t i l  vedkommende Fuldmcegtig, af hvilke Ordrer der 
endnu som Bilag ved Regnskaberne findes en Mcengde fra 
hans T id ; og de have en paafaldende Lighed med Kong 
Kristian der: Fjerdes skriftlige Ordrer t i l  hans Folk. Han 
bortfcestede selv sine Gaarde, idet han gav Ordre t i l  sin kjcere 
D itle ff (D itlev Nikolajsen Gollbeck) eller de senere Forvaltere, 
at ordne Sagerne. Jndfcestningen as en Bondegaard var 
noget ulige, saaledes betaltes i 721 13 D l. 3 2 /.t for Torpegaard
1 Dirnisse, for en (Z) Gaard paa Lyo 50 Rdr. og for en 
Halvgaard 36 Rdr. For en yde Gaard i  Vesterskjerninge 
betaltes intet, men for en anden Gaard 46 Rdr. 1723— 24 
betaltes for en Gaard i Dirnisse 26 Rdr., for en anden 66 
Rdr., for en Gaard i Katterp 40 og for en anden 53 Rdr.
2 A, for en Gaard paa Munkebro i  Aaby 33 Rdr. 2 A, 
for en Halvgaard 26 Rdr. 1 jj-, en Gaard paa Lyo 33, 
og en paa B jorns 50 Rdr. Jndsoestning for Gaarde af lige 
Storrelse var i stadig S tign ing, et af de bedste Beviser paa 
Godsets Forbedring; saaledes betaltes 1726 26, 33, 40 Rdr., 
ja  Z. Mortensen betalte endog 133 Rdr. 2 sl, for en Gaard 
i  Katters. Han var meget omhyggelig for, at ingen skulde

* )  S e  herom de Uddrag af Odense Amts Tingbøger der angaa Langeft 
som ers givne af K arl Hansen i hans Ridderborge under dette 
Herrescedes Beskrivelse.



fcestes ind paa andet Gods uden at vcere forsynet med hans 
gyldige Fripas. For et faadant lod han sig efter Omstændig
hederne betale med 20— 40 Ndr Undtagelsesvis fik Ole 
Smed i  Pejrup et Fripas t i l  fin Stedson for 13 Rdr. 2 P..

Obersten holdt strcengt over Orden og Scedelighed. 
Hvorledes han ikke vilde vide af de Narrestreger at sige, at 
at man skulde stikke Penge i  Lommeil paa Embedsmandene, 
naar man kom t i l  Session med det indrullerede Mandskab, 
og hvorledes han dog maatte boje sig for denne Uskik, er 
allerede forta lt i forste Del. Lejermaalsboder tilfa ld t Gods
kassen og betaltes af en Karl med 12 Rdr. og af en Pige 6 Rdr. 
Hans Hallfen paa Lyo stod i Begreb med at fcrste en Gaard; 
im idlertid lader hans Fcestemo sig overtale af en anden; men 
Hans Hansen vilde gjcerne have Gaarden, som nok var en 
god Gaard, og Pigen, ja hun maatte jo solge med; saa 
maatte han forst betale et stort Lejermaalsbode af 33 Rdr. 2 P. 
for hende og siden fceste Gaarden ovenpaa. Men holdt 
Obersten strcengt over den kirkelige Tugt, saa sorgede hall lige 
saa trolig for, at de under hans Varetoegt beroende Kirker 
bleve vedligeholdte paa en anstcendig Maade. Der blev saaledes 
1721 foretaget en gjennemgribende Restauration ved alle de 
under Gaarden vcerende Kirkebygninger. En almindelig 
Jndtcegt for Kirkeejere var Ligpenge for Jord og Klokker. A t 
blive jordet i  Kirken betaltes efter Omstændighederne med 
10— 20 Rdr., ja  ogsaa langt mere, efter som det var paa et 
mere eller mindre anset Sted i  Kirken. Koret var det dyreste 
og i Reglen forbeholdt Adlen. A t blive jordet paa Kirkegaarden 
med Sang og Klang kostede i Rdr., for Born det halve. I  de 
Fattiges Jord betaltes intet.

Oldengjceld var en ikke helt ubetydelig Jndtcegt. Naar 
der var god Olden, og det var der scedvanlig i hine Tider, 
saa kunde der i Skovene tages imod en betydelig Mcengde 
Svin . 1720 optoges 840 S v in , der gav en Jndtcegt af 125 
Ndr.; 1725 blev der modtaget og indbrcendt 1119 S v in  i 
Holstenshuses Skove foruden Prcesternes, fom havde fr i 
Oldenret (Svaninge Prcest havde 3 og H r. Halls i Faaborg



havde 6 S v in ), der gav en Zndtcegt af 170 Rdr. 1727 blev 
der indbrcendt 523 S v i" ,  der gav en Zndtcegt af 124 Rdr. 
foruden 28 Rdr. 4 P. 6 F i  Brcendepenge.

Jstedet for den gmnls Maade at levere Landgilden i 
Skceppen lod han sine Bonder betale med Penge. De hele 
Gaarde i Dirnisse betalte deres Landgilde med 16 Rdr. 1 P. 
7 A  de halve med 8 Rdr. 13 /-? og Husmcendene med 4 Rdr. 
2 P. Lyo Lands 23 Gaardmcend gave hver 10 Rdr., Bjorno 
6 Gaardmcend hver 12 Rdr. osv.

Oberst Holsten var en praktisk Mand, der forstod at 
drage Zndtcegt af adskillige Poster, fom ikke vare almindelige 
i  hine Tider. Saaledes gave Oboerne fra Lyo og Bjorno 
hvert Aar en Kjendingsgjoeld af 40 Rdr. for at vcere fr i for 
at stille Soldater. Im id le rtid  vare disse Dboer ikke f r i  for 
at misbruge deres Frihed, idet de uden Herskabets Minde 
rejste t i l  andre Godser eller fore t i l  Sos, hvorfor Holsten beder 
sin Fuldmcrgtig advare Oboerne mod slige M isbrug, da de ellers 
vilde miste den. Zordebogens Zndtcrgter for Aaret 1722— 23 
af Landgilde Hus og Hovningspenge var 1276 Rdr.; og heraf 
stode kun 229 Rdr. t i l  Restance. Naar man tager Hensyn 
t i l  andre Godser paa hin T id , faa er dette et meget gunstigt 
Resultat og et Bevis paa Godsets gode Tilstand.

Naar man ved, at det syttende og den storste Del af det 
attende Hundredaar var en stridbar Tid, i  hvilken den ene 
Herremand og den ene Myndighed rejste sig imod den anden, 
saa kan man ikke undres over, at Toldvcesenet og Strandriderne 
iscer var en forhadt Ins titu tion , thi de hindrede, eller i alt 
Fald fortrcedigede Bonderne i deres Smughandel med Oboerne, 
og Herremcendene antog sig gjcerne Bondernes Sag: det var 
en Wressag at vcerne om deres Ret overfor fremmede Overgreb, 
og herpaa giver K arl Hansen i sin foran ncevnte Beskrivelse 
af Langess flere Beviser. Z  Aaret 1734 anlcegger Oberst 
Holsten Sag mod Tolder Johan Hejde af Faaborg, fordi denne 
havde opbragt en Baad med t3— 14 Tdr. Byg,  som Holsten 
havde ladet en Bonde, Mikkel Fisker fra Kattero, hente paa 
Lyo. Da Mikkel var gaaet i Land for at hente Vogne, kom 
Tolderen og forte baade Baad og Byg t i l  Faaborg. Holsten



finder, det er urimeligt, at han ikke maa fore sit Korn fra 
Lyd t i l  sit Gods. Det er en uundgaaelig Nødvendighed at 
overfors baade Landgilde og Skattekorn, hvorfor han forlangte 
baade Baad og Byg tilbage og Tolderen idomt en M ulkt. 
Men, da Baadforerne stalde have angivet sig ved Faaborg 
Toldsted, hvad ikke var sket, blev baade Baad og Byg frakjendt 
Mikkel Fisker, der desuden blev domt t i l  at betale Sagens 
Omkostninger med 6 Rdr.

A t denne ncergaaende Behandling af det forhadte Told
væsen maatte krcenke den myndige Oberst, er let at forstaa. 
Han sogte derfor Kongen om Frihed t i l  i  Fremtiden at over
fors Korn og Produkter fra sine D er; og det blev ved 
Resolution af 1736 tillad t Oberst Holsten og dennes Bonder 
at overfore Korn og Afgrode fra Lyo og de andre Der, naar 
de ikke betjene sig af de af Toldvcesenet forbudne Baade og 
ej medtoge andre Varer, medmindre det. strax angives paa 
Toldstedet.

Der var iovrig t mer end Grund nok for Toldvcesenet t i l  at 
vcere paa sur Post ved ethvert mistænkeligt Tilfcelde. Smugleriet 
dreves ikke alene ved Horne og Boyden, men trind t omkring 
ved Kysten, ved Kattero, Aastrup og Ulbolle S trand. Det 
var scerlig LEroboerne, som altid have havt O rd for at vcere 
dristige Smuglere. De vare indgaaede med Oboerne og Kyst
boerne paa Fyen, saa Toldbetjentene ved deres kejtede 
Manovrer sjcelden „attraperede" nogen. Z  Forening med 
Faaborgerne havde de —  naar det faldt dem ind — tra v lt 
med at snuse allevegne efter ufortoldede Varer, og de toge 
dem ikke sjcelden mere Ret t il,  end de strcengt taget havde 
Lov til.

Der var en Hilsmand Hans Alsing i  Gundestrup, som 
havde 3 Brodre paa A ls, med hvem han stod i  levende 
Handelsforbindelse, og som 1735 blev greben med en Del 
indsmuglet Tobak. D a han ikke kunde betale de ham idomte 
Boder, blev han samme Aar sat ud af Huset. Herover blev 
han ncesten rasende og svor, at Djcevelen skulde flyve i Luften 
enten med Rodkilde eller Nakkebolle; men for disse strcekkelige 
Undsigelser blev han domt t i l  Bremerholm sur Livstid. To



Mcend i  Aaby, Fader og Son, havde samme Aar stjaalet en 
Hest, som de lejede Zorgen Lollik t i l  at sejle over t i l  Wro 
med, for at scelge den og kjobe Tobak for Pengene; men Told
væsenet fik fat i Lolliken og Tobakken, og Tyvene, Zorgen 
Andersen og Son, bleve kjendte modne t i l  Galgen, medens 
Lolliken maatte stogges t i l  Kongen, for derefter at gaa i B o lt 
og Zern paa Vremerholm sin Livstid.

Hvor Herremandene begunstigede Smugleriet, kunde 
dette noesten uantastet finde Sted. To Herremoend, Johan 
Lehn paa Nakkebolle og Rodkilde samt Herskabet paa Hvedholm, 
sogte at afvcebne dette Uvcesen, hvorimod holdt det lcengere 
ud ved Falsled, da Etatsraad Hein paa Stensgaard tappert 
vcernede sine Bonder mod ethvert Angreb fra Toldvæsenets 
Side. Det samme, have vi set, var Tilfoelde ved Holstenshus, 
skjont Obersten ingenlunde begunstigede selve Smugleriet, 
saaledes som en lille  Historie fra Stensgaard beviser, at man 
her gjorde. Det traf sig nemlig en Gang, at en Mand blev 
anholdt med et Lees S a lt imellem Fangel og Odense. Han 
foregav at have hentet det i  Falsled, hvorhen nu Toldvcesenet 
sogte og sandt ogsaa virkelig 6 - 7  Skp. S a lt; men Fuld
mægtigen fra Stensgaard var imidlertid kommen tilstede og 
bad Toldvcesenet erindre, om der var mere S a lt, end Manden 
selv kunde have Brug for, og enten han gjemte det i  Stalden 
eller paa Loftet, maatte vcere hans egen Sag. I  det samme 
kom der Bud, at Toldvcesenet havde fundet en Del Skind i  
et Hus ved Stranden, som man var i Fcerd med at loesse 
paa Vogne. Forvalter Lcesso kom da t i l  Stede og fortalte 
dem, at det skulde blive dem en dyr Historie, da Skindene vel 
ikke vare indsmuglede. Og de ikke havde truffet nogen i  Fcerd 
med at fore dem bort, maatte Betjentene slukoret lcesse 
Skindene af og bcere dem ind i Huset igjen. Hein paa Stens
gaard sogte Toldvcesenet for Vold og Nan, men Herredsfogden, 
som maatte antage, at Toldfolkene havde handlet i god Tro, 
lod deur flippe med en Advarsel, medens Faledboerne bleve 
frisundne.

Med Etatsraad Hein paa Stensgaard havde Oberst Holsten 
nogle Aar senere en mindre behagelig Sag. Det var en



Jagthistorie, af hvilke han havde flere ved Langesp.*) Skytten 
fra Holstenshus blev skyldt for at have udpvetJagt med Heste 
og Hunde paa Stensgaards Enemcerker, som i Svaninge, 
M illinge, Dsterbyes og Falsleds Tofter og Haver. Det havde 
Skytten fra Holstenshus sagtens ogsaa ment, thi det blev 
oplyst, at han hensynlpst havde nedtraadt og beskadiget Bandernes 
Korn. Hein gjorde store Fordringer mod Holsten, som 
im idlertid oplyste, at han dog maatte have Ret t i l  at udpve 
Zagt paa sine Zorder i Svaninge Sogn, hvor hall havde 
Herlighed over Prcestegaard og Degnebolig, og ejede en Gaard 
i  Falsled, en Paastand der ogsaa blev Laget t i l  Fplge, medens 
Skytten blev idpmt en M ulkt.

Under 20. A p ril 1737 meddeler Kong Kristian d. 6te 
Tilladelse t i l  Oberst Godske D itlev Holsten og Elisabeth Sofie 
Knuth, t i l  ved Testament at disponere over deres M id le r og 
Formue, som de selv lyste. Selve Testamentet er affattet d. 1. 
Oktbr. 1740, og heri tog Holsten sig Net t i l ,  hvis han over
levede sin Frue, at beholde sine Ejendomme og sit Jordegods 
ubeskaarne, saaledes at han fr it  kunde disponere derover, som 
han selv fandt for godt. Men flulde Fruen blive den lcengst 
levende, og hun ikke pnflede at besidde Hovedgaardene, da 
flulde hun forlods nyde alle Juveler, Guld, S p lv , Metaller 
og a lt andet Indbo, samt dertil vcelge den bedste lukkede 
Vogn, med 4 af de bedste Heste og S e le tp j; men findes saadant 
ikke i forsvarlig Stand, skal hun i  Stedet herfor nyde 500 
Rdr. Hans 3 Dptre skulde hver have 12000 Rdr. udbetalt 
as Stamherren, medens han selv havde udbetalt dem en lige 
saa stor Sune i  Brudeskat. Spnnen Adam Kristoffer Holsten 
flulde som fpdt Stamherre efter Foroeldrenes Dsd overtage 
ikke alene Holstenshus men ogsaa Langesp, som skulde in 
korporeres i  Stamhuset, hvorved soerflilte Bestemmelser toges. 
T il Dirnisse Hospital udlagde han 1200 Rdr. der flulde ud- 
scettes paa Rente t i l  5 pCt. A f denne Rente skulde Skole
mesteren nyde l 2 Rdr. aarlig, medens det dog paalagdes ham



at holde Altertavlen, Kirkegulvet og Vceggene i  begge Be
gravelser rene.

Da G. D . Holsten overlevede sin Frue, som dode d. 3. 
Dcbr. 1742 i  sit 57 Aar, fandt han sig foranlediget t i l  at 
gjore adskillige Forandringer i  det oprettede Testament, navnlig 
at alt Inventarium  osv. skulde tilfalde Tonnen, Stamherren Adam 
Kristoffer Holsten, ligesom der toges en Del nye Bestemmelser 
med Hensyn t i l  Udbetaling af den Dotrene tillagte Arv.

Elisabeth Sofie Knuth havde stjcenket Godske D itlev 
Holsten 12 levende Born, af hvilke dog de otte dode i  deres 
Barndom. I  en Familieoptegnelse paa Holstenshus findes de 
i  folgende Orden:

1. Adolf Eggert, s. paa Langeso d. 16. S p tb r. 1710, d. d. 
16. Fbr. 1712.

2. Anne Margrete, s. paa Langeso d. 31. Aug. 1711 og dode 
7 Maaneder gammel d. 26. M arts 1712.

3. Eggert Kristoffer, fodt paa Langeso d. 14. Oktbr. 1712 og 
dode 3. M a j 1714.

4. Id e  Margrete s. paa Langess d. 22. Fbr. 1714 og d. d.
1. Januar 1716.

5. Eggert Kristoffrr, s. paa Langeso d. 9. Fbr. 1715, dod
i Pretz d. 22. Januar 1717 og der begravet.

6. Kristian Adolf s. paa Langeso d. 30. A p ril 1716, dod d. 
22. Dcbr. 1717.

7. Adam Kristoffer s. paa Gjelskov d. 18. Sptbr. 1717 (se 
nedenfor).

8. Frederikke Sofie, s. d. 4. Dcbr. 1718, g ift 1740 med
Frederik Lovenorn, en Son af General Poul Lovenorn,
Kouferensraad og Amtmand over Korsor og Antvorstov 
Amter. Han dode 1779, og hundode d. 31. J u li  1774.

9. Anne Margrete, s. 26. Dcbr. 17! 9 , g ift 1741 med
Frederik Kristian Ludvig Pentz t i l  Fjellebro og Skovs- 
gaard. De dode begge i Aaret 1770.

10. Id a  Kristiane, s. i  J u li 1721, dod  ̂ Aar derefter.
11. Anne Sofie, s. d. 4. Oktbr. 1722, gift 1744 med

Generalmajor Kr. Fred. Lutzorv t i l  Soholt, Ulriksdal og 
Scedingegaard paa Laaland. Efter hans Dod 1759 fandt

MWW



hun Behag i  at bo i  Fuglse Prcestegaard, hvor hun levede 
sin Alderdom i  Stilhed. Hun dode 1782.

12. Frederik, s. i  M arts  1725 og dode 14 Dage derefter.
Godske D itlev Holsten dode d. 25 Nvbr. 1745 i  sit 71 

Aar og hviler tilligemed sin Frue i  de to store Stenkister i 
Dirnisse Kirkes Taarnhvoelving. Et Wreminde, bestaaende 
af to store Trcetavler med paamalet Indskrift, blev trykt og 
udgivet med latinsk og dansk Text ved deres Sons og Efter- 
folgers Foranstaltning.

4. Adam Kristoffer Holsten,

Godske D itlevs Son og Efterfolger, var som foran anfort 
fodt 1717. Femten Aar gammel forlod han Hjemmet for at 
studere, sorst i  Kiel, siden i Kjobenhavn. 1738 gjorde han en 
Rejse t i l  Norge og Sverrig. Hjemkommen herfra havde man 
bestemt ham t i l  Krigsstanden, ja  han blev endog 1739 Kaptajn 
i  Infanteriet, der imidlertid ikke behagede ham, hvorfor han 
helligede sit L iv t i l  Fredens Sysler og tog en ny Udenlands
rejse paa 3 Aar t i l  Tyskland, Frankrig og Holland og blev 
efter sin Hjemkomst udncevnt t i l  Kammerjunker af Kong 
Kristian d. 6te d. 15. Fbr. 1745.

Jfolge Faderens Bestemmelser skulde han ej alene soge 
kongelig Konfirmation paa Indlemmelse af Langeso Gaard 
og Gods i  Stamhuset Holstenshus, men og paa Birkeret t i l  
Langeso Gods, hvilket alt blev ham bevilget 1747. Han ogede 
Bondergodset baade ved Holstenshus og Langeso og iscer ved 
sidstnævnte Gods, hvor han desuden istedet for den gamle 
Bindingsværks - Hovedbygning 1775 opforte den prcegtige 
grundmurede Hovedbygning, der nu pryder dette Herrescede. 
Paa Facaden ud t i l  Haven lod han scette den Indskrift: „F o r 
Efterkommere, ikke for m ig", men han opnaaede dog at bebo 
denne Bygning i  over 20 Aar, for han dode.

Ved Holstenshus foretog han gjennemgribende Forandringer 
og Forbedringer. I  forste Del (S . 86 fl.) er sremhcevet en 
Del af de Forarbejder, der fandt Sted forud for den tildels



imod Bondernes V illie  foretagne U dfliftn ing, hv-s Vanskelig
heder den cedle Godsejers Fremsyn og besindige Optrceden 
efterhaanden overvandt. Og Dirnisse Sogns Udskiftning, der 
fuldfortes i 772— 73, var dog en af de forste i  hele Landet. 
For dette Sogns Vedkommende blev der maafke taget for 
meget Hensyn t i l  Bondernes Onsker, hvilket har bidraget til, 
at senere Tider have stemplet denne Udskiftning fom et mindre 
heldigt Forsog. Disse store og omfattende Arbejder ville 
im idlertid ses i  et helt andet Lys, naar man tager Hensyn t il,  
at man dengang endnu saa godt som intet Forbillede havde, 
samt at Bonderne paa hin Tid havde Modvillie mod alt nyt, 
hvorfor de med Hcender og Fodder satte sig mod Udflytningen, 
eftersom ingen af dem vilde afstaa deres gamle Haver og 
velgjodede Toftejord for at modtage en samlet Lod i  Ud
marken.

Med en usvcekket og urokkelig Velvillie mod sine Bonder 
holdt han en strceng Mandstugt i  Anledning af enhver 
Uorden paa Godset, hvilket han saa meget bedre kunde, som 
han 1745 i  Gehejmeraad Adelers Sted blev Amtmand over 
Nyborg og Tranekjcer Amter. Han indforte Orden i  enhver 
Henseende og taalte ikke S v ir  eller Lidenskabelighed blandr 
sine Bonder, hvorfor den ncermeste Aarsag dertil, den ulykkelige 
hjemmelavede Brcendevin, bleo bandlyst fra Egnen. Mere end 
en celdre Mand, som havde ladet sin Gaard forfalde som 
en Folge as Drukkenskab, blev taget frem, som et afskrækkende 
Exempel domt fra Gaarden og fik oven i  Kjobet et kortere 
eller lcrngere Ophold i  Odense Tugthus. Saaledes blev Erik 
Madsen i Skjerninge formedelst D rik og Liderlighed, og fordi 
han havde ladet sin Fcestegaard forfalde, 1767 domt t i l  at 
have Gaarden forbrudt og henscettes i  Odense Tugthus i  2 
Maaneder for derefter igjen at indfinde sig ved Holstenshus's 
S tavn, da han ellers uden Lov og Dom igjen kunde indfcettes i  
Tugthuset. Mads Iorgensen i samme By fik 1769 samme 
Dom, fordi hun havde ladet sur Fcestegaard forfalde og vist 
Opscetsighed mod Herskabet. En vcerre Dom fik en Husmand 
ligeledes fra Skjerninge, fordi han havde udstedt et falsk Pas, 
idet han fik 2 Aars Arbejde i  Nyborg Fcestning. Kattero



Karle, som 1775 havde drukket og spillet i Byen, hvor de 
havde vedtaget at prygle Ladefogden, bleve tilta lte , mm slap 
fr i for S tra f, da de bade Herskabet om Naade og gjorde 
Lofte om Forbedring. Mod det odelceggende Skovtyveri tog 
Amtmand Holsten ogsaa energiske Foranstaltninger, som havde 
deil foronskede Virkning (Se Forste Del V  Afsnit). Overtrædelser 
af slige Forbud, saavelsom Udovelsen af andre grove Uordener, 
paadrog den Vedkommende et Ansvar, der ikke sjcelden endte 
med Jndscettelse i  Tugthuset.

Det maa her bemcerkes, at ikke alene Herskaberne havde 
Lov t i l  at indscette deres Bonder og Tjenestefolket i  Tugthuset, 
selv uden Lov og Dom, men Forceldre, Husbonder og Haand- 
vcerksmestre kunde paa samme Maade indscette deres Born, 
Tyende og Lceredrenge, naar disse havde vist Ulydighed, Uforsig
tighed, Utroskab, Opscetsighed, Skjodesloshed, Forsommelse og 
flet Opsorsel. Men, medens Haandvcerksmestre nceppe benyttede 
denne Ret, havde man hist og her.Tilscelder, hvor Forceldre indsatte 
deres Vorn, og Husbonder indsatte deres Tyende. Det var 
dog i endnu hojere Grad Autoriteterne, Magistraten og m ili- 
taire Myndigheder, saavelsom Godsejerne, der gjorde saa flittig  
Brug as Tugthuset. Men foruden at Godsejerne, som havde 
S ig t- og Sagefaldsretten, maatte troede i  Forhold t i l  Tugthuset, 
derved at de skulde lade de Skyldige tilta le  og efter Herreds- 
tingets eller Birkets Dom lade dem bringe i  Straffeanstalten, 
vare de i  Fundatzen ligefrem opfordrede stil at „hidskikke de 
Karle, der ikke vare skikkede t i l  at modtage en Gaard eller t i l  
at vcere So ldat", og man har i  Odense Tugthus-Protokol 
Vidnesbyrd for, at henved 100 Zndsoettelser uden sorudgaaende 
Dorn har sundet Sted af denne Grund. Odense Tugthus 
var oprindelig den mildeste Straffemaade, og ncermest hvad v i 
nu forstaa ved eu Arbejdsanstalt. Naar der var „Trang for 
Folk", var Inspektionen om sig, og man har endog det 
Tilfcelde, at en Godsejer med Haand og Segl bortgav en 
Karl paa Livstid, som kun var indsat t i l  Revselse i  nogen 
Tid. Den, som engang var sendt derhen, havde ingen Klage 
at fors, men maatte taalmodig vente, t i l  det behagede Godsherren 
at lade ham los. Der var ikke Sporgsmaal, om den indsatte



var tilfreds eller utilfreds med sin S tra f. Ikke mindre end 
33 Godsejere benyttede sig af denne Ret og deriblandt 
Stiftamtmanden og Biskoppen selv. De kvindelige Herskaber 
eller deres Forvaltere vare mest tilbøjelige t i l  at indscette Folk, 
der noevnes saaledes Fruerne Cicignon t i l  Nakkebplle, Krag t i l  
Egeskov, Walkendorf t i l  Klingstrup o. fl. Denne Tilstand be
gyndte strax 1753 og naaede sit hpjeste henved 1770*).

Det er let at indse, at hvor Vilkaarlighed saaledes gjorde 
sig gjceldende ved Benyttelse af Tugthuset, maatte sligt fremavle 
en ond Aaud blandt Bpnderne. Vilkaarlighed har nceppe 
snndet Sted ved Holstenshus. Det var langt fra Gods
ejerens V illie . Hans Hensigter med Afbenyttelse af 
Tugthuset var kun at fjcerne saadanne Bpnder, der trods 
gjentague Advarsler havde vist sig uforbederlige og farlige for 
den gode Orden, som han pnskede tilvejebragt paa sine Godser. 
H ertil sigtede alle hans Indretninger og Formaal. Som 
et Exempel paa, at han stundom optraadte med Bestemthed 
lige over for Bpnderne, naar han indsaa, at en eller anden 
Bestemmelse vilde vcere t i l  deres Gavn, meddeles fplgende 
Trcek fra Langesp Gods: En Gaardmand, som havde en stprre 
Gaard (Ruespgaard), var forfalden t i l  Drik, saa det Aar for 
A ar gik tilbage for ham. Det mishagede Godsejeren, der 
fremsatte sit Onske om, at Manden skulde bytte Gaard med 
en anden —  en niere driftig  Mand, som havde en mindre 
Gaard (Stedet Nykjpbing.) Den fprst ncevnte Gaardmand 
ncegtede rent ud at indlade sig paa sligt. Men en skjpn Dag 
sender Holsten et Antal Vogne ud for at fly tte , og, da den 
sidste Vogn var lcesset, krpb Manden ganske rolig op bag paa. 
Og de befandt dem begge vel ved Byttet.

Z  Ncerheden ad Holstenshus anlagde han en Saumplle, 
der dreves ved Vandkraft, hvorpaa det t i l  Gaard og Gods 
npdvendige Bygningstpmmer blev skaaret. Ved Savmpllen var 
ogsaa indrettet et Kalkslageri og en Slibemplle, hvilke dog 
tilsammen bleve nedlagt, og en liden Kornmplle indrettet paa

* )  Efter et af Biskop Engelstoft velvillig overladt Haandskrift „Uddrag 
af Odense Tugthus-Protokol."



Stedet. Denne er ogsaa nedlagt og erstattet af en hollandsk 
Vejrmolle, Helenemollen kaldet. — De nye Vejes Indhegning 
og Anlceg, Stenhegns Opforelse, Pileplantning og forbedret 
Agerbrug med mere, er omtalt i  Forste Del. Her stal derfor 
kun tilfojes, at han 1779 lod hver Bondes Grund inddele i 
n i Kobler og indforte en ensartet D r if t  i  hele Sognet. Han 
sogte ved Prcemier at udbrede Kloveravlen og saa heraf den 
foronstede Virkning. Med Prcemier opmuntrede han ligeledes 
Strandboerne, scerlig paa Lyo og Bjorno, t i l  at drive Strand- 
fiskeri. Hans gode V illie  og cedle Hensigter for hans Bonders 
Vel spores allevegne.

Adam Kristoffer Holsten, fom siden d. 15. Febr. 1745 
havde vceret Kammerjunker og Amtmand over Nyborg og 
Tranekjcer Amter, blev under 7. Januar 1755 udncevnt t i l  
Kammerherre og under 18 Avg. 1758 udncevnt som Medlem 
af den anordnede Kommission t i l  at undersoge adskillige Poster 
t i l  Landvcesenets Fremtarv og Nytte, ligesom han under 
samme Dato fik Udncevnelse som Kirkeinspektor i Kongens 
Rytterdistrikt i  Sjcelland. Endvidere fik han ved kongelig Ud
ncevnelse af 11. A p r il 1760 i  Forening med Kammh. Mogens 
Rosenkrantz og Etatsraad Jakob Barchmann t i l  at undersoge 
de fra Kommisionen t i l  Iordegodsets Forbedring indkommende 
Erindringer og Forflag.

Amtmand Holsten blev under 22. M a j 1777 udncevnt t i l  
Gehejmeraad, hvorefter han det folgende Aars 4. Sptbr. blev 
gjort t i l  Baron, og Stamhuset ophojet t i l  Baroni. Erektions
brevet, der er prcegtig og omhyggelig udfort, er stadfcestet 
af Kongen d. 15. Sptbr. 1779. Han var desuden 1767 be- 
naadet med Ordenen lls Innion parfaits og 1768 med 
Dannebrogsordenens Storkors.

Efter de Baronerne givne Privilegier skulde Baroniet 
Holstenshus nyde alle de Friheder og Rettigheder, fom andre 
Lensbaronier, dog med Undtagelse af Skattefrihed for 100 
Td. Htk. Baroniet blev oprettet for Adam Kristoffer Holsten 
og Fru Adelhejd Benedikte Rantzau og deres cegte Descendenter 
faavel af Mands- fom Kvindelinien. Erektionsbrevet grunder 
sig paa Stamhusbrevet og bestemmer fremdeles, at dersom

142()l8t6Q3kus o§ Nakksdolle.



Gehejmeraad Baron Holstens Efterkommere saavel af Mands- 
som Kvindelinien fkulde ud do, bortfalder den friherrelige Stand 
for den, som overtager Gaard og Gods, og Holstenshus bliver 
igjen et Stamhus. Det skal staa Lensherren f r i t  for at 
udbrede Baroniet med Jordegods, Kirker og Skove, eller 
hvad der maatte findes belejligt at tilfors og „inkorporere" med 
Kongens Aprobation. Skulde Lensfolgeren voere umyndig, 
naar Baroniet tilfa lder ham, skal den noermeste Vcerge eller 
noermeste Froende ansoettes t i l  at administrere Baroniet, ind til 
Besidderen selv har naaet den myndige Alder, 20 Aar. T il 
Lensbesidderens efterladte Enker er fastsat Pensioner, som noeste 
Efterfolger aarlig har at udrede.

Gehejmeraad Holsten holdt d. 29. Avg. 1749 sit B ry llup  
i  Hamburg med den attenaarige Froken Adelhejd Benedikte 
Rantzau, Datter af Hans Rantzau t i l  Panker i  Holsten, og 
havde i  dette Wgteskab folgende B orn :

1. Magdalene Lucia, fodt paa Pronstorf i  Holsten d. 8.
Septbr. 1750, Stiftsdame i Wallo Kloster, dod d. 17.
M arts  1794.

2. D itlev, fodt paa Holstenshus d. 10. Oktbr. 1751 (se

3. Frederik, fodt i  Kjobenhavn d. 30. Oktbr. 1753 o ode 
sammesteds i  sit fjerde Aar den 23. Dcbr. 1756.

4. Sofie Dorthea, fodt paa Holstenshus d. 3. J u li 1755, 
dod d. 21. Fbr. 1768.

'  5. Elisabeth Kathrine, f. paa Holstenshus d. 27. Septbr.
1756, dod som Konventualinde i  Vemmetofte Kloster.

6. Hans, fodt paa Grondal ved Kjobenhavn d. 17. Nvbr. 
1758 (se nedenfor).

7. D itlev Kaj, fodt paa Holstenshus d. 30. A p ril 1762. 
V ar 1794 Kaptajn ved Garden t i l  Fods, dod . . .

8. Sofie Dorthea, fodt paa Holstenshus d. 5. Ju n i 1768*), 
dod som Konventualinde i  Roskilde Frokenkloster.

Adelhejd Benedikte Rantzau dode d. 7. M arts  1794.

* )  Efter Familieoptegnelser paa Holstenshus

nedenfor)



Ved den derefter afholdte Skifteforretning tilfa ld t der Exellencen 
Gehejmeraad Holsten for sin Boslod som Enkemand 105,601 
Rdr. 5 A 13 /3 og for en Sosterlod efter Datteren Magdalene 
Lucia 11,733 Rdr. 3 P. 5 /3. Han modtog Mobler paa alle 
tre Gaarde: Holstenshus, Langeso og Gaarden i  Odense for 
12,253 Rdr., A llodial Bondergods for 4,542 Rdr., Gaarden i 
Odense for 3000 Rdr. og udestaaende Kapitaler t i l  et Belob 
af 96,687 Rdr. Hver af de 3 Sonner fik Mobler for 1704 
Rdr. og Penge og Værdipapirer t i l  etWelob af 21,763 — 
ia lt 23,467 Rdr.

I  en Alder af 79 Aar giftede den gamle Gehejmeraad 
sig paany med Komtesse K lara Charlotte Trampe, en Datter 
af Grev Adam Frederik Trampe t i l  Logismose.

T il disse korte Trcek af Gehejmeraad Holstens Livshistorie 
flulle v i endnu knytte en Udsigt over Baroniets Tilstand, 
henimod Slutningen af hans Tid, efter det i  Arkivet vcerende 
Manuskript om Holstenshus af L. Boesen. Og ved at jcevnfore 
de sammesteds opbevarede Skifteakter Med de ovrige Vidnes
byrd fra  hin Tid, maa v i undres over den gode Orden, hvori 
a lt var sat. En Synsforretning over Holstenshus ved Gehejme- 
raadens Dod viser os baade Gaardens gode Tilstand og dens 
hensigtsmæssige Indre tn ing , hvorfor folgende korte Uddrag 
meddeles:

B o r g g a a r d e n .
D e t  n o r d r e H u s  er grundmuret og teglhcengt, 2 Etager 

med Kjcelder under, uden Mangler og vel vedligeholdt.
V e s t r e  H u s  er gammelt Bindingsværk, 2 Etager med 

Kjcelder under, uden Mangler og vel vedligeholdt.
S o n d r e  H u s  ligeledes Bindingsværk, 2 Etager uden 

Kjcelder, ligeledes vel vedligeholdt. Muren for Borggaarden 
er opfort dels af Kamp- og dels af Mursten.

L a d e g a a rd e n .
Tcerskeladen ligger S . og N., 29 Gulve, 2 Kasteloer, 

1 Avnehus og 2 Kornlofter. Bindingsvcerks- og vel vedlige
holdt.

En Lcengde D . og V. indrettet t i l  Mejeri, Vognremise 
og Tingstue med Kornloft over hele Bygningen.

En Lcrngde paa nordre Side ligeledes O. og V. med 
Portindkjorsel fra  Nord, indrettet t i l  Hestestald, Vognport og 
Bodkervcerksted, med Korn og H o lo ft; uden Mangler. Paa



nordre Side dette Hus var der en Baggard med Plads t i l  
Torv og Brcende, samt Svinehus og Vognport, a lt sammen 
vel vedligeholdt. Udenfor den Sondre Port er et Hus t i l  
Hestekjcerne. Koladen ved den sondre Ende af Twrskeladen 
har Kampestensmure og 4 Rcekker Kvceg og Hestestald i den 
Vestre Ende, en hel ny Bygning.

Gehejmeraaden — saaledes betegner man endnu den 
Mand, var en af det attende Hundredaars Reformatorer i  
Landboforholdene. Han var vel ikke Regeringens umiddelbare 
Raadgiver, saaledes som Brodrene Reventlow, i det Mindste 
ikke som Statsministeren Grev Kristian D itlev Reventlow, men 
han virkede i  Stilhed ved sine Godser, med lige saa cedle 
Hensigter som hine cegte Bondevenner, ja han var endog i 
Tiden forud for dem, idet Reformerne ved Holstenshus iværk
sattes omtrent l 5 Aar tidligere end ved Brahetrolleborg. T il 
Holstenshus kunde Ludvig Reventlow t i l  Brahetrolleborg og 
Kristian Reventlow t i l  Kristiansscede og andre as Samtidens 
Fremtidsmcend ty hen for at se et udskiftet Gods, udflyttede 
Bondergaarde med deres Jordlodder omgivne af Stengjcerder, 
levende Hegn eller Pileplantninger; ny anlagte Veje, en plan
mæssig D r ift , saavel af Hovedgaardens som af Bondernes 
Marker, Enge, Moser og Fiskedamme, og fremfor alt ind- 
fredede og behandlede Skove.

Holstenshus —  siger Boesen, ligger i det sydvestlige 
Hjprne as Nyborg Amt, en halv M i l  fra Faaborg, hvorhen 
Vejen er meget behagelig. A f Hovedgaardstaxt er Gaarden 
ingenlunde af de styrste; den stod paa hin Tid kun for 40Tdr. 
6 Skpr. Jordskyld og 13 Tdr. Skovskylds Htk. Jordens 
Beskaffenhed er forflje llig, dels sandet og gruset, dels ler- 
muldede og enkelte Steder stenrige Jorder. Rug, Havre og 
Boghvede ere de mest gcengse Scedarter. I  fyrste Aar saar 
man Boghvede, andet Aar Rug og tredie Aar Byg og Havre. 
I  gode Aaringer kan man vente otte Fold, medens Jorden i 
ugunstige Aar er tilbyjelig t i l  at give Kedike og Agerkaal i 
Vaarsceden pg Blaaurter eller Kornblomster i  Rugen. Derimod 
findes ingen af de „onde U r t e r "  eller Morgenfruer, der i 
andre Egne have voldt saa megen Skade i Vaarsceden (og



det har da holdt sig t i l  vore Dage). E j heller finder man 
Klinte og Hejre i Vintermarkerne. Hvor Jorden egner sig 
dertil, saar man lid t Hor t i l  Husholdningen, hvad ogsaa er 
Tilfoeldet med Hamp, Humle og Kartofler. Da der ingen 
storre Aalob gjennemfljcerer Sognet, findes heller ingen storre 
Engstrcekninger, men derimod adskillige mindre og gode Eng
haver, iscer ved Byerne. Ved Gaarden er et Hollcenderi af 
150 Koer, som dengang havde vceret bortsorpagtet t i l  en 
Holstener, der behandlede Ost og Sm or paa den i  Holsten 
brugelige Maade. D er holdes adskillige Trcekstude, som sedes 
og soelges eller flagtes t i l  GaardensMrug. Stutteriet har h id til 
beskattet af 2 Hingste og 12 Hopper af en god Race. Der holdes 
omtrent 50— 60 Faar af engelsk Race. As S v in  fedes aarlig 
22— 24 Stykker. De indhegnede Skove bestaa mest af Bog 
og Eg, dog findes ogsaa Ask, E l, A lm , Navr, Hyld, 2Ere og 
andre Trceer, saavelsom mange Slags P ile  og hist og her 
vilde ZEble- og Kastanietrceer. Jfolge kongelig Tilladelse af 
1757 blev en Trediedel af Bjornemosegaards Grund (Ene- 
mcerket) indlaget t i l  Skov, som i  hin Tid (omlr. 1780) stod 
i  den yndigste Opvcext. Paa Marken voxer mest den sorte 
Torn, dog ogsaa Hvidtorn, Hyben og lid t Kristtorn samt 
overflodig Hasselflov. Torvemoser er der ikke alene i  Over- 
flodighed, men ogsaa af soerlig Godhed. Baade Skov og 
Marker ere indhegnede for storste Delen med Stengjoerder, 
Resten med levende Hegn og lid t Risgjoerde. Vejene har 
Gehejmeraaden ladet indhegne og anloegge i  lige Lin ier og 
sat dem i  en god Stand. —  I  Dyrehaven findes 30—40 
hvide og brune Daadyr. I  de ovrige Skove Raadyr og en 
stor Moengde Harer. REvene findes derimod i mindre Moengde. 
A f mindre D y r leve her i  Egnen Loekatte, Pindsvin, Oddere, 
Muldvarpe og Egern. —  A f Fugle findes foruden Agerhons, 
Snepper, Bekkasiner, Vildcender, Kramsfugle, Stcerer, 
saavelsom de muntre Sangfugle: Nattergale, Drosler, Loerker, 
S tillitse r, Sidsiker, Vagteler, Gronspetter o. s. v.; men Storke 
bygge sjcelden i  denne Egn og deres Tal mindskes stadig Aar 
for Aar, muligvis fordi der ved Mosers og Enges Gjennem- 
flcrring ikke findes saa tilstrækkeligt Kryb t i l  deres Noering.



A f stadelige Fugle har man Glenten, Musvaagen, Hejren, 
Lcerkefalken, Krager, Skader, Graaspurve o. s. v. Foruden 
disse er her om For- og Efteraaret adskillige Troekfugle, lige
ledes Skovduer, Ugler, Strandmaager, Blaatcerner, S trand
spurve, Rodbener, Viber og Strandbekkasiner. —  Z de ved 
Gaarden anlagte Fiskedamme, der udsiskes hvert tredie Aar 
og saas med Havre efter holstensk Maade, findes Karper, 
Gedder, Brasen, Karudser, Suder og Rodflaller. Disse F ifle- 
damme ere saaledes indrettede, at Vandet kan lobe af det ene 
i  det andet, og efter at have gjort Tjeneste ved dem over
rifle r det Engene og tilsidst gamles det ved Savemollen og 
hjcelper t i l  at drive dennes Vandhjul.

Foruden en Rcekke Mageskifter som Gehejmeraaden sluttede 
med sine Bonder for at fremme den paatcenkte Udskiftning, mage
lagde han 1759 med Sognepræsten og Kapellanen i  Faaborg 
om nogle Jorder paa Dirnisse Mark og alle Slags Tiender 
af Dirnisse Sogn tilligemed Landgilden af 2 Gaarde der i  
Byen imod en vis aarlig Pengesum og 6 Favne Broende, 
ligeledes indfriedes t i l  Holstenshus de 2 Bondergaarde, Munke- 
gaardene (en Tvillinggaard), i  Kattero, hvis Landgilde var 
henlagt t i l  V in  og Brod ved Kirkerne imod et aarligt Vederlag 
af 12 Rdr. Ved disse Mageloeg kom hele Dirnisse Sogn 
uden noget Foellesskab ind under Holstenshus. J  Gehejmeraad 
Holstens Tid er endnu tilfo rt Baroniet adskilligt Jordegods i  
Vesteraaby, idet han navnlig ved Skjode af Jens Larsen i  
Faaborg 1750 fik to Gaarde: Rasmus Holms paa 8 Td. 5 
Skp. 2 Fdk. og Rasmus Nielsens paa 4 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 
Htk. og 7 Huse i samme By.

Efter et langt og virksomt L iv  og efter at have vceret 
Ejer af Holstenshus og Langeso i  56 Aar, dode Gehejmeraad 
Adam Kristoffer Holsten d. 6. Septbr. 1801. Hans Lig blev 
stedt t i l  Hvile i  det af ham selv indrettede Kapel i  Vigerslev 
Kirke, efter hans eget Dnste uden Pragt. Det hedder saaledes 
i  hans sidste V illie : „Naar jeg ved Doden bortkaldes, skal 
mine jordiske Lcevningers Henscettelse og Begravelse vcere



tarvelig og uden nogen P ragt, saaledes som jeg forbeholder 
mig ncermere at foreskrive." Zstedetfor denne P ragt havde 
han bestemt at uddele 300 Rdr. t i l  Fattige, nemlig lOORdr. 
ved Holstenshus, 100 Rdr. ved Langeso og 100 Rdr. i  
Odense.

Foruden denne Gave har Gehejmeraad Holsten sat sig et 
varigt Eftermcele i  de 6 Hospitaler, 2 i  Dirnisse t i l  12 
Fam ilier, 1 i  Kaliers t i l  8, 1 i  Vesteraaby t i l  8 og 2 ved 
Langeso t i l  16 Familier, t i l  hvilke han ved Fundats af 26 
Oktbr. 1786 og 9 Zuni 1794 havde givet hver Famiile efter 
Udvisning 6 Lces Torv aarlig og en aarlig Gave i  Penge at 
uddele fra Baroniet hvert Aars Zuleaften.

5. Ditlev v. Holsten,

Kammerherre, Baron, Gehejmeraadens celdste Son, blev ved 
Faderens Dod Lensbesidder as Baroniet Holstenshus. Han 
var allerede den Gang en celdre Mand, idet han en Maaned 
efter Faderens Dod fyldte Halvtredsindstyve Aar. Han var 
siden d. 1 Oktbr. 1794 gist med Sofie Dorthea Magdalene 
Rantzau af Huset Panker i  Holsten.

Jsolge Gehejmeraadens testamentariske Disposition af 
4de Zuni 1794 (konfirmeret d. 22. Aug. s. A.) skulde en Del 
Allodialgods, henved 36 Tdr. Htk. i  Odense Amt, tilfalde 
Baroniet. Han havde ligeledes bestemt, at alle levende Krea
turer, alle Skilderier, Kakkelovne og indmurede Kedler m. m. 
skulde solge med Baroniet og saaledes tilfalde Stamherren. 
S in  efterladte Frue havde Gehejmeraaden allerede i  ZEgte- 
fkabskontrakten tilsikret sir: Gaard paa „Storegade" i  Odense 
tilligemed de paa samme Gaard vcerende Kakkelovne med for
noden Zldebrcendsel, der aarlig skulde ydes hende af Baroniets 
Skove og Torvemoser. Foruden adskillige Bestemmelser om 
Pensioner, som Kammerherre Holsten som Lensbesidder skulde 
udrede, navnlig 400 Rdr. aarlig t i l  sin yngste Broder D itlev 
Kaj, ind til han fik et Kompagni, havde den gamle Exellence 
bestemt, at de Folk, som havde tjent ham to ind til 5 Aar,



skulde have en Prcemie af 1 Aars Lsn, og de, som havde 
tjent ham over 5 Aar, 2 Aars Lsn. Det var fremdeles paa
lagt Lensfslgeren ubrsdelig at holde alle indgaaede Mage
skifter, Foreninger og Kontrakter, ligesom det paa det aller 
alvorligste var paalagt ham at holde alle hans Indretninger 
i  forsvarlig Stand og vedbsrlig Hoved- og Ladebygning, at 
ei det ringeste deraf forfalder. Kammerherre D itlev Holsten 
holdt trolig sin Faders Bestemmelser. Han fulgte disse 
Paabud, og de 24 Aar i  hvilke han havde Baroniet i  Be
siddelse, var det hans Hovedopgave, at vcerne og frede om 
alle Faderens Indretninger. Selv bragte han ingen Reformer 
tilveje, men virkede i  Stilhed. In d t i l  1797 havde han haft 
Bolig  paa Holstenshus, men, da han noevnte Aar flyttede 
derfra, tog han ikke mere noget stadigt Ophold her, af hvilken 
Grund der heller ikke er stsrre M inder om ham, end hvad 
der findes i  de Rcekker af Breve, i  hvilke han koresponderede 
med sine Forvaltere om Styrelsen af Gaard og Gods. Han 
dsde uden at efterlade sig Bsrn i  Aaret 1825, hvorfor Baro
niet tilfa ld t den ncestceldste Broder Adm iral Hans v. Holsten.

6. Baron Hans v. Holsten.
var fsdt d. 17. Novbr. 1758 paa Grsndal ved Kjsbenhavn. 
T id lig  bestemt t i l  Ssvcesenet blev han d. 21 Febr. 1780 
Sekondlsjtnant. Som saadan var han med i  Aarene 1781— 82 
paa det Orlogsskib, som udsendtes t i l  Tranqvebar og Nikobar- 
Serne. 1789 blev han Premierlsjtnant og kommanderede da 
Blokskibet „S e jren", der var et af de Skibe som det Aar 
var udrustet for efter Traktaterne at yde de russiske Skibe 
Beskyttelse i  de danste Farvande. 1795 var han Flag 
Ajudaut hos Viceadmiral Kaas paa Linieskibet „ K r o n p r i n 
sesse M a r i e " .  1796 avancerede han t i l  Kaptajnlsjtnant og 
kommanderede 1797 Kutteren „ F o r s v a r " ,  der laa ved 
Kristianssand. De fslgende Aar havde han Kommando paa 
Briggen „ N i d e l v e n " ,  der i  Aaret 1800 ledsagede Handels
skibe t i l  Middelhavet. I  Slaget paa Kjsbenhavns Nhed den



2den A p ril 1801 kommanderede Holsten Fregalen Elven paa 
10 Kanoner der var udlagt ved Siden af O lfert Fischers 
Komandoflib Dannebrogs og fik t i l  Modstander Linieskibet 
G lattow paa 54 Kanoner. Her var det han vandt sig et 

j scerdeles agtet Navn som Sokriger og omtales med soerlig 
Ros i  Olsert Fischers Rapport om dette navnkundige Soflag.

 ̂ Hans Skib havde to Grundskud og kun fem brugelige Kanoner
i tilbage; hans S e jl hang i  P ja lte r om de sonderskudte Rund-
! holter, men han kappede Ankertovene og reddede lykkeligt
l Skibet ind paa Jndrereden. O lfert Fischer havde soerlig an

befalet Holsten t i l  Kronprinsens Opmoerksomhed og han blev 
i allerede i December s. A. udnoevnt t i l  Kaptajn. 1802 var
i han som Meddommer ombord i  Kadetskibet „ S e j r e n "  og
! gjorte Togter i  Nord- og Dstersoen. 1805 var han Flag-
i kaptajn paa Orlogsskibet „Frederikssten" hos Adm iral Liitken

og samme Efteraar forte han Orlogsskibet Sejren.
Under Kjobenhavns Belejring i Sommeren 1807 var 

han Næstkommanderende over de Skibe der skulde forsvare 
Reden, og forte ved et P a r Lejligheder de Kanonbaade der 
angrebe de engelske Batterier under Udfald fra Staden. Som  
Chef for det ene af de to franske Linieskibe, der fik dansk 
Mandskab, var han 1808 i  Vliessingen hvor han lagde en 

» mandig Karakter for Dagen og med Fasthed optraadte mod 
den franske Regjerings ubillige Fordringer — man vilde sende 
de danske Sofolk fra Schelden t i l  Brest for at bescette to andre 
Linieskibe. D a Holsten satte sig herimod blev han holdt en 
Maaned i Fcengsel og siden sendt som Fange t i l  Rendsborg, 
hvor han naturligsvis strax blev sat i Frihed. Endnu samme 
Sommer —  det var 1809 fik han Komandoen over et A n ta l 
Kanonbaade og Fartojer ved Slesvigs Vestkyst. Den 7 Febr. 
1810 blev han udncevnt t i l  Kommandorkaptajn og i  Oktober 
s. A. Hostkommanderende i  Gliikstadt, men allerede i  November 
betroedes ham Overbefalingen over Sovcernet ved Sonder- 

 ̂ jyllands og Holstens Vestkyst og det forestod han t i l  Freden 
> var sluttet i  Kiel d. 14. Januar 1814. Nu vendte vore 

Somcend tilbage t i l  Hovedstaden og Baron Hans v. Holsten 
blev snart udncevnt t i l  Komandor og 1815 Tredie og 1825
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Anden Militcerdeputeret i Admiraliteten. 1829 blev han 
Kontreadmiral, 1834 Viceadmiral, og endelig Adm ira l og 
Ridder af Elefanten. Han var fra  1833 t i l  1848 Adm irali- 
tetens overste fortjente Styresmand.*) Komandor Garde 
skildrer Adm iral Holsten fom en dygtig Soofficer, med en 
blid, oedel, fordringslos og godmodig Karakter som besad 
Kongens Agtelse og Bndest.

Han var d. l7 . Novbr. 1790 bleven gift med Regitse 
Sofie Kaas Datter af Adm iral Frederik Kr. Kaas og Sofie 
Elisabeth Carisius. Tre Sonner var Frugten af dette ZEgte- 
skab.

Adam Kristoffer var fodt d. 3. Decbr, 1793.
Frederik Kristian f. 28. Oktbr. 1796 gift med Povline 

Kristine Elisabet Baronesse Rantzau Lehn t i l  Baroniet Lehn 
fod 1803 og dod 1860 uden Born. Baron Fred. Kr. Holsten 
som endnu leve er Kammerherre Hofjægermester Ridder af 
Nordstjernen.

Kristian Em il fodt d. 18de Decbr. 1802 var 1815 S o
kadet og dsde d. 7 Novbr. 1828 som Lojtnant.

Den gamle Adm ira l Holsten og Frue opnaaede at fejre 
deres Guldbryllup 1840, men saa dode Guldbruden det fol- 
gende Aars 3 Septbr. Han selv dode d. 13 A p ril 1849 faa 
Dage efter Ulykken i  Ekernforde Fjord. A t to saa stolte 
Skibe som Linieskibet Kristian den Ottende og Fregaten Gefion, 
saa brat skulde gaa tabt for vor Flaade, gjorde et dybt In d 
tryk paa den gamle Hædersmand.

Uagtet Admiral Hans v. Holsten 1825 ved sin celdre 
Broders Dod kom i Besiddelse as Baroniet Holstenshus og 
besad samme t i l  sin Dod knytter der sig saare lidet i  hans 
Historie t i l  disse Steder hvor man ncesten kun kjendte ham 
af Navn. Han gav nemlig strax uindskrænket Fuldmagt t i l  
sin celdste Son Kammerherre Baron Adam Kristoffer Holsten

' )  D er findes enkelte Uoverensstemmelser i de foreliggende Kilder S  eckers 
Dansks Herreg. og K arl Hansens Ridderborge, navnlig hvad Aarstal 
angaar.



t i l  Styrelsen, af Baroniet medens han selv som kongelig 
Embedsmand havde Bolig  i  Kjobenhavn.

7. Baron Adam Kristoffer Holsten

er som foran anfort fodt i  Kjobenhavn d. 3 Decbr. 1793 og 
opkaldt efter sin Farfader Stifteren af Baroniet Holstenshus 
og hans Oldefaders Hustrus Fader Adam Kristoffer Knuth 
t i l  Knuthenborg. Ved Undervisning i  Bassedorvs Skole og 
siden privat demitteret tog han sin forste Examen i  Oktober 
1811 med bedste Karakter. Nceste Aar tog han anden Ex
amen fik ligeledes forste Karakter med Udmærkelse. I  1815 
underkastede han sig den latinfk-juridiske Examen og opnaaede 
atter bedste Karakter saavel t i l  den theorektifke som praktiske 
Prove. Han blev kort efter udncevnt t i l  Protokolsekretær i  
Hojesteret og fik senere Udncevnelse som Legationssekretcer i  
M adrid, hvilken Post han dog ikke tiltraadte men ombyttede 
med en Udncevnelse t i l  Legationssekretcer i  Stokholm, som 
han beklcedte, dels i  denne Egenflab dels som eliar^e 
ll'atkairos i  7 Aar og under hvilken han var tilstede ved K arl 
den Fjortendes Kroning. I  Berlin  besatte han dernoest i  2 
Aar den samme S tillin g  ved det danske Gesandtflab, og da 
han paa en Hjemrejse derfra kom igjennem Kiel gjorde han 
Bekjendtflab med hans senere Hustru Magdalene Friccius 
Schilden, en Datter af davcerende Amtmand i  K iel Kammer
herre Christian Frederik Friccius v. Schilden t i l  Hasseldorf. 
Hun var fodt d. 16 Novbr. 1799 og blev gift d. 4 Aug. 1826.

Z  Aaret 1819 blev Baron Adam Kristoffer Holsten ud
ncevnt t i l  Ridder af Dannebrog, 1828 Kammerherre, 1836 
Dannebrogsmand. 1841 Kommandor af Dannebrog 1849 
Kommandor af den svenske Nordstjerneorden og endelig d. 4 
A p ril 1866 Gehejmekonferentsraad. Han staar saaledes i  de 
sorste Rcekker as Danmarks hoedrede Moend (isolge Rang
forordningen 1ste Klasse Nr. 13.)

Denne Adelsmands fortjenstfulde Virksomhed ved Baroniet 
falder saaledes i  to Tidsafsnit: Det forste fra 1825 t i l  1849,



da han var Godsejer i  sin Faders Navn; og det andet, den 
senere Tid, da han paa en saa opofrende og godgjyrende 
Maade har styret sit Gods, hvis Historie fylgelig lige fra 
1825 maa falde ind under ham.

I  Aaret 1826 lod han foranstalte Udskiftning af de i 
Vesteraaby By voerende 12 Byndergaarde, der h idtil havde 
haft deres Jorder i Fcellesstab. 6 af Gaardene udflyttedes 
paa de dem tildelte Jordlodder, ligesom der tildeltes 12 af 
de hidtilvcerende jordlose Huse passende Jordlodder, hver af 
dem tilstrcekkelig t i l  en Kos Grcesning. Sex Aar senere 
blev Den B jyrny udskiftet imellem Dens 6 Gaardmoend og 
2 Husmcend, hvorved fire nye Huse bleve oprettede og t i l 
delte Jord.

Ligesom Udskiftningens Fuldførelse var et af hans fyrste 
vellykkede Foretagender, faa stod Hoveriets Aflysning for ham 
som et af de nceste betydningsfulde S krid t, og endnu i samme 
Aar oprettedes Forening med 45 hoverigjyrende Fcestebynder 
om Naturalhoveriets Ophor for bestandig. De faa Kjyrfels- 
cegter, der bleve bibeholdte efter Hoverists Ophcevelfe, vare 
fuldstcendig aflyste inden 1845 og Husmcendenes Pligtarbejde 
ligeledes 1849, a lt imod et b illig t Vederlag, hvorom det t i l 
strækkelige er meddelt i  denne Bogs fyrste Del.

Ved Auktionen d. 29 Oktbr. 1828 gav han Baroniet 
en meget betydelig Forygelse, idet Nakkebylle Hovedgaard med 
tilliggende Byndergods, Kirker og Skove blev indkjybt og 
underlagt Baroniet Holstenshus ifylge dertil forud erhvervet 
kongelig Bevilling af 10 Septbr. s. A. Baroniet fik ved 
denne Handel en Tilvcext af over 324 Tdr. Htk. af alle 
S lags. Dette betydelige Kjyb var ncermest begrundet i  nogle 
Bestemmelser i  Erektionspatentet, der tillod at udskyde Langesy 
af Baroniet, naar andet mere belejligt Jordegods i  Tidens 
Lyb kunde inddrages derunder. Denne Lejlighed tilbyd sig 
nu, men Tilladelsen t i l  at udskyde Langesy blev ikke benyttet, 
t i l  stor Fordel for Baroniet. Derimod blev det ved en 
kongelig Bevilling af 4de Jun i 1830 tillad t at afhcende t i l  
fuldkommen Ejendom en Del Strygods under Holstenshus 
og Langesy; for ved de indkomne Summer at indfri en Del



af den ved Zndkjobet af Nakkebolle stiftede Gjcrld. Som 
Folge heraf blev der solgt 70 Td. 3 Skpr. Htk. Bondergvds 
tilligemed Haarby Molle, med 13^ Td. Molleftylds Hartkorn. 
Nogle Aar senere fandt en anden storre Afhcendelse Sted fra 
Baroniet, idet man ifolge kongelig Bevilling af 15 A p r il 1835 
solgte Svaninge Kirke, med tilhorende Konge- og Kirketiende 
t i l  Besidderen af Grevskabet Brahesminde. For den derved 
indkomne Kjobesum, 22,000 Rdr., blev der indkjobt og ind
lemmet i Baroniet en Stroekning af den saakaldte Morudskov, 
omtrent 175 Tdr. Land i  Vigerslev Sogn, i  Noerheden af 
Langeso. Ved Salget af Svaninge Kirke fragik det derpaa 
hvilende matrikulerede Hartkorn 63 Td. 6 Skpr."

Paa Grund af Hoveriets Ophcevelse ved Holstenshus og 
Langeso blev det ved kongelig Bevilling af 5. M arts  1845 
tillad t at indtage ind til 202 Tdr. Land boniteret Zord ( t i l 
Taxten 24) af det under ncevnte Hovedgaarde horende 
Bondergods. Som en Folge af denne Bevilling er der fra 
'1845 t i l  1871 indtaget under Holstenshus omtrent 150 Tdr. 
Land, der for storste Delen er kommet under Bjornemosegaard, 
som er oprettet t i l  en nyAvlsgaard og bortforpagtet tilligemed 
Holstenshus og Nakkebolle.

Uagtet meget faa af Beboerne havde givet nogen som 
helst Tilskyndelse t i l  Fcesteforholdets Ophcevelse, havde den 
dygtige Administrator allerede loenge forudset, at, ligesom Af- 
losning af Hoveriet havde ftaffel Bonderne mere. Tid t i l  deres 
egen Gjerning og vakt Bevistheden om egen Selvstcendighed, 
saa skulde Fcestevcesenets Ophcevelse yderligere vcere en Spore 
t i l  vigtige Grundforbedringers Udforelse og t i l  at hceveFceste- 
bonden t i l  en fuldkommen fr i og felvstcendig Mand. Ved 
kongelig Bevilling af 23 M a j 1845 blev det derfor tilladt, 
for et Tidsrum af 10 Aar at afhcende og meddele Arvefceste 
paa de under Baroniet horende Gaarde og Bolsteder mod en 
Kjobesum af 200 Rdr. og en aarlig A fg ift af 1 Td. Rug, 
2 Tdr. Byg og 1 Td. Havre pr. Td. Htk. Paa denne Be
tingelse bleve adskillige Fcestegaarde afhcendede (1845 solgte 
man 7, 1846 31 og 1847 36 Tdr. H tk.); men, da Beboerne 
i  det hele taget syntes, at den aarlige A fg ift var ansat for



hoj; og derfor vare mere tilbojelig t i l  at yde en storreKjobe- 
sum, naar de aarlige Afgifter kunde nedscettes, faa viste den 
cedle Godsherre atter den for Holstenshuses Besiddere saa 
ejendommelige Imødekommenhed, at han under 24. Septb. 
1847 erhvervede Tilladelse t i l  nogle forandrende Bestemmelser 
i Salgsvilkaarene, idet Kjobesummen forhojedes fra 200 t i l  
300 Rdr. pr. Td. Htk., medens Afgiften nedsaltes t i l  1 Td. 
Rug, 1 Td. Byg og 1 Td. Havre for hver Tonde Hartkorn. 
Z  Tidsrummet fra 1845 t i l  1855 blev der faaledes afhcendet 
henved halvfemte Hundrede Tonder Hartkorn af det under 
Baroniet horende Bondergods, nemlig fra Holftenshus omtr. 
176 Tdr., fra  Nakkebolle 140 og fra Langeso Gods 127 Tdr. 
Hartkorn, a lt t i l  Arvefoeste med Ret t i l  at soelge og pantscette. 
Den storste Afhoendelse fandt Sted i  Aaret 1855, idet der i  
ncevnte Aar solgtes mere end i  alle de foregaaende 9 Aar 
tilsammen.

Ved Justitsministeriets Resulution af 18. Aug. 1867 er 
der paany, ifolge Loven af 12. Ju n i 1864, meddelt Bevilling 
t i l  at scelge en Del Bondergods t i l  Arvefoeste, faaledes, at 
ethvert Fcestested, som foelges, i  det mindste fla t udbringes t i l  
950 Rdr. pr. Td. Hartkorn, deri indbefattet den aarlige Korn- 
afgift. I  de fem forste Aar er der fra Holftenshus solgt 28, 
fra Nakkebolle 15 og fra Langeso omtrent 9Tdr.H tk. Under 
Holftenshus Gods var d. 7. Septbr. 1872 endnu tilbage af 
Foestegods 44 Helgaarde med 205 Tdr., 6 Bolsteder med 8§ 
Tdr., 2 M oller med 3^ Tdr. og 129 Huse med omtrent 50 
Tdr. Hartkorn. —  266— 5— 3— Under Nakkebolle 10 
Helgaarde med 57^ Tdr., 5 Bolsteder med 8^ Td. og 56 
Huse med 26^ Td. Hartkorn —  92— 1— 2— 2^. Under 
Langeso er kun omtrent 66 Tdr. Htk. Foestegods. Siden 
ncevnte Dato er der endvidere solgt adskillige Gaarde, saa det 
med Undtagelse af Derne kun er den mindste Del blandt 
Bondergaardene, der nu er Foestegods. Dboerne have derimod 
med en moerkelig Sejghed holdt fast ved Fcesteforholdet, og 
de have endog offentlig udtalt, at de ingenlunde under Forhold 
som de nuvcerende vilde onfke det forandret t i l  Arvefoeste eller 
Selvejendom.



Aaret for Faderens Dod vandt Kammerherre Baron 
Holsten i Forening med denne en vigtig Proces ved Hojesteret, 
idet der af Admiralens Brodecson, Baron Frederik Kr. Holsten, 
dengang Amtmand i  H jorring, blev nedlagt Protest eller Re
servation mod den ved Baroniet antagne Folgeorden, idet 
ncevnte Baron Fr. Kr. Holsten for sig og sin Soster ansaa 
sig fortrinsvis berettiget t i l  Besiddelsen as Baroniet Holsiens- 
hus i  Tiden frem for Kammerherre Baron Adam Kr. Holstens 
tre Dotre. Det var derfor af Vigtighed for denne at faa 
Sagen ordnet, og den fik ved Højesterets Kjendelse d. 10.

. Januar 1848 det forvaskede Udfald for Baroniets Besidder, 
idet den af Amtmand Fred. Kr. Holsten fremsatte Paastand 
erklceredes for ugyldig, og Adm iral Hans v. Holstens nedstigende 
Linies cegte Descendenter af Mands- eller Kvindekjon erklcr- 
redes for rette Sucessorer t i l  Baroniet Holstenhus.

Ved Faderens Dod i  Foraaret 1849 overtog Kammer
herre Baron Adam Kristoffer Holsten Baroniet i  sit eget 
Navn, uden at det for Baroniets Styrelse havde nogen vce- 
sentlig Forandring t i l  Folge. Derimod fremkaldte en anden 
meget betydelig A rv to Aar senere vcesentlige Forandringer i  
mange Forhold, idet han 1851 paa sin Moders Vegne arvede 
den paa henved to hundrede Tusinde Rigsdaler (193,251 Rd.) 
substituerede Konstantinborgske Fideikommiskapital, der med
forte, at han fra den Tid af, forer Navnet Holsten-Carisius.

Navnet C a r i s i u s  udgaar f r a R a s m u s  Char i feP rces t  
i  Nykjobing paa Falster, som var fodt i  Karise i Sjcelland. 
Hans Son latiniserede efter hin Tids Mode sit Navn og 
kaldte sig Jonas Carisius. Han var kongelig Raad og Dom
herre i  Roskilde, fodt 1571 og dod 1619.

Om det Konstantinborgske Fideikommis meddeles folgende
Uddrag af den over fammes Besiddere udarbejdede Stamtavle:

1. S o f i e  E l i s a b e t h  C a r i s i u s ,  Kammerfroken hos P r in 
sesse Frederikke Amalie, Friherinde t i l  Marfelisborg, 
Erektrice af Stamhuset Konstantinsborg i  Aarhus Amt. 
(Hovedgaarden af famme Navn ligger halvanden M il 
fra Aarhus.) Hun var gift med Constantin Marcelis 
t i l  Marfelisborg som dode 1699. Hun selv dode 1706, 
men havde 2den Gang cegtet



2. Gehejmeraad Friherre P e t e r  Rods  te en, som fik 
Stamhuset efter hende. Han dode 1714 uden Born.

3. K r i s t i a n  C a r i s i u s  t i l  Konstantinsborg arvede Stam 
huset 1714 og dode 1724. Hans celdste Son,

4. K o n s t a n t i i t  A v g u s t  C a r i s i u s ,  var 3 Gange g ift 
men dode d. 3. Decbr. 1776 uden Sonner, hvorfor 
Broderen

5° A m b r o s i u s  C a r i s i u s  arvede Stamhuset, men dode 
1787 som sidste Mand af Slcegten. Det gik nu over 
t i l  hans Datter:

6. A n n e  M a r i e  D o r t h e a  C a r i s i u s ,  g ift med Zens 
Jorgen Fcedder t i l  Refnces og Dragegaard, der blev 
adlet 1784. As Konstantinsborg substitueredes nu et 
Fideikommis, der tilfa ld t Sonnen;

7. H a n s  F r e d e r i k  Fcedder - C a r i s i u s ,  som dode uden 
Born 1828, hvorefter

8. H a n s  K r a b b e  der nu fik Navnet Krabbe-Carisius, t il-  
traadte Fideikommisset. Han var fodt 26de Novbr. 1770, 
var i  elleve Aar Udenrigsminister, men tog sin Afsked 
1842, da Kristian d. Ottende gjorde sin Svoger, Prinsen 
af Avgustenborg, t i l  Statholder i  „Hertugdommerne." 
Krabbe-Carisius dode d. 23. Z u li 1845, og Fideikommisset 
tilfa ld t nu den forrige Besidders Broder,

9. Rigsgreve Z e n s  J o r g e n  A m b r o s i u s  Fcedder,  som 
dog dode uden Born allerede d. 30.Decb. s.A., hvorpaa 
Fideikommisset tilfa ld t

10. H e l m  G o t l i b  B a rn e r ,  Fuldmcegtig i  Rentekam ret, 
som dode paa Klampenborg d. 5. Z u li 1851, og Fidei
kommisset gik nu i  A rv t i l  Baron Adam Kr. Holsten.
Denne meget betydelige Tilvcext i  Formue satte ham i 

Stand t i l  at anvende betydelige M id ler paa sine Gaarde og 
Godser. E t af de forste Foretagender, der skaffede mangfoldige 
Arbejdere god Fortjeneste i lcengere Tid, var Indhegningen 
af Dyrehaven, der er omtrent 1 M i l  i  Omkreds og for Tiden 
rummer henved halvandet Hundrede Daadyr. Ved dens 
Fuldforelse blev den mindre Dyrehave ved Nakkebolle opgivet, 
og Dyrene sorte herfra, t i l  den nye Dyrehave ved Holstenshus. 
Derefter begyndtes planmæssige- Bygningsforetagender, som 
ikke alene omfattede Hovedgaardene, men ogsaa Kirker, Tje
nerboliger, m. m., der enten bleve helt ombyggede og opforle 
af ny, eller underkastede gennemgribende Restavrationer. 
Nedenstaaende Fortegnelse der indeholder det væsentligste v il



vise i  hvilket Omfang disse Byggeforetagender ere drevne i  
de t i  Aar fra 1862 t i l  1872.

1. 1862 blev Helenemollen restavreret og forsynet med nyt 
Udhus, kostede 1833 Rdr.

2. 1862— 63 En ny Korn- og Tcerfkelade ved Bjornemose- 
gaard, kostede 2,821 Rdr.

3. 1863— 68 blev Hovedbygningens Ombygning og Restav- 
ration udfort, som foran S . 143 er fo rta lt; det kostede 
tilsammen 38,860 Rdr.

4. 1864 en ny Vandledning t i l  Kostalden ved Hovedgaarden, 
362 Rdr.

5. 1864 en ny Mejeribygning, kostede 8,126 Rdr.
6. 1865 et nyt Vaskerhus ved Kilden i  Haven, 820 Rdr.
7. 1865 Forpagterboligen restavreret og tildels ombygget, 

2714 Rdr.
8. 1866 et nyt Bryggerhus og en ny Vognport for For

pagteren opfort, tildels af de gamle Bygningsm aterialer.
9. 1866 et nyt Andehus ved Hovedgaarden 312 Rdr.

10. 1867— 68 en ny Materialstald og Vognport ved Gaarden, 
2659 Rdr.

11. 1868 et nyt Torve- og Broendehus, 1971 Rdr. (1873 
er dette Hus udvidet, som kostede 1400 Rdr.)

12. 1868— 69 en ny Hestestald t i l  Herskabets Heste, 
8,364 Rdr.

13. 1867— 68 er Dirnisse Kirketaarn opbygget fra Grunden, 
kostede 2,317 Rdr. Kirken blev de folgende Aar 1868— 
69 udvendig stcerkt restavreret med nyt Tag af Skifer, 
som kostede 2,951 Rdr.

14. 1868 Skovriderboligen Egelund restavreret 1500 Rdr.
15. 1868— 70 en ny Kolade og en ny Hestestald for F o r

pagteren 15,559 Rdr.
16. 1869 et nyt Bevcertningssted, Findstrup, fom, foruden 

1000 Rdr. hvilket Foesteren A. Kristiansen har tilskudt, 
kostede at opfore 2,822 Rdr.

17. 1870 Teglvcerket ved Holstenshus, 4,200 Rdr.
18. 1872 en ny Tcerfkelade, 9,382 Rdr.
19. 1872. To nye Torrelader ved Teglvcerket, 539 Rdr.
20. 1873 en ny Svinesti, 4,663 Rdr. H ertil kommer, at 

der i Aarene 1874—75 er flyttet og opfort en hel ny 
Avlsgaard, Bjornemosegaard.

Ved Nakkebolle er opfort en ny Mcelke- og Svalekjoelder, 
et Ishus, en ny Fedestald, Svinesti og en Hjelm t i l  Op
bevaring af K o rn ; desuden er der udfort adskillige vigtige

15 -Holstenskes ox ALkkekslIe.



Restavrationsarbejder ved Ladegaarden, Hovedgacnden og 
Ulbolle Kirke, samt opfort en ny Skovfogedbolig ved Limer
odde. H ertil kommer Znddcemningen af Nakkebolle Fjord, 
der udfortes i  Aarene 1866— 70 med en Bekostning af ia lt 
36,708 Rdr., heri indbefattet Znddcemwng, Udgrøftning,Kul
tivering, Udlosning af andre berett'gede i en Del af det 
inddcemmede, Zndkjob nf et Bolsted, Anffasfelse af et Loko
mobil og Opforelse af en Vejrmolle, hver paa 6 Hestes K ra ft 
t i l  Udpumpning af Vandet. Det saaledcs dels indvundne og 
dels ved Dcemningen sikrede Areal gav snart en ikke ubetydelig 
Jndtcegt. D a  kom Stormfloden d. 13. November 1372 og 
bortrev ncesten hele Dcemningen for Stranden mens Dcem
ningen for Aaby Aa blev meget beskadiget, ligesom alle Kul- 
tiveringsgrofter og Kanaler fyldtes med Sand. Det kostede 
igjen 3,900 Rdr.

Ligesom der ved Nakkebolle er opfort en ny Skovfoged
bolig, er der ved Langeso, om cnd noget tidligere, opfort en 
ny Forpagterbolig famt Skovrider-, Skytte-, Skovfoged- og 
Gartnerboliger, og endelig et nyt Kapel, der opfortcs i  Aaret 
1870 med en Bekostning af 8000 Rdr. — Alle disse Fore
tagender have da tilsammen kostet over 180,000 Rdr., t i l  
hvis Bestridelse der er optaget et Laan paa 63,000 Rdr., 
hvoraf 12,000 Rdr. t i l  Znddcemningen, 1000 Rdr. t i l  Tegl
værket og 4000 Rdr. t i l  det nye Kapel ved Langeso.

Om end Skovenes Fredning og D r if t  allerede var ivcerksat 
i forrige Gehejmeraad Holstens Tid, gave de dog ved den 
nuvcerende Besidders Tiltrcedelse t825 endnu kun et tarveligt 
Udbytte. Der havde nemlig indsneget sig en Del M isbrug, 
saa som ved Udvisning t i l  Beboerne, Betjenter og andre ved
kommende og uvedkommende, eller ved Grcesning i  Skovene 
og ved adskillige andre Omstændigheder, der hcemmede baade 
Kultivering, Saaning og Plantning. Der blev snart truffet 
Foranstaltninger t i l  en bedre Skovdrift, en forstkyndig Mand 
ansattes som Skovrider, de ovenncevnte betydelige Udvisninger 
hcevedes, indflrcenkedes eller ombyttedes mod andet Vederlag; 
hvor der fattedes Hegn, bleve disse opsatte for storste Delen 
af Sten, og Fredning blev indfort. Aabne Pletter toges
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under Kultur, og nye Plantager anlagdes og indtoges t i l  
Skov, dels af Hovedgaardens og dels af Fcestegodsets Om- 
raade. D a Exellencen 1825 overtog Baroniet, forefandtes 
ved Holstenshus et Skovareal af omtrent 430 Tdr. Land, der 
snart efter ved Kjobet af Nakkebolle Gods blev foroget med 
92 Tdr. Land, faa at det samlede Skovareal dengang udgjorde 
522 Tdr. Land. Med en sjcelden Iv e r  og Interesse for 
Skovene og Skovbruget har han stedse haft D je for at ud
vide dette Areal, som nu er voxet op t i l  den anselige Storrelse 
af over Tusinde Tonder Land. Og dette Areal v il ifolge 
den af Ministeriet approberede P lan  t i l  Skovenes Udvidelse 
og D r if t  yderligere blive oget med 103^ Td. Land. Det nu- 
vcerende Skovareal, de 1002 Tdr. Land, ligger i ftre Sogne, 
nemlig 613^ Td. Land i  Dirnisse Sogn, omtr. 200 iB rahe- 
trolleborg, 98^ i  Aaby og 9 l i  Aastrup Sogn. Bogen ind 
tager den storste Plads nemlig 389 Tdr. Land, medens Naale- 
skovene indtager 244, Egeskoven 113 ogBlodtrceet noget over 
hundrede Td. Land. Resten blandede Bevoxninger Enge og 
Torvemoser.

De t i l  Langeso horende Skovstrækninger, som fra  For
tiden vare blevne splittede i  mange Smaapartier, indeholdt 
1825 kun omtrent 700 Tdr. Land, men ere siden den Tid, dels 
ved Grcrnseregulering og ved at indtage betydelige Arealer 
t i l  Skovplantning, dels ogsaa ved Kjob af allerede skovvoxet 
Areal, paany samlede og danne nu to store sammenhængende 
Skovstrækninger af hvilke den storste, med omtrent 800 Tdr. 
Land, omgiver Gaarden og Soen. Den har en Lcengde- 
udstrcekning af henved en halv M i l  i  nordlig og sydlig og 
en Bredde af omtrent en Fjerdingvej i  ostlig og vestlig Ret
ning. Den lange halvmaanedannede So deler atter denne 
Skovstrækning i  to Partier, hvert med fin ejendommelige 
Karakter. Medens det nordlige P a rti ncesten udelukkende 
dannes af regelmæssige og fkjonne Naaletrceplantager, bestaar 
det sydlige P a rti fo rtrinsv is  af herlige Lovtrceer, afvexlende 
med mindre Plantninger af Naaletrceer. Den anden sammen
hængende Skovstroekmng ligger i  nordvestlig Retning for 
Langeso og indtager et Areal af omtrent 300 Tdr. Land



smuk Bogeskov. Den gamle Landevej imellem Odense og 
M iddelfart gaar igjennem begge Skovstrækninger. Skovene 
ved Langeso udgjore saaledes omtrent 1100 Tdr. Land, hvoraf 
B o g e n  indtager omtrent 515, Naaletrceerne 350, Egen 110 
og Moser med Elle og andet Blodtrce omtrent 125 Tdr. Land.

Hele Baroniets samlede Skovareal udgjor saaledes 
21,00 §d. Land, og er siden 1825 foroget med ncesten Tusinde 
Tonder Land. Det regnes nu for et af de bedste private 
Distrikter i  Landet. Z  endnu hojere Grad er Hovedgaardenes 
Areal foroget i  Exellencens T id; idet disses Hartkorn 1825 
udgjorde 82 Tdr. 7 Skp. imod 293 Tdr. 3 Skpr. i  Aaret 
1870.

Der er i  1ste Del. (S . 84— 85) fo rta lt adskilligt om 
Undergangen af de gamle Skove, der i  Oldtiden havde bredt 
sig over den storste Del af Dirnisse Sogn. V i skulle derfor 
kun t i l  denne korte Udsigt over Skovene kaste et B lik  tilbage 
paa Skovenes Tilstand ved Holstenshus for hundrede Aar -
siden, netop paa den Tid da den celdre Gehejmeraad havde :
begyndt den Fredning og Opelskning, der traadte istedetfor :
celdre Tiders skaansellose Behandling, da Skovene kun bleve -
betragtede som Fode for Husdyr, uden at man tcenkte paa at :
frede den unge Opvcext. V i kunne for Fuldstcendigheds Skyld <
gaa endnu et Hundrede Aar tilbage og se samme Skove ved >
Matrikulens Zndforelse 1688, se hvorledes der a lt dengang /
klages over Skovenes Odelceggelse i  celdre Tider, navnlig j
fremkaldt ved den overhaandtagende Kulbrcending og de r
skadelige Geder. A t S v in  og Kvceg odelagde Opvcexten, ,
tcenkte man aldrig paa at tale om, th i man mente, at Sko
vene kun vare t i l  for Husdyrenes Skyld. Alle disse Om- -
stcendigheder havde virket saa odelceggende, at man ved de ;
afholdte Skovsyn i  Aarene 1775— 1777 tydelig nok mcerker, ,
at man frygtede for Skovenes fuldstcendige Undergang. Fra ,
1688 t i l  1775 var der efter ncevnte Skovsyn forsvundet t
omtrent 420 Tdr. Land gammel Skov i  Dirnisse Sogn. 
Saaledes var Ness S k o v  med Nesshave ved M atrikuls- -
extrakten 1688 regnet for 71 S vins Olden, men den var i
1775 kun anset for at kunne give Olden t i l  15 S vin . Ung x



Opvcext var der naturligvis ikke at toenke paa. Det var ester 
hin Tids Beregning omtrent 168 Tdr. Land, der var gaaet 
bort i  ncevnte Tidsrum, idet man regnede omtrent 3 Tdr. 
Land Oldenflov t i l  et S v ins  Olden. Nu er Nceshaven kun 
en ubetydelig Skovhave.

Ko h a v  en i Holstenshuses Stensmark var 1688 ansat 
for 35^ S vins Olden, men 1775 kun for 25. Det var 31 ̂  
Td. Land, den havde tabt; i Brunemosehave^var 1688 t i l  4 
S v ins  Olden men 1775 kun t i l  1^, folgelig ryddet omtrent 
8 Td. Land. Z  Loemosehave og Peder Dres Lykke (nu 
Priceshave) var der tabt 10^ Td. Land, idet den skulde vcere 
t i l  N  S v ins  Olden og var kun t i l  4. U lg e ra d  og 
B r e n d e h o lm e  var nu aldeles borte. Det var en stor 
Skov, der 1688 varansat for 60 S v ins  Olden, og med hvilken 
der altsaa var forsvundet 180 Tdr. Land Skov. Kattero 
Kejlberg, Lykke Skovhave, P ipstorn og Naalebjerg vare 
1688 ansatte for 62 S v ins  Olden, men regnedes 1775 kun 
t i l  44. Det var folgelig et Tab af 54 Td. Land Skov. 
Alle disse Skove stode paa Bondernes Marker, og vare derfor 
mest udsatte for Tab. Enkelte andre Skove, som Norreskov 
(6 S v in ) D y r e h a v e n  og R i s b e r g  (19 S v in ) og Nyhave 
t i l  7 S v ins  Olden havde ikke undergaaet nogen Forandring 
fra 1688 t i l  1775. De Skove, som laa under Holstenshuses 
Enemcerker, fom Tegelladen t i l  4 S v in , Skovovre, Bolsmose og 
Klappelykke t i l  22 S v in  vare ligeledes uden Forandring. En 
Undtagelse dannede Brennelykke og Fruenshave, der 1688 
kun var ansat for 2 S v ins  Olden, medens disse Skovparter 
1775 betegnes som „dejlig ung Skov" paa over 9 Tdr. Land, 
der for har vceret Scedeland.

Et nyt Skovsyn af i 777 viser, hvilke Skove der dengang 
var under Fredning. Det fremgaar faaledes heraf, at i  
N o r r e s k o v  var der unge Ege og Boge paa 5 Td. Land, 
der for blev plojet og saaet. I  Enemcerket (det var ^ af 
Bjornemosegaards Grund, der 1754 blev indtaget t i l  Skov) 
var der store Stykker Land jom tilfo rn  havde vceret plojet 
og saaet, men nu stod sluttet med unge Ege og Boge. I  
N y h a v e ,  som tilfo rn  var plojet, staar henved 13 Td. L. i
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en saa overordentlig stcerk Fremvoext, at man nceppe kan 
troenge derigjennem. I  P i p s  t o r n  er en Del Agerland, 
som tilfo rn  var saaet, men nu har en fljon  Opfredning paa 
omtr. 22 Tdr. Land af Ege og Boge. I  F r u e h a v e  eller 
G a m l e  K o h a v e  er der 24 Tdr Land, som tilfo rn  har 
vceret plojet, toet bevoxet med Over- og Underflov, hvoraf 
tilfo rn  ikke fandtes det mindste. Znden 1787 vare disse 
indfredede Skove, saa godt som tilkultiverede, saa der kun 
fandtes ^ Td. Land aabne Pletter i  Kohaven, Brune Lykke 
og Fruehave. I  P ipstoru var den nordre Side helt igjennem 
bevoxet med unge Ege og Boge, medens dens sondre Side 
baade indeholdt gamle og unge Ege faavelsom Underskov. 
Hele Enemcerket ved Bjornemosegaard var med megen Umage 
tilp lantet og kommet i god Fremvcext, saa der nu nceppe var 
 ̂ Skp. Land bare Pletter.

Om Skovene fla l endnu blot bemcerkes, at et stort Mage
skifte for nogle Aar siden fandt Sted imellem Holstenshus og 
Brahetrolleborg, idet 200 Td. Land af Gjcerup Skov afsiodes t i l  
Holstenshus mod Galtelykkerne i  Hundstrup Sogn. Gjcerup 
Skov var for flere Hundredaar siden en gammel Skov af Eg 
og Bog, men i  det 17de og 18de Aarhundrede stod den ncesten 
ode, idet den var fcelles Grcesbed for adskillige Byer. Efter 
Udskiftningen blev den saaet og plantet med F yr og Gran, 
der blev fuldendt 1804.

Kammerherinde Holsten dode 1846, endnu forinden Baron 
Adam Kr. Holsten havde overtaget Baroniet Holstenshus i sit 
eget Navn. Hun efterlod sig 3 Dotre, af hvilke den celdste 
paa Moderens Vegne i  Aaret 1859 arvede de Schilden 
Hvitfeltske Fideikommisser i  Jylland —  Godserne Klavsholm , 
Schildenseje og Sofie Amaliegaard. Det er

1. M a g d  a lene  S o f i e ,  der er fodt d. 20. Zuni 1830, gift 
d. 3. Decb. 1853 i Vigerslev Kirke med Kammerjunker 
Premierlojtnant Gustav Alexander Berner, der saaledes 
antog Navnet Berner-Schilden. Han var fodt 5. Aug. 
1823 paa Frederiksdal. En Son af dette Wgteskab 
Adam Kristoffer Berner-Schilden, f. d. 18. Zun i 1855 er 
den noermeste Arving t i l  Baroniet Holstenshus.
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2. Regitze E m i l i e  K o n r a d i n e ,  f. 21. Aug. 1831, g. 3. 
Septbr. 1857 i  Vigerslev Kirke med vor nuvcerende 
Konsejlprcesident Jakob Bronnum Scavenius Estrup t i l  
Skaffogaard (f. 16. A p ril 1825).

3. Emilie M arie  Frederikke, f. 4. Oktbr. 1835, g ift 21. 
Aug. 1360 i  Vigerslev Kirke med Ove Sehested Zuu l 
t i l  Nislevgaard og Ravnholt, forhen osterrigfl Ritmester, 
Landstingsmand, f. 5. Noobr. 1830.
Den gamle Exellence er trods sin hoje Alder endnu saa 

ra fl, at han regelmcessig hvert Efteraar foretager sin Rejse 
t i l  Syden for styrket at vende hjem t i l  sine Besiddelser, naar 
Skoven gronnes, og Engen staar i  Blomster. Hans Komme 
ventes længselsfuldt hvert Foraar af Hoje og Lave, og det 
er ingen tom Talemaade, at Baroniets Beboere noere den 
mest ubegrcensede Hojagtelse og Kjoerlighed t i l  deres alderstegne 
Godsherre.

Ib la n d t de mange talende Beviser herfor flulle v i blot 
noevne et P a r betegnende Troek, der maa vcere overbevisende 
for Efterkommerne, naar vor Slcegt er gaaet t i l  Hvile.

Dengang Exellencen begyndte paa de store Byggefore
tagender ved sit Herrescede, modte han en ualmindelig Vel- 
villie hos sine Bonder, der paa flere Maader gratis deltog i  
Arbejdet — en Velvillie, der efter Fuldendelsen blev gjen- 
gjceldt med et stort Gilde for alle Deltagere. Dette gjen- 
sidige Kærlighedsforhold udviklede sig mere og mere, og uden 
at man var i  Stand t i l  at paavise, fra  hvem Tanken var 
udgaaet, foretoges i  al Stilhed en Indsamling t i l  en stor 
Wrestotte for Exellencen, som man bad om at maatte rejse i 
Haven, ligefor Borgen. Han blev meget bevceget ved det 
uventede Budflab, og gav med Gloede sin Tilladelse dertil. 
Slottens A ffloring fandt Sted Aarsdagen forStavnsbaandets 
Losning d. 20. J u n i 1873. En af Godsets Fcestebonder, 
M oller Peder Pedersen i  Kaleko holdt Festtalen. T il denne 
Hojtidelighed havde Exellencen indbudt alle Bidragydende med 
deres Hustruer og anrettet et prcegtigt Festmaaltid i  et stort 
Telt i  Haven, hvor han selv med sin Familie deltog. Der her
skede en munter og hojtidelig Stemning ved den hele Fest.
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IV. Afsnit.

Det gamle Nakkebolle (Gronderupgaard?)
og Bollernes Sllkgt til 1547.

Bag Gravene hist og de nedbrudte M ure 
der klingede fordum Basuner og Lure, 
der knejsede Borgen saa hojt under S k- 
Og sendte saa vidt over Landet sit R y ;
Naar Vikinger finge dens Taarne at skue,
Beg nidle de saare i  Hugen at grue

(Grundtvig).

1. Paa det sydlige Fyns frugtbare Kystland, tre Fjerdingvej 
fra  Faaborg og henved halvtredie M i l  fra Svendborg, i  
Aastrup Sogn, ligger den gamle Herregaard Nakkebolle. 
Gaardens Hovedbygning, der helt er omgiven af Grave, er 
en velbevaret Adelsborg fra M idten af det sextende Hundredaar, 
hin Tidsalder, der har fkjcenket os saa mange stolte Herre
sceder.

A t Nakkebolle tidligere skal have fort Navn af Gronderup 
eller Gronderupgaard, er ikke meget rimeligt. Den havde 
allerede sit nuvcerende Navn tredive Aar for Grevefejden, 
medens Gaarden laa paa sit gamle Voldsted. Den eneste 
Hjemmel, man har for at fore Navnet Gronderupgaard over 
paa det gamle Nakkebolle, et af de gamle Voldsteder der hceve 
sig hver paa sin Side af den nuvcerende Gaard, er et gammelt 
latinsk Brev af Aaret 1419 „om at Gronderupgaard ligger 
i  Aaby Sogn." Paa ncevnte Brev, der fordum tilhorte 
Prcestekaldet i  Aaby, men nu opbevares i  Gehejmearkivet, er 
der efter Kjenderes Dom, med en over hundrede Aar yngre



Haand skrevet udenpaa. „E t Tingsvidne, at Nachebolle ligger 
udi Aaby S ogn." Skriveren har altsaa ment, at Grsnderup- 
gaard var det samme som Nakkebolle; men det var dette, som 
skulde bevises, og det staar ikke i  selve Brevet.

Ved dette Tingsvidne fremforte Fogden ved S a lllng  
Herredsting, Hans Andersen, tilligemed 8 Dannemcrnd 
Vidnesbyrd for, at de den 1. Aug. 1419 vare ncervcerende 
paa Tinget, hvor de havde hort og set, at Sognepræsten i  
Aaby, H r. Peder Navle, i  Noervcerelse af dem og flere tro 
værdige Mcend, som dertil vare udncevnte, havde fremfort et 
fuldgyldigt Tingsvidne ved otte agtbare Mcrnd, at de aldrig 
havde hort og aldrig havde spurgt andet, end at den Gaard, 
som kaldes Gronderupgaard, ligger i  Aaby Sogn.

Nakkebolle ligger ikke engang i Aaby Sogn og har noeppe 
nogen Tid vceret regnet dertil Det samme er Tilfceldet med 
dens to gamle Borgpladser, den ene i  Honsemosen og den 
anden i Enemcerket; men det er langt mere rim eligt, at der 
hermed er ment en Gaard paa Grcensen af Brahetrolleborg 
(det davcerende Fleninge) og Aaby Sogn. et eller andet Sted 
ved Gronderup M ark. I  eller ved Gronderup By findes 
intet Spor af nogen storre Gaard, men paa det Sted, hvor 
denne Bys Jorder stode sammen med Pejrup By i  Aaby 
Sogn, ligger et gammelt Hus, Gronborghus, og inde paa 
Pejrup M ark har man ifolge det gamle Udskiftningskort ad
skillige Navne, der ligefrem slutte sig hertil. Der findes 
saaledes Vorgftcente, Borghcelde, Borrehsj, Borrevrcette og 
Borremose. Alle disse Navne findes nord og vest for Pejrup 
B y, ud imod Gronderup Mark. Grcensen imellem disse to 
Byer, der forhen slyngede sig i uregelmæssige Bugtninger, 
blev ved Udskiftningstiden reguleret og rettet. Paa et saadant 
Sted kunde der vcere Tale om at lede om den forsvundne 
Gronderupgaard, og ikke ncesteu en halv M il  sydligere, ved 
hin Side Pejrup By. Nakkebolle har stedse haft Jordegods 
i  Pejrup, saa det kan gjcerne vcere at den omtvistede Gaard 
ogsaa i  hin Tid har ligget under Nakkebolle eller at en af 
dens Ejere har forladt eller opgivet den gamle Gaard, for 
at tage Ophold paa den nye, det nu allerede for lcenge liden



forsvundne Gamle Nakkebolle, og at det er det, der har givet 
Anledning t i l  Bemærkningen paa det ncevnte gamle Brev, der 
lyder som solger:

1. 1419.

Omnibus pressus seriptum eeruentibus uel audiontibus 
dobannos .̂ndersson, aduoeatus in plaeito Zalingbered sodens, 
Andreas reetor oeelosio N̂ rrobrob̂ , Olorus Rantrô v, Nicolaus
Lk̂ nkol, Orieus Natbie, daeobus........is, Oristiernus Nieolai,
armigeri, ^smuvdus in Orob̂ , dobavnes Nicolai in Osxe, 
salutem in domino sempiternam. Notum kaeimus vaiuersis 
tam presentibus guam kuturis, nos sub anno dowini NOO 
LIX, keria tertia videlieet die Lancti Oetri ad vineula in 
plaeito balivgbered presentes kuisse, vidisse pariter et 
audiuisse, guod vir discretus et bonestns lator presentium, 
videlieet dominus Oetrus Naule, reetor eeelesie Ob̂ , eoram 
nobis ae aliis pluvibus kidedigvis tune temporis xlaeitantibus, 
kuit personaliter eonstitutus, gui unum plenum plautals 
testimonium per oeto viros diseretos et legales babuit et 
produxit, videlieet per Oetrum Lrun in an tinge, Nieolaum
Oaureneii in Nudele, Oenrieium, ketri in 8 . . .  ge, dobannen 
drvl in Oegernes, Oetrum Olaui in Ostorp, Nagnum Nieolai 
in Ostorp, Oaulum Niekaelis in Oorne et dobannem Olaui 
in . . .  den. Hui testimonium in bune modum vnikormiter 
prokerebaut, guod nunguam aliud audiuerant et nunguam 
aliud interrogauerant, nisi guod euria Orsndorpgard dieta, 
jaeet in xarvibia eeelesie ^ab .̂ Istud vidimus et istud 
audiuimus et istud sigillis nostris kideliter xroteetamur, 
Oatum anno, die et loeo supradietis.

Ned en senere Oaand omtrent 1540 er skrevet udenpaa: 
Ot tingsvidne at Naebebslle ligger udi .̂ab̂  sogn.

Men at Gronderupgaard ikke var det samme som det 
gamle Nakkebolle, derpaa haves et andet og temmeligt paali- 
deligt Vidnesbyrd, idet der i  Seckers D. Herreg. 14 0  nnder 
Skovsgaard meddeles, at Klavs Daa t i l  Grynderup i  Fyn 
ester 1536 ved sit G iftermaal med Anne Lud blev Herre t i l  
Skovsgaard paa Langeland. (Klavs Daa ejede tillige Helsned-



gaard paa Langeland og fik hele Skovsgaard, medens 
han forud kun havde den halve Part.)

2 . A f det gamle Nakkebylles Historie findes ikke stort 
mere bevaret end de to gamle Borgpladser, der endnu tildels 
ere kjendelige. Paa en Hcll'u i  Honsemosen, bag Gaardens 
Have, der tidligere helt var overgroet med Skov, laa en 
gammel Borgplads, der nu er jcevnet med Jorden. Da man 
for en Tredive Aar siden ryddede Skoven og gjorde Holmen 
t i l  Plyjeland, opbrpd man tillige Grunden t i l  den firkantede 
Bygning, der laa m idt paa den lille, af smalle Grave om
givne Plads. Udenfor denne, paa selve den lave, af Mosen 
omgivne Holm, fandt man desuden Spor af Forborgen eller 
Ladegaarden. Ved Grøftegravning i  Mosen har man sundet 
nedlagde udhulede Bygestammer, der have tjent som Vand
ledninger for den paa Borgpladfen vcerende B ygn ing; og, 
naar Vandet om Vinteren staar over Mosen, viser sig i  en 
passende Afstand uden om Holmen Levninger af en gammel 
Ndervold, som ogsaa t i l  andre Aarslider er kjendelig, men 
ikke saa iyjnefaldende. A t denne Borg har vceret det gamle 
Grynderupgaard veed ingen nogen Besked om og er, som 
sagt, kun lid t rimeligt. Hundredaars Taage har tilhyllet dette 
Steds Historie.

Naar man ellers efter rimelige Gisninger skulle mene, 
at Fjordens Vande i  gamle Dage have gaaet helt ind i  
Hynsemosen og dannet et naturligt Vcern for den paa dette 
Sted vcerende Borg eller Bygning, saa maa hertil knyttes 
den Bemcerkning, flere Omstændigheder tyde paa, at en Del 
af det nu inddcemmede Areal, den forhenværende Nakkebslle 
Fjord, ikke oprindelig har vceret Havbund. Den bar ved 
Inddæmningen Spor af, at Oldtidens Beboere her have yvet 
deres Fcerd, og det ikke alene i  de fremkomne Oldsager og Dyre- 
lcevninger, men og i  de forefundne afhuggede Egestubbe; fom 
man noermest maa antage, at baade Hcevninger og Scenk- 
ninger maa have fundet Sted. Men selv om den Tid, da 
Fjorden var en Torvemose; skulde ligge flere Tusinde Aar t i l 
bage i Tiden, saa er det et Spyrgsmaal, om Hynsemosen 
uden Dcemningen ved Nakkebylle M ylle i  Midalderen kunde have



afgivet el naturligtVcern for dens gamle Borgplads, idetHonse- 
mosen er over 5 Alen hojere end Havet. Det var ved saa- 
danne Ind lob  fra  Havet, at man mest var udsat for So- 
rovernes Angreb i  Midalderen. Med deres lette Skibe plejede 
de at soge t i l  Strandbugter og Vige, hvorfor man hyppig 
trceffer gamle Borgpladser paa saadanne Steder. Det er 
derfor ikke saa ilrim eligt at mene, at man allerede paa hin 
Tid har sikret den gamle Borgplads i  Honsemosen ved en 
Dcemning omtrent der, hvor Gaarden nu ftaar. Dcemningen 
hindrede Soroverskuderne fra  at sejle ind t i l  Borgen, der 
alligevel var omgiven af Vand paa alle Sider. Der var 
tilvisse Anledning nok for Landets Borgere, iscer Kystboerne, 
at vcerne sig for de frygtelige vendiske Sorovere, der i  mere 
end 200 Aar, plyndrede de danske Kyster. Saavel dengang 
som under den norske Soroverkrig 1286— 1309, eller henved 
hundrede Aar senere, da de saakaldte Fetalliebrodre ikke gave 
Venderne meget efter, eller imellem begge disse Tidspunkter, 
under den odelceggende holstenske Panthaverregering, loerte 
Adelen Nodvendigheden af at sikre sig bag befcestede Borge. 
M an siger, at det gamle Voldsted i  Honsemosen har tilhort 
denne Tidsalder, der maaske baade har fremkaldt og odelagt 
det, uden at efterlade os andet Minde end de Murbrokker, der 
findes paa Stedet.

M id t imellem dette Sted og Gaardens Have hcever sig 
en anden Plads, der nu er forvandlet t i l  en Lystskov, og har 
nogen Lighed med en gammel Borgplads eller Skanse. Der 
findes ganske vist Murbrokker paa dette Sted, men dog kun 
i ringe Mcengde, a lt for ringe t i l  at gjore de Fortællinger 
antagelige, f im  melde, at Gaarden laa her, for den blev 
flyttet ud i  Skoven.

V i have ncesten opholdt os for lcenge ved disse Steder, 
hvor der er saa lid t at se men desmere at granske over; og 
v i maa skynde os ud t i l  „H e r re g a a rd s h o lm e n " ,  det 
andet, bedre bevarede Voldsted i  Skoven Enemcerket. Ad to 
Veje kunne v i komme dernl. Den ene er den rette Kjorevej 
over Mollebroen og Dcemningen over Mollerlykken, Stcevne- 
bjerg og Dyrehaven t i l  Enemcerket, t i l  Stedet, som ligger



tcet ud t i l  den nu inddcemmede Fjord. Den anden Vej, der 
dog ikke altid er farbar, er over Gaardens Enge og over en 
Del af oet inddæmmede Areal. Herregaardsholmen, saaledes 
kaldes den Holm, der tidligere helt var omgiven af Fjordens 
Vande, og hvor Lcevninger af „d e t g a m le  N a k k e b o lle "  
endnu findes. Voldstedet, der er omgivet af en smal Grav, 
er temmelig hojt, men iovrig t kun af ringe Storrelse og Om
fang, saa det ikke godt har kunnet give Plads for mere end 
et eneste Hus. Ved Opførelsen af Landdcemningen for Fjorden 
borttog man en betydelig Del af Voldstedet, hvorved man 
fremdrog Borgens Bagerovn og en hel Del Mursten og 
Gtundsten.

Ser man imidlertid hen t i l  dette Voldsteds ringe Om 
fang, ligger den Tanke noer, at den her odelagte Borg op
rindelig kun har vceret et Vagttaarn eller et Kastel, fom man 
i  Midalderens ovenfor noevnte urolige Tider anlagde trind t 
omkring ved Kysterne og ved ncesten alle Ind lob for at be
flytte den bag samme liggende Egn. M an ved med temmelig 
Sikkerhed, at flere saadanne Vagttaarne eller Kasteller i  Tidens 
Lob ere forvandlede t i l  Adelsborge og Smaafcestninger, hvad 
meget rimelig ogsaa kunde have fundet Sted her, saa meget 
mere som der paa Fjordens modsatte Side, i  „Hestehaven" 
paa Vesteraaby Mark, tidligere har vceret Spor af Skanser 
og Fcestningsvcerker. Traditionen fortceller os, at det var her 
det gamle Nakkebolle laa, som Svendborgerne odelagde og 
indtoge i  Grevens Fejde, og at „Fjenden" var sejlet ind ad 
Fjorden, en Omstcendighed, der vinder Styrke ved de stedlige 
Forhold. Zdct Borgens Beliggenhed paa en Holm, helt om
given af Fjorden, nceppe har vceret beregnet paa et Angreb 
fra  Sosiden, medens den derimod mod Landsiden, saavidt 
fljonnes, har haft et efter hine Tiders Forhold tilstrcekkeligt 
Vcern —  ikke i  sine Volde og Grave, men i de Holmen u til
gængelige Vande, sikkert nok t i l  at vcerge mod et Stormlob 
af en saadan Svcerm vilde Haandvcerkere, som den Skare, 
der i  Z u li Maaned 1534 stormede ud fra Svendborg, brusende 
frem ganfle som Marseillanerne under den franske Revolution,



med et svorent Had t i l  alt, hvad der var Adel og 
adeligt').

Under de greveligsindede Svendborgeres Zldgjerningstog 
omkring i Fyn sluttede Bonder og Kjobstadfolk sig v illig  t i l  
dem, i  Haab om at saa den gamle Konge, der sukkede i sit 
ulykkelige Fangenskab, paa Tronen igjen. Ejeren af Nakke
bolle, den bekjendte Klavs Eriksen Ravnsberg, fik ved denne 
Lejlighed en mindre behagelig Tak for sidst, maaske fordi han 
1523 utvungen som Kristian den Andens Befalingsmand, 
havde overgivet Kallundborg S lo t t i l  Frederik den Forstes 
Folk. Nu iudtoge de hans Gaard, det gamle Nakkebolle, og 
forte ham fangen med sig t i l  deres B y, hvorfra han sorst 
undslap efter en haard Medfart, og efter at han paa P ine
banken d. 16. Z u li 1534 af de to grevelige Hovedsmcend, 
Albert Flegge og Aost Verritz, var tvungen t i l  at underskrive 
en Troskabsed t i l  den fangne Kong Kristian den Anden. 
Nakkebolles ilde Medfart skal have givet Anledning t i l  Op- 
forelsen af den nuvcerende Gaard, men det er dog nok muligt, 
at den gamle Borgs Odelceggelse ikke har strakt sig videre, 
end at man efter Krigen har bodet og bedret Skaden, t i l  
man henved tredive A ar senere var bleven stcerk nok t i l  at 
flytte hele Borg.n t i l  dens nye Sted.

For Znddoemningen af Nakkebolle F jord havde man en 
god og sogt Vinterhavn teet op t i l  Herregaardsholmen. M an 
kjendte og nyttede denne Havn allerede for 3— 400 A ar siden 
Den ucevnes 1543, som en Havn, F ru  Susanne Klavs 
Eriksens havde ved sin Gaard^). 1547 fores der Klage over, 
at Svendborg Borgere have taget 1^ Lcest Havre fra S u 
sanne Klavs Eriksens, som hun havde ladet udskibe her fra 
Havnen i  Noerheden as Gaarden. F ru  Susanne paastod, at 
hendes Forfcedre for hende havde haft Havnen f r i  at udskibe i 
fra A rrilds  Tid. Men Svendborgerne vare hende imod og vilde 
ikke give Skib og Ladning tilbage. Lensmanden i  Nyborg, 
Mikkel Brockenhus, sender saa et venligt Brev t i l  Svendborg

*) S e fyrste D el S . 30.
O Danst M ag. 3 R . 3. 237.

Nolstsvsllus os Ns,KLet>sUs. 16



og beder om, at de ville lade hende faa hendes Havre og 
Skibet igjen. „E r  det mod Eders Bys Privilegier, og I  det 
ikke ville, at I  da ville forborge hende det, idet hun v il staa 
Eder t i l  Rette derom for Hs. Majestcet, naar han kommer 
her t i l  Landet."

Ved et Forlig for en Del Aar siden have Rodkilde Ejere 
vunden Hcevd paa at have 3 Fortojningspcele i ncevnte Havn. 
D a  nu Znddcemningen skulde ivcerkscettes, enedes man om ved 
et nyt Forlig  at flytte Rodkilde Pcele udenfor Hoveddcem- 
ningen, hvor man antog at en ny Havn kunde erstatte den 
gamle, der nu blev lagt tor. Det er ogsaa for en Del 
lykkedes, og der er endvidere i  de senere Aar opfort en lille 
Skibsbro, ncermest for derfra at kunne modtage D ra jnsror og 
Mursten. Men som Vinterhavn nyttes den nu mindre end 
forhen, og Fortojningspcelene, som have vceret holdt vedlige 
fra Nodkilde, have ikke her kunnet modstaa Isen, men ere 
kastede op paa Strandbredden.

3. Allerede lcenge for Grevefejdens Tider har den gamle 
Familie B o l le  haft Nakkebolle i Besiddelse, saa man endog 
har villet udlede Gaardens Navn derefter; men denne Gisning 
har ikke megen Sandsynlighed for sig. Navnets Oprindelse 
Nakke-Bol o: et Bo l eller Bolig paa Nakken, ligger saa na
tu rlig t for os, at v i ikke behove, at ty t i l  videre Forklaring 
af dets Oprindelse.

E r ik  E r ik s e n  B o l le ,  rimeligvis en Son af Erik Madsen 
Bolle og Anna Sivertsdatter B laa, der ejede adskillige Gaarde 
paa Lolland, navnlig Krogendegaard, Soholdt ogOrebygaard') ,  
var en af de Boller, der ejede Nakkebolle ved Begyndelsen af 
det stxtende Hundredaar. Hans Son

E j le r  E r ik s e n B o lle ,  g ift med Anne B ild , ejede Nakke
bolle !525 og maafle en Del Aar tidligere th i deres Bryllup 
har staaet imellem 1498, da hun endnu var iblandt D ron
ningens Jomfruer og 150-: , th i 1504 befogte Dronningen hende 
paa Nakkebolle, og da ncevnes Ammen sammesteds?). Han

-) F r iis  Musse Herred 42.
'O Dansk M ag. 3 R . 3, 237.



boede saaledes paa Nakkebolle under hele Reformationstiden 
men saa ikke Grevefejdens Rcedfler, da han ifolge Ligstenen i  
Aastrup Kirke, der har vceret lagt over hans Grav dode d.
1. Zanuar (N y a a rs d a g )  1534. Det bliver faaledes sikkert 
hans Svigerson, Klavs Eriksen, der i Z u li samme A ar blev 
Gjenstand for Svendborgernes haarde Medfart.

I  de fleste celdre Beretninger, saasom Hvitfeld 1428; 
Dansk Atlas I I I . ,  411, 533, 545; Krag I,  63 ; Danske Herre- 
gaarde. Engelstoft: Brockenhuserne, Historist Tidsskrift 4 
Rcekke 4 og 5 B . m edde le r, at det var E jler Eriksen, der 
blev fort fangen t i l  Svendborg, medens P a l. M u lle r (Grevens 
Fejde 1 .1247) oplyser, at E jler Eriksen Bolle var dod 1. Za
nuar samme Aar, og at Aarstallet 1534 er udhugget paa 
hans Ligsten, hvad der ogsaa forholder sig saaledes. M an 
staar altsaa overfor to Beretninger, der hver for sig kunne 
gjore Krav paa Gyldighed. Im id le rtid  maa v i tillige stolte 
os t i l  Kall. Rasmussens Vidnesbyrd i  Danst Magazin 3 R. 
IH . 237, der stemmer med P a l. M ullers Beretning og fo r
klarer det modsigende paa den naturligste Maade, at Hvitfeld 
nemlig har skrevet E jler Eriksen istedenfor Klavs Eriksen. 
Z  Gehejmearkivet kjender man ikke den Underskrift, der den 
16. Z u li 1534 blev given t i l  de to grevelige Hovedsmcend i  
Svendborg, og som vilde have hcevet enhver Tviv l.

K la v s  E rik s e n  R a v n s b e rg  t i l  Kindholm var en Son 
af Erik Zbsen Ravnsberg t i l  Kindholm i  Sjoelland. Han kom 
ved ZEgteflab med Susanne Bolle, en af E jler Eriksens tre 
Dotre, i  Besiddelse af Nakkebolle. Kort for Kristian den 
Andens F lugt var han af denne sat t i l  Lensmand paa Kal- 
lundborg S lo t, som han kort efter, i  Sommeren 1523, overgav 
t i l  Frederik den Forstes Folk, idet han lod sig overtale t i l  at 
sende de tyske Kncegte bort fra det beromte Taarn Folen, 
under Paastud af at han selv vilde forsvare dette vigtige 
Punkt, hvori Rigels Arkiv fordum opbevaredes. Med en 
Vinde fik han et halvt Hundrede Kncegte af Frederiks Folk 
op i  Taarnet, hvorfra de bemcegtigede sig S lo tte t og udjoge 
Bescetningen. Han staffede sig derved Dgenavnet Klavs 
Slippeflot samt Folkets Uvillie, men han vandt Kongens, den 
tyske Frederik den Forstes Gunst, saa han i  Sommeren 1526



var med iblandt de gode Mcend der ledsagede hans Datter t i l  
Preussen. Det folgende Aar var han i  Biskop Lave Urnes 
Tjeneste. 1528 blev han forlenet med Haraldsborg S lo t og Len og 
ved Roskilde fire tilgrænsende Herreder. Han havde det 
endnu 1536, ind til d. 1. Septbr., da Peter Skram fik Følge
brev dertil. A f Roskilde Biskop havde han desuden Marup 
Len, som han beholdt t i l  sin Dod. Haraldsborg S lo t blev 
som bekjendt asbrcendt af de grevelige i  Zuni 1534. Og da 
det var asbrcendt, opholdt han sig rimeligvis paa Nakkebolle'), 
der snart maatte friste en lignende Skcebne; og ikke nok 
hermed, hans Fcedrenegaard Kindholm i  Sjeelland blev af- 
broendt ved samme Tid. Denne sidstncevnte Gaard blev senere 
gjenopfort; blev 1624 fljodet as Morten Pax t i l  Frands 
Rantzau t i l  Rantzauholm med tilhorende Gods. Gaardens 
Bygninger blev nedbrudt 1660. Nu udgjore dens Marker 
en Del af Hovedgaarden Overbjergs Mark.

Ved den Rustning, som den fynske Adel selv satte sig for 
under Grevefejden, ifolge Vedel S im o n s e n r im e lig v is  i  
Efteraaret 1535, opfores Klavs Eriksen Ravnsberg t i l  Nakke
bolle med 3 Heste i Forhold t i l  Knud Ottesen Hvid t i l  Rod
kilde med 1 Hest, Ebbe Munk t i l  Fjellebro med 2 Heste og 
Zakob Hardenberg t i l  Sandholdt, Hvedholm og Arreskov med 
6 Heste.

Trods den betydelige Skade, Klavs Eriksen havde lid t 
paa sine Ejendomme under Krigen, stod Kongen dog 1540 i '  
en ikke ubetydelig Gjceld t i l  ham, og gav ham samme Aar 
Pant for 1000 gode fuldvcegtige rhinske Gylden i  13 Kron- 
gaarde i  Vesterfljerninge, som skyldte tilsammen 2 Lcester og 
5 Pd. Hart-Korn, 7 fede Galte ^ Td. og 1 Skp. Sm or 
med mere; en Molle sammesteds, som skyldte 14 Pd. M el, og 
en Gaard i  Aastrup med 3^ Td. hart Korn i  Skyld, at be
holde som et f r i t  og brugeligt Pant, t i l  det igjen blev ham 
eller hans Arvinger aflost, dog at han ikke sorhugger Skovene 
eller lader Pantet forringe^).

' )  jsr. Dansk Magazin 3 R . 3 B . 235.
' )  Fyns Vilkaar 113.)

Gehejmearkivet i Salling  Herreds Breve.
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Med Susanne Bolle havde han to Dotre Z n g e r, g ift 
med Anders Pedersen G alt t i l  Birkelse og Kronge (Soholt 
paa Lolland), og A n n e , g ift med Zorgen Barnekow. Klavs 
Eriksen dode d. 1. Januar l541 paa Erholm, hvilken Gaard 
han ejede i  Forening med sin Soster. En Ligsten, der endnu 
er bevaret, har dcekket hans Grav i  Aastrup Kirke. *

* S

s.
__ ^



V. Afsnit.

Nakkebolle i Brockenhusernes 
og Billernes T i- (1547— 1654*).

Mens jeg i Sverig fangen vaar 
D a bygte m in Hustru denne Gaard.

(Jakob Brockenhus.)

1. Zakob Brockenhus.
Den gamle Adelsflcegt Brockenhus fremblomstrede i  det 

16de Aarhundrede t i l  en saadan M agt og Anseelse, at ikke 
mindre end nitten fynske Herregaarde iTiden fra 1530— 1640 
vare i  dens Besiddelse. Den forste historist bekjendte Mand 
af denne Slcegt er Johan Brockenhus t i l  Vollerslev (en ned
lagt Herregaard i  Vollerslev B y), som 1446 var Lands
dommer i  Fyn.

Jakob Brockenhus t i l  Damsbo, Mikkel Brockenhns's og 
Karen Lykkes anden Son, var fodt d. 7. A p ril 1521 paa S a lto  
i  Sjcelland, hvor Faderen dengang var bistoppelig Lensmand. 
Han fulgte Kongen i  Jylland 1546 og andensteds som Hof
sinde, ligesom han samme A ar var Kongens Mundftjcenk, men 
iovrig t vides saare lidet om hans Ungdom. Han forlod Hof- *)

* )  Den fyrste D e l af dette Afsnit er i  det vcrsentligste et Uddrag af 
Biflop Engelstofts voerdifulde Afhandling „om Brockenhuserne" i 
Historist Tidsskrift 4 R . IV .  V . B . Den punge D el er hentet dels 
i Gehejmearkivet, Landsoverretsarkivet, Svendborg Amts Arkiv, 
dels af Grundtvigs E jler Brockenhus's Dagbog, Danske Herregaarde, 
Dansk Magazin og flere andre Skrifter.



tjenesten 1547 da han giftede sig med Susanne Bolle, med 
hvem han ikke alene kom i  Besiddelse af Nakkebolle, men ogsaa 
af de hende underlagte Lensgodser, M arup i Sjcelland og 
Toreby B irk paa Laaland, ligesom han 1551 faar Fornyelse 
paa Pantet for de 1000 rhinske Gylden, hendes afdode Mand 
Klavs Eriksen havde laant Kronen: de 13 Gaarde i Vester- 
skjerninge tilligemed en Molle sammesteds og en Bondegaard 
i Aastrup By. Paa sin Fcedrenegaard Damsbo ordnede han 
de endnu usikre Ejendomsskjel og sikrede sig Besiddelsen ved 
et Laasebrev 1552. Han ejede desuden Gods paa W ro , en 
Andel i  Brolykke og formodentlig et Vikariatgods i  Aarhus 
Domkapitel. Ved Siden af al sin Ejendom havde han tillige 
store kongelige Embedslen. Allerede 1548 blev han Lensmand 
paa Roeskiloegaard og Stiftslensmand i  Sjcelland. Fire Aar 
senere ombyttede han dette Len med Aalborghus, hvor han 
tillige var Stiftslensmand for Vendsyssel eller Borglum S tif t .  
1555 ombyttede han igjen Aalborg Len med Helsingborg 
Len, som han beholdt t i l  1563, da han blev Lensmand over 
Mons Len. Med Helsingborg Len forbandt han desuden fra 
1556— 62 Landskrona Len. —  En af de betydeligste Hof
tjenester der blev ham overdraget i  Egenskab af Lensmand 
var, at han 1554 blev beordret t i l  at folge Dronningen og 
Hertug Frederik t i l  W ismar med 5 Heste. 1562 sendte Kong 
Frederik den Anden ham tilligemed fire andre Adelsmcend t i l  
Storfyrsten i  Moskva, og han tilbragte et halvt Aar paa 
denne Rejse. Z  Begyndelsen af det folgende Aar fik han i 
Folge med Korfits Ulfeld en diplomatisk Sendelse t i l  Sverig, 
men de truende Forhold bleve ingenlunde jcevnede, ogBrocken- 
hus selv var desuden stemt for Krig. Z  samme Foraar fik 
han som Admiral Befaling over den Eskadre paa elleve Skibe, 
der skulde krydse i  Dstersoen, og tra f en meget overlegen svensk 
Flaade ved Bornholm forste Pintsedag (30te M aj). Det kom 
t i l  Kamp, uden at Krigen endnu var erkloeret, men Enden blev, 
at Zakob Brockenhus, der havde Vind og S trom  imod sig, 
efter en heltemodig Kamp maatte overgive sig med tre af 
sine Skibe. Han blev nu fo rt t i l  Sverig hvor han sad 
sangen i syv Aar. Z  Aaret 1566 blev han sendt hjem for



at befordre Udvexlingen af Fanger, ved hvilken Lejlighed han 
tra f Kongen i Fyn, men efter en Maaneds Ophold i Hjemmet 
vendte han fom en cerekjcer Adelsmand tilbage t i l  sit Fcengfel, 
der fyrst aabnedes ved Fredsslutningen 1570— 7!.

Jakob Brockenhus havde fy r Kriger: begyndt paa Op- 
fyrelsen af det nye Herrescede; ru: fandt han Nakkebylle fuld- 
fyrt i  den skjynne S t i l ,  det endnu har bevaret. Selv satte 
han en Sten over Dyren og skrev:

„M ens jeg i Sverig fangen vaar.
Da bygte min Hustru denne Gaard."

Men Hustruen selv fandt han ikke. Hun var dyd 1569. 
Under det lange Fangenskab var ikke alene Myens Ler:, men 
ogsaa Toreby B irk overdraget t i l  en anden, ligesom Godset 
paa 2Ery ved offentlig Foranstaltning var blevet magelagt 
mod synsk Jordegods. 1574 gistede har: sin S yn paa Nakke
bylle og tog selv Bolig paa Damsbo, hvor han dyde d. 17. 
Oktbr. 1577 i  sit 57 Aar.

Hans Hustru Susanne Bylle, med hvem han 1547 havde 
faaet Nakkebylle, skjcenkede ham Aaret efter der: fyrste Syn, 
der blev fydt paa Nakkebylle og kaldet E jler efter sin M or
fader. Den anden, Mikkel, blev fydt paa Aalborghus 1554, 
blev Hofsinde 1576, og gjorde samme Aar Rejser t i l  Tysk
land med Kongen; men dyde ved Hostets Ophold i  Kolding 
d. 7. J u li  1578 og blev jordet i  Aastrup Kirke. F ru S u 
sanne roses for sin Gudsfrygt og Interesse for Literaturen. 
Hun sendte ikke sine Synner i Krigens Skole, men lod den 
celdste fuldende sin Dannelse ved en Udenlandsrejse midt under 
Krigen. Den yngste var kun 15 Aar da hun dyde d. 22. 
J u n i 1569. Hun er ligeledes jordet i  Aastrup Kirke, hvor 
en stor Ligsten staar son: et Minde om hende og hendes 
senere afdyde Mand.

2. Ejler Brockenhus,
der nu ved Broderens Dyd var eneste Arving t i l  Nakkebylle 
og Damsbo, var, som ovenfor antydet, fydt paa Nakkebylle d. 
29. Januar 1548. Han havde allerede beboet det nyopbyygede



Nakkebolle, siden han d. I. Avg. 1574 holdt B ry llup  med 
Berta F riis  fra Drbcekluude. Denne hans Ungdomsbrud, 
der var halvandet A ar yngre end han, var fodt d. 12. Avg. 
1549 og blev Moder t i l  to D otre : Margrete, fodt d. 22. 
Decbr. 1579, dode allerede i  sit tredie Aar d. 24. Novbr. 
1582 og jordedes i Aastrup Kirke; Susanne, fodt d. 10. Aug. 
1577, overlevede Faderen, og arvede Nakkebolle. Efter otte 
Aars Wgteskab dode Berta F riis  i Odense d. 5. Septbr. 
1582. Halvandet Aar senere forlovede han sig paany, idet 
Anne B ille  d. 22. M a j 1584 „bleff ham tilsagt" og medens 
Absalon Goye og O tto Brockenhus toge S va r paa hans 
Vegne.

Anne B ille  var en Datter af Jens B ille  t i l  Billesholm 
og Karen Ronnow t i l  Hoidkilde. Hun var sodt paa Visborg 
S lo t paa Gulland d. 26. M a j 1564. Deres B ry llup  stod 
paa Nakkebolle Sondagen d. 9. Aug. 1584. Hun bragte 
E jler Brockenhus Hellerup i  Medgift, hvilken Gaard han dog 
1589 afstod t i l  Brede Rantzau.

Paa samme Tid var der en adelig Dame i Huset af 
E jler Brockenhus's Slcegt; hun hed Kristence Kruckow og 
havde vceret der i  den asdsde Frues Tid. Det var en Datter 
as Axel Nielsen Kruckow t i l  Aarslevgaard, og hun havde 
maaske gjort sig Haab om at blive Berta Friises Efterfolgerske. 
Det synes saaledes, at hun optog Ejlers tzEgteskab med Anne 
Bille meget ilde, men dulgte sin Vrede, medens hun derimod 
paa adskillige Maader sogte at skade det nygifte Par. Allerede 
5 Maaneder efter Bryllupet (d. i 7. Januar 1585) nedkom 
F ru  Anne B ille  med et dodfodt Barn, og saaledes fodte hun 
med korte Mellemrum det ene Barir efter det andet, der enten 
vare dodfsdte, eller dode strax efter Fodselen. Hun 
nedkom saaledes paany efter 8 Maaneder d. 30. Septbr. s. 
A .; og atter efter 8 Maaneder d. 10. M a j 1586 og fremdeles 
igjen efter 6^ Maaned d. 26. Novbr. f. A. Hun fodte ia lt 
17 Gange i  14 Aar, uden at beholde et eneste levende Barn. 
Det var et tungt Kors, der hvilede paa deres ægteskabelige 
Sam liv, og hendes Helbred led naturligvis derunder. H ertil 
siger Engelstoft, skottende sig t i l  E jler Brockenhus's egne Op-
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tegnelser. „Den bedrøvede Fader kunde, da han engang lod 
sin Moders Lig lcegge i  en ny Kiste, med Vemod omtale 
„nogle af sine navnlose B o rn ", hvilke hall lagde i samme 
Kiste: „Deres Navne ere skrevne i H im len", og flere Gange 
har han nedskrevet det Hjertesuk: „G ud husvale os engang 
efter sin guddommelige V illie !"  Haabet skuffedes bestandig. 
Hverken udenlandske Lceger, som han tilkaldte, eller en Bade
rejse, som de foretoge 159!, sormaaede at styrke den svage 
Hustru. D a dette Uheld havde gjentaget sig 15 Gange i de 
forste 12 Aar, fik omsider den morke Tanke Indgang, at F ru  
Anne var forgjort ved Trolddom. Det var just i  Aarene 1589 
og 1590, at den ulykkelige Overtro tog et mcegtigt Opsving
og ligesom blev lyst i Kuld og Kjon af R e g e rin g e n ."--------
I  Aaret 1590 vare E jle r Brockenhus og Fru Anue i  Kjoben- 
havn, hvor ogsaa hendes Ulykke fulgte hende; men hvad der 
iscer bidrog til, at skrive hendes Ulykke paa Trolddommens 
Regning, var nok et lignende Tilfcelde, der havde ramt hendes 
Soskendebarn, Fru Anne Hardenberg paa Hagenskov, en 
sindssvag Kvinde, der fik en Mistcenkt fort for Retten og 
domt t i l  Baal og Brand paa Baag Herredsting d. 19. Zu li 
1596. Undersogelsen fortsattes, og d. 6. Septbr. brcendte 
man et nyt Offer ved samme Herredsting. En gammel 
Kvinde, Ouse Lavritses fra Faaborg, der havde tjent paa 
Nakkebolle i tidligere Dage, blev af F ru  Anne opfordret t i l  
at forklare, hvem der havde forgjort hende. Og hun havde 
Svaret paa rede Haand: at det var Jomfru Kristence Axels- 
datter i Forening med hende selv og tre andre Kvinder. Hun 
fortalte nu, hvad de havde foretaget sig ved F ru  Annes 
B ry llup  for tolv Aar siden for at tilintetgjore hendes Lykke; 
hvorledes de efter Jom fru Kristences Tilskyndelse og Lofte om 
Gaver om Fredagen for Bryllupet havde maalt Brudesengen 
og under Vielsen slaaet Knude paa Maalebaandet; hvorledes 
Jomfruen havde fanget en stor Edderkop i  samme Seng og 
kommen i en Skaal Mcelk, som hun nogle Dage efter 
Bryllupet uden Held havde sogt at faa den unge Frue t i l  at 
drikke. Der fremkom ogsaa Bekjendelser for, at de havde 
ladet Smeden lave tre Staalkors, der tilligemed Haar af



alle de sammensvorne Kvinder blev indsvybt i  P ap ir og om
viklet med en sort Traad og sat ned under Brudesengen. 
Derefter havde Ouse en Dukke af Vox, af Skikkelse som et 
Barn, som Jomfruen bar under sin hyjre Arm  i  40 Uger, 
bragte derpaa dette Dukkebarn en Fredag i  Kirke i Aastrup, 
hvor Prcesten, H r. Mads i  Aaby, dybte det med Navnet 
Anna, medens der blev ofret med det som med et levende 
Barn. Herpaa blev det gravet ned i Kirken under Fru 
Annes S to l, a lt under Overvcerelse af Sognepræsten. Under- 
denne forargelige Gjerning sylte Ouse sig flagen og udbryd: 
„N u  gjyre vi den Synd og Gjerning, os aldrig kan forlade", 
hvortil Jom fru  Kristence svarede, at hun ikke skulde bryde sig 
derom, det tilkom hende (Kristence) at'svare derfor. Da 
denne gamle Kvinde nu efter tolv Aars Forlyb saa den 
syrgelige Opfyldelse af det onde Onske, bad hun, at Gud 
vilde straffe hende og Jom fru Kristence for de femten uskyldige 
Byrn, hun havde taget af Dage. Den gamle Ouse Lavritses 
blev d. 12. Oktbr. 1596 fyrt for S a lling  Herredsting, hvor 
hun gjentog sine Bekjendelser for at ende sit L iv paa Baalet.

Et halvt Aar senere fyrtes en femte Kvinde frem for 
Retten paa Nakkebylle, fom bekjendte, at hun to Gange havde 
vceret med Jom fru Kristence paa Bloksbjerg og danset i  Ring 
der, medens Djcevelen henlede V in  t i l  dem. Hun stadfæstede 
og forygede, hvad den fyrste havde fo rta lt om de tre Kors 
under Fruens Seng, om Voxbarnet og om MoEen. Hun 
blev ogsaa brcendt, og man maa tro, at det i  Mellemtiden 
maa vcere gaaet de yvrige ligesaa, for saavidt de endnu den
gang vare i  L ive; th i det var fagt af den sidste, at F ru  Anne 
flulde faa sin Helbred igjen, naar alle de, der havde vceret 
med at forgjyre hende, vare brcendte.

Jom fru Kristence droges naturligvis med ind i  Sagen, 
men, da hun allerede nogle Aar forud var draget fra  Nakke
bylle, og da det var en adelig Dame, blev Forfylgelsen mod 
hende ikke saa strceng, som mod de andre Medskyldige. Der 
blev indrymmet, at hun havde maalt Brudesengen i  den Hensigt 
at fende Maalet t i l  Rydkilde for at lade en anden gjyre der
efter; men hun svor og ncegtede at vide noget om, hvad de



andre Kvinder havde sagt. Ved Landstingsdonnnen af 26. 
Febr. 1597 blev hendes Sag indstillet t i l  Kongens Dom. Men 
ingen indstævnede hende for denne Domstol, hvorimod hendes to 
Brodre, scerlig Jens Kruckow t i l  Aarslevgaard, indstcevnede baade 
E jler Brockenhus og Landsdommeren Gabriel Knudsen (Acheleie) 
for Herredagen, for den ZEresforncermelse, der var tilføjet 
hans Soster. De bleve imidlertid begge frikjendte for Jens 
Kruckovs Tiltale, og der gik ikke engang Dom i Sagen, men 
den maa snarest ansees som jcevnet ved et Forlig. Jomfru 
Kristence forlod nu Fyn og tog Ophold i Aalborg, hvor hun 
1619 blev t ilta lt fo r en lignende Sag, domt fra Livet paa 
Herredagen og henrettet 1621.

Nakkebollesagen droges nu frem paany, og det oplystes, 
at det Baand, hvormed F ru  Anne Billes Brudeseng var 
maalt, blev sendt med Johanne Knudsdatter, Bryggerpigen 
paa Nakkebolle, t i l  Gunder Kjeldersvend, at F ru Anne skulde 
forgjores; at Jom fru Kristence gav hende Klcede t i l  en Lin, 
en Troje m. m. En andel'. Pige havde hentet en „Kouschen"')  
Faaremcelk t i l  F ru Anne, men i  Mcelken var der kommet en 
stor Ederkop, som var tagen i  F ru Annes Brudeseng. Ouse 
Lavritses havde hjulpet J fr . Kristence med Voxbarnet, vg 
denne gav hende Torklceder. Linklcede og Halsklcede, for at 
hun skulde vcere med at „so rg  jo  re ." Johanne Jenses paa 
Nakkebolle havde vceret to Gange med Jomfru Kristence paa 
Bloksbjerg. De vare i Folge med andre og havde en Spille
mand med dem paa Vejen, hvor to og to havde hinanden 
ved Haanden. Hun red baade hen og hjem paa sin Dreng 
Allebast —  en saadan Dreng havde enhver af dem, og de 
vare ikke uden en kort Tid paa Vejen. Jom fru Kristence, 
Ouse og Johanne Jenses satte de tre Kors af S ta a l med 
Kvindehaar ned under Fru Anne Billes Seng, for at Fruen 
ikke flulde trives, og Kors og Haar vare fvobte i P ap ir med

' )  en „Kaasken" er en gammel Bsncevnelse paa en Lerpotte med to 
Hanker.



en sort Silketraad om. Korsene vore gjorte as Tommes Smed 
paa Gaarden, og Haarene vare af Jom fru Kristences, Ouse 
Lavritses, Johanne Ovastis, Johanne Jenses og Gunder 
Kjeldersvends, som alle havde vceret med at nedscetre Vox- 
barnet under F ru  Annes S to l i  Aastrup Kirke. —  Saadanne 
ere Minderne om hin Tids grove Overtro. Kan gjcerne vcere, 
at hine Kvinder virkelig have vceret taabelige nok t i l  i ond 
Hensigt at gjore, hvad de for Resten vedgik; kan ogsaa vcere, 
at de helt forrykte under Pinslerne og under Frygten for de 
endnu storre P insler, som ventede dem, have simpelthen sagt 
ja  t i l  alt, hvad man skyldte dem for. Ofrene vare i  ethvert 
Tilfcelde ikke synderlig mere at beklage end de, der i  liden
skabelig Blindhed ofrede dem paa Overtroens Alter.

Hexeprvcesserne havde ingen Indflydelse paa F ru  Annes 
Sundhed. Hendes Uheld gjentog sig endnu i  det mindste to 
Gange, og tilsidst begyndte den samme Skjcebne at hjemsoge 
hendes Stisdatter, E jler Brockenhus's Datter af fyrste 2Egte- 
skab, der var gift med Markus B ille  paa Hvidkilde.

E jle r Brockenhus efterlod sig adskillige varige M inder. 
Saaledes opforte han et nyt Ligkapel for sin Familie ved 
Aastrup Kirke. Det er den sydlige Korsflpj, den faste og 
stcerke Bygning, der endnu pryder Kirken. Han sorgede des
uden paa adskillige Maader for denne Kirke, uagtet han ikke 
havde Patronat t i l  den. Han forhojede den, udstyrede den 
med en ny og prcegtig Altertavle og Prcedikestol, og prydede 
den 1594 med et S p ir  i Anledning af sin tiende Aars 
Bryllupsdag. T il S i.  Knuds Kirke i  Odense hvor hans
Moster Karen Bolle tilligemed hendes Mand Lave Urne laa 
begravet, lod han 1591 paa Biskoppens Anmodning gjore en 
ny Prcedikestol, der kostede ham 150 Joakimsdaler. Paa 
Nakkebolle opforte han 1584 en toetages Portbygning med en 
S a l ovenpaa. Denne Portbygning, som nu er forsvunden, 
kunde man meget letsinde paa at syge Spor af ved Gaardens 
nordre Side, i  den firkantede Grundvold ude i  Honsemosen, 
dersom ikke Jakob Madsen i  sin Visitatsbog havde vist os 
Porten paa et helt andet Sted, nemlig ved Mollen, „ f o r i n d



m a n d  kommer  t i l  S t a l g o r d s  P o r t . "  Over denne to
etages Portbygning havde han sat folgende Indskrift:

M ine Venner, som v il drage her omkring,
Det finnes at vcere en underlig Thing,
A lt de ville mig saa plat forgette.
Hvor for jeg lod denne P o rt opscette.
A t de skulle besoge oc tale met mig 
Eller at drage den anden Veij for sig.
Det vcere sig huem det vcere kand,
Huad heller de ere Quinde eller Mand 

Gud beuare eders Indgang oc Vdgang fra nu oc t i l  E u ig tid !
E jler Brockenhus foretog sig ofte lcengere Rejser, og hans 

svagelige Hustru ledsagede ham, saa vidt det lod sig gjore. 
Han var paa den anden Side en gjcestfri Mand, der modtog 
fyrstelige Besog, udenlandste Adelsmcend og mange Fremmede 
hos sig. Samme Dag som han 1594 gjorde sin Datter S u 
sannes Bryllup, vare baade Prindsen (den unge Kong K ri
stian den Fjerde) og Biskoppen tilstede, og hertil havde han 
desuden knyttet to Proesters Bryllup.

Han dpde i Slutningen af Aaret 1602 i sit 55de Aar. 
En stor Ligsten, som nu er indmuret bag Alteret, har dcekket 
Graven over ham og hans tvende Hustruer. Han efterlod 
sig en ikke ubetydelig Gjceld, uagtet han 1599 havde solgt 
Hellerup; nu solgte hans Enke rimeligvis Damsbo t i l  Hans 
Pogrvisch (Pogoisk).

3. Fru Anne Bille

fla l efter sin Mands Dyd have afstaaet Nakkebolle t i l  sin 
Broder Markus B ille, der var gift med hendes S tifdatter 
Susanne. Saaledes siges der almindelig. Men det frem- 
gaar af adskillige Omstcendigheder, at der herved kun maa 
forstaas den ham paa hans Kones Vegne tilfaldne P a rt i  
Nakkebolle Hovedgaard og Bondergods, hvortil han mod en 
A fg ift af 300 Daler om Aaret fojede F ru  Annes Halvdel. 
A f disse 300 D lr. skulde han dog beholde de 200, imod at 
yde Rostjenesten, der altsaa maa have voeret en meget be-



lydelig Byrde, medens han derimod selv skulde holde Heste, 
Harnisk og Besoldning. De andre 100 D lr ., tilligemed 200 
Rdr. af F ru  Annes ovrige Indkomster, skulde anvendes t i l  
Afbetaling af E jler Brockenhus's G jceld'). Men denne A f
betaling kunde ikke strcekke t i l  alle Kreditores Noje. Hun 
maatte faaledes, som man siger, laane med den ene Haand 
og betale med den anden, ja hun maatte finde sig i  jcevnlig 
at blive indkaldt for resterende Fordringer. Saaledes ind
kaldes hun 1613 af Niels B ild  t i l  Ravnholt for 250 Rdr. 
Hovedstol og 70 D lr. i Rente. Ligeledes indkaldes hun 
samme Aar af Knud Bille t i l  Billeskov for 200f Rdr. Hoved
stol og 24 Rdr. Rente, „som hun havde veeret i Lofte for 
hos hende t i l  F ru  Karen Skram t i l  Egeskov", ligeledes for 
250 Rdr. Hovedstol og 20 Rdr. Rente. Mads Nielsen i 
Findstrup var Fuldmcegtig (Foged) for Anne B ille  t i l  Nakke
bolle, og som en Folge af disse Sogsmaal fik han trav lt med 
at indfordre de smaa Belob, der- udestode hos en Del as de 
hende underliggende Bonder. 1637 havde hun pantsat sine 
Bonders Landgilde t i l  Zorgen Munk t i l  Tidselholt, og d. !2. 
Decbr. s. A. blev hun t ilta lt  af Lensmanden, fordi hun var 
udebleven fra Monstringen med 2 Heste, hvilken Forseelse 
paadrog hende en Bode af 32 Rdr.

F ru Anne B ille  opnaaede uagtet al sin Svaghed og 
Sorg i sin Wgtestand en hoj Alder, idet hun overlevede sin 
Mand i  38 Aar, og i al den Tid sad hun som Ejerinde af 
sin P a rt i  Nakkebolle Hovedgaard, hvor hun tillige havde 
fast Ophold t i l  sin Dod; men hun havde mange Fortrædelig
heder og Stridigheder. Z  Anledning as den Leje eller For
pagtningskontrakt, hun 1602 havde indgaaet med Broderen 
Marqvard eller Markus B ille, havde hun den ene Fortræde
lighed efter den anden, saa han endog d. 17. M arts  1615 
tog Stadfcestelsesdom paa ncevnte Kontrakt af 1602 paa 
Nakkebolle Gaard og Gods. Hun modsatte sig fremdeles 
denne Stadfcestelsesdom, som ligefuldt blev konfirmeret paa

' ) Danske Herregaarde.



Herredagen d. 9. Zuni 1630'). Endnu i  Aaret 1638 havde 
F ru  Anue saa meget Jordegods, at huu ved Rustnirigen blev 
sat for 571 Tdr. Htk.

Soin Forholdet imellem F ru  Anne B ille og hendes 
Slcegt ikke var det bedste, saa synes der heller ikke at have 
hersket noget godt Forhold fra hendes Bouders Side, og det 
synes, som hun ikke ret har sorstaaet at scette sig i Respekt 
hos dem. Hun laa af og t i l  i S tr id  og Processer med dem. 
Alene i et Aar, l637, har man to, tre saadanne Sager. 
Paa S a lling  Herredsting lod huu d. 17. Oktb. tilta le  Anders 
Hansen og Hans Markussen i  Besterskjerninge for den U ly 
dighed, de havde vist, da huir havde rejst fra Nakkebolle t i l  
Svendborg og befalet, at de skulde hente hende our anden 
Dagen, hvilket de ikke efterkom; men efter at have ligget der 
fire Dage og ventet efter dem maatte hun leje en Vogn for 
sine egne Penge. Hun havde endda nogle Gange haft Bud 
hos dem derom, hvilket de ikke vilde agte, men af stor M od
villighed bleve tilbage, hvorfor Fruen mente, at de ulydige 
Fcestere maatte have deres Fceste forbrudt. Hans Madsen i 
Aastrup havde i  flere Aar brugt en Greesmark, han ingen 
Ret havde t i l,  og han havde ikke villet svare den A fg ift deraf, 
hun plejede at faa (det var 1 Rd. og 2 Lam). Rasmus 
Stefansen, der tjente Peder Nielsen i  Aastrup, kjorte for 
herrde fra Nakkebolle t i l  Blankholm i  Gjestelev Sogn, en 
Gaard, som hun ejede. Da de paa Hjemvejen kom t i l  N y
bolle, bad hun ham om at kjore ned t i l  Jom fru Rigborg 
Brockenhus paa Nybollegaard; da bandede han og overskjendte 
hende og bad, at Djcevelen skulde kjore for hende." A t kjore 
t i l  Nybollegaard laa uden for hans Fartplan, og, da F ru  
Anne absolut vilde derned, maatte hun finde sig i  at stige af 
Vognen og lade Bonden kjore hjem?).

F ru  Anne B ille  dode 77 Aar gammel d. 22. Novbr. 
1640 og ligger begraven i  Aastrup Kirke.

' )  Danske Herregaarde, „NakkebMe."
'O S alling  Herreds Tingbøger for 1613 og 1637.



4. Markvard Bille

t i l  Hvidkilde var allerede 1593 bleven forlovet med E jler 
Brockenhus's Datter Susanne og maatte enSondag i Januar 
hente hendes S va r i  S t. Knuds Kirke i  Odense. Hans 
ZEgtefkab fuldbyrdedes det folgende Aars 14. Oktb. ved en 
glimrende Fest. Paa hendes Vegne fik han saaledes Med
ejendomsret i  Nakkebolle ved sin Svigerfaders Dod 1602, 
skjont han nceppe nogensinde fik denne Gaard i  fuldstændig 
Eje, idet han dode henved t i  Aar for Sosteren Anne Bille. 
Han var fodt d. 18. Decb. 1568 paa Visborg S lo t, og da 
han 1587 var nitten A ar gammel, drog han udenlands. 
Efter sin Hjemkomst overtog han ved Moderens Dod Hvid
kilde 1692. Allerede 1612 var han Lensmand i  S t. Hans 
Kloster i  Odense og fra 1617 t i l  1628 paa Rugaard. 1624 
blev han Lojtnant ved Adelens fynske Troppekontigent under 
Korfits Rud t i l  Sandholt fom Ritmester.

Allerede 1606 var hans Hustru Susanne Brockenhus af- 
gaaet ved Doden, felv dode han d. 9. Januar 1631, efter
ladende to Born, en Datter Karen, der som den celdste arvede 
Hvidkilde, hvor hun blev gift med Hofmesteren paa Soro 
Akademi Falk Gjoe, medens Sonnen E jler B ille  arvede Fade
rens Andel i  Nakkebolle.

3. Ejler Bille

t i l  Nakkebolle var fodt paa Hvidkilde d. 6. Januar 1604 og 
blev efter sin Moders Dod opdragen hos Farbroderen Jens 
Bille paa Valbygaard. 1620 rejste han udenlands med 
Sten Beck og sin Hofmester Niels Andersen, og opholdt sig 
blandt andet i  Strasburg i  tre og i  P a ris  i  et Aar. Herfra 
rejste han t i l  Ita lie n , opholdt sig noget i  Padua, Rom og 
Venedig og besaa paa Hjemrejsen Frankrig, England og Hol
land. 1627 blev han Hofjunker hos Kristian den Fjerde og 
tjente siden tre Aar som Kornet under Anders Bille. Ester 
sin Faders Dod boede han paa Nakkebolle, hvor han saaledes 
paa tiende Aar boede sammen med Fasteren Anne Bille.
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Hvorvidt han har kommet bedre ud af det med hende end 
Faderen, er ikke tilstrækkelig bekjendt, ligesom det heller ikke 
er bekjendt, hvorledes Skiftet efter Anne B ille  stod af, om 
noget saadant iovrigt har vceret holdt. M u ligv is  har den 
Livsforpagtnings- eller Aftcegtskontrakt, der var oprettet 1602, 
ved den af hans Fader 1615 erhvervede Stadfcestelsesdom 
haft en saadan Betydning, at Ejler B ille  strax efter Fru 
Annes Dod kunde overtage Nakkebolle som uindskrænket 
Ejendom.

Det stod kun smaat t i l  med E jler B illes Formuesom- 
stoendigheder. Han udstedte Pantebreve for en Rcekke Laan, 
hvorved han gav Forsikring i  det ene Stykke Jordegods efter 
det andet; om det end ikke var brugeligt Pant, saa hcemmede 
det dog den frie Ejendomsret. Alene i  et Aar, 1647, pant
satte han en Del Jordegods t i l  Kristoffer Offenberg for 5000 
R d r.; t i l  Mester Jens Povelsen i  Odense pantsatte han 
Gaarden Blankholm i  Gjcestelev Sogn, og t i l  Anders Mogensen 
en anden Bondegaard i Sa lling  Herred, uden at Byen an
gives. Ligeledes afhcender han en Del Jordegods, paa samme 
Tid fom Herremandene i  Regelen fogte at erhverve saadant 
og faa det samlet omkring deres Hovedgaarde. Saaledes 
scelger han 1647 en Bondegaard i  Glensbjerg t i l  Anders 
B ille, 1648 en Gaard i  Kattero t i l  Ejler Hoeg, en Halvgaard 
sammesteds t i l  Jorgen Schult, 5 Gaarde og B o l i  M illinge 
med Norre Molle t i l  Vencel Rotkirch, 2 Gaarde i  Flemlose, 
2 i  Glensbjerg og nogle Steder sammesteds t i l  Falk Gjoe, 
og endelig 1649 fire Gaarde med 55 Svins Olden i  Hund
strup t i l  Kaj Lykke.

Ejler B ille  dode ugift d. 8. Oktbr. 1649 og blev jordet 
i  S t. Knuds Kirke i  Odense, hvor B iflop  v r .  Hans Mikkelsen 
holdt Ligtale over ham, hvor efter hans Lig d. 31. Oktb. 
blev fort t i l  Aastrup Kirke og nedsat i  Familiegraven 
sammesteds.



6. Falk Gjae

t i l  Hvidkilde, g ift med Karen B ille, arvede nu ved Svogerens 
Dod Nakkebolle Gaard og Gods, som altsaa atter blev forenet 
med Hvidkilde, skjout denne Forbindelse kun varede i  faa Aar. 
Foruden at vcere Hofmester paa Soro Akademi, var Falk 
Gjoe tillige Befalingsmand paa Borglum Kloster. Han fort
satte med Afhcendelser af det under Gaarden horende Bonder- 
gods, en Virksomhed, han tidligere havde udfoldet med Hensyn 
t i l  Strogods under Hvidkilde.

Fra Nakkebolle scelger han saaledes .bl. a. Gaarden 
Blankholm, med Skov t i l  40 S v ins  Olden, t i l  Kristoffer 
Offenberg, paa samme Tid, som han giver Jorgen Schult t i l  
Findstrupgaard Pant i  7 Bondergaarde i  Aastrup B y for 
4000 Rdr. i 651 indgaar han Magestifte med Zorgen Schult 
angaaende to Bondergaarde, hvorved han faar 2 Gaarde i  
Aaby mod 2 Gaarde i  Bjerne og samme Aar scelger han sin 
Hovedgaard Lejholm, det nuvcerende Pilegaard t i l  Kristoffer 
Offenberg, t i l  hvem han ligeledes pantscetter en Del Jorde
gods for 3000 Rdr., og scelger famme Aar 2 Gaarde i  
„B iernet" (Bjerne) t i l  Vencel Rotkirck.

Falk Gjoe dode 1653, hvorefter hans Enke Karen B ille, 
med sin Lavvcerge Anders B ille, det folgende A ar scelger 
baade Gaard og Gods t i l  Niels Krabbe t i l  Skjellinge. 
Uagtet Falk Gjoe saavelsom de sidste Ejere af Nakkebolle 
havde afhcendet en Del Jordegods derfra, var der dog en ret 
betydelig Del tilbage, idet Gaard og Gods saa temmelig vare 
blevne urorte af den ved Sostendestifter sonderlemmende 
Deling.

Jfolge ncevnte Skjode, der findes i  O rig ina l i  Gods
arkivet og er udstedt paa Hvidkilde d. 6. J u li  1654, horte 
der t i l  Nakkebolle folgende Jordegods: Forst Nakkebolle Hoved
gaard med a lt Tilliggende, Herlighed og Rettighed og folgende 
Gods under Gaardens Taxt: Nakkebolle M olle, Mosegaarden 
og Peder Jensens Gaard; Galtebjerg (2 Huse), Kaahuset 
(det nuvcerende P ilshus ved Hundstrup) og et M aal, kaldet 
Hverringemaal, paa 3 Td. Htk. D e rtil folgende Bondergods: 
34 Gaarde og Bolsteder i  Aastrup B y foruden Aastrup Molle,



9 Gadehuse og 1 Gaard paa Svelmo; Bjornemosegaard i 
Dirnisse Sogn med Skov t i l  30 S v ins  Olden; 9 Gaarde 
og B o l i Bjerne med Skov t i l  2 S v ins  O lden; 1 Gaard 
og 1 B o l i  Dyreborg, som svarede af et Fiskestade 1 Fjd. 
saltet Torsk, 1 Snes tor Torsk. Desuden Skov t i l  disse to 
Steder t i l  40 S v ins  Olden. Bondemosegaard i  Svaninge 
Sogn, der tidligere havde vceret en Herregaard, udgjorde 
dengang 1 Gaard 1 B o l og i Hus. Endvidere 4 halve 
Gaarde i  Vesteraaby, 5 Gaarde i  Pejrup, 5 Gaarde og 
1 Gadehus i  Vesterskjerninge og 7 Gaarde med Mollen i 
Gundestrup med Skov t i l  60 S vins Olden.



VI. Afsnit.

Nakkebollc fra Niels Krabbes Tid.

Over Borgen ved Byen og Fjorden 
Synger Lcerken om Livet i Norden:
Bonden dag Plov ser over Skov,
Fuglen synger om Frihedens Lov.

(Ingem ann).

1. Niels Krabbe

t i l  Skjellinge i  Skaane, Befalingsmand over Solvisborg Len, 
Generalkrigskommissar i  Skaane og Ridder af Elefanten, var 
en Son af Tage Krabbe t i l  Jordberg, Skjoldberg og Ryssel- 
holm, og Sofie F riis . Han var fodt d. 4. Novbr. 1604. 
Efter at han i en Alder af 6— 7 Aar havde mistet begge 
sine Forceldre, gik han 3 A ar i  Viborg Skole, for han blev 
fat i  Huset hos Sjcellands Biskop, den lcerde v r .  Brochmann. 
Siden studerede han ved Soro Akademi og fuldendte sine 
Studeringer i  A ltdorf og Strasburg og opholdt sig en Tid 
i  Padua. Under sin Udenlandsrejse tjente han et Aar som 
Volontcer ved den spanske Hcer i  Holland, men ved Efter
retningen om de kejserliges Ind fa ld  i  Jy lland drog han hjem 
og tilbod Fcrdrelandet sin Tjeneste. Efter Krigen blev han 
udncevnt t i l  Kammerjunker og ledsagede som saadan P rins  
U lrik paa hans Rejse 1628. Efter Hjemkomsten blev han. 
Overskjcenk og Hofmarskal, Befalingsmand paa Dsel ogLung- 
holm og endelig Kommandor over Hallands Fcestninger. 1646 
blev han udncevnt t i l  Slotsherre paa Solvisborg §g Kristia- 
nopel og tillige Generalguvernor i  Blekinge, hvilke Poster han



tildels fik som Erstatning, fordi han inden Freden iBromsebro 
havde haft Halmstad i  Forlening. Saaledes steg han fra  den 
ene Tillidspost t i l  den anden, ider han 1647 blev General- 
landkommissar i  Skaane og 1657 Generalkrigskommisscer, 
faavel i  Skaane som over hele den danske Hcer').

Niels Krabbe var tre Gange gift. Forste Gang stod 
hans B ryllup i  Odense, da han 1635 oegtede Lisbet Rud, en 
Datter af Korfils  Rud t i l  Sandholt og B irg itte  Rosensparre. 
Hun dode 1649 hvorefter han giftede sig anden Gang med 
Mette B ille  en Datter af Anders B ille  t i l  Damsbo og F ru  
Sofie Rosenkrantz. Hun havde tidligere vceret forlovet med 
Kristoffer Ulfeld, som dode fra hende; selv dode hun d. 27. 
Septbr. 1657, og Niels Krabbe bejlede da tredie Gang t i l  
en Enke, der ogsaa havde vceret to Gange gift. Det var 
Mette Rosenkrantz, en Datter af Holger Rosenkrantz og Lene 
Gyldenstjerne, med hvem han holdt B ry llup  d. 14. Septbr. 
1660. Hun havde forste Gang vceret gift med Niels Wind 
og anden Gang med Erik B ille  t i l  Logismose, en Broder 
t i l  Niels Krabbes forste Frue. Z  forste Wgteflab havde 
Niels Krabbe to Dotre, der begge dode som Born. I  andet 
Wgteflab dode en Datter ligeledes som Barn, en Son, 
Kristoffer Krabbe t i l  Damsbo, dode ugift, en Datter, Lisbet 
Krabbe, blev senere g ift med Herluf Trolle t i l  Snedinge. I  
tredie Wgtefkab efterlod han sig ogsaa en Datter, Mette 
Sofie, der havde vceret forlovet to Gange, for hun oegtede 
Etatsraad Johan M onrads.

Niels Krabbe havde allerede samtidig med Skjodet paa 
Nakkebolle Gaard og Gods saaet overdraget den Panteret, 
Kongen havde givet Falk Gjoe paa to Gaarde, den ene den 
gamle Bondegaard, Maren Mogens Sofrensens Gaard i 
P e jrup , og den anden i  Ulbolle. Han samlede fremdeles 
Jordegods t i l-  Hovedgaarden og faar 1655 ved Skjode af 
Zorgen Brahe, dateret Hagenflov d. 24. M a j 1655, 4 Gaarde 
i  Aastrup, 2 i  Aaby og desuden Bondemosegaard i  Svaninge 
Sogn med Skov t i l  40 S vins Olden, imod at afstaa t i l

' )  Hofmann D . Adelsmd. 2 V . 212. 
2) Hofmann D . Adelsm.' 2— 3 Tom.



Iprgen Brahe 10 Gaarde og 5 Gadehuse i Bjerne og 1 
Gaard med O lden flov .til 4 0 S v in  og et Fiskerbol iDyreborg. 
I  de to fyrste Aar ester Krigen kom Niels Krabbe i  Be
siddelse as 2 styrre Herregaarde, en ved hver Side ad Nakke- 
bylle. Saaledes faar han ved sin Svigermoders Skjyde af 
6. Aug. 1660 Damsbo Hovedgaard, med Hattebceks og Ryr- 
bceks Moller, 20 Gaarde 3 B o l og 7 Huse i  Zordlyse og 8 
Gaarde i  Haastrup, hvoriblandt „ B o n d e g a a r d e n "  og 
„ H e r r e  g a a r d  en ." Det fylgende Aar saar han Udlceg i  
Hovedgaarden Nielstrup med dens underliggende Herlighed, 
taxeret t i l  99 Tdr. Hartkorn, for en Fordring i  E jler Hyegs 
Bo paa 8,226 Rdr. efter Kommissærernes Skjyde af 29. 
Avg. 1661.

V i have allerede ovenfor (Forste Del IV . Afd.) frem- 
hcrvet den ydeloeggende Virkning, den tresårige i Svenskekrig 
1658—60 havde fremkaldt paa Nakkebolle Gaard og Gods, 
der efter Krigen stod i  en meget jammerlig Tilstand. A t han 
havde begynde paa en Restavration af selve Hovedbygningen, 
se v i blandt andet af de prcegtig udflaarne Dore, der, som 
foran bemcerket, nu pryde det andet Herrescede, Holstenshus; 
hvorpaa findes Navnene Niels Krabbe og Mette Rosenkrantz, 
Om Godsets usle Tilstand efter Krigen, har man et yderligere 
Bevis i  „Beckers Samlinger t i l  Frederik den Tredies Historie", 
hvor den svenske Gesandt Gustav D uva l under 24. Septbr. 
166 i meddeler, at Niels Krabbe svor Troflabsed t i l  Kongen 
af Sverig, da han ester Krigen tog Ophold paa Skjellingo 
i Skaane, „og var nu fremkommen med Klage, over de ved 
hans Godser i Danmark forefundne store Urigtigheder", saa 
han saa sig nodt t i l  at indgive en skriftlig Besvcering. Hans 
Godser, der tidligere havde indbragt ham 4000 Rdr. aarlig, 
vare nu saa „besvcerede og t i l d e l s  saa ru in e re d e ,  at 
han har liden ja  fast ingen Zndtoegt af dem og ncesten hellere 
onfler at blive dem fr i imod Vederlag i  Skaane, endfljont 
1 Td. Htk. i  Sjcrlland og Jylland altid har voeret anslaaet 
10— 15 Daler hyjere end i Skaane. Han klager fremdeles 
over at have en D e l Fordringer hos den danske Regjering, 
navnlig havde han forstrakt Kongen med 6000 Rdr. i  rede 
Penge under Kjøbenhavns Belejring, hvorfor blev ham givet 
Pant i en Del ai Kronens Gods, deriblandt den Bondegaard



i  Pejrup (Pejrupgaard), som alt tidligere var pantsat t i l  
Falk Gjoe, hvilken nu ansloges tilligemed Gaardens Land
gilde i  Hartkorn, som om den aarlig gav Rug Byg og Havre, 
medens den dog Aar om Aar kun giver det ene Slags. Han 
finder sig fremdeles utilfreds over den danske Regerings Frem- 
fcerd, og skriver blandt andet: „ M it  Gods i  Danmark har 
siden Fredslutningen vceret under en ftrceng Kontribution t il 
M ilitsens Indkvartering. Slotsskriveren i  Nyborg har med 
Vold beholdt det Pantegods, den danske Konge har givet mig 
i  Pant, uagtet m in Fuldmcegtig har ladet tingloese Hs. 
Majestcets Panteskjode, hvori det forbydes baade Lensmanden 
og hans Betjente, at befatte sig med dette Gods. M ine Bonder 
have maattet give 7—8 in d til 10 Rdr. om Maaneden og 
nu 6 Rdr. 11 tz. Kongens Foged i  Sunds Herred har med 
Vold sat sig i  Besiddelse af den mine Pantebonder tilhorende 
Skov og solgt Vindfcelder deraf t i l  Fremmede." Han klager 
endelig over Forurettelser paa den hans lille  moderlose Datter 
tilfaldne Gaard Randrup i  Viborg S t if t .  Med Utilfredshed 
over Forholdene i  sit Fcedreland dode Niels Krabbe d. 4. 
M a j 1663.

Ved den Landgildeskyldscetning, som fandt Sted i  Dan
mark 1664, Aaret efter Niels Krabbes Dod, blev Nakkebolle 
Hovedgaard sat for 56 Tdr. Hartkorn. A f samme Skyld
sætning ses, at Mette Rosenkrantz havde fcestet Aastrup Sogns 
Kongetiende af Odense Hospital for 5 Pd. Rug, 4 Pd. Byg, 
3 O rt Havre og 5 Skpr. Gryn, ligesom Kirketienden i  sin 
Tid havde vceret Niels Krabbe overdraget for en lignende 
A fg ift. Ved den nye Landmaalings-Skyldscetning 1688 blev 
Gaardens Zordskyld sat for 53 Tdr., med 1 Td. 3 Skp. 
Skovflyld, medens Hoavlen regnedes for 60 Lces godt Ho og 
82 Lces Mosefoder, Grcesning t i l  37 Hoveder og Skov t i l  
31 S v ins  Olden. T il Gaarden horte 5 M arker: Bderlykken, 
Enemark, Portlykken, Damlykken og Boyden.

2. Hvor lcenge Mette Rosenkrantz efter sin Mands 
Dod har regeret fv r Nakkebolle Gaard og Gods, hvortil 
iblandt andet nu henlaa hele Aastrup Sogn, er ikke tilstrækkelig 
bekjendt. I  Sommeren 1664 ashcender hun 2 Bondergaarde



og nogle Jorder i  Ulbolle t i l  Niels Banner paa Rodkilde, 
men ellers findes faa M inder om hende paa NakkebMe. Ved 
Skiftet efter Niels Krabbe blev Gaard og Gods delt imellem 
hans ovenfor ncevnte Dotre: L i s b e t ,  som havde orglet Etats- 
raad Herluf Trolle t i l  Snedinge og Vognstrup, og M e t t e  
S o f i e ,  der var g ift med Etatsraad Johan Monrad, som 
1682 blev optagen i  den danske Adelstand. Maaske have 
disse Svogre ikke kunnet blive enige om, hvem af dem der 
skulde modtage hele Gaarden, eller hvilken Udlosningsfum der 
i  saa Fald skulde gives, og man har maaske da foretrukket 
at bortforpagte Nakkebolle med dens A v l og Afgrode, 
Tiender o. s. v.

Herluf Trolle til Snedinge

og Vognstrup var en Son af Niels Trolle t i l  Trolholm og 
F ru  H ille Rosenkrantz; han var saaledes en Broder t i l  Korfits 
Trolle t i l  Sandholt, B irg itte  Trolle t i l  Brahetrolleborg og 
elleve andre Soskende. Herluf Trolle var ligeledes Fader t i l  
en ta lrig  Borneflok, men de fleste af disfe dode som Born.

Zohau Monrad')

var en Son af Erik Monrad, Bistop i  Ribe, og Margrete 
Bang, en Præstedatter fra Fyn. Han var fodt d. 2. Decb. 
1638 i  M iddelfart; hvor hans Fader dengang var Proest. 
Efter Faderens Dod 1650 blev han opdraget hos en Sloegt- 
ning i  Kjobenhavn. Under sin Skoletid her aflagde han et 
Besog i  Flemlose Prcestegaard, hvor der var Bryllup. Den 
folgende Nat afbrcendte Gaarden, og han maatte med en hel 
Del andre flygte ncesten nogen ud af Ilden .

A f de Ungmoer, som gjorde Ind tryk  paa den unge 
Johan Monrad, ncevnes Jom fru B irte  Rantzau, Datter af

' )  Efter Burm an Beckers: „Zohan M onrads Autobiografi."



Frederik Rantzau t i l  Asdal. Det var hende, som senere blev 
gift med Korfils  Trolle, saa det gjorde et nnrgtigt In d tryk  
paa Monrad, da han siden saa hende paa Brahetrolleborg, 
berovet Forstanden.

Soni Student deltog han i Kjøbenhavns Forsvar og 
skildrer de Farer og Anstrengelser, han under Belejringen 
maatte dpje. — 1672 og folgende Aar foretog han en Uden
landsrejse gjennem Tyskland, Ita lie n , Frankrig og Neder
landene og kom hjem t i l  Griffenfelds Fald, men kun for 
atter at gjceste Frankrig og England. Ved sin Hjemkomst 
faldt han i  en heftig Sygdom paa Egeflov. M an havde 
endnu dengang kun meget saa Leger paa Landet; det var 
som oftest Prcesterne der foruden de mange kloge Mcend og 
Koner ydede Legehjelp. Saaledes gik det ogsaa her. M an 
sendte Bud om Natten efter Anders B ille, der fprte sin kloge 
og lcegekyndige Prcest, H r. Soren i  Akkerup, med sig, og 
Joh. Monrad blev snart frisk. Venskabet med Anders B ille  
medforte, at han blev kjendt med dennes Halvsoster, Mette 
Sofie Krabbe, med hvem han blev forlovet 1682 „ i  det gronne 
Lysthus i  Lundegaards Have." Ved samme Tid fik han sit 
Adelspatent. I  Forlovelsens Varme rejste de over t i l  Fyn, 
hvor Anders B ille  „approberede a lt" , fljont Brudens ovrige 
S lagtninger vare derimod. Fra Anders B ille  paa Logis
mose rejste de t i l  Nakkebolle, gik t i l  Alters og lode sig vie. 
Hendes Moder havde givet Mette Sofie f r i t  Valg, og derfor 
havde hun hcevet to hende tiltcenkte Forbindelser, af hvilke 
hun endog allerede i Barndommen ved den ene var bortlovet 
t i l  Tage Thott. Efter Moderens Dod begyndte den egentlige 
Forfolgelse imod dem, hvorom det heder: „D e svenske konfi
skerede a lt vort Gods i  Skaane for et Giftermaal imod alle 
hendes Venners Villie. Anders B ille, Oberst Gamm og 
Kristen Vind rejste over og holdt Skifte, men Godset blev dog 
det folgende Aar os atter tilkjendt."

Johan Monrad var imidlertid bleven Landkommissoer i  
Fyn og flyttede hertil i Efteraaret 1683. Fire Aar senere 
blev han ansat som Formynder for begge Korfits Trolles 
Sonner, som havde arvet B irg itte  Trolle og Baroniet Brahe-



trolleborg. Da B  aron Frederik Trolle saaledes tog Ophold paa 
Brahetrolleborg, tog han sin aandssvage Moder t i l  sig, hende, 
som v i ovenfor ncevnte, der tidligere som Jom fru B irte  Rantzau 
havde sat Johan Monrads Hjerte i  Flamme. 1688 blev han 
Etutsraad og opgav 1691 sin Landkommisscer-Bestllling, ligesom 
han snart efter overdrog sine fynske Godser, Rodkilde og det 
halve Nakkebolle, t i l  Etatsraad Borge Trolle, Herluf Trolles 
Son, der efter Faderens Dod arvede dennes Andel, hvorved han 
altsaa blev Eneejer af Gaard og Gods og tog 1701 Bolig der.

Det gik noget tilbage for Johan Monrad, saa Kredi
torerne bemægtigede sig flere af af hans Gaarde. Han levede 
t i l  1715 og var ind til sin Dod i Besiddelse af Hekkeberg. 
Da han ingen Born havde, indsatte han sin Kones Soskende
barn Karen Krabbe t i l  Arving. Hun var gisi med General
major I .  de B ru in  t i l  Sandholt, som havde oprettet den 
nye Gaard Sollerupgaard i  Kistrup Skov.

3. Det syltende Hundredaars Krige, Smitsoter og 
Hungersaar havde bragt a lt ligefra Kongeborgen t i l  den 
fattigste Hovbondes Hytte i en ussel og jammerlig Tilstand, 
og om end Kongens Finansvcesen inden det attende Hundred
aars Begyndelse var bragt paa en nogenlunde god Fod, saa 
var det ganske vist en ucegte Glimmer, da den ikke var bygget 
paa almindelig Velstand, men frembragt ved Uudersaaternes 
Fattigdom og Nod. Der var dog Godser og Egne i  Landet, 
hvor Forholdene, som tidligere paavist efter hin Tids Op
fattelse kunde vcere ret taalelige. Det var saadanne Godser, 
hvor Herskabet selv sad tilstede og havde et aabent B lik  for 
den menige Befolknings Velvcere. Men hvor Herskabet selv 
var gjceldbunden og ikke selv „residerede" paa sit Gods, 
men overlod det hele t i l  en Forpagters Vilkaarlighed, der 
vare Forholdene altid slette og mange Steder ncesten utaalelige; 
Nakkebolle kan vel nok regnes for et as de mest medtagne 
Godser i hele det sydlige Fyn. Hovedgaarden havde i  en 
lang Rcekke af Aar vceret prisgiven en Forpagter, og det 
endog paa en saadan Maade, at Ridefogden selv tillige var 
Forpagter. Derved havde han ncesten uindskrænket Hals- og 
Haandret over de stakkels ulykkelige Hovbonder. Flere af



disse Forpagtere og Ridefogder havde, foruden den Ejen
dommelighed at betragte sig ncesten fom Ejere af Gaarden, 
ogsaa en Higen efter at hceve sig t i l  Adelens Anseelse, ja 
endog at trodse og fortrcedige deres Herre, hvorpaa Peter 
Bortings Historie afgiver et godt Bevis. Henrik Wrangels 
Adfcerd er adskillige Gange berort. Jokum Ernst Baltasar 
dode d. I I .  Novbr. 1679, men Arvingerne lode paa stor V is 
hans Lig henstaa ubegravet i  5 Uger, hvilket var lcengere 
Tid end det kunde tilstedes adelige, og det kostede Arvingerne 
en Bode af 1000 Rdr.

Foruden hvad der i  „ F o r s t e  D e l "  er meddelt om 
Bondernes Tilstand i  Omegnen af Nakkebolle, kunde der 
fremfores hele Rcekker af Beviser, der godtgjore, hvad der 
ovenfor er fremfort. Men ogsaa Bonderne paa Strogodset 
sad i  usle Omstændigheder; saaledes lode 5 Nakkebolle Tjenere 
i  Hoje og 2 i  Tved 1661 optage Tingsvidne paa, at de ikke 
ncer havde saaet Fjerdeparten af deres Jord, da en Del af 
dem var saa forarmet, at de det ej kunde afstedkomme, saa 
meget mere som det lidet, der blev saaet blev ncesten t i l  intet, 
faa de ikke kunde give Landgilde, om de skulde blive ved 
Gaardene. Hans Hansen i  Gundestrup blev 1680 indkaldt
for Restance. F ra  Henrik Wrangels Tid resterede han over 
200 Rdr. for Landgilde. Fra Ambrosius Staffensens Tid 
1678— 79 resterede han a lt sit Landgilde og over 34 Daler 
i  kongelige Skatter. Husmcendene havde intet at spise og 
intet at lcegge paa Ild e n ; de bleve 1676 pantede, fordi de 
havde rovet Trce fra Bavnen og fra  Mcendenes Gjcerder. I  
Aastrup Sogn, Nakkebolle Hovedgaards ncermeste Omgivelse, 
var „ m a g r e  og l e r ede  J o r d e r " ,  der i  hin Tid ncesten 
vare ufkikkede t i l  Kornavl; derved indtraf Misvcext meget ofte 
og gjorde Tilstanden end mere fortvivlet; og uden nogen 
kjendelig Fremgang t i l  det bedre stod Nakkebolle Gods ved 
det attende Hundredaars Begyndelse i  samme Tilstand som 
efter Krigen 1660. Og at ogsaa Herregaarden selv var for
falden, derom afgiver en Synsforretning af 8. J u li  1679 
tilstrcekkeligt Bevis. V i skulle derfor tillade os at gjore
folgende Uddrag af den:



Synsforretningen er afgiven i  Salling Herreds Tingbog 
19. Z u li s. A. i  Anledning af at Kirsten sl. Henrik Wrangels 
sidstafvigte Voldermisse havde aftraadt Forpagtningen t i l  
den foran ncevnte Ernst Baltasar.

Paa F r u e r s t u e n  fattes 6 Glasruder, og 17 Gulve
fliser ere forfaldne. Z  F r u e k a m r e t  2 Ruder og 2 Gulve
stene. I  Kamret bag ved fattes 2 Ruder, ligesom Gulvet er 
ganske brostfceldig, og Skorstenen meget ruineret. I  Gangen 
ved Fruerstuen staar et brostfceldigt Skab uden Laase og 
Hcengfler. Doren t i l T r a l v c e r k s  K a m r e t  fattes baade 
Laas og Hcengfler. I  Tage Krabbes Kammer fattes bl. a. 
10 Ruder og 2 Gulvstene. I  de inderste Runddele sonden 
paa det store Hus ere 3 Vinduer ganske ude. Paa den glas- 
ferede S a l fattes 28 Glasruder, 3^ Vinduer er ganske borte 
tilligemed en Vindueskarm og en Del Gulvsten, Hcengfler og 
Kramper. I  Runddelen paa den glosserede S a l fattes 5 
Ruder m. m. Z  Salen ncest ved ere 6 Vinduer ganske ude 
og 2 halv ode, ligesom der fremdeles fattes 11 Glasruder og 
Luger t i l  Kjcelderhalsdoren der under. Paa den Runddel 
indenfor samme S a l ere 5 Ruder borte af Vinduerne. Hojft 
oppe paa Badstukamret fattes 6 Glasruder, et Panel m. m. 
Ncest op t i l  samme Kammer fattes 6 Ruder og 4 Fyrrefjcrlle 
paa Loftet. Paa Loftet over samme Kammer fattes 2 V in 
duer, som ere ganske borte. Paa Vcegterloftet fattes Jnd- 
gangsdor, 2 Vinduer helt borte og 3 Ruder istykker. Paa 
Gulvet findes kun omtrent 200 Sten, Resten er ganske ode
lagt. Paa Vcegtergangen ere Vinduerne helt borte. I  den 
sondre Runddel fattes Zndgangsdor og 6 Vinduer foruden 
7 Ruder. I  den vestre Runddel ved Vcegtergangen fattes 
Zndgangsdor, alle Vinduer og 20 Gulvstene. Paa det aller- 
overste Loft over det store Hus fattes 400 Tagsten, 2 Lcester 
Kalk, 1^ Tavle B ly  at forbedre Ruderne med, ligesom 1 
Bjcelke er afraadnet 20 Stenlcegter og 2 Vinduer ere ganske 
knuste. Trappen t i l  samme Loft fattes 6 T rin , og paa hele 
Vindelstentrappen og t i l  det overste Loft findes hverken V in 
duer eller Luger for. I  Bronden i  Kjcelderen er der hverken 
Spande, Kjcede eller Tridfe. Z  Skriverstuen, hvor For



pagteren holder Hus, ere Vinduer og Dore ncesten uden 
Beflag. Skorstenen odelagt og Loft og Gulv brostfcrldige. 
Z  Spiskamret er Loftet ganske forraadnet. Z  det lille Mcrlke- 
kammer fattes 2 Vinduer, ligesom Loftet over 2 smaa Kamre 
er ganske brostfceldigt. Z  Bryggerset fattes 2 Vinduer, Loftet 
er brostfceldigt og helt forraadnet over 4 Fag.

Z  det ostre Hus paa Borggaarden fattes forst i  G avl
stuen 21 Ruder i  Vinduerne m. m. Z  Kamret ncestved fattes 
30 Ruder. Z  Borgstuen 10 Ruder. I  det lille Kammer 1 
Vindue og 18 Ruder. Z  det gamle Kjokken ncest Borgstuen 
34 Ruder og et Vindue helt borte. 18 Fag Tag paa dette 
Hus flulle helt omlcegges. Kjcelderen fattes her ligesom 
overalt paa hele Gaarden Laase, og Vinduerne stode sæd
vanlig allevegne uden Kramper og Beflag. Der vae ingen 
Porte for Borggaarden. Broen for Borggaarden meget brost- 
fceldig, Murene omkring Gravene, der vare af Teglsten, vare 
ganske odelagte og Solskiven borte. Ladegaarden var om 
m uligt i  en endnu vcerre Tilstand.

De uheldige Forpagtningsforhold, hvorunder Nakkebolle 
nu henved et halvt hundrede Aar havde vcrret stedt, fik en 

Ende, da Borge Trolle, som foran bemoerket, 1701 tog Bolig 
der. Han maatte foretage gennemgribende Istandsættelser og 
Forandringer ved Nakkebolle faavelsom ved sine ovrige Gaarde, 
der sagtens som de fleste Herregaarde paa hin Tid kunde 
trcenge dertil. Z  det sextende Hundredaar var det en Mode 
at bygge Herregaarde, eller i  a lt Fald at modernisere dem 
efter Datidens —  v i kunne ncesten sige Nutidens Smag. Z  
det syttende lod man dem flotte sig felv, man holdt dem ikke 
engang vedlige eller gjorde dem istand, naar man ikke netop 
havde Bolig  der.

4. Borge Trolle,

der indkjobte Etatsraad Monrads P a rt af Nakkebolle, kjobte 
ogsaa af denne Rodkilde Gaard og Gods. 1712 havde han 
kjobt Lykkesholm og noget senere Lungholm. Han var som



Adm iral Herluf Trolles noermeste Slcegtning Patron for 
Herlufsholms Skole, men det har han ingen W re af; th i han 
styrede den saa slet, at han 1726 ved Dom blev afsat derfra 
og desuden tilfunden at betale en stor Skadeserstatning. Med 
hans Gaarde gik det lige saa slet. Han havde udvidet sig 
over Evne, saa han kom i  den Grad tilkort, at han i 729 
maatte opgive alle sine Ejendomme t i l  Konkursbehandling. 
Den ene Kreditor efter den anden havde lcenge stormet ind 
paa ham, faaledes soger Grev Reventlow paa Brahetrolleborg 
ham allerede 1723 for 3,990 Rdr. tilligemed Renter og Om 
kostninger. Fogden Konrad Jorgensen begjcerede Udscettelse, 
eftersom Borge Trolle ikke var hjemme og desuden stod i  
Handel om det kirkebyste Gods, som han vilde afhcende for 
at tilfredsstille Grevens Fordringer. Den forlangte Opsættelse 
blev ikke indrsmmet, men Borge Trolle tilp lig te t at betale 
eller lide efter Loven. Samtidig stcevner Fogden Nakkebslle 
og Rodkilde Tjenere for Restancer i  de to sidste Aar. 1725 
stcevnes Borge Trolle for Brostfceldighed paa Erindlev og 
Lungholm rimeligvis Olstrup Kirker paa Laaland, og faaledes 
gik der nceppe noget Aar hen, uden at samme og lignende 
Indkaldelser plagede ham. D a man havde lagt Bestag paa 
hans Bo og Ejendom, rejste han ud af Landet og lod a lt her 
hjemme i  Slikken. Landsdommeren Kristian Skovsbo og 
Jakob Birkerod vare bestikkede Kommissarer i  hans efterladte 
M idler. De flette Forhold, der havde fu lgt Nakkebolle 
igjennem mange Tider, skulde under faadanneOmstoendigheder 
ikke blive bedre, iscer da disse Kommisscrrer, fjcernet fra  
Stedet umulig kunde have det nodveudige Tilsyn. Saa tillod 
Borge Trolles Farbroder Kaptajn Holger Trolle t i l  Rydhave 
sig at anholde hos Kongen om, atSekvestrationen maatte op- 
hoeves t i l  Fordel for de umyndige Born. Det hedder 
bl. a. i  den kongelige Resolution og Befaling t i l  Kommis-
farerne af 22. Febr. 1 7 3 2 :-------------- at Kaptajn Holger
Trolle klageligen havde ladet omdrage den store Konfusion og 
Forvirrelse, Borge Trolles tilhorende Jordegods er underkastet 
og formodentlig v il geraade i  endnu voerre Tilstand, t i l  fuld- 
stoendig Odelceggelse ej alene for ham selv, fom alt for nogle



Aar siden har retireret af vore Riger og Lande, om han igjen 
ffulde komme tilbage, men ogsaa for hans umyndige Born, 
der saaledes i  nogle Aar have vceret faderlofe og forladte. 
Etatsraad Trolles F lugt menes at vcere sket af den Frygt, 
han havde haft for Herlufsholms Skole, for hvilken han var 
Skoleherre, og som han bestyrede saa flet, at han sattes under 
den kongelige Kommissions og Generalfiflalens Tiltale. Saa 
have Kreditorerne angrebet Midlerne, baade det pantsatte og 
det ilpantsatte, hvorved det lidet, fom kunde ventes at over- 
ffyde Gjcelden, er smeltet bort, hvorfor H r. Kapt. Trolle som 
Bornenes Vcerge har holdt det for sin P lig t, at drage storst 
mulig Omsorg for at redde, hvad der endnu er tilbage, hvorfor 
han og haver anholdt om, at den Sekvestration over Borge 
Trolles Gods og M id ler maatte ophceves t i l  Fordel for de 
umyndige Bprn. Saa have v i af kongelig Mildhed og Naade 
for bemeldte Etatsraad Trolles umyndige Born ophcevet den 
over ham anstillede fiskale Aktion, saavelsom den hans Gods 
og M id ler paalagte Sekvestration, og befaler, at Kommis- 
farerne antage sig det forladte Bo og M id ler og bortsoelge 
samme ved offentlig Auktion, saa at a lt gjores i  Penge, forst 
og fremmest t i l  Panthaverne derncest t i l  de andre Kreditorer, 
og hvad Gjcelden overskyder at tillcegge de umyndige Borns 
Fremtarv og Nytte."

Som en Folge af denne Befaling blev der d. 9. Oktb. 
1732 afholdt Auktion over Nakkebolle og Rodkilde Hoved- 
gaarde med tilhorende Herlighed og underliggende Bonder- 
gods, der ved hojeste Bud 29000 Rdr. Kroner og 6000 
Rdr. Kurant —  35000 Rdr. blev tilflaaet Johan Lehn t i l  
Hvidkilde og Lindskov.

Borge Trolle havde d. 10. Z u li 1709 cegtet Charlotte 
Amalie Rosenkrantz en Datter af Holger Rosenkrantz, Amt
mand over Kallundborg, Dragsholm og Scebygaards Amter. 
Hun var fodt i  Kallundborg d. 8. Septb. 1688, dode paa 
Nakkebolle d. 8. Oktb. 1722 og ligger begraven i  Aastrup 
Kirke. Borge Trolle som dode i Antverpen 1739 var Fader 
t i l  7 Born Herluf, Holger, Palle Kristian, Iv e r  Niels, Sofie 
Elifabet, Margrete og Anne Helene Trolle.



3. Zohau Lehu

t i l  Hvidkilde Lindflov og Nielstrup kom saaledes i  Besiddelse
af en sammenhængende Rcekke Jordegods paa hele det sydlige
Kystland af Fyn i  en Strcekning paa over to M iles Lcengde.
Han var en Son af Abraham Lehn t i l  Hvidkilde og Edele
Margrete Lovenhjelm og en Broder t i l  den Lehn, der var
den uskyldige Grund t i l  Tordenskjolds Duelhistorie.

Den rige Joban Lehn tilfo rte  ved Kjobet af Nakkebolle 
og Rodkilde sit Goos en meget betydelig Forogelse, alene af 
Hovedgaardstaxt over 97 Td. Htk. og 3 Td. 3 Skp. Skov 
og Molleflyld. Nakkebolle Hovedgaard med Galtebjerg Lykker 
i  Hundstrup Sogn og Bonnemosegaards Enemcerker i  Sva- 
ninge Sogn var flyldsat for 54 Td. I Skp. 3 Fdk. 1 
Alb. og Rodkilde Hovedgaard med Rodkilde Ovre for 42 Td.
3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb Hartkorn.

Det under Nakkebolle horende Bondergods bestod af 35 
matrikulerede Gaarde, Halvgaarde og Bolsteder i  Aastrup, af 
hvilke dog de 9 bleve drevne og vare inddelte under de ovrige. 
Hertil, foruden 17 Huse i  Aastrup og, enGaard paaSvelmo, 
som allerede dengang var beboet af 2 Mcend, Dyrehavehus 
og Nakkebolle Molle. I  Vesteraaby 9 matrikulerede Gaarde 
og Bolsteder, der vare omdelte i  8 Gaarde over og 2 under
4 Td. Hik., foruden 3 Beboere paa Aaby Kirkejord. I  
Pejrup fulgte foruden Peder Nielsens Selvejergaard, der kun 
svarede aarlig 3 P. i  Husbondehold, 3 Gaarde 1 Bolsted og
3 Hufe. Desuden den gamle Bonnemosegaard i  Osterby paa 
18 Td. 1 Skp. Hartkorn, saavelsom denne Gaards Enemcerker 
og 1 Hus i  M illinge. 6 Gaarde og 2 Huse i Gundestrup,
4 Gaarde i  Mynderup og Galtebjerghus. Foruden hvad 
Gods der i  Ulbolle Vester Skjerninge, Ollerup Hoje, Dongs-

- hojrup og Egebjerg laa under Rodkilde. I a l t  382 Td. 6 
Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn med 8 Tdr. 6 Skp. Skov og 
M olleflyld, hvilket Gods ydede i  aarligt Landgilde 109 Td. 
5z Skp. Rug, 157 Td. 4z Skp. Byg, 76 Td. 6 Skp. Havre, 
7 Lam, 65 Gces 23 Hons, 100 W g, 8^ Td. Sm or, Land
gilde Hus og Hovningspenge 184 Rdr. 2 P. 4 og 1 O t- 
ting Aal af et Fiskeflåde.

Johan Lehn scelger i  et Aar (1740) atter begge Gaar- 
dene, idet han under 18. Ju n i afhcender Nakkebolle Hoved, 
gaard med ovenfor ncevnte Bondergods 250 Tdr. Htk. t i l  
Oberftlojtnant Johan Frederik Cicignon, medens Rodkilde
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overgik i  hans davcerende Forvalters Zens Langes Besiddelse 
Skjodet er dateret d. 25. Z u li 1740. Z  Kjobet medfulgte 
foruden Rodkilde Hovedgaard 204 Td. Htk. Bondergods, 
Soedekorn og Redskaber samt 100 Koer. Det Sagn, der 
fortceller, at Johan Lehn fkulde have meddelt Forvalteren 
Skjode paa Rodkilde, fo r at denne bedre kunde holde de gjen- 
stridige Hovfolk i Ave, savner rimeligvis enhver Grund, 
uagtet det ikke var ualmindeligt at udstede Skjoder, Pante
breve og Forskrivninger uden anden Betydning end bedragerske 
Hensigter. Rige Folk satte ikke sjcelden deres Bo og Gods i 
Pant t i l  deres Venner for at tilhylle deres Formues sande 
Storrelse.

6. Zohan Frederik Cieignon,
som var fodt d. 1. Decbr. 1700, var 2 Gange gift. Den 
sorste Kone var Baronesse Erikke Kristence Holck fra  Holcken- 
havn, der dode efter et Aars JEgteskab 1741, efterladende sig 
en Datter, der senere blev gift med Konferentsraad Lehn t i l  
Hvidkilde. 1745 giftede han sig anden Gang med Froken 
Sofie Amalie Sehested, der Aaret efter skjcenkede ham en 
Datter, Katrine Elisabeth, der blev dobt d. 17. J u n i 1746.

Oberstlojtnant Cieignon havde en ejendommelig Handels
lyst ved at kjobe og scelge af det underliggende Gods. Allerede 
1743 scelger han den saakaldte Rodkilde Ovre, en Lykke ved 
Holstenshus, t i l  Oberst Holsten for 2000 Rdr. Kroner. 1756 
meddeles ham Auktionsfljode paa Patronatet t i l  Stenstrup 
Kirke med Tiende og Jorder tillige med Sognets halve Konge- 
Korntiende 25 Tdr. 6 Skp. Hartkorn samt en Gaard og et 
Hus i  Stenstrup for 3,213 Rdr. 3 P. 12 /8, der tidligere 
havde tilho rt Etatsraad Krag. 1757 kjober han Guldsmed 
Klavs Kastrups Hus paa det nordvestlige Hjorne af Kapellan
stroede og Dstergade i  Faaborg for 285 Rdr. 1758 kjober 
han Vormarksgaard i  Hesselager Sogn med 36 Td. Htk., 16 
Huse og en ode Gaards Grund for 6010 Rdr.

Z  nogle Aar herskede der S trid  imellem Oberstlojtnant



Cicignon og Ejeren af Lojtved, Agent Westen i  Odense, an- 
gaaende Stenstrup Kirke- og Ulbolle Kongetiende. S triden 
fandt sin Afgjorelse ved kongelig Resolution af 24. Decbr. 
1756 og Højesteretsdom af 12. J u n i 1760, hvorved Ulbolle 
Kongetiende blev henfort under Nakkebolle paa samme Maade, 
fom den tidligere henlaa under Lojtved (ifolge Overenskomst 
imellem Direktionen for Odense Hospital og Gehejmeraadinde 
Krag t i l  Egeflov af 31. M a rts  1713), medens Stenstrup 
Kirke med Sognets halve Kongetiende ifolge ncermere Over
enskomst asstodes t i l  Lojtved, paa samme Maade som den 
h id til havde tilho rt Nakkebolle. Der tilkom Cicignon enGodt- 
gjorelfe af 500 Rdr., fom han frafaldt, imod at Agent Westen 
gav Afkald paa de 150 Rdr., som Cicignon af Hojesteret var 
tilkjendt at betale Westen i  Procesomkostninger, og mod at 
denne overtog Kirken, som den forefandtes. Ligeledes afhoender 
Cicignon den ham tilhorende Bondegaard i  Stenstrup og en 
Byggeplads paa Vesterfljerninge Mark. — 1762 afstaar
Cicignon t i l  P ov l Abraham Lehn en Gaard og et Bolsted i  
Ollerup og en Gaard i  Vesterfljerninge mod en Gaard og 1 
B o l i sidstncevnte By og en Gaard i  Vesteraaby. —  1763 
stiller han Vormarkgaards 16 Huse og 4 Indhegninger t i l  
Bortsalg ved Auktion. De 14 Huse og 3 Indhegninger ind
bragte 2,240 Rdr., hvorimod han samme Aar kjober en Gaard 
paa Torvet i Faaborg for 290 Rd.

Oberstlojtnant Cicignon var en Mand, der paa mange 
Maader sogte at fremme og ophjcelpe sine fattige Bonder, 
hvis slette Tilstand han stadig havde for D je. Deres Uorden 
og flette Sceder vare ham imod. En af hans forste Hilsener 
t i l  dem var en almindelig Ransagning efter Brcendevinstoj 
og strcenge Forbud mod den fordærvelige Brændevinsbrænding. 
En lignende Strcenghed svede han mod enhver, der lod sin 
Fcestegaard forfalde —  det kunde skaffe vedkommende en 
Plads paa kortere eller lomgere Tid i Odense Straffeanstalt. 
Herimod fortjener det at bemcerkes, at, medens man ved de 
forefaldne Skifter paa Godset var vant t i l  at vurdere alt, 
endog den t i l  Gaarden knyttede Befcetning, der faare sjcelden 
naaede den Vcerdi, uran havde bestemt, idet man sjcelden fandt



Hestene t i l  hojere Vcerdi end t i l  4 — 5 Rdr., medens der for- 
langtes „Plovbcester" t i l  en Vcerdi mindst 6 Rd. 4 ind til 
10 Rdr. Stykket, — i  Modscetning hertil, sige v i, er det et 
ret betegnende Vidnesbyrd om Oberstløjtnant Cicignons hele 
velvillige Fcerd mod hans Bonder, at der i hans Tid slet 
ikke toges Vurdering paa Hestene ved de forefaldne Skifter, 
men man tog dem, som de vare. Det fortjener saa meget 
mere Anerkjendelse, fom man ved andre Godser baade for og 
senere gjennemforte en temmelig strceng Fordring i saa 
Henseende.

Ved at slaa lid t tilbage i Nakkebolle Skifteprotokol finde 
v i kun a lt for meget Bekrceftelse paa, hvad v i adskillige Gange 
have fremhcevet r>m Godsets flette Tilstand. Ved et Skifte i Aa- 
strup i 734 fandt man 5 Heste, der tilsammen kun bleve vurderede 
t i l  19 Rdr. 2 P., medens man fordrede 2 Vogne og Harve
heste t i l  10 Rdr., og 4 Plovbcester t i l  6 Rdr. 4 P. ia lt 46 
Rdr. 4 P.. Ved samme Skifte var der 9 Kvceghoveder, men 
den bedste Ko naaede t i l  Nod 4 Rdr. Desuden 7 Faar, 6 
S v in , 10 Gces og ubetydeligt Indbo. Gaardens Brostfcel- 
dighed og Herskabets Fordringer for en P lov, en Harve, en 
Trceharve og en Trcevogn med Tilbehor lob tilsammen op t i l  
107 Ndr., og hele Gjcelden og „Besvceringen" var over tredive 
Daler over Boets Vcerdi.

Ved et andet Skifte i Aastrup 1736 fandt man 8 Heste; 
den bedste vurderedes t i l  l i  Rdr., de andre t i l  4— 5 Daler 
Stykket; 7 Koer, 1 S tud, 4 Kvier og Kalve. Koerne vare 
i  Regelen de fleste Steder sorte og sortbrogede eller graa og 
meget sjcelden rode. A f andre Husdyr fandtes 6 Faar, 5 
Galtesvin, en So med 7 Grise og 4 gamle Gces med 15 
Unger. T il Bescetningen fordrede Skifteforvalterne 6 Heste 
af samlet Vcerdi 60 Rdr. Indboet var lid t bedre end forrige 
Sted og bestod af 2 Egeborde, 2 Bcenke, i Gaasebomk, i 
Kandeflab, 2 Senge med Sengeklceder, 1 gl. Skab, 1 
B ing, 6 Oltsnder, 12 Sibotter, 1 Kjcerne 2 Malkebotter for
uden nogle Spande, Scekke, Dxer og Arbejdstoj, 3 Vogne, 
1 P lov og 2 gamle Harver, t i l  en Vcerdi af i 90 Rdr., men 
Fordringer og Gjceld lob op t i l  160 Rdr.

i
,r



Ved et Skifte i Ellegaard samme Aar fandt man kun 
6 Heste, den bedste t i l  5 Rdr. 2 P- og den ringeste t i l  4 H.;
6 Stkr. Kvceghoveder, af hvilke kun to Malkeksr. — Ved et 
andet Skifte kun 4 Heste og 3 Stkr. Kvceg; et tredie Sted
7 Heste fra  2 A t i l  6 Rdr. 4 A, 1 Tyr og 2 Kvier men 
ingen Malkekor. E t fjerde Sted var Besætningen noget 
bedre, th i der fandtes en sort Hest t i l  16 Rdr., 2 Folhopper 
og 7 andre Heste, ingen under 2 Rdr., 5 Koer t i l  fire, fem 
Daler Stykket og i3  Ungkvoeg. Ved de tre foregaaende 
Skifter blev intet t i l  Deling; ved sidstncevnte oversteg Boets 
Vcerdi Gjoeloen med 20 Rdr.

Da det er Bondernes Forhold paa Nakkebolle Gods, v i 
her have for Dje, er det ret mcerkeligt at se et enkelt Skifte 
midt i  en af almindelig Fattigdom hjemsogt Egn at fremvise 
en Overflodighed, selv af rede Penge. Det var Skiftet efter 
Hans Frandsen i  Aastrup 1737, hvor der foruden de 
jernbeslagne Kister, Borde, Boenke, Bagstole med Hynder, 
Kandestab, Gaasebcenk, tillige fandtes Malmgryder og V in 
fade samt en Besoetning, der oversteg Forventningerne, idet 
der var 9 gode Heste og 11 Kvoeghoveder, desuden adskillige 
Obligationer og rede Penge af en samlet Vcerdi 435 Rdr., 
medens Gjcelden og Omkostningerne kun lob op t i l  265 Rdr. 
A t Herstabets Fordringer heraf androg 2 N  Rdr., turde 
maaste voere et Bevis for, at man har taget, hvor der var 
noget at faa; Det samme gjaldt ogsaa med Prcesten, idet 
denne for Ligprcediken og „Henfollen" fik 8 Rdr., medens 
Bymcendene fik en Tonde D l for at boere den afdode t i l  
hans Lejested.

Ved Skifterne i  Cicignons Tid spores en kjendelig Frem
gang t i l  det bedre. De rede Penge vare endnu kun faa, 
men store Understud ved Skifterne vare nu meget sjoeldne, 
lige som Indboet med Senge og Gangklceder blev rigere. 
Nu hoengte man Omhoeng for Sengene, et Exempel man 
havde taget fra Prcestegaardene. I  Tiden fra 1770— 84 
lF ru  Cicignons Tid) vare Forholdene endnu kjendelig for
bedrede. Paa de vel opredte Senge og fyldte Kister mcerker 
man, at Velstanden og Husfliden vare stegne. I  enhver



Gaard havde man Skagefodder, Hegler, Rokke, Garnvinder, 
Syskrin m. m., selv Vceven var ikke ualmindelig.

Oberstlojtenant Joh. Fred Cicignon dode d. 15. Decb. 
1764 og ligger med sine tvende Fruer i  tre store Stenkister 
i  Aastrup Kirkes Taarnhvcelving, et Gravkapel, der blev 
denne Familie overladt fra Brahetrolleborg. Hans Enke, 
Sofie Amalie Sehested, fortsatte Styrelsen af Nakkebolle 
Gaard og Gods, og Myndighed K raft og Bestemthed fulgte 
hende. Kom nogen t i l  hende og bad om Hjoelp mod For
urettelse, stod hun dem bi, selv om hun ikke undgik at for
urette andre derved. Saaledes havde Smedene i  Aaby og 
Aastrup vist sig trodsige mod Beboerne i  Pejrup, hvilket 
havde tilFolge, at denne Bys Beboere selv byggede en Smedie 
i  Peder Bondegaards Have uden deres Herflabs Minde. 
Smedene i  de andre Byer svore paa at rive den ned igjen 
og fik Fruen paa deres Side, som ganske rigtig erhvervede 
Dom over Pejrup Bymcend 1791, at Smedien skulde rives 
ned inden 3 Solemcerker, og Mandene desuden yde en M ulkt 
t i l  Aaby Sogns Fattige af 2 Ndr., og det uagtet det op
lystes, at der tidligere havde varet en Smedie i  Pejrup.

Fruen hadede den paa hin Tid vaagnede Lyst hos de 
Unge t i l  at drive om paa Gaden om Sommeraftenen, hvor 
Kaadhed og Uorden forte mange andre Laster med sig. Ung
dommen, der maaske havde ment, „a tN atten varderes egen", 
fandt paa at drille „den strange Frue" paa en meget uan- 
standig Maade, hvad hun dog lod gaa med at give dem en 
Advarsel; men da nogle Karle paany havde ovet grove 
Uordener, lod hun dem tilta le  ved Retten. De havde bojet 
og beskadiget nogle P ile , fla b t kastede P ile  ud paa Vejen og 
andet lignende, medens en havde sonderflaaet Vinduer i  Tcerfle- 
laden og gaaet i  Haven uden Tilladelse, en anden havde ud- 
flaaet en Vceg paa Nakkebolle Tcerflelade, en tredie taget 
Frugt i  Haven og en fjerde beskadiget og omhugget P ile. 
De maatte hver betale en M ulkt og bede deres Herflab om 
Forladelse.

Enkefru Sofie Amalie Sehested beholdt Gaarden t i l  sin



Dod d. I . M a j  1793, hvorefter den tilfa ld t hendes Datter Ka
trine Elisabet Cicignon, fom var g ift med

7. Frederik Kristian Skeel

t i l  Mullerup og M orup, Stamherre t i l  Birkelse, hvid Ridder 
og Kammerherre. Han oprettede Stamhuset M ullerup og 
Fideikommisset Skeel. Han dode 1798, men hans Enke over
levede ham in d til 1815, og da bleve baade M ullerup og 
Nakkebolle solgte. Nakkebolle, der blev stillet t i l  offentlig 
Auktion d. 12. Aug. 1815, blev tilslaaet Proprietcer 

. W a m b e r g  paa Lojtved for 313,000 Rdr. Navnevcerdi for
uden Gjcelden 45000 Rdr. T il Nakkebolle Hovedgaard horte 
228 Tdr. Htk. Bondergods, Ulbolle Sogns Konge- og Kirke
tiende, hvoraf svaredes 7 Td. 7 Skp. Rug og 9 Tdr. Byg 
t i l  Komunitetet i  Odense. Paa Grund af de forandrede 
Pengeforhold kunde Gaardens nye Ejer ikke klare for sig ved 
en saa stor Kjobesum, og han greb derfor t i l  det fortvivlede 
Middel, at nedhugge den storste Del af Skovene for at redde 
sig, og navnlig bleve Galtelykkerne saa at sige aldeles bort
huggede. Wamberg fik dog ikke Kjobesummen betalt, og 
efter Begjcering af Skiftekommissionen i  afdode Gehejmeraad 
Skeels og Frues Bo blev Nakkebolle Hovedgaard, med under
liggende Bondergods, Kirker og Tiender paany stillet t i l  B ort
salg ved Auktion d. 22. Septbr. 1821, ved hvilken Auktion 
G e r h a r d  A n d r e a s  van  D e u r s  blev hojstbydende med 
83,500 Rdr. Der blev meddelt ham Auktionsskjode paa 
Gaarden paa de Vilkaar, at det forst fik Gyldighed naar 
Kjobesummen var betalt. Proprietcer Berg paa Skjoldemose 
var Kautionist for van Deurs, som aldrig fik Kjobesummen 
betalt eller Skjodet indlost. Den eneste Fortjeneste van Deurs 
har paa Nakkebolle, er, at han fuldforte den af Wamberg 
begyndte Udskiftning, og han udforte den med Grundighed. 
A f Aastrups Bys 27 Gaarde bleve kun 5 liggende i  Byen. 
Enhver Gaard fik tildelt sin afpassede Jordlod i  en smuk og 
regelmoessig Form. Udskiftningen ved Nakkebolle er gjennem-



sort saa grundig, som nceppe noget andet Sted i  Landet kan 
opvise Mage til. —  I  hans Tid blev Skoven Enemcerket ved 
Nakkebslle Fjord plaget as en umaadelig Mcengde Aalekrager 
eller Soravne, der byggede deres Reder i  Trcetoppene, hvorved 
de ncesten odelagde Skoven. Omegnens Beboere gave disse 
Fugle Navn af „van Deurs's Goes."

Im id le rtid  kunde denne Kjober, som sagt, heller ikke 
bestaa under de uheldige Tidsforhold. Propritoer Berg op
sagde sin Forpligtelse som Kavtionist for de 45000 Rdr., med 
hvilke v. Deurs endnu stod t i l  Rest for Kjobesummen hos det 
Schelske Fideikommis; og da v. Deurs ikke godvillig vilde 
rette sig efter denne Opsigelse, blev der under 3. Novb. 1827 
givet Berg uindskrænket Ret t i l  at soelge Nakkebolle Hoved- 
gaard. Men da v. Deurs senere fremkom med Protest mod 
Auktionens Fremme, blev der afsagt en Kjendelse, hvorefter 
Auktionens Fremme kun tilstodes paa Bergs An- og Tilsvar. 
Foruden de 45000 Rdr. t i l  Skeels Bo var Gaarden pantsat 
i  forste P rio rite t for 15000 Rdr. t i l  Roskilde adelige Froken- 
kloster. — Uanset v. Deurs Protest rekvirerede Berg Znd- 
forsel og Udlceg, der udfortes deu 12— 14 og 19 Zun i 1828. 
Den 29. Oktbr. s. A. blev Gaard og Gods paany stillet t i l  
offentlig Auktion og tilslaaet

Kontreadmiral Baron Hans v. Holsten, t i l  Holstenshus 
for 78,500 Rdr. Solv. Z  Kjobet medfulgte 114 Malkekoer, 6 
Tyre, 32 Stkr. Ungkvceg, 4 Heste, nogle Faar og S v in  samt 
en Del Inventarium , deriblandt 10 Zernkakkelovne. Hart
kornet angives,' t i l  54— 5— 3— 1 Ager og Eng, 1— 3— „ — 2 
Skovskyld og 1 Td. Molleskylds Hartkorn under Hovedgaards- 
taxt samt 3— 3— „ — ^ Alb. u fr it Hartkorn ligeledes under 
Hovedgaardstaxt, saaledes, at Hovedgaarden har et Areal af 
omtrent 500 Tdr. Land. Bondergodset bestod af 39 Gaarde, 
37 Huse med og 13 uden Jord, hvis samlede Hartkorn ud
gjorde 228 Tdr. 1 Fdk. og 2^ Td. Molleskyld. H ertil Ulbolle 
Sogns Konge- og Kirketiende, skyldsat for 33 Td. Htk., med 
480 Tdr. 1 Skp. 1' Fdk. 2 Alb. tiendeydende Hartkorn. Ho- 
avlen ved Nakkebolle angaves paa hin Tid t i l  3— 400 Lces



aarlig. B landt Gaardens Herligheder ncevnes Dyrehaven og 
den betydelige Lyst- og Frugthave.

Zordebogen for ncevnte A ar (1828) giver blandt andet 
endel Oplysninger, nemlig, at der fra  Nakkebolle M olle  er 
indtaget 2 Skp. 3 Fdk. Htk., fra  Aastrup 2^ Td. Land 
»matrikuleret Zord med 1 Skp. 2 Alb. Htk. F ra  gammel 
Tid er der lagt t i l  Hovedgaarden 2 Td. u fr it Htk. AfVester- 
aaby Kirkejord 1— 2— 3— 1^, hvoraf svares en aarlig Land
gilde af 6 Tdr. 3^ Skp. Byg. Fra Aastrup er Bloshave 
ved Udskiftningen indtaget t i l  Fredskov, ligesom der i  gammel 
Tid er nedlagt en Molle i  Aastrup med 2^ Td. M olleftyld. 
—  Z Aastrup B y var der paa samme Tid 27 Gaarde, hver 
paa 5 Tdr. 5 Skp. Htk., der ydede hver 2 Tdr. 2 Skpr. 
Rug; 3 Tdr. z Skp. Byg og 1 Td. 4 Skp. Havre, desuden 
hver et Lam foruden anden Smaaredsel, hertil kom 29 Huse 
og Nakkebolle M olle samt 2 Steder paa Svelmo, hver paa 
1 Td. 4 Skp. 3 Fdk. Htk. Disse Steder skulde som en Del 
af deres A fg ift gjore Sorejser og levere Strandfisk. —  Z  
Vesteraaby 7 Gaarde, hver paa 5 Tdr. 5 Skp. Htk., 2 Bol, 
hver paa 2 Td. 64 Skp. samt 9 Huse med og 2 uden Zord. 
Z  Pejcup 3 Gaarde hver paa 4H Td. Htk., et B o l paa 
1— 1— 1— 2 og 3 Huse med Jord. H ertil endvidere 1 Hus 
i  Steenstrup, 1 Hus i  Ulbolle og Galtelykkerne i  Hundstruv 
Sogn.

Nakkebolle var nu kommen i  Hcenderne paa en Kjober, 
der kunde og vilde beholde det. Gaard og Gods vare ifolge 
kongelig Tilladelse as l  O.Septb. 1827 kjobte med det Formaal at 
indlemmes i  Baroniet Holstenshus, og Gaardens selvstcendige 
Historie ophorer saaledes med Aaret 1828. De væsentligste For
andringer og Forbedringer, som ere foretagne ved Nakkebolle i  den 
nuvcerende Besidders Tid, ere desuden meddelte under Holstens
hus. Her stal blot tilfojes, at Hoveriet siden 1841 er afskaffet, 
og at den t i l  Gaarden horende Konge- og Kirketiende af Ulbolle 
Sogns 232 Tdr. 6 Skp. tiendeydende Hartkorn er bort
akkorderet t i l  Bderne for 74 Td. 3 Skp. Rug, 128 Tdr. 2 
Skp. Byg og 87 Tdr. 6 Skp. Havre, at betale efter Kapitels- 
taxten, dertil for 25 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. 2z Alb. Htk., fom



er underlagt Hovedgaarden Rodkilde, 20 Rdr. efter gammel 
Akkord.

8 . Hovedbygningen paa Nakkebolle bestaar af Jakob 
Brockenhuses trehnndredaarige faste Sienhus, omgivet af 
Grave, i  hvilke endog Bygningens ene Side med de to f ir 
kantede Hjornetaarne er sat. Paa Midten af Bygningens 
anden Side (Borggaarden), der vender mod Nord, er et 
mcegtigt Trappetaarn med en af Zernplader dcekket Egetrces 
Dor, paa hvilken Zernnagler ved Siden ad hinanden ere ind
drevne. Indenfor Doren findes endnu den i  Muren skjulte 
Forftudsbjcelke, og oven over Doren er sat en Sten med In d 
skrift: „Anno D n i (Dom ini) 1559 lod cerlig og velbyrdig 
Mand Jakob Brockenhus opfore dette H us." Indenfor denne 
D or forer den gamle mcegtige Stentrappe baade op t i l  Stue
etagen, anden Etage og Loftet, saavelsom ned t i l  de hvcelvede 
Kjceldere, hvori en gammel Brond og enkelte jernbeslagne 
Dore endnu findes. Disse Kjceldere staa nces'ten uforandrede, 
kun bruger man nu hverken Borgstue, Kjokken, Forraads- 
kammer eller Borgfcengsel t i l  deres oprindelige Brug. Ved 
Siden ad den gamle Borgstue har man Fcengslet, der findes 
i  det ostlige Hjornetaarns Kjcelderhvcelving. Her findes endnu 
nogle af de oprindelige Vinduer, der kun har givet de skumle 
med 3^ Alens tykke M ure forsynede Kjceldere et sparsomt 
Lys, og her findes ligeledes Spor af de Kroge, t i l  hvilke man 
har lcenket de forvarede Fanger.

Zorgen Greve, Son af Niels Greve, Kromand i Aastrup, 
havde 1743 stjaalet 23 Rdr. fra Zorgen Jensen i  Aastrup, 
medens Folkene vare i  Kirke. Da man fandt ham i  Hemse- 
mosen bag Nakkebolle, lod Kapt. Cicignon ham indscette i 
Fangetaarnet, hvor han Dagen efter hcengte sig selv. Siden 
blev hans Lig udslcebt af Rakkeren t i l  Vantinge (Nybolle) 
Rettersted.

I  forste Etage har man Fruerstuen, hvis Vcegge ere 
overtrukne med vcevede Tapeter fra Kristian den Femtes eller 
Frederik den Fjerdes Tid, og som rimeligvis skylde Borge 
Trolle deres Tilvcerelse. Anden Etage, der nu er delt i  ad
skillige mindre Vcerelfer, har oprindelig udgjort eu eneste stor



Riddersal, med en Kamin i  hver Ende paa Bygningen. Disse 
Kaminer ere endnu bevarede og fremvise de ovenover samme 
anbragte Vaaben B illernes og Brockenhusernes Skjoldmærker 
i  den vestlige og Bollernes og Frisernes i  den ostlige Ende. 
Ligeledes ser man de oprindelige Bjcelker, med udskaarne 
Bjcelkehoveder, og i  Taarnkamrene de oprindelige Vinduer 
med Sandstenskarme. Paa Loftet rundt om Bygningen findes 
af de paa hin Tid brugelige Skydehuller. Medens saaledes 
Gaarden i  sin ydre Form ncesten er uforandret, eller i  det 
mindste med ubetydelige Forandringer den samme som for 
300 Aar siden, saa boerer dens Ind re , lige fra Kjoelder t i l  
Loft, Vidne om en adelig Borgs Udseende for flere Hundred- 
aar siden.

T il Hovedbygningen flu tter sig to enetages Sidefloje, af 
hvilke den ostlige er sammenbygget med Hovedbygningen og 
skal efter Sagnet vcere opforte af M ateria lier fra  det gamle 
Nakkebolle. Den vestlige Sidefloj er en fritstaaende nyere 
Bygning, opfort paa den gamle Sideflojs Grund, der, som 
det fremgaar af Synsforretningen 1679, for den Tid havde 
vceret nyttet t i l  Skriverstue, Moelkestue, Spiskammer og 
Bryggerhus, og rimeligvis var forbunden med Hovedbygningen.

Ladebygningen har intet mcerkvcerdigt ved sig. Mejeriet 
er en teglhcengt Bygning i  Nord, ved hvis nordlige Side, 
ude i Haven, 1870 er opfort en praktisk? Moelke- eller Svale- 
kjcelder for Vandmejeri, hvortil Vandet ledes fra en Kilde 
udenfor Haven. Z  kort Afstand derfra, i  Skygge af Havens 
Trceer, er der ligeledes t i l  Mejeriets B rug opfort et Ish u s  
efter den nyeste Maade. —  Koladen er ligeledes i  Nord og 
er en Forlcengelse af Mejeriet, opfort for omtrent 80 Aar 
siden. Tcerskeladen og Porthuset, med Zndkjorselen t i l  
Gaarden i  Dst, ere de celdste Bygninger. Stalden er opfort 
af v. Deurs for omtrent 50 Aar siden og ligger i  Syd. Den 
nye Vognport er opfort 1866, og Svinestien, der ligger bag 
Koladen, er opfort 1868.

H ertil kommer endvidere de ved M ollen opforte Byg
ninger: en ny Fedestald, opfort 1869, og en ny Hjcelm t i l  
Opbevaring af Korn, hvor man foruden Mollevcerket tillige



driver Tcerste-, Rense- og Knusemaskine ved Vandkraft. Som 
Avlsgaard har Nakkebolle vundet betydeligt, dels ved den 
dygtige Forpagters mangeaarige Virksomhed, og dels ved det 
betydelige, fra Havet indvundne Areal, der, foruden hvad der 
er sikret for Hojvandets Ddelceggelser, og hvad der ved Mage
skifte o. s. v. er tilfo rt Gaarden, har givet dennes Areal en 
betydelig Tilvcext. Alene det inddæmmede Areal udgjor om
trent I lO  Td. Land, hvor 80 S ikr. Ungkvceg og Fedekvceg 
hver Sommer finde rigelig Ncering'). Foruden dette meget 
betydelige Areal af Engbund, der mere og mere forbedres, er 
der omtrent 40 Td. Land gammel Eng t i l  Gaarden og henved 
400 Td. Agerland, Bescetningen, 120 Koer, holdes for den 
bedste paa Egnen, og Mejeriprodukterne fra Nakkebolle have 
ligeledes et hsjt Navn hos vore Handelsmcend.

' )  O m  selve Inddæmningen er der fortalt under Holstenshus.
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I Afsnit.

esteraaby og Pejrup

Jeg elster Danmarks Begelunde,
Og Dalen, hvor m in Vugge stod,
Den Jord, hvor mine Fcedre blunde.
Og Kornet bolger for m in F od ;
Jeg elsker disse runde Hoje 
Om Engen, ret en Blomsterskaal,
Den So, saa blaa som Pigens Dje,
Det Hav, saa blankt som Heltens S taa l.

(M . Hansen.)

Sognets Topografi og almindelige Historie.
1. Paa et-Hsjdedrag i  det sydlige Fyns frugtbare Egne, 

med Udsigt over Skov og So t i l  den talrige Gruppe af 
Smaaoer, der gjor Egnen t i l  en as de skjonneste i  Danmark, 
ligger Vesteraaby med den anselige Korskirke, den romantisk, 
skjont beliggende Proestegaard, Skolen og en for en Landsby 
i  vore Dage ualmindelig stor Sam ling af Huse og Gaarde. 
Den noermeste Egn, navnlig syd for Byen, er soerdeles frug t
bar og horer med t i l  Landets bedste Jorder.

Vesteraaby ligger fem Fjerdingvei fra  Faaborg og to 
M i l  fra Svendborg, idet Landevejen imellem disse Byer forer 
igjennem Vesteraaby. Desuden knytte sig i  selve Byen flere 
befoerdede Veje t i l  denne Hovedvej, as hvilke Vejene fra  
Brahetrolleborg, fra Gundestrup og fra Fjellebroen ere de 
vigtigste.



Byen Vesteraaby danner med sine Jorder Sognets 
midterste, og sydlige Del. Nordfor Vesteraaby Mark ligge de 
to gamle Skovgaarde Gjeldebrede (nu Ditlevslyst) og Krage- 
gaard, ncesten hver for sig omgivne af Skov paa alle Sider. 
Lcengere nordpaa har man Hovedgaarden Brendegaard ved 
Soen af samme Navn og de vidtstrakte under Baroniet 
Brahetrolleborg horende Skove.

Vesteraaby Sogn har en Udstrækning fra  det nordligste 
Punkt i Klosterskoven ved Krarup M ark t i l  det sydligste 
Punkt Strandhusene af over fem Fjerdingvej; men Bredden 
svarer ikke t i l  denne betydelige Lcengde, thi naar Pejrup Bys 
Grund, der danner en Udbuening mod Vest, ikke regnes med, 
v il Sognets Brede kun skifte imellem 2 t i l  4000 Alen. Det 
smalleste Sted fra, fra Solvbjerg t i l  Gundestrup Mark tvcers 
over Sognet, er ikke engang 2000 Alen. Drager man der
imod en Linie fra Sognets vestligste Punkt, det Sted ved 
Dxenhaverne, hvor Gronderup Mark moder Holstenshuses 
Jorder, over Pejrup Mark, nord for denne By og nord for 
Vesteraaby over Bogebjerg, Favrshoj og Ullehoj t i l  Sognets 
ostligste Punkt, det Sted, hvor Gundestrup og Rodkilde Jorder 
stode sammen, da fattes denne Linie kun nogle hundrede Alen 
i  tre Fjerdingvej.

Sognets Grcense mod Nord ere Brahetrolleborg og 
Krarup Sogne, idet Pejrup Bys Jorder mod Nord stode t i l  
Gronderup, og Brendegaards Marker t i l  Nybo Bys Jorder. 
Mod Dst danner Krarup Mark et kort Stykke Grcensen, siden 
Hundstrup Mark, Galtelykkerne, Eskebjerg og Gundestrup Bys 
Jorder og endelig Rodkilde Hovedgaard og Ulbolle S trand
huses Jorder. Mod Syd grceuser Sognet t i l  Stranden og 
den inddcrmmede Nakkebolle Fjord samt Nakkebolle Hoved- 
gaards og Aastrup Bys Jorder. Mod Vest groenser Aaby 
Sogn t i l  Aastrup, Dirnisse og Brahetrolleborg Sogne, nem
lig  t i l  Nakkebolle Hovedgaards, Kattero Bys, Holstenshus 
Hovedgaard, Solvbjerg, Gronderup og Nybo Byers Jorder.

Sognets Areal er 4093 Tonder Land med 3 2 1 Td. Ager 
og Engs Hartkorn, men af Arealet ere 731 Tonder Land 
Fredflov med omtrent 25 Td. Skovskylds Hartkorn.



A f disse Skove danne K l o s t e r s k o v e n  og Nyvoenge  
Sognets nordligste Del. Klosterskoven med Vildskoven og 
Lejeskoven ere dels prcegtige Naaletrceplantninger og dels Lov- 
trceer i kraftig Voext. S t e n h  n s l o k k e r n e ,  de Lokker, som 
fordum henhorte under „Steenhuset", der allerede var afbrudt 
1670, og senere dreves under Brcendegaard, er en yngre 
Naaletrceplantning. T o r p e  l okken er en gammel Fredflov, 
en ikke ubetydelig Skovstrækning af Boge, Ahorn og andre 
Lovtrceer. H ertil stode B r e m e r h a v e  og andre Smaaskove 
ved Bredderne af Brendegaards So, der ncesten helt er om
given af Skove. Alle disse Skove hore under Baroniet 
Brahetrolleborg. As dem er Torpelokken iscer mcerkelig derved, 
at der er et Sted, som kaldes Torpe Gadekjcer, i hvis Noer- 
hed endnu i Mands Minde voxede Paaskeliljer. Sagnet for
tceller, at her laa i  gamle Dage Landsbyen Torpe om
given af tykke og tcette Skove. Beboerne af denne Landsby, 
siger Sagnet, skulde have vceret en hel Roverbande, der ved 
Nattetider kjorte ud for at plyndre baade de fredelige Lands
byer og vejfarende Folk. Endelig bleve de grebne, deres B y 
odelagt og Jorderne overgroede med Skov. For Paafleliliernes 
Skyld kunde v i dog fole os fristede t i l  at ncevne, at Byens Folk 
i kke have vceret Rovere; men det er sandsynligvis dette 
Sagn, der har vceret anfort i  en eller anoen Indberetning 
i  celdre Tider, som har givet Anledning t i l ,  at Nutidens To
pografier uden videre meddele, at den ncerliggende Brcende
gaard er oprettet af to nedlagte Landsbyer. A t denne for 
over 300 Aar siden forsvundne Torp dog endnu var t i l  1498, 
ses af et af Kong Hans udstedt Laasebrev paa Holmeklosters 
Gods, hvor „Torp" ncevnes imellem Brendegaard og Efle- 
berg, men uden nogen Meddelelse om Byens Storrelse.

Langs med Aaen ost for Vesteraaby, imellem Pilegaard 
og Lindevads Molle, har man den for sine Naturfljonheder 
bekjendte Lystflov Lindebjerg under Pilegaard, og nordvest for 
Byen Bogebjerg, en Lov og Naaleflov paa henved 70 Tdr. 
Land under Holstenshus, hvilke ere de betydeligste Skove i  
Vesteraaby Sogn.

1̂ "

> Ti

! ̂

> i

i

1



Skovegnene i  Sognets nordlige Del ere bakkede og Jords
monnet gruset. De magre Jorder strcekke sig helt ind paa 
Vesteraaby Grund, indtage de nordlige Udflytterlodder og 
ende ved Højdedraget Bpgebjerg, Favrshpj og Ullebjerg. 
T rindt omkring ved Byen er der, som foran bemcerket, ud
mærkede Jorder, hvad iscer gjoelder om Jorderne syd for 
Byen, helt ned t i l  Stranden. T il Pejrup B y hprer ligeledes 
soerdeles gode Jorder.

To Aalpb, et stprre og et m indre, falde ud i
Stranden paa Sognets sydlige Side. I  dets nordlige Del, 
fra  Spen ved Brendegaard — der noermere v il blive omtalt 
under denne Hovedgaard —  tager en Arm  af Odense Aa sin 
Begyndelse.

Folketallet, der 1810 kun var 700, udgjorde efter sidste 
Folketoelling 1107, hvis Hovederhverv vcesenligst er Agerbrug 
og Skovarbejde.

2. Det tpr med temmelig Sikkerhed antages, at Vester
aaby, som i  oeldre Tider stedse skrives Ouby, er en af de op
rindelige gamle Adelbyer, hvorfra ikke alene Pejrup, men 
maaske ogsaa Aastrup (Oustrup) ere opstaaede. Sidstnævntes 
Navn tyder endogsaa derpaa. Enten man v il udlede Navnet 
af Ove (Ovesby) og OvesLorp, eller man har givet Byen 
Navn af den pst for samme strpmmende Aa, blive Forholdene 
de samme: Navnet kan tyde paa, at Aastrup er en Asbyggerby 
fra  Vesteraaby, men ethvert andet Bevis savnes. I  Adel
byerne, siger A lle n '), vare oprindelig alle Beboerne Selvejere, 
fr i, uafhængige Bpnder, og det var dem, der ncermest frem
kaldte Opdyrkningen af Udmarkerne eller overlode samme t i l  
deres Trcelle, Landboere eller Bryder; og det vide vi, at i  
Aaby var i oeldre Tider ikke faa Selvejerbpnder. Det er 
jcevnlig Tilsceldot, at i  saadanne Byer er der en stprre Gaard, 
og det var forhen Tilfceldet ncesten i  alle Byer, hvilken Gaard 
gjoerne fprer Navn efter Byen, medens Byen oprindelig har 
faaet Navn af denne Gaards fprste Ejer. I  Pejrup har *)

* )  Haandbog 149.



man endnu en gammel jordegen Gaard, som har bevaret det 
betegnende Navn Bondegaarden; men i celdre Tider gik den 
baade under dette Navn og Pejrupgaard.

Vesteraaby er en meget gammel By, som har vceret be
boet allerede i Stenalderens Tider, i  den sjcerne O ldtid. 
Herom vidne de mange Oldtidsminder, der endnu tildels ere 
bevarede. Gaar man forbi Prcestegaarden, ud paa dennes 
Mark, moder D je t en stor skovklcedt Hoj, omdannet t i l  et 
Lystanlceg og hvis Top frembyder en fortryllende, malerisk 
Udsigt over Land og So. Z  en kort Afstand fra denne 
Kcempehoj ses Spor af fire mindre Hoje. Paa den ene af 
disse staa endnu Bcerestenene af en Kcempegrav, hvorfra Over
liggeren er bortfort; paa en anden er et uigjennemtrcengeligt 
V ildn is af Torne, medens de to andre ere aldeles odelagte og 
kun have efterladt en ubetydelig Ophojning i Jordlaget, mere 
leret og stenet end den omgivende forte M uldjord. Nordvest 
herfra, ved hin Side Vejen imellem M tr. N r. 33 og 67, ses 
lignende Spor af en bortfort Jordhoj. 2  Vcengerue (noget 
sydligere) paa M atr. Nr. I l  har tilfo rn  vceret en moegtig 
Runddysse, som nu er bortforte, idet man brugte Stenene 
t i l  et nyt Slufevcerk ved Lindevads Molle. I  kort Afstand 
fra Aaen, vest for Vejen, som forer t i l  Fjellebroen M t r .  Nr. 
63), var tidligere en Hoj, som nu er bortfort; men det der
ved fremkomne Gravkammer med en moegtig Overligger er 
fredet.

Paa Favrshoj Banke, i  en kort Afstand fra Vejen, der 
forer t i l  Brahetrolleborg (M a tr. Nr. 32), var tidligere en 
mcegtig Runddysse, der blev odelagt 1842, dengang man op
forte en ny Korsfloj ved Vesteraaby Kirke, og Stenene brugte 
man t i l  Grunden. I  Skoven Bogebjerg vest for Favrshoj 
findes en smuk rund Jordhoj fra Broncealderens Tider, faa- 
vidt vides den eneste af sit S lags der i Omegnen. Ved 
Pejrup har fordum vceret flere faadanne.

Det store Anta l af Oldtidens Grave man endnu kan 
folge Spor af trindt omkring ved Byen, viser netop, at det 
har vceret et i Oldtiden beboet Sted. Skovene, der paa hin 
Tid have omgivet Byen mod Nord, kun afbrudte af de Moser,



der paa samme Tid vare fiskerige Indsoer, hvad ogsaa gjcelder 
om Aalobene og Engene ved Byens sydlige Side, afgave el 
prcegtigt Opholdsted for V ildtet, for Fifle og Skaldyr; og 
det var netop saadanne Steder, hvor Oldfolket yndede at 
fceste Bod.

3. Zgjennem hele Midalderen har en Del jordegne 
Bonder holdt sig i  Vesteraaby, og disse vare endnu i  det 
sextende Hundredaar ikke saa faa, idet der var mindst 15 
Selvejerbonder for 300 Aar siden. 1563 ydede Kronens og 
de jordegne Bonder i  Aaby 7^ Pd. Rug 6^ Pd. 10 Skpr. 
Byg og l  ̂ Pd. Havre. Desuden ydede 2 andre Bonder hver 
29 Skpr. Byg. Det var ia lt 150 Skpr. Rug 214 Skp. 
Byg og 60 Skp. Havre. Foruden disse jordegne Gaarde 
var der 1525 ni Gaarde i Aaby, der som Fcestegaarde henhorte 
under Holmekloster, det nuvcrrende Brahetrolleborg, og i  Kaj 
Lykkes Tid horte 18 Gaarde der under, som 1661 bleve bort
pantede t i l  allehaande Panthavere.

Ved et Mageskifte 1579 overdrog Kongen Herligheden 
af 4 jordegne Gaarde i  Aaby t i l  Knud Venstermand t i l  
Finstrup. Den ene as disse Gaarde (Rasmus Holme) skyldte 
t i l  Kronen det ene Aar 1 Tdr. 2 Skpr. (det er Pd.) Rug. 
Det andet Aar 1^ Td. Byg G  Pd.) og det tredie Aar 20 
Skpr. G Pd. Havre. Desuden 1ste Aar 1 Faar, 2det Aar 
1 Lam og 3die Aar i Gaas og hvert Aar 3 Korler Smor, 
4 P. i  Gjesteri og 15 /.( i  Eridspenge. De allerfleste gamle 
jordegue Gaarde ydede deres Landgilde paa denne Maade. 
M an kaldte det „Vexlende Landgilde." De andre tre Gaarde, 
som nu kom under Knud Venstermands Herredomme for 
snart at blive regnede blandt hans Fcestegaarde, tilhorte 
Lavrits Hansen, Anders Lang og Zens Lavritsen, som folgelig 
ogsaa stode for vexlende Landgilde og ydede alle i  Forening 
endvidere Fjerdeparten af en Ko, medens de andre Kron- 
bonder der i Byen ydede „den femte P a rt."  Foruden disse 
4 Gaarde fik Knud Venstremand sammesteds 8 Gadehufe, der 
h id til ikke havde kjendt andet Herflab end Kongens Lens
mand. Ligeledes overdrog Kong Frederik den Anden t i l  Knud 
Venstremand Kronens Rettighed og Herlighed, noget Kirke-
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gods, to Gaarde (Zesper Hansens og Zeppe Skrceders) i 
Vesteraaby, hvis Landgilde var fljcenket t i l  Kirke og Prcest. 
Aaret efter bleve 3 jordegne Gaarde og to Huse, der h id til 
havde vceret forlenede Kristoffer Valkendorf t i l  Glorup, lagte 
under Nyborg S lo t som Kronens Fcestebpnder. Disse to 
Gaarde tilhprte Erik Madsen og Rasmus Nielsen og ydede 
foruden en Del Smaaredsel henholdsvis Skpr. Rug, 3.  ̂
Skpr. Byg, 3.! Skp. Havre, og 2 Skpr. Rug, 2 Skp. Byg, 
3^ Skp. Havre, desuden ydede hver af Gaardene 1 A i 
Gjcesteriafgift. — 158! blev Landgilden af 2 Gaarde, som 
tilhprte Klavs Smed og K arl Degn, udlagt t i l  Sognepræsten 
og Kapellanen i Faaborg. Den fsrste af disse Gaarde ydede 
1^ Pd. Byg, 1 Fjerd. Sm pr og i Faar, den anden 2 Pd. 
Byg, 1 Fjerd. Sm or og 1 Faar, a lt foruden Smaaredsel, 
medens Herligheden allerede var overdraget t i l  Knud Venster- 
mand. — 1591 blev efter kongelig Befaling udlagt et B o l i  
Aaby t i l  Sognepræsten og Kapellanen i Faaborg isreden for 
et Bols Landskyld i Haastrnp, som skyldte 5 Skpr. Rug, 24 
Skpr. Byg og ^ Skpr. Havre samt et Fodernpd, hvilket 
Bolig  Peder B ille  t i l  Haastrupgaard fik af Kongen. Det var 
altsaa 12 gamle jordegne Gaarde, der i  Lpbet af en halv 
Snes Aar gik over t i l  Kronens og Adelens Fcestegods. 16!0 
var der kun 3 Gaarde i  Aaby, der vare fr i Selvejendom —  
dog naturligvis med betagen Herlighedsret — , og disse 3 
Gaarde henlaa under Lensmanden paa Nyborg S lo t.*) V i 
kunne folge disse 3 jordegne Gaarde, t i l  de maatte bpje sig 
for Tidernes Tryk og blive Fcestegaarde.

Zblandt det Gods, der ved Kongens Skjode af 15de 
J u li 1664 overdroges Niels Banner, var der foruden en 
Gaard i Aaby —  den ene af de ncevnte 3 jordegne Gaarde 
—  indbefattet Herligheden af de 3 Gaarde (2 Gaarde og et 
Bol), hvis Landgilde var henlagt t i l  Sognepræsten og Ka
pellanen i Faaborg tilligemed to Huse. Det er dette Gods,

* )  Nyborg Lens Regnskaber Ministeriets Arkiv jcevnfM  med topogra
fiske Sam linger og Tegnelser i (Zeheimsarkivet samt Skjpder og Ad
komster paa Holstenshus.



der ved Skyldsætningen samme Aar staar anfort sor en Hel- 
gaard, en Halvgaard, et Hus og to jordlose Huse, som enduu 
den Gang, da Zordebogerne bleve indsendte, paa hvilke Skyld
sætningen blev grundlagt henhorte under Nyborg S lo t. Der 
var nu kun to jordegne Gaarde tilbage. Den ene af disse 
tilhorte den hcrderlige Bonde Gunde Nielsen, og den holdt sig 
ikke lcenge; den anden holdt sig derimod i ncesten Hundrede 
Aar efter den svenske Fejdes Tid.

G u n d e  N i e l s e n s  Kaar synes at have vcrret gode sor 
Krigen 1657. Han havde en med et teglhcengt Stuehus og 
Karnap prydet Gaard, der laa nordlig i Byen (rimeligvis 
Rasmus Zensens nuvcerende Gaard). Ved Krigens for Dan
mark uheldige Vending fik Bondevcebningen Ordre t i l  at drage 
t i l  Assens for at bidrage t i l  at standse Fjenden. Paa dette 
Tog fik han efter et senere Tingsvidne det Skudsmaal, „a t 
han forte Fanen vel." Dog kom han ikke ret t i l  at udfolde 
den overfor Fjenden. Han fik derimod det ligesaa vanskelige 
Hvcerv at rulle den saa fast sammen, at Fjenden ikke skulde 
foje den t i l  sine andre Trofceer, en Opgave, som han hoeder- 
lig  loste. Trods alle Anfægtelser og Plagerier bevarede han 
Fanen, hvilket hans Standssoeller paa en meget hoedrende 
Maade udtalte. Men. Krigen havde styrtet ham i en Gjceld, 
der ester Tidens Ejendomspriser var langt storre end hele 
hans Ejendoms Vcerdi. Hans betydeligste Kreditorer vare 
Peter Borting og Henrik Wrangel. Den forstncevnte var den 
Ridefoged ved Rantzauholm, der var Mand for a t styrte Kaj 
Lykke. Den sidstnoeonte var en tysk Foged, der sad som Ene
hersker paa Nakkebolle. Z  en halv Snes Aar efter Krigen 
stred Gunde Nielsen tro lig  med Taalmodighed og K ra ft for 
at arbejde sig frem, da han !666 3 Gange havde lovbudt 
sin Ejendomsgaard uden at finde en Kjober t i l  den.*)

Den 7de August 1675 stcevnes han for 100 Rdr. Gjoeld 
t i l  Henrik Wrangel, som han allerede 1673 var tildomt t i l  
at betale. Det var paa Grund as dette Sogsmaal, at der

* )  S . Jørgensens Uddrag af Tingbøger. Fyens Stiftstidende.



optoges S yn  over hans Ejendom, og dette S yn  vidner om 
den ualmindelige Dygtighed, hvormed han havde holdt sin 
Ejendom vedlige. Paa Stuehuset fandtes en Karnap at 
vcere nedbrudt. Stentaget fattedes kun 9 Sten, I Vindflede 
og 3 Alen Lcegter. Den vestre Lade savnede kun 4 Traver 
Langhalm. Den sondre Gavl kunde oprundes og klines for 
2 A. Der var saaet 4 D rter 4 Skpr. (44 Skpr.) Rug. 
Paa samme Gaards Grund stod et Hus nord for Byen, 
imellem denne og Rasmns Pedersens Gaard. Paa dette 
savnedes der 4 Traver Langhalm og noget Overtommer. 
Denne Brostfceldighed var for intet at regne imod den T il
stand, den aller storste Del af Bondergaardene vare nedsunkne i  
paa hin Tid.

D a han den 27de Febr. 1675 blev indkaldt af Peter 
Borting for 200 Rdr., saa han ikke lcenger nogen Udvej. 
Han opbod paany 1676 sin Gaard paa Tinget t i l  Henrik 
Wrangel, imod at beholde det Gadehus, der stod paa Gaar- 
dens Grund, 2 Skpr. Scedeland i hver Mark, 1 Lces Ho og 
en Krog, hvor han kunde grcesse en Ko. Paa disse Vilkaar 
vilde Henrik Wrangel ikke gaa ind. Han vilde hellere have 
Gaarden for ingen Ting. Gunde Nielsen maatte trcede fra  
sin Gaard for at tage Bolig i Huset, men hvad han havde 
onsket og haabet at kunne beholde som Husmand, maatte han 
nok slaae en tyk Streg over.

1675 var der saaledes kun en eneste jordegen Bonde- 
gaard tilbage i Vesteraaby. De tre Bonder som ydede deres 
Landgilde t i l  Sognepræsten og Kapellanen i  Faaborg havde 
man dog i en vis Henseende regnet med blandt de jordegne 
Bonder, saa lcenge de lo gamle Sandemcend Kristoffer Hansen 
og Kristoffer Markvardsen holdt sig . fast der. De forlods 
allerede de faldefærdige Gaarde 1669 (se Forste Del S . 62). 
Zorden blev udlejet af Fogden paa> Rodkilde og Kr. M ar- 
kvardsens Gaard faldt ned af sig -felv. Det sidste man har 
om disse to Bonder er et sorgeligt Tidsbillede. Under en 
Sag, som opstod i Anledning af, at en Del Mcend af Vester- 
hcesinge, Haastrup og Lyndelse havde vceret i  Kongecegt Bo
delmisfe Dag 1675, hvor det gik blodigt t il,  fik man Brug



for Salling Herreds Sandemcend. Paa Hjemvejen fra Rejsen 
toge Bonderne nemlig ind i en Gaard i  Ryslinge, hvor de 
bedede og forlangte en Tonde godt D l for Betaling, hvad 
Konen ikke vilde indlade sig paa, men lod dem dog faa 
nogle Kander D l t i l  deres Mad og lidt i  deres Legler t i l  
Hjemturen. Da de vare blevne noget fortumlede i Hovedet 
af Ryslingekonens D l, kom de t i l  at kjore Omkap, og Henrik 
Rye blev da forfcerdelig lemlcestet af en anden Karl fra 
Haastrup, der havde knust hairs Hovedskal i mange Stykker, 
slaaet en Arm over paa ham og tilfo jet ham mange andre 
S lag, saa han strax efter dode, og Karlen romte bort. Nu 
var det, at man fik Brug for Sandemcendene. Det oplystes 
da, at den ene var dod, de to  j o r d e g n e B o n d e r  i A a b y ,  
K r i s t o f f e r  H a n s e n  og K r i s t o f f e r  M a r k v a r d s e n ,  
v a r e  begge gaaede  f r a G a a r d e n e  o g g e r a a d e d e i  
E l e n d i g h e d ,  saa de gik o m k r i n g  og t i g g e d e  B r o d e t ,  
og om Hans Jensen i Ulbolle vidste ingen Rede.*)

Resten af den sidste jordegne Bondegaard holdt sig t i l  
1759, da den tilhorte de to Naboer Lavrs Mortensen i Solv- 
bjerg og Henrik Rasmussen i Gjellebrede, begge Fcestebonder 
under Baroniet Brahetrolleborg, som under 24de November 
1759 solgte denne deres halve jordegne Bondegaard i Vester
aaby t i l  Grev Reventlov paa Brahetrolleborg for 325 Rdr. 
Gaarden var dengang beboet af Rasmus Hansen og var 
skyldsat for 3 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Htk.

4. Naar det stod saa daarligt t i l  hos Selvejerbonderne, 
maatte man formode, at det ikke stod bedre t i l  blandt Fcesterne, 
og det var ogsaa tildels Tilfceldet, fkjont det dog i  Regelen 
var de jordegne Bonder, der lede den haardeste Nod i trange 
Tider, fordi de ingen havde at stolte sig til. Men at Fceste- 
bonderne i Aaby ikke havde det saa synderlig bedre, derpaa 
kunde gives eudnu adskillige flere Exempler end de allerede 
meddelte i  den almindelige Oversigt i denne Bogs forste 
Del.

* )  S . Jørgensens Uddrag af Tingbøger.
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1681 toges S yn  over Hans Kristoffersens Fcestegaard 
under Brahetrolleborg, hvis Brostfceldighed for Tag og Tom
mer var regnet for 10 Rdr. Der var nylig  bygget et Hus 
paa 6 Fag, som hverken var klinet eller tcekket. Indboet be
stod af et gammelt Bord, en gammel Fodkilte, en gammel 
Trceskammel, et gammelt Dejgtrug og en gammel Mostpresse. 
Fremdeles en gammel Vogn, eller Dele af en saadan, en gl. 
P lov, en gl. Plovsele og en gl. brun Hest. Der var saaet 
4 Stykker Aord med Byg og 1 med Blcendkorn, foruden ad
skillige andre Stykker, som mest vare saaede t i l  Leie.

Nceste Aar indkaldtes alle Rodkilde Tjenere under Brahe
trolleborg Birk. De tilstode Restancerne, men kunde ej t i l 
vejebringe Betalingen for den store Misvcext og Skats Skyld. 
De formodede, at deres sal. Husbondes (Generalfiskalens) 
Arvinger dem det efterlader. Det hedder fremdeles: dersom 
en Del af os skal blive ved Gaardene og ej kan faa nogen 
Hjcelp t i l  Scede- og Brodkorn, saa kan v i aldrig yde t i l  
Konge og Husbonde. Tilmed er vores Krce og Bcester ncesten- 
dels dode af Hunger formedelst Foderets Skyld, son: forleden 
Aar ncesten blev forraadnet."

1687 fik Soren Zorgensen, fom for havde boet paa 
Svelmo, en Gaard i  Aaby uden Zndfcestning. Der blev 
saaet 29 Skpr. Rug og fceldet 3 Tdr. Land; der blev givet 
ham 3 Loes Ho eller i  dets Sted 3 Slettedaler; t i l  Byg
ningen fik han 120 Ellelcegter, 1 Eg og 9 Traver Langhalm. 
Han fkulde have Hjcelp t i l  at gjcerde Gjcerderne, desuden 
blev han holdt fr i for kgl. Skatter i et Aar og Landgilde og 
Hovningspenge i  3 Aar.

Det var under de trykkende Tider, der fulgte efter den 
treaarige svenske Fejde, iscer mcerkeligt, at Interessen for de 
Hamle Samfundsforhold og Vedtcegter ikke svcekkedes. Endog 
efter at Bonderne ikke lcenger toge aktiv Del i  Retsplejen, da 
Sandemandsinstitutionen paa en saa forgelig Maade var 
gaaet t i l  Grunde i  S a lling  Herred, vcernede Bonderne i  Aaby 
og Aastrup med Aand og K raft om deres gamle Bylove og 
Vedtcegter. Aastrup Bylove vare blevne odelagte under 
Svenskekrigen, men Bonderne lode strax efter en ny Udgave



paa 62 Artikler tinglcese og stadfceste ved S a lling  Herreds
ting.

Zens Hansen, Forpagter af Aaby Prcestegaard, havde 
1693 undladt at gjcerde sine Gjcerder. Det vilde og kunde 
Bymcendene ikke taale i Henhold t i l  deres Bylove og gamle 
Vedtcegter. Der var saa intet andet for, end at Forpagteren 
skulde give ^ Tonde D l, og da han var uvillig  dertil, var 
der en anden Mand, der lagde D lle t til. Men saa maatte 
den stcedige Mand pantes, og Bymcendene toge en Kjedel i  
Pant. Forpagteren indgav Klage t i l  Brahetrolleborg Birke
ting, at Mcendene havde taget Kjedlen ud af hans Kones 
Hcender og begegnet hende paa en utilbørlig  Maade. Sagens 
Udfald fes ikke af Tingbogen, men det er mest rimeligt, at 
Dommeren har respekteret de gamle Bylove, noget, v i vide 
af andre og tidligere Sager.

5. E t sceregent Forhold fremstod i Besteraaby henimod 
Slutningen af det syttende Hundrcdaar, i Anledning af, at 
Byen ligefrem blev omdannet fra en gammeldags fredelig 
Landsby t i l  en krigerisk Rytterkoloni, idet ikke mindre end 12 
Gaarde i  Vesteraaby (Pilegaard og 11 andre Gaarde) i Kong 
Kristian den 5te Tid bleve inddragne i det kongelige Rytter
gods. Rytteren, enten det nu var Bonden selv eller en af 
ham antagen Stillingsmoend, eller det var den hos ham ind
lagte Rytter, folte sig ifplge sin S tillin g  fom en langt be
tydeligere Person end de fattige Hovbpnder. Det var derfor 
ikke saa sjeldent, at Rytterne yppede Klammeri i  Byen; th i, 
naar Hovbpnderne fik sig opstrammede med en Rus, vege de 
ikke t i l  Side for Rytterne. Havde Bpnderne forst taget Scede 
i  en af Byens Smugkroer, saa var man temmelig vis paa, at 
de vilde hcevde den Plads, de havde, selv om en halv Snes 
Ryttere traadte ind. Om end Rytterne og Hovbonderne t i l  
daglig B rug kom godt ud af det fammen, var det dog sjcel- 
dent, at det gik-helt fredelig t i l ,  naar begge Parter kom sam
men og fik noget i  Hovedet.

Disse sceregne Foranstaltninger dannede Overgangen t i l  
den staaende Hcer her i  Landet. Det var fra gammel Tid af 
enhver Mands P lig t at mode t i l  Landets Forsvar, naar



Fjenden faldt ind i det, eller Forholdene krcevede det; men 
denne almindelige Værnepligt aflastes efterhaanden af H ve rv 
ningen, faa at de Hcere, Danmark havde at stille i  det 16de 
og 17de Hundredaar, vare hvervede, sedvanlig tyske Tropper. 
Under Trediveaarskrigen begyndte man at oprette staaende 
Here, og vi maatte ogsaa her salge de store Magters Exem- 
pel. Forordningen af 4de Z u li 1664 dannede Grundlaget 
for Udskrivning af Zndfodte efter Hartkorn, hvorimod Kong 
Kristian den femtes Forordninger af 9de A p ril 1670, 5te 
Oktbr. s. A., 27de Z u li 1671 og 2den Novbr. 1672 indeholdt 
Bestemmelserne om Rytterdistrikterne og Ryttergodset i Dan
mark. T il dette Ryttergods afgaves en stor Del af Kronens 
Gods trindt omkring i  Landet. En Ryttergaard blev f r i  for 
Skatter og fr i for Hovning, imod at Manden gjorde Tjeneste 
fom Rytter eller lejede en anden dertil. Efterhaanden kom 
man bort derfra, idet Bestemmelserne forandredes derhen, at 
Bonden paa en faadan Ryttergaard maatte underholde en 
Rytter. 1701 oprettede man en ny Ordning ved Udskriv
ningen, idet der af hver 20 Tdr. Hartkorn Bondergods blev 
oprettet et Lcegd. I  ethvert Lcegd blev en Bonde udvalgt t i l  
Lcegdsmand, og en Karl udtoges t i l  at staa i 6 A ar som 
Landsoldat. Han maatte i  den Tid ikke forlade Sognet, men 
mode hver Sondag paa Exercerpladsen ved Kirken t i l  2 
Timers Ovelse om Sommeren og 1 om Vinteren. Gevceret 
maatte enhver Landsoldat aflevere ved Kirken for der at 
gjemmes t i l  nceste Ovelsesdag. Fire Gange om Aaret maatte 
de indrullerede Karle mode t i l  Bataillons-Exersits og en Gang 
om Aaret ved hele Regimentet, men en faadan Karl var 
iovrig t som enhver anden K arl i  sin Husbondes Tjeneste.

Den storste Del af det kongelige Ryttergods blev solgt 
1717. A f Godset i  Vesteraaby kom en Del under Holstens- 
hus, medens Tingskriver Niels Krogstrup ligeledes kjobte en 
Del, og det kom senere ved hans Dod under Brahetrolleborg.

6. Ved den Skyldscetning, fom fandt Sted 1664, vare 
Gaardene i  Aaby saavel fom i de fleste andre Byer af meget 
ulige Storrelfe. Der var ikke alene hele, halve og fjerdedels 
Gaarde, men man regnede dem ogsaa ind under trefjerdedels,



sjettedels og ottendedels Gaarde, idet man antog 14— 16Tdr. 
Hartkorn —  det v il sige cn A fg ift i  Landskyld, der svarede 
tal saamange Tonder Rug eller Byg, for en hel Gaard. De 
tidligere jordegne Bondergaarde som og de under Rantzau- 
holm horende Gaarde vare nu spredte blandt mange Ejere. 
Saaledes horte 5 storre og mindre Gaarde t i l  Niels Krabbes 
Arvinger paa Nakkebolle. 8 Gaarde (1 Helgaard, en Halv- 
gaard og et Bol), hvis Landgilde ydedes t i l  Proest og Kapel
lan i Faaborg, hsrte under Nyborg S lot. 2 Gaarde t i l  Id e  
Skeels, 3 Gaarde t i l  Karl Rosenmejer, 4 t i l  E lias Hess 
i  Kjobenhavn, 2 t i l  O tto Krag (den ene skjsdet t i l  Valdemar 
Gabel (2den Febr. 1687), 4 t i l  Just Hsg, 2 t i l  Jakob Fuiren 
i  Kjobenhavn, l t i l  Rantzauholm, hvorpaa den afgaaede 
Foged Peder Pedersen havde Livsbrev, 1 t i l  Niels Banner, 
1 t i l  Anders Gundzau i Kjobenhavn. Altsaa ia lt 28 Gaarde 
og Bol.

Ved Udlægsforretningen efter Kaj Lykke blev hver Tsnde 
Hartkorn af de 18 Gaarde i Vesteraaby, som paa denne 
Maade bleve udlagte t i l  Kreditorerne, regnet for 55 Rdr., 
der lob ia lt op t i l  10,017 Rdr.

Ved den nye Landmaalings-Matrikel, der indfortes under 
Kong Kristian den femte i  Tiden fra 1683 t i l  1690 vare 
Byens Jorder inddelte i 3 M arker: Ulhojmark, Kirkemark og 
Aamarken. — Foruden Prcestegaarden og Degnebolet bestod 
Byen paa hin B id af folgende Gaarde henhorende under fol- 
gende Herskaber: Niels Krabbe 5 Gaarde, (as hvilke Gunde 
Nielsens Gaard der stod som Nr. I i  Byen, regnedes for ? 
Gaard; dertil en Halvgaard 2 ottendedels Gaarde og en E 
Gaard); t i l  Nyborg S lo t henlaa 2 Gaarde (de foran ncevnte); 
3 t i l  Id e  Skeel, 3 (halve Gaarde) t i l  Karl Rosenmejer, 4 
t i l  E lias Hess, 2 t i l  O tto Krag, 4 t i l  Just Hog, 2 t i l  Jakob 
Fuiren, 1 t i l  Niels Banner, 1 t i l  Anders Gundzau, foruden 
den Gaard paa 13^ Td. Hrtk., som Peder Pedersen havde 
Livsbrev paa-> Desuden laa 2 Gaarde ode, den ene var K arl 
Degns nor^ for Kirken liggende Gaard, som Knud Moller i  
Lindevads Molle og en anden Gaardmand havde i  Leje. Det 
udgjor altsaa 28 besatte Gaarde og B o l foruden Prcestegaarden og
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Degnebol. Inden Matriklens Fuldførelse havde Gaardene i 
Aaby i en scerlig Grad vceret Gjenstand for Handel. Der 
horte nu 5 Gaarde t i l  Nakkebolle, 7 t i l  Rodkilde, 2 t i l  Prce- 
sten i Faaborg, 1 t i l  Aaby Kirke (Herligheden t i l  Nodkilde), 
2 t i l  Elisabet Muhle, 2 t i l  Or. I .  Post. 7 Gaarde horte 
allerede dengang t i l  det kongelige Ryttergods, 1 t i l  
Andr. Guntzan, i t i l  Nakkebolle, l t i l  Rodkilde og 1 t i l  Ka
pellanen i Faaborg, hvilket ia lt udgjor 30 Gaarde og Bol. 
A t disse Fortegnelser ikke stemme sammen, hidrorer fra den 
Forandring as Hartkorn, M atriklen sorte med sig, og den 
Omdeling, der fandt Sted ved de mange Handeler og Mage- 
lceg. Huse ere blevne regnede for B o l, og storre Gaarde ere 
blevne beboede as to Mcrnd, saa de snart ere blevne t i l  to 
selvstcendige Gaarde. Slige Uligheder sinder ncesten Sted ved 
enhver By, ikke alene paa hin Tid, men det finder Sted 
endnu i vore Dage.

7. I  Stedet for de gamle Pimpekroer blev der ved 
kongelig Bevilling as 3 i te Oktbr. 1752 meddelt Kammerherre 
Holsten t i l  Holstenshus Tilladelse t i l  at holde en Kro i  Vester
aaby og t i l  at brygge O l og Brændevin sammesteds. V e s t e r 
a a b y  K r o  laa i den vestre Ende af Byen, ligeoversor 
Smedien, men asbramdte tilligemed et Bolsted og et P a r Huse 
1808, hvorefter den blev flyttet et lille  Stykke uden for Byen, 
hvor der siden i en Rcekke as Aar var et priviligeret Vcerts- 
hus. Senere blev Privilegiet taget bort. Kroen blev et a l
mindeligt Bolsted, og tilhorer nu Sognefoged Kristen Ander
sen, som har opfort en ny Gaard i nogen Afstand derfra og 
bygget en lille Vejrmolle ved Siden as, medens en F lo j af 
den gamle Kro endnu er bevaret. Dette Hus har endnu 
Navn as den gamle Kro og nyttes t l l  Sammenkomster ved 
mange Lejligheder, ligesom der da ogsaa ydes Beværtning. 
Da Aaby Kro var gjenopfort ester Branden, blev folgende 
Vers sat over Doren:

„Kom at beskue mig, I  som mig fordum kjendte.
Og veed, at Zlden mig saa jammerligen skjcendte.
Her staar jeg nu paa ny og byder alle ind.
Som vandrer mig forbi i  Uvejr, S torm  og V in d "!



Den store toet bebyggede B y har vistnok voeret ualminde
lig  skaanet for Ildens Roedsler. En Ildebrand blev ganske 
vist ikke saadan som i  vore Dage Gjenstand for Forhorer 
eller indfort i  Tingbogen. Det var en privat Ulykke, der 
ramte enkelt Mand, det var Offentligheden uvedkommende, 
th i nran havde ingen Forsikringsforeninger som i  vore Dage; 
men alligevel ere en Del saadanne ulykkelige Begivenheder as 
og t i l  optegnede i  Tingbogerne, for faa vidt vedkommende 
derved blev sat ude af S tand t i l  at friste Livets Ophold. 
Naar Ild e n  havde fortceret en Mands Ejendele, naar hans 
Husdyr dode, naar der indtraf Misvcext eller andre Ulykker, 
faa fremfortes Tingsvidner, fom godtgjorde Rigtigheden heraf. 
Den Ulykkelige modte da paa Tingel med sine Tingsvidner 
og sin Sognepræsts Attest, for at han formedelst „denne 
ulykkelige Begivenhed nodtes t i l  at soge kristelige Menneskers 
Hjoelp og Bistand i  Guds Navn." Naar denne Attest var 
godkjendt paa Tinget, kunde vedkommende saa gaa fra  By t i l  
B y  med Pose og S tav for at indsamle de ringe Gaver, den fattige 
Befolkning havde at yde. Men det skal siges t i l  vore Forfcedres 
LEre, at man overalt gav med en rund Haand, hvor det 
gjaldt om at komme en ulykkelig Standsfcelle t i l  H jcelp; man 
delte selv det sidste Brod med ham. „Brandstodvandringen" var 
der lyst Fred over. Den var hellig som en Pilgrimsgang.

De Ildsvaader i Vesteraaby, som Tingbogerne have op
tegnet ere ikke rnange:

1708 den 8de Oktbr. afbrcendte to kongelige Ryttergaarde 
i  Aaby, som vare beboede af Jorgen Andersen og Anders 
Hansen. Der blev ikke det ringeste reddet hverken af Indbo 
eller den indavlede Sced.

1746 Natten imellem den 11te og 12te J u n i opkom I ld  
i  et ved Siden af Degnebolet liggende Sted. Degnens Bo
lig  blev i  Hast omfpcendt, saa at den gamle Mand, Jens 
Krag, med sin svagelige Hustru ncesten maatte flygte nsgne 
ud af det broendende Hus, som faa Ojeblikke efter styrtede 
sammen. I  en kortere Tid end en Time vare 6 Steder ned
brændte, deriblandt 2 under Brahetrolleborg horende Gaarde 
og Soren Mikkelsens velbyggede Gaard under Holstenshus.



Det var Rasmus Jensens nuværende Gaard, om hvilken det 
hedder i Holstenshuses Tingbog, at Folkene intet fik ud og 
maatte ncesten flygte nogne ud af Ilden. Soren Mikkelsen 
var efter de Tiders Forhold velhavende og besad en as de 
bedste Gaarde i  Bygning, som kunde findes, ikke alens i 
Sognet, men i det hele S a lling  Herred. Over 80 Fag Hus 
i god Stand vare gaaede op i Flammer. E t Stykke Tommer 
betegner endnu Soren Mikkelsens Navn og Aarstallet 1746.

i 764 asbrcendte Hans Nielsens Gaard, Skadegaarden; 
man mente, at Jiden var paasat as en ondskabsfuld, om
lobende Taterkvinde, der var misfornojet med den hende t i l 
delte Almisse, og som havde svoret paa, at man inden Aften 
skulde have mindre end hun. Faa Timer efter stod Gaarden 
i  Luer.

1808 asbrcendte som foran forta lt, de to Bolsteder og et 
P a r Huse. Fra den Tid t i l  1873 var Vesteraaby B y  skaanet 
for Jldsvaade; men ncevnte Aars 19de M a j asbrcendte Hans 
Kristian Tommermands Hus ved Siden ad Skolen. I  Pejrup 
asbrcendte 3 Gaarde 1842.

Foruden hvad der er meddelt om Landboforholdenes 
Fremskridt i  Almindelighed i  1ste Del V, V I og V I I  Afsnit, 
kunde der endnu vcere en hel Del interessante Enkeltheder, 
som knytte sig specielt t i l  de enkelte Byer, men det vilde her 
paa dette Sted fore os ind i  en a lt for broget Blanding, 
der bedre kan tages med ved Slutningen af denne Del. Her 
kun altsaa en Udsigt over, hvad der er givet i Jndfcestning 
t i l  Baroniet Brahetrolleborg i  den Tid, der laa forud for 
Fællesskabets Ophcevelse, efter at Rystelserne fra  Krigen, 
Hungersnoden og Smitsoterne i  det syttende Hundredaar 
vare overvundne, og Vaarsolen havde smeltet Isen, der havde 
lagt sig tyk og tcet paa det attende Hundredeårs Morgen. 
Thi den ualmindelig haarde V inter 1709 efterlod baade ode
lagte Oldenskove, Misvcext og D y rtid , medens de kostbare 
Krige i  Frederik den 4des Tid hcemmede Landboforholdenes 
Fremgang.

1740 fcestede Anders Kristoffersen en Gaard i  Aaby, som



Rasmus Hansen sradode. Den var paa 7 Tdr. 3 Skpr. 
Htk., og han gav i Zndscestning 70 Rdr.

1741 gav Knud Pedersen 30 Rd. i Zndfoestninst af 
Kragegaard. 1742 gav Mikkel Mortensen 20 Rdr. som ny 
Fcester af samme Gaard.

1748 gav Peder Nielsen 20 Rdr. i  Zndscestning af et 
Hus i Aaby.

1753 gav Henrik Rasmussen 66 Rdr. i  Zndscestning af 
GjeUebrede.

1755 gav Hans Zorgensen 33 Rdr. 2 P. i  Fceste af den 
Gaard paa 5 Tdr. 7 Skpr. Htk., fom Mads Hansen dode fra.

1756 fik Mads Hansen, barnefodt i  Fleninge, den 
Gaard i Aaby, som Zorgen Zorgensen (Pol) af Armod maatte fra- 
trcrde. D a Gaardens Bescetning og Inventarium  var ringe, 
gav han intet i  Fceste.

1765 fcestede Anders Rasmussen sin Faders Gaard i  
P e jruv for 53 Rd. 2 P..

1766 fcestede Zens Jakobsen en Gaard i  Aaby efter 
Hans Zorgensen, af Htk. 5 Tdr. 7 Skpr. K Alb-, og gav i 
Zndscestning 53 Rd. 2 A.

1770 gav Henrik Hansen Holm 100 Rdr. i  Zndscestning 
as sin Faders Gaard, der var skyldsat for 5 Tdr. 7 Skpr. 
Hartkorn.

Det er Tiden fra 1740 t i l  1770, der danner Overgangen 
fra  Bondestandens morke t i l  dens lysere Tid. Fcesteproiokoller, 
Skifteprotokoller og Tingboger vidne derom. Og der maa 
siges, hvad der v il, om den tvungne Religiositei i Kristian 
den sjettes Tid, saa er det dog vist, at deri medforte sin Vel
signelse og bidrog, scerlig i Bondestanden, t i l  at give Ud
svævelser og Laster et Knast'.

8 . Hvad der i dette Tidsafsnit for Vesteraaby og Aa
strup Sogne fortjener at lcegges Mcerke til, er Fattigvcesenets 
Ordning og Udvikling, hvortil man har saa gode Bidrag i  
Prcestegaardens Gjemmer. Fattigvoesenet har, uagtet det 
tildels grunder sig paa Lovgivningen, dog vceret ordnet meget 
ulige ved de private Jordegodser her i  Landet.

Zfolge Kristian den 6tes Forordning af 61e Oktobr. 1731
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grundet paa Forordn, of 24de September 1708 om Fattig- 
vcesenets O rdning drog Provsten og Herredsfogden omkring 
for at inddele de Fattige t i l  Ophold i  Sognene og kom i 
denne Anledning t i l  Aaby den 18de Januar 1732, hvor 
Prcesten og hans fire Hjcelpere ogsaa var mpdt. De fattige 
bleve nu inddelle i tre Klasser og Sognemcendene bleve t i l 
spurgte, hvad de vilde give i  aarlig Understottelse imod at 
blive fr i for al Omlob af fremmede Betlere. De fleste Gaard- 
mcend gav hver 2— 3 Skpr. Mel, 2 Skpr. M a lt, 1 Fd. 
W rte r, 1 Fd. Gryn, Gaas, 2 Pd. Sm pr, 1— 2 P d . Fleesk 
 ̂ a 1 Lces Jldebreendsel. Nogle Husmeend gav 12— 16 h. 

De Fattige bleve henviste t i l  hvem de kunde modtage denne 
Understottelse. Im id le rtid  udkom der samme Aar et Brev fra 
Fattigdirektpren i  Kjobenhavn, at fattige Folk paa Landet 
skulde spise visse Dage om Ugen hos Bonderne imod at gjore 
Tjeneste hvad de kunde ncevnte Dage, medens Herredskasfen, 
hvortil Prcester, Proprietærer o. fl. skulde yde Bidrag, skulde 
forsyne dem med Klceder. 1ste Klasses fattige fik 7 Dages 
Kost om Ugen. 2den Klasses 3— 4 eller 5 Dages Kost. 
Sognemamdene lovede at modtage de dem anviste fattige, 
imod at blive fr i for fremmede Betlere.

Amtstuens Brev af 7de M arts  1736 indeholdt en Del 
ncermere Bestemmelser om Fattigvoesenet. Det indeholdt stcerke 
Opfordringer t i l  ikke at hufe eller hcele med fremmede om
lobende Landstrygere, men derimod henfore dem t i l  Amtstueu, 
hvorfra de atter skulde sendes videre ild af Landet, og de som 
truede med at gjore Ulykker eller havde gjort sig vpsoetsige 
skulde henfores t i l  Arbejde i  Jeern. Prcestens Medhjælpere 
der vare indforte ved Forordningen af 24de Septbr. 1708 
skulde hjcelpe Prcesten i alle Fattigvcefenets Sager: affatte 
Lister og uddele Almisse og Understottelse, tomme Fattigblokken 
og uddele disse Penge t i l  vwrdige trcengende i Menigheder! osv. 
Samme Aars 6 te Oktbr. 1736 udkom en Forordning fom 
bestemte, at alle de som havde opholdt sig i to Aar paa et 
Sted, skulde holdes for famme Steds fattige, og at fremmede 
Betlere fra Udlandet ved Fattig-Direktionens Omsorg skulde 
sendes ud af M igel, ligesom der ogsaa indskcerpedes Forbud



imod at Omloben og Betlergang af de fattige i  Sognene 
fom vare anfatte t i l  Kost. Men at alle disse Bestemmelser 
t i l  at hindre den Samfundet faa odelceggende Betlergang kun 
frugtede lidet er bekjendt nok. Det hedder faaledes i  Prcestens 
Indberetning 1743. „D e t er umuligt at bortfore alle fremmede 
Betlere, naar Bonderne skal passe deres Hovning osv. Der 
er ingen Dag uden der kan reelles 16— i 8 Betlere i Gaarden. 
Disse ere ofte grove og uforskammede i deres Opforsel naar 
Kvinderne ere ene hjemme. Der kan aarlig tcelles henved 
30 Italienere, der lobe om paa Landet med Rejsepas fra  
Kjobenhavn og trygler det bort fom vore egne lutherske Fan
ger i  Tyrkiet skulde loses fo r." Som en Folge af denne 
umindskede Betlergang, ncegtede Sognefolkene at give deres 
egne fattige Kost og Almisse.

Som  S va r herpaa udgik en Rundskrivelse fra Amtet der 
end mere fkcerpede Bestemmelserne om Betlergangen, ligesom 
det paalagdes Sognefogderne og Oldermcmdene at optage en
hver Betler, dog med Undtagelse af de fom famlede Brand- 
stod, med mindre deres Bevis var over et Aar gammelt. 
Det paalagdes Fcergemcend og Strandboere, ikke at overfore 
fremmede ukjendte Folk. Det aarlige Overskud af de t i l  et 
Sogns fattige indkomne Penge flulde afleveres t i l  Herreds- 
kassen, men dette Overskud blev i Reglen kun ubetydeligt. 
Da man 1752 „med megen M oje" fik oprettet et Tugthus i  
Odense, blev Landet faavelfom Kjobstcrderne renset, ej alene 
for „fremmede, lade og ryggeslose Stoddere og Landstrygere, 
men ogfaa for Sognets egne Tryglere og Betlere" ogsaa blev 
det bestemt, at Herredskasfernes Overstud —  efter at de 
fattiges Forplejning og de fremmede Betleres Bortforelfe var 
besorget skulde komme Tugthuset t i l  Gode. Denne Bestemmelse 
vakte im idlertid en D el Uvillie, navnlig udtalte Prcesten i 
Aaby H r. Reenberg sig meget misbilligende herover og det 
havde t i l  Folge, at der i  flere Aar intet Fattigregnflab blev 
aflagt i Aaby Sogn. 1753 blev der atter paabegyndt et 
regnstabsforende Fattigvcefen, og nu blev der udskrevet baade 
M el, M a lt, G ryn og oorige Fornodenheder t i l  Sognets 
fattige.



Ved Reglementet af 5te Z u li 1803 blev der oprettet 
faste Fattigkommissioner. Valget af disses Medlemmer skete 
af Sogneprcesten, Herredsfogden og den stprste Lodsejer i  
Sognet. I  Aaby og Aastrup Sogne valgtes fire Mcend, der 
tilligemed Sogneprcesten, Politimesteren og den storste Lods
ejer udgjorde Fattigkommissionens Medlemmer. De sire Fat
tigforstandere valgtes paa 3 Aar og afgik paa engang og 
Valget af nye Medlemmer skete af de oeldre efter forudgaaet 
Bekjendtgjprelse fra Prædikestolen.

9. Forhandlingerne angaaende Vesteraaby Sogns Ud
skiftning imellem Lodsejerne begyndte 1782 og fuldfprtes for 
Pejrnp Bys Vedkommende 1783, men de vidtløftige For
handlinger fortsattes for Aaby B y, idet der var mange Hen
syn at tage ved en Udskiftning imellem saa mange Lodsejere, 
af hvilke kun de fcerreste havde S yn  for Udskiftningens 
Goder, og Bpnderne selv spgte paa alle mulige Maader at 
afvcerge den af dem saa frygtede Udflytning, som de ansaa 
for en ligefrem Fplge af Jordernes Deling imellem Her
skaberne. M an maatte tage Hensyn t i l  Gjcerdselskov, Torv, 
Eng, Grus og Lergrave, af hvilke enhver maatte have sin 
Del. Endelig maatte- der tages Hensyn t i l  Hegns og Vejes 
Deling og frem for a lt t i l  Skolevcesenet, der h id til ikke havde 
vceret hver Mands Sag. Det var fprst efter gjentagne For
handlinger, at man noermest ved Grev Ludvig Reventlovs 
Interesse for Skolevcesenet, som senere v il blive ncermere 
omtalt, sluttelig enedes om en passende Jordlod t i l  Skolen. 
1786 stod Vejenes og Hegnenes Deling endnu uafgjorte, og 
Forhandlingerne herom varede lige t i l  1793, da de endelig 
ved Landvcesenskommissionens Mellemkomst bleve bilagte.

Under Forhandlingernes Gang var 1785— 86 Byens 
Jorder opmaalte og aftegnede. Disse Arbejder vare i Efter- 
aaret 1787 saa vidt fremmede, at Udskiftningen kunde fu ld 
spres i  Decbr. 1787 af Stiftslandinspektpr Berg.

Fcellesskabets Ophcevelse fandt dog fsrst Sted ved Mikkels
dag 1788, paa samme Tid som Udskiftningen imellem Mand 
og Mand var fuldfort paa den stprste Del af Baroniet Brahe- 
trolleborg. De tre stprre og de tre mindre Lodsejere havde



NU faael deres Andel paa saa vidt muligt bekvemme Steder. 
Saaledes fik Brahetrolleborg sin P a rt i den t i l  Pejrup, Solv- 
bjegg, Gjellebrede og Kragegaard stodende Pejrupmark og 
Gundestrupfkov tilligemed 35^ Td. Land i Vcenget. Grev 
Ludvig Reventlov lod snart foretage Udskiftning og Udflyt
ning af sine 5 Gaarde der i Byen, hvis Areal nu var 298^ 
Tdr. Land. H ertil 5 Hufe med 12^ og Skolen med 6^ Td. 
De to Skovgaarde Gjellebrede og Kragegaard, der laa uden
for Bymarkens Groenser, vedkom ikke Byens Udskiftning.

En Gaard, kaldet Bejsgaarden, under Nakkebolle var 
for mange Aar siden indtagen t i l  denne Hovedgaard. Dens 
Jorder kom i  Oberst Cicignons Tid ud af Fcellesskabet saa 
ncer som et P a r Hoveders Grcesning i  Hestehaven, og for 
denne Ret fik Nakkebolle Vederlag, da Hestehaven siden blev 
delt. Pilegaard fik Vederlag for alle Gaardens Fcellesjorder 
i  en famlet Lod.

Ved denne Udskiftning havde
Holstenshus i Byen 12 Gd. 1 Bol. 13 Huse, 73 Td. 5 Skp. 2 F . Htk. 
NakkebMe „ „ 7 —  2 —  10 —  46 — „ — „ —
Brahetrolleborg „ „ 4 —  1 — 1 —  26 — „ —  „ —
Prcestegaarden „ „ 1 —  —  10 —  12 - -  3 — 3 —
Pilegaard „ „ 1 — „ — 4 — 17 — 2 —  1 —
Lindevads Mplle „ „ — „ — 2 — 7 — 2 —  3 —

Byens Marker havde siden Skyldsætningen hundrede 
A ar tidligere modtaget nogen Forandring, idet der nu var 
5 Marker, i  hvilke solgende Skifter forekomme, og disses 
Navne have holdt sig temmelig uforandrede siden ncevnte 
Skyldsætning.

P e j r u p m a r k e n :  Snekke-Stumper, Langemose, Rinde- 
mose, Svobager, Assenhoj, Krogagre, Tofteric, Korseskist, Luse- 
mofe, Vandhave-Stente, Vandhaven,' Almindeskift, Loppehoj, 
Nordmark, Luusbjerg, Mogetov, 2Eblebcek, Flagshaver Alken- 
vedrende. Havekrog, Bogebjerg, ganile Solvbjerg, Solvbjerg- 
marken. Stolshave, Slippen, Svaurpebjerg, Tommergab, 
Glentehaven og Hojhaver. Den storste Del af denne Mark 
tilfa ld t Brahetrolleborg.

S k o v m a r k e n :  Rorkjcer, Baglykken, Norrekjcer, Kirke
to ft, Leragre, Honsekrog, Langbroskift, Tulebjerg Have og
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Banke, Stenhaven, Uldrodskift, Favrshoj, Skjemtved, Vejs
krog, Bremeragre, Alkebjerg, Hojmaal, Bremerhave, Kirke
banke og Guldbjerg.

G u n d e s t r u p m a r k e n  eller U l h o j m a r k :  Langeland, 
Ajkerismose, Hestebedsvcenge, Hesselrod, Skabkrogen, Glodceble, 
Egebjerghittte - Haver, Ravnebjerg Laaning, —  de laadne
Haver, Messelbjerg, Knoldema, Dreholm, Aamose, Brumnose, 
Polehutte, Syvageraas, Ulvehoj, Gjeslebjerg og Grydeholm.

Vcenget :  Pilegaards og Prcestens Toft, Kalvehave, 
Skjoldebjerg, Lindebjerg, Mollehave, Brolaaningshoj, S tive 
mose, Rishoj, Dyrldeagre, Bankeagre, Fiflerma, Sollehutlaa- 
ninger, Blovens (Blaagarns) Enge, Abildhoved, Korstved, 
Drrebanke og Rnskemaal.

A a  m a r k e n :  Mellembcekagre, Aabanken, Svinebjerg, Kilde- 
hoj, Espekilde, Dyssemaal, Voldbjerg, Hestehave, Egemose, Bulbro, 
Fiskerholm, Guldager, Digerne, Skjelmshaverne, Kongeshoj,
Horagre, Dynd emae, Bonnemose og Sterrevig.

Efter 'den celdre M atriku! irdgjorde hele Aaby Sogns 
Hartkorn, Prcestegaarden indbefattet, 266 Td. 2 Skpr. 3 Fdk. 
1^ Alb. Hertil Br^ndegaard med 15 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 
Aaby By med Prcestegaarden. 191 Td. 3Skp. 2Fd. 1 Alb. 
Pejrup med Dxenhavens Huse 73 „  —  1 —
Kirkejord under Nakkebol le.. . .  1 — 2 — 2 —
Rodkilde Gods med Strandhuse „  — 4 —  1 —

T il Baroniet Brahetrolleborg 
ligger der folgende Hartkorn:

Td. Sk. F. A l.

1
14

T il Holstenshus: 
2  Vesteraaby . .  
Z  P e jru p .........

T il Nakkebolle: 
2  Vesteraaby. 
2  Pejrup . . . .  
K irke jo rd .........

33 7 I
26 7 3 1

73 5 2
22 1 3 1

45 7 2
23 6 2 2

1 2 2

60 3 - 2

95 1 1 —

71



„  Td. 4 Skp. i Fdk. „  Mb.
T il Pilegaard . .  . . .
Lindevads M o lle .........
Prcestegaarden...........

. . 17 ___ 2 —  2 —  1 —

Udfliftningen imellem Mand og Mand for de under 
Holstenshus og Nakkebolle horende Bonder i Vesteraaby lod 
imidlertid lcenge vente paa sig. Det vor Bonderne saa meget 
imod at flytte fra  deres gamle kjoere By. A f Holstenshuserne 
fik dog to Bolsteder (Kroen og Kristen Frederiksen) og nogle 
Huse allerede dengang deres Jordlodder tildelte; men denne 
Boelsmand noegtede at modtage sin Lod. 1790 erhvervede 
derfor Godsejeren Rentekamrets Tilladelse t i l  at tvinge Manden 
dertil; men, da han faa, hvad Uvillie denne Fremgangs- 
maade vakte, lod Geheimeraad Holsten den ovrige Udskiftning 
bero. Der var dengang ikke taget tilbo rlig t Hensyn t i l  den 
specielle Udskiftning, og, da denne endelig udfortes 1826, 
srembod den en D el Vanskeligheder. As de 12 Gaarde i 
Vesteraaby, som horte under Holstenshus, bleve de 6 udskyllede, 
medens de 6 bleve liggende i  Byen. A f 14 Huse udflyttedes 2.

Nakkebollebonderne, 7 hele og 2 halve Gaarde, fik forst 
Udskiftning 1833. Godsejerne tilbod at udflytte 3 Gaarde, 
imod at der afgaves Jord t i l  6 Huslodder. Hver Gaard fik 
Del i  den fcelles Rorplet og Digerne. Hver af de 3 Ud- 
flyttergaarde fik deres Hovedlod samlet paa et Sted, den ene 
nordvest og de 2 andre syd for Byen. De ovrige i Byen 
liggende Gaarde beholdt Toft og Have i Byen, fik en Hoved
lod vest for Byen og beholdt iovrig t Del i  Skovlodderne lige
som Udflytterne.

10. En i  sin A rt sjoelden Forretning, ikke ulig de gamle 
beromte Sandemandstog, foretoges i Aaret 1811 paa Aaby 
Sogns Grcenser, idet man var uvis om derette gamle Sogne- 
skjel paa flere Steder imellem Trolleborg, Aaby, Krarup og 
Hundstrup Sogne. T il denne Forretning modte Grev Revent- 
lov paa B rahetro lleborg, Prcesterne Knap og Ammen- 
torp og Sognefogderne Niels Nielsen i  Fleninge, Hans 
Pedersen i  Haagerup, Johannes Mortensen i Krarup 
og Zorgen Rasmussen i  Aaby samt 2 Landmaalere.-



Vesteraaby og Aastrup Sogne. 2 9 9

Landinspektør Bondesen og Lcerer Bonde, for at revidere 
Grcenserne t i l  den sorestaaende Matrikulering. Retning as 
Sognegrcenserne fandt ej Sted. uden hvor de gamle Grcenser 
vare umulige at finde.

M an begyndte ved Frydenborg, ved det nordre Hjyrne 
ved Boede Skjel, mod Vesten ad Frydenborg til. D erfra 
Ledet mod Syd t i l  den fyrst indgaaende Vinkel mod Skoven, 
i  Skjellinien mellem Sylyst Mark og Skoven, t i l  den sydlige 
Grcenfelinie af Fiskerup, hvor den styder paa bemceldte Side, 
104 Alen ysten for det tilstydende Gjcerde imellem Bjyrne- 
mosekrog og Nyvcenge. Derefter blev det gamle Gjcerde 
rettet t i l  7 Alen nord for det Punkt, hvor det styder t i l  
Skjellet med Klosterskoven. F ra  sidste Punkt kunde Sogne- 
fkjellet paavises, helt om forbi Klosterhuset, in d til det styder 
t i l  Krarup Bys Mark. D a de krumme Linier igjennem Skoven 
umulig kunde paavises, saa blev den rette Linie dragen faa- 
ledes, at Trolleborg Sogn fik et Stykke igjen i  Steden for 
Frydenborgmandens Jord, som afgaves t i l  Krarup Sogn.

Derpaa blev forlangt Paavisning af Aaby Sognefkjel 
mod Trolleborg, hvor den gamle Linie ikke kunde paavises. 
Den ved Udskiftningen afsatte Linie imellem Nybo og Brende- 
gaard antoges fom ret Sognefkjel i Fremtiden, in d til det 
Punkt, hvor den gaar ind i  de indfredede Skove. Herfra 
drog man en ny Linie t i l  den sydlige Spids af det gamle 
Skjel i  Bjyrnemosekrogen og Nyvcenge, hvilket Hjyrne man 
tilfceldig fandt. F ra dette Punkt fandt man det passende 
igjen at drage en ret Linie t i l  det fyr omtalte Punkt paa 
Fiskerup Skjel. Den ved Udskiftningen afsatte Linie imellem 
Gjellebrede og Sylvbjerg blev overalt antaget lige t i l  Aaen 
imod Nord. T il Vederlag for det Stykke, som Aaby Sogn 
har mistet, blev igjen afsat en Linie fra Syen mod Sydvest, 
t i l  den saakaldte Aalekiste, hvor Trolleborg Sogn igjen gav 
Vederlag af den saakaldte Nybo ny Kohave. Delegerede fra 
Hundstrup vare ikke mydte, alligevel blev der draget en 
Groense, hvor de gamle Skjel ej vare mulige at paavise. 
Der blev saaledes afsat en Linie fra det nordvestlige H jyrne



af P ilshus's Jordlod t i l  et Punkt paa Vejen fra Brendegaard 
t i l  P ilshus.

Saaledes fuldfortes denne Forretning, der fenere til-  
traadtes for Hundstrup Sogns Vedkommende, og som findes 
i  Brahetrolleborg Godsarkiv (L it. D . Nr. 168), hvoraf ncer- 
voerende Uddrag er taget, og meddeles i  Betragtning af, atSogne- 
fkjellene i Skovene endnu er en ubekjendt Sag for saa mange, 
der ikke kjende Matrikukskortene over de paagjceldende Sogne.

L. Pilegaard og Lindevads Molle.
11. Teet udenfor Aabp ligger Pilegaard, ligesaa be- 

kjendt for sin smukke Beliggenhed som for sine udmeerkede 
Jorder. Dens Areal er halvandethundrede Tonder Land, for 
storste Delen i  en samlet Lod ved Gaarden, begrcenset mod 
syd af Oreaaens Bugtninger, som tillige danne Greensen 
imellem Vesteraaby og Ulbolle Sogne. Mod Vest danner 
Gundestrup Markskjel en lige saa bugtet Greenselinie. Gaar
den staar for 18s Td. Htk. T il Haven flutter sig den dejlige 
Lystflov Lindebjerg, hvor Natur og Kunst rcekke hinanden 
Haanden, hvor de behagelige Spadseregange snart fore os 
igjennem Naaletrceplantninger, snart igjennem Bogelunde og 
Noddeflove, nred bratte Skrcenter ned mod den der igjennem 
rislende Aa. Lindebjergs Spadseregange strcekke sig lige fra  
Pilegaard t i l  den nuvoerende Ejers anden Ejendom, Linde
vads Molle, og fortsattes igjennem den derved liggende 
Have, ved en over Aaen anlagt Bro. En lignende Lystflov 
med Anlceg og Gange sluttede sig t i l  den; men den er nu 
roddel og omdannet t i l  Plojeland. Den forte os lige t i l  
Rodkilde Hovedgaard og dens af Kanaler gjennemflaarne 
Have.

Pilegaard ligger omgiven af „de gamle Tofter." Lige 
for Gaarden har man Gjesebjerg og loengere ovre Syvagre 
og Stubbetofte. Nord for Vejen t i l  Gundestrup har man 
Aamose, Oreholm, Grydehoj og Gledabelsagre, endelig Haverne, 
tilfo rn  Skovmaalene og Fredskoven Efleris, som nu ligeledes 
er omdannet t i l  Plojeland.



Pilegaard, var fordum en adelig Scedegaard, der allerede 
1338 tilhorte Nicolaus Jakobi R u th .')

1573 tilta les H e n n i n g  V e n s t e r m a n d  t i l  Pilegaard 
fordi han havde udslaaet et Vindue i  Kristoffer Bangs Hus i  
Odense, hvorpaa Klavs Glambeks Vaaben var indbrcendt i  
Glasset t i l  Minde om, at han havde ladet indscette dette kost
bare Vindue. Da nu Vinduet var sonderslaaet, optog K lavs 
Glambek det som en Forncermelse, stcevnede og forfulgte Hen
ning Venstermand fom en Forbryder t i l  Kongens Retterting, 
der dpmte ham t i l  at gjore Afbigt med 12 Adelsmcend i  
Kongens Ncervcerelse og desuden lade gjore et nyt Vindue i 
det udslagnes Sted.?) Henning Venstermand ejede senere 
Brobygaard, hvor han dode den 1ste M a j 1581. Hans Soster 
A n n e  V e n s t e r m a n d  efterfulgte ham i  Pilegaard. Hun 
var siden 1561 g ift med Goske B r o c k e n h u s .  Som 
Ungmo var hun Hofdame hos Enkedronning Dorthea, som 
beredte hendes B ry llup  og indbod mange fremmede Gjcester 
dertil. Da Biskop Zakob Madsen 1588 forste Gang besogte 
Sognet, kalder han Goste Brockenhus's Gaard Pilegaard, 
!593 kalder han derimod Gaarden Lejgaard og endelig 1596 
Lejholm, hvilket Navn den i  over hundrede A ar beholdt ved 
Siden af sit oprindelige Navn.

Goske Brockenhus og Anne Venstermand havde 5 kjendte 
B o rn : 3 Sonner og 2 Dotre, af hvilke de 2 Sonner dode 
paa Lejholm kort efter hinanden: Kristian dode den 12te J a 
nuar 1590 og Jorgen den 10de A p ril 1595 og jordedes i  
Aaby Kirke den 22de M a j s. A. Datteren Gese dode den 
9de Oktbr. 1588 og blev jordet i Aaby Kirke den 30te Decbr. 
s. A. Kort forud var Knud Venstermands Datter Jom fru 
Sofie (13 Maaneder gl.) dod under et Besog paa Lejholm 
den 61e Septbr. 1588. Goste Brockenhus dode selv paa sin 
Gaard, Bispegaarden i Thisted, som han havde i Forlening 
—  den 10de M arts  1589?) Hans Born dode alle smaa

' )  Langebek, S . R . D . I .  507.
2) Nosenvinge G l. Danste Domme I I I .  220.
?  Bistop Engelstofts „Brockenhuserne" Hist. Tidsfl. 4 R- IV .  og V  

B . Jcevnf. med Grundtvigs E jler Brochenhus's Dagbog.



eller ugifte. Datteren Alhed var nok den, der levede lcengst, 
da hun levede endnu 1619, og Gaarden har rimeligvis vceret 
i  hendes Besiddelse. Senere horte den under Nakkebolle og 
blev as Ejeren E j l e r  B i l l e  1647 overladt hans Tjener 
P e d e r  B r a n n d ,  at nyde og beholde sin Livstid.

1651 meddeler davcerende Ejer F a l k  G j o e  H e n r i k s e n  
Skjsde t i l  K r i s t o f f e r  O f s e n b e r g  t i l  Lasson paa hans 
Hovedgaard „ L e g e h o l m  i  O vby", og udstedte samtidig et 
Pantebrev t i l  samme K r. Osferberg paa 3000 Rdr. mod Pant 
i en Del Jordegods i  Fyn. Kristoffer Ofsenberg var en as 
de tyske Pengemcend, der allerede for Svenskekrigen satte 
Penge i  dansk Jordegods. Han havde saaledes 1647 5000 
Rdr. i  Udlaan hos E jler Bille, for hvilken Pengesum der 
sikredes ham Pant i en Del Jordegods i  Sa lling  Herred. 
1652 indgav „velbaarne Kristoffer Ofsenberg" t i l  Lejholm 
Mageskifte med Peder Brockenhus t i l  Norflov, der faar Gaar
den Blankholm i  Gjestelev Sogn, medens Ofsenberg saar 
Klostergaarden i  Svendborg tilligemed et Vcenge udenfor 
G jerritsport. Nogle Aar senere tog Ofsenberg Bolig paa 
denne Gaard, hvortil han indkjsbte Gods der i  Ncerheden. 
Saaledes faar han 1655 af Kirstine Munk 1 Gaard i Tved, 
1 Gaard i  Hoje, 1 Gaard og 1 Hus i  Boberg;') men endnu 
ejede han Lejholm, og han var med 1652 at give en Klokke 
t i l  Aaby Kirke. Han var 1656 i  Stand t i l  at udscette 2000 
Rdr. t i l  6 pCt. (hin Tids almindelige Rente) hos Lands
dommer Henning Povisch imod Pant i  en Del Jordegods i 
Vends Herred og 500 Rdr. hos Eske F riis . 1653 faar han 
Henrik Gyldenstjernes Skjode paa Lindevads Molle, som han 
dog igjen afhcendede t i l  Kaj Lykke. 1656 soelger Ofsenberg 
Lejholm t i l  F r u  A n n e  M a r g r e t e  v. Gotzen t i l  Find- 
strupgaard, hvorhen Gaarden horte, det Aar Svensken faldt 
ind i  Fyn, da Zorgen Mortensen boede her. Han dode ifolge 
et Tingsvidne i  S a lling  Herreds Tingbog 7 a 8 Uger for 
Paaske 1658 og blev jordet i Aaby Kirke. Hans Enke, Maren

°) Fynbo Landtings Skj^debog.



Pallesdatter, Datter af Palle Kristensen paa Hojrupgaard, 
besad og benyttede Lejholm, t i l  hun flyttede t i l  Pejrupgaard.

Fra Findstrupgaard afhcender Anne Margrete Gotzen 
igjen Gaarden 1663 t i l sin Svigerson, Geheimeraad Niels 
Banner t i l  Frederiksgave, Amtmand over Assens Amt. Han 
indkjobte dels paa egne og dels paa sine tvende Sonners 
Vegne en hel Del Gods, saasom R o d k i l d e  Hovedgaard med 
underliggende Bondergods, som han ligeledes fik as sin Sviger
moder. A f Kongen fik han 1664 en hel D el Gods i  H o j e ,  
B o b j e r g ,  U l b o l l e  og V e s t e r a a b y  ia lt 38 Gaarde med 
Skov t i l  130 S v ins  Olden —  297 Tdr. Hrtk. Kongetienden 
af Ulbolle Sogn, mod en aarlig A fg ift t i l  Odense Hospital 
af 3 Pd. Rug og 3 Pd. Byg, samt Herligheden af de to 
Gaarde i  Aaby, som ydede Landgilde t i l  Prcesten i  Faaborg. 
—  Niels Banner var ikke nogen Pengemand, og derfor 
maatte han forsi pantscette Gaarden for 1000 Rd. t i l  Zde 
Schinkel, og siden, 17de M arts  1667, maatte han scelge baade 
Rodkilde og Lejholm t i l  S im on Foch i  Hamburg. D e t var 
en af de Tyflere, der paa sin Tid udsugede vort a lt i  For
vejen odelagte Land. Sim on Foch var en af det S lags Folk, 
der kun higede efter Indtægterne, og saa lod han Godset 
fljotte sig selv. M an har en Synsforretning fra  1671 over 
Rodkilde og Lejholm med underliggende Bondergods, hvoraf 
det ses, at der paa Lejholm Stuehus var 3 Vcegge falden 
ned, men Stenene, hvormed de havde vceret murede, laa der
hos. Paa Stuehuset fattedes fremdeles Fod under 15 Fag, 
medens 27 Fag Hus med 38 Vinduer var „ved M a g t."  Den 
ostre Lade savnede Fod under 7 Fag samt nogle Vcegge at 
vinde og kline med Ler. Det nordre Hus savnede et Stykke 
Fod, nogle Vcegge og Vinduer. Paa alle Huse var Rygnin
gen svag. Senere maa Hamborgeren i  en endnu hojere Grad 
have ladet Godset fljotte sig selv; th i det hedder i  Tingbogen 
for 1681, „a t S im on Foch havde hast Gods i  Aaby, som 
han ej havde vedkjendt sig i  den sidste Tid. Det var en liden . 
Scedegaard Lejholm hvis Taxt var 26 Tdr. Peder Arreflovs 
ode Gaard paa 10^ Td., Ole Pedersens Gaard paa 9 ' Td. 
Htk. og 2 Gadehuse i  samme By, som nu gik over t i l  konge



lig t Ryttergods, medens hans ovrige Gods under Rodkilde 
allerede 1672 var udlagt t i l  Generalfiflal Kristen Pedersen, 
deriblandt 10 Gaarde og 7 Huse samt Herligheden af 6 
Gaarde og B o l i  Aaby. I  Anledning af denne Overdragelse 
har man to Synsforretninger over den forfaldne Gaard, den 
ene 1680 den anden 1682.

Den forste af disse Synsforretninger er optagel', den 4de 
M a j 1680 efter Begjceriug af Amtsskrivsr Zens Greisen, oa 
den forladte Gaard maatte overtages af Kongens Embeds
mand for Skatterestance. Forpagteren, fom overtog Gaarden, 
var Lavrits  Henriksen, der var gift med en Soster t i l  Peder 
Nielsen Ju u l, Degn i  Haagerup. En anden Soster Birthe 
Nielsdatter, som opholdt sig paa Pilegaard, blev mistcenkt for 
Fostermord.

Det nordre Ladehus var 31 Bindinger, altsammen ode 
for Rygning saa vel fom en Del Tag; det hedder saaledes i 
Synsforretningen: der fattes Fod under 10 Fag og Rem over 
3 Fag. Alle Vceggene vare brostfceldige og behove at klines; 
og er samme Hus brsstfceldig paa 28 Fag for Surlcegter 
(Ellelcegter), og Huset staar paa Fald. Under den sondre 
Side saltes Fod under 9 Fag, 4 halve og 2 lange Doce ere 
gamle og brostfceldige. Paa det Hus ved Porten er den 
ostre Ende ode, baade paa Tag, Tommer og Vcegge, saa det 
staar paa Fald. Det ostre Ladehus, som er med begge P o r
tene 23 Fag, har et meget brostfceldigt Tag og ode Rygning. 
T il at bode det med behoves 10 Traver Langhalm. Ude og 
inde paa famme Hus ere Vceggene brostfceldige og 4 Vcegge 
helt ode, Slydestcengerne over Stalden og det ganske Hus 
helt borte; 2— 3 Dore ere dels borte og dels meget simple. 
Porten ikke bedre. Det sondre Hus, som Stuehuset er i, er 
27 Fag, med en liden Karnap. Taget er gammelt og brost
fceldigt. Der fattes Fod under 14 Fag, de 3 Skorstene ere 
oventil ganske brostfceldige; der er 3 Vcegge borte; Kjcelder- 
skuret og Muren ved Kjcelderdoren er ode og borte. Paa 
Vinduerne fattes ia lt 68 Ruder, foruden 3 Vinduer paa 
Karnappen. Kamre og S tuer trcenge overalt t i l  at spcekkes, 
ligesom Dorene staa uden Trykker og Laas."



Der var i 2 A ar ingen Gjodning udkjprt. Der (aa 
Gjodning i  alle Huse, undtagen i  Kohuset. Gjcerderne vare 
euten ode eller kun daarlig holdt vedlige. Der var saaet 5 
Tdr. Nugsced i Aamarken og 4 Tdr. i  Langelykke, men den 
var meget tynd og fordcervet af S v in . Den forrige For
pagter, Niels Nielsen, havde ej sceldet al Jorden.

Synsforretningen 1682 udfortes efter Begjcering as 
Jakob Vagtmester paa Oberst Copcleus Vegne, da Gaarden 
var udlagt t i l  Ryttergaard. Det fremgaar heraf, at der i de 
2 Aar, da Lavrits Henriksen var Forpagter, ej var bodet og 
bedret paa Gaardens slette Bygninger, der stode i  en endnu 
vcerre Tilstand. Der fattedes faaledes Tag over 27 og Fod 
under 14 Fag paa det nordre Hus, Lcegter og Tag over 16 
Fag og 17 Vcegge paa det ostre Hus. Paa Stuehuset fattedes 
Tag over 16 Fag og Fod under 27 Fag. Der behovedes 68 
Tylter Fjcelle t i l  at forbedre Loftet med, en hel Del andre 
Brostfceldigheder ikke at ncevne.

Ved den nye Landmaaliugsmatrikul 1688 blev Lejholm 
ansat for 10 Tdr. 5 Skpr. Htk., hvilket omtrent var det 
dobbelte mod en anden almindelig Gaard der i  Byen. Den 
blev Ryttergaard ind til Ryttergodsets Salg 1717, da den 
bekjendte N i e l s  K r o g s t r u p ,  Herredsskriver ved S a lling  
Herredsting og Forvalter ved Brahetrolleborg, kjobte Gaarden 
tilligemed nogle andre Gaarde der i  Byen. Niels Krogstrup 
satte en Fcestebonde paa Pilegaard, som den 9de Januar 
1722 holdt Fceftensol der, hvorved Ungdommen morede sig 
saa vel, at en ung Karl, Peder Greve, blev saa ilde med
handlet, at han dode 3 Dage efter. Liget blev baaret op 
paa Kirkegaarden og sat i en aaben Grav ind til videre. —  
Niels Krogstrup, som havde faaet Skjode af Kong Frederik 
den fjerde den 31de Aug. 1719, beholdt Gaarden t i l  sin Dod, 
men han havde dog under sin Svaghed i  Foraaret 1739 
akkorderet med den „hojsyrstelige Durchlauchtighed Fru 
D o r o t h e a  C h r i s t i a n e ,  Enkehertuginde t i l  Slesvig-Hol- 
sten-Nordborg, S torm arn og Ditmarsken, Grevinde t i l  Olden
borg og Delmenhorst", om Pilegaard for 1300 Rd. god gang
bar dansi M ont, hvorpaa Niels Krogstrnps Enke, G j e r t r u d
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W i n t h e r ,  under 30te Novbr. 1739 meddelte Skjpde t i l  
ncevnte Enkehertuginde paa den hende tilhørende Bondegaard 
Pilegaard i  Vesteraaby.*) Hertuginden kjpbte denne Gaard 
for at have en Bolig i  Noerheden af Brahetrolleborg, hvor 
hendes Datter, Vilhelmine Augusta, var g ift med Grev Kon
rad D itlev Neventlov; men Pilegaard blev hende for snoever 
t i l  dette Brug, hvorfor hun overlod Gaarden t i l  Kammer
junker F i l i p  E r n s t  S c h l e p p e g r e l l ,  der af Niels Krog
strups Arvinger havde kjobt en ode Gaard ved Siden af, 
fom Peder Andersen sidst havde beboet, og fra hvis Have 
han strax solgte et Stykke med Frugttroeer t i l  „velfornemme 
Mand Hans Hansen Sm ed" og det andet Stykke t i l  Se lv
ejerhusmand Nikolaj Kristensen M oller, tidligere M oller i  
Lindevads M o lle? )

Kammerjunker Schleppegrell var g ift med Kristians 
Lorentzen og mistede 1740 en Datter af den grasserende 
Sprinkelsyge. Hun blev jordet i  Aaby Kirke. Samme Aar 
lod Kammerjunker Schleppegrell en Datter Vilhelmine Kon- 
radine og 1742 en Son Frederik Karl dobe i  Kirken. Det 
folgende Aar lod han paa Hertugindens og egne Vegne bort
soelge Pilegaard med den ved samme liggende ode Gaards 
Grund. Paa Avktionen over disse Ejendomme den 29de 
Zun i 1743 var Forvalter Bachmann fra  Brahetrolleborg 
sendt derned for at „gjore Zndkjob" paa sin Herres Vegne, 
men Pilegaard kostede 140 Rdr. og den ode Gaard 101 Rd. 
pr. Td. Hrtk. saa det —  som Bachmann skriver —  „med 
Avtionssaloer og Skjodets Bekostning for begge Gaarde gaar 
over 2200 Rdr., hvilket er det halve for meget for en Bonde 
at svare Rente af, foruden at Besoetningen ikke kan kjobesfor 
360 Rd.; men, da Prcesteenken i  Norre Broby, som har

' )  Dokumenter paa Pilegaard.
2) Den pde G aard havde ligget nord for Landevejen, henimod Gade- 

kjceret. Nikolaj M M e r  var en Spir af Kristian M pller, Berider 
hos Kaj Lykke, der under Svenskekrigen 1658 boede i den Forf. nu 
tilhørende Gaard i  Fleninge.



Penge nok, var forlegen for en Bopcel t i l  sur Datter, blev 
det hende tils laae t." ') Det var altsaa Mikkel Klavsen Mules 
Enke A n n e  K a t h r i n e  Dorsches,  der nu blev Ejerinde af 
Pilegaard. Det var en rig  Prcesteenke paa hin Tid. Hendes 
afdpde Mand efterlod sig ifplge Skiftet af 29de M a j 1743 et 
halvt hundrede Tpnder Hartkorn Jordegods, 2000 Rdr. i  
rede Penge, en hel Del Bpoer, Bohave og en Bescetning af 
14 Heste, l3  Kper og 20 Ungkvceg, hvoraf Halvdelen tilfa ld t 
Enken og Halvdelen Spånen Johannes Mule. Datteren der
imod, som havde forelsket sig under sin Stand og giftet sig 
med en Bondekarl, Anders Larsen, skulde vel have sin P a rt 
i  Broderens Arvelod, men den maatte ikke falde i Hcrnderne 
paa Anders Larsen. Kun Renten fkulde komme ham og 
Mette M ule tilgode, medens de ipvrig t fik Pilegaard t i l  Bo
lig  og Brug.2) Anne Katrine Dorsches, som 1743 af Enke
hertuginde Dorthea Kristians var meddelt Skjpde paa P ile 
gaard med det nu forpgede Tilliggende, dpde allerede l746. 
Det famlede Jordegods paa 67 Tdr. Htk., bestaaende af en 
Gaard i  Rpjle, ! Grd. i  Roerslev, ! Grd. i  Gjestelev, 3 
Gaarde i  Stenlpse, 1 Grd. i  Oure forudenWilegaard og den 
pde Bondegaard i Aaby, tilfa ld t nu Spnnen Johannes Mule, 
der var Faderens Eftermand som S.ogneprcest i  Nvrrebroby. 
Han vedblev at vcere Ejer af Pilegaard og Formynder for 
sin der boende Spster og Svoger, ind til 1784, da deres Syn, 
M i c h a e l  And e rse n  P i l e g a a r d ,  var voxet t i l  og under 
22de J u li  s. A. fik Skjpde og Ejendomsbrev paa Gaarden 
for den forholdsvis billige P r is  693 Rd. 2 P.. Han fik 
samme Aar Gaardens Jorder udskiftede af Fcellesskabet; men 
ved hans faa A ar ester paafplgende Dod blev Gaarden t i l  
hvilken nu den pde Gaard var fpjet 1790 solgt ved Avktion 
t i l  Kammerherre Fred.  K r i s t i a n  Scheel  t i l  M ullerup og 
Nakkebplle for 8,600 Rdr. Scheel dpde ligeledes efter faa 
Aars Forlpb, og hans Enke, Datter af Joh. Fred. Cicignon

>) Breve i Trollebvrg Godsarkiv.
2 ) S a llin g  Herreds gejstlige Skifteprotokoller.



t i l  Nakkebolle, lod atter Pileguard stille t i l  Bortsalg ved 
offentlig Avktion den ,ste Avg. 1798, hvorved A g e n tJ o r g e n  
P l o  ug i Faaborg blev hojstbydende med 14,860 Ndr. at t il-  
trcede Gaardeir med dens 17 Tdr. Htk. uden Bescetning den 
1ste Novbr. f. A. Han indgik en Akkord med Sognepræsten 
om Sognekaldets Tiende as Pilegaard, saaledes at der isteden 
for denne hvert A ar skulde ydes 4 Tdr. 2 Skpr. Rug, 4 
Tdr. 2 Skpr. Byg og 4 Tdr. 2 Skpr. Havre; ligesom han 
samtidig indgik en lignende Akkord med Grev Ludvig Nevent- 
lov, imod et lignende Vederlag for hver af de andre Tiende
parter.

Ligesom de to foregaaende Ejere dode J o r g e n  P l o u g  
ester at have ejet Gaarden en kort Tid, og hans Enke, 
B a r b a r a  K i r s t i n e  H e m p e l ,  afgav ved Skjode af 2den 
A p ril 1800 Pilegaard t i l  sin Svigerson, senere Kammerraad 
og Landvcesenskonunisseer J e n s  S p a r r e w o h n ,  der t i l  den 
Tid var Forpagter paa Brahesholm, med al dens Bescetning, 
M ejeri og Avlsredskaber for 16000 Ndr. dansk Kurant. 
Gaardens Bygninger vare dengang assurerede i Brandkassen 
for 4,600 Rdr.

25 Aar senere blev Pilegaard atter Gjenstand for Han
delen, idet Sparrewohns Enke, Jakobine Aktonie Ploug, 
under 23de Februar 1823 solgte Gaarden t i l  D i n e s  P e t e r  
L e m m i n g ,  Forpagter paa Holstenshus for 13000 Rdr. 
Sedler (efter den Tids Kvartalkurs —  10,400 Rd. S o lv , 
uden Bescetning og Avlsredskaber. Ved Avktionen efter D . 
P . Lemming og senere afdode Hustru, Kristians Dorthea Het- 
ting, den 26de Novbr. 1866 kjobte M oller K a r l F e l d t h u s e n  
i  Lindevads Molle Pilegaard med tilhorende Fcestehuse uden 
Bescetning for 47,050 Rdr. og forenede derved de to herlige 
Ejendomme med hinanden.

12. L i n d e v a d s  M o l l e ,  der ligger syd for Vester
aaby ved Oure Aa, er en af Egnens bedste Vandmoller, som 
allerede i Jakob Madsens Tid (1588) havde to Kvoerne, 
medens de fleste Moller paa hin Tid kun havde en Kvcern. 
Nu har den desuden i  en kort Afstand derfra en stor og 
prcegtig hollandsk Vejrmolle.



1653 er Mollen ved Skjode af H e n r i k  G y l d e n s t j e r n e  
overdraget t i l  davcerende rige Ejer af Pilegaard K r i s t o f f e r  
O f f e n b e r g ,  som dog atter ved sammeAars S lu tn ing  solgte 
den t i l  K a j Lykke paa Rantzauholm, medens den dengang 
var beboet af Kristen Iorgensen Smed. Ved Udlceget efter 
Kaj Lykke blev Lindevads Molle regnet for 55 Rdr. pr. Td. 
Htk. og udlagt t i l Z o r g e n  N i e l s e n ,  Borger i  Kjobenhavn, 
for 770 Rdr. Mollen var ved denne Tid i en saare god Stand. 
-Husene kunde ikke scettes i  Fejl, og dens vcesentligste Brost 
kunde afhjcelpes med 2 Tylter FjceUe. Zorgen Nielsen as- 
hcendede snart efter Mollen t i l  N i e l s  B a n n e r  ved et Skjode, 
der er dateret Kjobenhavn den 3tte M arts  1663. Niels 
Banner, der ejede Rodkilde, havde ingen Penge at betale med, 
men udstedte et Pantebrev paa 600 Rdr. med den Betingelse, 
at hvis Kjobesummen ikke var indfriet t i l  l  i te J u li  1664, 
overlades M ullen igjen t i l  Zorgen Nielsen som brugeligt 
Pant. Det solgende Aar 1665 hellig Korses Dag afbrcendte 
Lindevads Molle ved en uformodentlig opkommet I ld ,  saa 
den fattige Mand Knud Hansen ikke fik reddet noget af sine 
M id ler, hvorfor han ifolge Tingsvidnet „va r geraadet i  siorste 
Armod og Elendighed; foraarsages derfor Godtfolk og med
lidende Kristne om nogen Hjcelp og Bistand i  Guds Navn." 
1667 scelger Niels Banner baade Rodkilde, Pilegaard og 
Lindevads Molle t i l  S i m o n  Foch,  Handelsmand i Ham
borg, hvis Gods og Formue 1672 blev udlagt t i l  General- 
fiskal K r i s t e n  Pedersen ,  som saaledes blev Ejer af Linde
vads Molle, af hvilken Fcesteren Knud Hansen ydede i  Land
gilde 10 Pd. M el (det er 200 Skpr.) og 1 Pd. Byg (24 
Skpr.) Hare sagsoges 1685 af Prcesident N iels Lassen as 
Nyborg, fordi han havde ladet sit Korn og Ho, der var avlet 
paa en Gaard, han havde i Fceste as bemeldte Lassen hid- 
fpre t i l  Mollen, t i l  Skade for Gaarden, og paadraget sig 
Restance af Skatter og Landgilde paa 48 Rdr. as ncevnte 
Halvgaard. 1736 var Nikolaj Kristensen Moller, 1743 Zens 
Dahlstrom og 1748 Jens Hansen M oller i Lindevads Molle, 
men hrorlcenge den har fulgt Rodkilde er ikke tilstrækkelig 
kjendt. 1743 blev den kjobt af Sehested paa Broholm, og



det er jo nok muligt, at det har vceret fra  Rodkilde. Senere 
kom den i  privat Eje og tilhorte Selvejer H a n s  N i e l s e n  
T o f t e n e s ,  der kom ulykkelig af Dage 1762. Han var fodt 
i  Toftenes ved Varde og gift med Sofie Amalie Basse, som 
Aaret efter solgte Ejendommen t i l  H a n s  R a s m u s s e n  
S c h m id t, der dode d. 6. A p ril 1765. Enken, Benedikte Hans
datter, fod te en Son efter Mandens Dod. Fra hende var 
Mollen 1768 overgaaet i  J o r g e n  E r i ksens  Besiddelse. Han 
kjobte ncevnte Aar en Bondegaard i  Aaby af Zens Lange paa 
Nodkilde og lagde samme under Mollen. 1807 solgte ncevnte 
Jorgen Eriksen Lindevads Molle for 8000 Rdr. t i l  sin Son 
af samme Navn. Hans Sosterson og Efterfolger Karl Feldt- 
husen er Lindevads Molles nuvcerende Ejer.

7̂

L-

Pejrup By
23. ligger henved en Fjerdingvej fra Vefteraaby, om

trent midt i  de t i l  Byen horende Jorder. Om dens Alder 
end skal staa tilbage for Sognebyens, saa kan man dog med 
temmelig Sikkerhed fore den helt op i  Hedenskabets Tider. 
Paa Bondegaardens Mark ere ikke mindre end ftre Jordhoje 
slojfede, hvori der er funden en Del Broncesager og brcendte 
Ben, gyldige Beviser for, at disse Hoje have en Alder af 
mindst et P a r Tusinde Aar. I  en af disse Hoje fandt man 
en Kedel af Bronce med Aske og Ben; i  en anden Hoj er 
fundet et smukt Broncespyd, en Broncenaal og nogle M onter 
af famme M etal, af Storrelse fom en stor Toskilling. Paa 
disse Monter stode efter Fortcellingen nogle Kors og andre 
Figurer. Fremdeles blev ved samme Tid fundet et Stykke 
spiralformet, tynd Guldtraad, paa  ̂ Alens Lcengde, S p ira l - 
gangen af en Pennefjcers Tykkelse. Der er desuden saavel i  
som uden for Hojene fundet en stor Mcengde „Potteskaar" 
(Urner) med Aske og Ben; i  den ene Hoj fandtes Hovedet af 
et Barn. Baade paa denne Gaards Grund og de tilstodende 
Naboers er der fundet en stor Mcengde Brandpletter. Det 
er dog ikke as de saakaldte bornholmske Brandpletter, som
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findes i  Grusbanker, men af dem, der findes paa den flade 
M ark: smaa brolagle Steder med Kul, ildskjornede Stene og 
itubrudte Lerkar, imellem hvilke der scedvanlig findes Ben, 
dels af Mennesker og dels af Husdyr, scedvanlig Heste og 
Koer. Men den storste Del af disse Fund er tabt, daHojene 
ere flojfede paa en Tid, da det var en Skam for den flittige 
fremadstræbende Agerbruger at taale sligt paa sin M a r k ; da 
Vejvæsenet med Roverhaand angreb Stensætninger og Dysser 
t i l  Broer og Landevejs Bygning; og da „ o p l y s t e  F o lk "  
hadede s l i g t  Uvcesen f r a  en g a m m e l  t a a b e l i g  T i d .  
Ved samme Tid —  det kan vcere en 30— 40 A ar siden —  
er der ost for Byen odelagt et P a r Hoje, og paa M a tr. N r. 
15 staar endnu en Jordhoj, hvorfra en Kcempegrav er bort
fort. Ved denne Lejlighed fandt man nogle Stenredskaber, 
der altsaa tydede paa, at denne Hoj maatte vcere celdre end 
Brand pletterne og Broncehsjene paa Bondegaardens Grund.

Byens Navn har tidligere vceret skrevet P o r j u p e ,  
P e r r u p  og P e g e r u  p. I  „P orjupe" havde Holmekloster 
1525 fire Gaarde, og 1661 horte 6 Gaarde t i l  samme Sted, 
det davcerende Rantzauholm og nuvcerende Brahetrolleborg. 
Disse 6 Gaarde, fom ved Kai Lykkes Fald samme Aar t i l 
faldt Kongen, bleve snart efter udlagte t i l  denne Adelsmands 
Kreditorer, af hvilke Or. S im on P a u lli fik 2 Gaarde, regnede 
for 60 Rd. pr. Td. Htk., den ene t i l  832 Rd. og den anden 
t i l  562 Rd. Magister Anders Guntzau fik -en Gaard t i l  40 
Rd. pr. Td. Htk. t i l  381 og to t i l  60 Rd. Tonden for 300 
og 365 Rd. Endelig fik Zens Bojfen og Eskild Nielsen en 
for 60 Rd. Tonden —  431 Rd.

Ved Skyldsætningen 1664 var der 10 Gaarde i  Pejrup, 
af hvilke en var ode. Ved den i  ncestpaafolgende Skyldsæt
ning 1688 var der af disse 10 Gaarde, Bondegaarden iberegnet, 
blevet 12 Gaarde, af hvilke de 5 henlaa under Nakkebolle, 4 
t i l  Mag. And. Guntzau, 2 t i l  Rodkilde og 1 t i l  Brahetrolle
borg. T il Byen laa dengang 3 Marker Kirkemarken, Torn
balle og Skovmarken.

De ovenfor ncevnte fra Brahetrolleborg udlagle Gaarde 
kom efterhaanden igjen ind under Herregaardene her paa



Egnen. Der kom im idlertid kun 3 Gaarde t i l Brahetrolle- 
dorg med 23 Td. 1 Skp. Htk. —  1693 fik D idr. Schult t i l  
Findstrupgaard blandt andet Gods af Kongen to Gaarde iPe jrup.

De tre Gaarde. der henhore under Brahetrolleborg fik ved 
Udskiftningen 1783 deres Andel 200 Tdr. Land mod Gronderup 
og Solvbjerg tilligemed et lille Stykke i Pilshaven, og der
efter blev denne tildelte Jord inddelt t i l  Brugerne, hvortil 
endvidere fojedes 11^ Td. Land t i l  4 Huslodder. Ved Grcenfe- 
reguleringen kom der omtrent 1 Td. Land af Gronderup 
Mark ind under Pejrup.

Noesten alle Byens Jorder, alene med Undtagelse af 
Toftene og eu Strcekning ost for Byen mod Aaby, vare overall 
teet besatte med Tornerene imellem Agrene, hvor der ikke vare 
Skove og Engstroekninger. F ra  Pejrup forer Vejen mod Hol- 
stenshus i vestlig Retning uden om Lundehaverne, siden-har 
man paa den nordre Side Timeglasset. Bcekskift, Hareberg, 
Hvedeholm, Bojgdensmaal og Borrevrette. De-rpaa passerer 
man Mollebjerg med Borremose paa venstre og Knoklerne og 
Klovesbanke paa hojre Side, og tilfidst Kattemosestift. Bderst 
har man Spaanhaverne og Oxenhaverne. Mod Gronderup 
har man Skovhaverne, Langskrog, Borrestcente, Borrehojhelde 
og Rodeledsskift leet ved Gronborghus. Her er Stedet, hvor 
der kan vcere Mulighed for at fin.de S por af den gamle for
svundne Gronderupgaard. Derncest har man Nymarksskift, 
Dreholm og Brændestykkerne. Vejen fra Solvbjerg forer fra 
S tiland , Kallesagre og Bregnemoseskift. Dst for Byen har 
man Ravensagre og Ulvemoseholm. Syd for Byen harm an 
Bammeagerskift, Lomgager, Tinbalke, Rugberg, Knakoje og 
Vaberg, og mod Vest har man Lerland, Ruberg og Stenberg.

Nordost i  Pejrup By ligger en Gaard, der horer under 
Baroniet Brahetrolleborg, hvis Stuehus, en stcerk Egebindings- 
vcerks Bygning efter en over Doren anbragt Indskrift, er opfort 
1695 af Anders Andersen og Anne Rasmusdatter og har ikke senere 
vceret ombygt. Ved Udlægsforretningen efter Kaj Lykke blev 
denne Gaard udlagt t i l  Magister Anders Guntzau for 565 
Rd. og var dengang beboet af Niels Pedersen. Under 26de 
M a j 1699 blev den solgt t i l  Kaptajn W u lf S igvardt v.



Holsten t i l  Gjelskov for 60 Rd. pr. Td. Hik. hvorfra den 
atter ved Mageskifte 1757 kom t i l  Brahetrolleborg.

Pejrupgaard eller Bondegaarden
14. De jordegne Bonder, som oprindelig vare fr i og 

uafhcengige, tabte efterhaanden en Del af deres Selvejer
rettigheder. Efter Grevefejden blev der ikke alene paalagt 
dem Gjcesteri og anden Kjendelse, men endog virkeligt Land
gilde enten t i l  Lensmanden eller t i l  hvem, Kongen igjennem 
denne maatte overdrage samme. Denne gamle Selvejergaard 
horte saaledes med blandt de Gaarde, der in d til 1580 vare 
forlenede Kristoffer Walkendorff t i l  G lorup, men som ncevnte 
A ar efter kongelig Befaling bleve lagte under Nyborg S lo t.

Pejrupgaard tilhorte ved denne Tid Soren Skriver og 
Kirsten Sofrens. Denne Kirsten Sofrens havde tidligere 
vceret g ift med en Lavrits . . . og havde saaledes ved at 
oegte Soren Skriver bragt ham denne Ejendom, der ifolge 
Nyborg Lens Regnskaber af 1592 ydede et vexlende Land
gilde t i l  S lottet paa 14 Skpr. Rug, 16 Skpr. Byg 27 Skp. 
Havre 2 Dalers Gjcesteri 25 ,3 i  Stoudpenge'), samt 1 O tting 
S inor, 1 Faar, 1 Lam og 1 Gaas. Det var omtrent det 
famme Landgilde, der ydedes af enhver anden Helgaard, men 
ved denne som ved andre gamle jordegne Bondergaarde ydedes 
det kun med en Trediedel hvert Aar, saaledes at man det 
Aar, man gav Rug, ej gav Byg og Havre.

Soren Skrivers Son, M o g e n s  S o r e n s e n ,  havde 
allerede ved Aaret 1593 modtaget Gaarden, og han var inden 
Aaret 1n00 bleven Herredsfoged i S a lling  Herred, hvilken 
Bestilling han beklcedte t i l  fin Dod i  Februar 1637. F o r f in  
Umag nod han ifolge gammel Scedvane hvert Aar 8 Tdr. 
Gjcesterihavre, der findes anfort som Udgift i  Nyborg Lens 
Regnskaber for 160« og flere Aar, medens Delefogden Soren 
Jensen i  Ulbolle fik 12 Tdr. Gjcesterihavre. 1613 meddeler 
Mogens Sorensens Halvbroder, Hans Lavritsen i  Bjornemos- 
holm, Afkald paa den Arvepart, fom ham var tilfalde« „ester

')  Stoud eller Stod o : Kongestod, en Landgildeydelse for jordegne Vonder.



deres fcelles Moder Kirsten Sofrens, som boede og dode i 
Peruppe."

Efter Mogens Sørensens Dod gik det saa smaat tilbage 
for Enken, og da Landets Pengevcesen var kommet i  Uorden 
efter Kristian den fjerdes sidste K r ig ') ,  gik det ud over Kon
gens og Kronens Gods og ikke mindst over de jordegne 
Gaarde, som uden videre maatte udlcegges for ydet „F o r
strækning" under den kostbare Krig. Pejrupgaard maatte paa 
denne Maade dele Skcebne med faa mange andre jordegne 
Gaarde og blev i  Foraaret 1653 tilligemed en Del andet 
Jordegods udlagt t i l  Falk Gioe for hans Forstrækning ved 
Flaadens Udrustning, der var lobet op t i l  3009 Rd. 6 h. 
Men ved hans kort efter paafolgende Dod afhcendede Enken 
Nakkebolle Gaard og Gods t i l  Niels Krabbe, som ogsaa fik 
Fornyelse paa Pante- og Herlighedsret t i l  Pejrupgaard. Dens 
gamle Selvejerrettigheder vare saaledes forelpbig tabte, idet 
Gaarden var pantsat t i l  Nakkebolle, men med en forunderlig 
Sejghed holdt Arvingerne fast ved disse Rettigheder.

Efter Maren Mogens Sorensens Dod satte Arvingerne 
en simpel Bonde som Lejer paa Gaarden, ind til Palle K r i
stensen paa sin Hustru Susanne Mogensdatters og Svogre 
Soren og Anders Mogenfens Vegne, midt under Krigen 1659 
indsatte sin Datter Maren Pallesdatter i  Gaarden, da hun 
som Enke efter Jorgen Mortensen maatte forlade Pilegaard. 
Denne Fremgangsmaade synes ikke at have vunden den anden 
Svogers, den mcegtige Foged paa Nakkebolle, Henrik Wrangels 
B ifa ld . Han fik saaledes paa sin Husbonds —  Niels Krabbes 
— Vegne 1662 Fuldmagt t i l  at indkalde sine ovrige Med
arvinger i  Pejrupgaard, nemlig Soren Mogensen i  Svend
borg, Anders Mogensen Borgmester i  Skjelflor, D itlev 
Jensen paa Nybollegaard og Palle Kristensen paa Hojrup- 
gaard og medtog ved samme Tingfcerd en Del Beboere i  Pejrup 
og Aastrup, som vidnede, „a t nu sidst Gregorii Dag for 3 
A ar siden, da indsatte Palle Christensen sin Datter Maren

' )  S e Anden D el Side 167.



Pallesdalter i  sal. Maren Mogens Sorensens Gaard i  Pej- 
rup, som Hans Pedersen da iboede, og tog 2 Pd. Rugsoed 
fra ham, som han havde saaet, og som Maren Pallesdatter 
indavlede og beholdt. Da Hans Pedersen maatte romme 
Gaarden, var der ingen Skade hverken paa Tag, Binduer, 
Loft, Dore eller noget andet Sted,, ej heller havde Svensken 
odelagt Gaardens Huse, Mark eller Skov; men Maren P a l
lesdalter har fra den Tid, hun kom i  Gaarden, hverken holdt 
Gaardens Bygninger eller Hegn vedlige, ej heller g jort Hov- 
ning t i l  Nakkebolle, hvor hendes tilbyttede Lodder laa udyrkede, 
samt i  lige Maade forsomt at give Skat, siden Svensken drog 
af Landet."

Der blev nu udncevnt fire Synsmcend t i l  at syne Gaar
den, og det viste sig da, at den var i  en meget ringe T il
stand, „helt forfalden og brostfceldig." Paa det vestre Hus 
var 7 Fag slet borte tilligemed 1 Bjcelke, 3 Fodstykker, 1 
Aas, 2 Stolper og 5 Dore, ligesom Loftet over 4 Fag var 
borte og Lcegter og Taget over 17 Fag paa begge Sider var 
„sletfceldig". Paa den sondre Lade vare 5 Bjelker, 3 Spcer, 
4 Stolper og 8 Dore flet borte, 4 Stolper brcekkede, 19 Fag 
fletfceldig for Lcegter og Tag. ' Paa Loftshuset ved den sondre 
G avl var Loftet borte saa ncer som 4 gamle Fjoelle. — Paa 
den ostre Lade var 8 Dore flet borte, hvad ligeledes var T il- 
fceldet med Loftet over 8 Fag og 2 Skillerum ; samme Hus 
fattedes Lcegter over 20 Fag. Stuehuset var i en lige saa 
daarlig S tand; der fattedes Lcegter og Tag over 11 Fag, 3 
Dore, og 4 Fag Lost vare flet borte. Der savnedes 60 V in 
duer, og hele Gaardens Brostfceldighed blev synet og sat for 
200 Rdr.

I  Skoven var hugget 2 Ege og 3 smaa Boge foruden 
Elle og Underflov, der ncesten allevegne var flet forhugget. Alle 
Gaardens Gjcerder laa ode.

Den 9de Z u li 1662 saldi derpaa folgende Dom i ncevnte 
Sag ved Salling Herredsting. „D a , efterdi det bevises, at Palle 
haver indsat sin Datter Maren Pallesdatier i  Maren Mogens 
Sorensens jordegne Gaard i  Pejrup uden Dvrighedens og 
hans Fuldmægtiges Tilladelse, hvorudover Gaarden, som t i l



Nakkebolle er pantsat, er ruineret og ode og ej har givet 
Landgilde og kongelige Skatter, saa bor Palle Christensen be
tale samme Gaardfceldning, Landgilde, Honning osv. inden 
15 Dage tilligemed Sagens Omkostninger eller lide Nahm og 
Vurdering i  Gods og Formue."

Palle Christensen var ikke tilsreds med denne Dom, saa 
som han senere hen frenwiste et „Laugsbyrde" fra sine Svogre: 
Anders og Soren Mogensen paa den halve Pant i  Pejrup- 
gaard. D itlev Zensen paa Nybollegaard, det var rigtignok 
en af Arvingerne, og Peter Borting paa Gjelskov bleve alt- 
saa udncevnte t i l  „a t gjore Wrangel og Palle Ret imellem."

H ertil kom desuden en gammel Gældsfordring fra 
Wrangel paa Palle af 227 R d , som denne ikke ncegtede at 
betale, men, da han ingen Penge havde at betale med og 
heller ingen Udvej vidste t i l  denne Sum, tilbod han Henrik 
Wrangel et Pantebrev paa 250 Rd., en Obligation paa 
200 Rd. dernoest en Gaard i Dongshsjrup, P a rt i 2 Gaarde 
i  Ollerup, noget Jordegods i Jylland, hvori ogsaa Henrik 
Wrangel havde P art, og endelig noget Kjobstadgods i Odense. 
Men trods dette respektable Tilbud: Vcerdipapirer paa 450 
Rd. og en saa stor Del Jordegods, vilde dog Wrangel ikke 
nojes nred „ s l i g  S c h a r e n s  Ud lceg"  for sine rede udlagle 
Penge, ejheller kunde han derfor opbygge Maren Mogens 
Sorensens Gaard i Pejrup. Palle Christensen blev derfor 
domt t i l  at betale Wrangels Fordringer med rede Penge.

Disse Omncendigheder give et tilstrcekkeligt Bevis paa, 
hvilken Pengetrang der dengang var tilstede, og hvor stor 
P ris  man satte paa rede Penge. Palle kunde ikke indlade sig 
paa at betale med rede Penge, hvorfor Wrangel sogte at f ra-  
vende ham hans Bondergaarde i Hojrup, hvilket Palle dog 
ikke fyntes om, da disse Gaarde laa tcet omkring hans; der
imod tilbod han at opbygge Pejrupgaard, et Tilbud Wrangel 
heller ikke vilde modtage, men lod sig indfsre i to af Palles 
bedste Gaarde i Hojrup den 10de Decbr. 1664.

Palle Christensen blev nu vred. Ved en Kontrastcevning 
anlagde han Sag mod Wrangel „fo r at Gud og den ganske 
Dvrighed kan se, hvad stor Uret jeg fattige Mand maa lide
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for den Ting, jeg aldrig har gjort. Det er ubilligt, at jeg 
ene skal soges for, hvad der er odelagt i Pejrupgaard, og det 
er lige saa ubillig t, at jeg stal betale Landgilde og Sogne- 
rytteres Udredning i  den Tid, Hans Pedersen havde Gaarden, 
som var forundt af Wrangels Hustru, Kirsten Mogensdatter, 
og jeg fik aldeles intet i den Tid for ruin Kones, Susanne 
Mogensdatters Vegne; men Wrangel har sogt mig for Land
gilde og Hovning, for min Datter nogen Tid kom i  Gaarden." 
I  stcerke og grove Udtryk drage Svogrene nu t i l  Kamp mod 
hinanden. Wrangels tidligere snedige Maade at keempe mod Palle 
paa var nu t i t  Ende. Der var ikke lcenger Spor af, at han 
drev Sagen paa Niels Krabbes Vegne i  Egenstab af dennes 
Fuldmægtig. Han drev nu Sagen i  sit eget Navn. Og da 
han havde opnaaet sin Hensigt, at stavende Palle de gode 
Gaarde i Hojrup, der laa horn saa ncer, da han boede i 
Sallings, hvor han ejede 2 jordegne Gaarde, og da han havde 
opnaaet dette, og opnaaet ester to Aars Forlob, da Zndlss- 
uingstiden var omme, at saa sig tilsikret fuldstændig Ejen
domsret dertil, brod han sig ikke mere om Pejrupgaard. Den 
lod han stjotte sig selv, da Maren Pallesdatter under Sagen 
blev nodt t i l  at pille derfra og foge Husly hos sin Fader 
paa Hojrupgaard. Hun forlod Gaarden t4  Dage for Paaste 
1664. Hun havde i den Tid flyet en Del paa Gaarden med 
Tag og Tommer, men ej givet nogen Kontribution.

Pejrupgaard stod nu ode, og Pejrup Bymcend og Aa- 
strup Folk „toge Ho og Grces fra Gaarden og ranede baade 
fra Ager og Skov, in d til Palle paany paa egne og ovrige 
Medarvingers Vegne maatte tage sig af den forladte Ejen
dom. Under 25de M arts  !664 meddeler han Kristen Foged 
Forpagtningsbrev paa Gaarden og at holde ham fr i for alle 
de, som deri have Panter eller kan vcere berettiget, hvorimod 
Forpagteren maatte beholde Gaarden, saa lcenge, han lystede, 
imod t i l  hver Mortensdag at yde 20 Rd. og give alle konge
lige Kontributioner, med hvad Rettighed der af samme Gaard 
aarlig stal gives t i l  Nakkebolle. Forpagteren gav i  to Aar 
hverken Hovning, Landgilde eller Skat af Gaarden, hvorfor 
han blev indkaldt derfor, idet Wrangel som Foged paa Nakke-



bolle atter sagsøger Palle, baade fordi han havde indsat Kristen 
Foged, og fordi han efter at denne havde forladt Gaarden 
paany, havde indsat sin Svoger, Iorgen Josefsen, hvilket 
Wrangel ikke vilde taale. De to Svogre Henrik Wrangel og 
Palle Christensen kjorte nu op med grovt Skyts mod hinan
den, og der udviklede sig heraf et P a r for Palle ubehagelige 
Sager. For det Forste fik Wrangel atter fceldet Dom over 
ham, saa at Palle maatte betale Pejrupgaards Restancer t i l  
Nakkebolle for siden selv at soge „O pretn ing" hos fin  For
pagter Kristen Foged. Men Palle, som havde paataget sig 
den Forpligtelse at opbygge Pejrupgaard og at holde For
pagteren f r i  for alle dem, som havde Panter, vandt ingen 
Sag mod sin Forpagter, tvcerimod blev han selv domt t i l  at 
holde sin indgaaede Kontrakt. Siden lod Palle og Kristen 
Foged gjensidig hinanden indkalde; men Sagen faldt ud t i l  
Forpagterens Fordel.

Sporges nu: hvorfor vilde Palle Christensen udscette sig 
for saa mange Ubehageligheder angaaende Pejrupgaard, hvori 
han dog egentlig kun havde en Sosterlod paa sin Kone S u 
sanne Mogensdatters Vegne, lig  den Henrik Wrangel havde. 
D a ligger Svaret ncermest at soge i  den Omstcendighed, der 
tydelig nok sremgaar af hele Sagen, at de to Svogre forst 
vare hemmelige, siden aabenbare Fjender ad hinanden, men 
at alle de ovrige Medejere i  Gaarden, Palles og Wrangels 
Svogre, egentlig ta lt stode bag Palle, saa det i  Grunden kun 
var ham, der laante sit Navn t i l  Sagens Gjennemforelse, 
maaske paa en Maade for at drille den strcenge Foged, der 
p a a  s in  H u s b o n d e s  V e g n e "  havde strcebt, saa vidt 
muligt, „a t inkorporere" den gamle f r i  jordegne Bondegaard 
under Nakkebolle, for at faa sig en anstcendig Fogedgaard og 
privat Bolig, naar den var gjenopbygget efter hans Hoved, 
en P lan  han im idlertid ikke fik gjennemfort, da Iorgen Zo- 
sefsen klarede sig saa vel med Gaarden, at han indkjobte de 
6 Sosterlodder som Palle Kristensen havde i  Vcerge. Det 
synes ogsaa, at han havde sorstaaet at klare sig imellem de 
to stridbare Svogre, saa at han endog t i l  S lu tn ing i  For
ening med Henrik Wrangel, der havde Vcerge for 2 Soster-



parter i  Gaarden, den ene paa sin Kones og den anden paa 
Svogeren M athis Reutz Vegne, solgte Pejrupgaard t i l  H e n 
r i k  A n d e r s e n  i  P e j r u p  under 10de Z u li 1669. Ncevnte 
M athis Reutz var Prcest i  Ryslinge og havde vceret gist 
med en Spster t i l  Wrangels og Palles Koner.

Z  det splgende Hundredaar fandt en ny Kamp Sted om 
den gamle Bondegaard i  Pejrup, som man atter dengang 
vilde have ind under NakkebMe. Kampen fprtes med S n ild 
hed paa begge Sider. Det var Zoh. Fred. Cicignon t i l  
Nakkebplle, der gjerne vilde have Gaarden ind under sin 
Hovedgaard. Han formaaede derfor Ejeren Peder Nielsen t i l  
at scelge Gaarden 1762. Det var trykkende Tider for Bpn- 
derne, naar Kvcegsyge og andet Uheld stpdte t il, faa det sced- 
vanligst endnu dengang var bedre for Bpnderne at vcere 
Forstere end Selvejere, der maatte hicelpe sig selv, som de 
kunde. Peder Nielsen solgte altsaa sin Gaard i  Pejrup t i l  
Zoh. Fred. Cicignon under 23de Novbr. 1762 imod at faa 
udbetalt kontant 800 Rd., medens han fremdeles skulde be
holde sin Gaard som Fcester u d e n  H o v n i n g  og L a n d 
g i l d e .  Peder Nielsens Spnner skulde efter ham have 
Gaarden uden Zndfcestning, og disse fluide holdes f r i  for 
Soldatertjenesten. Desuden forbeholdt Peder Nielsen sig 
Ret t il,  i  Fald Nakkebplle enten skulde scelges eller overgaa i  
anden Families Eje, fo r  sig se lv ,  s ine S p n n e r  og 
S p n n e s p n n e r  at  g j e n i n d l p s e  G a a r d e n  f o r  de 
8 0 0  Rd.

Det var en meget god Handel for Peder Nielsen, og 
det er denne snilde Handel v i udenfor al T v iv l have at 
takke for, at der endnu er en gammel jordegen Bondegaard 
i  Pejrup; men Handelen blev endnu bedre, da Nakkebplle i  
Aaret 1815 blev solgt ved offentlig Auktion, og Peder Niel
sens Spnnespn, der da sad som Fcestebonde i  sine Fcedres 
Selvejergaard, var nu i  sin gode Ret t i l  at paastaa sin 
Gaard indlpst for de 800 Rd., hvilket ogsaa skete under 30te 
Decbr. 1816.



I I  Afsnit.

§ esteraaby Kirke,
Sognepræster og Degne samt Skolevæsenets

Historie.

„Guds Ordis klare Lys gid altid hos os maa 
I  dette Herrens Huus og Tempel ro lig  staa."

(Indskrift paa Lysekronen.)

1. Kirken
hyrer under Baroniet Brahetrolleborg, hvorhen den tilligemed 
Aastrup Kirke er henlagt ved Kong Kristian den femtes Brev 
af 30te September l672, tilligemed Konge- og Kirketienden 
samt Kaldsret og Herlighed over Prceste- og Degnebol. 
Kongetienden af disse Sogne var 1571 henlagt t i l  Hospitalet 
i  Odense, hvorfra den 1672 ved Mageskifte gik tilbage t i l  
Kongen, som saaledes kunde overdrage samme t i l  B irg itte  
Trolle.

Vesteraaby Kirke er en ret anseelig, smuk og regelmcessig 
Korskirke med Taarn i den vestre Ende, der saavel som selve 
Kirkebygningen i  det vcesenligste er opfort af Kampesten, med 
Mursten omkring de rundbuede Vinduer. Den sydlige Kors- 
flo j, som er opfort 1842, er derimod af Mursten. Oprindelig 
har Kirken voeret uden Taarn, Kors og Kor, eller maaske er 
Koret den celdste Del. Den nordlige Korsfloj var oprindelig 
et Ligkapel og ncevnes som saadant, da Mester Jakob Madsen



1588 besogte Sognet. Taarnet var dengang „med Trcevcerk paa", 
men det blev 1591 taget ned og opfort af Sten, det blev dog forst 
fuldfort 1598 efter at have staaet under Bygning i  7 Aar. Nu 
har famme Taarn ligesom Kirkens ostlige Gavl 6 gotiske Kamme, 
medens Korsflojenes Gavle kun have 5 Kamme paa hver Side. —  
Taarnets underste Del danner Vaabenhuset med Indgang i den 
14 Alen brede vestlige Gavl. Det anbragte A arsta l og Navn
6. I). R. 1765 betegner, at Taarnet i samme A ar af Grev 
Kristian D itlev Reventlow har modtaget en grundig Repara
tion og faaet nye Bjcelker og Tag. Taarnet har endnu som 
1598 to Klokker. Den storste af disse bcerer Indskriften: 
„Mario ^.nno Oni. M O I^" og den-mindste: „^nuo  1652 
bavor Vold. OtkonboiA, 8r. dsrZsn daeobson, ?od6r kociorsen, 
Oluk Hansen DrkovssiKsr alls .̂ab̂  LoAnskoIK bekostet 
tlenne Lilokko o§ Zivet denne til /̂ .ab̂  Drke. Laltsar 
Melebior nie keeit/' Taarnets S ider danne en lige F lugt 
med Kirkens Sidemure. Dets Brede er, fom foran bemcerket, 
14 Alen, medens Korets ostlige Gavl kun er l3  Alen. Den 
nordlige Sidefloj 12? og den sydlige 12^ Alen.

Kirken har, ligesom de fleste gamle Landsbykirker oprin
delig vceret tcekket med B ly . Koret var en Del blytcekket 
1588. Det samme var Tilfcrldet 1772, da fire Fag paa den 
sondre og otte paa den nordre Side endnu dcekkedes af B ly ;  
men famme Blytag var saa medtaget af ZClde, at man ansaa 
det for en Nodvendighed at nedtage det for at stobe det om. 
M an kom im idlertid t i l  det Resultat, at det ved en Omstob- 
ning vilde svinde for meget ind, hvorfor man sogte om at 
tage det ned for at loegge Stentag i  dets Sted, og herpaa 
blev der 1775 meddelt Bevilling. 170t vare Murene mange 
Steder meget forfaldne og Kirkegulvet i  en flet Tilstand, saa der 
vilde medgaa en Del Sten t i l  at bedre det med. Der fattedes 
en D or for Trappen t i l  Taarnet. Paa Kirkens Nordside var 
en Del af Taget nedblcest. S p ire t stod for Fald og trcengte 
stcerkt t i l  at repareres. — 1775 var der afholdt en ny S yns
forretning, og den Brostfceldighed fom da paapegedes, regnede 
man t i l  261 R d .; navnlig var Taarnet revnet, og Vaaben
huset paa den sydlige Side trcengte t i l  nye Spcer m. m.

HolZtsQsInis Na-KLedoUs. 0°)



Kirkens Zndre, der allerede 1588 var „hvcelvet overalt", 
dcekkes nu af 6 runde otteribbede Hvcelvinger. Den pverste 
Hvcelving dcekker Koret, hvis G ulv, af Hensyn t i l  den der 
under vcerende Gravkjcelder, er tre T rin  hojere end det med 
gule og blaa Fliser lagte Kirkegulv. Tre Hvcelvinger dcekke 
Kirken, og en Hvcelving buer sig over hver af de to Korsfloje. 
Den gamle Prcedikestol var skjcenket t i l  Kirken 1578, da 
M ats Nielsen Lollik var Sogneprcest og Rasmus Holm og 
Anders Lang Kirkeværger. Denne Prcedikestol havde malede 
Billeder af Frelseren og de fire Evangelister. Den havde op
rindelig sin Plads midt paa det tvcers over Koret anbragte 
P u lp itu r. Nu er den ombyttet med en ny af almindeligt 
Snedkerarbejde, der har sin Plads paa Kirkens hpjre, medens 
Dpbefonten staar ved venstre Side. —  Den oprindelige Dpbe- 
font var af G ranit og ncevnes allerede ved Visitaten !588; 
den findes endnu i  Prcestegaardens Have. D a Thorvaldsens 
Marmor-Dobefont 1817 indsattes i  Brahetrolleborg Kirke, fik 
Vesteraaby Kirke igjen den celdre Dpbefont fra denne Kirke. 
Den hvide Engel med forgyldte Vinger bcerende Dpbefadet 
paa sine Hcender. Denne i  sin Tid ansete Dobefont er nu 
ombyttet nred en af Nutidens almindelige Dobefonter, medens 
„D a  abe ns E n g e l "  er bevaret og hensat i  den ene af K ir 
kens Korsflpje, hvor den staar som et oervcerdigt M inde fra  
de to noevnte Kirker, medens det simple Billede i  kunstnerisk 
Henseende ikke stal have stor Vcerdi.

Kirkens gamle Altertavle, som ncevnes af Mester Jakob 
Madsen 1588, var en stor malet Tavle med „K ris ti Lidelses 
og Dods Historie." Den nuvcerende smukke Altertavle er en 
Gave t i l  Kirken fra afdode Grev D itlev Reventlow og er et 
Billede af den nyfpdte Frelser i  Templet paa Simons Arrne 
med Indskrift: „Herre: Nu lade D u din Tjener fare i  Fred, 
thi mine Djne have fet din Frelse (Luc. 2. 29. 30.) Denne 
Altertavle er malet af Kunstmaler Thomsen i  Kjobenhavn 
1840 og kjobt for 400 Rd.

De to store smukke i  Kjobenhavn forarbejdede Messing
stager, som nu pryde Alteret, ere ligeledes skjcenkede af Grev 
D itlev Reventlow og have aflost de to gamle smaa, men



? Vesteraaby Kirke. Z 2 3

' massive Messingstager (formodentlig i  sin Tid skjcenkede af
 ̂ Grev Kristian D itlev Reventlorv). Sslvkalken, smukt for-
 ̂ arbejdet, og Sylvd iflen ere skjcenkede af B irg itte  Trolle, M an-
 ̂ drup Brahes Enke, 1677. Den t i l  Sygeberettelser brugelige
 ̂ lille Solvkalk og Sylvdisk har den In d s k r ift: „G ive t t i l

Vesteraaby og Aastrup Menigheder 1768" —  formodentlig af 
i Grev Kr. D itlev Reventlow, fom ved den Tid fatte Kirken i
° en smuk Stand, idet han ikke alene skjcenkede de ovenfor

ncevnte Prydelser, men ombyttede for storste Delen hele Kirkens 
gamle Inventarium  med nyt, navnlig indsatte han nye malede 
Stole i Steden for de garnle „Stadercekker." Herskabet havde 
ved samme Tid en egen lukket S to l i Kirken, 

i I  Koret er ophcengt en Tavle med Prcesternes Navne
i siden Reformationen. Tavlen er ophcengt paa Reformations-
! festen 1817. En anden Tavle i Kirken er ophcengt t i l  Minde

om to fra Sognet i  Krigen i 864 faldne Krigere. M id t i 
l Kirken hcenger en gammel Lysekrone der 1709 er grven t i l

Kirken af Frederik Trolles Enke, som fra 170! t i l  sin Dyd 
 ̂ 1719 havde Brendegaard t i l  Enkescede. Z  den nordlige Kors-
l fly j er 9 Stole i  den sydlige 10 og i  Skibet 22 Stole paa

hver Side.
I  Grev D itlev Reventlorvs Tid modtag Kirken en meget 

betydelig Restavration, der fuldfyrres i  Lpbet af to t i l  tre 
. Aar. Det smukke Stengjcerde om Kirkegaarden mod Syd og
 ̂ Vest blev sat og Hvidtornshcekken plantet omkring Kirkegaar-
i den. Vaabenhuset i Taarnet blev fyrst indrettet, —  det havde

tidligere kun vceret et Kalkhus. Derncest blev det lille  gamle 
Vaabenhus mod S yd nedbrudt, medens Kirkeskibet, Koret og 

l den nordlige Kirkeflyj (Kapellet) blev taget under Behandling,
i Murene bleve afrevne. Buen som vendte mod Kapellet ud

videt og forhyjet og det gamle, stygge P u lp itu r nedtaget, 
k Derpaa blev den sydlige Korsbygning med sin smukke Hvcrl- 
 ̂ ving opfort af nyt. Kirkens gamle Inventarium  blev kasseret 

og a lt blev fornyet. A lter, Altertavle, Prcrdikestol, Kirkestole, 
Brceddegulv i  Koret og Flisegulv paa Gangene i Kirken. 
Alterets Omgivelser af Egetrce, udskaaret af de gamle Bjcelker 
fra Vaabenhuset, udfyrtes af Snedker Iochumsen ved Bern-



stofsminde efter en Tegning af Arkitekt Nebelong. Hele dette 
vidtløftige Restavrationsarbejde udforles af Arbejdere, der 
stode under afdode Grev D itlev Rsventlorvs eget — og ncesten 
daglige Tilsyn. Z  Esteraaret 1842 stod den fljonne Kirke 
fcerdig t i l  ved en hojtidelig Indvielse at tages i B rug t i l  
Gudstjenesten. Den 27de November s. A. fandt denne In d 
vielse Sted. F ra Vaabenhuset gik Kirkeejeren, Biskoppen og 
Fplget i  Procession op t i l  Alteret, hvor Biskoppen modtog 
og henstillede Kirkens Kar og de t i l  Alteret horende Dele. 
Efter at Folget havde taget P lads i  Koret, indledede Sogne
præsten Gudstjenesten ved en Bon i  Kordoren, hvorefter B i
skoppen messede ifo rt O rnat, Prcesten indledede derpaa Dagens 
Hojtidelighed ved en Tale fra  Prædikestolen, hvorefter B iflop  
Faber holdt Indvielsestalen, t i l  hvis S lu tn ing  knyttedes en 
af Pastor Knap i  Haagerup forfattet Salme, Messe af 
Sognepræsten og Korbonnen af Kirkesangeren.

Som Anmcerkning skal her tilfojes en Liste over de i  
Kirken jordede Lig fra 1713 t i l  1748: 1713 Anders Gjelle- 
bredes Hustru; 1716 Henning B ie rring ; 1720 Zens Rosens
kildes Enke, Ritmester Morlands Frue og Anders Andersen i  
Gjeldebrede; 172i Prcesten Hieronymus Sparre ; 1722 Mad. 
Maren Machabceus, Prcesten Langsteds Moder; l731 Karen 
Bondegaards i Pejrup; 1735 Prcesten Langsted; 1736Strand- 
visitor D rew its ; 1739 Jacob K y lling  paa Pilegaard og 1748 
Anders Pilegaards Hustru Mette Muhle.

2. Sognepræster.
1. H r . P e d e r  N a u l e  var Prcest 1420. Han har 

fo rt adskillige Tingsvidner om Prceftegaardens Tillceg i  Ager 
og Eng.

2. H r. H a n s  S t e n k i l  var 1472 Sogneprcest t i l  
Ouby og Aastrup og forekommer som saadan i  et gammelt 
Brev, udstedt paa Biskops-Ting i  Faaborg Fredag ncest efter 
S t. Hans Baptistce Dag (o: 26de Zuni 1472), om Zord og 
Tillceg t i l  Prcestegaarden.

3. H r . A n d e r s  Saxesen  var Prcest 1495. Han



ncevnes i  et Brev af Bisp Ronnov s. A. om at soge t i l  
Vends Herredsting i en Sag.

4. H r. H a n s  e l l e r  H e n r i k  H a n s e n  har 1504 paa 
Aaby Sognestcevne erhvervet Brev paa, at ingen haver For
sletter i  Præsterenden eller Qvettebcek og ligeledes Brev paa 
Prcestens Eng i  Voenget. —  H r. Henrik Hansen var endnu 
Prcest i  Aaby under Grevefejden og var saaledes den sidste 
katholske Prcest. Han var med at underskrive Hyldingseden 
t i l  Kong Kristian den tredie, da S a lling  Herreds Gejstlighed 
femte Paaskedag 1535 var samlet i  Vesterhcesinge, medens 
Mogens Steen paa samme Tid var Prcest i  Aastrup og i  
samme Anledning var tilstede sammesteds.i) Mogens Steen 
er den eneste Prcest, v i bestemt kunne paavise i  Aastrup. 
Efter Reformationen blev Sognet annekteret under Vesteraaby.

H r. Jesper Nielsen skal (ifolge Wiberg I. 16) have vceret 
Prcest i  Aaby 1538, altsaa den forste evangeliske Prcest, medens 
Bloch derimod indforer en H r. Mads Pedersen som Prcest i  
Aaby paa Reformationstiden, paa hvilken Tid v i im idlertid 
ikke finde Plads t i l  ham. H ar han vceret Prcest i  Aaby, 
maa det have vceret i  den ncermeste Tid efter Kirkerens
ningen, hvor man overalt havde Trang for Prcester og derfor 
tog t i l  Takke med enhver, der kunde loese en Prcediken op af 
en Bog. En jordegen Bonde i  Aaby Jesper Lavritsen solgte 
sin Gaard og drog t i l  Odense med sine to Sonner, for at de 
kunde gaa i  Skole der og blive uddannede t i l  Prcester efter 
den nye Lcere. Og fra denne Bonde — der erncerede sig 
som Slagter i  Odense, nedstamme mange beromte Prceste- 
slcegter. En af Sonnerne var den bekjendte Jubellcerer, 
Lavrits Jespersen, Sogneprcest i Espe og Provst i S a lling  
Herred. — Baade Jesper Nielsen og Mads Pedersen bor 
ncevnes, uden dog derfor med Sikkerhed at indfores i  Rcekken 
blandt Aaby Prcester, da det er tvivlsomt, om nogen af dem 
har vceret virkelig Sogneprcest. Det gaar her som ved de 
fleste andre Sognekald, at man forsi et P a r Snese A ar efter 
Reformationens Jndforelse blev forsynet med Mcend, der for-

' )  Vedel Simonsen Fyens V ilkaar i  Grevens Fejde 102.



tjente Navn af Profiter. — Den sorste evangeliske Proest i
Vesteraaby, hvis Navn og Minde er baaret over t i l  vor 
Tid, var

5. M a d s  N ie l se n  L o l l i k ,  hvem v i forst finde ncevnt 
1572, da han byggede Prcestegaarden og fik en ny Prædike
stol i  Aaby Kirke. Hans Kone hed Karen eller Karine, og 
hun fljcenkede ham 13 Barn. Medens Mads Nielsens Navn 
saaledes er knyttet baade t i l  Kirken og Proestegaardens 
Zstandscettelss, er det paa en mindre hcederlig Maade knyttet 
t i l  den ulykkelige Hexeproces, som i  S lutningen as det sextende 
Hundredaar blev anlagt mod en Del Kvinder paa Nakkebolle, 
hvorom er sortalt i Anden Del S . 238. Mads Nielsen dode 
Lordag Morgen d. 5te Decbr. 1584.

6. K r i s t e n  L a v  r i t se n ,  som var sodt i  Stenderup, 
Vesterhofiinge Sogn, cegtede Mads Nielsens Enke og blev saa
ledes Stisfader t i l  den talrige Borneflok. Da Mester Zakob 
Madsen 1588 besogte Sognet, havde Karine skjoenket ham 
endnu to Boril. As Stifbornene gik tre as de syv Sonner i 
Odense Skole. H all er rim eligvis dod i  Aaret 1621, da 
Menigheden kaldte en ny Profit i  hans Sted.

7. J o r g e n  Jakobsen  var fodt i Slagelse 1592.
Hans Fader var Borgmester sammesteds. Han blev Student 
fra sin Fodebys Skole 1613. Den sorste Sondag i  Advent 
(o: 28de Novdr.). 1619 blev han ordineret i Espe Kirke 
som Kapellan i Ringe og Herrings. Det solgende Aar blev 
han Kapellan i Vigerslev og Voslinge, og endelig blev han 
kaldet af Menigheden t i l  Sogneprcfit i Vesteraaby og Aastrup 
der: 12te Sondag ester T rin ita tis  (o: den 19de August) 162!. 
Han var her Sognepræst i  45 Aar. Allerede 1622 begyndte 
han at fore en interessant Kirkebog, rig  paa vcerdifulde O p
tegnelser, som endnu er bevaret. As disse Optegnelser ses 
det, at Menighedens Offer ikke var saa ganske ringe. Allerede 
det forste Aar, hail sav i Embedet, angiver han sit Pinseoffer 
t i l  56 A 14 fi, og Offeret for hele Aaret 1623 65 M  2 
De kirkelige Jndtcegter vare i stadig S tign ing hos ham. 
Saaledes indbragte Aaret 1632 ham 1 !6  1 P. 6 ii>.
Juledag havde han faaet 24 M .  1646 fik han 146 M



1 ^ 9  ih hvilket ikke alene er et Bevis paa, at Menighedernes 
Vilkaar endnu vare forholdsvis gode, men og at man undte 
Sognepræsten et godt Offer. — Jorgen Jakobsen var tre 
Gange gift. Hans forste Kone var Boel (Bodil) N ielsdatter; 
hun dode den 8de Febr. 1643 efter otte Dages Sygdom, og 
havde fkjcenket ham 16 Born, ni Sonner og syv Dottre, 
deraf to P a r Tvillinger. E jler B illes Frue, Karen Bille, 
J fr .  Anne B ille og J fr .  Anne Gioe faml 16 Prcester fulgte 
hende hen. Kyndelmisse Dag 1645 stod hans andet B ryllup 
i Faaborg med S ille  Thomisdatter. Hun skjcenkede ham en 
Datter, Boel, og dode den 8de M a j 1647. —  Det folgende 
Aar 1648 giftede Jorgen Jakobsen sig tredie Gang med 
Kirsten Pedersdatter, Enke efter Mikkel Pedersen, Borger i  
Faaborg, med hvem hun kun havde levet i  19 Uger. Med 
denne Kone var han Fader t i l  fire Born, saa han ia lt var 
Fader t i l  21 Born. Jorgen Jakobsen var efter de M inder, 
man har fra  hans Haand, en dygtig og nidkjcer Embedsmand, 
og det var han ogsaa felv overbevist om. Han havde S tr id  
med fin  Broder, Jep Jakobsen, fom blev fo rlig t af Biskoppen. 
Siden havde han S tr id  med Herremanden E jler B ille  paa 
Nakkebolle, fom holdt en anden Prcest der paa Gaarden. En 
vcerre S trid  havde han dog indviklet sig i  1653, da han den 
15de Avgust i  Steoen for at give Mode ved et Provstevalg- 
msde, fom Biskoppen og Herredsbrodrene holdt i  Norrebroby 
Kirke, sendte en Skrivelse med Henrik Mortensen i  Faaborg. 
Jorgen Jakobsen, som ansaa sig berettiget t i l  Valget, und
skyldte sig med, at det var umuligt at efterkomme Bispens 
Ordre, da han skulde jorde Maren Mogens Sorensens. Han 
breder sig om Kirstine Munks W re, at stedse hendes Prcester 
skal vcere Provster i S a lling  Herred og at Norrebroby altid 
skal vcere P r o v s t e n s  Hjem." For denne Skrivelse blev han 
den 5te Oktbr. indstcevnet for en Provsteret, hvor Henning 
Walkendors t i l  Glorup, Befalingsmand paa Odensegaard, med 
10 Provster sad i  Retten. Kaj Lykke tog sin Sogneprcests 
P a rti og gav under 30te Oktbr. et Jndloeg i  Sagen. Han 
havde hast sin Prcest for sig og indstillede ham t i l ,  at a lt 
optages i  bedste Mening. Et P a rti as Herredsbrodrene havde



onsket Jørgen Jakobsen t i l  Provst. Da han im idlertid blev 
suspenderet fra sin Prædikestol, skrev Kaj Lykke et strcengt 
Brev t i l  Bispen, „a t det er aldeles uforsvarligt saaledes at 
forbyde hans Prcest Prædikestolen. Hvem der i  den Tid skal 
do i  Sognet, maa befrygtes at do som andet Krce, og hvad 
jeg yderligere maa befrygte, er, at man nu afscetter og ind
soetter Prcester ved mine Kirker uden m it Vidende." H ertil 
sojer Kong Frederik den tredie den Befaling, at han skal for
syne sine Sognefolk med Prcester fra  Omegnen, ind til 
Dommen er falden. Dommen lod paa, „a t Jorgen Jakobsen 
hojligen havde forset sig baade mod sin Biskop og sine 
Herredsbrodre og bor derfor at vcere suspenderet, in d til han 
enten lovlig beviser saadan Beskyldning eller nojagtig erklcerer 
den gode Mand, Bispen." —  Jorgen Jakobsen har rimeligvis 
gjort Kncefald for Bispen, da han atter blev Prcest i  sine 
Menigheder. Derom vidne ikke alene hans Optegnelser 
r Kirkebogen, som fattes fra 1654 t i l  1657, men 
tillige de Kalenderoptegnelser, man har fra hans Haand, som 
indeholde en Del Vidnesbyrd fra  Svenskekrigen og Fjendens 
P lyndring i  Vesteraaby.') Om Fjendens Ddelcrggelser har 
Jorgen Jakobsen i  sin Kirkebog kun optegnet et P a r Noticer, 
uagtet Kirkebogen gaar t i l  Udgangen af Aaret 1658. Han 
meddeler saaledes, at han i  Ugen t i l  1ste Sondag i  Advent 
1658 jordede Rasmus Hansen i Aaby, som blev skudt af en 
Rytter, og at han 4de Sondag i  Avent s. A. kristnede paa 
Nakkebolle Oberst P lantings Frues Sosters Barn, hvis Fader 
var en Sekretcer. Barnet blev kaldet Valentin og D rabs
handlingen overvceredes af mange fremmede Officerer. As 
Kalenderoptegnelserne har man derimod blandt andet folgende 
fra  Krigens Tid.

1658 den 30te Januar en Lordag kom den svenske 
Konge, K arl Gustav, Wrangel og den ganske Armee i  Fyn 
og var her 1 ' A ar og 8 Uger.

1658 den 3die Febr., som var en Onsdag, blev jeg

U  Disse Kalenderoptegnelser, ere mig velvillig meddelte af 6an4 . 
F . R . F r iis .



plyndret tvende Gange af de svenske. Den forste Gang ved 
Middagstid af 4 Ryttere; 2 Timer derefter af 8 Ryttere, 
som toge med sig saa meget som de kunde fore paa 12 Heste 
i Scekke og sammensyede Sengeklæder.

1658 d. 22de Febr. kom Pejter Svenske af den hum- 
borgfle Fyrstes Staldmester og var hos mig i  20 Uger, i  
hvilken Tid han med sine Hefte kostede mig mere end 120 M .

1658 d. 7de Decbr. kom Brandenborgerne t i l  Sonderborg 
og der afslog de svenske, af hvilke Oberst Ascherberg udbrod 
af S lotte t og undkom t i l  Faaborg med nogle af sit Regiment.

1658 d. 15de Decbr. rejste den svenske K arl Gustav og 
Wrangel fra Faaborg t i l  Sjcelland efter at have ligget nogle 
Ncetter hos Lavrits  Hansens i  Faaborg.

1659 d. 14de Novbr. blev Svenskens ganske M agt ud
slagen as Fyn ved de danske, kejserlige brandenborgske, polske 
og Hollcenderes Magt. Samme 14de Novbr. noteres i  A l
manakken med rode Bogstaver og kaldes Frederiks Dag.

i 660 d. 15de Novbr. blev Kong Frederik d. 3die hyldet 
af de jydske og fynske Stcender.

1661 d. 28de M arts  var jeg i  Odense med de andre 
Prcester i  Fyn at underskrive og besegle Arvehyldningen, som 
skete i Kjsbenhavn Aar et tilfo rn  d. 15de Novbr. as mig og 
Peder Jorgensen (Klingenberg) i Broby paa S a lling  Herreds 
Prcesters Vegne.

Jorgen Jakobsen var Prcest i Aaby t i l  sin Dod d. 31te 
Avgust 1666.

8 . Pede r  R a s m u s s e n ,  der var fodt i  Nykjsbing paa 
M ors d. 2den Decbr. 1635, blev 1663 Kapellan hos D itlev 
Monrad i  Sonderby og Helnces, hvorfra han.d. 16de Septbr. 
1666 blev kaldet t i l  Prcest i  Vesteraaby, men dode allerede 
det folgende Aar. Fra hans korte Embedstid findes ingen 
Minder, ikke engang er Kirkebogen bevaret.

9. J e n s  Pedersen  Rose nk i l de  blev kaldet tilS ogne- 
proest i  Vesteraaby 1667 og indfort i  Menighederne Mikkelsdag 
s. A. af Provsten, Henning Christensen i  Broby, ester at han 
d. 1ste Aug. s. A. havde udgivet en Obligation paa 100 Rd. 
t i l  Kansleren Peder Reedtz for at saa Aaby og Aastrup Sogne
kald. Han saa sig im idlertid ikke i  S tand t i l  at indlose sit 
Gjceldsbrev og betalte hverken Rente eller Hovedstol. D a 
Obligationen var gaaet over i  andre Hcender, blev Jens 
Rosenkilde 1685 sagsogt ved Brahetrolleborg Birkeret, men



gjorde nok saa frcekt sin Ed paa, al han ingen Penge havde 
modtaget paa denne Obligation, og blev derved frikjendt. Jens 
Rosenkilde var fodt i  Vesterhcesinge 1630, hvor hans Fader 
Peder Zensen Roeskilde eller Rosenkilde var Prcest. Han 
blev Kandidat d. 2 Ide Zun i 1656. Kort ester at han paa 
nys neevnte Maade havde faaet Aaby Sognekald, fik Bistop 
Niels Bang under !7de Decbr. 1667 Befaling fra Kongen, 
at han alvorlig skulde tilholde og forhore Jens Pedersen 
Rosenkilde i  Aaby, angaaende en fra Anne Zakariasdatter 
indgaaet Klage t i l  Kongen om et af Prcesten t i l  hende afgivet 
Wgtestabslofte, saa hun nojagtig tilfredsstilles, med saa Skjel, 
at han hende ikke v il cegte. Han cegtede imidlertid Karen 
Eriksdatter, en fornemme Kjobmands og Raadmandsdatter 
fra  Odense", med hvem han blev Fader t i l  to Sonner: Erik, 
Kapellan ved Frue Kirke i Kjobenhavn, og Kristen, Rektor i 
Kallundborg, samt tre Dottre: Anne M arie, gift med Efter
manden, Kriftence Sofie, g ift med eu Guldsmed r Kjobenhavn, 
og B irg itte  Margrete, dod ugift. Jens Rosenkilde var en 
fattig og gjceldbunden Mand, der hele sin Embedstid maatte 
kcempe for sit Udkomme. Indkaldelser for gammel Gjoeld 
fulgte ham lige fra  Studenteraarene t i l  hans Grav. Hans 
Indberetning om Kaldets Jndtcegter 1690 forer helt igjennem 
Klage over Indtægternes Forringelse. —  Auexgaarden i 
Aastrup, som fordum havde ligget t i l  Aaby Prcestegaard med 
Herlighed og Landgilde, var fratagen i  Jakob Brockenhuses 
Tid vg lagt under Nakkebolle. Den gamle Stiftsbog melder, 
at han haver kjobt Gaarden, men Prcesten mener, at 
Nakkebolles Adkomst t i l  noevnte Prcestegaard ikke kan fremvises 
om forlangtes. Sognefolkene age Gjoduing og Torv, og Hus- 
mcendene yde en Hostdag. A f Brendegaard er siden Kristoffer 
Gabels Tid givet hver Hojtid 2 Rdr. i  Offer. Fra Aaby 
Sogn er kommen cu meget velholden Helgaard, Viigs- eller 
Vejsgaarden, som er afbrudt er lagt under Nakkebolle. -  I  
Aastrup er Mofegaarden, en velholden Helgaard, afbrudt og 
lagt under Nakkebolle. Fremdeles er der i  Aastrup afbrudt 
en god Halvgaard, som Lavrs Hansen paaboede. 1678 blev 
afbrudt en ganske ny Halvgaard og Grunden lagt ind under



Vesteraaby Kirke. ZZ1

en anden Gaard, uagtet Manden var en meget formuende 
Mand, saa jeg har mistet baade Offer og Akcidenser. For
uden disse er der Tid efter anden afbrudt 7 andre Gaarde og 
2 B o l i  Aastrup By, af hvilke en Del er lagt under Nakke
bolle og en Del under de andre Gaarde, men Offer og Tiende 
er meget forringet. Tienden af Bcelgekornet havde Prcesten 
tilfo rn  og jeg i  de fyrste 5 Aar, men da blev det mig uden 
Lov og Dom frataget af Tiendeforpagteren.

H vis Prcestens Lcerdom skal regnes efter hans Bog
samling, var Jens Rosenkilde ikke af de lcerde Prcester. Hele 
hans Bogsamling var kun 53 Bind. Naar det saaledes synes, 
at han var fattig baade paa Kundskaber og Penge, maa vr 
derimod strax meddele, hvad der fremgaar af adskillige Vidnes
byrd, at det var en venlig og godmodig Mand. Han udstod 
adskillige Fortrædeligheder af sin Degn, E jler Madsen, der 
med sin Kone Anne Ejlers i de Dage var berygtet for T ro l
dom; men Jens Rosenkilde lod Degnen uforstyrret ove hans 
Koglerier, noget hans Eftermand ikke vilde taale. Jens
Rosenkilde disde d. i l t e  J u li 1696, 66 A ar gammel. Den
10de Aug. s. A. blev der afholdt Skifte i  Aaby Prcrstegaard. 
Det var kun en fattig og ringe Prcrstebo. Der ncrvnes slet 
ingen Heste og kun 4 Koer, 1 Kalv, 6 sFaar og 8 S v in . 
Hele Boets Vcerdi var kun 426 S ld lr . og dets Gjeld 352 
S ld r, De to betydeligste Kreditorer var Jakob Jorgensen, 
Borgmester i Faaborg og Henrik Andersen i Pejrup, den 
fyrste med 106 og den anden med 120 S ld r.

10. H i e r o n y w u s  S p a r r e  var sodt i  Skaane, blev 
ester fuldendt Forberedelse Karididat og derefter Huslcerer i 
Norrebroby, hvor har: stiftede Bekjendtsrab med Anne M arie  
Rosenkilde, der tjente sin Moster, Præstekonen sammesteds. 
Han blev ordineret som Kapellan hos Jens Rosenkilde Palme- 
sondag tden 17de M arts 1695. Aaret efter blev han dennes 
Eftermand som Sognepræst for Vesteraaby og Aastrup. Hans 
Formuesomstcendigheder vare ikke bedre end Svigerfaderens. 
Jcevnlig blev han indkaldt for Gældsfordringer, og jcevnlig 
lader han sine egne Sognesolk indkalde for resterende Tiende 
og andre Bdelser.. Ved sin Dod d. 29de Oktober 1721 efter-



lod han sig en Gjeld paa 721 Rdr. paa 42 Steder, 
medens hele Boets Vcerdi kun vare 799 Rdr. Han efterlod 
sig 9 Boger i Folio, 10 i  Kvart, 42 i  Oktav og 10 i  mindre 
Formal. Fremdeles efterlod han 4 Heste, 4 Koer, 5Ungkvceg, 
12 Faar og 2 S v in  foruden Lam ag Grise. Zndboet var, 
om end ikke rig t, saa dog ikke saa lidet bedre end Zens 
Rosenkildes efterladte Zndbo, navnlig synes de scerdeles gode 
Senge med Lagener og Linned at vise os Anne M arie Rosen
kilde som en flittig  og huslig Kvinde. Hieronymus Sparre 
efterlod to Sonner Korfits Frederik og Zens Henrik Sparre, 
af hvilke den forstncevnte var Viceprcest t i l  Dsterhoesinge og 
Hillerslev.

11. P r e b j o r n  K l a v s e n  L a n g s t e d ,  rimeligvis en 
Son af en Klavs Pedersen Langsted i Nexo paa Bornholm. 
H an blev Student 1700 og kaldet 1721 fjerde Sondag i  
Advent (21de Decbr.) t i l  Sogneprcest i Aaby og Aastrup. 
Han giftede sig 1723 med Anne Zakobsdatter Acton af Fro- 
rup, en Datter af Sogneprcest dersteds. Zens Henriksen Acton. 
F ra hans Tid findes intet videre mcerkeligt at meddele. Hans 
Kirkebng er bevaret; den er sort ordentligt men indeholde 
kun de befalede Optegnelser. Han forbedrede Prcestegaardens 
Bygning saaledes, at den ved hans Dod ansattes t i l  en 
Vcerdi af 470 Rdr. Han dode d. 24de Aug. 1735, 56 Aar 
gammel, og jordedes i  Aaby Kirke d. 2den Septbr. D a han 
ingen Born efterlod sig, var der oprettet Testamente, som be
stemte, at Enkerr skulde udrede 50 Rdr. t i l  Arvingerne, hvorfor 
intet Skifte blev afholdt.

12. K l a v s  P e d e r s e n  R e e n b e r g .  Hsn var fodt 
i Aalborg d. 14de Zuni 1701 hvor hans Fader var Borg
mester. Han blev Student 1719, Kandidat 1729, og kaldet 
t i l  Prcest i  Aaby 3die Sondag i Advent (d. 11te Decbr.) 1735. 
Halvandet Aar senere giftede han sig med Formandens Enke, 
som dode i  Horslunde d. 14de Decbr. 1773. Reenberg skrev 
en meget smuk Haandskrift. Hans Kirkebog er fort ordentlig 
og nojagtig og indeholder flere interessante Meddelelser. Om 
hans egne Born meddeles folgende:

1738 19de A p ril dobt Kristians D itlevia Konradine,



baaren af en Bondekone, afdode Medhjelper Rasmus Bertel- 
sens Hustru i  Aastrup. Fadderne de 7 andre Medhjelpere af 
begge Sogne med deres Hustruer. Denne D atte r dode im id
lertid d. 22de A p ril 1739, blev jordet 7 Alen under Zorden, 
ved Foden af Taarnets vestre Ende.

1739 d. 25de A p ril Morgen Kl. 1 blev Vilhelm  Avgust 
fodt og kristnet samme Dag Middag baaren af en Husmands 
Kone, 5 Husmcend vare Faddere.

1740 d. 10de M a j er Prcestens Datter Kristiane Char
lotte Marinette fodt og dobt d. 13de M aj. Husmcendene paa 
Prcestegaardens Grund og deres Hustruer vare Faddere. -  
(Denne Datter blev senere gift med K r. Povlsen Thorning, 
Sogneproest i  Haslunde.)

1742 d. 27de Avg. blev Peter Lavrentius fodt. 12 unge 
Karle og 12 unge Piger vare Faddere. Han dode da han 
var 29 Uger af Bornekopper og blev jordet hos sin Soster 
udenfor Taarnet, 7 Alen under Zorden.

Foruden de Optegnelser, Reenberg har givet i  Kirkebogen, 
har man blandt andet en interessant Beretning t i l  Kirke
inspektionen om Kaldets Tilstand 1739. Den indeholder blandt 
andet fokgende:

„Aaby og Aastrup Kirker ligge ej siet en Fjerdingvej 
fra  hinanden, faa at en B y ligger midt imellem, og 
alle tre Byer kan fra deres Vangeled se Prcestegaardens 
Skorstene. Hvad Tienden af Bonderne angaaer, da kan den 
cedes op af Tjenestefolkene, der behoves t i l  Landvcefenet; og 
for at cede den faa de Offeret t i l  Lon oven i  Kjobet. De 
tre Hojtidsofre reduceres aarlig, thi det er et staaende Gammel- 
mands-Ord hos Bonderne: Kongen skal  have sit. Husbonden 
v i l  have sit, skal det fkorte nogen Steds, faar det vcere paa 
Prcesten. Og det er en v itte rlig  Sandhed, at over 48 Men
nesker har fuldkommen Byrde i  at boere 1 Rdr. paa Alteret 
t i l  Prcesten.

Kaldets Tiender ere 140 Rdr., derimod svares Rente af 
Prcestegaarden 25 S ld r. Folkelon 106 S ld r. A f Resten skal 
faa Prcesten udrede Folkenes Kost. og disse 8 Menneskers Kost 
Aaret om kan da ikke regnes mindre end 200 Rdr., som er



25 Rdr. for hver, 6 h om Dagen, der er det samme som en 
Fanges Kost." Derefter angives adskillige andre Afgifter, 
der iblandt A fg ift t i l  Enken 52 S Idr., men t i l  Avlsredskaber, 
Indbo o. f. v. laaner v i Penge og forrenter t i l  vor Dods- 
dag, endelig Brod t i l  Prcesten med Hustru og Born og Kloeder 
t i l  hans Stand og Familie. Broendsel koster alene 20 Rdr. 
S lu tte lig  da! Smeden skal have Tcenger og Proesten Boger, 
men ikke har jeg oplagt i 3 Aar faa meget som Brochmanns 
Postil kan kjobes for."

Efter denne Beretning skulde man formode, at der var 
en Tilbagegang i Forholdene ester de forholdsvis gode Med
delelser, der ere afgivne af Zorgen Jakobsen hundrede Aar 
forud. Det var vel og for en Del saaledes, men Jorgen 
Jakobsens Optegnelser ere skete, for han blev udplyndret af 
Svensken 1658, og for Krigen og dens Folger havde svcekket 
Landet. Jens Rosenkildes Beretning 1690 er givet med lige 
saa morke Farver som Reenbergs, og de ere vistnok begge for 
morke.

Klavs Reenberg dode som Provst i  S a lling  Herred l766.
13. A n d e r s  e l l e r  A n d r e a s  M o l l e r  blev fodt i

Horsens tz. 27de Novbr. 1726 as fattige Borgerfolk. Faderen 
Mads Holgersen og Moderen Anne Kirstine Andersdatter. 
Han blev Student fra Horsens Skole 1747 og Kandidat 
1752. 1762 blev han personel Kappellan i  Vesterhoesinge og
Sandholts Lyndelse, hvorefter han 1766 blev kaldet t i l  Prcest 
i Besteraaby og Aastrup. Han var g ift med Johanne K ir
stine Graden, som dode 1794. Hun fljcenkede ham 13 Born. 
Anders M ollers Navn har en god Klang i  Menighederne, og 
den Postil. som han udgav 1782, er skattet hojt blaudt de 
crldre i  Besteraaby sg Omegn. Den 25de J u n i 1784 blev 
han af Statsminister Grev Kristian D itlev Reventlow kaldet 
t i l  Sogneprcest i  Horslunde og Nordlunde paa Laaland, og 
heller ikke her ere Sporene af hans skriftlige Forkyndelse ud
rustede i  de to Menneskealdre, som siden ere rundne. Fra 
dette Embede tog han sin Afsked 1806. Han dode 1809.

14. H a n s  J o r g e n  A m m e n t o r p  blev fodt i  Vester 
Skjorringe 1749. Hans Fader, Anders Nielsen Ammentorp,



var Prcest t i l  Skjvrringe-Tirsted og Wejleby Menigheder paa 
Laaland. Han blev Student fra  Nykjvbing Skole 1776, 
Kandidat 1777 og kaldet 1784 t i l  Andreas M vllers Efter
mand i Vesteraaby og Aastrup. Han giftede sig det fvlgende 
Aar 15de M a j med Margrete M arie Hansdatter Hvalsve af 
Kvng, som uden B vrn  dvde fra ham efter 2 Aars ZEgtestab. 
Han giftede sig nu 1788 med hendes Svster, Elisabet M arie 
Hvalsve, svin dvde 1818. Hun stjcenkede ham en S vn og 
tre Dvtre, af hvilke Zohanne Andrea var g ift med Andr. 
Ammentorp Svrensen, der in d til for et P a r A ar siden var 
Prcest i Terslev. Hans Jvrgen Ammentvrp dvde 1818.

15. M i k a e l  A n d r e a s  Fos ie B e r g  blev fvdt 1768, 
Student 1785, Kandidat 12te J u li  1791 med fvrste Karakter; 
Sogneproest i  Hvjberg og Elsborg i  Aarhus S t i f t  1799, 
hvorfra han 1817 flyttede t i l  Dster-Nykirke i  Ribe S t if t ,  flor 
derfra d. 20de Septbr. 1818 at blive kaldet t i l  Vesteraaby 
og Aastrup. Han var siden 1799 g ift med Ingeborg Aaboe. 
En Svn af dette Wgtestab, Andreas Hvjer Berg gift med 
Charlotte Louise B irg itte  Oppermann, var Sognestrcest i  Hem 
i  Aarhus S t if t ;  en Datter Charlotte Amalie Berg g ift nred 
Sognepræst I .  F . Winstrup i Grejs. Berg dvde 1839 og 
er bekjendt for en dygtig og nidkjcer Prcest.

16. Cces ius  C r i n i t u s  J n o p i n a t u s  K r o h n  er
fvdt i  Nyborg d. 9de Septbr. 1812, hvor hans Fader Joh.
I .  Krohn, var M a jo r i  A rtillerie t. Han blev Student fra
Borgerdydsstolen paa Kristianshavn, 1831. Kandidat, 8de 
M a j 1837 med fvrste Karakter, hvorefter han d. 24de A p ril 
1838 blev Kapellan i  Dsterhcesinge og Hillerslev og som saa- 
dan ordineret d. 26de J u n i 1838. Den 27de A p ril 1839 
blev han personel Kapellan ved Frue Kirke i  Svendborg hvor
fra  han sex Uger senere, 8de J u n i 1839, af Grev D itlev 
Reventlow paa Brahetrolleborg blev kaldet t i l  Sogneproest for 
Vesteraaby og Aastrup. 1840 cegtede han Louise Katrine 
Karoline Astrup der var fvdt i  Kjvbenhavn d. 11te J u n i 
1814, men opdraget hos Grevinde Josefine Reventlow paa 
Brahetrolleborg. Hendes Fader var Generalkrigskommissar 
Hagen Kr. Astrup. 8 Svnner og 4 Dvtre ere Frugten af



dette Wgteskab. Z  sine fyrste Embedsaar har Pastor Krohn 
opfort den smukke nye Prcestegaard, der blev fuldfort 1843, 
ligesom han ogsaa har fremkaldt dens venlige Omgivelser, der 
i  Forening med Egnens Skjonhed, gjor Stedet t i l  et af de 
skjonneste i  en vid Omkreds.

3 Vesteraaby og Aastrup Degnekald.

Foruden at hjcelpe sin Sogneprcest ved de kirkelige For
retninger var det allerede ifolge Kristian den andens Befaling 
paalagt Degnen at undervise Bondernes Born i  Religion 
samt lcere dem at lcrse og skrive dansk. Den forste Bestem
melse stod sidei: ved M agt eller gjenoptoges, den sidste der
imod ikke; og der hengik over 200 Aar, inden det igjen blev 
en kongelig Befaling, at Degnen skulde lcere de unge at lcese 
og skrive. Det var ej engang optaget i  den danske Lov 1683. 
Der blev kun ved denne Lejlighed bestemt, at de Degne, som 
efter den Tid vilde soge Ansættelse, maatte vcere Studenter.

Paa en vis bestemt Dag om Ugen skulde Degnen samle 
de unge et eller andet Sted i  Landsbyerne baade i  Hoved- 
og Annexsognet, og, lige som Prcrsten k j o r te  t i l  Kirken, 
maatte Degnen standsmæssig r i d e  ud paa Undervisning, der 
vcesenlig bestod i  Luthers Katekismus og Bornelcerdommens 
Forklaring. Udeblivelse fra disse Moder paadrog vedkommende 
Ansvar. Imedens man ventede paa Degnen, morede de unge 
sig med at lege, synge og fortoelle. Mangen en gammel Vise 
og mangt et Sagn er bleven bevaret gjennem (flere Hundredaar) 
paa denne Maade.

Foruden at vcere f r i  for Landgilde, W gt og Arbejde af 
det Kaldet tilhorende Degnebol, nod Degnen Offer, Smaa- 
redsel og Degnetrave af Bonderne. Offeret angives for Aaret 
1810 at udgjore alene for Aaby Sogn 36 M ,  Akcidenserne 
omtrent 12 M ,  Smaaredsel bestod i  adskillige Bdelser efter 
de enkelte Sognes Skikke og Vedtcegter: Brod, Kage, Flcesk, 
Gces, 2Eg o. s. v. Degnetraven var egentlig en Trediedel 
Tiende imod hvad Prcesteu nod, men ydedes de fleste Steder



med Korn i  Skjceppen, ligeledes en Sjettedel af Kvcegtienden, 
der i  Almindelighed Letalles med en lille  A fg ift i  rede Penge.

T il den ncermeste latinske Skole maatte Degnen yde nogle 
Skjepper Korn efter Zndtcegtens Storrelse. Degnen i  Aaby 
maatte i  gamle Dage yde dette Degnekorn t i l  Faaborg Skole, 
men, da saadant for en Del blev forsomt, havde Herreds
provsten 1588 alle S a lling  Herreds Degne samlede i  Faaborg. 
Efter Oplcesningen af det kongelige Brev gave Degnene deres 
„arme Vilkaar tilkjende, at, hvis de skulde det udrede, da 
kunde de ikke fode deres Hustruer og smaa Born, men be- 
gjcerede underdanigst, at der mildeligen maatte handles med 
dem." De lovede med god V illie  at give hver et vist Kvan
tum, efter enhvers LEvne og Lejlighed. K arl Mogensen i 
Aaby lovede at give 1 D r l  Byg (12 Skpr.), hvilket var det 
hojeste nogen kunde give. Det er altsaa et Bevis paa Kaldets 
gode Jndtcegter og Degnens gode Omstændigheder. D a 
Faaborg Skole nedlagdes, maatte flige Afgifter ydes t i l  Odense 
Skole, og denne A fg ift ydedes for Aaret 1810 med 2 M .

Folgende Degne have efterladt M inder om sig i  Vester
aaby og Aastrup Sogne!

1. K a r l  M o g e n s e n  var Degn 1588. Han var fodt i  
Aaby, boede ikke i  Degnebolet, men lejede det ud for 5 P. og 
boede i  en ham tilhorende Bondegaard nord for Kirken.

2. M a d s  D e g n  ncevnes 1633 i  Iorgen Jakobsens 
Kirkebog.

3. E j le r  M a d  s en og hans Kone Anne Ejlers havde Ord 
for Troldom. Bloch fortceller, at de „troldede" Prcesten Zens 
Rosenkilde, faa han faldt i  en fvcer Sygdom, og Præstekonen 
gik fra  sin Forstand. D a Prcesten maatte tage sig en Med
hjælper, Hieronymos Sparre, vilde Degnen ogsaa ove sine 
ondskabsfulde Konster mod ham. Men Hieronymus Sparre 
kom efter det og vidste Raad mod sligt. Han tog Degnen 
for sig og bankede ham dygtig af, saa han fra denne Dag 
havde Fred.*) E jler Madsen var allerede Degn i  Aaby 1664.

* )  Denne Historie maa have tildraget sig inden S parre  blev Kapellan 
i  Vesteraaby, da E jler Madsen var dpd 3 A ar fpr denne Tid.



1688 ansattes hans Degnebol for 5 Skpr. 1 Fdk. Htk. Han 
levede im idlertid ikke lcenge efter at Hieronymus havde be
handlet ham for Troldom, th i han dode 1692. Den 25de 
A p ril blev Boet registreret. A f Husdyr fandtes 2 Heste, 1 
Kvie, 4 Faar med Grode, 2 Gimre og 1 ungt S v in . Hele 
Boets Vcerdi var 66 M  3 A Gjcelden 20 M  1 A. Han 
havde 2 Sonner Mads og Knud og 5 Dottre. Hans Enke 
blev senere stejlet for et M ord paa en gammel Kone, som var 
i  hendes Hus.

4. Z e n s  M o g e n s e n  Q v i s t  (1692— 1704) var en 
Broder t i l  U lrik Mogensen, Forpagter paa Brahetrolleborg. 
Hans Omstændigheder vare saa gode, at han havde bestemt 
50 M  i rede Penge t i l  hver af sine 4 Dotre, men, da han 
dode under en Operation i  Kjsbenhavn inden han fik samlet 
denne Sum, lovede Enken, Anne Jakobsdatter, ved den af
holdte Skifteforretning d. 19de J u li 1704, at tilskyde, hvad 
der fattedes, med 60 M", og desuden tage sig af Bornenes 
Undervisning og Skolegang.

5. Z e n s  R a s m u s s e n  K r a g  (1704— 1750) giftede 
sig med Jens Mogensens Enke, som dode 1722. Han giftede 
sig derpaa med M arie Danchel, som dode 1747. Hun efter
lod 1 Datter, B irg itte  M arie, der var fodt 1726. Deres 
Indbo var hojst ubetydeligt, da Degnebolet var afbrcendt i  
den store Ildebrand 1746, hvorved Degnen og Konen kun 
med Moje reddede sig ud af Ilden . Zens Krag fik i  sin 
Alderdom en Medhjcelper i sin Svigerson, Lavrits Aagaard 
Bloch, der var Skoleholder i  Aastrup og allerede var antaget 
som Zens Krags Eftermand.

6. L a v r i t s  A a g a a r d  Bloch (om hvem se det ucer- 
mere under Skolelærerne i  Aastrup) var kun Sognedegn en 
kort Tid, da han allerede dode i  Efteraaret 1751, hvorpaa 
hans unge Enke giftede sig med Eftermanden. Bloch efterlod 
sig to Sonner: Severinus Janus Larsen Bloch, Student, og 
Klavs Danchel L. Bloch, Snedker.

7. K r i s t e n  Zensen B i n d e s b o l  (1751— 1774) var 
derimod Tegn i  24 Aar t i l  sin Dod 1774. Ved den nys- 
ncevnte B irg itte  M arie Zensdatter Krag blev han Fader t i l



den hcederlige Jens Bindesbol, der dode som Sogneprcest i  
Ledoje, og Farfader t i l  den for sex Aar siden afdøde dygtige 
B iflop Severin Clavdius Vilken Bindesbol, der forst var 
B iflop  over Aalborg siden over Laalands og Falsters S t if t .

8. H a n s  B r o  (1774— 1795) var den sidste Sognedegn 
for begge Menigheder. Han sad i  et ringe Skolehus i  Ellerup 
By og bod at give 20 M  t i l  Enken i  aarlig Pension, om 
han maatte faa Embedet. 1774 blev han da kaldet t i l  Skole
holder i  Aastrup og Degn ved begge Menigheder i  Kristen 
Zensen Bindesbols Sted. Han maa nu —  siger Kaldsbrevet, 
ligesom hans Formand have Plads i  Skolebygningen i  Aastrup. 
Da Degnebolet i  Vesteraaby er afbrcendt for en Del Aar 
siden, haver han intet at besatte sig med det Stykke Jord , 
som horte t i l  ncevnte Degnebol i  Aaby, men som nu var hen
lagt Skolen t i l  Have. Den ovrige Degnejord omtales ikke. 
Der horte ifolge Hofmans Fundatzer (V I. 180) t i l  Aaby 
Degnebol et Stykke Jord i Vomgel paa Skp. Land, og 1 
Stykke Jord i  Gundestrup Ny-Have paa 3 Skpr. Laud. Det 
i  Aaret 1746 afbrcendte Degnebol i  Aaby blev altsaa ikke 
senere gjenopfort, idet den unge Loerer i  Aastrup Skole paa
tog sig at besorge Degnetjenesten ved begge Sogne, imod som 
soran meddelt at faa Lofte paa at blive sin Svigerfaders 
Eftermand; og Stedet ved nu ingen at paavife. Men efter 
a lt at domme har det ligget et Sted imellem Gadekjceret og 
Rasmus Jensens Gaard, th i her odelagte Ild e n  nceste Aar 
5 Steder foruden Degnens Bolig. 1752 skete et Magelceg 
nled nogen Jord, der var bleven udlagt t i l  Skolen af Nakke
bolle Bonders Agre i  den Mark nord for Byfalden t i l  en 
Kaalhave, medens Nakkebolle fik Vederlag i  Jens Krags af
brcendte Degnebols Grund, der blev henlagt t i l  Kristen Lolliks, 
nu (1787) Peder Jensen Lolliks, Grund, for at faa storre 
Byggeplads. Skolens Have var da ud t i l  Gaden 53 A l. 
lang fra Dst t i l  Vest og 29 A l. i  Nordenden, 30 A l. i  den 
sondre Ende.

Efter Hans Bros Dyd d. 23de Januar 1795 stod Kaldet 
ledigt i  flere A a r, ind til Stridighederne om Kaldsretten 
imellem Brahetrolleborg og Nakkebolle 1799 vare bilagte.



9. J o h a n n e s  Hansen P a d e  blev kaldet t i l  Degn og 
Skolelcerer i  Vesteraaby 1799, medens Aastrup ligeledes fik 
sin egen Degn.

10. J o r g e n  M o r t e n s e n  blev ligeledes kaldet t i l  Degn 
og Skolelcerer i  Vesteraaby 1822.

11. H a n s  H e n r i k  A n d e r s e n  ligeledes 1872.
Om de tre sidste Degne v il der blive ncermere ta lt under 

Skolelcererne i  Aaby.

4. Skolevæsenet

Den tohundredaarige Forbindelse med Baroniet Brahe- 
trolleborg har medfart, at Ordningen med Hensyn t i l  Kirke 
og Skole i  Vesterbaay og Aastrup er foregaaet efter en foelles 
P lan. Det er det fortrin lige Skolevcesen og de i  sin Tid 
dermed forbundne Læreanstalter paa Bernstorfsminde, der har 
g jort Brahetrolleborg beromt endogsaa ud over Danmarks 
Grcenser. Allerede samtidig, ja  endogsaa forinden den forste 
ordnede Skoleindretning begyndte ved Brahetrolleborg, op
fortes der Skoler ved Aaby og Aastrup Kirker og ansattes 
lonnede Lcerere. Det var den cedle Baron Frederik Trolle, 
der lagde Grunden t i l  Almuens Oplysning paa disse Egne, 
da han opforte Skoler ved alle sine Kirker. Naar man tager 
Tidsforholdene i  Betragtning, og erindrer, at de den Gang 
vare saa slette som neppe nogensinde for eller siden, da ikke 
alene Bonderne vare i  fattige og usle Qmstcendigheder, men 
det var ogsaa Herremandene, ja  Baron Frederik Trolle var 
selv en fattig M and; saa maa det i  endnu hojere Grad paa- 
skjonnes at han ikke alene fandt M id le r t i l  at opfore sex 
nye Skoler, men ogsaa t i l  at indkjobe Jordegods, som han 
henlagde t i l  Loerernes Lonning.

Ved Vesteraaby og ved Aastrup Kirker lod han i  Aaret 
1691 opfore Skolebygninger og Lcereboliger, og ved en Fun
dats af 19de Januar 1692 fljcenkede han t i l  Lcerernes Lon
ning og Skolernes Vedligeholdelse en Bondegaard i  Hundstrup, 
saaledes, at Landgilden aarlig skulde udredes t i l  Skolemestrene,



og. Ind fa tn ingen  deles lige imellem begge Lcererne. Im od  
at nyde disse Jndtcegter og fr it  Ophold i  Skolen skulde de 
ansatte Lcerere holde Skolebygningerne vedlige og antage og 
undervise alle Sognefolkets Born „ fo r en billig og lidelig 
Betaling." Det fulgte altsaa as sig selv, at enhver, som enten 
ikke havde S ind eller Raad t i l  at lade sine Born soge de 
nye Skoler, fremdeles ligesom hidtil skulde soge Degnens 
Undervisning i  Religion, der var den eneste Skoleundervis
ning, som ellers gaves paa Landet.

Im id le rtid  blev den t i l  disse Skoler henlagte Bondegaard, 
med Landgilde, Zndfcestning og Herlighed af Baron Niels 
Trolles Formyndere i  Aaret 1716 solgt, t i l  Flintholm , imod 
aarlig at betale den ncrvnte Landgilde efter Fundatsen, og 
desuden at betale t i l  Skolerne istedet fv r Sagnfald og anden 
Herlighed 2 M  aarlig. T il Sikkerhed for Opfyldelsen af 
denne Forpligtelse pantsattes F lin tho lm  Hovedgaard med 21 
Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. H rtk.; men Folgen blev, at Skole
mestrene knn med stor Vanskelighed fik det betingede Land
gilde. og Skolernes Vedligeholdelse, der skulde udredes af 
Zndfcestningen, blev aldeles forsomt. D a der nu 1739 skulde 
foretages en ny Ordning af Skolevæsenet, blev der af Sogne
præsten gjort et Forlog paa at vinde Gaarden tilbage, som 
intet sorte til. Skolernes Vedligeholdelse blev for en Del 
overtaget af Brahetrolleborg, og da Sognedegnen efter I ld e 
branden 1746 fik Bolig i Aastrup Skole, kunde han som 
Degn og Skolelcerer leve der. Skoleholderen i  Aaby, kunde 
ikke leve af sin knappe Lon, der 1740 kun bestod i  de 12 
Skpr. Byg, 8 Skpr. Havre, 1 O tting Sm or og 2 M f 11/3 
i  Penge, som han aarlig modtog fra  Flintholm . Lodsejerne 
tilstode ham da et Tillceg af 10 M ,  og i  Steden for de 
Koers og Faars Grcesning samt Zldebrcendsel, som Forord
ningen af 28de Ju n i 1739 hjemlede, tillagdes der ham 4 M .  
Skolen i  Aaby bestod af 9 umådelige Fag og var ganske 
brostfceldig, hvorfor den blev sat i  Stand af Grev Reventlow. 
Denne Velvillighed af Lodsejerne fandt Skolehvlder Kyng dog 
for utilstrækkelig i  Henhold t i l  den nye Skoleordning. Han 
indgav derfor i  Februar 1742 et Andragende t i l  Amtmanden



og Provsten, og fremhoevede, at der i  Sognet var over 230 
Born, af hvilke 180 kunde og burde soge Skolen. Han havde 
ikke engang en Kaalhave, og hans Lon var ikke saa meget 
som en Daglejers, hvorfor han bad om, at der i  det mindste 
maatte tillcegges ham 40 D f. Lodsejerne fandt in tet imod 
hans Andragende at erindre. Fra Holstenshus blev det 
endog anbefalet t i l  de andre Steder, og hansOnfke blev saa- 
ledes opfyldt.

T il Opmuntring for fattige og flittige Skoleborn i  begge 
Sogne havde Baron Frederik Trolle ved Fundats af 27de 
Febr. 1694 henlagt Afgiften af et Bolsted og et Hus i  U l- 
bolle Strandhuse paa 9 Slettedaler aarlig. Sognepræsten 
stnlde nyde Jndfcestningen og betale aarlig 8 Slettedaler t i l  
16 fattige og flittige Skoleborn, otte i  hvert Sogn.

Aaby og Aastrup Skolelæreres Vilkaar stode ved Ud
skiftningens Begyndelse 1786 endnu paa samme Stade som 
efter Ordningen 1742. Det var forst efter vidtløftige For
handlinger imellem Lodsejerne, at man, noermest ved Grev 
Ludvig Reventlows varme Interesse for Skolevoesenet, fik 
udlagt en Jordlod paa 6 /§  Tdr. Land i  Norretoft, der t i l 
ligemed et Stykke Degnejord (Erstatning for de tidligere 
spredte Jordstykker) endnu udgjor Skoleloddens Areal. Efter 
at Striden om Kaldsretten t i l  Aastrup Degne- og Skole- 
loererembede var bilagt, lod Grev Ludvig Reventlvw i  Aaret 
1800 opfore en ny grundmuret Skolebygning og Degnebolig 
i  Vesteraaby, i Steden for den gamle Trolleske Skole paa 
Kirkegaarden.

I  en i  Aaret 1812 afgiven Indberetning anfores ad- - 
fkillige Troek af Forholdene paa hin Tid, hvilke tilstrækkelig 
godtgjor, at Vesteraaby Skole blev behandlet som en af 
Brahetrolleborg Sogns egne Skoler. Baade Grev Ludvig 
Reventlow, hans efterladte Enke Anne Sybille Schubart, og 
senere Tonnen Grev D itlev Reventlow have stedse omfattet 
Baroniets Skolevcesen, hvorunder Vesteraaby Skole ogsaa 
horte, med en Kjcerlighed og Varme, der soger sin Lige i 
vort Land.

Foruden Opforelsen og Vedligeholdelsen af den smukke,



stcerke og lyse Skolebygning, hvis Assurancesum i Aaret 1812 
var 1190 Dk, ydede Grev Revenllow hvert A ar 10 Favne 
Knippelbrcende soruden 30 Lces Tarv fra  Baroniets Moser og 
viste paa mange andre Maader sin Velvilie mod Aaby Skole. 
Saaledes lode blandt andet Grev Revenllow paa Trolleborg 
og Kammerherre Holsten paa Holstenshus i  Aaret 1832 op- 
fare et nyt Bryggerhus ved Skolen, uden nogen Udgift for 
Sognet. Trods disse betydelige Ofre vedblev dog Zndtcegten 
af Baron Trolles Legat af 1692 at tilflyde Skolelcereren i  
Vesteraaby med 1 O tting  Sm ar 1^ Td. Byg, 1 Td. Havre 
og 2 M  11 s t i  Penge, medens Aastrup Skolelcerer fik en 
tilsvarende Del, hvilket alt leveredes fra Flintholm  Hovedgaard.

Det hele tiendeydende Hartkorn i  Vesteraaby Sogn var 
250 Tdr., men Degnens Andel i  Tienden for det Hartkorn 
(58.1 Td.), der henharte under Baroniet Brahetrolleborg, var 
allerede asstaaet af Degnen Bro mod en aarlig Godtgjarelse 
af 12 M ,  medens Degnen af det avrige Hartkorn nsd 6 
Tdr. 3^ Skpr. Byg og 2 Skpr. Rug af Lindevads Molle. 
Hojtidsofferet regnedes t i l  36 Akcidenserne t i l  12 M f, og 
Kvcegtienden udgjorde, efter at Gaasetienden var bortfalden, 
omtrent 4 M  4 U. H ertil kom endvidere 23^ Snes M g  i  
Paaskerente og en fast aarlig Skolelon, 40 M .  Naar Ban
derne leverede Degnebyg, maatte Degnen efter gammel Skik 
give dem en Tande godt D l,  3 Potter Brcendevin, 1 Pd. 
Tobak og de fornadne Lys. Ved Ostemcelkens Modtagelse, og 
naar Vanderne kjarte Brcende og Tarv t i l  Skolen, var de fra  
gammel Tid af vante t i l  at blive trakterede af Degn og 
Skolelcerer.

Medens hele Sagnets Folkemcengde kun omtrent var 700 
Mennesker, var i  Aaret 1812 de skolesagende Barns Tal 1 2 7 . — 
Hele Aaby Sogn har paa faa Undtagelser ncer lige t i l  1857 
sagt Vesteraaby Skole; men, da Barnetallet blev a lt forstort, 
maatte man opfare en Skole ved Pejrup, ved hvilken Niels 
Hansen Larsen under 29de Oktbr. 1857 blev kaldet som Lcerer. 
Han er fadt d. 6te Aug. 1833 i  Vejstrup ved Svendborg 
hvor hans Fader var Skolelcerer, blev demiteret fra  S kaarup. 
Seminarium 1854 og modtog derefter Anfcettelse som Hjcrlpe-



lcerer ved V iby Skole paa Hindsholm, hvorfra han blev 
kaldet t i l  Pejrup Skole.

Skolelærerne ved Aaby Skole.
1. S o r e n  Jensen D u e  var den forste Lcerer ved 

Frederik Trolles Skole. Om hans Dygtighed som Lcerer 
mceldes intet, derimod har man den uhyggelige Efterretning 
om ham, at han brod ind i  Rasmus Larsens Hus i Aaby 
og stjal 2 Skjorter, 2 Tinfade, 2 Tintalerkener, 1 Buloxe, 1 
Jernvcegge, 1 Spaankniv, ^ Skp. Boghvedegryn og et Boste 
Flcesk. Herfor maatte han give en Tonde D l t i l  Byen og 
romte siden bort om Natten. Han blev senere Klokker i  
Rudkjobing.

2. K r i s t e n  N i e l s e n  kom underFattigvcesenet, da han 
ikke lcenger kunde tjene som Skoleholder. Han dode d. 27de 
Decbr. 1739 af den i  Aaby grasserende Sm itsot, Sprinkel- 
sygen. 87 Aar og 1 Dag gammel.

3. A n d e r s  C h r i s t e n s e n  B r e m s  blev ligeledes et 
Offer for Sprinkelsygen, idet han dode d. 22de Avg. 1740 
i  en Alder af 69 A a r ;  men allerede forinden havde han af- 
ftaaet Tjenesten t i l

4. N i e l s  M a t h i e s e n  H j e l m ,  der dode som Skole
holder i Aaby af Smitsoten d. 27de A p ril s. A  , 29 Aar 
gammel. Hans Enke blev 1741 gift med Birkeskriver 
Henrik W ilh je lm  i  Aaby, som havde skilt sig fra sin forste 
Hustru.

5. H a n n i b a l  H o g  blev nu ansat som Skoleholder, 
men dode ligeledes af samme ondartede Sygdom d. 22de 
Oktober. Det var den fjerde Skoleholder man maatte jord- 
fceste i  Lobet af 10 Maaneder.

6. H e n n i n g  P o u l s e n  K y n g ,  en Student, der var 
Skoleholder i  Hillerslev, blev nu befordret t i l  Aaby Skole. 
Han var en Son af Poul Henningsen Bang eller Kyng, 
Sogneprcest i  Skagen. Skjont g ift med Anne Sofie Winding, 
efterlod han sig ingen Born. A f det ved hans Dod d. 27de 
Avg. 1757 afholdte Skifte, ser man, at hans Indbo var 
tarveligt og ringe.



7. K a r l  F r e d e r i k  H o l m  var Skoleholder i  Aaby 
fra 1757 t i l  sin Dpd 1764.

8. M a d s  R a s m u s s e n  G y n g e r ,  en Spn af Gaard- 
mand Rasmus Gynger i  Gjcerup, blev Skoleholder i  Aaby 
1765. Han skulde have Tilsyn med Kirken og Kirkegaarden, 
med Ungdommen o. s. v. Han fratraadte sin Tjeneste 1799, 
og, da han nogle Aar senere d. 5te Oktbr. 1804 var gaaet 
t i l  Trolleborg, soer han vild om Aftenen og kom ud i  en 
Mose paa Aaby Mark, hvor han fandt sin Dod. T il A rv  
og Deling imellem hans fire Bsrn efterlod han 24 M .

9. J o h a n n e s  H a n s e n  P a d e  var en af de unge 
Mcend, Grev Ludvig Reventlow paa egen Bekostning lod op- 
lcere paa Seminariet i  Kiel, hvorefter han blev Skolelcerer i  
Gjcerup 1787, i  Haagerup 1789, og 1799 i  Vesteraaby, i  
hvilket Embede han virkede, in d til Alderdommen npdte ham 
t i l  at trcede tilbage 1822, og dpde 1836, 82 A ar gammel.

10. J p r g e n  M o r t e n s e n  er fodt i  Fleninge 1794, 
hvor hans Fader, Morten Pedersen, var Bolsmand. Med 
Understottelse fra Brahetrolleborg, kom han paa Bernftofs- 
minde Seminarium under den dygtige Lcerer, Professor Dst, 
og blev dimileret herfra 1815 med forste Karakter. Efter 
forst at have vceret Privatlcerer var han 4 Aar Lcerer ved 
Skolen i  Rynkeby ved Kjerteminde, og forlod kun dette Sted 
for at imodekomme sin Velgjorers, Grev Reventlows, Dnske, 
som kaldte ham t i l  Kirkesanger og Skolelcerer i  Vesteraaby 
d. 9de Novbr. 1822, hvor han virkede omtrent halvtresinds- 
tyve Aar. Som en Erkjendelse af sin nidkjcere Virksomhed i  
Skolens Tjeneste, modtog han 8de M a j 1838 Dannebrogs
ordenens Solvkors. Ligeledes modtog han 1857 fra Sognets 
Beboere en vcerdifuld Gave (et Taffeluhr, en Pibe og en 
S to l. Paa sin Guldbryllupsdag d. 23de M a j 1872 modtog 
han igjen en vcerdifuld Gave, en mcrgtig Sokvkande, fra  
Sognets Beboere, og en Splvsukkerstaal fra Grev Reventlow 
paa Brahetrolleborg. Samme A ar tog han sin Afsted.

11. H a n s  H e n r i k  A n d e r s e n ,  Lcerer ved Frederik 
Zuuls Skole paa Taasinge, som under den 11te Ju n i 1872. 
blev kaldet t i l  Kirkesanger og Skolelcerer i  Vesteraaby er fpdt i



Stenstrup d. 24de M a j 1838 hvor hans Fader var Skomager. 
Han udgik fra  Skaarup Seminarium i  J u li  1858. Fra 
Septbr. s. A. t i!  Novbr. 1859 var han Andenlærer ved 
Sorup Skole, hvorefter han i  3 Aar var Andenlcerer i  sin 
Fodeby Stenstrup t i l  han i  Januar 1863 blev Lcerer ved 
Fred. Juu ls  Skole og Organist ved Bregninge Kirke paa 
Taasinge.

Skolelærere ved Aastrup Skole.
1. H a n s  P e d e r s e n  var Lcerer ved Baron Trolles 

Skole 1725. Han dode 1745.
2. L a v r i d s  A a g a a r d  Bloch en Son af Soren 

Bloch, Forpagter i  Aaby Prcestegaard, dode som Skoleholder 
i  Aastrup 1751. Ved Skiftet i  Aastrup Skole s. A. fandtes 
en ret god Bo: en Del gode Sengeklceder, Linned, Dcekketoj 
og Gardiner; en Ko, en Kalv og 2 Faar; over 60 Boger, 
mest latinske. Hele Boets Vcerdi var 175 M .

3. K r i s t e n  J e n s e n  B i n d e s b o l  var ligeledes Lcerer 
i  Aastrup Skole og Sognedegn for begge Menigheder.

4. H a n s  B r o  var ligeledes Lcerer ved Aastrup Skole 
og Sognedegn ved begge Menigheder (se foran).

5. P e d e r  Jensen  Korch blev forflyttet fra Aastrup 
1806, hvorefter Grevinde Sybille Neventlow under 18de Avg. 
s. A. kaldte

6. L a r s  H a u g s t e d  t i l  Sognedegn og Skolelcerer i  
Aastrup. Han var her dog kun et halft Aar.

7. V i l l a d s  P e d e r s e n  A g e r t o f t  blev kaldet af 
Grevinde Reventlow d. 15de M a j 1807. Efter 42 Aars 
Tjeneste som Kirkesanger og Skolelcerer i  Aastrup sogte han 
1849 om Afsted med Pension, saaledes, at hans Son maatte 
troede i  hans Sted. Et Onske som ogsaa blev opfyldt.

8. M i c h a e l  H e r m a n  A g e r t o f t  kaldtes t i l  Kirkesanger 
og Skolelcerer i  Aastrup d. 22de M a j 1849.

Efter Udskiftningen er der tildelt Degnen og Lcereren i 
Aastrup en passende Jordlod med en ny Skolebygning midt 
i  Sognet. Den gamle Trolleste Skole staar endnu paa Kirke- 
gaarden og afgiver Bolig for Kirkevcergen.



I l l  Afsnit.

Broendcgaard
med Skove og Skovgaarde i Sognets nordlige Del.

Lyt med Andagt t i l  Naturens Rest,
Som  i Skoven hojt og kraftig ta le r ;
Fuglens Kviddren tolker Livets Lyst,
Vaarens Lev det glade Haab dig maler 
— Lyt andcegtig da t i l  Skovens Rest,
Luk ej D ret for dens Visdomslære,
Lad dens Blidhed smelte from t d it Bryst,
Lad dens Barfkhed dig Formaning vcere.

(Kristian W ilster)

1. Trindt omkring i  de fordum saa mceglige Skove, af 
hvilke store S trikn inge r i  Aaby Sogns nordlige Del og de 
tilgrcendsende Brahetrolleborg og Krarup Sogne endnu ere 
bevarede, laa i  gamle Dage enkelte Gaarde og B o l, hvis 
Beboere paa Grund af deres ensomme L iv , uden Forbindelse 
med de muntre og selskabelige Kredse, der dannedes i  enhver 
stprre Landsby, ncesten regnedes for halvt vilde Folk. Den 
unge Pige, som voxte op i  en saadan Skovgaard, lcerte ikke 
at danse eller lege som Byens Ungdom. Kom hun en enkelt 
Gang sammen med denne, maatte hun med sine seere Fagter 
finde sig i  at vcere Gjenstand for Byfolkenes Munterhed. 
Bnglingen var lige saa ilde stedt. Han kom hvcerken sammen 
med dem paa Bygaden om Sommeraftenen eller i  Hovlaget 
paa Hovedgaardens Mark, da de fleste Skovgaarde laa under 
Hovedgaardstaxt, og saaledes vare f r i  for Hovning. Beboerne 
i  Skovene vare i  Reglen stille og indesluttede Folk, dristige 
Krybskytter og —  Skovtyve.

A f disse gamle Skovgaarde laa allerede for halvfjerds 
hundrede Aar siden Brcendegaard, Gjeldebrede og Kragegaard 
i  Aaby Sogn, medens Splvbjerg, Fiskerup, Frydenborg,



Roglegaard, Kostenborg, Pibengaard eller Munkepiben, 
Nosseberg, Kulleborg, Bcebe, Nelleborg og Grofteberg laa i  
Trolleborg og Krarup Sogne. De fleste af disse Steder 
ncevnes i  en Fortegnelse over Holmeklosters Jordegods 1525.

Skovboernes vigtigste Jndtcegt var Svineavlen. Ager
dyrkningen var for dem ncesten en ligegyldig Sag. Deres 
Agerland var af mindre Omfang og laa desuden indesluttet 
af de tcette Skove, udsat for V ildtets skadelige Besog, faa 
Kornavlen maatte staa tilbage for Kvceg- og Svineavlen. 
Saavel Koer som Heste maatte den meste Tid af Aaret selv 
soge deres Fode i  de lune Skove. De gamle Heste og Ung- 
kvceget kom sjcelden hjem om Efteraaret, for Sneen dcekkede 
Skovbunden. Za man har ikke faa Fortcellinger om, at 
Hestene i milde V intre ikke engang bleve tagne i  Hus. De 
fleste Skovgaarde havde indhegnede Skovhaver med meget 
store og gamle Oldentrceer af Ege og Boge; her havde man 
sine „Levsvin" gaaeude; derimod fik man gjcerne sine Fede- 
fv in  ind i  Brahetrolleborg og Brcendegaards Skove, hvor der 
hvert Aar optoges mange Hundrede. Hvert Efteraar blev 
der foretaget et almindeligt S yn  over Skovene, hvor kyndige 
og paalidelige Mcend afgave deres Skjon, hvormange S v in  
der kunde modtages og indbroendes t i l  Olden. For at faa 
S v in  optagne t i l  Fedning i Oldentiden gaves enten en be
stemt A fg ift i  Penge under Navn af Oldengjceld, eller man 
gav hvert tiende S v in . De Bonder, som hvert A ar gav et 
fedt Skovsvin i Landgilde, havde den Fordel at faa hele deres 
Svinebesætning f r i t  optaget t i l  Olden, men saa maatte man 
ogsaa yde det bedste S v in  af hele Flokken, og et saadant 
fu ld t udviklet, velfedet, 2—3 Aars gammelt Galtesvin, som 
man ydede i  Landgilde- havde Navn af en Bolgalt For 
300 Aar siden ydede de fleste fulde Gaarde hver saadan et 
fedt S v in  i  Landgilde; senere faldt dette mere og mere bort, 
saa Oldengjceld efter Svenskekrigen 1658 ncesten var den eneste 
Betalingsmaade for at „ f a a  S v i n  paa S k o v "  i  Brahe
trolleborg og Brcendegaards Enemcerker. Oldengjcelden rettede 
sig efter Svinenes Storrelse og Alder, saaledes regnede man 
1 to eller tre Aars fuldt udviklet S v in  for et f u l d t  S v i n ,
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2 Aaringsgrise for et fu ld t S v in , imod 2, 3 eller 4 Grise 
efter Storrelsen.

Oldengjcelden var saa at sige ogsaa den eneste umiddel
bare Pengeindtcegt, man havde af Skovene. Det var kun 
store Boge og Ege, der gave F rug t; derfor fredede man saa- 
danne Trceer. Skovtyveriet blev forst t i l  en strafværdig For
brydelse, naar man angreb de store Oldentrceer, og for at 
ncevne et Exempel iblandt de mange kan her anfores, at i  
Skovene toet uden for Haagerup By, der af de kongelige 
Kommissarer i  Kaj Lykkes Bo 1663 vare udlagte t i l  Peter 
Borting, var der noevnte A ar bortstjaalet ikke mindre end 26 
store Oldentrceer, af hvilke de fleste havde et Tvcermaal af 2 
t i l  3 Alen. Saadanne Trceer vare i  Grunden ingen S jce l- ' 
denhed, man havde Boge, der vare vurderede t i l  20— 30 ja  
endog t i l  50 Lces. En saadan Bog fik Prcesten i  Aaby ud
vist fra  Solykken ved Brcendegaard 1722.

Skovene svandt imidlertid mere og mere ind, efterhaanden 
som de gamle mcegtige Trceer gik bort. Under en saa al
mindelig Ufred i  Skovene var ingen ny Opvcext mulig. Re
geringen havde tidligere ivret stcerkt for Skovenes Fredning. 
Baade ved at forbyde de skadelige Geder, der for nogle Hun
drede Aar siden holdtes i  lige faa store Flokke af Bonderne 
som Faar og Lam, og ved at paabyde Indskrænkning i  den 
for Skovene odelceggende Kulbrcending, der paa disse Egne 
har vceret drevet efter en stor Maalestok. Transporten af 
K u l t i l  Stranden var nemlig betydelig lettere end Transporten 
af Brcrnde; men det var Skovene, som maatte lide derunder.

For Kristian den Femtes Tid synes Regeringen ikke at 
have haft anden Hensigt med Skovenes Fredning, end at 
fremme og bevare Jagten. Skovbonden i  og ved de private 
Skove, der i  Regelen var en vceldig Jceger og en Ven af 
sine Husdyrs Frihed, lige som Kulbrcendingen var en Nod- 
vendighed for ham, tog kun lidet Hensyn t i l  Regeringens 
Paabud; men det var Bonden selv, der kom t i l  at lide der
under. V ar Skoven forhugget, saa der kun var enkelte Trceer 
tilbage, gave disse ingen Frugt. Var der ingen Olden, var 
der heller ingen Svinefode —  ingen Jndtcegt —  ingen Lce



for de forstillede Heste, der forgjceves sogte Fode, hvor der 
for havde vceret Skov.^)

Den haarde Vinter 1709 var iscer en Ddelceggelse for 
vore Skove og for Vildtet. Efter den Tid indtraf meget ofte 
Misvcext paa Olden. Saaledes anfores blandt andet, at 
Aaret 1718 var et saa daarligt Aar, at der aldeles ingen 
S v in  kunde optages i  Brahetrolleborg og Brcendegaards Skove, 
og det samme havde voeret Tilfceldet nogle Aar efter 1709. 
1714 var der i  alle Skovene kun Olden t i l  65^ S v in , der 
kun gave en Zndtcegt af 16 M  2 P. 4 -3 (o: 1 A  8 /3 af 
hvert enkelt). Aaret l 727 var derimod et ualmindeligt godt 
Oldenaar. Der kunde det A ar modtages henved et P a r 
Tusinde S v in , regnede ia lt for 965 fulde S v in . Der blev 
modtaget S v in  fra hele Omegnen, m ilevidt og langvejs fra, 
fra  Horne, Haastrup, Voldtofte, Skaarup, Snave, Helnces, ja  
selv fra  Odense, Ejby og flere Steder. Forpagteren paa 
Broendegaard havde fr i Olden t i l  20 fulde S v in , men lod 
foruden disse indbrcrnde 6 Aaringssvin og 24 Grise. Zohan 
Olufsen i  Kragegaard lod indbrænde 30 Aaringssvin vg 16 
Grise, Knud Pedersen i  Solvbjerg 21, Prcesten i  Aaby 8, 
Degnen 6, hver af Gaardmcendene i  Aaby 6— 12 Stykker, 
Molleren i  Lindevads Molle 12 o. s. v.

Det var som anfort kun et enkelt Aar, at Skovene vare 
i  Stand t i l  at give et saa rig t Udbytte; de sygnede hen; 
Folk og Fce hadede dem. Da udbrod 1743 en fordærvelig 
Kvcegsyge paa Brahetrolleborg og anrettede iscer frygtelige 
Ddelceggelser paa Brcendegaard 1746. Den gik hele Landet 
over og kom tilbage adskillige Gange ind til 178 l. I  denne 
Periode var en meget stor Del af Landets Kvceg gaaet t i l  
Grunde, vg Skovene fik mere Fred. Paa disse Egne havde

' )  D et synes ikke, at Kristian den Femtes Foranstaltninger t il Sko
venes Fredning havde haft synderlig Betydning i de private Skove. 
Efter hvad der oplyses andre Steder fra, navnlig Gisselfeld og 
Vemmetofte havde den almindelige Ufred i  Skovene i  Forening med 
Kulbrcending ogsaa her pdelagt Skovene i  en betcrnkelig Grad. (jfr. 
bl. A . Brasch Vemmetofte I I  73).



man allerede begyndt at indhegne, frede og tilplante de svage 
og ode Partier og give dem en forstmcrssig Behandling og 
ligesom Udskiftning og Fred overalt fandt Sted, groede den 
unge Skov frem med en h id til ukjendt Frodighed, fom Kvceg- 
pestens Periode ncermest havde fremkaldt.

Ligesom det tidligere var Egen, der dannede Styrken i  
vore Skove, var det nu Bogen, der tog Overvcegten. Na
turen og tilstedeværende Omstændigheder bidroge dertil.

Skovene under Baroniet Brahetrolleborg i  Vesteraaby 
Sogn udgjore omtrent 800 Tdr. Land. Hovedtrcearten er 
Bog i  en Alder af 5 0 -  80 Aar, dog findes endnu i  Noer
heden af Broendegaard og D itlevslyst nogle Holme med prceg- 
tige store tohundredaarige Boge. A f Ege findes en Del 
gamle, 150— 200 aarige, spredte imellem Bogene, samt nogle 
yngre, 40 — 80 aarige, Egebevoxninger. A f Naaletroeer, mest 
Gran findes omtrent 200 Tdr. Land i alle Alders, ind til om
trent 50 Aar, i  hvilken Alder de afdrives, og Arealet t i l 
plantes paany med Gran.

2. Hovedgaarden Broendegaard

er en af de gamle Skovgaarde, der oprindelig var enBonde- 
gaard, og ncevnes fom saadan 1525 blandt Holmeklosters 
Jordegods. Efter Kirkerensningen kom den i  Forening med 
ncevnte Kloster igjennem adskillige Panthaveres Homder, i  den 
rige Henrik. Rantzaus Besiddelse. Hans ncestceldste Son, 
Brejde Rantzau, oprettede 1588 en Herregaard af Brcende- 
gaard, der ind til den Tid var beboet af Mads Skriver. Nu 
blev den nye Herregaard overladt t i l  Remer Sefte (o: Sehested) 
for aarlig A fgift. Hvor mange Bondergaarde der ved denne 
Lejlighed ere nedlagte, hvides ikke med Bestemthed. Vore 
celdre Topografer (Hofmann 1760, Pontoppidan 1767 og 
Jonge 1777) fortcelle, at Broendegaard er oprettet af to ned
lagte Landsbyer, Gjcerup og Nybo, og denne Nyhed har 
gaaet igjen lige ned t i l  vore Dage. Det urimelige heri ind
ses let af enhver, fom kjender Egnen. Gjcerup tceller endnu



lige saa mange, ja  netop det selv samme Antal Gaarde, som 
for halv fjerde Hundrede Aar siden. Derimod kan det vcere 
sandsynligt, at Nybv By har afgivet baade Gaard og Grund 
t i l  Brcendegaard, hvis Mark Bytofte gaar lige op t i l  det Sted, 
hvor de ved Udskiftningen 1787 udskyllede Gaarde laa.

Ved at gjennemsoge den celdste Skyldscetning fra 1664 
findes Nybo B y  dengang at bestaa af 9 Gaarde, af hvilke 
dog knn en regnedes for en hel Gaard. Ved Landmaalings- 
matriklen 1688 var der kun fire halve Gaarde i  Nybo, og 
dette Forhold vedblev uforandret baade for og efter den ved 
1750 foretagne almindelige Omdeling. Det synes altsaa at 
fremgaa heraf, a t fem Gaarde i  Nybo ere nedlagte imellem 
1664 og 1688, altsaa henimod hundrede Aar senere end 
Brejde Rantzau skulde have oprettet Herregaarden af Nybo 
By. Derimod er Rojlegaard forsvunden omtrent ved hin 
Tid, saa det er rim eligt nok, at den 1588 er underlagt Brcende
gaard.

Brejde Rantzaus Hensigt med at gjore Brcendegaard t i l  
en Hovedgaard er let at forstaa. Han havde en hel Del 
Bonder baade i  Aaby og Pejrup og trind t omkring i  Egnen, 
som Vejen fa ldt for lang t i l  det daglige Hovarbejde paa 
Rantzauholms M ark ; nu vilde han komme dem imode paa 
Halvvejen ved Anlceget af den nye Herregaard.

Ved Skyldsætningen 1664 ansattes Brcendegaard ncermest 
af Hensyn t i l  sine udstrakte Skove t i l  69 Tdr. 1 Skp. H art
korn. Skovene regnedes alene t i l  over 400 S vins Olden og 
flyldsattes for 18 Tdr. 6 Skpr. Skovskyld. (24 S vins Olden 
regnedes lig  en Tonde Hartkotn.) Ved den nye Skyldscetning 
1688 ansattes Brcendegaards Skove kun t i l  270 S v ins  Olden 
- - - 1 1  Tdr. 2 Skpr. Skovskyld, hvilket synes at tyde paa en 
stcerk Forhugning af dem; men Zordskylden nedsattes for
holdsvis endnu betydeligere, idet Gaarden kun blev ansat for 
15 Tdr. 6 Skpr. Ager og Engs Hartkorn, med Grcesning t i l  
26 Hoveder, Hoavl t i l  11 Lces godt Ho og 33 Lces Mose- 
foder. T il Gaarden horte 5 Marker: Solykken, Holtemark, 
Torpelykken, Roglemark og Bytofte. Der var Skov og Moser 
i  enhver af disse Marker. — A t Gaardens Hartkorn 1664



var 69 Tdr. og 1688 kun ansattes t i l  27, synes heller ikke 
at tyde paa, at den i  denne Mellemtid havde optaget 5 
Gaarde, hvilket selvfølgelig heller ikke er paavist, men kun 
fremfprt, son: en Formodning. A t Gaardene i Nybo ere for
svundne, uden at man ved noget derom, kan meget godt fo r
klares; th i Brugen af Vondejord var med Hensyn r il Sam 
m enligning fuldstændig fr i. Det var fprst ved Forordningen 
af 28de Januar 1682, at det blev forbudt at udvide Hoved- 
gaardene ved Nedlæggelse af Bpndergaarde. Med Hensyn 
t i l  Gaardens lavere Hartkorn 1688 maa det bemcerkes, at 
Hartkornet ved denne Skyldscetning ncesten alle Vegne blev 
nedsat. Skyldsætningerne 1664 og 1688 vare hinanden al
deles ulige, og man har mange Exempler paa, at Hartkornet 
for enkelte Gaardes Vedkommende er nedsat under det halve.

Brcendegaard fulgte med Brahetrolleborg og havde fcelles 
Ejere nred den, ind til den ved Kaj Lykkes Fald 166l kom 
under Kronen, hvorved Gaarden af de kongelige Konnnis- 
scerer blev tilskjpdet O t t o  H e y  paa Hutten i Holsten, idet 
han for en Fordring paa Kaj Lykkes Bo fik udlagt Brcende
gaard med dens Lokker, Enemcerker og anden Herlighed, fat 
og taxeret for 50 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. Hartkorn sjcellandsk 
M aal, hver Tonde regnet t i l  65 Rd. —  3274 Rd. 1 O r t 
12 st med Skov t i l  450 S v ins  Olden regnet t i l  218 Nd. 
3 O rt, 4 Bondergaarde i Aaby og Andel i  Mads Hansens 
Gaard i  Fleninge. Fra O tto  Hey oar Gaarden med det 
ncevnte Jordegods overgaaet t i l  N i c o l a j  S t r o m p f e n s  
fyrstelig holstensk Amtsskriver i Hutten, som atter ved Skjode 
af 6te M a j 1665 overdrog Gaard og Gods t i l  Kristoffer 
Gabel, hvorved den paany kom i Forbindelse med Brahe- 
trolleborg, en Forbindelse der endnu bestaar.

A f Nantzanholm og Brcendegaard oprettede F ru  B irg itte  
Trolle 1672 Baroniet Brahetrolleborg, og Brcendegaard var 
lige ind til Baron Frederik Trolles Dod 1701 bortforpagtet, 
men blev samme Aar overdraget fom Enkescede t i l  hans efter
ladte Enke, Anne Katrine Walkendorff. Ved denne Over
dragelse blev der afholdt en Synsforretning over Gaarden,- 
som dengang bestod af 15 Fag stentcekket Stuehus, hist og
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her med lose Vcegge og gamle Tagsten, men iovrigt i  god 
Stand. Ladebygningen bestod af 3 Lader: det nordre Hus 
paa 35 Fag var tcekket med S traa , hvilket Tag var i  god 
S ta n d ; derimod fattedes der Fod under 13 Fag, ligesom de 
Vcerelser, i hvilke Forpagteren tidligere havde boet, vare i  en 
frygtelig Tilstand. Der var en Bjcelke brusten. Loftet over 
16 Fag saa brostfceldigt, at det maatte oplcegges af nyt. 
Dorene vare lige saa ilde medtagne, og 14 Vinduer med 
Karme aldeles odelagte. Det samme var Tilfceldet med en 
Skorsten og Vceggene iscer paa den indvendige Side. Tcerske- 
l aden  var 18 Fag, savnede Fod under 8 Fag ved den sondre 
Side og var brostfceldig paa Tommer og Tag paa 15 Fag 
ved den nordre Side. Porthuset, 33 Fag, lagt med Sten 
paa den vestre Side og S traa  paa den ollre. Stentaget var 
ligeledes en Del brostfceldig.

Anne Katrine Walkendorff nod Jndtcegterne af selve 
G aarden med underliggende Bondergods, men maatte betale 
Udgifterne, kongelige Skatter og Kontributioner. Krigsstyret 
for Brcendegaard for.Aaret 1718 var saaledes216'Rd. 2 Mk. 12 h. 
Jagten drev hun i Forening med Brahetrolleborg og maatte 
yde hver Maaned 4 Skpr. Havre t i l  Jagthundene, medens 
Baronen paa Trolleborg ydede 1 Td.

Det Brcendegaard underliggende Bondergods var folgende:
N y b o  B y, Trolleborg Sogn: 4 halve Gaarde og 6 

Huse. Bygningerne vare her som ncesten overalt paa den 
Tid i en meget daarlig Stand. I  G r o n d e r u p  By, samme 
Sogn: 5 Gaarde og 1 Bol. S o l v  b j e r g ,  samme Sogn: 
en Tvillinggaard i  temmelig god Stand. Espe  Sogn og 
B y : 2 Gaarde. Den ene af disse var ode og Jorderne i 
lang Tid udlejede. I  det tilbageværende Hus boede Ritmester 
Hans Ottesen. I  D s t e r s k j e r n i n g e  3 Gaarde: hvor
iblandt en Halvgaard, som i  mange Aar havde vceret ode og 
Grunden udlejet. I  V e s t e r s  kj er n i n g e  2 B o l og 1 Hus. 
I  U l b o l l e  et storre og et mindre Hus. I  P e j r u p  en 
Gaard og et Hus.

Endvidere folgende Skovgaarde: Kragegaard, Vcever-



huset, Kaahuset (nu P ilshus), Frydenborg, Nelleborg og 
endelig den 1806 afbrceudte og nedlagte Gaard Fiskerup.

For Kaj Lykkes Tid horte en hel Del mere Jordegods 
under Brcendegaard, men det blev ncestcn alisammen pantsat, 
i den Tid det tithorte Kronen; senere blev efterhaanden en 
Del vundet tilbage, navnlig i B irg itte  Trolles T id ; og endnu 
1752 og 1757 fik Baroniet en betydelig Del as det garnle 
pantsatte Jordegods tilbage, dels ved Processer, dels ved 
Magelceg og Kjob, sor saa vidt muligt at afrnnde sine 
Grcenser.

Synsforretningen 1701 giver tillige et Billede af Skovene 
ved Brcendegaard. I  B y t o s t e  var der dengang nogle 
Ege, men ingen Underskov. I  R og  le mar k  var der en stor 
Del Ege og Boge saavel som ung Skov og Underskov. Der 
var i samme M ark borttaget en stor Eg og 2 store Wretrceer 
paa omtrent 15 Loes, som ikke vare stemplede. I  H o l t e  
var en Del Egeskov, hvoraf nogle Ege vare styvede. I  
g a m l e  D y r e h a v e  en Del Ege og Boge. Der var stjaalet 
en stor Del AEretrce. I  T o r p e l o k k e n  var der en stor Del 
ung og gammel Skov af Ege og Boge. I  S o l o k k e n  god 
ung og gammel Eg og Bogeskov. Nogle Ege afstyvede og fceldet 
to Boge omtrent paa 20 Lces, men disse vare endnu ikke 
bortforte. I  To r pe  Ko  have  nogle Ege og Boge, men 
ingen Underskov. I  Nyvcenge  en Del Bogeskov, nogle 
saa Ege, men ingen Underskov. Der var nylig fceldet en 
Oldenbog paa 12 Lces. I  Bo g v c e ng e t  var der nogle 
gamle Ege og Boge og en Del ung Skov af samme Trcearter.

Tyve A ar senere fandt et nyt Skovsyn Sted. Skovene 
vare kjendelig mindskede og forhuggede i  Mellemtiden. I  B y 
tofte var der endnu nogle Ege og Boge imellem Agrene, saa 
og noget Underskov. I  R o g l e m a r k  var Skoven „ i  god 
S tand." I  Nyvcenge var ligeledes noget god Skov af 
Ege og Boge, men Underskoven var ligesom i  Bytoste kommen 
frem, hvad der ikke var Spor af N O l .  Hvor Underskoven, 
Hessel og Tornekrat, kom frem, vare de store Trceer borte 
eller stode meget tynde. I  B r a a d l a n d  og g a m l e  D y r e 
h a v e  var endnu god Skov as Ege og Boge, men 6



Risbpge vare stjaalne. Z  T o r p e l p k k e n  havde en Del as 
de gamle Oldentrceer givet Plads for den unge Skov som 
fandtes ved det celdre Skovsyn, ligesom der nu ogsaa fandtes 
en Del Underskov af Elle og Hessel. l4  Risbpge vare 
stjaalne. Z  S p l p k k e n  havde Underskoven og Bpgepurrcrne 
ogsaa begyndt at trcede frem. Dog var der endnu en Del 
gammel og ung Skov, hvoraf der var udvist en Bog t i l  
Proesten i  Aaby paa 50 Lces. Z  T o r p e  Ko have  hvor det 
udtrykkelig ncevnes 1701, at der ikke var Underskov, var 
denne nu ogsaa fremtrædende. Der var 3 Egestubbe; man 
mente, at Trceerne vare stjaalne. Z  N y v  senge var god 
Skov af Ege og Boge, men Underskoven var ogsaa her 
kommen frem. I  B o g v c e n g e t  var nu kun nogle faa Ege 
og Boge, og i Degnevcenget  tynd Bogeskov og Underflov. 
Derimod vare i  Tangkrogene — en D  i Brcendegaards So, 
et Sted, hvortil ingen saa let havde Adgang, endnu god 
Skov af Eg og Bog. —  Det v il saaledes vcere temmelig 
klart, at Skovene ved Brcendegaard vare forringede i  Tiden 
fra  1701 t i l  1721. Dxen, den hnarde V inter og de graadige 
D y r  havde hver paasinMaade bidraget t i l  de gamle Skoves 
Undergang og odelagt den unge Opvcext, hvorfor Bogepurrer 
og Tornekrat indtoge Skovens Plads.

Efter Anne Katrine Walkendorfs Dod 1719 blev Gaar- 
den atter overgiven t i l  Forpagtning. Saaledes blev den 
1746 tilbudt den som Ejer af Juu lflov senere saa bekjendte 
rige og velgjorende Frederik Bagger, der var bleven uund- 
vcerlig for Herskabet paa Trolleborg, idet denne mcerkelige 
Mand paa engang, saa at sige var a lt for dem, baade Lcege, 
Prcest, Kommissioncer og Birkedommer. Han modtog Tilbudet 
og fik Brcendegaard i  Livsforpagtning for 470 Rd. i aarlig 
A fgift. Her var noget for en faa virksom Mand at gjore, 
da Brcendegaards Jorder dengang for en Del stode over
groede med storre og mindre Trcegrupper, Torne, Brombcer> 
ranker og Bregner, ligesom de ncesten alle vare oversaaede 
med store Stene. Moserne vare ufremkommelige Moradser 
eller overgroede med SLcergrces og Flceg, men han forstod at 
forvandle denne Udsrken t i l  frugtbart Agerland, hvorom er



fo rta lt i „M inder om Brahetrolleborg S . 1! 7." Da Baroniet 
1 759 ved A rv var tilfaldet Grev Kr. D itlev Reventlow, faldt 
Fred. Bagger i  Unaade hos det nye Herskab. M an skyldte 
ham for at have borthugget Skovene ved Brcendegaard, og 
Bynderne fremkom med mange Klager over ham. Disse fandt 
v illig  T iltro  og der udviklede sig en vidtlsstig Proces imod 
tiam, som dog sluttedes den 25de Z u li 1761 ved et Forlig , 
hvorefter han afstod Brcendegaard t i l  Mikkelsdag s. A. De 
92 Mejerikyer overlod han Greven for 11 Ndr. Stykket, lige
som han t i l  samme Tid afstod sin Tjeneste som Birkedommer. 
Nu forlod han Brcendegaard og den Egn, hvor han i  30 
Aar havde virket, hvis Velgjyrer han i  saa mange Henseender 
havde vceret. Han kjobte nu Zulstov, hvor han begyndte en 
ny trediveaarig velsignelsesrig Virksomhed.

A t Bagger ved sin grundige og h io til ukjendte Maade 
at udvikle Agerbruget paa maatte stille store Krav t i l  Dyn
dernes Krcefter, er let at indse, og at det maatte vcekke Uvillie, 
er yjensynligt; og da man fornam, at det nye Herskab pustede 
ham sjcernet, hcevede Raaheden Hovedet imod Velgjyreren, 
hvis cerlige Strceben og cedle Hensigter man ikke havde for
stemet. Han var, om end ftrceng, dog en from og meget god- 
gjyrende Mand, der forstod at scette sig i Respekt og at ud
brede en bedre Aand blandt de lavere Klasser. H ertil be
tjente han sig imellem as adskillige underlige M id ler. Han 
fortceller selv, hvorledes han ved om Aftenen at stille sig 
uden for Byndernes Vinduer, saa, hvad S v i l  og Liderlighed 
der foregik inde i Husene, idet han passede paa, at ingen 
fik D je paa ham. Naar han saa Dagen efter lod Synderne 
kalde for sig, kunde disse betuttede Stakler ikke forstaa, hvor
ledes han kunde vide alt, men gave ham Skyld for Guld- 
mageri, Hexeri og Kammeratskab med den onde. Hans store 
sorte Hund, som laa under hans Seng om Natten, troede 
man, fortalte ham alt, hvad man ikke kunde satte, at han 
paa anden Maade kunde saa Kundskab om. M an troede og- 
saa om ham, at han kunde vcere tre Steder paa engang, og 
han lod de enfoldige Bynder vcere i  denne Tro. Han op- 
naaede for en Del sin Hensigt, at faa Bugt med flere af



Bandernes vcerste Lidenskaber, af hvilken Drukkenflab var den 
almindeligste.

Det var Brejde Rantzau, der gjorde Brcendegaard t i l  en 
Hovedgaard, men det var Frederik Bagger, der gjorde Hoved- 
gaarden t i l  en Avlsgaard.

Frederik Baggers Eftermand paa Brcendegaard, Niels 
Boye, var fra 1760 t i l  1770 Forvalter ved Brahetrolleborg. 
Gaardens Bygninger vare ved den Tid i  en temmelig daar- 
lig Stand. M an har en Synsforretning fra 1773, hvoraf 
man ser, at den vestre Lcengde ud mod Soen var meget gammel 
og trcengte t i l  at ombygges. Stuehuset var tcekket med Sten. 
Der var snart ikke en hel Vceg paa hele Gaardens Ladebyg
ning. De fleste Vcegge paa Stalden og Laden havde forhen 
vceret klinede, saa dertil vilde omtrent medgaa 200 Loes Ler, 
5 Lces Vcender og 3 Lces Stojle. T il de Vcegge, som vare 
murede, 400 Mursten.

Z  de forud for Udskiftningen gaaende Opmaalinger, der 
soretoges !775 af Thomas Bugge, og hvis Resultater ere be
varede paa et stort Kort over Baroniet Brahetrolleborg, an
gives Brcendegaards Areal t i l  788 Tdr. Land, nemlig 171 
Tdr. Land Ager, 189 Tdr. Land Eng, 40 Tdr. Land Elle
moser 384 Tdr. Land Storskov og 5 Tdr. Land Veje. Nu 
har Gaarden ifolge Traps Beskrivelse 350 Tdr. Land Ager 
og 150 Tdr. Land Eng med 34^ Tdr. Hartk.

Brcendegaard ligger ved Soen af samme Navn, hvis 
Omkreds er omtrent en halv M il.  Vandspejlet i Brcende
gaards So er 133 Fod over Havet, 2 Fod over Norreso og 
27 Fod over Fleninge So. Dens Bredder ere ncesten helt 
omkransede af Skove, kun ved den vestlige Side strcekker Nybo 
Torvemoser sine Gunger ud i Soens Vande. Toet ved Soens 
nordlige Bred stod Lcevningerne af et af Danmarks celdste 
Trceer, der kuldkastedes i en stcerk S torm  for nogle Aar siden. 
Det var Ringen af en Eg, 14— i 5 Alen i  Omkreds, hvis 
indre dannede en rummelig Stue, hvor 22 Hostfolk paa en
gang fandt Ly for en Regnbyge. Samme Eg var allerede 
paa Fred. Baggers Tid saa hul, at han selv med 8 andre 
kunde staa derinde i al Magelighed. Z  Soen ligger en flov-
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groet Holm, der i  hoj Grad bidrager t i l  at forhoje den 
fljonne Udsigt fra Gaarden, der ligger tcet ved den ostlige 
Bred.

Gaardens Bygninger bestaa af et gammelt B indings
værks Stuehus med 3 Lader, af hvilke den nordre er op
fort af ny 1856 og den vestre, der vender ud imod Soen, er 
opfort 1866.

3. Gjellebrede og Kragegaard.

Begge disse gamle Skovgaarde, som noevnes i en F o r
tegnelse over Holmeklosters Jordegods 1525, horte endnu 
under det samme Herrescede, der havde antaget Navnet 
Rantzauholm ved Kaj Lykkes bratte Fald 1661. S trax  der
efter bleve de med det meste af det ovrige inddragne Gods 

, udlagt t i l  adskillige Panthavere.
Gjellebrede, Gjeldebrede eller Gjeldbred, det nuvoerende 

Ditlevslyst, skal efter Sagnet under Svenskefkrigen have vcrret 
beboet nf en Enke med nogle voxne Sonner, der havde mangen 
en blodig Dyst med de fjendtlige Strejfkorpser, som vovede 
sig for noer den gamle Skovgaard' i. Disse uforsagte Sonner 
skulle saaledes engang have bemcegtiget sig en Rustvogn, som 
de udplyndrede og siden lod lobe bagloends ned i Brcende- 
gaards So. De kom paa denne Maade i  Besiddelse af en 
Del Rigdom, og endnu over hundrede Aar senere opbevarede 
deres Efterkommere i  Gaarden en D el Vaaben og Pallasker, 
foruden en hel Del gamle Solvpenge, som de ikke selv kjendte. 
Hvis Sagnet staar t i l  troende, saa maa det have vceret Anders 
Gjeldebredes Sonner, af hvilke Anders Andersen senere fik 
Gaarden i  Foeste. Anders Gjeldebrede var nok dod for 
Krigen, og saa havde Enken giftet sig med Peder Nielsen, 

i som havde Gaarden i Foeste 1661. Ved Udlægsforretningen 
? ester Kaj Lykke blev Gjeldebrede udlagt t i l  Magister Anders 
» Guntzau i Kjobenhavn. Ved den nye Skyldscetning 1688 til-

H  S e fyrste Del Side 51.



harte Gjeldebrede endnu Anders Guntzau, uren den 
var da overdragen i  Fceste t i l  Anders Andersen. Del er 
altsaa ham, v i mene, der havde samlet sin Rigdom 
ved at udplyndre Fjenden. Saavel hans Hustru (1713) som 
han selv (1720) fik Lejested i Aaby Kirke, og det var en 
stor W re for Banderne at kunne kjabe et Gravsted indenfor 
Kirkens Mure. Han var ved sin Dod ncevnte Aar 84 Aar 
gl., altsaa havde han voeret 22 Aar, da Svenskekrigen hcerjede 
Landet. Efter den farste Kones Dad 1713 giftede den gamle 
Anders Andersen sig paany, og det var denne Kone, som 
efter hans Dad giftede sig med Rasmus Andersen. Hun dade 
1740. Ved det afholdte Skifte saa man atter Velstanden i 
Gjeldebrede, idet Rasmus Andersen var i Stand t i l  at give 
den celdste San Anders Andersen 2 „Basiter" a 6 Ndr. 4 M k , 
2 Kaer a 4 Rd., en Trawogn t i l  l6  Ndr., 1 P lov, 1 Harve 
og en Seng med Tilbehar, medens hver as de andre sire 
Sanner fik en Ko, et Stade Bier, 1 Faar, en Kiste, en op
redt Seng og desuden 13 Nd. 2 Mk. i rede Penge. Det 
blev fremdeles bestemt, at hvis Faderen skulde da, inden de 
yngste Sanner kunde tjene Bradet, skulde den af Bradrene, 
der modtog Gaarden, sarge for deres Skolegang og kristelige 
Opdragelse, som deres Fader hidtil havde gjort. Det var 
Baron Trolles Skole i  Aaby, man havde at holde sig t i l,  og 
naar slig en Bestemmelse optoges i  et Skifte paa hiir Tid, af
giver det et Vidnesbyrd for, at Skolen var anset, og at den 
svarede t i l  sin Hensigt. 1753 scestede den ncestceldste San 
Henrik Rasmussen Gjellebrede efter sin asdade Fader og gav 
i  Jndscestning 66 Nd. 4 Mk. Det var en haj Zndfcestning i 
de Tider -  - men der var Penge. Gaardens Bygninger vare 
efter en Synsforretning optaget 1750 i en mindre god Stand. 
De 3 Lcengder fattedes 106 A l. Fod 21 A l. Rem, 7 Stolper, 8 
Lasholter, 104 Lcegter, 1 Hajhul, 1 Bjcelke, 2 Spcer og 64 
Traver Langhalm. De 9 Fag af det vestre Hus vare ganske 
saldescerdige og h«ngte paa Starter. T il Gaarden harte et 
Areal af 120 Tdr. Land, as hvilke de 52 Tdr. Land vare 
Skov, og den var skyldsat for 6 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. Jord- 
skyld og 6 §d. 1 Skp. Skovskyld. Ved samme S yn  eftersaa



man Skovene ved Gjeldebrede (jfr. Kaj Lykkes Fald V I.), 
og der var i  Lobel af i O Aar fceldtt 79 Ege og 130 Boge 
alle af de storste og bedste Trceer, og hvad der var tilbage, 
var unge Trceer, der ikke bar sonderlig Olden. Henrik Ras
mussen havde som en indfodt Skovbo sine Scerheder. Om 
Aftenen, naar han havde lcest Aftenbonnen sor sine Folk, 
strengede han Porte og Dorre t i l  og befalede Folkene at lcegge 
sig, skjont Solen mangen en Gang om Sommeraftenen endnu 
stod hojt paa Himmelen. Skete det saa en enkelt Gang, at 
nogen af hans Folk vovede sig udenfor, stod han op og 
strengede Porten t i l  paany og lod dem blive ude, der var 
ude. Om Sommeren stod han op tilligemed Solen og Folkene 
maatte med, thi han vidste, at Morgenstund har Guld i 
M und; men han krcevede ikke meget Arbejde af dem, han 
var kun en Ven af Orden og god gammel Skik.

Ved Skjode af 26de M a j 1699 havde Anders Guntzan 
overdraget Gjeldebrede med en Del andet Jordegods t i l  W u lf 
S igvard v. Holsten t i l  Gjelskov, hvorhen Gaarden horle, ind
t i l  den ifolge en under 27de A p ril 1757 afsagt Hojesterets- 
dom blev indlost t i l  Brahetrolleborg.')  Saalcenge Gaarden 
horte under Gjelskov, var den f r i  for Hovning, nu maatte 
den gjore Hovning t i l  Brcendegaard. Ved Opmaalingen 1785 
fandtes dens Areal at udgjore 132 Tdr. Land. Det blev da 
bestemt, at den skulde udstykkes, dels t i l  16 Huslodder, dels 
t i l  Skoven og dels t i l  Brcendegaard, saaledes at der kun vilde 
blive 14 Tdr. Land tilbage. Denne P lan  blev dog atter t i l 
dels opgivet, idet man fattede en anden Bestemmelse med 
Gaarden, der nu skulde vcere Skovridergaard.

1809 blev det gamle Gjeldebrede nedbrudt og gjenopfort, 
som den endnu staar, for Baroniets Skovrider J o h a n  K a r l  
V i n e e n s  O p p e r m a n n ,  og den modtog nu Navnet D i t 
le v  s l ys t .  Oppermann var fodt i Hannover den 31te Decbr. 
1784, kom som en fattig Skytte t i l  Trolleborg og blev ved 
Skovrider Thorsens Dod 1806 dennes Eftermand. Han har

' )  S e herom min Kaj Lykkes Fald.



store Fortjenester af vort Skovvcesen i Almindelighed og af 
Brahetrolleborg Skove i  Særdeleshed. Det er navnlig hans 
Hveder, praktisk at have gjennemfort Statsminister Kristian Re- 
ventlorvs Theori om den hurtige O m drift af Skovene.')  Og det 
var netop Grev Kristian Reventlow, der vcesentlig hcevede 
Oppermans Navn, idet den gode Orden, han havde indfort i 
Brahetrolleborg Skove, vandt Statsministerens B ifa ld, da han 
fom Formand for den 1823 ved Baroniet nedsatte Arrange
mentskommission inspicerede dets Skove. Efter eget Dnske 
fratraadte Forstraad Oppermann i 857. Skjont han havde 
foestet D itlevslyst 1837, forlod han dog dette Sted, hvor han 
havde levet og virket i over 50 Aar. Han dode den 17de 
Oktober 1861.

Ditlevslyst overlodes nu t i l  Baroniets nye Skovrider, 
Jagtjunker Ove Peter Henrik Poulsen. Han er fsdt i  Over- 
forsterboligen Kulhus i Sjcelland den 20de Septbr. 1822, tog 
Forstexamen i Efteraaret 1842 sysselsatte sig derefter ind til 
1850 med Skovopmaaling og Planloegning for Skove, dels 
paa Falster og dels i Sjcelland og Fyn, kun afbrudt ved i 
Aaret 1848 fr iv illig  at deltage i Krigen som Herregaards- 
skytte. Derefter bestyrede han omtrent et Aar Skovene ved 
Gisselfeld Kloster og kom faa t i l  Sønderjylland, hvor han i 
omtrent 5 Aar styrede de kongelige Skove ved Aabenraa.

I  en kort Afstand fra  Ditlevslyst ligger det gamle 
Bremerhus, der fordum afgav Bolig for Skovrideren ved 
Brahetrolleborg. Frans M pller blev Skovrider 1760. Han 
fik Bremerhus med tilliggende Jordlod t i l  f r i  Afbenyttelse og 
en aarlig Lpn af 60 Rdr., men han fik ia lt t i l  Lon, Kost og 
Kloeder samt t i l  at holde sig selv med Hest paa Groes og 
Foder, 80 Rdr. Desuden fik han 8 h i  Stempelpenge fra 
hver Mand, han udviste Troeer t i l .  1771 tiltraadte Spnnen 
Jonathan M oller sin afdpde Faders Tjeneste som Skovrider. Han 
fik 80 Rdr. i  Lpn og Bremerhus t i l  Bolig, de halve Broende- 
penge, naar Olden gaves, og en Hest i f r i  Foder og Groes 
hos Forpagteren paa Broendegaard. Han skulde desuden unde
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sin Faders Enke fr i Bolig og fornpden Underholdning. Den 
fplgende Skovrider Thorsen boede ikke i  Bremerhus. Han fik 
„Npjsomhed" t i l  Bolig og Brug.

K r a g e g a a r d  var 1632 beboet af Hans Kristensen, 1664 
af O lu f Madsen som endnu boede der ved Skyldsætningen 
1688. Gaarden regnedes da for en halv Gaard. 1701 havde 
Sxmnen Johan Olufsen Gaarden i  Foeste. Ved Synsforret
ningen samme Aar bestod Kragegaard af fire Lcengder paa 
13, 14, 14 og 8 Fag. Der fattedes vel nogle Stykker Fod 
og et P a r Bjoelker m. m., men i Forhold t i l  Baroniets T il
stand paa hin Tid, maa disse Brost regnes for intet. Der 
herskede ligesom i Gjellebrede mere end almindelig Velstand. 
De gamle Skovboere vare i  Regelen rige Folk, og som et 
Exempel kan anfores, at Johan Olufsen 1727 var Mand for 
at lade 46 Fedesvin broende t i l  Olden i  Brahetrolleborg og 
Brcendegaards Skove. Han afstod 1741 Kragegaard t i l  Knud 
Pedersen, der gav i Jndfcestning 30 Rd., men, da han fandt 
for godt at romme bort, blev Gaarden i  Foraaret !742 
„ f t  oed og foest" t i l  Mikkel Mortensen for 20 Rd. Noget 
senere angives Gaardens Areal t i l  117 Tdr. Land med 3? 
Tde. Jordfkyld og 3 Tdr. Skovskylds Htk. 1722 angives 
Skoven ved Kragegaard at bestaa af god Skov af Ege og 
Bpge, baade unge og gamle Troeer og Underflov af Hessel, 
Ege- og Bogepurrer. Der var ncevnte Aar hugget 15 store 
Troeer, hvoriblandt nogle t i l  16—20 Loes, dels udviste og dels 
stjaalne. Ved Udskiftningen indtoges omtrent Halvdelen as 
Gaardens Jorder t i l  Fredskov.



IV  Afsnit.

Aastrup Sogn.

Hvor reder Sommeren vel Blomsterseugen 
Mer rig t end her ned t i l  den aafine S tra n d ;
Hvor staar Fuldmaanen over Klsverengen 
Saa dejlig som i Bogens Foedreland?

(H C. Andersen.)

i . Aastrup Sogn er Annex t i l Vesteraaby, med hvilket det 
udgjor en scelles Kommune. Det grcenser mod Nord t i l  
Katterp (Bjprnemosegaard), Pejrup og Vesteraaby Byers 
Jorder; mod Dst t i!  Aaby Bymark og Nakkebplle Fjord, mod 
Syd t i l  Stranden og mod Best t i l  Katterp Bymark. Sognet 
har et Areal af 2186 Tdr. Land med 249A Tdr. Ager og 
Engs Hartkorn; Folkemcengden udgjorde efter sidste Folketælling 
604 Mennesker. Den stprste samlede Skovstrækning, Dyre
haven og Enemcerket, udgjpre omtrent 90 Tdr. Land. De 
pvrige Skove ere vcesenligst Ullderflov (Eskemosehaverne i  
Sognets sydlige Del ligeoversor Svestnp.)

T it Sognet hprer kuil den ene B y  Aastrup, der paa 
nogle saa Gaarde og en Del Huse ircer helt er udflyttet. Aa
strup By ligger tre Fjerdingvej fra Faaborg og 2^ M il fra  
Svendborg, ved Landevejen, som sprer imellem disse Byer. 
Hovedgaarden Nakkebplle ligger i  Sognet, tcet pst for Byen, 
og dens Marker, Enge, Inddæmninger og Skove danne 
Sognets pstlige Del. T il Sognet hprer Den Svelmp med 2 
Halvganrde og de ubeboede Der Lille-Svelmp og Kyholm. 
Paa hele Kyststrækningen fra Nyborg t i l  Faaborg findes ingen 
betydeligere Fjord end Nakkebplle Fjord, af hrulken vel nu en 
betydelig Del er inddcrmmet. Den Fiskholm omtrent midt i 
Fjorden lettede i  hpj Grad dette Arbejde.

Aastrup Sogn har en regelmæssig Form, idet det paa



det ncermeste er ^ M i l  fra den. nordlige Grcense fra Pejrup 
M arkflje l t i l  Stranden og ligeledes ^ M i l  fra  den ostlige 
Side, ved Nakkebolle Fjord, t i l  den vestlige ved Kattero 
Mark. Jorderne ere dels lermuldede og dels sandmuldede og 
kunne som en Helhed regnes for gode Kornjorder. Om 
Sognet end er noget bakket og tildels har et Hojlands Karak
ter, har det dog ikke nogen soerdeles hoj Beliggenhed, idet de 
hojeste Punkter kun naa en Hojde af lid t over l5 0  Fod over 
Havets Overflade. S tprre Engstrcekninger findes ikke t i l  Byen. 
De 27 Gaarde have alle ved Udskiftningen faaet tildelte regel
rette Jordlodder, saaledes at kun 5 bleve liggende i  Byen, 
medens de 22 bleve udflyttede paa de dem ved Lodkastningen 
tilfaldne Jorder, en Udskiftning, der tor regnes blandt de 
grundigste i  hele Landet. De nogne Bymarker syd og vest for 
den gamle B y have ved sin stive Regelmcessighed noget ejen
dommeligt ved sig, som dog for en De! afbrydes ved de ven
lige Bondergaarde, der nu i  passende Afstand ere spredte over 
hele Sognet.

Loevningerne af den gamle B y have endnu for en Del 
beholdt de gamle Former. Det er interessant at foerdes i  de 
af gamle lave Stengjoerder indhegnede, tildels endnu brolagle 
Strceder med de gamle Huse og de ncesten udtorrede Gade- 
kjcer. Der er endnu Lcevninger af de gamle Frugthaver og 
andre M inder fra den forsvundne, toet bebyggede Landsby, i  
hvilken der paa henved 40 Tdr, Land laa lige saa mange ja  
endog flere Gaarde og Bolsteder samt en hel Del Huse, idet 
Byen t i l  en Tid har ta lt 48 Gaarde.

Om der end findes mange M inder fra den tidligere O ld
tid i  Sammenligning Med de i  Nabosognene faa talrige 
Dysser og Hoje, saa findes der flere M ilider fra den senere 
O ldtid, idet der ncesten over hele Sognet er fundet mang
foldige Brandp'etter, dels paa den flade Jord, og dels i 
naturlige Banker. Dysser og Hoje fra den fjerne Stenalder 
har der dog ogfaa vceret i  Sognet. Nord for Byen, ind 
imod Pejrup Mark, har der in d til for faa Aar siden vceret 
bevaret en stor Langdysse med et eller flere Stenkamre. Vest 
for Byen har der ogfaa vceret saadanne Dysser, og det fejler



ikke, at der har vceret endnu flere, som Tidens Ddelceggelses- 
lyst har forstyrret. For Nakkebslle kom under Holstenshus 
stiftede det saa ofte Ejere, af hvilke vist de fcerreste havde 
Sans for Oldtidsmindernes Fredning, men lode enhver, som 
kunde nytte Stenene, uforstyrret drive deres S p il. Over mod 
Kattero Mark skal der saaledes for 60— 70 Aar siden vceret 
bortfort et P ar Stendysser, der afgave en Del Trappesten og 
Ledpcele, og flere have rimeligvis gaaet samme Vej. I  det 
mindste tyde flere gamle Navne derpau. Paa den nedenfor 
opforte Fortegnelse, sindes saaledes Lodenhoj og Sodhoj i 
Mellemmarken, Mellehoje i  Vestermarken, og Bavnehoj, Vcerne- 
hoj og Heslehoj i Ostermarken.

Aastrup Sogn, der ligger omtrent en Fjerdingvej fra 
Vesteraaby, har ikke altid helt og holdent henhort under 
Nakkebolle. Bonderne have her, som i  ncesten alle Byer, hen
hort under adskillige Herskaber; navnlig havde Hvedholm i 
celdre Tider en Del Bonder i Aastrup. Men foruden Fceste- 
gaardene var der ogsaa Selvejerbonder i Byen. Endnu 1637 
var der 2 jordegne Gaarde, som tilhorte Lavrits Hjeriksen 
(o: Eriksen) og Hans Pedersen. Ved Landgildestyldscetningen 
1664 ncevnes ingen andre Herskaber end Nakkebolle. Der var 
dengang 10 hele Gaarde, 20 Halvgaarde og en Molle, kaldet 
Gamle M olle, som skyldte lO O rter M el foruden Iordstyld  
som en almindelig Bondegaard. H ertil 3 Gadehuse eller B o l
steder og 0 jordlose Huse foruden Oen Svelmo med en Gaard 
paa. Det var altsaa 34 Gaarde og B o l foruden Svelmo, 
medens der i Karen B illes Skjode t i l  Niels Krabbe 1654 op- 
sores 34 Gaarde og B o l i Aastrup B y foruden Mosegaarden, 
Aastrup Molle og Svelmo. Ved Landmaalingsskyldscetningen 
1688 anfores Gaardenes Tal i  Aastrup t i l  10 hele, 17 halve 
og 8 Fjerdingsgaarde, hvilket ligeledes udgjor 35 Gaarde og 
B o l foruden Mollen, der laa ode, og Gaarden paa Svelmo. 
I  Sognepræstens Indberetning 1690 angives Byen t i l  12 
hele, 15 halve og 9 Fjerdingsgaarde, hvilket udgjor 36 Gaarde 
og B o l; men her er rimeligvis baade Mollen og Svelmo- 
gaarden regnet med, saa det samlede Anta l Gaarde og Bol 
stemmer temmelig noje.



Z Matrikuls-Extrakten af 1688 anfores 35 flyldsatte 
Steder over 1 §de. Hartkorn foruden Gamle Molle og Svel- 
mogaarden, nemlig 12 hele Gaarde med 9 Tdr. 6 Skpr. 
gammelt Hartkorn; 17 halve Gaarde med 4 Tdr. 7 Skpr. og 
8 mindre Bol paa 6 M trs. N r.; desuden 12 Huse med og 9 
uden Jord. Gaardene og Bolstederne bleve nu mere ulige i 
Hartkornet. Helgaardene fik fra 8 Td. 2 Skpr. t i l  6 Tdr. 7 
Skpr. Hartkorn og Halvgaardene imellem 3 Tdr. 5 Skp. og 
4 Tdr. 2 Skpr. Htk.

Ved den ncevnte Prcesteindberetning 1690 (se heromunder 
Sognepræsterne i  Aaby) klages der over, at der Tid efter 
anden har vceret afbrudt og nedlagt ikke mindre end 10 
Gaarde og 2 Bol, naar disse 12 Steder lagdes t i l  ovenncevnte 
Anta l faar man ikke mindre end 48 Gaarde og B o l foruden 
de i  Matrikuls-Extrakten ncevnte 21 Huse. Aastrup B y har 
i  hin Tid vceret en ret anselig Landsby.

Byens Jorder bleve ved Landmaalingsstyldfcetningen 
1688 inddelt i  tre Marker: Mellemmarken, Vestermarken og 
Dstermarken. I  disse Marker forekomme blandt andre folgende 
S k ifte r:

I  M e l l e m  mar ken :  Lullebjcergfkift, Klokkestykker, Loden- 
hpjfkist, Bryllupstorneskift, Balkenbjerg, Gamle - Kejleskift, 
Store-Bjerrefkift, Smidsholmeskift, Ribsagerskift, Sodhoj. I  
denne Mark laa endvidere en „A lm indejord", som tilhorte 
alle Bymcendene, en ringe Jo rd  af rod Sand og G rus; den 
hvilte i 21 Aar imod 2 Aars Dyrkning.

I  Ve s t e r ma r k e n :  Svcerkjcersstift, Algetved, Grydager, 
Mollehoje, Brennekjcer, Gamle-Kildekrog, Gefvelle, Duekildvceld, 
Trommeslagerens Have, Taamose, Kostestoft, Aalemark, Gonge- 
f l i f t  og Hobjerg.

I  D s t e r m a r k e n :  Villegrimsskift, Ravnehoj, Vernehoj, 
Hjobentornestift, Heslehojflift, Gudenbog, Lykkemose, Egebjerg, 
Nesmose, Gjedenbro, Karpekrog, Langebjerg, Dybidskrog, Ko
haven, Efkemofe, Storetv ed stift, K idholm flift og Nap.

Nord for Byen, ved det Vandlob, som danner Grcensen 
imellem Dirnisse og Aaby Sogne paa den ene og Aastrup 
Sogn paa den anden Side, ligger „ G a m l e  M o l le " ,  en



celdgammel Bondebolig, der, set udvendig fra, giver os el 
Billede af Gaardene for et P a r Hundrede Aar siden, idet man 
endnu ser Hylden og andre hjemlige Buskvcexter fljcerme for 
de gamle klinede ukalkede Lervcegge. A t her paa Stedet for
hen har vceret drevet en Vandmolle, er der endnu lydelige 
Spor af. Ikke alene Molledammen med den stensatte Molle- 
karm, der gaar teet bag ved Stuehusets nordre Side, gjor 
dette tydeligt, men Historien stadfcester det samme. 1588 
kaldes Mollen „Nae", det maa vcere Norre Molle og havde 
dengang 1 Kvcern. 1637 lod Fru Anne B ille  t i l  Nakkebolle
syne Aastrup Molle. Det ene M ollehjul var ubrugeligt; et
nyt ansloges t i l  6 Rd. Mollekarmen fattedes 16 ny Ege
planker, 4 Bjcrlker og 6 Pcele a 6 Alen. 1688 var „Garnle 
M olle" ode; den var en Sognemolle med en Kvcern. Det er 
m uligt, at den ikke senere har vceret Molle, da den bedre 
Vandmolle ved Nakkebolle laa Aastrup B y lige saa ncer. Z  
Ncerheden ad den gamle Molle er der for faa Aar siden op
fort en ny hollandsk Vejrmolle.

S v e l m o  er en lille  D , et P a r Tusinde Alen fra Aa
strup Mark. Den udgjor omtrent 40 Tdr. Land og er 1200 
Alen lang og halvt saa bred. Fra Den udgaar et 800 Alen 
langt Rev, „D re je t", der ved almindelig Vandstand er tort. 
Paa dets yderste Ende har tidligere vceret en storre Holm, 
„Grcesholm" kaldet, der nu saa godt som er rovet af Havet, 
hvilket kun har efterladt Grus og Sten omkring en paa dens 
M idte vcerende torvebunden So. Ad denne Vej og over den 
i  kort Afstand herfra liggende ubeboede Holm, „L ille  Svelmo", 
kan man kjore og ride i  Land, saa Svelmo vel er en D helt 
omgiven af Soen, men har dog t i l  de fleste Tider Forbindelse 
med Fyn. Paa Dens sydlige Side udstrcekker sig et kortere 
Rev, der kaldes „Svelm o-Trille".

Paa Svelmo er kun en eneste Gaard, og den har vceret 
der i  over 300 Aar. Jakob Madsen, den tredie evangeliske 
Biskop i  Fyn, skriver saaledes under Aastrup Sogn: „1 O 
uden for Landet, Suelmen, boer en Mand paa, horer Ejler 
(Brockenhus) t i l . "  Efter den gamle Skyldsætning af 1664 
havde Den 12 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn som



im idlertid ved Landmaalingsskyldscetningen 1688 blev nedsat 
t i l  3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. Nu er denne Gaard delt imellem 
to Mcend, men de bo sammen og nytte hver sin Halvdel af 
Gaardens Bygning. Paa Svelmo har ingen egentlig Udskift
ning fundet Sted. De to Beboere have kun indbyrdes delt 
Den imellem sig. Den P lig t, som paalaa Svelmoboerne at 
levere Strandfisk som en Del as Landgilden og gjore S o
rejser, er aflost for et meget b illig t Vederlag.

Den nogne halvmaaneformige, ncesten Tusinde Alen lange 
D  „L ille  Svelm o" nyttes af Svelmoboerne om Sommeren 
t i l  Grcesning. Den anden ubeboede O under Aastrup Sogn, 
Kyholm eller Kidholm, er kun et P a r hundrede Alen fra 
Land; den er omtrent 500 Alen lang, men nceppe hundrede 
Alen bred. Den bruges ligeledes t i l  Grcesning om Sommeren 
af en Husmand paa Aastrup Mark. En anden endnu langt 
mindre Holm ud for Eskemosehaverne, Skaalholm kaldet, 
ligger ligeledes et P a r hundrede Alen fra Land.

Der er i  de foregaaende Dele af denne Bog fremfort 
Rcekker af Tidsbilleder fra Aastrup Sogn, fom tilstrækkelig 
godtgjore, at Forholdene her i  Bondens Trængselstider have 
vceret blandt de daarligste i  Landet. Svenskekrigen og dens 
Folger trykkede haardere her end i  de fleste andre Byer i 
Omegnen. Landevejen som forte igjeunem Byen, forte skifte
vis fjendtlige og fredelige Hcere dertil. Efter Krigen fulgte 
flere Misvcext- og Hungersaar, der ramte dobbelt tungt i  den 
fattige B y, hvor Jorderne vare „magre og lerede", hvor man 
havde saa lidet Engbund og saa lid t Skov. Naar altsaa Be
tingelserne for en heldig Agerdyrkning, Kvoegavl og Svineavl, 
ej vare tilstede, v il man forstaa, at et ufrugtbart A ar her 
maatte virke i  hojere Grad end der, hvor man havde rige 
Grcesgange og rige Oldenfkove. Ufrugtbare Aar vare hyppige, 
og Tingbogerne boere ncesten helt igjennem det syttende og 
attende Hundreaar mange ynkelige Tingsvidner frem fra 
Nakkebolle Bonder i  Aastrup Sogn.



2. Aastrup Kirke.
Medens Aaby og Dirnisse Kirker ligge smukt og behage

lig  midt i de folkerige Landsbyer, omgivne af Haver, Huse 
og Trceer, ligger Aastrup Kirke, naar man kommer ad Lande
vejen fra Faaborg, mere nogen og bar, ved Siden ad Lav
ningerne af den gamle Aastrup By, kun med den gamle 
Kirkelade, Baron Frederik Trolles Skole, ved sin Side. Kirke- 
gaarden, der helt er omgiven af Stengjcerder er omplantet 
med unge Elmetrceer, og man har derfra en fr i Udsigt t i l  alle 
Sider. Kirkebygningen med det smukke Taarn frembyder dog 
en Skjonhed i  Bygningsformen, der. ikke er almindeligt ved 
vore Landsbykirker.

Kirken, der horer under Baroniet Brahetrolleborg, er 
omtrent 50 Alen lang med Taarnet i den vestre Ende. Den 
ostre G avl er omtrent I H  A l. bred. Kirken er for storste 
Delen opfort af Kampester! med Mursten omkring de rund
buede Vinduer. Paa Kirkens sydlige Side er for over 300 
Aar siden opfort en Korsbygning, H  A l. lang og I H  A l. 
bred. Det var oprindelig et Ligkapel, opfort af E jler Brocken- 
hus og Anne B ille, der paa hin Tid holdt Hus paa Nakke
bolle. Vaabenhuset er paa Kirkens nordlige Side. Paa 
Taarnet, som har en Brede af 13 og en Dybde af 10 Alen, 
er et lidet S p ir  eller Flojstang. Oprindelig er et faadant 
S p ir  med forgyldt F lo j og Knap opsat af Ejler Brockenhus 
den 9de August 1594, uagtet han ikke ejede Kirken. Taarnet 
har to Klokker; den storste er skjcenket 1746 af Grev Konrad 
Reventlorv og Prinsesse Wilhelmine Avgufta. Den mindre 
Klokke er efter den paa samme anbragte Indskrift „skjcenket 
fom Erkjendtlighedstegn for forundt aaben Begravelse i  Aa
strup Kirke af F ru Sofie Sehested, Oberstlojtnant Cicignons 
Enke 1777."

Kirkens Zndre omsluttes af fire Hvcelvinger, af hvilke 
den ene dcekker Koret og de tre Kirken. En femte Hvcelving 
dcekker Taarnet, der med en G itterport er adskilt fra Kirke!!. 
Det er dette aabne Gravsted, som blev forundt F ru  Sofie 
Sehested og derfor endnu tilhorer og vedligeholdes af Nakke-
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bolle Ejere. — Kirken har 21 hvidmalede Stole paa hver 
Side ad §>en 2 Al. 9 Tom. brede Gang. Prædikestolen og 
Degnestolen ere derimod malede med Egetrces Farve. —  A lte r
tavlen (Kristus paa Vejen t i l  Golgatha efter Raphael) er 
malet af Professor Noed og agtes af Kunstkjendere som et 
fo rtrin lig t Arbejde. Kunstneren forlangte kun 500 Rdr. for 
sit Arbejde, men Grev D itlev Reventlow, som havde bestilt 
det t i l  Aastrup Kirke, sendte ham 600 Rd.

Vrockenhusernes Ligkapel, der nu tjener Prcesten som As- 
trcedelsesvcerelse, gjemmer tre mcerkelige Ligstene:

Ved Indgangen er indmuret Mindestene over Ejler 
Eriksen Bolle t i l  Nakkebolle, som dode den 1ste Januar 1534 
og over Klavs Eriksen (Ravnsberg), som dode den 1ste Januar 
1541. Paa den sorste as disse Stene stnar:

„H o r liZor dsgruut^. L r li§  o o volli^raiA NXck H M r 
biollor t i l  Xaeleeds-lo 8^ ckoclo t'nt ^.ar 6 6 D X X X III3  paa nv
^3,i'8<1aA ucki ckannuari Nuunill."

Paa den anden Sten lcrses folgende:

„H or liZor doAiaMon XrliA  oe uslb^rckiA Nunck Elauu8 
Lri1r86vcl t i l  X inbo lJ  Z«'. ciscko X^o.a.r8cl3K ^ a r man 8lri66f 
EEVXI.3 usti ckaTIari."

Indskrifterne paa disse to Ligstene bliver det vanskeligt 
at saa Meningen af, naar man ikke erindrer, at en Streg 
over Stavelsen betegner, at et Bogstav er udeladt.

I  Kapellets vestlige Sidevceg er indsat en stor, 6 Alen 
hoj Ligsten over E jler Brockenhus og hans tvende Fruer.

Paa denne prcegtige Ligsten ser man Ejler Brockenhus 
udhugget i  Legemsstorrel.se med begge sine Hustruer, og deu 
har efter hm Tids Skik vceret udhugget i „begge deres Vel
magts Dage", medens Efterkommerne, som saa ofte er T il
faldet, ikke have ulejliget sig med at indhugge Dodsaaret.

En anden lignende Ligsten er indmuret bag Alteret og 
udhugget som Mindesten over E jler Brockenhuses Fader, 
J a k o b  Brockenhus  t i l  D a m s b o  og N a k k e b o l l e ,  og 
hans Hustru, S u s a n n e  B o l l e ,  som dode, medens Manden 
var sangen i Sverig, efter at hun havde opfort det nuværende 
Nakkebolle.

E jler Eriksen Bolle og Klavs Eriksen Ravnsberg saavel- 
som Jakob Brockenhus og Susanne Bolle havde fundet deres 
Hvilesteder soran Alteret, hvor Ligstenene have dcekket deres 
Grave og skulle efter Jakob Madsens Beretning veere bekostede



af Ejler Brockenhus. Paa hin Tid (! 588) var E jler Brocken- 
hus's Ligkapel allerede fuldfort saavelsom den prcegtige L ig 
sten, der var bestemt t i l  Mindesten paa hans Grav. I  
Kjcelderen under Kapellet hvilede Mikkel Brockenhus, der var 
en Broder t i l  E jler, og som dode 24 Aar gammel 1578, Fru 
Berte F riis , Ejlers forste Hustru, med to Born og to Born 
af F ru  Anne Billes. Denne Gravkjcelder, der endnu er be
varet, men hvis Indgang er titm uret indeholder 11 store og 
4 smaa Kister iblandt disse udmcerke sig en smuk Blykiste med 
Indskrift og Prydelser og en Egekiste.

Efter en ved Kirkens Restavration optagen Afskrift inde
slutte solgende Kister efternncevnte adelige L ig :

1. F ru  A n n e  B i l l e .  Paa hvis Kiste lceses: Her 
hviler cerlige og velbyrdige Frue Anne Bille, E jler Brocken- 
hus's t i l  Nakkebolle, som var cerlig og velbyrdig Mand Zens 
B ille  t i l  Billesholm og cerlig og velbyrdig Fru Karen Ronnow 
t i l  Hvid kilde, deres Datter, fom blev fodt paa Bisborg S lo t 
paa Gulland den 26de M a j 1564 og falig hensov i  Herren 
den 22de Novbr. 1640 udi hendes Alder 77 Aar.

2. Jom fru A n n e  B i l d e  H e n n i n g s d a t t e r ,  der var 
fodt paa Vrejlevkloster i Vendsyssel den 17de A p ril 1599. Det 
var en Datter af Henning Bilde t i l  Vrejlevkloster og F ru  
Sofie Munk. Hun dode paa Klingebjerg i  Faaborg den 10de 
J u li  1654.

3. E j l e r  B i l d e  t i l  Nakkebo l l e ,  en Son af Markus 
Bilde t i l  Hvidkilde og Susanne Brockenhus t i l  Nakkebolle, som 
var fodt paa Hvidkilds deri 6te Januar 1604 og dode paa 
Nakkebolle den 8de Oktober 1649.

4. F ru  C h a r l o t t e  A m a l i e  R o s e n k r a n d s  t i l  
Rofenholm og Luugholm, g ift med Borge Trolle. Hun var 
fodt den 8de Septbr 1688 og dode paa Nakkebolle den 8de 
Oktober 1721.

Foruden de i  denne Gravkjcelder hensatte Kister, var der 
en mindre Kjcelder under Koret med to Kister. Den ene en 
stor og smuk Egekiste, der omsluttede Niels Gustav Trolle t i l  
Nakkebolle og Eriksholm i  Skaane, som dode 1718.

D a Kirkegulvet blev fornyet, fandtes desuden et mindre 
Gravkammer indenfor den sydlige Kirkevceg. I  dette G rav
kammer, der var opfort af Murvcerk, henstod to scerdeles 
godt bevarede Ligkister, med et mandligt og kvindeligt Lig af

Den 6te Septbr. 1600 dode Erik B ille, en Broder t i l  
Anne B ille  paa Nakkebolle, og blev nedsat i  Aastrup Kirke 
den 17de Oktober, rimeligvis i  det da fuldforte Ligkapel.



Saavel i Kirkens Hovedgang som andre Steder var tilfo rn  
en Del Grave, med og uden Miridestene. Under en meget 
stor Sten i  Gangen var jordet „cerlig, hojagtbare og velfor
nemme M and" Jakob Antonisen, Forpagter paa Nakkebolle, 
fom dode den 1ste M a j 1681, 31 Aar gammel, med 2 B o rn : 
en Stedson, Niels Lauritsen, som dode paa Nakkebolle den 
26de M a j 1684, 14 Aar gl. og hans egen Datter Karen 
Jakobsdatter, som dode 1684, fire Aar gl.

I  Gravkapellet i Taarnet staa 3 Kister, der gjemme de 
jordiske Lcevninger as Oberstlojtnant Johan Frederik Cicignon 
t i l  Nakkebolle og hans tvende Fruer: Erikke Kristence Holch 
og Sofie Amalie Sehested (se 2den Del Side 262). Foruden 
den paa disse Kister voerende Indskrift har deres Datter, der 
blev Ejerinde af Nakkebolle, ladet indmure en Mindetavle i 
Kapellets Vceg med en lang Indskrift for at hcedre sine afdode 
Forceldres Minde og „ fo r at give Efterverdenen en Erindring 
af hendes Forceldre, der besad den redeligste Karakter, hvor
med de forenede stor Fornuft og udvidede Kundskaber osv."

Paa Jakob Madsens Tid havde Kirkens ydre samme 
Form, som den endnu har. Der var Taarn paa — men ikke 
meget hojt, og midt paa Taarnet var et spaantakt S p ir, paa 
hvilket E jler Brockenhus, som foran bemcerket 1594 satte den 
forgyldte F loj og Knap. Skjont denne Adelsmand ikke havde 
Patronat t i l  Kirken, gjorde han dog store Bekostninger paa 
denne sin nærliggende Sognekirke. Foruden Spire t og det 
opforle Ligkapel, den smukke og stcerke Korsfloj paa Kirkens 
sydlige Side, skjcenkede han 1587 en „herlig A ltertavle" — 
efter hin Tids Smag, med skjonne P ille r osv. Fremdeles 
gav han „herlige Messeklceder" og andre Prydelser. Efter 
samme Beretning var Kirken dcekket med Tagsten, medens 
Kapellet rimeligvis var tcekket med B ly , en Tagklcedning, det 
bar hundrede Aar senere, hvorom man har en mcerkelig Sag. 
Den 28de A p ril 1683 lod Fuldmægtig Jorgen Svennesen 
paa B irg itte  Trolles Vegne indkalde Preben Brahe t i l  Hved- 
holm og F ru  Susanne Gioe for deres Medfart ved Aastrup 
Kirke og Kirkekapel. Det hedder bl. a. i den derover forte 
Klage, at „Velb. Preben Brahe og hans velb. Frue har ved 
udskikkede Tjenere for nogen Tid siden uden min Tilladelse 
eller ringeste Videnskab bemcegtiget sig min Kirkegaard og



Kirke i  Aastrup og der med Heste, Vogne og Folk indkjort og 
Kirken bestiget, saa og med M agt og Vold nedtaget en stor 
Del B ly  af Kirken og Kirkens Kapel, med Fjcelle og al Un
derlægning og bortfprt famme, medens samme Folk igjen op
slog en Del Lcegter t i l  derpaa at lcegge Tagsten. Ztem be- 
mcegtiget sig Kirkens Vaabenhus og Kirkegaard og der t i l 
hugget og tilsat med M ateria ler og der selvraadig grebet om
kring sig efter egen V illie , meget ilde spoleret og medhandlet 
Kirken og Kapellet."

F ra Brahetrolleborg var der strax sket Indsigelse og For
bud mod denne formentlig uberettigede Fremfcerd og cesket 
Adkomst og Ret t i l  sligt Foretagende; men der blev ikke v å r
diget B irg itte  Trolle et Svar. Der blev da taget et Tings
vidne og Synsvidne as S a lling  Herredsting den 14de A pril, 
og et andet Tingsvidne den 21de A p ril om den udpvede 
Voldshandling. B irg itte  Trolle fordrede nu, at Preben Brahe 
skulde scette Kirker: og det udbyggede Kirkekapel i forrige 
Stand igjen. Sagen gik t i l  Hojesteret, son: godkjendte B ir 
gitte Trolles Fordringer og dsmte Preben Brahe t i l  at 
istandscette Aastrup Kirke, saaledes, at den kunde afleveres 
efter otte byguingskyndige Dommemcends S y n . ')  Den 8de 
Avgust 1684 fremstod Preben Brahes Fuldmægtig paa Brahe- 
trollsborg Birketing og meddelte, at Aastrup Kirke nu 
skulde blive istandsat af Haandvcerksfolk, efter Højesterets
dommen, og da dette var sket, blev der afholdt en S ynsfor
retning, hvorved Arbejdet, saavel M ur- og Tpmmervcerket fom 
Blytcekningen, fandtes lovlig og forsvarlig udfprt, undtagen 
en B lytavle ind ved Muren, som skulde omloegges, hvad Hen
rik Gosmann, Fuldmcegtig paa Hvedholm lovede at cendre.

Ved Syilsforretningen 170l var Kirken i nogenlunde 
god S t a n d ; der fattedes nogle Tagsten og nogle Tavler B ly

' )  D e 8 Mcend, som vare valgte t il at syne Kirken, vare: Rasmus 
Frandsen, Blytcekker i Odense; Rasm. Haagerup, Murmester i Faa- 
borg: Spren M M e r , Tømmermand i Faaborg; Jesper Rasmussen 
i Lyddinggaarde, Hans Loch i U lbM e, Jens Ridder, Murmester 
sammesteds, Nikolaj M M e r , Tømmermand i Sandholdt M M e , og 
Anders Andersen i Gjellebrede.



t i l  Taget, samt Loft over hele Vaabenhuset og det halve 
Taarn.

Da Grev Kristian D itlev Reventlorv 1765 lod sine 
Kirker undersoge for at foretage de nodvendige Restavrationer, 
fandtes Taarnet paa Aastrup Kirke revnet, og Klokken hcengte 
for hojt. M an antog, at det vilde koste 54 Rdr. Men 
Greven lod det ikke blive derved. Han foretog en betydelig 
Restavration ved hele Kirkens Ind re  og indsatte nye malede 
Stole.

Den sidste betydelige Restavration, der er foretagen ved 
Aastrup Kirke skete 1852. Vaabenhuset blev forandret og 
hele det indvendige af Kirkeskibet blev afrevet og Murene af- 
trukne. Buen imellem Koret og Skibet blev nedtaget og ud
videt. Senere blev hele Taarnets vestlige G avl nedtaget og 
opfort af Mursten fra Gjoerup Teglvcerk. Ved denne Om 
bygning modtog Taarnet den smukke Form, der nu er en 
Prydelse for hele Kirken.

3. Tillaeg til Vesteraaby og Aastrup Sogne.
A f det rige S to f der foreligger t i l  disse Sognes Historie 

hidscettes endnu folgende Brudstykker:
1790 blev Kristence Pedersdatter af Vesteraaby t i lta lt  

for Barnefodsel i Dolgsmaal. Hun blev overbevist om, at 
hun siden sit 12te Aar havde hengivet sig t i l  Ufcedelighed og 
havde fodt fire ucegte Born, af hvilke de to sidste var en 
Frugt af Stedfaderens Forbindelse med hende. Der gik ilde 
Rygter om hende i  Byen, derfor tog Sognepræsten hende for 
sig og foreholdt hende det syndige Forhold, men hun var frcek 
og trodsig, hvorfor han lod hende syne af 3 Koner som er
klærede hende frugtsommelig. Kort efter fodte hun sit fjerde 
Barn uden nogen Tilstedeværendes Hjoelp og lagde det i  en 
Kiste i sin Stedfader Hans Pedersens Hus. 5 Dage derefter



gik hun nied Stedfaderen t i l  Galtelokkerne og nedgrov Barnet. 
Hun forestillede sig nu som uskyldig anklaget, men det vilde 
Jordemoderen ikke nojes med, men anmeldte Sagen for Prcesten, 
og Udfaldet blev, at hun ved Hojesteret blev domt t i l  at 
halshugges og Hovedet at scettes paa en Stage. Denne Dom 
blev udfort den 3die Februar 1791 paa en liden Hoj uden 
for Vesteraaby, som endnu kaldes „Stencehoj." Stedfaderen 
blev ligeledes domi fra Livet og det halshuggede Legeme at 
kastes paa Ilden  og opbrcendes. Men hans Dom blev for
mildet ved den kongelige Naade, t i l  Tugthusarbejde paa Livstid.

1783 blev Husmand Frans Poulsen domt t i l  at bode 
4 Mk. t i l  de fattige, fordi han havde haft for mange Folk, 
nemlig 52, med t i l  sit B ry llup , det var 26 flere end Loven 
tillod.

1781 kom en Karl Hans Pedersen i  Pejrup t i l  at drcebe 
sin Broderson med en Plovstage, mer: da han aflagde sin Ed 
paa, at det ikke var flet med V illie, og betalte sin Broder nogle 
Penge, var Sagen dermed afgjort.

1766 den 23de Decbr. afbrcendte Rasmus Madsen Gyn
gers Fcestehus under Prcestegaarden i  Aaby. Det var 10 
Fag Stue og 8 Fag Ladehus. Han forte Tingsvidne for, „a t 
han selv med Kone og 3 smaa Born geraadede i  Armod."

1710 var der „M isvcext, Smitsot, Hungersnod og Elen
dighed i Vesteraaby og Aastrup Sogne."

1686 blev Frans Andersen i  Aaby domt t i l  at betale 
200 Rdr. fordi han med sin Baad havde indfort 4 Tdr. Lyne- 
borg S a lt og udlosset det ved Nap.

1652 havde man en meget tid lig  Host. Prcesten Jorgen 
Jakobsen skriver saaledes: S t. Knuds Dag den 10de J u li  
haver v i her i  Aaby og Aastrup Sogne spist Brod af den 
nye Rug.

Ved Aar 1642 var Usvedeligheden, trods den stoerke Kirke
tugt temmelig stor i Vesteraaby; der stod alene det Aar 11 
Kvinder aabenbar Skrifte, enkelte endog for 3— 4 Gang.
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V Afsnit.

Sognets Historie. Byer og Gaarde?)
A lt, hvad er spredt for den vandrendes Oje 
Rundt i vort Land, det har samlet sig her,
Kornnge Dale med grsnklcedte Heje,
Indso med Hav og de dejlige Trceer;
Duftende Klover bag dsemrende Skove 
Mægtige Boge, der spejles i Vand,
Roser, der blusse ved rullende Vove,
Rislende Bcekke, der lege ved S trand.

(H 'iuch)

1. De prcegtige Udsigter fra Dyrehavens Hojder ind
tage uncegtelig fyrste Rang i  Dirnisse Sogns Skjonheder, 
men trind t omkring i Sognet frembyder det bakkede Jords
mon mange prcegtige Udsigter. Dyrehaven og dens Udsigter 
ere allerede fremhcrvede i anden Del as denne Bog. Som 
ncermest hermed r Rang skulle ncevnes Hojderne nord sor 
Dirnisse, hvorfra medsplgende Billede af Byen med Udsigterne 
ud over Skov og So er taget, ved S o l b j e r g  og S v a n -  
n i n g e h u s e ,  ved K a l e k o ,  ved H e l e n e m o l l e n  og ved 
D i r n i s s e  K i r ke .  Paa en klar Sommerd.ag ere Udsigterne 
fra sidstncevnte Sted iscer henrivende. Mod Nord ser man 
hele Dirnisse By med de hoje Banker i Baggrunden; mod 
Vest skuer man ud over den malerisk skjonne Egn: Alleskoven, 
Faaborg By og Fjorden, Bjerne Mark, Dyreborg, Hvedholm, 
samt Lyo og A ls i Baggrunden; mod Syd Skoven Pipstorn,

' )  Ligesom ved Vesteraaby og Aastrup Sognes Beskrivelse have Arkiv
dokumenter og skriftlige Meddelelser paa faa Undtagelser ncer vceret 
Kilderne til dette Afsnit. D et er navnlig Godsarkivet paa Hol- 
stenshus. Gehejmearkivet, Ministeriets Arkiv og Matrikulsarkivet i 
Kjpbenhavn, Bispearkivet i Odense, Svendborg Amts Arkiv, scerlig 
Tingbpgerne og flere spredte Meddelelser. D e trykte Kilder ere' i  
Regelen angivne hver paa sit Sted.



Oerne Avernakp og W rp  og endelig mod Dst Holstenshus, 
Findstrup, Dyrehaven og Nprre-Skov.

Sognet, som er Annex t i l  Faaborg, udgjpr en selvstcendig 
Kommune og bestaar af 3,373 Tdr. Land med 325^ Tdr. 
Ager og Engs- og 13 Tdr. Skovskylds Hartkorn. A f det 
ncevnte Areal skal efter Traps Beskrivelse vcere 397^ Tdr. Ld. 
Fredskov, men Skovarealets virkelige Stprrelse i  Dirnisse 
Sogn er langt betydeligere, idet Dyrehaven og Nprreflov 
alene udgjpre 252 Tdr. Land, Enemcerket 115, Gamle Ko
have 92 og P ipstorn  120 Tdr. Land. Foruden disse fire 
stprre Skovstrækninger har man endnu i Sognet: Priceshave 
ved Kaleko (en Lystskov for Faaborg) paa 6 Tdr. Land, 
Kalvehaverne ved Katterp 4 Tdr. Land, og Nyhave ved Aaby 
Sogneskjel omtrent 24 Tdr. Land, saa hele Sognets ind- 
sredede Skovareal, der hprer under Holstenshus, udgjpr 613 z 
Tdr. Land. Foruden disse finde vi endnu Lcevninger af For
tidens sammenhængende Skove, der efter a lt at dpmme have 
dcekket der: stprste D el as Sognets Grund, og som for to t i l  
tre hundrede Aar siden vare mcegtige Oldenflove, men nu kun 
ubetydelige Skovhaver, dels svelles og dels enkelt Mands 
Ejendom, der alene afgive Gjcerdsel. T i l  D i r n i s s e  har 
man saaledes Noeshaven,  B p j l e r e h a v e  og Brunemose -  
have og t i l  K a t t e r p :  Rismosetorne og Kroghaven.

A t der kun hviler faa ubetydeligt Skovflyld paa de be
tydelige Skovstrækninger, har for en Del sin Grund i, at en 
stor Del af Skovene ere indtagne af Bondejord og saaledes 
ligger under Ager og Engs Hartkorn.

Efter Folketællingen 1870 vare Sognets 48 Gaarde og 
114 Huse beboede as 200 Fam ilier (495 Mcrnd og 486 
Kvinder ia lt 98 !). —  Ester Ligningslisten findes 48 Gaarde 
og Bolsteder over 1 Tde. H tk .; 1 Hus over 1 Tde.; 106 
Hartkornshuse; 3 Hospitaler; 1 Sted (Findstrup) og 1 Hus 
med Jord uden Hartkorn. Sognet er inddelt under 1) Ho- 
vedgaarden H o l s t e n s h u s  med Avlsgaarden Bjprnemosegaard, 
hvis Marker og Skove udgjpre Sognets sstlige Del. 2) 
D i r n i s s e  B y ,  der udgjpr Sognets nordlige Del. 3) 
K a t t e r p  B y ,  der udgjpr Sognets sydlige Del og 4)



Ka leko  paa Sognets vestlige Side, lige over for Faaborg. 
Jordsmonnet i  Dirnisse Sogn bestaar af de mest ulige Arter. 
Medens den nordlige Del, der hcever sig i betydelige Hojder 
(Dyrehavsbanken 312 Fod, Nichelsbjerg 355 og Kongehojen 
371 Fod), er tildels magre, grusede og stenrige Jorder er 
„Bjergene" nord for Dirnisse snart grus- og sandmuldede og 
jnart forholdsvis faste Lerjorder. Jorderne syd for Dirnisse 
og Holstenshus, isoer Kattero.Bys, ere for storste Delen gode 
lermuldede Jorder. Foruden den lille  Indso Molledammen 
ved Holstenshus ligger Dreso paa Sognets nordlige og S u n 
det (Indsoen ved Faaborg paa dets sydlige Grcense. Den 
sorstncevnte er en dyb Bjergso paa Baroniet Brahetrolleborgs 
Grcenser, den anden er en mudret sivgroet So imellem Faa
borg By og den under Holstenshus horende venlige Skov, 
Prices Have. Ingen storre Vandlob gjennemskcere Sognet. 
Det storste er det, som driver Kaleko Molle, og som har sin 
Oprindelse fra Kilder der i Noerheden.

Sognet grcenser mod Nord t i l  Brahetrolleborg Sogn 
(Hobbel, Pugehuset, Gjcerup Skov og Gronderup), mvd Dst 
t i l  Grondernp og Pejrup By, mod Sydost t i l  Aastrup, mod 
Sydvest t i l  Stranden og Faaborg Kjobstads Jorder og mod 
Vest t i l  Svaninge Sognegrund. Sognet har sin storste Ud- 
strcekning paa over tre Fjerdingvej fra Nord t i l  Syd, fra 
Rodeledshuset ved Gjcerup Skov t i l  Hanses Odde. En Linie 
fra Vest t i l  Dst tvcers over Sognet, fra Faaborg Bys Grund 
ved Tillebcekken t i l  Aaby Sognegrund ved Lindebjerghuset, er 
omtrent 7,600 Alen. — Landevejen fra Faaborg t i l  Svend
borg gjennemflcerer Sognets sydlige Del, medens de fynske 
Alper, som det fremgaar af det soregaaende, gaar igjennem 
dets nordlige Del.

2. Hele Egnen har sandsynligvis i  Oldtiden vceret 
dcekket med tcette Skove, kun afbrndte af de hist og her 
vcerende Moser, der rimeligvis dengang vare siskerige Indsoer. 
Dirnisse Sogn er et af de rigeste paa Oldtidsminder i  en 
vid Omkreds. Der er ikke alene Jordhoje og M inder fra 
Broncealderen, men der findes ikke faa af Stenalderens celd- 
gamle Mindehoje og stensatte Grave. Det er iscer i  Skovene,



at Dysser vg Kcempehyje endnu i  temmelig betydeligt Tal ere 
bevarede, men tr ind t omkring paa Byernes Marker findes 
Navne, der umiskjendelig pege paa forsvundne Hyje. Gaar 
man s. Ex. ud fra Dirnisse ad Kaleko til, har man nord for 
Vejen Klaryje, Korsehpj, Klebeshpj og Vibehyj, medens man 
paa den anden Side har Puttehyj; men bestemte og synlige 
M inder findes paa Stenbanke« ved Kaleko i Lysem osega ards 
Mark, idet der her endnu er lydelige Spor af de for nogle 
Aar siden flyjfede Hpje. Toet ved Kaleko, ved Indgangen t i l  
Mpllen, betegner en Ophyjning ved hver Side ad Vejen 
Stedet for to forsvundne Dysser, og lcengere hen i  Mpllerens 
Toft blev for nogle Aar siden en Dysse^bortfyrt, hvor Stedet 
endnu er tydelig kjendt.

Gaar man nu ad en Fodsti over Stensmarken t i l  Alle
skoven skyder man strax inden for Hegnet paa tre prcegtige 
Langdysser og en mindre Runddysse med fire Kamre. Deri 
fyrste af disse er en Langdysse, omtrent 30 A l. lang og 12 
Alen bred, i  Retning Sydost og Nordvest toet omsat med 
store Stene, af hvilke 26 endnu ere paa deres Plads, Gravens 
Bceresten er skjult i Jorden, men den moegtige Overligger, 
l i  Alen i Omfang, betegner dens Sted. Den anden H yj er 
henved 50 Alen lang og 24 Alen bred, ligeledes omsat med 
Sterie, har et aflagt firkantet Gravkammer med en Over
ligger, der er 10 Alen i  Omkreds. Den tredje Hyj er 30 
Alen lang og 20 Alen bred, med 24 store Stenblokke udenom, 
af hvilke dog kun de 11 kunne siges at staa oprejste. G rav
kamrets Overligger, der er afvceltet t i l  Siden, er 10 Alen 
i Omkreds. T il denne Hyj flu tter sig en mindre Hpj med en 
Gangbygning over hvis Kammer saavel som dens Indgang 
mod Sydvest ligger en anselig Sten.

Toet uden for Skoven, ad Vejen t i l  Holstenshus, hoever 
sig en ftor rund Jordhpj, som man kalder Barnehyjen. Efter 
dens Stprrelse at dymme skulde man mene, at den maatte 
vcere en Koempehyj fra  Jern- eller Broncealderen, men den 
Omstoendighed, at man tidligere stal have nedbrudt et G rav
kammer paa dens Top, peger netop paa, at Barnehyjen maa 
vcere en hel Del celdre. I  sydlig Retning herfra, dels paa



M atr. Nr. 16 (Barnehojgaard) og dels paa Nr. 17. jGaar- 
den Lucienhoj), fandtes tidligere en hel Sam ling af proegtige 
Dysser. B landt disse findes endnu en stor Langdysse, over 
hundrede Alen lang, af hvilken et P a r Stenkamre ere op
brudte og bortforts. I  en anden Hoj noermere Gaarden, 
hvor der ligeledes er opbrudt to Gravkamre, fandt man nogle 
Stensager, Hamre, K iler og en lille  Urne. Hamrene vare 
fin t udarbejdede af Kampesten og Kilerne ligeledes fin t ud
forle af F lin t. Paa en mindre Hoj i  Noerheden af Gaarden 
fandt man ved Mergelgravning flere Urner i  en Roekke, der 
indeholdt Brudstykker af Ben. Paa Barnehojgaardens Mark, 
ind mod Lucienhojs, var der tidligere to Hoje med Stenkamre. 
Alene paa Lucienhojs Grund findes S por af 6 eller 7 Hoje.

S trax  inden for Leddel t i l  P ipstorn eller den t i l  samme 
Skov stodende Knaps- eller Knupshave trceffer man en lille  
Dysse uden Overligger. Ved at folge den t i l  Venstre forende 
Spadseregang kommer man t i l  en Langdysse, 50 Alen lang, 
omgiven af 55 tildelsZafvceltede Stenblokke, med 3 Gravkister 
uden Overliggere, og strax neden for samme en tildels for
styrret Runddysse paa en mindre Hoj, 14 Alen i  Tvoermaal. 
Lcengere mod Ost kommer man t i l  en endnu storre Sam ling, 
idet man paa en eller flere indbyrdes forenede Hoje (en storre 
Dysse 40 Alen lang og 27^ A l. bred, hvortil en mindre 
Dysse slutter sig) troeffes 6 Kamre. Det forste af disse er 
doekket med en mcegtigOverligger; det andet er derimod udenOver- 
ligger, medens det tredie med en mindre Overligger synes 
uforstyrret. T il Hojre ser man en dobbelt Gravkiste, 3 A l. 6 
Tom. lang og 3 A l. bred, med en afvoeltet mcegtig Overligger. 
Ved at folge Gangstien ud mod Marken kommer man t i l  et 
P a r Jordhoje, og atter t i l  et P a r storre og en mindre Hoj, 
inden man naar den store Sam ling af Zordhoje fra  Bronce- 
alderen, der saa vidt vides, er den storste Sam ling i  sin A r t 
i  hele Fyen. Paa en lille P lads tceller man fra et Sted 
alene 14— 15 saadanne ensartede runde Hoje toet ved Siden 
ad hverandre. M an har ment, at disse mange runde Zordhoje, 
hvis Tal i  P ipstorn overstiger 20, fkulde hidrore fra  et S lag, 
hvor Kcemperne ere jordede, der hvor de ere faldne, medens



andre mene, ah det er en almindelig Gravplads fra Bronce- 
alderen eller den celdre Jernalders Tid. Der er, saa vidt 
vides, intet fundet i  nogen af disse Hpje, der med Sikkerhed 
kan oplyse deres Alder og Oprindelse.

I  en kort Afstand fra  P ipstorn, tcet nord for Katterp 
B y, findes en mindre Hpj, paa hvilken et Stenkammer med 
Overligger er bevaret. S yd  for Landevejen ved Katterp B y 
har man „Pelehpj" (Pcelehpj), men det er kun Navnet, der 
er blevet tilbage. Hpjen selv er borte, medens man tcet ved 
Stranden, ligeledes paa Katterp Mark, har en stor Jordhpj 
uden Navn. I  Katterp Ostermark (paa M tkr. Nr. 2), tcet 
ved Pejrup Mark, er for en Del Aar siden bortfprt en Hpj, 
hvori fandtes Brudstykker af Lerkar. Agerfkiftet bar i  celdre 
Tider Navn af „M usp je " eller Mushpj. Endelig har man 
endnu i  Skoven Enemcerket, lige over for Skovriderboligen 
Egelund, en velbevaret Dysse paa en mindre Jordhpj.

V i l  man endnu gjpre en ny Vandring igjennem Sognet 
for at lcere en Del af de mest betegnende Stednavne at kjende, 
da gaar man ud fra  Holstenshus igjennem Haven, hvor man 
har Dyrhaven lige for sig. Fplger man saa Vejen ad D ir 
nisse t il,  har man Jomfrumosen og „Prcestens Mpddingsppl" 
paa hpjre Side og det nye Findstrup og Lcrvningerne af den 
gamle Kirke t i l  venstre. Derncest forbi Dirnisse Smedie, 
hvor man paa Bakken fkraas over for i  Aaret i 870 udgrov 
en gammel Teglovn fra Midalderen af famme Slags rpde 
Mursten, som ere fundne i  den gamle Kirkes Mure. Nu 
passerer man Nprreskov og Dirnisse B y med Nprregaard, 
Bjerregaard og Stovgaard paa hpjre og Mosegaard, Klokke- 
mae og den pvrige Del af Byen paa venstre Side. Nord 
for Byen har man Bankerne Richelsbjerg, Solebjerg og Vibe- 
hpj, og lcengere nord paa har Rpdeleds S k ift, Tokelund, Eske- 
mose, og Tiresholm. Naar man saa har passeret Dirnisse 
B y, med dens Tofter, Haver og Enghaver, har man en 
Banke vest for Kirken der lige som omsluttes af Byen paa de 
tre S ider; det er Kragetoft, rimeligvis der, hvor det gamle 
Kragebjerg i  sin Tid laa. Det var en Gaard, som Frederik 
den anden 1581 mageskiftede t i l  Knud Venstermand. — Gaar



uran nu ud ad Markvejen mod Nordvest, ad Svaningehuse 
t i l ,  har man nord paa det bjergede og bakkede Jordsmon, 
hvor Hojefalle, Timmehelde, Tissingholt, Klaroje, Hesbjerg, 
Brendeholt og flere gamle Navne fremtrcede, medens man 
gaar over Svanebjerg, Kleberhoj, Korrehoj og Stenbcek. 
Imellem  Svaningehuse og Kaleko har man Pajdeso, Bjerre- 
skift og Lomose. Udenfor Kaleko har man Priseshave, der 
ikke er „P riorens Have" som Schroder meddeler i sin Bog 
om Faaborg", men det er „P e r Rises Have" ogsaa fordum 
kaldet „ P e r  O r e s  Lykke. "

Paa Vejen fra Kaleko t i l  Dirnisse har uran paa den 
nordre Side Lomose, Stenbanken, Sandagre, Tranekjcer og 
Sonnebjerg, medens man paa den sondre Side har Lysemose, 
Klebemose, Engelsbro og Kirkeagre og man er atter ved 
Kragetoft, hvor Vejen forer os syd om Kirken.

En stor Strcekning noermest Kaleko, ved begge S ider 
Vejen mod Dirnisse, var i  celdre Tider overgroet med Torne
krat, og paa Udskiftningskortet (for hundrede Aar siden) stode 
tcette Tornerene noesten imellem hver Ager. Endnu ere disse 
gamle M inder ikke aldeles forsvundne. Noget sydligere, v a r
mere mod den anden i  samme Retning gaaende Vej imellem 
Holstenshus og Faaborg, er en Lavning, der forhen var Enge 
og Moser. Her havde for Udskiftningen de fleste Bymcend i 
Dirnisse Eng og Torvemoser i  de mest uregelmæssige Former. 
Ved Udskiftningen bleve disse „M a a l"  for en Del omdelte, 
men de fleste Gaarde fik dog igjen Lodder her. F ra Ager- 
mosegaard gaar en Vej t i l  Dirnisse over Tokebcekken og forbi 
Puttehoj og Hagebjerg. - -  Gaar man nu forbi Agermose- 
gaard, har man forncevnte Moser, Allemose og Barnehojskift, 
paa nordre og Broholm, Olsmose, Vceltemose og Broende- 
boekskift paa sondre Side Vejen, inden man kommer ind i 
Alleskoven eller den gamle Kohave. Udenfor Skoven har man 
Stensmarken og mod S yd Gronnebjerg, Filemose og Stejlemae.

Tornerene vare ved Udskiftningen meget almindelige, ikke 
alene paa de lerede Jorder ud imod Kaleko, nord for gamle 
Kohave, men ogsaa syd for P ipstorn, i  Ncesmarken, navnlig 
Kroghaverne, i  Kattero Dstermark og omkring ved Kattero
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By. Men hvad der isoer er ret betegnende for denne Bys 
Navn, det er den paafaldende Mcengde S tro flov, der tidligere 
helt omgav Byen. Endnu afvexle Skovhaverne med de smaa 
Tofte og Enghaver, og kun mod Syd har man aaben Mark, 
hvor dog Skovlykken og Bogebjerg minder os om, at Byen 
ogsaa har vceret omgivet af Skov paa denne Side. For 
hundrede Aar siden var hele Marken, Bogebjerg og Adoje- 
mark, eller S trikn ingen  helt ned mod Stranden, med Und
tagelse af enkelte smaa Pletter Underskov, helt f r i  for Skov. 
P ipstorn, Enemcerket, gamle Kohave, Skovoren og Norreskov 
vare de storste famlede Skove ved Udskiftningen.

Naar man fra Kattero gaar ud af Byen, ad Vejen, der 
forer t i l  Holstenshus, sige ikke alene Navne os, men ogsaa 
synlige M inder, at en stor S tr ik n in g  i  ild re  Tider har 
v ire t overgroet med Torne —  Resten af Fortidens Skove. 
Bag om Byens Tofter strikker sig Fredskoven Pipstorn med 
de mange M inder fra Oldtiden; dernist har man Kalvetorne, 
Vingodetorne, Kellemosehave og Gaaseleret. T i t  ved Vejen 
har man Rissemose-Torne -  en Tornehave, der tilhorer alle 
Bymindene og skraas over for samme Have, ost for Vejen, 
har man Tornehelle. Lingere Vest paa har man bag P ips
to rn . Skovlingsflift, Flokesagre og Kvindojefkift, med store og 
lille  Kvindoje-Mose og Hellemose t i t  ved Dirnisse Mark. 
Det nordvestlige Hjorne af Kattero Mark har Membrods- 
Holm og der, hvor Helenemollen ligger, Polakke-Skift. Paa 
den fra Agermosegaard t i l  Holstenshus magelagte Jordlod har 
nran Brunemoseskift og Brunemosehave, Agermose og Sals- 
hojmose og endelig Ravnebjerg Banke.

Gaar man nu forbi Holstenshus ud ad Kullelykke, igjen- 
nem Nyhave, og drejer ind ad Markvejen over Lindebjerg, 
der tidligere tilhorte den fra Kattero udflyttede og fenere 
under Hovedgaarden inddragne Gaard, har man paa hojre 
Haand Broby og Bregnebjerg, medens man t i l Venstre har 
Flintebjerg, Galban, Musoje, Gaasebjerg og Falkenbjerg, 
medens man lige her over for har Sontalbjerg og Bjorne- 
mosegaard hvorunder disse Udlodder i  Kattero Ostermark dels 
ere og dels efterhaanden ville blive inddragne. Nu kommer



man overMpllebek, Hveholt, Kronagre, Realskiften og Toftene 
og er atter inde i  Kattero By, med den gamle Gaard, som 
man mener tidligere har vceret beboet af Adel, lige for sig.
Syd for Byen, paa Vejen efter Svartelhus, har man Skov
lykken t i l  Venstre og ved hin Side Landevejen Askeris, og 
Degnefkiften. Paa den vestlige Del af Kattero M ark: Bpge- 
bjerg. Uglebjerg og Pcelehoj. Paa selve Strandbreden har 
man Kystnces og Kattero Rev, t i l  hvilke man har knyttet det 
Sagn, at, dengang man havde fundet paa at bygge en Kirke 
paa Avernako, blev en af de i  P ipstorn boende Jættekvinder 
saa cergerlig herover, at hun tog sit Forklcede fu ld t af Jord 
og Stene, hvormed hun vilde gaa derover for at knuse 
Kirken; og hun kom godt paa Vej, men der var et H u l paa
Forklcedet, som hun ikke havde lagt Moerke t i l ,  og af den
Jord, som hun herigjennem tabte, fremkom der en smal Vej 
saa langt ud i  Stranden, som hun havde vadet; men da det 
overblevne syntes hende for lidet t i l  at odelcegge Kirken med, 
kastede hun det fortroedeligt fra sig. Noget af Jorden samlede 
sig i  et P a r Holme ved B jorno, som endnu kaldes Bjprne- 
holme, og en Haandfuld Sten faldt paa et andet Sted i 
Havet og kaldtes Grydestenene. — Nord for Landevejen op mod 
Katterp har man Kroghaverne, LErtebjerg og Stengaards- 
Skift.

3. Dirnisse By.
Byens oprindelige Navn er Dighcernces, der ligefrem be

tyder det store eller brede Nces, og den ncevnes allerede i 
Valdemars Jordebog 1231 tillige med to Parter af Svaninge, 
Horne og Faaborg, som henhprende under Kongens Fædrene
gods i Fyn. Dette Forhold var det sikkert, der gjorde, at 
Kongerne gave Faaborg Borgere Ret t i l  at grcesse deres 
Kvceg paa disse Nabobyers Marker og hente deres Gjoerdsel 
fra de dervcerende Skove. Efterhaanden som Byerne solgtes 
t i l  Privatmcend, blev Faaborg Borgeres Ret mere indskrcenket.

I  Kong Erik Menveds tredie Privilegium  for Faaborg



1313, stadfcestedes Faaborg Borgeres Ret t i l  f r i  Grcesning 
for deres Kvceg, som de havde haft tilfo rn  fra  gammel Tid, 
paa Dyghcernces, Horne og Svaninge M arker.') Denne 
Grcesningsret paa Dirnisse Mark er stadfcrstet af de efter
følgende Konger, ind til Kong Frederik den anden, hvis Stad- 
fcestelsesbrev af 1560 er det sidste, hvoraf der findes Kopi i 
Faaborg Byarkiv; og denne Ret blev derfor noget tvivlsom, 
da Rigets Raad den 16de Ju n i 1574 afsagde en Dom 
imellem Faaborg Indbyggere og Fru Edele Hardenberg med 
andre Lodsejere, „a t, dersom Faaborg Borgere ville have 
nogen Skovhug, Gjcerdsel og Grcesgang paa Horne, Svaninge 
og Diegernes Marker, da skal de det have i  Lodsejernes 
M inde?) 1390 efterlod Kong Erik ved ,fit Brev Faaborg 
B y  nogen Indkomst af Dirnisse, som stod tilbage, og i  dets 
Sted at betale en aarlig Sum  t i l  Kongens Bord.

I  Dirnisse var fordum en Del jordegne Bpnder, som 
1563 ydede 3z Pd. Rug, 2z Pd. Byg, 1 Pd. 10 Skpr, 
Havre i Landgilde t i l  Nyborg S lo t; men dette Selvejergods 
med en Del Krongods i Dirnisse, som rimeligvis ogsaa for
dum havde vceret Selvejendom, kom efterhaanden under Find- 
ftrupgaard. Saaledes fik Knud Venstermand ved Mageskifte 
med Kongen 1579 to Gaarde og fire Gadehuse af Kronens 
Gods samt Herlighed og Højhedsret i  5 Selvejergaarde, ja 
den ene af disse fik han tik fuldkommen Ejendom. Det varede 
vel ikke lcenge, fpr Knud Venstermand ogsaa agtede sin Her
lighedsret t i l  de andre fire Gaarde, som vare disse hans f r i  
og uafhcengige Ejendom. Ved et Mageskifte med Koligen 
1581 kom han i Besiddelse af fire gode Gaarde, den ene 
Annexprcestegaarden i  Findstrup, hvor Hans Knudsen boede. 
Den anden i  Dirnisse (Thomas paa Kraaebjerg); desligeste to 
andre Gaarde i Dirnisse, nemlig Jprg. Hansen og Hans 
Madsen. De lo sprfte Gaarde havde tilhp rt Sognepræsten, 
de to sidste Kapellanen i  Faaborg. I  Steden for disse 
Gaarde blev der udlagt 3 Gaarde i  Aaby og 2 Gaarde og 
et Gadehus i  Haastrup.

Paa en Skattekiste ved Nyborg Lens Regnskaber for 
1610 anspres 5 kongelige Fcestebpnder i  Dirnisse, af hvilke

')  Aktstykker udg. as Fyns S tifts  littercere Selskab I.  
0  Rosenvinge: Gamle danske Domme IV . 201.
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dog de to vare Ugedagstjenere t i l  Findstrupgaard. 1618 var 
der kun 4 Fcestegaarde i  Dirnisse, som horte under Nyborg 
S lo t.

Z  Findstrupgaards Zordebog f o r ! 6 2 2  opsores 13 Gaarde og 
en Kirketjener i Dirnisse at henligge under Findstrupgaard. 
Ved et Skjsde paa Gaard og Gods 1636 var Kirketjeneren 

. nok gaaet ind blandt de andre Gaarde, hvis Tal nu var 14. 
Det solgende Aar l 637 var der kun en eneste jordegen Gaard 
tilbage i  Dirnisse, og den tilhorte Zens Hansen. S . A. ind- 
gaar under Findstrupgaard en h id til under Soholm horende 
Gaard i  Dirnisse. Ved samme Tid horte desuden to Gaarde 
under Fjellebro, og det er vel disse to Gaarde, der 1654 
overdroges af Jorgen Brahe t i l  Anne Margeete Gotzen imod 
to Gaarde i  Bjerne.

Ved Skyldsætningen 1664 talte Dirnisse B y 18 Gaarde 
og Bol, af hvilke over Halvdelen kun regnedes for halve 
Gaarde, en ^ og en  ̂ Gaard. En E Gaard kunde saa 3 
Tdr. Rug, 1^ Tde. Byg, l Tde. Blcendkorn, 1 Td. Havre og 
2 Skpr. Boghvede og avle 8 Lces Ho. En Fjerdepart-Gaard 
kunde saa 6 Skpr. Rug, 5 Skp. Byg, 4 Skp. Havre og ! 
Skp. Boghvede og avle 4 Lces Ho.

Z  forste Del (S . 83) er forta lt, at F ru  Anne Margrete 
Gotzen i  Aarene efter Svenskekrigen lod alle sine Bonoers 
Zorder rebe og maale, saaledes, at hver Helgaard fik 4 Skp. 
Land t i l  Have og 3 Tdr. Land t i l  Tost og Hjemsred, foruden 
en indhegnet Skovhave og en Enghave t i l  10 Lces Ho. 2  
Bymarken blev der indhegnet to Haver t i l  Koer, nemlig 
Brendeholme og Noeshaven, hvor hver Helgaard i  Dirnisse 
og Kaleko knnde grcesse 3 Koer, medens Kattero By ligeledes 
havde 3 Koers Grcesning for hver Gaard i  den t i l  Kohave 
udlagte „P ips to rn ". Otte „ T r e d i n g  s g a a r d e "  (o : Tredeles 
Gaarde eller E Gaarde), 5 i  Dirnisse, 2 i  Kattero og 1 i  
Kaleko, bleve gjorte t i l  hele Gaarde og forundte hver en 
„Fjerding Land." Tondeskylden (Hartkornet) blev delt imellem 
de enkelte Gaarde, saaledes at hver af de 9 Helgaarde fik 11 
Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. Htk. Der tildelles med det samme en 
Del Huse noget mere Tilliggende.

Ved Skyldsætningen 1688 var der 19 Gaarde i  Dirnisse, 
2 Huse med og 13 uden Jord, samt et Stykke Kirkejord. 
T il Byen horte 3 Marker: Overmarken, Overlandsmark og 
Noesmarken. Z  den sorste af disse laa en Del Skifter, der 
twilede en forholdsvis lang Rcekke af Aar imod en kort D rift. 
Saaledes hvilede Sobanken i  ! 6 Aar, medens den blev dyrket



i  2 Aar, Richersbanke hvilede i  18 A ar mod 2 Aars Brug. 
Hesselbjerg og Tosingholt 2 Aars Brug mod 12 Aars Hvile.

De fleste af de hele Gaarde i  Dirnisse have efter Be
liggenheden betegnende Navne, som Mosegaard, Torpegaard, 
Norregaard, Stovgaard, Bjerregaard, Hojgaard og Krog- 
gaard.

M o s e g a a r d  en var en af de gamle Selvejergaarde og 
tilhorte paa Dronning Margretes Tid Esge Zensen, hvis Enke 
Grete Esges afgik ved Doden 1430, efter at hun som sin 
sidste ViUie havde givet sin Gaard t i l  vor Frues Lag i  Faa- 
borg. „Beskeden Mand Eggert Nielsen", der var den noer
meste A rving efter hans Moders Soller, Grete Esges, over
lod Mosegaarden t i l  Frue Lag og fik nogle Enge og Jorder 
igjen for Asstaaelsen af sin Ret t i l  ncevnte Gaard?)

1622 var Mosegaarden i  Dirnisse med iblandt det Gods, 
som Frederik Rantzau med Findstrupgaard overdrog Mogens 
Gyldenstierne (se 2den Del.) Ved Stamhusets Oprettelse 
1723 var Mosegaarden en dobbelt Gaard: Hans Hansen 
havde 8 Tdr. 3 Skpr. og Hans Jorgensen og Lavrits Hansen 
begge tilsammen 8 Td. 7 Skpr.Htk. Ved Udskiftningen udflyttede 
man den ene af disse Gaarde, som fik Navnet Ditlevsholm.

T o r p e g a a r d ,  der ligger omtrent midt imellem Dirnisse 
og Findstrup Byer, vare ligesom Mosegaarden en dobbelt 
Gaard, som Peder Hansen og Hans Pedersen beboede 1723 
nred 8 Tdr. 7 Skpr. og Jorgen Rasmussen med 7 Tdr. 7 
Skpr. Htk. Her af ydedes Landgilde af 7 Tdr. 1 Skp. t i l  
Kirken i  Faaborg og noget Smaaredsel t i l  Herskabet paa Hol- 
stenshus. F ra Torpegaard udflyttede man ligeledes den ene 
Gaard (Sofienlund), og den tilbagevoerende Del er nu ved 
Omdeling og Magelcrg kun et lidet Bolsted.

N o r r e g a a r d  horte oprindelig t i l  Findstrup By (se 
2den Del 141). Ved Skjode as 22de J u li 1633 af Gabriel 
Mouritzen, Borger i  M aribo, paa Just Hpeg trl Bjornsholms 
Vegne, overdrager han Norregaard i  Findstrup, som Jep 
Povlsen paaboede, tilligemed 3 Boliger i samme B y t i l

' )  Aktstykker I ,  128.
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Mogens Gyldenstjerne paa Findstrupgaard. 1723 varNprre- 
gaard den stprste Gaard i  Dirnisse, idet den ene Halvdel, der 
var beboet af 2 Mcend, havde 11^ Td. Htk. og den anden 
Halvdel henved 8 Tdr. Den ene af disse blev udflyttet ved 
Udskiftningen og fik Navnet L i  se s m in  de. Senere er en 
Del af den tilbageværende Nprregaards Jorder indtaget t i l  
Skov og ved Aarene 1837—38 plantet med Naaletrceer.

S t o v g a a r d  var 1563 beboet af Hans Jensen, da Fre
derik den Anden pantsatte Gaarden t i l  Erik B ille  t i l  Lindved, 
og skyldte da 5 D rte r Byg og 1 O tting  Smpr. 1622 var 
Stovgaard kommen under Findstrupgaard og afgav 1635 og 
en Del Aar derefter Bolig  for Anders Nielsen, der var Foged 
samme Sted. Han stal ifolge et gammelt Gravmcele med 
ulceselig Indskrift, som endnu opbevares paa Hovedgaardens 
Loft, og som tilfo rn  hang i  Dirnisse Kirke, vcrre fsdt paa 
Amager. Han opsatte denne Mindetavle 1654 over sin 
Moder, Hustru og Datter. Stovgaard var ligeledes en 
dobbelt Gaard paa 10 Tdr. Htk. Den blev uden Forandring ved 
Udskiftningen, og dog er dens gamle Navn ncesten forsvunden, 
hvorfor v i tilfp je, at det er Hans Sprensens og Anders 
Ravns Gaard, som ligger der, hvor Hulvejen sprer op t i l  
Bjerregaard.

B j e r r e g a a r d  (saaledes skrives Navnet stadigt, stjpnt 
det egentlig burde vcere Bjergegaard) har derimod kun vceret 
en enkelt Gaard, hvad ogsaa gjcelder om K r o g e n  eller K r o g -  
gaarden .  H p j g a a r d  kan ikke lcenger paavises, med mindre 
det skulde have vceret en af de 3 Gaarde, som afbrcendte nogle 
Aar efter Udskiftningen, og som laa skraas over for Kirken, 
der hvor nu Hospitalerne ligge.

Angaaende Udskiftningen og de dermed forbundne For
hold henvises t i l  1ste Del S . 88— 93, hvor Udskiftnings- 
historien er fortalt.

4. Kaleko.
Imellem Faaborg og Dirnisse ligger den lille B y Kaleko 

med sine rindende Kilder, sin gamle Mplle, sin Papirsmplle



og sine nye Gaarde. Naar man kommer fra Dirnisse, har 
man paa Bakkerne oven for Byen ganske dejlige Udsigter; 
man ser ind over de med rode og graa Tagsten dcekkede 
Gaarde, ud over Sundet, Priseshave, Faaborg By, Fjorden 
og Derne.

1563 var her foruden Mollen en Helgaard, den gamle 
„Kallekudegaard", og en Halvgaard, der samme Aar som 
Krongods blev pansat t i l  Erik B ille  t i l  Lindved tilligemed 
Stovgaard og 2 andre Gaarde i  Dirnisse af Kong Frederik 
den anden for 400 D lr . Kalekogaard, var dengang en dobbelt 
Gaard. Erik B ille  maatte beholde den som et brugeligt Pant, 
t i l  han igjen blev aflost og syldestgjort for ncevnte 400 D lr. 
Inden 1610 maa de ncevnte Gaarde i Kaleko igjen vcere ind- 
loft af Kongen, da de tilligemed Mollen sammesteds ncevnes i 
Skattelisten blandt Nyborg S lo ts  Fcestegods. 1643 horte 
Kalekogaard under Holger Rosenkrantz, Befalingsmand paa 
Hammerhus, som ncevnte Aar afstod den tillige med Mollen 
t i l  Jorgen Schult (se 2den Del 63). Den anden Gaard, der 
endnu ligger paa sit gamle Sted, var senere bleven ashcendet 
t i l  Hvedholm, hvorfra den ved Magejkifte 1654 kom under 
Findstrupgaard. 1665 indkjobte Anne Margrete Gotzen et 
ode Byggested i Kaleko, saa den lille  By nu helt og holdent 
laa under Findstrupgaard.

De to Gaarde i  Kaleko havde lige in d til 1752 deres 
Jorder i  Fcellesflab med Dirnisse By- men ved Sognets Reb
ning og Jorddeling paa hin Tid, fik hver By sine Jorder for 
sig selv. Det var vel omtrent ved samme Tid, at den fra 
Dirnisse udflyttede Gaard, Ny-Munkegaard, blev opfort tcet 
ved Kaleko, der nu bestaar af 5 Steder med Mollen, hver 
paa 2— 3 Tdr. Htk., lige som Fruehavestedet ogsaa regnes 
med under Kaleko By.

A f de to gamle Gaarde i  Kaleko, en ved hver Side ad 
Vejen, ligger den ene endnu paa sit gamle Sted. Over 
Porten, der er opfort 1648, er indhugget: „Uden Herren 
bygger Huset, arbejde de sorgceves, som bygge derpaa." Stue
huset, der er godt gammelt Egebindingsvcerk er opfort af 
Hans Knudsen og Ellen Hansdatter 1652.



Gaarden ved Gadens modsatte Side, er delt i  to H alv- 
gaarde, der for nogle Aar siden ere dragne fra hinanden og 
prydede med prcegtige Stuehuse.

Kaleko Molle horte ligesom de to Gaarde fom Fcestegods 
under Nyborg S lo t. 1594 ncevnes „Kolkot M o lle " med en 
Kvcern. Skattelisten for 1610 ncevner Kallekude M slle uden 
Avling. I  Matriklen 1662 staa Kaleko Molle anfort for 6 
Pd. M el og af en'Eng 3 Mk., desuden H P a rt Jord paa 
Faaborg Mark, regnet for 2 Tdr. —  8 Mk. I  Jordebogen 
1707 opfores Mollen med 3 Tdr. Jordskyld og 3Tdr .  Molle- 
skylds Htk., faa det er vistnok det ode Byggesteds Jorder, fom 
1665, Aaret efter Skyldsætningen, blev indkjobt af Fruen vaa 
Findstrup, der nu vare komne Mollen t i l  Gode.

Kaleko Molle er en Bygning, der uden T v iv l er over 
300 Aar gammel. Naar man tager Hensyn t i l  Nabogaarden, 
der er 225 Aar gammel, v il man snarere anfcette Mollen over 
end under 300 Aar. Teet ved den nu tildels tilgroede Indso, 
„S undets" Bredder ligger en lille Bindmolle „Papirsm olle il 
ved Kaleko", hvis tilvirkede Pappapirer for storste Delen 
laves af S iv  og Flceg fra felve Sundet, er bekjendt som en 
ganske udmcerket Vare.

5. Kattero.

eller K a t t e r o d  By ligger sydlig i Sognet, omgiven paa den 
ene Side af P ipstorn med Eng og Skovhaverne i  Bym an
denes Tofter og paa den anden Side af de §amle Skovhaver 
Kalvehaverne, for saa vidt de endnu ere t il,  og Tofte og Eng
haver, som Udskiftningen ej har forstyrret mere, end at de 
endnu i Grundtrækkene ere bevarede. Oprindelig har Kattero 
B y vceret Selvejendom og Kroilgods, medens det ikke bestemt 
kan afgjores, om Byen eller en Del deraf er indfattet under 
Dirnisse i Kong Valdemars Jordebog. Som Selvejerbonder 
i celdre Tider ncevnes Povel Stegson i Kattero 1493. 1550



navnes Zorgen Bryste t i l  Kattero som efter al Rimelighed 
boede paa en Bondegaard der i  Byen. Der ligger en Gaard 
—  gamle Niels Sorensens Gaard — sydost i  Byen, om 
hvilken man siger, at der i  gamle Dage har boet „ s t o r e  
F o lk ."  Gaarden har en hoj og sri Beliggenhed og stal i 
gammel Tid have hast malede Vinduer og malede Vcegge for
uden andre M inder fra celdre Tiders velhavende Beboere, 
men iovrigt er der intet ved dens nuvarende Bygningsmaade 
der tyder paa, at den fordum har varet en adelig Bolig.

Ved et Skifte i Kjsbenhavn 1549 imellem Karl Bryskes 
Arvinger: Zorgen, Klavs og Gregers Bryske og Peder Rudt 
t i l  Vognstrup paa siu Hustrus Vegne, med deres Moder K ir 
stine Gregersdatters Raad, skulde Z o r g e n  B r y s k e  have tre 
Gaarde i Kattero: Mikkel Skjolds, der skyldte 1^ Pd. Korn, 
Erik Povlsens 1  ̂ Pd. og Henrik Madsens 1 P d . ; enGaard 
i Dirnisse, foruden 4 Gaarde i Stovby (Staaby) og Gods i 
Dreslette, Flemlose, Asperup og Roerslev Sogne, desuden 
Jordegods i  3 Herreder i  S ja lland. K l a v s  B r y s k e  fik 
Flintholm  Gaard, og Gods i  Hundstrup, Gundestrup, Espe, 
Strandby, Kvarudrup, Hojrup By og Molle (i Sunds Herred) 
Guldtedholm, Ågerup By i  Espe Sogn og flere Steder. 
G r e g e r s  B ry sk e  fik foruden en hel Del Gods i  S ja lland 
og Fyn, Gods i Sonderbroby Sogn og B y ; og P e d e r  
R u d  fik paa sin Frues Vegne en Del Gods i S ja lland.

Ved Magelag med sin Broder Klavs Bryste t i l  F lin t
holm fik Zorgen Bryste t i l  Kattero >553 nogle Gaarde der
steds. Ved et senere Brev forbeholdt Kongen sig Jagten paa 
de navnte Kattero Gaardes Grund, hvoraf det fremgaar, at 
disse Gaarde have varet pantsatte af Kongen og senere over
dragne t i l  oven for navnte K arl Bryske t i l  F lintholm . Endnu 
1610 ejede Kongen 9 Gaarde i  Kattero, som navnte Aar 
opfores paa Nyborg Lens Skatteliste under Nyborg S lo ts 
Fastebouder, og der havde endnu 1618 ingen Afgang fundet 
Sted; der var dengang 9 Gaarde og 3 Huse som tilhorte 
Kronen.

Endnu 1622 horte kun en eneste Halvgaard i Katterod
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under Findstrupgaard, hvorimod der ifolge Jordebogen 1636 
horte 3 Gaarde derunder.

1637 mageskiftede Kong Kristian den fjerde paa Odense 
Hospitals Vegne med Jorgen Schult, hvorved en Gaard i  
Kattero kom under Findstrup Gaard og samme Aar scrlger og 
skjoder Knud Ulfeldt t i l  Urup og Anne Lykke tre Gaarde i 
Kattero t i l  Jorgen Schult t i l  Findstrupgaard.

1638 horte 3 Gaarde i  Kattero under Rantzauholm og 
vare Knud Ulfeldts Tjenere. Med disse Gaardmcend og 
Fogdens Minde paa Rantzauholm gjorde Zorgen Schult s. A. 
Magelceg med nogle Jorder, som laa Hovedgaardens Ene
marker noer.

1648 skjoder E jler B ille  paa Nakkebolle en Gaard i 
Kattero t i l  E jler Hseg t i l  Nielstrup. Ved samme Tid var der 
en jordegen Bondegaard, der tilhorte Rasmus Andersen — 
rimeligvis den Gaard, hvorpaa Jorgen Bryste i  sin Tid skal 
have boet.

Ved Skiftet 1654 efter Jorgen Schult fik Sonnen Fre
derik Schult som sin P a rt iblandt andet Gods fire as de 
pvenfor noevnte Gaarde i  Kattero. A f Kaj Lykkes Gods kom 
5 Gaarde i  Kattero, ved Skjode af 30te M arts  1663 under 
Findstrupgaard.

Inden Skyldsætningen 1664 var hele Byen, 12 Gaarde 
og 3 Huse, kommen under Findstrupgaard. — Der var ingen 
hele Gaarde, heller ingen under Fjerdedelsgaarde. En halv 
Gaard der i  Byen kunde saa 6 Skpr. Rug, 5 Skpr. Byg, 4 
Skpr. Blcendkorn og 1 Skp. Boghvede og avle 3— 4 Lces 
Ho. Efter den nye Skyldsætning 1688 og de ved Hartkorns- 
omdelingen foregaaende Forandringer bestod Kattero B y af 
fire hele, sex halve og fire Fjerdedelsgaarde samt syv Huse, af 
hvilke dog kun de 2 havde Jord. Byens Jorder vare ind
delte i tre Marker: Dstermark, Strandmark og Noesmark.

In d t i l  1752 havde Dirnisse og Kattero Byer en hel 
Del Fcellesstab med hverandre, navnlig i  den begge Byer til-  
horende Noesmark. Ligeledes havde Kattero By haft en Del 
foelles Groesbed med Aastrup By. Dette sidste Fcellesstab 
brod Kattero Bymcend 1717 ved at opscette et Gjcerde paa



det samme Sted, hvor det gamle Hegn havde staaet, som blev 
odelagt i  den svenske Fejdes Tid. Det var Strandmarken 
og Aastrup a a r  l ig  M a r k ,  der laa under et og samme 
-Hegn.

Ved de forud for Udskiftningen gaaende Magelceg, som 
tilstrækkelig ere skildrede i  denne Bogs 1ste Del, afstod Peder 
Rasmussen Ravn i  Kattero 1757 den ene Halvdel as sin dobbelte 
Gaard paa 13 Tdr. Htk. Han skulde asstaa 8 Fag Hus t i l  
Nedbrydelse, ^ Del af Besoetningen og den halve Del af 
Gaardens Jorder, medens han selv beholdt Haver og Hjem
sred. Gaardene i  Byen bleve ved denne Tid gjort lige i 
Hartkorn.

Ved Udskiftningen 1773 blev der udflyttet to Gaarde fra 
Kattero, den ene Hansesodde i  Strandmarken og den anden 
paa Lindebjerg i  Dstermarken, hvilken sidste senere er nedlagt 
og dens Jorder inddragne under Hovedgaarden. Senere er 
der nedlagt 2 Gaarde, hvis Jordlodder for storste Delen ere 
komne den nye Avlsgaard Bjornemosegaard t i l  Gode.

Foruden de 11 nye Huse, som ved Udskiftningen blev 
opforte i  Dirnisse, opsortes ved samme Tid, dels i Udmarkerne, 
dels i  Kattero og dels i  Skovene, 27 nye Huse, ia lt 38 Huse' 
der i  Sognet. A f disse opfortes N r. 37 og 38 i  Enemcerket. 
Ved det sidste af disse blev indrettet en Savmolle, hvor der 
blev skaaret Tommer og Planker, boret Render og slaaet Kalk 
ved Vandkraft. En liden Kornmolle blev ogsaa indrettet der 
paa Stedet. Denne blev bibeholdt, ester at Savmollen var 
nedlagt. Nu er ogsaa Kornmollen nedlagt og erstattet af den 
hollandske Vejrmolle, Helenemollen. I  Ncerheden ad Stedet, 
hvor den gamle Savmolle laa, staar nu Skovriderboligen 
Egelund.

B j o r n e m o s e g a a r d  mellem Kattero ogHolstenshusvar 
fordum en storre Bondegaard under Ryborg S lo ts  Jordebog, 
der ved Slutningen af det 16de Hundredaar var overladt t i l  
Hans Skriver. 1610 var Gaarden bortfcestet t i l  Hans Jbsen 
og Hans Pedersen, 1618 t i l  Lavrits Hansen og Markvard 
Jakobsen. Inden 1646 var den kommem under Nakkebolle, 
thi Kongens Overdragelse findes ikke lcest ved Fynbo Lands-



ting efter ncevnte Aar, da den celdste Skjodebog begynder. I  
Nakkebolle Jordebog for 1654 staar Bjornemosegaard (Ras
mus Pedersen) ansat for 2^ Pd. Byg, 30 Skpr. Havre, 1 
Fd. S inor i  Landgilde og Skov t i l  30 S vins Olden. Ved 
Skyldsætningen 1664 regnede man Gaarden for E Gaard og 
dens Scedeland t i l  3 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 1 Td. Blcend- 
korn, 1 Td. Havre og 2 Skpr. Boghvede og Hoavl t i l  10 
Lces Ho —  16 Tdr. 4 Skr. Htk.

Under 16de Decbr. 1685 fik Diderik Schult t i l  Find- 
strupgaard Herluf Trolles Skjode paa Bjornemosegaard, der 
h id til havde ligget under Nakkebolle. Ved Skyldsætningen 
1688 blev Gaardens Hartkorn uforandret, uden for faa vidt 
dens Skovskyld sattes for 6^ Skp. — 1753 blev en Tredjedel 
af Gaardens Grund indtaget t i l  Skov. Som en Folge af 
den ved Afhændelsen af Bondergods meddelte Tilladelse er 
Bjornemosegaard nu oprettet t i l  en Avlsgaard, med Jorder 
tildels fra Kattero By, og er i  Aarene 1874— 75 flyttet fra  
sit gamle Sted. De nye Bygninger: 3 Lader og et Stuehus, 
der alle ere toekkede med Spaan, have kostet omtr. 25,000 Rd.

Den i  forrige Hundredaar, saa ofte grasserende Smitsot, 
Sprinkelsygen, optraadte meget ondartet i  Sognet 1781, iscer 
i Kaltero By. Der dode ncevnte Aar 34 Mennesker, omtr. 
dobbelt saa mange som under almindelige Forhold, og af 
disse 34 bleve de 24 Lig forte ud af Kattero B y, der i  flere 
Maaneder var afspcerret af en Militcerkomando. (J fr . 1ste 
Del Side 121).



VI Afsnit.

Kirke, Skole og Hospital

Plet af Jord ved B e lt og Sunde, 
Dyrebare Kcrdreland!
Kysten staar med Bogelunde 
Favnet af den selvblaa S trand.

(C. Th ies)

1. D i r  n i sse  K i r k e  ligger paa Byens hojeste Punkt, 
hvorfra man har en meget behagelig Udsigt over Faaborg 
B y og den smukke Omegn, hvor „Kysten staar med Bøge
lunde —  favnet af den solvblaa S trand, —  hvor —  Droslen 
flojter, Kornet gynger, —  Kvceget hviler trind t og mcet, — 
og —  Baade vende hjem i Klynger —  med den rige Fifledrcet." 
Det er O rd som passer godt f o r  Stedet og er et Udtryk 
f r a  Stedet selv, sungne af en begavet Dannekvinde der i en 
lang Rcekke af Aar saa ofte vakte Glcede ved sine smukke 
Sange, under det beskedne Mcerke C. T.

Om  Dirnisse Kirke hedder det, at den skal vcere opfort 
omtrent ved Kirkerensningens Tid i  Steden for den ned
brudte Kirke i  Findstrup; men den er efter al Rimelighed 
over hundrede A ar celdre. Sognet kaldtes og Sognepræsterne 
skreves t i l  Degernes eller Deernes leenge for Kirkerensningen. 
I  et Skjode paa Jord t i l  Prcestegaarden i  Faaborg 1464' )  
forekommer H e n r i k  Tho  måsen som Sogneproest i  Deger
nes, hvad han endnu var 1472; og senere G jo  de B r u n ,  
A n d e r s  Svcerkesen 1486 og N i e l s  Boesen.  (Se 
2den Del Side 140). Kong Kristian den tredies Brev af 
1540 fastsatte, at, naar H r. Niels Boesen, Sognepræst i

0  Aktstykker I .  132.



Dirnisse, er dyd og afgangen, da maa og stal H r. Rasmus 
og hans Efterkommere Sognepræster i  Faaborg t i l  sig an
namme Dirnisse Kirke og Sogn som Annex t i l  Faaborg 
Sognekirke.

JngenIaf de ovenfor ncevnte Proester ncevnes t i l  Find- 
strup Kirke, uagtet Prcestegaarden laa i  Findstrup By, og 
endnu efter at Dirnisse blev annekteret t i l  Faaborg ncevnes 
og handles der med Annexproestegaarden i  Findstrup. —  M an 
har et Sagn om Dirnisse Kirke, at, dengang den var fcerdig 
og Klokken var ophcengt, tra f det sig, da man fyrste Gang 
vilde ringe med den, at den kom i  saa stcerk Bevcegelse, at den 
ringede af sig selv i  tre Dage, medens alle Forsyg paa at 
standse den vare frugieslyse. Enoelig slyj den ud af Taarnet 
og ned i  Mosen i  Ncerheden af Mosegaarden, hvor den sidder 
endnu; men Mosen hedder siden den Tid Klokkemaen.

Den gamle Biskop Jakob Madsen omtaler ikke den ned
brudte Kirke i  Findstrup. Derimod besygte han fyrste Gang 
Dirnisse Kirke 1594 og meddeler i  sin Visitatsborg fylgende 
om Dirnisse Kirkes Tilstand: „Kirken med Taarn og en 
Klokke; Prædikestolen tvcert over Koret. Fonten i Koret. 
Alteret forgyldt med Jom fru Maries Billede." Det er rime
ligvis den samme Altertavle, som ncevnes nedenfor. Knud 
Venstermands Datter, som dyde paa Lejholm 1588, var den
gang jordet i  Kirken. Som S lu tn ing  af sine Optegnelser 
om Dirnisse Kirke skriver han, „ a t  to  A l t e r e  neden  
K o r e t  skal  a f b r y d e s " ,  hvilket ligeledes er et Bevis for, 
at Kirken har vceret opfyrt i  de katholfle Tider. Om  Kirke- 
gaarden var der en M u r af brcendte Sten oven paa „G raa- 
ften." Paa Kirkegaarden ingen Trceer. Efter at have om
ta lt Herregaarden, Syer og M ylle r fortceller han, at H r. 
Niels (Sogneprcest) i  Hillerslev havde Sognets Kongetiende, 
da han ingen Prcestegaard havde.

In d t i l  1649 tilhyrte Dirnisse Kirke Kronen, men blev 
samme Aar ved Kongens Skjsde overdraget Diderik Schult 
t i l  Findstrupgaard og har siden fulgt Gvardens Ejere. —  I  
Danst Atlas (V I 729) meddeles blandt andet, at Dirnisse 
Kirke stal vcere helliget de i l 000 Jomfruer af S t. Ursalce



Selskab. Der var paa hin Tid to Klokker i Taarnet, den 
ene givet af Kammerherre Holsten; desuden var der en smuk 
Prædikestol og Altertavle givet af Jorgen Schult 1681. O r
gelet af Kammerherre Holsten. Der meddeles tillige en O p
tegnelse paa dem, der ere jordede i  Kirken.

2. Z  Manuskriptet om Holstenshus, der nu er hundrede 
Aar gammelt, giver Boesen folgende Beskrivelse af Kirken:

„Udvendig har Kirken samme Anseelse som de fleste 
Landsbykirker paa Fyn, med et Taarn, der lige som Kirken 
er lagt med Tagsten. Indvendig er den forsynet med gode 
Ornamenter. Bag Alteret staar en gammel katholsk A lter
tavle, 2 A l. hoj og nceften 3 A l. bred af stcerkt forgyldt 
Billedhuggerarbejde, som udgjor 3 Stykker og kan sammen
lukkes. I  Midten ses M aria  med Barnet og Evangelisten 
Lukas, der peger  paa  ham. Paa den hojre F lo j Elisabeth 
ined Johannes paa Armene og et andet Barn staaende ved 
Siden. Paa den venstre F lo j Moses med .Stentavlerne. 
Naar Tavlen er lukket, ses Aron og Moses. Den nu bruge
lige Altertavle er meget storre, malet paa Lcerred og ligeledes 
t i l  at lukke sammen. Det midterste Stykke forestiller Kors
fæstelsen, deri hojre F lo j Jesu Daab og den venstre Opstan
delsen. Ved den hojre Side i  Koret er en lukket S to l, som 
Gehejmeraad Holsten lod opfore 1749. Lige over for ere 
Skrifte- og Degnestolen, begge tilsammen af lige Storrelse 
med Herskabets S to l; de ere ligeledes opforte 1749. I  et 
gammelt Egeflab, indmuret ved Degnestolen, er tvende Rum, 
af hvilket det underste er Kirkens Fattigblok, og i  det overste 
gjemmes et gammelt Messing Rogelsekar. Prædikestolen be- 
staar af smukt, tiloels forgyldt Billedhuggerarbejde, forestillende 
de fire Hoveddyder. Paa Himlen (Lyddcekket) Zorgen Schult 
og Frues Vaaben. Daaben er as to graa Kampesten, nred 
nogle uoploselige Karakterer. Neden i  Kirken har Gehejme
raad Holsten 1752 ladet opscette et lidet Orgel og samme 
Aar ladet Kirken reparere „G uds Hus t i l  Prydelse og S tam 
huset t i l  W re ." Degnen forpligtede sig t il, 1757 at spille 
eller lade spille paa Orgelet. Paa Pulpituret, hvor Orgelet 
staar, hcenger et lidet Krusisix, og ved Prædikestolen et storre. 
Neden for Prædikestolen et Epitafium af Billedhuggerarbejde 
opsat 1654 as A n d e r s  N i e l s e n  i  Stovgaard i Dirnisse 
„over hans Moder Margrete Kristossersdatter, fodt paa Amager, 
sig selv og Hustru Anne Nielsdatter fodt i  Aarslev, Datter 
Sofie Anderdatter, alle her begravne, og hans Fader Niels



Andersen, fodt i  Havgaard i  Jylland og begraven i  Taarnby 
Kirke paa Amager, t i l  Ihukommelse."

Kalk og Disk ere af forgyldt Solo. Paa Kalken staar 
L . I.. L  L . 3. med 3 Vaabener og Aarstallet 1598, 
hvilke Bogstaver betegne Knud Venstermand og hans tvende 
Fruer. Endnu er skjcenket t i l  Alteret en liden Brodceske og 
Flaske af S s lv . Paa den sidste lceses: „O  lad os i  vor 
bittre Bod din >L>sdhed Jesu smage, Og af d in  V indru klare 
Blod —  en kraftig Trost fremtage, der efter lad os al vor 
Tid, as dette nyde Styrke, med hjertelig og hellig F lid, dig 
her at kunne dyrke." 8 .  I). 8. H.. N . v. 6 . 169 l, som
vise Diderik Schults og Frues Navne.

Under Taarnet er en anseelig Begravelse med Jerngitter 
for, hvor tvende prcrgtige Stenkister ere hensatte og hvori 
Goske D itlev Holsten og hans Frues Lig have sundet Hvile. 
Paa den forste af disse Kister staar blandt andet solgende:

„Her under hviler den Hojcedle og Velbaarne Herre, nu 
salig Hr. Gofle D itle f v. Holsten, .Erektions-Herre t i l  Hol- 
stenshus og Arveherre t i l  Langeso, Oberst ved In fanterie t, 
sodt paa Gjelskov 1674 d. 23de Februar og dode 1745 den
25de November, ufortjent lykkelig i Verden--------------71 Aar
9 Maaneder og 2 Dage."

Paa den anden Kiste:
„H er under hviler den hojcedle og velbaarne Frue, nu 

salig Elisabet Sofie v. Knuth, salig Herre Gehejmeraad Eggert 
Kristoffer v. Knuth t i l  Aasmark og Meltz cegte Datter, sod 
paa Aasmark l685 den 15de Septbr. og dode ester et kriste
lig t Levned l742 den 4de Sptbr., 57 Aar mindre end 11 
Dage."

Foruden disse store Stenkister stod i  samme Hvcelving to 
mindre Kister- som tilhorte -to Born af Gehejmeraad Holsten:

1. Junker Frederik v. Holsten, fodt den 30te Oktober 
1753 dode den 3die Decbr. 1756, og

2. Froken Sofie Dorothea v. Holsten, fodt den 3die 
J u li 1755 dod den 21de Febr. 1768.

As de lcengere Indskrifter paa Kisterne skulle v i meddele 
solgende Vers fra Froken Sosies Kiste:

Her gjemmes en afmattet Krop —  Ved tyve Ugers 
bittre Smerte, —  Bespendt med ondt fra  Taa t i l  Top, —  
For Doden vandt det unge Hjerte. —  Hojadelig as Byrd og 
Slcegt, — Storadelig af rare Dyder, —  Men Vaaden gav 
dog Overvcegt, —  Og Sejer vandt Naturens Lyder; —  Den 
cedle Sjcel stod derfor fast —  ,J  Tro og Haab t i l  Livets 
Ende, — Og end da Hjertets Styrke brast, — Guds Naades

Holstenskes o§ Xakkeknkle. 27



K ra ft'm an  kunde kjende. —  H v il salig Froken Holsten da — 
De trcette og forpinte Lemmer, —  D ig  ingen Glceder tager 
fra , —  D in  Sjcel din Jesus hos sig gjemmer.

I  den aabne Gravkjcelder under Koret stod dengang 18 
Ligkister, af hvilke de 13 vare forsynede med Jndstrift.

1. Niels Banner t i l  Frederiksgave, Gehejmeraad osv. 
osv-, fodt paa Liudholm den 22de A p ril 1622 af O tto Banner 
og Sofie B ille , og dode den 22de Februar 1670 48 Aar. 
Hans Frue:

2. Anne Kathrine Schult, Datter af Jorgen Schult t i l  
Findstrupgaard, fodt paa Beldriugegaard i  Sjcelland den 15de 
Novbr. 1631, dod paa Frederiksgave d. 18de Febr. 1671.

3. Frederik Banner t i l  Frederiksgave- Kornet ved Grev 
Rantzaus Regiment, en Son af Niels Banner og Anne Ka
thrine Schult, fodt paa Zungshoved S lo t i  Sjcelland den 
23de M a j 1653 og dod 22 Aar og 3 Maaneder gammel 
1675.

4. Kristian Schult, Kammerherre, en Son af Jorgen 
Schult, fodt paa Beldring i  Sjcelland den 8de M arts  1653, 
dod i  Kjobenhavn den 23de Decbr. 1662.

5. F ru  Anne Margrete v. Gotzen, fodt paa Neigendorf 
i  Brandeuburg den 9de M a j 1611, dod paa Findstrup den 
61e Avgust 1684.

6. Jorgen Schult t i l  Findstrup, Befalingsmand paa 
Abrahamsstrup, fodt paa sin Fcrdrenegaard Hornborg M an
dag for Palme Sondag (o: 5te A pril) 1593, dod paa Find
strup den 20de Avgst. 1652.

7. O tto  Banner, Son af Niels Banner, fodt paa 
Hagenstov den 12te Oktober 1661, dod sammesteds den 23de 
J u li  1662.

8. Jorgen Banner, Son af Niels Banner fodt paa Hagen
stov den 30te Novbr. 1662, dod den 29de Januar 1663.

9. Jorgen Schult, Son af Jorgen Schult og Anne 
Margrete v. Gotzen, fodt paa Findstrupgaard den 1ste Novbr. 
1640, dod den 22de J u n i 1641.

10. Jorgen Banner, Son af Niels Banner og Anne 
Kathrine Schult, fodt paa Findstrupgaard den 7de Oktober 
1654, dod den 10de A p ril 1655.

11. Jom fru Elisabeth Schult, Datter af Jorgen Schult, 
fodt paa Findstrupgaard den 26de Novbr. 1639, dod den 
10de M a j 1641.

12. Anders Banner, Son af Niels Banner, fodt paa 
Hagenstov den 13de Decbr. 1665, dod den 3die A p ril 1666.

13. Jom fru Gjertrud Schult, Datter af Jorgen Schult,



sodt paa Findstrnpgaard den 15de Novbr. 1641, dod den 
15de Februar 1643.

De ovrige 5 Kister ere uden Indskrift, men en af dem 
menes at gjemme Jorgen Schults Fader, Diderik Schult, 
hvis Lig var balsameret, men da Kisten i  Oberst Holstens 
Tid var forraadnet, lod han lave en ny Kiste t i l  det bal
sameret Lig. I  en anden Kiste ligger et balsameret Barne
lig, som skal vcere et Barn af Knud Venstermand og Fru 
Karen Zuul, rimeligvis den Datter, som dode paa Lej- 
holm 1588.

I  Taarnet to Klokker. Den store er stobt 1640, den 
mindre ,,^nno N V X 6 I I  ved Jens Madsen Haurom og Soren 
Terkil, i  Peder Jensen Kirkeverges T id."

Natten imellem den 7de og 8de Avgust 178 i flog Lyn
ilden ned i Kirken. En Straale gik ned igjennem Taarnet, 
beskadigede Urvcerket, Tommer og Tag saa vel som Hvæl
vingen over Ligkisterne og sprcengte Laaget paa den ene Sten
kiste, udrev og sonderbrod en Karm Vinduer. En anden 
S traa le  gik helt igjennem Kirken og udrev ligeledes et Vindue 
ved Alteret.

3. I  Aarene 1868— 69 blev Kirken tildels ombygget; 
hele dens ydre Form blev fornyet, det rode Tegltag blev om
byttet med Skifer, det pyremideformede Taarn, der blev op
fort fra  Grunden og gjort omtrent 8 Alen hojere, blev lige
ledes dcektet med Skifer. Saavel Vaabenhuset paa Kirkens 
sydlige Side som Taarnets og Kirkens Mure bleve overtrukne 
med Cement. Den sstlige Gavl, hvis Brede er henved 16 
Alen, blev prydet med gothiske Kamme. Den-nordlige Side
mur er 41 ̂  Alen lang og Taarnets Brede er 11 Alen.

Det hedder om Dirnisse Kirkes oprindelige Bygningsform 
i Indberetningerne t i l  Gehejmeetatsraad Trap, „a t S tilen  ikke 
er gjennemfort med Bestemthed. Hvælvingerne ere alminde
lige, fire ribbede Krydshvcelvinger. Spidsbuen er noget flad
trykt, Vinduerne ere rundbuede. Korbuen sindes ikke soerlig 
udprceget. Bygningsmaterialerne ere dels uhugget G ranit, 
dels rode Mursten."

' Den overste af Kirkens fire Hvælvinger omslutter Koret 
og de tre andre dcekke Kirken. Endelig omslutter en femte 
Hvcelving Gravstedet i  Taarnet, som er adskilt fra Kirken ved - 
to Jerngitterporte med det Holstenske og Knuthfle Vaaben,



hvor de to ovenncevnte Stenkister henstaa, som gjemme Stovet 
af Oberst Goske D itlev Holsten og F ru  Elisabeth Sofie Knuth. 
Hun blev ifolge Kirkebogen indsat i  Stenkisten den 8de Septbr. 
1742 om Aftenen Kl. 8. „Oberst Holsten fra Langeso blev 
indsat uden nogen prcegtig Ceremoni, af sine Bonder den 7de 
M arts  1746 om Morgenen Kl. 4 ."

Kirken har foruden Herskabsstolen paa den ene Side 19 
og paa den anden 22 med Dore lukkede Stole. Dens ind
vendige M aa l er 12^ Alen med en 3 Alens bred Gang. 
Neden for Indgangen er et P u lp itu r, der hviler paa to hvid
malede Sojler. Zgjennem den overste P ille  fra Koret er In d 
gangen t i l  Prædikestolen, der er af gammelt Billedskjcerer- 
arbejde fra  Jorgen Schult's Tid, den samme, som foran er 
ncevnt. Det er et Sidestykke t i l  den smukke Prcedikestol i  
Hillerslev Kirke fra 1639 og rimeligvis udarbejdet af en og 
samme Haand. Altertavlen, der er fra 1634 er ligeledes det 
samme M a le ri i  tre Afdelinger, fom Boefen beskriver. Billedet 
i  sin Helhed er ikke uden Ncerdi. Det solvsorgyldte A lterto j 
med Aarsta l og Vaaben sra 1598 er ligeledes det samme som 
prydede Kirken for hundrede Aar siden. Dobefonten er der
imod ombyttet med en nyere af Tree. Paa Pulp ituret over 
Alteret er Kirkens lille  Orgel hensat. Ved begge Sider staa 
endnu 4 Helgenbilleder, og paa det nederste P u lp itu r hcenger 
et lille Krusifix.

4. Dirnisse Skole og Hospital

Den t i l  dette Brug opforte Bygning paa Dirnisse Kirke- 
gaard er stiftet af F ru  Armgaard Sofie Gabel i Aaret 1706, 
hvortil blev henlagt de ved Testament imellem hende og af- 
dode Mand -bestemte 200 Ndr. samt 100 Rdr., som vare 
skjcenkede t i l  Skole og fattige af F ru  Anne Margrete v. Gotzen. 
Fundatsen er forfattet den 30te Januar 1706 og bestemmer, 
at det opforte grundmurede Hus skulde voere Bolig  for 6 
fattige i den nordre og Skolemesteren i den sondre Ende. 
Findstrupgaards Ejere skulde vedligeholde Huset og yde t i l



hver af de fattige 3 Skpr. Rug og 6 Skpr. Blcendkorn og 
t i l  Skolemesteren 6 Skpr. Rug og 12 Skpr. Blcendkorn aar- 
lig, tilsammen 3 Tdr. Rug og 6 Tdr. Blcendkorn. Desuden 
t i l  hver af de fattige 3 h og t i l  Skolemesteren 6 h ugentlig. 
Fremdeles nyder hver af de fattige Renten af 40 Rd. og 
Skolemesteren af 60 Rdr., som udgjpr de 300 Rdr. A f 
Findstrupgaards Skov skulde de nyde nodtprstig Ildebrand, 
fom Lemmerne selv skulde opsamle, eller Godsejeren lade 
hugge t i l  dem. Skolemesteren skulde ej alene holde Morgen- 
og Astenbpn inde hos de fattige, men og desuden holde Skolen 
vedlige og „informere Bpndernes Bprn i D irnisse", dog at 
Bpndsrne betaler ham derfor, nemlig for hvert Barn, som 
gaar i Skole, for at luse 2 h, for at lcese og skrive 3 h og 
for den, der tillige v il lcere at regne, 4 st ugentlig. Bprn 
uden for Sognet maatte ogsaa antages, dog at Sognets egne 
Bprn ej forspmmes derved. Godsejeren forbeholdt sig Ret t i l  
at indscette hvad fattige han vilde. Biskoppen, Provsten og 
Sogneprcesten skulde have Tilsyn med, at Fundatsen blev 
overholdt.

T il Skoleholderens og de fattiges bedre Underholdning 
paalagde Oberst Gofke D itlev Holsten i  sit Testamente 1740 
sine Esterfplgere i  Stamhuset efter hans Dpd at give 1200 
Rd. og at udfcette samme paa Rente, eller derfor kjpbe faa 
godt Jordegods, som aarlig kunde svare 60 Rd. Im id le rtid  
pantsattes Lyd Konge- og Kirketiende, ,saa at Skolemesteren 
aarlig nyder 12 Rdr. og hver af de 6 fattige 8 Rdr., hvilke 
alle tilsammen derimod skulde holde Dirnisse Kirke og dens 
Ornamenter rene. Disse 1200 Rd. forpgede Gehejmeraad 
Baron Holsten 1747 med 800 Rd., hvorimod 3 fattige af 
Langesp Gods skulde indtages i Hospitalet og hver nyde aarlig 
8 Rd. T il dem havde han ladet indrette nye Vcerelser, Skole
holderen skulde have et aarligt Tillceg af 6 Rd. og af det 
pvrige Overskud skulde 10 Rdr. anvendes t i l  Bygningens 
Vedligeholdelse. Der var altsaa t i l denne Stiftelse henlagt 
2000 Rd. foruden de celdre 300 Rd., hvorfor gaves P ant i  
Haarby Mplle, som netop havde kostet 2000 Rdr. og gav 
den bestemte aarlige A fg ift 100 Rdr. I  Prcestens Indberet-



ning t i l  Hofmann (Fund. V I. 191) meldes, at Lemmerne den
gang var 15; nogle sik 4 og andre 2 Rd. hver halvaarlig 
Termin, og Degnen fik en aarlig Lon som Hospitalsforstander 
og Skoleholder af 18 Rdr.

Froken Kathrine Dllegaard v. Holsten har ved en Fun
dats af 1ste Januar 1741 og Tillceg af 8de Novbr. 1745 
skjcenket 200 Rd., hvis Rente skulde anvendes dels t i l  Klceder 
t i l  fattige Born og dels t i l  en fattig Enkes Understottelse.

Ved Erektionsbrevet paa Baroniet Holstenshus den 15de 
Septbr. 1779 blev det bestemt, at der hvert Aar — isteden 
for Afgiften as Haarby Molle udbetaltes 110 Rd. foruden 
den fornodue Jldebrcendsel, heri indbefattet Renten af de 
200 Rd. Froken Holsten havde fljcrnket.

Gehejmeraad Adam Kr. Holsten knyttede paa en meget 
hcederlig Maade sit Navn t i l  Hospitalets Historie, idet han 
opforte 2 grundmurede Huse i Dirnisse By, det ene t i l  8 
Fam ilier det andet t i l  4, medens den ene Side af Huset ind
toges af en Vognport, hvor Kirkebesogende kunde holde med 
Heste og Vogne. Ligeledes opforte han et i  Kattero B y  t i l  
8 Familier, et i Vesteraaby og 2 ved Langeso. T il hver af 
disse Fam ilier bestemte han aarlig 6 Lces Torv og t i l  dem 
alle 66 Rd. 4 Mk. i  Penge, at uddele hvert Aars Juleaften. 
— Da det celdre Hospital tilligemed Skolen afbrcendte 1814, 
lod Godsejeren indrette 4 S tue r i den ene Side af det ene 
Fattighus i  Dirnisse, saa at nu ethvert af disse gav Plads 
t i l  8 Familier.

Ilden , som 1814 odelagte Skole- og Hospitalsbygningen, 
var opstaaet ved Uforsigtighed af et af Hospitalslemmerne. 
Efter den Tid blev hele Bygningen indrommet Skolelæreren. 
In d t i l  1740 var der hverken Degn eller Degnebol i  Dirnisse. 
Sognet blev betjent af en Lobedegn af Faaborg Latinskole.

J e n s  R i d d e r  var den forste Degn i  Dirnisse og var 
tillige Skolelærer sammesteds. D a  der ingen Jorder laa t i l  
Degnens Bolig, blev der tillag t ham Grces og Foder t i l  2 
Koer. Jens Ridder dode den 28de M arts  1757. Hans 
Efterfolger

K a r l  D r e j e r  udgav samme Aar sin Erklcering at ville



spille eller lade spille Orgel i  Dirnisse Kirke. 1760 overdrog 
han sin P a rt i  Kvceg- og Midsommerstiende af Dirnisse 
Sogn mod et aarligt Vederlag. Han dode 75 Aar gl. i  Fe
bruar 1808.

H a n s  K o r n e l i u s  S c h m i d t ,  var allerede kaldet t i l  
Degn og Skolelcerer i  Dirnisse under 24de Januar 1808, 
hvilket Embede han beklcedte i  ncesten 40 Aar.

H e n r i k  T h i  es blev kaldet under 7de Avgust 1847. 
Paa Grund af Svagelighed tog hans Afsked 1871 og dode 
senere i  Odense.

A Kattero havde man paa Grund af Bornenes Anta l i  
Aaret 1865 opfort en Skole, t i l  hvilke Z e n s  P e t e r  H en 
r i k s e n  under 26de Januar 1866 blev kaldet som Lcerer, og 
efter Thies's Fratrædelse blev Henriksen under 10de Avgust 
1871 kaldet t i l  Kirkesanger og Skolelcerer i  Dirnisse.

Tillirg til Dirnisse Sogn.
Da Pladsen tillader det skulle vi, ligesom ved Vesteraaby 

meddele et P a r Tillceg t i l  Dirnisse Sogns Historie, hentede 
dels af Tingbogerne og dels af det velordnede Herregaardsarkiv.

1725 optoges S yn  over P ou l Hansens Gaard i  Kaleko, 
ncermest foranlediget ved, at denne Mand var kommen i  
Uenighed med Herflabets Fuldmcegtig, som derfor fik ham 
t ilta lt  for „Gaardfceld" og Ulydighed med sit Herflab. Jfolge 
dette S yn  fattede det vestre Ladehus kun 8A l .  Bjcelke; S tue
huset i Nord 6 Traver Langhalm, 13 Alen Fod og 1 Hane- 
bjcelke; det ostre Hus en Hanebjcelke og nogle andre Ubetyde
ligheder. Z  Haven var der 56 Blomme- og Krcegetrceer og 
adskillige andre Frugttrceer, i  Toften 4 gamle og 8 nye Poder, 
i Helletosten 14 P ile , i  Kalvehaven 84, i  Enghaven 105 og 
fra  Sundet op t i l  Porten 97 Pile. I  Priseshave var der 
fceldet en Del Trceer. Der fandtes 78 Stubbe af 3 Tommers



Tvcermaal og 53 som Lcegter. I  Stensmarken var der 
gravet 250 Lces Tprv og i  Brendeholme 260 Lces. Der laa 
ved hans Gaard 206 Favne uopsalte Stengjcerder. Poul 
Hansen havde boet i  sin Gaard over 40 Aar og de Fejl der 
udhcevedes ved Bygningerne vare ubetydelige i  Forhold t i l  
den flette Tilstand Landbygningerne i  Almindelighed ftode i, 
hans Pileplantninger stode heller intet tilbage og det synes 
klart, at man heller ikke turde sigte ham for Skovhugget, saa 
det bliver ene og alene de uopsatte Stengjcerder der maatte 
fcelde ham, hvis det ikke var Ulydighed, der var den rette 
Grund. Men netop et saadant Tilfcelde viser, hvor lid t det 
hprte t i l  for at faa en Fcestebonde t ilta lt  for Gaardfceld og 
fjoernet fra det Sted, han over en Menneskealder havde holdt 
i  Hcrvd.

Medens Rvmninger fra  Nakkebplle, Hvedholm, Stens- 
gaard og flere andre Godser vare hyppige, vare disse dog 
sjceldne i  Dirnisse Sogn. V i have set, hvorledes man strax
satte a lt i Bevcegelse for at efterspore Flygtninger fra de 
ovenncevnte Godfer (se 1ste Del S . 73) og det var mere eller 
mindre Tilfceldet ved alle Strandgodser. En enkelt Rpmning 
fra Holstenshus 1754 vidner derom. Isak Larsen tjente ncevnte 
Aar der paa Gaarden, og da det var en modig K arl fik Lysten 
t i l  Frihed Overhaand hos ham. Under Foregivende at rejse 
i  sin Herres ZErinde tog han med en Baad fra Aaby S trand
huse t i l  Holnces, derfra t i l  Tovningen, hvor Fuldmcegtig P a u li 
og Jeppe Skytte fra Holstenshus netop paagreb ham, som 
han var i  Fcerd med at rejse med en Skipper t i l  det „fo r- 
jcettede Holland" —  M aalet for danske Romningsmcends 
dristige Drpmme. Da han nu kom tilbage, klagede han sig 
vemodelig, at han af Ungdoms Daarlighed, saaledes havde 
handlet ilde mod sit Herflab, og lovede aldrig mere at forsoge 
paa flig t.
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VII Afsnit.

Oerne og deres almindelige Historie?)
Danmark, vor M oder! voxet af Bslger, 
venlige Blomst paa Havfruens B rv s t! 
undrende maa selv Sydboens Oje 
fslge din rige, smilende Kyst.

(F r. B a rfo d )

1. Den lille  venlige Avernakø syd for Fyn, hvor Dster- 
soen og lille  Belt modes, ligger en M i l  fra  Faaborg, en 
M il  fra Skjoldnces paa W ro, ? M il  fra  Lyo, ^ M i l  fra 
Dyreborg og en god Fjerdingvej fra Bjsrno. T il Sognet 
hore kun to Der, Avernako og Korshavn. Paa Avernako 
er foruden Byen af samme Navn (Avernakke) tillige Byen 
Munke. Den har en Udstrækning fra Nordvest t i l  Sydost 
af en halv M il,  medens den paa det bredeste Sted nceppe er 
halvt saa bred, og naar man regner Korshavn med, der ved 
en lang, smal Tange er forbunden med Avernako, er Sognets 
hele Lcengde over en M il.  Dets Areal angives^) t i l  1069 
Tdr. Land med 100 Tdr. Htk., men efter Stormfloden den 
13de Novbr. 1872, da Den mistede en Del Areal, er H art
kornet nedsadt t i l  98 Td. 4 Skpr. 2 Fdk. 2? Alb. Der er 
efter sidste Folketælling 374 Indbyggere, medens der 1806 
ifslge Begtrup kun var 234. Jordsmonnet t i l  Avernakke og 
Munke Byer er med Undtagelse af nogle Syltemoser og 
Soer, der iscer brede sig over en storre Stroekning af Dens

' )  Kilderne t il  dette Afsnit ere de samme som ved de foregaaende 
Sognebeskrivelser, nemlig Hovedstadens Arkiver: Gehejmearkivet,
Ministeriernes, M atrikuls- og Landoverretsarkivet. Desuden er ved 
Pastor Knudsens Velvillie afbenyttet adskillige i  Prcestegaarden op
bevarede Meddelelser om Avernakp.

2 ) Traps Beskrivelse af Danmark.



nordvestlige Ende, gode lermuldede Jorder. Paa Korshavn 
er den nordvestlige Ende ligesom paa Avernako for en Del 
So- og Strandenge, og medens dens nordlige Side er hoje, 
magre Sandbanker, er den sydlige Side, der vender imod 
W ro, frugtbare og lermuldede Jorder. Saavel ved Aver- 
nakke som ved Munke og Korshavns Baadlejer er der for 
nogle Aar siden nied Understottelse af Amtet opfort ret be
kvemme Broer for In d -  og Udskibning. Broen ved Aver- 
nakke, paa Dens nordlige Kyst, er endog saaledes, at Smaa- 
jagter kunne lcegge t il,  medens Indsejlingen ved Munke der
imod er udsat for at tilstoppes med Sand. Broen ved Aver- 
nakke er bygget 1869, ved Munke 1870— 71 og ved Kors
havn 1872.

Avernakke er den nordligste By og ligger et ikke ubetyde
lig t Stykke fra Stranden. Dens Beliggenhed er ret smuk. 
Der findes to smaa Lunde, en ved hver Side, medens Haverne 
og Pileplantningerne langs Vejen give den et Udseende, som 
den var indhyllet i  en Skov. M id t paa Byens Gade hcever 
Majtrceet, et oprejst Mastetrce, 36 A l. hojt, sin flanke F lo j- 
ftang hojt over Huse og Haver. Majtrceet, der omgives af 
en Stenscetning, er prydet med Kranse og forsynet med Flag
snor, hvorfra et stort Danebrogsflag kan hejses ved festlige 
Lejligheder. Byen bestaar af 10 Bondergaarde foruden 
Prcestegaarden. Bygningsmaaden tyder paa, hvad der neden
for skal vises, at der oprindelig kuir har vceret 5 eller 6 
Gaarde, som i  Tidens Lob ere delte. D a Byen endnu saa 
godt som ligger samlet, ere de fleste Bygninger smaa og lave, 
gammeldags Bindingsvcerks Huse. Nordvest for Byen ligger 
den flade Foellesmark, der ofte overskylles af Hojvande. Ncer- 
rnest Landingsbroen har man Kongens So og i en uafbrudt 
Rcekke langs Kysten, nord og vest for Byen; S k a n  O d d e n s  
S o ,  Hoved So og Sonder So.

M id t imellem Avernakke og Munke Byer ligger Kirken 
og Skolen. Munke By, der ligger tcet ved Stranden, be
staar af 5 Gaarde, der flulle vcere byggede af Munkene ved 
Holmekloster. Majtrceet pryder ligeledes denne By. Det er 
Stedet, hvor Ungdommen samles om Sommeraftenen, nu som



for flere Hundrede Aar siden. A t danse om Majtrceet er en 
gammel Skik i  Norden. Lige over for Majtrceet, i  en Have, 
staar der et mcrrkeligt stort Pceretrce, som stal vcere et af 
Danmarks celdste.

8. A t Sognet har vceret beboet i Oldtiden, derom 
synes de endnu tilbageværende Minder at vidne. L idt nord 
for Byen, vaa M tr . Nr. 5, tcet ud ved Havet ligger ca 
sprcengt Sten, Bjergestenen kaldet, „hvorunder der i  gamle 
Dage var Bjergfolk." Stenen er efter a lt at domme en 
almindelig Overligger af en der paa Stedet vcerende Dysse. 
Tcet vest for Byen (paa M tr. 9) findes en prcegtig Dysse paa 
en lille  Hoj, omgiven af smukke Vrietorn og Benved. Over
liggeren, der er noget flad, er 9z A l. i  Omfang og hviler 
paa 5 Bceresten. Det er den eneste uforstyrrede Dysse fra 
Oldtiden, der endnu findes paa Oen, af hvilken Grund der 
fra Direktionen for de antikvariske Mindesmcerkers Bevaring 
er indledet Underhandling med Ejeren om Afstaaelse af dette 
Minde t i l  Statens Fredning, og der er Haab om, at det 
v il ste.

Paa Munkeby Mark findes to Runddysser; den ene paa 
Thomas Falks Mark, faa Favne fra  Dens sondre K lin t, og 
den anden paa den tilgrænsende Nabo, Hans Jensens Jord
lod, ligeledes i  Ncerheden ad Havet. Paa den forste af disse, 
en mindre Hoj, omsat med storre Stene er et Gravkammer i 
Midten, men Overliggeren er borte, og Sidestenene vare og- 
saa engang bestemte t i l  at opbrydes for at bruges t i l  Grund
stene; men, da man faa ved at lofte den ene Sidesten t i l  
Siden sandt en i  Strandsand nedlagt menneskelig Benrad, 
lod man dette Oldtidsminde have Fred. Den anden Dysse 
er overgroet med Tornekrat og ligeledes omsat med Stene. 
Den har et Gravkrammer paa Toppen, hvis Overligger er 
vceltet af t i l  den ene Side.

Ikke langt fra disse Dysser, ved den anden Side paa 
den mod Stranden vcerende Syltemose, er Stedet, hvor man 
den 16de A p ril 1685 under en stor Sten fandt de beromte 
sex Guldskaale af drevet Arbejde, som Oens Ejer, Niels Krag, 
prcesenterede t i l  Kong Kristian den femte. En af disse blev



efter kongelig Befaling 1812 overleveret den franske Minister 
A lqu ier; de ovrige 5 ere endnu i  Museet for nordiske O ld 
sager. Ncevnte Fund er, saa vidt vides, det forste, der er 
gjort her i  Landet af lignende A rt, hvor man nu har fundet 
ikke mindre end 28 saadanne Guldkar, medens hele det ovrige 
Evropa kun kan opvise 5. Saaledes fandt man 1774, tre 
Guldskaale ved Gjerdrup i  Ribe Amt. Manden kjendte Lov
bestemmelserne om Danefce, men lod sig dog forlede t i l  at 
lade sit Fund gaa ud af Landet. Derimod fik en fattig Bo ls
mand i  Kallehave Sogn ved Vordingborg udbetalt af Staten 
en Metalvcerdi af 1100 Rdr. for to ?flaskeformige Guldkar. 
Alle de bevarede Guldkar ere forarbejdede paa samme Maade, 
idet hver af dem med stor Dygtighed er udhamret af en 
Guldplade. M an mener, at de tilhore Broncealderens S lu t 
ningstid, der ligger henved 2000 Aar tilbage i  Tiden. Det 
er sandsynligt, at de have vceret anvendte ved Gudstjenesten 
og ere gjemte i  Ufredstid. Det hedder saaledes i en Med
delelse om de ved Boslunde 1874 fundne Guldkar: „D a  de 
synes at skrive sig fra  Broncealderens S lutn ingstid, turde 
disse kostelige Fund tydes som Minder om de Brydninger, en 
ny Folkestammes Zndtrcengen i  Landet har medfort. Bronce
alderens Prcester have da skjult deres Tempelskatte, for at 
disse ikke skulde blive plyndrede af Jernalderens Folk, som 
med den hojere K u ltu r indforte en ny Religion og sogie at 
udflette Sporene af den, hvortil det undertvungne Folk 
bekjendte sig." Det kunde dog vel vcere, at de 
have Ret, som mene, at Broncealderens og Jcernalderens 
Folk er et og det samme, saa at hine Kostbarheder simpelt 
hen ere skjulte for almindelige Vikinger.

Paa Korshavns vestlige Endepunkt, toet ved Drejet, ses 
en Del oprejste Stene, „Hoje Stene", og en liden Hoj der 
sikkert kunne henfores t i l  Hedenskabets Tider —  rimeligvis en 
Sam ling Bavtastene, fljon t Thomas Barfoed, der var Prcest 
paa Den, i  sit D ig t „Korshavnshojen", har skldret disse 
Stenes Betydning paa en hel anden Maade, efter et paa 
Den gcengse Sagn. Zfolge dette skulde disse Stene vcere



rejste engang, da Dens Heste vare flabede „fo r at de kunde 
klo sig rene ved dem." Det hedder derom i  D ig te t:

-------------- Engang i  gamle forsvundne Dage
Der ramte Korshavn en bitter Plage.
Og hyr hvori den Plage bestod:
Hver Hest var flabet fra Top t i l  Fod —
A t nu de Dg kunde klo sig rene,
Saa rejste man disse mcerkvcerdige Stene."

Endelig er det et Sporgsmaal, om den af Gaardmand 
Niels Rasmussen Bjorno 1848 ved P lo jn ing fundne M a lm 
gryde bor regnes som et Minde fra Oldtiden. Gryden, der 
endnu opbevares i  Gaarden, har en Hojde af 14^ Tomme og 
er forsynet baade med Hanker og Ben. Den vejer 26 Pd. 
20 Kvint. Den blev funden paa en Ager, der fra  gammel 
Tid af har baaret Navn af Grydeager. Kjendere v il vide, at 
flige Gryder ikke er mere end 2— 300 Aar gamle.

3. Med disse Oldtidsminder for D je synes man at 
kunne slutte, at Den eller Derne maa have vceret beboet i 
Oldtiden, og der er dog vistnok her ligesom andre Steder i  Landet 
flo jfet og tilin te tg jort adskillige andre M inder. Menselv om Derne 
virkelig have vceret beboede baade paa hin Tid og den endnu 
langt senere, da vort Folk forte det vilde, omflakkende Vikinge- 
liv  og var en Skrcek for Englands, Hollands, ja  selv for 
Frankrigs Folkefcerd, naar de i  toette Skarer overfaldt og 
plyndrede disse Landes Kyster, —  saa er der dog en hoj 
Grad af Sandsynlighed for, at alle disse Der syd for Fyn 
atter vare uden menneskelige Beboere i hine sorgelige Tider, 
da Venderne hcerjede og plyndrede de danske Der og Kyst
lande paa samme Maade, som Danskerne fordum havde hoerjet 
andre Kystlande. A t Lyo og de andre Smaaoer vare ube
boede paa Kong Valdemars Tid, derom afgiver Jordebogen i 
sine sparsomme Efterretninger ncesten fuldstcendig Vished, idet 
Avernako dengang staar under Navn af Vcestredragho')  med

0  Z fr . v r .  Nielsens Udgave 136, hvilket yderligere finder sin Styrke 
derved, at man endnu ved 1803 kaldte disse to forbundne D e r  
(Avernak og Korshavn) for Vestenerne.



H j o r t e  og D a a ,  medens det nuvcerende Drejo (Dstrce 
Dragho) staar for H jort, Daa og Hors. Hjorte, Raa og 
Daa var naturligvis Listen over de vilde D yr, der fandtes. 
Hors var Betegnelsen for de paa Nerne vcerende Stod. 
Ostre Drejo, Avernako og Korshavn var ligesom Lyo og t i l 
dels de andre omliggende D er ved deres tcette Skovvcext lige
frem kongelige Dyrehaver.

De nceste sikre Efterretninger, man har om Avernako, ere 
omtrent 300 A ar yngre og vise, at Beboerne opforte en 
Kirke og fik Kongens Tilladelse t i l  at tage dem en Prcest, 
som under Kirkens Historie ncermere omhandles.

Jfolge Nyborg Lens Regnskaber 1563 var der paa hin 
Tid 6 Gaarde og 3 Huse i  A v  ernakke B y . De fire Gaarde 
ydede hver et S v in  i  Landgilde, og de to Gaarde hver to 
S v in . Den ene af disse havde 11 gamle S v in , hvoraf det 
fremgaar, at Skovene paa Oen endnu paa hin Tid ikke var 
uden Betydning. M u n k e b y ,  der dengang som nu bestod af 
5 Gaarde, horte under Holmekloster og overdroges 1568 
tillige med det ovrige Gods af Kong Frederik den anden t i l  
den lcerde Henrik Rantzau. —  Munkeby —  det er Munkenes 
B y, er efter al Rimelighed opstaaet ved, at Kongen havde 
fljcenket Munkene ved ncevnte Kloster de Jorder paa Avernako, 
der danner Dens sydlige Del, hvor de siden havde opfort 
Byen, og den er saaledes ikke indfort i  Nyborg Lens celdste 
Jordeboger i  Rentekammerets Arkiv. De 5 Gaarde paa 
Munko henhorte under Holmekloster (der senere fik Navnet 
Rantzauholm og atter senere Brahetrolleborg) lige ind til Kaj 
Lykkes Fald 1661, da de bleve pantsatte t i l  Otto Krag paa 
Egeskov, som da allerede havde faaet Avernakke og Korshavns 
Byer. De 5 Gaarde stode for hver 3 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 
11 Alb. Hartk. og ydede hver 1 Td. Torsk og 3 Mk. 8 h i 
Penge. Hver af dem blev udlagt for 225 Rdr., hvilket var 
60 Rd. pr: Htk. F ra  Egeflov blev Munke B y ikke senere 
indlost t i l  Brahetrolleborg.

Paa Jakob Madsens Tid (1587— 1606) opfores i  Visitats- 
bogen Avernako (Arnako) med 16 Gaarde, Korshaffn 6 Gaarde 
og Munko 5 Gaarde. —  Gaardene i  Avernakke bleve efter-
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haanden delte, og allerede 1610 vare 3 af de 6 Gaarde delte 
hver t i l  to Mcend. Avernakke B y og Geir Korshavn bleve 
ved Kongens Pantebrev af 2den Februar 1653 overdragne 
O tto Krag t i l  Egeskov, for en Del af den af ham ydede For
strækning af 4,086 Rdr. 8^ st t i l  Flaadens Udrustning. For 
denne Sum  gaves der ham nemlig P ant i  en Del Krongods
1 Nyborg Len, hvoriblandt Korshavns D , fom skyldte aarlig 
10 st Gjcesteri, 1-̂  Pd. Rug, 4 Lam, 4 Gjces og 8 Hems 
med Skov t i l  16 S v ins  Olden - Avernako (Avernakke By), 
som ydede i aarligt Landgilde 6 Mk. 10 h 2 Alb. Redselgjceld, 
1^ Pd. 4 Skpr. Byg, 3 Lam, 4 Gjces og 6 Hems, med Skov 
t i l  3 S vins Olden, hver Tonde Hartkorn sat for 55 Rdr. 
Hver af de otte Bemdergaarde i  Avernakke B y havde t i l 
sammen ved Skyldsætningen 1664 Scedeland t i l  1 Td. Rug,
2 Tdr. Byg og 4 Skpr. Havre de 5 Munke Gaarde 1 Tde. 
Rug, 10 Skpr. Byg og 6 Skpr. Havre. De 6 Gaarde paa 
Korshavn 1 Tde. Rug, 1 D rte  Byg og 6 Skpr. Havre. Ved 
Skyldsætningen 1688 var der bleven 10 Gaarde i Avernakke 
B y, af hvilke den ene var Prcestegaarden. Munke B y havde 
5 og Korshavn 6 Gaarde. Avernakke Bys Jorder var ind
delte i 5 Marker, i hvilke der var folgende Skifter:

L i l l e m a r k e n :  Bjergeskift, Hvillebjerg, Sod-Egsskift 
(Soeg) og Krogestykker. D s t e r m a r k e n :  Krogager, Stenhoj, 
Kirkestykker og Bogebjerg. S o n  de r m a r k e n :  Gedemaagre 
og Vcenget. V e s te r m a rk e n :  Savsted og Gaasekrog. K o 
marken  havde i  25 Aar ikke vceret saaet, hvorfor ingen Rede 
kunde gjores paa Jorden. T il Byen fandtes den nodvendige 
Gjcerdsel, men ingen S tavre Torveskjcrr eller Jldebrcendfel. 
Der drives noget Fiskeri, men man klagede over, at Sæl
hundene gjorde Skade paa Garnene.

T i l  M u n k e  B y  henlaa 3 Marker: M u n k e - L y k k e  
med Trondeagre, D s t e r m a r k e n  med Skjoldagre og Daa- 
bjerg og S ø n d e r m a r k e n  med Daabjerg. Der var Torn 
t i l  Gjcerdsel, men hverken Stavre eller Torveskjcrr.

T i l  K o r s h a v n s  B y  horte 5 Marker: N o r r e m a r k  
med Stenskiftsn, Klokkestcente, Stenstykkerne og Nakkensskift; 
Vcenget  med Nakkeguldbjerg, Tronningsskift Ornebjerg,

Holstenslius 28



Knollensskift, Revsskift, Endelosskift og Dxenbjerg (hvilket 
sidste bestod af hvidt Sand og Stengrus og hvilede i  30 
Aar); L u k k e n  eller Lokken, med Grodagre; endelig L i n d e 
hoved  Lokke,  (maaske af Lonhojen) og S o n d e r  M a r k .  
T il Korshavn fornoden Gjcerdsel, ingen S tavre eller Torve- 
skjcer, saa de have ingen Jldebrcendsel. Fiskeriet led Skade 
ved Scelhundeue.

I  Pontoppidans Dansk Atlas fra 1767 meddeles bl. a. 
folgende om Avernako. „Avernakke eller Arrmkke er et plat 
og temmelig godt Land. med 3 Byer, som avle god Rug, Byg 
og TErter t i l  21 Gaarde og nogle Huse, hvis Beboere lige
som paa de andre D er ere Bonder og Fiskere, hvilke have 
deres Birkeret og Tinghus paa Landet. Her er en smuk Lund 
eller lideil Skov, som de fleste andre Smaaoer savne." Hvor 
lcenge Avernako B irk  har holdt sig som en selvstændig Rets
kreds, er ikke bekjendt, ligeledes ere Efterretningerne om Birket 
yderst sparsomme. Tingbogerne ere ncrppe bevarede, og man 
ved kun Navnene paa et P a r Dommere. Rasmus Klinge
bjerg var Birkedommer og Kirkevcerge 1679. Han dode 
1705. 1726 var Knud Pedersen Skytte, kongelig Skovrider
ved Odense Nytterdistrikt, Birkedommer der ved Birket. Ting
huset skal efter Traditionen have vceret i  nuvcerende Anders 
Pedersens Gaard i  Avernakke. Paa den nordlige Side ligger 
Galleagre —  rimeligvis Stedet for Galgen eller Retterstedet.

I  Begyndelsen as indevcerende Hundredaar bleve Derne 
fra  Egeskov henlagt under Hvedholm, hvilke Herresceder da 
vare forenede, og da havde Avernako By allerede faaet Ud
skiftning, som en Folge af davcerende Sogneprceft Faabocgs 
kraftige Paastand, idet han krcevede Prcestegaardens Jorder 
udskiftede af Fcellesskabet, og som Folge heraf maatte hele 
Byen udskiftes. H r. Faaborg dode imidlertid 1798 inden 
Udskiftningens Fuldforelse, og det blev saaledes hans Efter- 
mcend, der kom t i l  at nyde dens Goder. Da ingen Udflyt
ning fandt Sted, fik en Del af Beboerne langt t i l  en Del af 
deres Jorder, en Byrde, der iscer blev trykkende for Hus- 
mcendene, men de foretrak denne Ulempe for Udflytning, da 
de derved vilde blive mere fjcernede fra deres Erhverv.



Munke og Korshavns Byer bleve derimod forst udskiftede 
1824. — Foruden de udskiftede Jordlodder havde Avernakke 
Gaardmcend ogsaa en Fcellesmark vest og nordvest for Byen, 
fom blev udskiftet 1860. Det er den lave, ovenfor omtalte 
Strcekning med Indsoerne, der oversvommes ved Hojvande. 
Beboere, som ved Udskiftningen ikke havde „S kov", fik tilde lt 
hver en lille  Lod t i l  Skov, med nogle Hvidtorn og Aste, da 
Eg og Bog ikke findes. Derimod have nogle af Gaardmcendene 
godt Torveskjcer paa deres Grund. En Karls Lou angives 
hos Bondo') t i l  7 Tdr. Byg om Sommeren og 3 Tdr. 4 
Skpr. Rug om Vinteren.

Imellem Avernakke og Munke Byer forer en ret behage
lig  Vej, der ved begge S ider er beplantet med P ile. For
uden de 5 Gaarde laa forhen det gamle Degnebol i  Munkeby. 
Det laa tcet ved Stranden, nord for Byen, faa, hvis det 
ikke havde vceret nedbrudt for Stormfloden 1872, vilde det 
have vceret revet bort af Bolgerne. Hver Gaardmand har 
sin Jord samlet paa et Sted. Gaardene ere noget storre end 
Avernakke Gaarde. Herfra forer Vejen over Drejet t i l  Korshavn. 
For Udskiftningen bestod Korshavn By af fire hele Gaarde, 
fire halve Gaarde og fire Hufe uden Jord. Ved Udskiftningen 
1824 bleve alle otte Gaarde gjorte lige, og de fire gamle 
Huse fik Jord. Der var udlagt en Huslod ncermest Drejet, 
bestemt t i l  derpaa at opfors en Molle, hvilket dog ikke er sket. 
Derimod er der opfort en Vejrmolle ved Munks og atter 
senere en mindre Molle ved Avernakke. Zordemoderboligen 
er opfort af Amtet 1869.

Efter en Jordebog over Avernako for 1829 var der i  
Avernakke By 10 Gaarde, hver med 1 Td. 6 Skpr. 3 Fdk. 
Htk., og 5 Huse. I  Munke 5 Gaarde, hver paa 4 Tdr. 2^ 
Skp., og 4 Huse; paa Korshavn 8 Gaarde, hver paa 1 Td. 
6 Skpr. 2 Fdk. 2^ Alb. Htk., 7 Huse og 2 ubebyggede 
Huslodder. Senere er der byggefien Skole og nogle flere Huse.

Det henved tusinde Alen lange Drej imellem begge 
Der er ved almindelig Vandstand tort, og t i l  de fleste Tider 
t i l  at kjore over. Drejet har det sceregne ved sig, at de

' )  Pastor Bondos Haandskrift om Avernakø.



Rullesten eller det S trandsr, hvoraf det er dannet, snart 
fly tte r sig i  ostlig og snart i  vestlig Bugtning, eftersom flere 
Dages Storme har Indflydelse derpaa; men det forbinder 
stedse de flade Landlunger ved begge Sider med hinanden. 
Beretningen i Jakob Madsens Visitatsbog viser, at Drejet 
for henved 300 Aar siden var omtrent i  samme Tilstand som 
nu. Dog v il gamle Folk paastaa at det i  celdre Tider har 
vceret overgroet med Ror. Ved at passere Drejet er afsted
kommet adskillige Ulykkestilfælde. 1629 druknede Sognepræsten, 
Jakob Jorgensen. 20de Oktober 1796 kjorte en Mand over 
Drejet i  stcerk S to rm ; da Vandet gik ind i  Vognen druknede 
en Kone og en Dreng. Den 15de J u li 1841 druknede en 
Pige ved at gaa derover i  Hojvande. Det samme var T il
faldet 1868 med en Mand fra Faaborg.

4. Saasnart man ester at have passeret Drejet, kommer 
irid paa Korshavns Grund, salder „Hoje Stene", omtrent 15 
spredte staaende Stene os strax i D je, med en af Strandsten 
sammensat lille  Hoj. F ra  „Hoje Stene" op t i l  Byen er 
henved et P a r Tusinde Alen tung Vej, langs den vestre 
Strandbred. Paa Korshavn ere alle Gaardene udflyttede. 
Den sorste Udflytning fandt Sted, da 3 Gaarde afbrcendte 
1834. Byen bestaar nu kun af Huse, hvis Beboers drive 
Strandfiskeri som Hovederhverv. Udskibningsbroen og Baad- 
lejet er teet nedenfor Klinten, ved den ostre Strandbred. Her
fra drager en efter Dens Forhold meget god Vej ud mod 
Revkrogen, der lige som deler Den i  to Dele. Den sondre 
Side as Landet er for det meste god fast Jord, medens den 
nordlige derimod er hoje magre Grus- og Stenbanker. Kors
havns hojeste Punkt, Ravrrebjerg, er 100 Fod. Herfra haves 
en vid Udsigt. Den har flere Torvemoser, i hvilke der findes 
store Trceer, soerlig Egetroeer. Torven i  disse Moser er noget 
salt- og svovlholdig, men da der ikke findes Skov paa Den, 
tager man t i l  Takke med den mindre behagelige Mosetorv. 
F ra  Dens sydvestlige Hjorne strcekker sig et flere hundrede 
Alen langt Rev ud i  Stranden, kaldet „Korsens eller Kaarsens 
T rille ."  E t tilsvarende fremspringende Punkt paa Dens syd-



østlige Hjerne kaldes „Nakkens Odde". Disse Punkter 
skjcermer den naturlige Havn, „Revkrogen ved Kapelsodden."

A t Oerne i  celdre Tider have vceret overgroede med Skov, 
derom vidne ikke alene de foran fremforle Bevisligheder, men 
og de i  Moserne opgravede Træstammer og de store Egeborde, 
as hvilke der tidligere fandtes et i hver Gaard, som efter 
Sagnet alle skulle hidrore fra Dens egne Skove. Ogsaa det 
viser Skovenes Betydning paa Oerne, at hver Gaardmand 
skulde yde Prcesten et Lces Bogebrcende og en Tonde Kul, 
saavelsom Kristian den fjerdes Befaling af 1632, at Lens
manden i Nyborg uden Betaling skulde udvise Prcesten 10 
Lces Ved af Korshavns Skov. Hvorledes denne Skov er for
svunden vides ikke med Vished. Efter den gamle Taxt var 
Korshavns Skov regnet for 16 S v ins  Olden, altsaa omtrent 
40— 50 Tdr. Land god Oldenskov. Da Den 1654 var bleven 
pantsat t i l  Egeskov, var der ingen Hensyn taget t i l  den af 
Kong Kristian den fjerde givne Befaling om de 10 Lces 
Brcende af Korshavn Skov, og da Sogneprcestsn havde klaget 
derover, sendte Kongen under 31te J u li s. A. (1654) et Brev 
t i l  Mogens Kaas, Lensmand paa Nyborg S lo t, „a t han skal 
lade Prcesten paa Avernako faa 10 Lces Ved ud af Kronens 
ncermeste Skove". Som en Folge heraf fik Prcesten nceppe 
mere Zldebrcendsel fra Korshavns Skov, der ikke lcenger t i l 
hørte Kronen. Den var desuden fvunden stcerkt ind, faa den 
ved Skyldsætningen 1664 kun blev taxeret t i l  5 S vins Olden 
—  1 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Htk., men inden 1688 var den saa 
ringe, at den helt udgik af Hartkornslisten, da der ingen 
Oldenskov var mere, der var blot den fornodne Gjcerdsel, 
mest Torn, men ingen Stavreskov. Og da Prcesten endnu i  
sur Indberetning 1690 angiver 16 Lces Ved og 16 Tdr. Ku l 
af de 16 Fiskergaarde —  for saa vidt de kunde yde samme, 
scia ved man, at han for Vedet har maattet tage t i l  Takke 
med Tornekvas. Nu kjender man nceppe Stedet, hvor Skoven 
var. Men et ode, forkrpblet Krat paa Dens sydlige Ende 
bcer selv Vidne derom. Det er Tornekrat og andre lave 
Buske, men saa oversaaet med Sten, at enhver kan se, det 
aldrig har vceret dyrket. Her findes desuden err Del af de



P lan te r: Oxendriver, Anemoner, Skovstjerner og flere andre, 
hvis Tilvcerelfe tydelig nok peger hen paa, at den forsvundne 
Skov har vceret her.

Nede ved Stranden (Kapelsodden), lige over for Drejo, 
er en smuk D a l, omgiven af de ncevnte kratgroede Banker, 
hvor der findes Sagn og M inder fra mere end en Tidsalder. 
Her findes Spor af en Landingsbro, som man mener fra den 
Tid, da der ingen Kirke var paa Derne; da havde man et 
Kapel eller Bedehus her ved denne Havn, der ncesten er 
fkjcermet for alle Vinde. Z  en Kratskov ved Siden af Kapellet 
hensatte Drejoboerne deres dode, naar der indtraf Modvind 
eller haardt Vejr, saa at de ikke kunde naa 2Ers. Stedet 
hedder Kapelsodden, og der er endnu S por af Tagsten og 
Mursten, skjont disse S por nu langtfra ere faa ojenfaldende 
son: for Stormfloden. On: dette Sted hedder det i  de gamle 
Prcesteindberetninger: „D e r findes et Monument paa Korshavn, 
fon: kaldes af de Gamle en Helligdom." Naar man nu ser 
Stedet og horer Sagnene, der endnu leve i  Folkemunde, ser 
de hoje Bakker, der omgive det, ser Havnen og Landingsbroen 
foran, og Lcenker sig Bakkerne iklcedte ei: yppig Skovvcext, da 
v i l  man let fatte, at Stedet virkelig kunde have hast den Be
tydning Sagnet tilloegger det. Selv i  Oldtiden har det sikkert 
vceret et helligt Sted. Den gode Havn og den fjceldne Be
liggenhed har bidraget t i l  at samle Oboerne derom. Her 
sindes ikke alene Spor af en af Oldtidens Kjokkenmoddinger, 
et tykt Lag Muslingeskaller og andet Fiskeaffald, og tcet ved 
Siden ad disse Lcevninger findes S por ad Brandpletter, faa 
man ogsaa har Formodning om, at Stedet i  Oldtiden har 
tjent som Gravsted. Lcenge efter Kristendommens Zndforelfe, 
hen i  det 14de eller 15de Hundredaar, da man med Bestemt
hed ved, at Derne atter vare beboede, har man temmelig 
sikkert opfort et Bedehus her paa Stedet baade for de om
liggende Der og for de forbisejlende Skibe, som her i celdre 
Tider jcevnlig sogte Havn.

Korshavn horte 1536 tilligemed Avernakke under Kronen. 
1563 var der tolv Fam ilier der paa Den, men de tre synes 
at have vceret jordlofe Huse. 9 Beboere (Gaards og Bol)



ydede Svin. De 7 hver et S v in , den ene, Anders Znel, 
som havde 13 gamle S v in  og 4 Grise, ydede 3, Lavrids 
Nielsen havde 13 gamle S v in  og ydede 2 gamle S v in  i 
Landgilde. Fra hele Den 12 gamle S vin .

Under Krigeir med England (1807— 14) laa eir Asdeling 
af den engelske Flaade i  lamgere Tid imellem Avernako og 
LEro. De engelske Matrosers Landgang indgod Beboerne 
Skreek, saa de fleste af dem toge Flugten og sogte Frelse paa 
Fyn. En gammel Kone paa Korshavn, som ikke vilde flygte, 
blev ilde mishandlet af de raa Matroser. Kun en gammel 
Mand ved Navn Peder Hansen kunde nred sin Kone gaa 
uantastet imellem dem; hvad Kreature og Gods dette Wgte- 
par tilegnede sig, blev urort, ellers toge Matroserne, hvad de 
sandt for godt. En Del af Kreaturerne slagtede de. M el, 
G ryir og andre Fodevarer toge de med sig og fyldte Krukker 
og Kogekar med Urenligheder. Kobberkjedler og sligt lode de 
scenke i  Gadekjceret, og forst da Vandet svandt, korn disse 
Sager tilsyns. En Dag kom en engelsk Bark nred 6— 8 
Mand ind ved Vaadlejet ved Avernako og vilde tage en af 
Baaderre, men blev hindret deri, ved at nogle af Dboerne, 
som havde Skydevaaben, affyrede disse, hvorpaa Fjenden 
skyndsomt, tog Flugten.

5. De gamle Fo lkesk i kke ,  som endnu tildels ere be
varede, hore ogsaa med t i l  Nernes Historie, og de fortjene 
ikke alene at meddeles, men ogsaa at bevares, da de dog ere 
venlige M inder fra celdre Tiders Sam fundsliv, og flere af 
dem kunne endnu ved at holdes i  dEre vcere vcekkende og for- 
cedlende baade for Unge og Gamle.

Paa Avernako flifte r man Oldermand 1ste M a j, men 
Oldermandsgildet holdes Kristi Himmelfartdag. Hen paa 
Eftermiddagen Kl. 4 — 5 lyder Trommen eller Hornet for at 
sammenkalde Byens Mceird og Karle, som snart ester mode 
hos Oldermanden, der giver en Tonde godt D l t i l  Afsked. 
To t i l  tre Timer sidder man sammen og fortceller hinanden 
nye og gamle Ting, medens Dlkanden jcevnlig gaar Bordet 
om. Naar der er malket t i l  Aften komme Pigerne og 
Musikanten, og nu danser Ungdommen et P ar Timers Tid,



hvorefter enhver gaar hjem t i l  sit. Fra anden Pinsedag fort- 
scettes disse Gilder, ind til hver Gaardmand har givet en halv 
Tsnde D l,  alle Husmcendene i  Forening en halv Tonde og 
alle Karlene ligeledes en halv. I  celdre Tider var der mere 
A lvor tilstede ved Gilderne. Hver Gaardmand havde tidligere 
sit bestemte Seede ved Bordet, medens en af dem havde det 
Hverv at slaa t i l  Lyd, naar der var en eller anden, der folte 
sig kaldet t i l  at holde en gudelig Tale. Der var for 70 
Aar siden en Mand i  Munke, Lars Rasmussen (kaldet gamle 
Lars), der var stcerk i  at holde lange Taler. Han havde des
uden en saa stcerk Hukommelse, at han kunde gjengive en 
Prcediken som Prcesten havde holdt. O rd t i l  andet.

Z  Julen samles Ungdommen skiftevis hos Gaardmcendene 
om Sondag Aften for at danse og lege Zuul. Dog er 
Dansen nu det fremherskende. Julelegene have tabt deres op
rindelige Betydning.

T il Fastelavnsgildet har man udtaget en Konge og en 
P rin s , som Pigerne smykke med „S tads og flagrende Baand." 
Fastelavns Mandag ved Middagstid samles Karlene, der med 
disse to Rangspersonsr i  Spidsen, med Fane og Musik gaar 
Byen om for at indbyde de ovrige Gjcester t i l  Gildet om 
Aftenen. Ridning, som tidligere fandt Sted, er nu mere og 
mere gaaet af Brug.

Lordag for Pinse nedtages de paa Gaderne i Avernake 
og Munke staaende Majtrceer for at tjceres og paabindes nye 
Kranse. Hen paa Formiddagen tuder Oldermandens Karl 
for at samle Mcend og Karle. Efter at Stangen er nedtaget, 
tjceres den af Karlene, medens de Karle, som forste Gangere 
med, flulle rydde Hullet og Drengene plukke Blomster og 
Gront t i l  Kranse. K l. 5— 6 om Aftenen sammenkaldes Mand
skabet igjen ved Tuden, og da rejses Stangen med M unter
hed. De, som ikke for have vceret med, maa give lidt ud t i l  
Drikkevarer, medens hver Gaardmand giver en Kande D l,  
som nydes i  Forening under munter Spog, hvorefter enhver 
gaar hjem, mens de onske hverandre en glcedelig Pinse.

Paa Korshavir begynde Sommergilderne Kristi Himmel
fartsdag og fortscettes 2den Pinsedag og hver Sondag, ind til



hver Gaardmand har gjort et Gilde og opvartel med en halv 
Tonde D l, hvortil Musik og Dans, men hverken Brod eller 
Brcendevin. Naar hver Marck har gjort et Gilde, give 
Karlene to Gilder, hver paa en halv Tonde D l, og Drengene 
et Gilde, saa der ia lt er N  Gilder.

Skjont v i i  Neglen ikke have taget Hensyn t i l  saadanne 
Sagn, som ikke have historist Betydning for vedkommende 
Sted, skulle vi dog meddele et P a r Folkesagn fra Avernako, 
som velvillig ere meddelt. Troen paa Gjengangre og Under
jordiske var vel ikke mindre her paa Derne end paa andre 
Steder, og Minderne om stig Overtro have maaste holdt sig 
lamgere her end mange Steder paa Fyn. —  Paa Korshavn 
skal der have vceret en Mand ved Navn Mikkel Tage, som 
havde svoret falsk Ed over et Stykke Jord, som ikke tilhorte 
ham, hvorfor han efter sin Dod gik igjen og fik forst Ro efter 
at Udskiftningen var fuldfort.

En gammel Kone paa Munke, fom lever endnu, har for
ta lt, at hun en Morgen tid lig, da hun gik i  Byen for at 
fkage Hor, havde taget fe jl ad Tiden og gaaet ud omtrent 
ved M idnat. Hun havde sin Ko meds sig, men pludselig folie 
hun et stcerkt Ryk i Tojret, og da hun saa tilbage, stod der 
en hovedlos Mand. Hun fik en saadan Skrcek, at hun blev 
syg i lcengere Tid ovenpaa.



VIII Afsnit.

Kirken og kirkelige Forhold pair Aocrnoko.

„Det var hin lille  Plovdreng fra Birkende By,
Hans Navn flos over Danmark med folkeligt N y ;
En dansk Morten Luther han sired med Aandens Svcerd, 
Og sesred med Aa^den i Hjertesolkets Hser."

(Ingemann.)

1. Avernako Kirke )
er et Minde fra hin Tidsalder, da Hans Tavsen, Vondesonnen 
fra Virkende, forberedte den lutherske Kirkerensning her i 
Landet. Thi netop paa den Tid, da faa mange Kirker iscer 
i  Kjobstcederne lukkedes og efterhaanden forsvandt, rejste In d 
byggerne fr iv illig  en Kirke paa denne lille  G. Efter Reforma
tionen spgte de den udvalgte Konge, Kristian der: tredie, der 
ved sit Brev af 3 i te Oktbr. 1536 tillod Indbyggerne paa 
Arnakke, Munkp og Korshavn, der h id til havde hort t i l  Faa- 
borg Sogn, at tage en Prcest t i l at forrette Gudstjenesten 
og forvoldte Sakramenterne der paa Gen. Det hedder saa- 
ledes blandt andet i  ncevnte Brev, at vore kjcere Undersaatter 
paa Mnnckeo, Arnack og Korsthnffun have ladet give os deres 
Npd og Brost tilkjende, at deres Sogneprcest, fom skal sige 
og prcedike dem Guds O rd for, er ganske langt fra dem bo
siddendes i  Faaborg, saa det er ofte, iscer om Vinteren, at 
hverken Prcesten kan komme t i l  dem, eller de t i l  ham, derfor

' )  H ertil er benyttet de af A . D . Jørgensen meddelte Efterretninger og 
celdste Breve om Avernakø Kirke (Kirkehistoriske Sam linger V . L .)  
D e pvrige Efterretninger om de kirkelige Forhold ere hentede i 
Bispearkivet og Hovedstadens Arkiver.



do der mange uden Sakramentet. Desligeste med Varnedaab 
sker der ofte Forhindring. Saa have v i af vor sonderlige 
Gunst og Naade undt og tilladt, at forncevnte Oboer felv 
tage dem en god kristelig og duelig Person t i l  Sogneprcest og 
beholde ham paa O m  hos dem, at han kan prcedike Guds 
O rd sandelig for dem" og uddele Sakramenterne i Kirken ester 
Kristi Skik og Befaling, in d til v i selv komme t i l  Fyn og 
kunne forfare Sagens Sammenhceng ncermere. — Der sortcelles 
om Avernako Kirke, at den var bestemt t i l  at opfores ved den 
sydlige Ende af Byen, men saa blev Materialisme, som ved 
saa mange andre Kirker, om Natten flyttet hen t i l  det Sted, 
hvor Kirken nu staar.

Ved Kong Kristian den tredies Brev, udstedt den 4de 
J u li  1539 i Faaborg bekrceftes Oboernes Ret t i l  at holde en 
egen Sogneprcest. Oboerne havde ved Kongens Vesog i Faa
borg selv vcrret hos ham og tilkendegivet, hvorledes Erik 
Krummedige, Superintendenten og flere gode Mcend efter 
kongelig Befaling havde vceret der paa Den paa deres Rund
rejse for at undersoge alle Sognekirker og alle Sognepræsters 
Underholdning, og gjort den Kontrakt og Forlig  imellem ncevnte 
Bonder og Sogneprcesten i  Faaborg, at de selv maa holde 
dem en Sogneprcest, som de selv skal besorge med en cerlig 
Underholdning og ikke ydermere vcere pligtig at soge Faaborg 
Kirke, imod at de aarlig give t i l  Sogneprcesten i  Faaborg 8 
Octug Korn. Nu klagede Avernako Bonder for Kongen, at, 
dersom de skulde holde deres egen Prcest med faadan tilborlig  
Underholdning, fom han bor at have, da er det dem ikke 
m uligt at yde de 8 D rtug  Korri t i l  Sogneprcesten i  Faaborg, 
hvorfor Kongen frigav dem, imod at de ncevnte 8 D rtug 
K o rn ')  maa komme deres egen Sogneprcest t i l  Gode, og at 
de ingen Sogneprcest maa holde der paa Oen uden med Lens
mandens og Biskoppens Samtykke, og at han er overhort og 
examineret af Biskoppen og haver svoret og gjort sin Ed paa, 
at ville skikke sig efter Ordinansen.

' )  1 O rts  eller D rtu g  var H Pd. Korn o: 10 Skpr.' Rug eller 12- 
Skpr. Byg.



Paa samme Maade skal Drejp vcere udskilt sra 2Erps- 
kjobing, S tryno  1589 sra Rudkjobing og Lyd fra  Faaborg. 
Disse Der havde ligesom Avernakp selv Ret t i l  at kalde deres 
Prcest, en Net, som dog i Tiden gik tabt tillige med saa 
meget andet. Forholdet holdt sig paa Avernakp i  hele 
hundrede Aar. 1630 kaldte Bpnderne endnu selv deres Prcest. 
De kaldte samme Aar den 7de M arts  Peder Jensen Hjallese 
t i l  Prcest paa Den. Han folte sig im idlertid snart misfor
nøjet med Kaldets knappe Jndtcegter og ved Kirkens fattige 
Forhold. Tilskyndet af Lensmanden, Mogens Kaas, indgav 
han et Andragende t i l  Kansleren, Kristian F riis  t i l  Kragerup, 
hvori han fremhcever, at Kirken paa Avernakp er opbygget af 
Tpmmer som et ringe Kjobstadhus, alene med 11 Vceggerum, 
„men i  dette A a r" —  (Aarsta l og Dato sattes, men det maa 
have vceret 1631 eller i  Begyndelsen af 1632) er den for- 
lcenget med Grundmur og Hvcelving ncesten 9 Alen, hvorved 
den er kommen i  stor Gjceld, idet den har alene 4 Pd. 6 
Skpr. Korn i  Indkomst, hvoraf skal tages t i l  V in  og Brp.d
og al anden Udgift. Han beder derfor ydmygt om, at andre
Kirker maa hjcelpe den noget „a t den kan blive videre forbygi, 
th i ellers falder den snart ned."

Prcesten klagede fremdeles over sin egen tarvelige Lejlig
hed. Han havde ingen Prcestegaard, men kun et jordlost Hus, 
hvortil der hverken var Ager, Eng, Grcesning eller Skov. 
Der var skjcenket Prcestekaldet Kongeparten af Tienden af 17 
Gaarde, men Bpnderne ydede Prcesten noget Korn i  Skjceppen. 
Han vilde gjcerne, at det maatte ydes i  Kjcerven ester Kongens 
Brev af 1593, at han kunde fpde noget Kvceg med Foderet. 
Han kunde ikke fpde fire Kper, langt mindre Heste. „Jeg
begjcerte Tiende forgangen A a r" — skriver han — „med al
Venlighed, men de svarede, det aldrig skulde ske, bade mig 
spottelig drage den Nej, jeg kom, og vifte mig Stranden og 
sagde, at alle Guds Ord sad ikke under min Kjortel osv. 
M ine Formcend ncest for mig, hjalp sig her, men det var ikke 
as Sognet, men as deres Fcedrenearv. Saalcenge jeg er ung, 
kan jeg ncere mig, men om jeg bliver gammel, da er der lidet 
at leve af, mindre at lpnne Medtjenere med osv. Skulde en



Kvinde udskydes herfra, kan hun intet faa at leve af. Der 
er ingen, saa vidt jeg kan skjonne, som haver faa ringe V il-  
kaar." Han beder forst og sidst om, at hans Trang maa af- 
hjcelpes, hvad der ogfaa for en Del fandt Sted, idet Kansleren 
strax noterede hans Andragende — „ K i r k e n  p a a A v e r n a k o  
f a t t i g ,  hjcelpes af  a nd re ;  er i G j c e l d  f o r n y R e p a r a -  
t io n " ,  ligesom han, i  Haab om at Kirken paa denne Maade 
vilde faa Penge, laante Kalk, Sten og Tommer for 300 D lr .

Ved Kristian den fjerdes Brev af 18de J u n i 1632 an- 
gaaende nogle Præstekalds Forbedring i  Fyn blev det efter 
Undersogelfe af Biskoppen bestemt, at Sognepræsten paa 
Avernako skal have t i l  Residens en af de 6 Gaarde der paa 
Landet, medens Lensmanden i  Nyborg hvert A ar uden Be
taling skulde udvise 10 Lces Ved af Korshavns Skov. For 
Prcesten fik denne Gaard skal han have boet i nuvcerende P . 
Rasmussens Gaard.

1660 afbrcendte Avernako Proestegaurd, og Sognepr cesten 
Hans Lavritfen var ude af Stand t i l  at faa Gaarden op
bygget paany, faa som alt hans Zndbo blev fortceret af Ilden . 
Han fik derfor under 27de J u n i 1661 Kong Frederik den 
tredies Benaadningsbrev paa at maatts nyde 1 Rdr. af hver 
Kirke i Fyn, son: var ved M iddel og Formue, som Prcesterne 
i  S tifte t opmuntredes t i l  at komme t i l  Hjcelp med, t i l  den 
afbrcendte Prcestegaards Gjenopbyggelse.

I  Prcesteindberetningen fra  Avernako 1668 meddeles, at 
' der mange Steder fattes i  Prcestegaardens M aal, som efter 

Kongens Brev skulde voere lige med de andre Gaarde. I  
famme Kongebrev findes og, at Prcesten skulde nyde 10 Lces 
Ved af Korshavns Skov, hvilket ej i  rum Tid havde vceret 
ydet. Prcesten havde 16 Tiendeydere, fom ikke gave Tiende i  
Kjcerven, men i  12 Tdr. tcersket Korn og desuden 16 Lces 
Ved og 16 Tdr. Kul.

Det var et Indgreb i  Oboernes Ret t i l  deres Kirke, da 
Valdemar Kristoffer Gabel ved kongelig Resolution af 17de 
Septbr. 1687 tillige med meget andet Jordegods fik Kaldsret 
og Kirketiende af Oerne i  Udlceg for sin Faders, den bekjendte' 
Kristoffer Gabels, Tilgodehavende, der efter Afregningen af



30te M arts  1675 belob sig t i l  136,689 Rd. 39 h. B landt 
Kirketienderne opfores her: S tryno , med 18 Tdr. 6 Skpr. 
Byg, Drejo 27 Tdr., Lyo 23 Tdr., og Avernako 12 Tdr. 
Niels Krag gjorde strax Indsigelse mod denne Resolution, idet 
han beraabts sig paa Bondernes Ejendomsret t i l  Kirken; han 
fremstillede Sognets historiske Oprindelse og meddelte en A f
skrift as Kongens Breve, idet han bestemt hcevdede, at der 
her forelaa et Overgreb fra Statsmagtens Side. Im id le rtid  
underskrev Kongen Gabels Skjode, og Rentekammerkollegiet af
gav den forelobige Resolution, at man havde at undersogs 
Sagens Sammenhceng ncermere. Det blev dog ikke saa meget 
en grundig Undersogelse af Retsforholdet som Hensynet t i l  
Djeblikkets Pengetrang og den almindelige Lyst t i l  at lcesse 
altid nye Byrder paa Bondestanden, der blev det afgjorende. 
Z  Kammerkollegiets Erklcering hedder det blandt andet 
sa aledes:

„Hvad ellers Avernako Sogn angaar med Korshavn og 
Munko, saa er det Bonderne ved kongelig Bevilling af 1536 
tilladt, selv at Lage dem en dygtig Person t i l  Sognepræst og 
beholde ham der paa Den." Der gives endvidere Indholdet 
af Kongens senere Bestemmelse, idet han frigav Dboerne for 
at yde Korn t i l  Prcesten i Faaborg, „ im o d  a t de i n g e n  
Pr ce f t  a n t o g  u d e n  L e n s m a n d e n s  og B i s p e n s  S a m 
tykke. "  A f disse sidste O rd grundede Kammerkollegiet under 
3die Zanuar 1688 sin Erklcering, som gik ild paa, at Kongen 
netop derved har forbeholdt sig Kaldsretter: og videre forbe
holdt sig samme i  det kongelige Skjode paa Oerne af 15de 
Zanuar 1667 og derfor nu afstod samme t i l  Kammerherre 
Gabel. —  „A t Bonderne skulde give Tiende, er i  fuld Over
ensstemmelse med Loven, den kan hverken Bonderne selv eller 
Niels Krag paa deres Vegne gjore sig i  nogen Maade nyttig. 
A t Prcestegaarden staar paa Bondernes Grund, og at herfra 
er dens Zord tillagt, dertil bemcerkes, at Godset paa den Tid 
var Kongens, saa Bonderne ikke havde nogen Net t i l  Grunden, 
og det er rettest, at Bonden giver sin Tiende, og Patronen 
holder Kirken vedlige, saa er begge Dele efter Loven.

Men man lod det ikke blive der ved. Ved at efterse



Matriklen fra 1664 var man bleven opmcerksom paa, at der 
var Tale baads om en Konge- og en Kirketiende, og Kamret 
tilskrev derfor under 18de Septbr. 1688 Amtsskriveren i  Ny
borg, Zens Gregersen, at han skulde underspge denne Sag 
noermere, og, dersom det da viste sig, at Dboerne virkelig 
skyldte Kongetiende, skulde han indkrceve den for alle de re
sterende Aar. Ved den omhyggeligste Undersøgelse viste det 
sig imidlertid, at der aldrig var betalt Kongetieude paa Aver
nakø. Det var kommen ind i  Matriklen ved en Fejltagelse. 
Niels Krag bevidnede det i en Skrivelse af 7de Decbr. 1689. 
Prcesten Jens Bang, som havde vceret der paa Den siden 
1666 bevidnede det i en Skrivelse af 22de M a j 1690, og 
allerede den 13de Z u li 1689 var der taget Tingsvidne af de 
celdste Bpnder paa Salling Herredsting, og den 21de J u li 
1690 erklcerede Arkivaren, at der i  de gamle Stiftsregnskaber 
ingensteds fandtes Spor t i l  nogen Kongetiende, og derved var 
da rimeligvis den Fare afvcerget for bestandig.

Fra Sogneprcesten paa Avernakp, Hr. Jens Bang, er der 
1690 t i l  Biskoppen indsendt en Optegnelse paa Kaldets In d 
tægter, i  Lighed med, jhvad der samtidig smidt Sted ved de 
fleste andre Sogne i  Sa lling  Herred. Der var dengang 16 
Fiskergaarde og et jordlost Hus, af hvilke Prcesten nod 10 
Tdr. 2 Skp. Rug, 14 Tdr. 6 Skpr. Byg, 16 Skpr. Havre, 
16 Skpr. W rte r, 16 Lces Ved og 16 Tdr. Kul, „hvilket jeg 
dog ikke nyder af dem alle formedelst deres Armods Skyld ." 
Desuden 40 Traver Korn i  Kjcerven og 10 Skpr. Land i 
hver Mark i  Avernakp og 10 Skpr. Land i  hver Mark i  
Munke, som haver ligget t i l  Præsteboligen i  Avernakp, hvilket 
Bolig Prcesten klager over aldrig at have nydt. Foruden 
Kvcegtienden angivner han sit Højtidsoffer t i l  18 D lr . og 
Paaskerenten t i l  16 Brpd, 16 Kager og nogle rpgede Fisk fra  
hver Mand. Han havde indlpst Prcestegaarden som var af- 
brcendt i  hans Formands Tid og som ej fik den fuldfprt. Der 
stod et Hus paa Prcestegaardens Grund som afgav Bolig for 
Enken, men Huset var uden Jord. Prcestegaardens Tilliggende 
var 30— 40 Tdr. Land med 3 Tdr. 4^ Skp. Htk., der laa i ' -  
Fcellesskab med Bpnderne paa omtrent 90 Steder foruden



4 3 2  Avernakø Kirke.

hvad der laa i  Bdermarken for hvilken ingen Rede kunde 
gjores, da den i  36 Aar ikke havde vceret plojet, og i  den 
Tid havde det brnsende Hav flere Gange gaaet over den og 
odelagt Jorden. I  Ostermarken var der megen „ond Jo rd ", 
der saaede man intet uden Blcendkorn. I  Lille-Mark Blcend- 
korn og Havre og i  Vestermark Rug, W rte r og Nikker.

Kirken paa Avernako ligger omtrent midt imellem begge 
Byer. Efter Ombygningen 1632 var den opfort af utilhugne 
Kampesten med Undtagelse af Koret, der var bygget af rode 
Mursten, den var uden Taarn. Den horers endnu under Hvid
kilde, under Baroniet Lehn, hvis nuvcerende Besidder, Hs. 
Exellence Udenrigsminister, Kammerherre Baron O. D . Rosen- 
0rn-Lehn i  Sommeren 1876 lod hele dens ydre Form fuld
stændig omdanne. Den blev da forsynet med et nyt smagfuldt 
grundmuret 26 Alen hojt Taarn med smukke gotiske Kamme. 
Kirkens M ure ere ved famme Restauration flottede med t i l 
svarende Stræbepiller og den har faaet fire nye rundbuede 
Vinduer ved hver Side, der alt i  Forening giver den en 
Hygge og Skjonhed, fom man ncrppe skulde formode, det var 
m ulig t at tilvejebringe af den gamle, lave, kullede Kirkebyg
ning. Hele denne vidtloftigs Restauration v il ester Overslaget, 
der saavelsom Tegningerne ere leveret af Arkitet O. Petersen 
i  Kjobenhavn koste 13,543 Arbejdet var overdraget
Murmester P . Madsen i  Svendborg. For Restaurationen 
havde Kirken kun en lille Klokke (stobt 1575) i  den vestlige 
Gavlmur, men da Scgneboerne indgav et Andragende t i l  
Kirkepatronen om en passende Klokke t i l  det nye Taarn, blev 
dette strax bevilget. I  Decbr. 1876 ankom den nye Klokke, 
som har en meget behagelig Klang og kan hores over hele 
Sognet. Den gamle Klokkes Indskrift blev anbragt igjen med 
Tilfojelse af, at Kammerherre Lensbaron Rosenorn-Lehn lod 
den omstobe 1876. E t andet Andragende fra Beboerne om 
at faa Kirken opvarmet om Vinteren, imod felv at levere den 
fornodne Brcendsel blev med lige saa stor Beredvillighed 
bifaldet.

Kirkens indre dcekkes af fire otteribbede Hvcelvinger, af 
hvilke den ene dcekker Koret. Altertavlen er et Billede af



„ S k a t t e n s  M y n t " ,  med Underskrift: „G iver Kejseren det, 
som Kejserens er, og Gild det, som Guds er." Indvendig er 
Kirken iovrigt uden soeregne Mærkeligheder. Ved en oeldre 
Restavration blev en spidsbuet Korbue borttaget, ligesom de 
Trcerammer, der hist og her dcekkede Grave bleve optagne, da 
nyt Gulv skulde lcegges').

2. Sognepræster. 2 )

Som det sremgaar af de ovenfor meddelte Breve, har der 
ingen Sogneprcest voeret paa Den for 1536 eller i  Aarene 
noest derefter.

1. A n d e r s  M unch noevnes stedse som den forste Sogne- 
prcest paa Avernako, uden at der vides noget andet om ham 
end det blotte Navn.

2. H a n s  M o r t e n s e n .  Kan nceppe vcere den Hans 
Mortensen, der 1555 blev Prcest i  Kjerte (jfr. Wiberg I ,  
130. I I .  77.)

3. H a n s  H a n s e n  var rimeligvis en Son af Hans 
Mortensen, da han var fodt paa Avernako?) Han blev 1603 
kaldet t i l  Faaborg og Dirnisse, men kunde ikke komme dertil 
for Sygdom.

4. Z a k o b  J o r g e n s e n  var fodt i  Svindinge, hvor 
hans Fader Zorgen Jespersen, Son af Jesper Lavridsen i 
Vesteraaby, var Prcest. Jakob Jorgensen var forst Kapellan
i  Horne 1597. Det er ham, om hvem der endnu fortcelles,

«

' )  Foruden de paa Avernakp Kirke anvendte Bekostninger har B aro 
niet Lehns nuvcerende Besidder med store Opofrelser restavreret og 
tildels ombygt de derunder hprende Kirker. Saaledes har Egense 
Kirke kostet 9,200 Z?, Sprup 13,000, Dsterskjerninge 14,800, 
S trynp  17,000, O llerup  15.700, Drejp 13,800, Hundstrup 12,700 
og S t .  Jprgens 13,300 der er ia lt lpber op til den betydelige 
S u m  af 123,000 Z?.

2 ) A f trykte Skrifter har Wibergs Prcestehistorie afgivet det væsentligste 
Grundlag til dette Sogns Prcestercekke.

2 ) Jakob Madsens Visitatsbog 253.
Holstonskus 0§ RakktzhsNs. 29



at han druknede ved at passere Drejet imellem Avernako og 
Korshavn, og om hvem det hedder i  Indberetningerne, „a t 
han druknede paa Korshavns Nev 1629, da han var i  
Kirkebud."

5. P e d e r  C h r i s t e n s e n  Bogense fodt i  Aaret 1600 
ordineret som Prcest paa Avernako 1629. Han blev rim elig
vis forflyttet det folgende Aar, da

6. P e d e r  Zensen H j  al lese den 7de M arts  1630 
blev kaldet as Menigheden i Peder Christensen Bogenses Sted 
t i l  Sogneprcest paa Avernako. Han var fodt i  Hjallese ved 
Odense, og fik saaledes Navn af sin Fodeby. 1627 var hair 
residerende Capellan ved Frue Kirke i  Svendborg, hvorfra 
han kom her t i l  Delt. Hans Kaldsbrev, der opbevares i 
Bispearkivet er udstedt af 7 Sognemcend paa Menighedens 
Vegne, med Herredsprovstens Samtykke. Han sandt sig imid
lertid snart missornojet med Kaldets knappe Zndtcegter, og, 
da han forlangte mere, kom han i  Trcette med Bonderne, 
hvilket havde t i l  Folge, at han, som foran forta lt, sogte Kan
slerens Bistand, baade t i l  Kirkens Reparation og sit eget 
Embedes Forbedring. Uagtet har: for en Del fik, hvad han 
sogte, indgav han dog under 14de Februar 1633 sin Revers, 
hvori han erklcerer „A t han af Lensmanden M o g e n s  K a a s  
og Biskop Hans Mikkelsen har begjcert Tilladelse t i l  at opgive 
sit Kald paa Avernako, da han ikke kan behjcelpe sig der." 
Han blev derefter residerende Kapellan i  Bogense og 1641 
Sogneprcest i  Skydebjerg og Orte, hvor han dode 1667.

7. H a n s  L a v r i t s e n  blev Prcest paa Avernako i  Peder 
Jensens Sted, men om han er kaldet af Menigheden vides 
ikke. Z  hans Tid afbrcendte Prcestegaarden 1660, hvilken 
Brand var opstaaet af Naboens I ld ,  idet Prcestegaarden laa 
sammenbygget med en anden Gaard. Han fik Understottelse 
t i l  Prcestegaardens Gjenopbyggelse, men naaede desuagtet ikke 
at faa denne fuldfort. Der var ved den almindelige S yns
forretning over Prcestegaardene 1663 opfort 2 Huse paa 2! 
Fag, ligesom Stuehuset paa 15 Fag stod i  Bygning, men der 
fattedes endnu en Lade paa 15 Fag, som Prcesten ikke havde 
M id ler t i l  at opfore. Hans Lavritsen dode 1666.



8. J e n s  C h r i s t e n s e n  B a n g ,  der var fodt i  Assens, 
hvor hans Fader var Borger og Stiftsskriver ved det gejst
lige Gods i  Fyn, var allerede 1660 som Rektor i Faaborg 
kaldet t i l  Hans Lavridsens Eftermand men blev forst Prcest 
her ved Formandens Dod. Han var to Gange g ift: forste 
Gang med Anne Sorensdatter Rhodius af Lyo og anden 
Gang med Johanne Jorgensdatter, Datter as Borgemester 
Jsrgen Jakobsen i  Faaborg og Karen Actonia (den bekjsndte 
Karen Borgmesters). — Uagtet Jens Bang var en velstaaende 
Mand, der for en Del skyldte sin anden Kone denne Velstand, 
klager han dog ved en Indberetning 1668 over Kaldets In d -  . 
tcegter: Efter et Kongebrev i  Stiftskisten skal baade Scedeland 
og Hobund t i l  Prcestegaarden vcere lige saa fuldkommen som 
t i l  de andre Gaarde, men det findes dog at skorte mange 
Steder i  Prcestegaardens M aal. I  samme Kongebrev er 
Prcesten benaadet med 10 Lces Ved aarlig af Korshavns 
Skov, uden Betaling, hvilket m in salig Formand ikke i  rum 
Tid og jeg heller ikke i  m in Tid har nydt. Prcesten har 16 
Tiendeydere, hvilke ikke give Tiende i  Kjcerven, men 12 Tdr. 
tcersket Korn, desuden 16 Lces Ved og 16 Tdr. Kul. —  Hans 
Kone, ncevnte Johanne (ikke Anne) Jorgensdatter havde fort 
en Del Indbo og Udstyr med sig fra Faaborg. Ved det efter 
Jens Bangs Dod den 31te M a j 1697 afholdte Skifte fandt 
man alene 132 Lod forarbejdet S o lv , 32 Tinfade og lige saa 
mange Talerkener af T in, en halv Snes Kobbergryder, en hel 
Del gode Sengeklceder, henved 40 Dyner, Omhceng, „S a le m ", 
(Sengetcepper), Bcenkedyner, Bordkloeder, Dcekketoj osv. Lige
ledes gode Mejeri- og Bryggeredskaber, deriblandt 40 S i-  
botter, 10 Halvtonder og 8 mindre Tonder, saavel som A v ls
redstaber, 2 Plove, 1 Tromle. Fremdeles 8 Heste, den bedste 
vurderet t i l  27 Rdr., 12 Koer, 5 Ungkvceg, 24 Faar, 20 Lam 
og 8 S v in . Der var saaet 5 Tdr. Rug, 4 Tdr. W rte r, 6^ 
Tde. Byg, 4 Skpr. Blcendkorn og 4^ Skp. Havre. Prcestens 
Boger bleve efter hans egen Bestemmelse delte imellem hans 
Sonner: Prcestegaardens Bygning blev regnet for 400 Rdr. 
Hele Boets Vcerdi, med Fradrag af Gjcelden, der ikke var 
stor, lob sig op t i l  1382 Rdr. Jens Bang efterlod sig ved
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sin Dod 2 Sonner Zorgen og Kristen Zensen Bang og 2 
Dottre Anne Katrine og Maren Jensdatter Bang.

9. T h o m a s  S o r e n  sen W a b n e r  blev kaldet t i l  
Avernako 1697. Han var g ift med Matilde eller M oolly Ka
trine Stoyters, som ingen Born efterlod sig. Deres Zndbo 
var kun tarveligt i  Forhold t i l  Jens Vangs. Hans Bog
samling bestod af 25 Bind, derimod fandtes nogle Skilderier 
og en temmelig stor Bescetning af Heste og Kvceg, nemlig 7 
Heste, 9 Koer, 1 Tyr og 11 Ungkvceg, men denne Bescetning 
stod iovrigt ogsaa tilbage for Zens Vangs. Det er ved de 
afholdte Skifter vi faa Lejlighed t i l  at se lid t ind i  de enkelte 
Hjem. Ved Skiftet efter Thomas Wabner (som dode den 
7de Z u li 1712 og blev jordet i  Avernako Kirke, fe vi, at der 
t i l  Gaarden ncevnte Aar var avlet 27 Traver Rug, 31 Traver 
Byg, 13 Lces W rte r og 9 Traver Havre og Bloendkorn for
uden Tienden 5^ Zd. Rng, 30 Tdr. Byg og 10 Skp. ZErter. 
Hestenes Vcerdi var 37 Nd. og Kvcegets 66 Rdr. Han stod 
i  Gjceld over 30 Steder og foruden et Gjceldsbrev paa 300 
Rdr., lob Gjcelden op t i l  over 300 Rd. med paalobne Renter 
over 100 Rd., medens Boets Vcerdi var 466 Rd., og 
Prcestegaardens Bygninger bleve regnede for 450 Rd. Thomas 
Wabner synes at have staaet i  el meget venligt Forhold t i l  
Dboerne, saaledes bar hans Kone fra >699 ncesten ethvert 
Barn t i l  Daaben i  Avernako Kirke.

10. M o r t e n  K a s p a r  Zoknmsen  W u l f b n r g ,  hint 
„Vidunderbarn", der, faa at sige, var Mester fodt, har ogsaa 
et Blad i  denne lille  Des Historie. Han var fodt i  Fjellerup 
i  Fyn den 22de M a j 1686'), hvor hans Fader Zokum Fred. 
W ulfbnrg var Prcest. Z  sine spcede Aar var han meget 
svagelig og kunde ikke gaa, for han var fire Aar gammel, 
medens han kunde tale sit Modersmaal reet, da han var to 
Aar. F ra hans fjerde Aar havde hans Fader ham med sig 
paa Studerkamret og begyndte hans Undervisning. Han fik 
kun lid t Sovn og lid t at spise. For sin Lcesning fik han 
aldrig P ryg l af Faderen, men ikke saa sjcelden for Vildskab

' )  Jfolge W orm s Forfatterlexicon var han dog fpdt 1685.



og Spillopper. Da B iflop Kingo engang visiterede, fla l han 
efter Faderens Begjcering have overhprt Spnnen, men da 
denne begyndte at tale grcefl i dets flere ulige Dialekter, 
maatte Faderen sige t i l  ham paa L a tin : „Ikke for højtravende 
min Spn, at Biskoppen kan forstaa d ig." —  9 Aar og 2 
Maaneder gammel blev han 1695 af Faderen dimitteret t i l  
Akademiet, og strax efter forsvarede han Ursins Disputats om 
Hebræernes Hpjskoler „med saadan Indsigt og Fcerdighed, at 
det blev bekjendtgjort i Aviserne som noget besynderlig mcerk- 
vcerdig." 1697 tog han Bakkalavrgraden, og 1699 tog han 
uden sin Faders Vidende theologifl Attestats, et Skrid t, der 
paadrog ham Faderens alvorlige Revselse, da han kun var 
14 Aar og ikke havde faa et Udmcerkelse. Det fplgende Aar 
stillede han sig som F riv illig  t i l  Fædrelandets Forsvar, men 
da alt igjen blev ro lig t, kom han hjem og foretog nu en 
Ssrejse t i l  Frankrig. Han havde kun 28 fi i  Lommen da 
han gik under S e jl, men da han kom tilbage sidst i  Aaret 
1702 havde han 50 Dukater, 10 Louisdorer og 80 franske. 
Specier. I  Aarene 1 7 0 4 - 0 6  laa han paa Borchs Kollegium 
og 11te M a j 1706 tog han Magistergraden. Han var baade 
en sikker Skytte, dristig Rytter og pvet Fcegter. 1710 blev 
han kaldet t i l  Sogneprcest for Vesterhcesinge og Lyndelfe, men 
fik ikke Embedet, da Kaldsretten blev Patronen frakjendt ved 
Højesteretsdom. 1712 blev han Sogneprcest paa Avernakp 
men forlod igjen dette Kald 1714, for at fpge de store Bog
markeder i Tyskland. Paa denne fleraarige Rejse udgav han 
en Del videnskabelige latinske Skrifter, men i  Steden for at 
tjene Penge, havde han tilsat den private Formue, hans Kone 
kort forinden havde bragt ham, medens hun sad i  yderste A r
mod hjemme. Hair blev anklaget for, i  sine Skrifter at have 
fremsat falske Lcerdomme, og der rejste sig en stcerk S torm  
imod ham, ligesom han ogsaa felv med megen Bitterhed havde 
angrebet Professor Trellund. I  Januar 1721 kom der im id
lertid Ordre fra Kanselliet, at der skulde forelcegges Magister 
Wulssburg en vis Trd, inden hvilken han fluide indfinde sig 
ved sit Kald, og, ifald han ikke indfandt sig, at ansoette en. 
anden Prcest i  hans Sted. Z  Decbr. s. A., da han var
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vendt tilbage, kom der atter Brev fra  Kanselliet, at Kongen 
havde tilgivet Mag. Wulfsburg hans Forseelse og ophcevet 
Processen, paa det han igjen kunde soge og faa et andet 
Prcestekald, da der ved hans Hjemkomst var ansat en anden 
Prcest i  hans Sted. Wulsburg blev gift i Kjobenhavn den 
26de J u n i 1714 med Sidse Kirstine Zensdatter Riber, Enke 
efter Possementmager Peder Hagendahl; hun var fodt 1673 
og dods 1743. Hendes Fader var Zens Pedersen Riber, Urte
kræmmer i  Kjobenhavn. Hun bragte Wulsburg M id ler og 
Formue, men han efterlod hende i  Fattigdom paa Avernaks 
hvor hun fulgte Mad. Wabners Exempel ved jcevnlig at bcere 
Born t i l  Daaben. Wulsburg blev 1722 kaldet as Kongen t i l  
Sogneprcest for Dlgod og S tre llu f Menigheder i  Ribe S t if t  
og 1724 t i l  Sollested og Vedtofte i  Fyn, hvor han dode 
1729. Paa sit Bderste begjcerede han at jordes i  Kirkeporten, 
for at enhver kunde trcede paa ham. Worm siger om ham: 
„H an besad stor Lcerdom og var et ypperligt Hoved, men 
ikke uden en Blanding as Ondskab." Havde han virkelig „et 
ypperligt Hoved", saa gjorde han dog kun lid t Gavn med 
det, og hans „Lcerdom" blev uden Frugt for Verden.

11. P e d e r  M a r k u s s e n  M o n r a d  var ssdt i  Her
ringe Prcestegaard 1698, hvor hans Fader, Markus Jorgensen 
Monrad, senere Prcest i  Dalum, dengang var Prcest. Z  sit 
23de Aar blev han den 31te M arts  1721 kaldet t i l  Sogne
prcest paa Avernako. Det ser ud til, at der havde voeret paa- 
tcenkt og bestemt et Giftermaal imellem Peder Monrad og 
Hans Zakariasens Datter i  ZEroskjobiug, da Hans Zakarias- 
sen 1725 ved S a lling  Herreds Provsteret paastaar Vederlag 
af Monrad, fordi denne ved hans Hjcelp var kommen t i l  Kald 
og Brod, og har: forfulgte ham fra en Ret t i l  en anden. Nu 
tra f det sig uheldig for Monrad, at Sagen om hans Kaldelse 
t i l  Avernako ikke strax kunde afgjores, da Patronen, Gehejme- 
raad Gabel, i  den Tid var afgaaet ved Doden. Zakariasen 
vilde paa ingen Maade lade sig forlige. Provsteretten fandt 
im idlertid ikke Monrad pligtig t i l  at yde nogen Erstatning, 
man henviste Klageren t i l  at soge hojere Ret. Peder Monrad 
giftede sig med Gunild Sofie W ulf. Datter af Zeremias



Hausen W u lf Prcest i Vejle. Hun dode 1734 og efterlod 
ifolge det den 10de Januar 1735 afholdte Skifte 3 Sonner: 
Soren Serup 5 Aar (blev Rektor ved Latinskolen i  Kristiania) - 
Jeremias W u lf 3 Aar (blev Sogneprcest i  Norup) og Markus 
Monrad ^ Aar foruden en Datter Magdalene Kristine 7 Aar 
gl. (senere gift med M . Raunfoe Prcest i  Nordby.) Hele 
Boets Vcerdi var 579 Rdr., dets Besvcering og Gjceld 339 
Nd. 3 Mk. V i ville ved denne Lejlighed folge Skifteretten et 
lille  Omgang i  Avernako Prastegaard.

I  den s t o r e  S t u e  stod et Egetrces Sengested med 
gronne Naskes Omhceng, eic Egetrces Dragkiste med Opsats, 
et sort Stenbord, en Bcenk, 6 Stole med flamsk Overtrcek, to 
Taburetter med gront Betrcek, en Lcenestol, et Tebord og et 
Spejl med forgyldt Ramme. I  S o v e k a m r e t  bemcerkes 
blandt andet et Sengested af Fyrretrce med trykte Omhceng, 
et marmoreret Fyrretrcees Slagbord, et gammelt „S krive 
kontor", en Jcernviudovn, 8 rode Stole, 2 Spindestole, et 
Spejl og et jcernbundeut Skrin. I  D a g l i g s t u e n  stod et 
malet Egeflab, et Fyrrebord med drejede P ille r, to sorte 
Lcederstole og 16 franske Skilderier. I  den rode S t u e :  
en Fyrretrces Skakseng med Kattuns Omhceng, et malet 
Fyrrebord, et Specsriflab, en malet Kuffert, 4 forte Loeder- 
stole og et Spejl med Glasramme for. I  A m m e s t u e n :  et 
Skak Sengested og fire Lcederstole. I  K j o k k e n e t  stod et 
gammelt Skab med Tinrcek paa, et Fyeretrces Slagbord og 
Gaafebcenken. I  S t a l d e n  fandtes en helt god Vescetning: 
6 Heste t i l  en Vcerdi af 61 Rdr., 17 Kvceghoveder t i l  45 
Rdr., 18 Faar og 6 S v in . —  Hver af de 3 Sonner fik 
37 Rdr. 4 Mk. 3^ h og Datteren en halv Lod. —  Monrad 
giftede sig anden Gang med Anne Pedersdatter, der ingen 
Born fljcenkede ham. Han dode den 4de A p ril 1736. Ved 
det paafolgende Skifte fandtes hans Bogsamling at bestaa af 
82 Bind. A f hans Klceder sinde v i en gammel Prcestekjole 
med lose Vinger, en sort Bajskjole med Hcegter, en gron 
Damaskes Troje, en Kontorkjole af hjemmegjort Toj, en 
stribet „S lo frok" og en Klcedes do. A f de 13 Stkr. Kvceg, 
fom fandtes, vare de 12 sorte og sorthjelmede og den ene



brogel. De rode Koer vare nemlig saare sjceldne i  hine Tider. 
Z  Stranden laa en stor Vaad med Jagtsejl t i l  20 Rdr. og 
en mindre med Raasejl t i l  6 Rdr. Prcestegaardens Bygning 
ansattes t i l  200 Rdr. og Enkens Pension t i l  20 Slettedaler 
(g Del af Kaldets Jndtcegter).

12. K r i s t e n  K a s p e r s e n  F l i n d t  var fodt i  Svend
borg i  29de M a j 1696. Hans Fader var Kjobmand samme 
Steds. Han blev Student fra Herlufholm t716, Kandidat 
1720, Horer i  Svendborg !724, kaldet t i l  Sogneprcest paa 
Avernako den 25de M a j 1736 og ordineret den 15de Avgust 
s. A. Han cegtede Anne Margrete Jorgensdatter Graa, som 
ved hans Dod den 8de J u n i 1752 fik Tilladelse t i l  at hen
sidde i  uskiftet Bo, med deres scelles sammenavlede Born.

13. S t e f a n  K a s p e r s e n  Schade var fodt i Ros
kilde den 24de Februar 1721. Hans Fader var Okonom og 
Raadmand samme Steds og Moderen Elisabeth B irg itte  Essen. 
Han blev Student fra Roskilde Skole 1743, Kandidat 1748, 
kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernako 1752 og giftede sig 
samme Aar med Amalie Rosine Tanch as Ronne, Datter af 
Prcesten Jens Jorgensen Tanch sammesteds. Hun dode 1780 
De havde 3 B orn : 2 Sonner og 1 Datter. 1765 blev 
Stefan Schade af P ou l Abraham Lehn kaldet t i l  Sogneprcest 
i  Taaqernp og Thorslnnde paa Lolland, hvor han dode den 
11te Oktbr. 1780.

14. J e n s  H e n r i k  K r i s t e n s e n  K r a r u p  var fodt 
paa Dejbjerglund 1735. Hans Fader Kristian Krarup var 
Proprietcer og Moderen Konstance Bygum. Han blev Student 
fra Ribe Skole 175!, Kandidat 1756 med forste Karakter, 
Dekanus paa Kommunitetet 1758, Inspektor paa Borchs Kolle
gium 1759, fik 1763 Universitetets Prcemie for en Afhandling

monsura u n ive rsa lt, kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernako 
den 11te Oktober 1765 og giftede sig i  Orbcek den 14de 
Decbr. s. A. med Sofie Hansen, Datter af Niels Hansen 
Forvalter paa Egeskov, hvor hun blev fodt den 7de Septbr. 
1745. Hun fkjcenkede ham to Sonner og en Datter. Den 
10de J u n i 1768 blev han kaldet t i l  Prcest ved S t. Zorgens 
og Sorup Kirker ved Svendborg, hvor han dode den 24de



i Ju n i 1791. Han er Forfatter af adskillige teologiske og oko-
k nomiske Afhandlinger. Enken giftede sig to Aar derefter med
f Kristen Thomsen Barfoed, Prcest der paa Stedet, Fader t i l  
j Thomas Barfoed, der senere blev Prcest paa Avernako.
! 15. L a v r i d s  He n r i k s e n  H y l t o f t  eller H y lle to ftva r
x fodt i  Svendborg 1719, hvor hans Fader var Raadmand.
r Moderen Anne Alsing. Han blev Student fra Svendborg
 ̂ Skole 1738, Kandidat 1747, residerende Kapellan i  Sax-

l kjobing 1757 og Sognepræst paa Avernako 1768, hvor han 
k blev indsat den 21de Avgust s. A. 1758 havde han cegtet
s Mette Brask. Det var en lille spinkel, men dygtig Kone, der,
- efter hvad der endnu fortcelles om hende, sagde t i l  sin Mand, 

som var stcerkt bygget, at han blot skulde passe sin Bog, saa 
i skulde hun nok passe det ovrige, og hun passede ogsaa A vls

bruget med Omhu. Hun var fodt 1725 og dode 1784. 
i Hylletoft dode 15de Februar 1786. In d t i l  hans Tid skal der 
1 ej have vceret Stole i  Kirken, hvilke han paa egen Bekostning
x lod indscette. Hans Navn og Aarstal 1786 stod paa dem,
' ind til en senere Overmaling udflettede det.

16. M a t h i a s  Sch j od t e  var en Son af Lars Jor- 
gensen Schjodte, Snedker og Billedskjcerer samt Bedemand i  
Assens, hvor han blev fodt 9de Januar 1750. Han blev 
Student 1765 og Kandidat 1768 med forste Karakter, hvor
på« hun var Huslcrrer paa flere Steder i  Fyn. 1786 blev 
han kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernako og som saadan 
ordineret ven 21de A p ril s. A. 1785 havde han cegtet Fre-

! derikke Lovise Schmidt, hvis Fader, Lars Schmidt, var Land
mand, tidligere Skibsforer og Skibsbygger. Hans Virksomhed 
paa Avernako var kun kort, thi efter to Aars Forlob blev han 
kaldet t i l  Sogneprcest for Snode og Stoense paa Langeland, 
hvor han dode 1803. Han var Fader t i l  3 Sonner og 3 
Dottre, af hvilke de to bleve Prcester: Lavrits  i  Viborg og 
Mogens i Husby.

17. H e n n i n g  J a k o b s e n  F a a b o r g  var Klokker og 
Katheket ved S t. Knuds Kirke i  Odense, da han 1788 blev 
kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernako. Han var fodt i Hojen 
1743, hvor hans Fader, Jakob Faaborg, var Skolelcerer.



Han blev Student fra Odense Skole 1764 og Kandidat 1777. 
Han cegtede Anne Gjertrud Lavritsdatter Neeraae af Svend
borg, der var fodt 1747, en Datter af Kordegnen, siden 
Sognepræst Lavrids Nceraae. Ved sin Dod 1798 efterlod han 
4 Born: Lars Nceraae 13 Aar, Knud Graa 11 Aar, Anne 
Johanne 10 og B irte  Kirstine 8 Aar gammel. Han efterlod 
en efter hin Tids Forhold ret anseelig Bogsamling, der bestod 
as 51 Bind i  Folio, 130 i  Kvart og 165 i  Oktav. Der var 
fom scrdvanligt kun faa danske Boger og iblandt disse adskillige 
Exemplarer af hans Svigerfaders Skrifter. Der fandtes en 
Del meget gamle tyske og latinste Skrifter fra 1554, 1559 
osv. Der blev intet t i l  A rv og Deling, da Gjcelden blev be
talt. —  En Nyaarsdag i  hans Embedstid var ncesten hele 
Dens Mandskab taget ud paa Scelhundefangst. Faaborg 
holdt en tordnende Tale for de faa Tilstedevcrreude og kaldte 
de tomme Stole t i l  Vidner paa en saa hoj Helligdags Van
helligelse. Han dode af et Slagtilfcelde, som paakom ham ude 
i  Haven.

18. M a t h i a s  D a h l s t r o m  var fodt i  Hillerod den 
13de M arts  1758 hvor hans Fader var Regimentsstriver. 
Hans Moder var Anne Margrete Krebs. Han blev Student 
fra sin Fodebys Skole 1776 og Kandidat 1785, personel 
Kapellan i  Faaborg og Dirnisse 1794, hvorfra han den 13de 
A p ril 1798 blev kaldet t i l  Avernako og indsat i  Menigheden 
den 4de Sondag efter Paaste af v r .  Birch i  Haagerup, 
hvilket Embede han beklcedte t i l  han den 25de M arts  1808 
af sin Patron blev befordret t i l  Egense.

19. T h o m a s  B a r f o e d  var ud af en gammel dansk 
Prcestesloegt. (Han var den syvende Mand i  Rcekken, Son 
efter Fader, alle Prcester.) Hans Fader var Kristen Thomsen 
Barfoed Prcest paa S tryno, senere i  Sorup, hans Moder 
Katrine Elisabet Hoyer. Paa S tryno blev Thomas Barfoed 
fsdt den 10de M a j 1780. Ester 3 Aars Undervisning i 
Hjemmet, blev han Student 1800 og Kandidat 1805. Efter 
Rantzau-Lehns Indstilling  blev han kaldet t i l  Sogneprcest paa 
Avernako den 17de Ju n i 1808, og var Prcest her i  10 Aar, 
t i l  han af Grev Bille-Brahe den 18de Novbr. 1818 blev be-



fordret t i l  Zordlofe og Haastrup Sognekald, hvor han dode 
pludselig af et Nerveslag den 12te Avg. 1845 efter faa Maa- 
neders Upasselighed. Thomas Barfoed var er: almindelig 
agtet og elsket Personlighed, af hvis Sange flere i  sin Tid 
gjenlode i  vore Selskabskredse, hvad navnlig Tilfceldet var 
med „H a  ab e t". ( „D u  som paa Jorden ene blev tilbage"). 
Selv agtede han kun dog sin D igtning som en Adspredelse og 
ikke som noget beskikket Kald. —  Han var 3 Gange g ift: 
forske Gang 1790 med Kristine Ouist, en Kjobmandsdatter fra 
Svendborg. Hun dode 3die Novbr. l826, hvorefter han 
giftede sig anden Gang med Katrine Elisabet Haugsted, der 
var fodt paa Juulskov 1807. Hendes Fader var Niels Hen
rik Haugsted, senere Ejer af Sobo i  Zordlofe Sogn. Hun 
dode efter t i  Maaneders ZEgteskab den 24de Oktober 1828. 
To A ar derefter giftede han sig tredie Gang med Anne Ka
thrine Clausdatter, fodt i  Vesteraaby den 27de Februar 1805, 
dod i  Bogense den 4de Oktobr. 1874. Hendes Fader var 
Husmand Klavs Pedersen. I  forste LEgteskab havde Barfoed 
5 Sonner og 4 Dottre, i  andet 1 Datter, i  tredie Wgtestab 
2 Sonner og 4 Dottre.

20. H a n s  H e n r i k  B o n d o ,  en Son af Forpagter
Peter Kristian Bondo paa Boltinggaard, hvor han blev fodt 
den 18de Septbr. 1787. Han blev Student fra Nyborg 
Skole 1805, Kandidat 1812. 1813 blev han pers. Kapellan
1 Gudms og Brudager, hvorfra han den 61e J u n i 1819 blev 
kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernaro, hvor han var Prcest i  
25 Aar. Han var forsk gift med Ingeborg Graa fra Svend
borg fom dode den 1ste Avg. 1825 efter at have skjcenket ham
2 Born. 1827 blev han g ift med Nikoline Kjeler, som dode 
1834 og var Moder t i l  4 Born. Bondo har efterladt sig en 
Konceptbog om Avernako, der har givet adskillige gode Bidrag 
t i l  Dens Historie. Han dode den 2den Januar 1844.

21. K o n r a d  F r e d e r i k  K i s b y ,  en Son af Zens 
Kisby, Sogneprcest i  Avnslov og Bovense, hvor han blev 
fodt den 22de Avg. 1811. Han blev Student fra Nyborg 
Skole 1832 og Kandidat 1837, personel Kapellan hos sin 
Fader 1838. Paa Indstilling af Baron Holsten-Lehn blev



han af Kongen kaldet t i l  Avernako den 27de Zannar 1844, 
hvilket Embede han atter forlod samme Aar, da han under 
11te Z u li blev kaldet t i l  sin Faders Eftermand fom Sogne
præst i Aonslev og Bovense. Den 14 Dage senere t i l  Aver
nako beskikkede Eftermand,

22. P o u l  Z o h a n  Bud t z ,  skal have vceret udset t i l  
Bondos Efterfølger, men da Kisby var en Ven af ham, 
traadte han tilbage for denne, da Kisby kun kunde blive sur 
Faders Eftermand, naar han en kort Tid havde haft et mindre 
Præstekald. Budtz er fodt paa Falster den 11te M a j 1808. 
Hans Fader Karl Ludvig I .  Budtz var Landmand, Hans 
Moder In g e r M arie Glahn af Norre-Vedby. Han blev 
Student fra Nykjobing Skole 1828 og Kandidat 1838. Det 
folgende Aar blev han Lcerer ved Soetatens Pigeskole og 
giftede sig 1810 med Ephra Hansine M ertins, der fkjcenkede 
ham 3 Sonner og 2 Dotre. Den 25de Z u li 1844 blev han 
kaldet t i l  Sogneprcest paa Avernako og ordineret I l te  Septbr. 
f. A. Han var Prcest her i 14 Aar, og hans Minde lever 
i venlig Erindring. Den 18de Z u li 1858 blev han kaldet t i l  
Havrebjerg og Gudum Sognekald i Sjcelland.

23. K r i s t a n  A d a m  Egede Gronbech ,  fom 1858 
blev Budtz's Efterfolger paa Avernako, var fodt i  Ro paa 
Bornholm 1812, hvor hans Fader, Niels Gronbech, der fenere 
flyttede t i l  Nylars, dengang var Prcest. Han blev Student 
1831. Kandidat 1842 og giftede sig samme Aar med Hansine 
M arie Hoyer, fodt 1817 og dod 1858. Hendes Fader, Soren 
Hoyer, var Kinafarer. Det folgende Aar 1859 giftede han 
sig anden Gang med M aria  Clausen, Datter af Moller Otto 
Ludvig Clausen i Wroskjobing. Hun var fodt 1831 og dode 
1865. Gronbech giftede sig nu 3die Gang med Kirstine 
Pedersdatter, Datter af Peder Nielsen, Smed i  Dongshojrup, 
Kirkeby Sogn. Z  forske LEgteskab 3 Sonner og 5 Dotre, i  
andet, 1 Son og 2 Dotre og i  tredie 2 Dotre. Gronbech 
dode efter lcengere Tids Svagelighed deir 18de A p ril 1871.

24. K r i s t i a n  K n u d s e n  er fodt den 17deApril 1828 
i  Ketting paa Als, hvor hans Fader Zoh. Peter Knudsen 
var Kromand og Kjobmand. Hans Moder var Kristine M ar-



grete Frost. Ved Foraldrenes Dsd kom han i  sit tiende 
Aar i  Huset hos Faderens Farbroder, Prcesten Jsrgen Knud
sen Hagebjerg paa A ls, der optog ham som sit eget Barn. 
Lod ham ssrst give privat Undervisning hos Kapellanen, nu- 
vcerende Pastor Fangel i  Notmark, in d til han 1845 blev op- 

! taget i Odense Skole, hvorfra han i  Efteraaret 1848 blev 
Student ved Kjøbenhavns Universitet. Blev theologisk Kan
didat med fsrste Karakter 18de Zuni 1855. 11te Januar 
1861 blev han ansat som Kapellan paa eget An og Tilsvar 
hos B iflop Hansen paa A ls og ordineret den 11te Febr. D a 
Biskoppen ved Erobringen af A ls mistede sit Bispedomme fslte 
Knudsen sin S tillin g  trykkende, eftersom Biskoppen nu kun var 
Sognepræst for Igen Menighed. Dog blev han ind til videre som 
dennes Hjoelpeprcest, da hans Kjcerlighed t i l  Fcedrelandet ikke 

k tillod ham at ssge Kald i preussisk Tjeneste. I  Forventning af, 
at Pragerfredens Bestemmelse om Nordslesvigs Tilbagegivelse 
skulde fle fyldest, ssgte han lcenge intet Kald, men da dette 
Haab glippede, drog han t i l  Danmark og besprgede en kort 
Tid Tjenesten for Pastor Scherning i Tommerup, hvorfra han 
blev kaldet t i l  Avernaks 16de Zuni !871.

3. Degne og Skolelærere?)
De celdste Efterretninger man har om Avernaks Degne

kald, ere, saavidt vides, en Indberetning fra Prcesten Jens 
Bang den 3die Februar 1668. Det hedder der, „a t Degnen 
har en Bolig  i Munke, hvortil er intet mere end en Skjeppe 
Land at saa. Han har Ret t i l  to Pund Byg hver J u l og 
et Brsd og et Stykke Kjsd af dem, som have det." Efter 
Jordebogen i  Bispearkivet af 1690 var Avernaks Degnebol 
dengang meget ringe. Der laa 1 Skp. Land dertil i  Ssnder- 
mark af 1 Alb. Hik. og ellers ingen anden Jord. Degnens *)

*) De væsentligste Kilder hertil ere: Prcesteindberetningerne, Skifte
protokollen, Bondos Manuskript, Knudsens Meddelelser og endelig - 
de om Degnene indskaarne Efterretninger i Avernakø Kirke.



aarlige Indkomster vare 6 Tdr. Byg, 2 Skp. Havre, 16 
Brod, 16 Kager og 2 Bolle M g  t i l  Paaske. Højtidsoffer 18 
Mk. Midsommers Tiende: 3 Lam, 3 Gjces og 2 Mk. i 
Tiendepenge. P e d e r  R a s m u s s e n  var Degn paa hin Tid. 
Han dode 1710 og var 64 Aar gammel. Hans Eftermand 
O le  L a r s e n  fandt Degnebolet faa forfaldent, at det ikke var 
muligt for ham at bo der, og det faldt rimeligvis ned af sig 
felv. Ole Degn havde saaledes ingen Degnebol, men paa sine 
<rldre Dage brod han sig heller ikke om Bolig. Han opbe
varede sit Toj bag Alteret i Kirken og dode i  Novbr. 1730. 
Skifteprotokollen giver ham det Vidnesbyrd, at han ejede intet 
uden et dodt Legeme og nogle gamle P ja lte r, der ikke vare 
en S killing  vcerd.

H e n r i k  R a s m u s s e n  B a s m a r k  var Ole Degns 
Efterfolger. Han var fodt i  Svendborg 1706, g ift 1732 
med Karen Larsdatter i  Munke, fom dode 1786. Han fik 
ifolge den indflaarne Beretning i Degnestolen Bolig og Zord. 
Zfolge en Indberetning t i l  Biskoppen af davcerende Sogne
præst F lindt var Avernako Degnebol, fom laa ved Munke, et 
Hus paa 9 Fag, som davcerende Sognedegn modtog ganske 
ode og n e d f a l d e n t ,  men ved Patronen, Hr. Johan Lehns, 
gode Hjcelp havde han selv ladet det opbygge, saa det var 
temmelig godt, men der var kun en ringe Kaalhave til. 
M ld re  Folk havde meddelt, at der forhen havde ligget 10 
Stykker Zord t i l  Degnebolet i  to af Munkebys Marker, som 
hans Formcend havde nydt Groden af, men som dengang 
brugtes af Bonderne. Efter at have vceret Degn i  52^ Aar 
dode Henrik Basmark i  J u li  1783, 77 Aar gl. og blev jordet 
midt i  Kirkens Gang.

H a n s  E r i k s e n  Gu d me  var Degn paa Avernako fra 
1783 t i l  1793. Hans Hustru hed M arie Kirstine. Han maa 
have vceret g ift inden han kom hertil, th i allerede 1787 blev 
en Son af ham konfirmeret. Han maa vcere forflyttet andet 
Sted hen, da han ikke er anmeldt som dod i  Kirkebogen.

N i e l s  S i m o n  D o v e r  var Degn her paaOen fra 1793 
t i l  1805, da han flyttede t i l  Dsterskjerninge. Han var gift med 
Kristians Pavline Falch, en Soster t i l  Eftermanden.
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L a r s  G a b r i e l  Fa l ch  blev kaldet den 27deApril 1805. 
Han var fodt i  Ollerup 1774, hvor hans Fader var Degn. 
Han var forst Boger i  Faaborg. Han var g ift med Magda- 
lene Clausen, en Præstedatter fra  Svaninge, som dode den 
19de Decbr. 1853. Ved Udskiftningen fik han 4^ Td. Land 
ved de ovrige Huslodder paa Skallerne, langt fra  Degnebolet 
i  Munke. Denne Jordlod blev senere magelagt med Jord fra  
Munke By. Falch dode den l lte  Novbr. 1853 efter at have 
vceret Degn paa Avernako i  48.^ Aar.

J o h a n  K r i s t i a n  K o n g s t a d  var fodt i  Aalborg, hvor 
hans Fader, Thor Olsen Kongstad, var Kapitain. Hans forste 
Hustru var en Datter af Amtsprovst Wedel i  Skaarup, den 
anden, Karen M arie Jbsen, var fra  Odense. Hun blev af
sindig, kom paa Sindssygeanstalten ved Vordingborg og dode 
senere i  Kjobenhavn. Kongstad havde tidligere ejet Molle- 

 ̂ mosegaard i  Hillerslev Sogn, blev kaldet t i l  Degn og Skole
lærer paa Avernako den 1ste M a j 1854. Han fik en ny 
Bolig i  Noerheden af Kirken, hvor han ogsaa ved Mageloeg 
fik Jordlodden henlagt. Det er fra hans Haand, man har 

! de indskaarne Efterretninger om Degnene i  Kirkens Degne- 
! stol. Han dode den 20de Februav 1862, hvorefter 
 ̂ K r i s t i a n  Pasch B r a n d t  den 3die M a j s. A. blev 

kaldet t i l  Degn og Skolelcerer paa Avernako. Han er fodt i  
LEroskjobing 1835, hvor hans Fader var Skipper. Han blev 
1864 gift med Kristine Helene Elisabeth Gronbech fodt paa 
Bornholm 1844. Hendes Fader var foran ncevnte Sogne- 

E prcrst Gronbech.

Paa Korshavn havde man af Hensyn t i l  Afstanden og 
den ofte farlige Vej t i l  Avernako for omtrent 30 Aar siden 
opfort en Biskole, ved hvilken A n d r e a s  J e n s e n  den 15de 
Avgust 1853 ansattes som fast Lcerer. Han er fodt i  Kvcern-



drup 1810, var forst Hjcelpelcerer i  Munke fra 1834— 53 hos 
siu Morbroder Falch og maatte hver anden Dag tage ud t i l  
Korshavn for at lcese med Bornene. Meddelt Afsked i  No
vember 1873. F ra  1ste Zanuar 1874 er K a r l  A d o l f  
Ve ver  Lcerer ved Korshavns Skole. Han er fodt i  Lyngby 
ved Kjobenhavn 1843. Han var fra Efteraaret 1860 t i l  
Udgangen af 1872 Lcerer i  Vesterskjerninge, forst som Hjcelpe- 
lcerer og siden som Andenlcerer, og 1873 Lcerer i  Tved ved 
Svendborg.

Avernako Sogn, som Kongen i  sin Tid overdrog t i l  Ege
skov,  er senere herfra gaaet ind under Hvedholms Gods, 
hvorunder det endnu hore, for saa vidt som kun en Del af 
Beboerne have kjobt deres Fcestesteder efter den nu udlobne 
Salgsplan for Grevskabet Brahesminde. Saaledes er der i 
Avernakke solgt 6 Gaarde og 8 Huse, i Munke 3 Gaarde og 
6 Huse og paa Korshavn 4 Gaarde og 5 Hilse.

>>
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IX Afsnit.

Ly- Lands almindelige Historie.
L „A f S e jr jeg fik det remmelige Navn,
« Danmarks Rige t i l  LEre og G a v n ;
s Paa Lykken te r  ingen Mand lide:
8 Grev Henrik af Schverin med S v ig
4 Paa Liuthse forte mig fangen med sig;
Z Det gik saa Mangen t i l  Kvide."
 ̂ (R imkreniken.)

i 1. Denne lille  D , der har vundet en sorgelig Navn-
! kundighed i  Danmarks Historie, ligger 1 M il  fra Faaborg, 1
s M i l  fra  Skjoldnces paa W ro , 1^ M i l  fra A ls, ^ M il  fra
 ̂ Avernako og 1^ Fjerdingvej fra  Horneland i  Fyn. Den er den 

vestligste af den Gruppe af Smaaoer, der omgive Fyns syd- 
j lige Kyst. Kirken ligger omtrent midt paa Den, og naar man 
r drager en Linie fra Nord t i l  Syd toet forbi denne, fra
 ̂ Bosterbro t i l  den forsvundne „Kong Lavses G rav" paa Prceste-

j gaardens Mark, maaler Den 3200 Alen. Ligesom den ved 
 ̂ en Linie fra  Dst ved Kongens Kilde t i l  Vest ved Klokkestenen,
j med Kirken som Midpunkt, maaler 5000 Alen.- Dens storste
s Lcengde fra Dstersjo t i l  Vestersjo, er lige en halv M il.  Dens
-4 Fladeindhold er 1011 Tdr. Land, flyldsat for 128 Tdr. Htk., 
i med halvfjerde Hundrede Mennesker, hjemmehørende i 24 
 ̂ Gaarde og 35 Huse. Den har meget frugtbare lermuldede
 ̂ Jorder. Den ostlige Del er hojtliggende, bakket og bolgefcr-

j mig, med lave Dale og bratte Klinte ud mod Havet. A f
; disse Dale ere to dybe In d fo r in g e r  iscer mcerkelige, idet de 
- aabenbart have voeret sejlbare Fjorde og endnu ikke alle Vegne 

ere fr i for Vand. Den ene kaldes Dstersjo og den anden den 
j almindelige Torvemose, hvilken sidste noesten gaar helt over 
! Landet og deler det i  tvende Dele. Ved denne i  sin Tid .
i sejlbare Fjord har man M inder om det „kongelige S lo t"  eller



Jagthus, som under Navn af „ J lm "  engang skal have voeret 
der paa Den, idet man paa M tr . Nr. 9 baade har „S lo ts 
banken" og Zlme-'eller Elmekilde.

Den vestlige Del af Den er derimod flad og sid, og paa 
dens nordligste Ende er et Overdrev, „Revet", paa henved 
80 Tdr. Land, der overskylles ved Hojvaude og tilhorer Byens 
Gaardmcend i  Fcellesskab. Den, der tidligere var tcet over
groet med Skov, er nu paa nogle smaa Krat noer aldeles 
skovlos; ikke desto mindre afgiver den et proegtigt Opholdssted 
for Harer og mindre V ild t. Dens Beboere have deres nod- 
vendige Jldebroendsel, dels af Torn og dels af de paa Den 
vcereude Torvemoser.

Den tcet sammensluttede gamle Lyo By med 24 Gaarde 
ligger venligt og behageligt. M an ser her, hvorledes en 
Landsby har set ud for Udflytningens forstyrrende Periode. 
Gaarde og Huse ligge tcet ved Siden ad hinanden, saa der 
mange Steder nceppe er Plads t i l  en lille Kaalhave. Op
rindelig vare alle Gaardene her i  Byen kun en eneste lang 
Huslcengde, og der studes endnu adskillige af denne Form. 
Det er en interessant Afvexling, der moder os her; snart de 
gamle lave Bindingsværksbygninger med Blyvinduer og Ler
gulve, med de huudredaarige Skabe, Kister, Kandeflabe og 
Stole, for ej at tale om de gamle Alkovesenge med Skyde- 
luger og det mcegtige Egebord med Skab under; snart nye, 
smukke Gaarde med to velbyggede Lader og grundmurede 
Stuehuse, med Flagstang udenfor, hvis Indre  i  alle Hen
seender er tidssvarende, og som ikke staa tilbage for Fynboernes 
Boliger. Det er interessant at fcerdes i  en saa tcet sammen
sluttet Landsby med de mange Gadekjcer, der hvert iscer have 
sine sceregne Navne, og de mange Strceder og Krumveje, der 
mere ligne en stor Lysthave, saa det er vanskeligt for Fremmede 
at finde den Vej, man soger. M id t i denne Lund af Frugt
haver, dukker Dens venlige Kirke frem, og lige over for denne 
ligger den tohundredaarige Prcestegaard, med den gammeldags 
Indretn ing og dens venlige og gjcestfri Beboere. Hvad der 
iscer gjor Lyo saa interessant for Besogende, er navnlig det, 
at Beboerne saa trofast holde paa det gamle. Var der ingen



gamle Minder, gamle Bygninger eller gamle Sceder og Skikke, 
da var Lye< ikke noer saa interessant, som den nu er. Endnu 
gjemmer den i  sit Skjpd en hel Del interessante O ld tids
minder og mange andre Ejendommeligheder. Der ligger sav
ledes en Gaard nord i  Byen, hvor de fleste Fremmede maa 
ind, thi den gjemmes — hvis man tpr tro Sagnet — den stprste 
Mcerkvcerdighed, Byen ejer: et gammelt moegtigt Egebord, 5 
Alen langt, med Skab under. Bordet er af en hel Eg, i 
hvis ene Ende endnu er Spor af Aarsta l og Indskrift. M an 
kalder det over hele Oen for „Kong Valdemars B ord " og 
sortceller, at det skal have staaet i  hans Telt, da han blev 
sangen ude ved Kongens Kilde. A t Bordpladen er 3— 400 
Aar gammel, v il enhver, der kjender Egetrceets Varighed, let 
indrpmme, men at den stal vcere over halvsyvende Hundrede- 
aar, derom kan der maaske dog drages Tviv l. Den gamle 
Kone i  Huset har forta lt, at der i Bordenden tidligere havde 
staaet en hel lang (latinsk) Indskrift og det bestemte Aarstal 
1219, men at tyske Spfolk for henved hundrede A ar siden 
havde flaaret det bort med deres Knive. Siden stal en 
M aler have malet paa samme Sted: „Her ved dette Bord 
blev Kong Volmer sangen 1219 den 7de M a j" , som v i ikke 
beklage —  ogsaa er borte. Paa Dpren ind t i l  Dagligstuen i 
samme Gaard er malet et Vers, der nok er et P a r hundrede 
Aar gammelt og lyder saaledes:

„Enhver som Fred i Hjertet har,
Hans In d  og Udgang Gud bevar!
Men har han noget ondt i S ind,
Lad det gaa ud, fpr han gaar ind."

2. Uagtet man ikke har noget sikkert Bevis for, at Lyp 
har vceret beboet i  Oldtiden og Middelalderen, saa synes det 
dog efter de Oldtidsminder at dpmme, der dels endnu ere be
varede og dels have efterladt M inder i  betegnende Navne, at 
Oen har voeret beboet allerede i Stenalderens Tider, hvad 
der ogsaa maa synes meget rimeligt paa Grund af dens korte 
Afstand fra Fyn, fra Hornelands paa Oldtidsminder saa rige 
Kyst. Den skovklædte, paa V ild t saa rige D , med sine sejl
bare Fjorde og fiskerige Indsoer, asgav et proegtigt Opholdssted



for Oldtidens Folk. A t Den derimod paa Valdemar Sejers 
Tid enten var ubeboet, eller i  alt Fald kun havde faa Be
boere, er enten Bevis for, at Oldtidens Folk ikke have boet 
og bygget der. De Oldtidsminder, som findes eller ere fundne 
der, hore alle t i l  Stenalderen, og den Tid ligger Tusinder af  ̂
Aar for Valdemarernes Tid.

A f de Oldtidsminder, der tildels endnu ere bevarede, og 
hvortil der knytter sig ejendommelige Fortællinger, skulle vi 
forst ncevne S v e n d g r a v e - H o j ,  en forstyrret Langdysse, 
hvis Overligger forlcengst er borte. M an kalder ogsaa Stedet 
Kong Svends Grav, t i l  hvilken man endog har knyttet den 
Fortcrlling, som er optaget hos H v itfe ld ,') at den gjemmer 
Stovet af den fynske Underkonge Svend Sejersalig, som om
trent 585 blev drcebt af Hrok den Sorte og begravet paa 
Lyo. Zkke langt fra Svendgrave Hoj paa Svendgrave 
Stykker ligger den bekjendte „ K l o k k e s t e n "  lpaa M a tr. Nr. 
16), en almindelig Dysse med en mcegtig Overligger, der 
maaler 11 Alen i  Omkreds, men som desvcerre for en Del 
Aar siden er vceltet ned fra sit oprindelige Leje. Klokkestenen 
har en saa malmholdig Klang, at den giver Lyd som en 
Klokke, naar man flaar paa den. Tidligere var der ikke langt 
fra  Klokkestencn, noget lcengere syd paa, en mindre Sten, der 
ogsaa gav en klingrende Lyd. Stedet kaldte man Klokkehoj 
eller Klokkeore. Kong Lettaes eller Liuthes Gravhoj ( Ly t t e -  
g r a a h o j ) ,  i  Jordemoderens Have, var en stor Dysse, der 
for 30— 40 Aar siden blev flojfet og bortfort. Kong Liuthe 
stal ifolge Sagnet have vceret en hedenst Hovding og en af 
Dens forste Beboere. Fremdeles har man M inder om Kong 
Lavrits  eller lille  Kong Lavses Grav, nede ved den sondre 
Strand, paa Prcestegaardens Mark, som dog for omtrent 30 
Aar siden er bortfort. En der foresunden Runesten, stal have 
meddelt, at det var Hvilested for „Kong Lavrits ." Foruden disse 
Oldtidsminder findes endnu flere tildels uforstyrrede Dysser 
og 7— 8, som for kortere eller lcengere Tid siden ere odelagte



og bortførte. For at komme omkring t i l  disse gamle Minder, 
maa v i foretage en Fodvandring omkring paa Den.

Gaa v i derfor ud fra Byen ad den nordlige Vej, der 
forer ud t i l  Revet, har man strax uden for Byen, ned mod 
Bosterbro, Stedet, hvor de forste Huse skulle have staaet, lcrnge 
for den nuvcerende B y blev anlagt; og man har her i  Ncer- 
heden baade Kongens M a  og Smeltemosen. I  den forste skal 
Kongen have holdt Taffel i  sit Telt, og i den sidste skal man 
have smeltet Jern („M yrem alm "). Noget lomgere ude paa 
Vejens hojre Side har man to odelagte Oldtidsminder. Det 
ene Stcevnehoj (paa M tr . N r. 22), ikke langt fra  Hvide 
K lin t, og den foran ncevnte Kong Liuthes Gravhoj (M a tr. 
N r. 20). Drejer man nu ind over Marken t i l  venstre, har 
man snart Klokkestenen paa Svendgravestykker, (ogsaa kaldet 
S in - eller Sangrave), og i  ostlig Retning herfra var der tid 
ligere en Rcekke Hoje, af hvilke dog endnu to tildels ere be
varede. Den ene af disse er den forstyrrede Langdysse, som 
man mener skal gjemme Kong Svends Ben (M atr. Nr. 29.) 
Paa den noermest herved liggende Gaardslod (M atr. N r. 21) 
var ind til for et P a r Aar siden to smukke Dysser „M e lle m - 
h o j "  og „ O v e r h o j " ,  as hvilke den forske nu er borte. 
O v e r h o j  er en smuk Dysse med en stor Overligger, der 
hviler paa 3 Bceresten, med en lige saa smuk Udsigt. Noer
mere Byen ere to Dysser, Vester-Egebjergshoj og Mollebro- 
hoj, bortforte for en Del Aar siden. I  forstncevnte fandtes 
en Del Stensager. Paa Prcestegaardens Grund, toet nede ved 
den sondre Strand, stod forhen to Dysser. Den ene Kong 
Lavrits eller lille  Lavses G rav, der, som foran bemoerket, er 
bortfort, og den anden en mindre Dysse uden Overligger, som 
endnu er bevaret. Paa den t i l  Prcestegaardens Grund stodeyde 
Gaardslod, N r. 11, har man Grevens Pold eller K lin t, medens 
man forst et godt Stykke lcengere ude har Grevens Dyvels
stykker og Kongens Kilde. I  Tornekrattet ved denne Kilde 
finder man en Gangbygning, med Indgang, men berovet sin 
Dceksten. Kamret er omtrent 8 Alen langt. Gaar man nu 
i  vestlig Retning ad Byen t i l,  stoder man paa en vel be
varet Dysse) hvis Overligger er 9? Alen i  Omkreds. En
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anden Dysse, kaldet Vesterrodshoj eller Vesteroshoj; paa M tr. 
N r. 8, der henlaa uden Overligger, er bortfort for nogle Aar 
siden. Dsteroshoj, ude ved Dstersjo, er ligeledes bortfort. 
Paa M tr. 9 har man Slotsbanken og Elme- eller Ilmskilde. 
Det er ret interessant at folge det hertil stodende Mosedrag, 
der i  en stor Krumning forst ender ved Dens nordostlige Ende 
og giver os Vished for, at det har vceret en sejlbar Fjord 
paa hin Tid, da man rejste disse mcegtige Dysser. Imellem 
dettte Dalstrog og Byen var tilfo rn  fire smukke Dysser. Nu 
er kun den ene tilbage. Paa Huslodden N r. 29 laa to 
Dysser, i  den ene af disse fandt man Ben af 3 Lig, nogle 
Hamre og Stensager, der i  det væsentligste er bevaret i  v r .  
Lassens Sam ling i  Odense. Toet uden for Byen laa Lille- 
ftenshoj og lid t lcengere ude Storestenshoj, der endnu er be- 

- varet, skjont dens Overligger, der maaler 9H Alen i  Omkreds, 
er afvceltet t i l  Siden.

A t disse mange M inder fra Oldtiden flulle voere satte 
over Helte, Vikinger eller Stridsm and af andre Oers eller 
Landskabers Folk, som have modt hinanden t i l  Kamp paa 
disse Steder, er mindre rimelig. Vikinger og Hovdinge modtes i  
hin Tid oste t i l  Kamp paa smaa D er og Holme for at ove 
Tvekamp paa L iv og Dod, og den, som faldt, blev jordet paa 
Stedet; men t i l  saadan Holmgang synes Lyo alt for stor. 
Der ligger folgelig en hoj Grad af Sandsynlighed for, at 
Oen har vceret beboet i  den fjerne O ldtid.

3. Z  Valdemarernes Tid var Lyo en kongelig V ild t
bane, doekket af toette Skove, der afgave Opholdsted for Hjorte, 
Raa- og Daadyr samt et S lags vilde Heste; men den var 
rimeligvis uden menneskelige Beboere, eller i  a lt Fald kun 
meget faa. Zordebogen fra  1231 ncevner imidlertid ikke noget 
derom. Der er dog en lille  Omstcendighed, som peger paa, at 
Lyo maafle har havt nogle faa Beboere paa hin Tid. Paa 
Lyo er man stcerk i  at bevare -Sagn og Traditioner igjennem 
flere Hundrede A a r; man fortceller ogsaa om Kong Valdemars 
Fangenskab og om Oens forske Beboere, at der fra forst af 
kun var 3 Huse: to ved den nordlige og et ved sydlige Side, 
hvis Beboere vare Fiskere. De to Beboere, hvis Huse laa



ved Bosterbro og Hvies eller Hvide K lin t, havde i  flere Aar 
boet der og sogt deres Ncering paa Havet i  deres Fiskerbaade, 
uden at ane, at der boede nogen ved Dens modsatte Side, 
efterdi den var saa tcet overgroet med Skov. Denne For
tælling kan ikke henfores t i l  Oldtiden, t i l  de Beboere, der have 
efterladt os M inder i Dysser og Hoje, men, hvis der er noget 
i  Sagnet, t i l  Dens nye Befolkning for eller efter Kong Valde
mar Sejers Tid. Naar man holder fast ved Sagnet og 
lcegger det hen t i l  Tiden kort for 1223, saa kan man forstaa 
hele Fortællingen om Kong Valdemars Fangenskab. Da de 
Beretninger man har af sikre historiske Kilder om Valdemars 
ulykkelige Jagt paa Lyo den 6 — 7 M a j 1223 ere magre og 
ufuldstændige, have v i derfor faa meget mere Grund t i l  at 
agte paa de Sagn, der endnu ere bevarede paa Den, og t i l  
at tage de stedlige Forhold i  grundig Overvejelse.

Selv om der virkelig levede nogle faa Folk paa Lyo paa 
Valdemar Sejers Tid, saa havde disse nceppe begyndt paa 
Agerdyrkningen, th i denne Syssel var uforenelig med den 
Tilstand, Den var i, da den ligefrem var en naturlig  Dyre
have; men i  Lce af Skovene afgav dens siskerige S trand
bredder tilstrækkelig Erhverv for de faa Beboere, der efter 
Sagnet havde opslaaet deres Bo ved Bosterbro, hvor der 
endnu er Baadleje og Skibsbro. Det er ogfaa her i Noer- 
heden man har Kongens M a, hvor han skal have haft sit 
Telt opslaaet. Den Betegnelse „H u s", der i  Valdemars 
Zordebog sindes ved Drejo (Dsterdragho), og som man har 
ment, skulde betyde, at Den var beboet, sindes ikke ved Lyo. 
Men det er for saa vidt et meget upaalideligt Bevis, idet 
„H u s "  vel snarere maa betegne et kongeligt Zagthus, hvor 
Kongen med sit Folge kunde ty hen, naar han holdt Zagt 

. paa disse Oer. Hvis vi skulle tro den ovenfor ncevnte For
tælling, at Kongen her spiste i  sit Telt ikke langt fra  den nu- 
overende Skibsbro, bliver der ikke Plads t i l  noget Zagthus 
paa Lyo paa hin Tid, hvad der heller ikke ncevnes noget om 
i Zordebogen, uagtet der t i l  en Tid —  for eller senere, skal 
have vceret et saadant.' )  Stedet vises endnu paa en Bakke



kaldet Slotsbakken, hvor der endog er fundet Murbrokker. 
Det er toet ved det dybe Dalstrog, der sikkert i  hin Tid har 
voeret en sejlbar Fjord, stor og dyb nok t il,  at de kongelige 
Zagtbaade kunde lobe ind og ligge i  Lce for alle Vinde. Det 
er hojst rimeligt, at Kong Valdemar under sit sorgelige Jagt- 
besog har haft sine Skibe liggende her i  denne Fjord, medens 
Grevens Skibe laa i  en kort Afstand derfra, paa Dens syd
lige Side. Hvitfeldt fortceller, at Kongen blev tagen t i l  
Fange i  en Bondeby. Holberg g aar et Skrid t videre, idet 
han siger, at Grev Henrik havde haft Kongen inviteret i  et 
Herberg og trakteret ham saaledes, at han med alle sine 
Tjenere blev beruset, saa Greven derpaa lod hente sine Folk, 
som brod ind i  Kongens Sovekammer, da han trcet af Jagten 
laa i  sin bedste Ssvn.

Disse Fortcellinger ere aabenbart for stcerkt udmalede 
efter de fattige Beretninger, man har fra hin Tid. Rohmann 
siger saaledes:') „Den Fremstilling af denne Begivenhed, som 
Baden har samlet og meddelt af de i  Kronikerne forekommende 
Vink om Hovedsagen, synes at vcere den, der med mest Sand
hed og Simpelhed rober storst Troværdighed. Zfolge heraf 
var Lyo da det Sted, hvor Kong Valdemar den anden midt 
i sin M agt og i sit Sejerslob, rimeligvis trcet og beruset af 
Jagtens Anstrengelser og Lystighed, sov ind, drommende om 
tilkommende Heder og Storhed, og faa Timer efter vaagnede 
t i l  fuld Bevisthed i  Lenker ombord paa sin Fjendes Skib, 
som en Ridder af den bedrovelige Skikkelse, paa Vejen t i l  
Fangetaarnet i  Meckienburg."

D a Boesens Manuskript for omtrent hundrede Aar siden 
blev affattet, vidste de gamle Lyoboere neget at fortelle om 
denne Begivenhed, som Lyo Land var Vidne t i l  i  Dagene 
efter Voldermisse 1223, og endnu fortceller man Begiven
heden tildels paa samme Maade. M an fortceller saaledes, at 
Kong Valdemar Aftenen for sit Fangenstab havde holdt Taffel 
i  sit Telt, der var opflaaet ved den M a, som endnu kaldes 
Kongens M a. Under dette Taffel, hvor det gik lystigt t i l



ci

med fyldte Boegers, havde man benyttet det store, foran 
ncevnte Egebord. Da Kongen og hans Folk uden at ane 
nogen Fare havde lagt sig t i l  Ro, brod Greven med sine 
Folk ind i  Teltet, hvor Kongen saaret undslap og skjulte sig 
i  de tcette Buste ved en Kilde paa Dens sydlige Ende. Han 
blev eftersogt af Greven og robet ved den Hund han havde 
med sig.

F ra  dette Sted, hvor Kongen blev fangen, stroekker sig 
nogle Agre mod Vest, „Grevens Dyvelsstykker", hen mod det 
Sted, der kaldes Grevens Pold eller K lin t. Det er den Vej, 
man v il vide, at Greven har fort sit Bytte t i l  de ved 
Stranden ventende Skibe. A t dette Sagn efter saa mange 
hundrede Aars Forlob endnu gaar i  Folkemunde og ved at 
pege paa ethvert Sted, der har vceret Vidne t i l  hin Begiven
hed for halvsyvende Hundrede Aar siden, skulde ncesten tyde 
paa, at der har boet Folk paa Den lige siden den Tid.

Der gaar nu en lang Tid hen, i  hvilken man intet 
mcerkeligt finder om Lyo, og ind til Kristian den forstes eller 
vel t i l  Kristian den tredies Tid boede dens faa Beboere i 
deres simple Fiskerhuse ved Stranden, medens Den vedblev at 
hore under Kronen, fra hvilken den (tillige med Bjorno) 1514 
pantsattes t i l  Peder Lykke. 1517 blev Lyo pantsat t i l  
Lavrits Schinkel paa Egeskov for 1500 Mk. dansk.')

Under Grevefejden havde sire lybske Skibe plyndret paa 
ZEro og tvunget LEroboerne t i l  at love sig en betydelig 
Brandskat, men havde, medens samme blev inddreven, taget 
over t i l  Lyo, hvor de vilde pine de tre tilbageblevne Beboere, 
Hans og Peter Simonsen og Lavrits S tud, t i l  at aabenbare, 
hvor de havde gjemt deres Penge og Gods. Z  det samme 
kom der Bud, at en fremmed Kjobmandsstude var i  Fcerd 
med at passere forbi Lyo. Lybcekkerne ilede nu t i l  deres 
Skibe for at plyndre den fremmede Skude, men det viste sig 
at det var Skibet fra 3Ero, som skulde bringe Brandskatten 
t i l  Fyn. Paa denne Vej modte de kort efter de danske (den 
udvalgte Kong Kristian den tredies) Orlogsmand, som kom

' )  O rlon 1810. Egeskov.



fra Svendborg og flod Lybekkerfluden i  Scenk i  Ncerheden af 
Bjorno. De gamle Dboer ville endnu vise os del Sted, hvor 
Pengeflibet med LEroboernes Brandskat ligger paa Havbunden. 
M an foctceller ogsaa, at Skovene bleve omhuggede af 
„F je n d e n "  i  Grevens Fejde. I  Thieles Folkesagn giverman 
Troldom Skylden. En Skipper —  saa fortcelles der —  
havde af sin Moder faaet et Baand med tre Knuder paa, for 
a l han kunde gjore Vind. Den ene Knude loste han, da han 
drog hjemme fra, og saa fik han god V in d ; den anden loste han i 
rum So og fik drivende Bor, men den tredie loste han ved 
Svendborg, og da kom der en faadan S torm , at al Skoven 
paa Lyo blev odelagt, medens han felv kuldsejlede.

Da der ester Grevens Fejde igjen blev Fred og Ro i 
Landet, stod Lyo saa omtrent ode, og man har den Efterret
ning, at Den da blev inddelt t i l  24 Beboere, som Lens
manden i  Nyborg sendte derover, og iblandt disse var der 
nogle af de grevelige Folk, som vare fangne i Slaget ved 
Dxnebjerg, og deres Efterkommere havde i  over 200 Aar 
Navnet Greve, et Tilnavn som nu er forsvundet, da Bonderne 
her som andre Steder ikke yndede Slcegtnavne, ja for et P a r 
Menneskealdre siden betragtede man endog ethvert T ilnavn som 
et Skjceldsord.

De 24 nye Beboere byggede en By midt paa Den, og 
nu maatte Troestubbe og Kratflove vige for Ploven. Z  selve 
Byens Beliggenhed se v i et Bevis for, at den ikke har vceret 
bestemt t i l  Fiskerleje, som Byerne paa de fleste andre Smaa- 
ser, hvor de ere dragne saa ncer ned t i l  Stranden som muligt, 
medens Lyoby ligger midt paa Den.

Disse samlede Efterretninger, der falde saa godt sammen, 
have v i ikke taget i  Betcenkning at meddele, fljont der ogsaa 
fra andre Kilder meddeles Hentydninger, der lede t i l  en hoj 
Grad af Sandsynlighed for, at Kirken allerede er bygget i  
Kristian den forstes Tid, saa man skulde formode at Byen og- 
faa er fra den Tid.

Lyo horte oprindelig t i l  Faaborg Kirke, men det var 
ofte, iscer om Vinteren, forbundet med Livsfare at komme 
ind t i l  Kirken. M an fortceller endog, at en Baad fuld af



Mennesker kuldsejlede paa en saadan Kirkefcerd, og de om
bordværende druknede, samt at dette gav Anledning t i l,  at 
Beboerne henvendte sig t i l  Lensmanden i  Nyborg og fik T i l
ladelse t i l  at bygge en Kirke paa selve Den; og de byggede 
da en liden Kirke af Bindingsværk, „a f M u r og Tommer 
som et ringe Kjsbstadhus."

Ved Ordningen af de kirkelige Forhold i  Fyn ved Aaret 
1555 udstedte Kong Kristian den tredie (Onsdagen ncest efter 
Hellig tre Kongers Dag o : 9de Januar) et Brev fra Nyborg 
S lo t, hvor ved han skjomkede Tienden af Den, saa den skulde 
deles i  to Parter, den ene Halvdel t i l  Sognepræstens Under
holdning og den anden t i l  Kirkens Bygning og Behov. T il 
Bolig for Prcesten havde menige Mcend der paa Landet op
fort et „eneste H u s "  og lagt dertil et Pund Land i  hver 
af de sire Marker med tre smaa Enghaver t i l.  Men ved 
Prcesteindberetningen 1590 klages der over, at Bonderne havde 
mindsket Prcestens Jndtcegt ved tvcertimod deres eget Brev og 
Kollatets Lydelse at tilbageholde fire Orter Byg og 1 Skp. 
Havre.

Ved Kristian den fjerdes Brev af 18de Zun i 1632 
skjomkede han en af Gaardene der paa Den t i l  Prcestegaard, 
som Lensmanden paa Hagenflov skulde udvise Sognepræsten, 
hvem der tillige aarliq skulde udvises 10 Lces Ved uden 
Betaling.

Ligesom Lyoboerne selv havde opfort deres Kirke, sik de 
Lov t i l  at kalde deres Prcest. Ligeledes havde de og selv op
fo rt deres Husbygninger, Gaarde kunne de vol nceppe kaldes, 
da de kun bestode af et eneste Hus og Jorden; den opdyrkede 
Jord var kun af ringe Udstrcekning; derfor fik de ogsaa Ejen
domsret t i l  disse, medens Jorderne vedbleve at voere Foeste- 
gods under Kronen med Lensmanden som ncermeste Tilsyn. 
1602 blev Den overgivet t i l  davoerende Landsdommer E jler 
Ovitzau t i l  Qvitzausholm, det nuvcerende Hofmansgave, og 
fulgte siden Landsdommerne, den ene efter den anden, ncesten 
helt igjennem det 17de Hundredaar. Efter E jler Ovitzau 
var Hans Kaas Landsdommer, og efter ham Torben Gabriel- 
sen, der under 21de Febr. 1618 fik Lensbrev paa Lyo med



Bonder og Tjenere samt mere Gods for at vcere Landsdommer. 
Klavs Brockenhus t i l  Broholm var Landsdommer 1634, 
Henning P o v ifl t i l  Hollufgaard fra 1646— 1661. Hans 
Oldeland og Zens Lassen fad begge i  Embedet fra 1661 t i l  
1676. Hans Oldeland havde sin P a rt i  andet Gods, og 
Zens Lassen havde Lyo under sin Forlening.

Lyo blev lige saa lid t som Fyns Land skaanet for Fjen
dens Plyndringer og Medfart-under Krigen 1658—60. M an 
har saaledes Efterretning om, at Oen 1659 blev hjemsogt af 
fjendtlige Ryttere, der efterlods deres odeloeggende Spor. 
Landsdommerne, som vare henvist t i l  at soge deres Lon i 
Zndtcegten af det dem underlagle Lensgods, saa med Utaal- 
modighed paa, at Lyo Land ikke alene ingen Zndtcegt gav, 
men at de fattige Beboere endog krcevede Tilstud for at kunne 
blive ved deres Steder, hvorfor Zens Lassen lod afholde en 
Syns- og Taxationsforretning over Mark og Engbund paa 
Lyo (16 Novbr. 1661) hvoraf det fremgik, at der laa fire 
Marker t i l  Byen, hvori hver Mand havde Scedeland t i l  5 
Tdr. 2 Skpr. Byg og 5^ Tdr. Havre. Men da det halve 
af dette Scedeland laa t i l  Grces, saa blev det aarlige Scede
land for hver Mand kun 2 Tdr. 5 Skpr. Byg og 2 Tdr. 6 
Skp. Havre med en aarlig Hoavl af 2^ Lces. —  Den 6te 
M a j 1662 fremkom Landsdommeren med en Begjcering ved 
Odense Herredsting om Udmeldelse af 4 Mcend t i l  at under- 
foge Landsdommernes Tjeneres Tilstand og Formue. Ved den 
for Retten afgivne Erkloering ser man, at der var god Grund
for Lyoboerne t i l  at udeblive med deres Landgilde, idet H a n s
A n d e r s e n  kun havde saaet lidet, og det havde han endda
kun saaet t i l  halos. Han havde 1 Ko, som han havde lejet 
og to Bcester, af hvilke det ene var pantsat. T il Fode havde 
han intet andet, end hvad han kunde fiste op i  Stranden. Z  
Huset fandtes intet Bohave, kun nogle gamle Klceder, som 
han kunde ligge paa. En anden Gaardmand havde ligeledes 
kun saaet lidet og formaaede ikke at kjobe Korn. Han havde 
to gamle Bcester og en Ko, intet t i l  Fode, uden hvad han 
kunde fiste. Husets Tilstand var lige som det forrige. En 
tredie Mand, der kom ind i  en ode Gaard, havde slet intet
andet, end hvad han fik af sine Forceldre. Der var ingen
Bygning paa Stedet. En fjerde Gaard var kun nogle gamle



Huse. Hans Lauritsen fik den efter Hans Pallesen. Han 
havde ingen Kuer eller Heste, og hvad ringe M id ler han 
havde, havde han faaet ester sin Moder. Nr. 5 og 6 havde 
begge kun saaet lidet. Den surste havde kun to Bcester, som 
han endda havde lejet. Den anden havde to Kuer og 2 
gamle Bcester og kun saaet lidet. Alle de andre havde lige
ledes kun saaet lidet. De havde kun faa Heste og lagde t i l  

 ̂ P lovs sammen. De havde kun lidet Kvceg, somme en Ko,
! nogle 2. Deres Boflab var ganske ringe, th i det var blevet

dem sraruvet af Rytterne, saa de nceppe havde saa meget, 
som de kunde ligge paa. Der var kun liden Engbund t i l  at 

r sude deres Kvceg paa. Zldebrcendsel havde de ikke, men det
. maatte de hente paa andre Steder. De havde ej saa megen
s Skov, at de kunde hugge dem en Stavre. Husene vare som
! ringe Fiskerhuse, og de havde intet t i l  Fude, uden hvad de
i kunde fifle op af S tranden?)

Det nyttede ikke stort, at de Herrer Landsdommere sugte 
l at skaffe sig saa nujagtige Oplysninger om Lyuboernes Skatte-
- cevne og Forholdene derovre. De gode Oboer mente sagtens,
i at, kunde de bare „b j e rge  F u d e n "  t i l  dem selv, saa „Pokker
k med Herskabet." Det var den Vise, man sang over den
 ̂ sturste Del af Landet i  en hel lang Roekke af Aar efter „den
! treaarige svenske Fejde." Z  Foraaret 1662 indkaldte den for-
 ̂ rige Landsdommer Henning Powisch t i l  Hollufgaard alle Lyu
 ̂ Mcend t i l  S a lling  Herredsting for resterende Hovningspenge,
 ̂ der udgjorde 3 Rdr. for hver Mand, ia lt 69 Rdr., og Hans
i Hans Hansen for 7 Rdr. i  Foestepenge, som han ej havde be-
k talt. A t han sugte Lyuboerne ved Herredstinget isteden for
° at suge dem ved deres eget Hjemting: Lyu Lands Birketing,

havde han gjort af den Grund, at Birkefogden selv var iblandt 
! de 23 Mcend, som stode tilbage med deres Hovningspenge,
! medens han af tidligere Indkaldelser vidste, hvor lidet det
j frugtede, at indkalde Dboerne t i l  deres eget Vcerneting. Der
> havde tidligere vceret hcendet Dom over dem ved Herreds-
s tinget baade for Skat og Afgifter. Zens Lassen sugte der

imod Lyuboerne ved Dens Birketing, men der gik nceppe noget 
Aar hen, uden at de bleve hidkaldte for resterende Landgilde,

' )  Efter S am l. t il Fyns Hist. og Topografi.



Hus- og Hovningspenge osv. Efter at have vceret indkaldt 
1663— 64, bleve alle Lyo Mcend paany indkaldte for Land
gilde og Stedmaal. Saaledes stod P . Zorgensen tilbage med 
sit Stedmaal 20 S ld r., Rasmus Andersen 10, Hans Hansen 
16 og Rasmus Pedersen 8 Slettedaler. De sogte Udsoettelse 
derved, at de inden otte Dage vilde tale med deres gunstige 
Husbonde i  Odense, og hvad Landgilde angik, da vidste de 
vel, at Dagen og Tiden var forloden, men der var intet der
ved at gjore: Der var intet tilovers t i l  Landgilden. For at 
true dem t i l  Betaling vurderede Retten a lt Indbo i  et af 
Husene og fjcernede Fæstebonden. Forsoget synes ikke at have 
haft nogen som helst V irkning, th i ncesten hver Tingdag hele 
det folgende Aar beskyldte man Gaardmcendene paa Den for 
Restance t i l  Hr. Landsdommeren. Mange af dem ncegtede 
at betale den gamle paafigtede Gjceld og „ s v o r  ved S j c e l  
og S a l i g h e d ,  med o p r a k t e  F i n g r e  d e r p a a . "  Det 
gik helt ofte paa, at Lyoboerne bleve indkaldte for Restancer, 
men de ncegtede som oftest enten det hele eller en Del af det 
dem paasigtede Belob og svore med den storste Rolighed ved 
Sjcel og Salighed, at de enten havde betalt, eller intet saa- 
dant vare skyldige. „M aren  Andersis" med sin Lavvcerge var 
1670 indkaldt af Rasmus Clausen, Landsdommerens Fuld- 
mcegtig, for en modtaget Plojeskud, som fordredes tilbage, 
eller Penge for den. Hun havde ved et tidligere Ting svaret, 
at hun havde betalt. Saa svor Maren Andersis for Retten 
ved Sjcel og Salighed med oprakte Fingre, at hun intet 
skyldte Rasm. Clausen og intet havde lovet ham, mere end 
han havde faaet. Ved samme Ting fremstod Rasm. Clausen 
og Anders Rasmussen og svor ved Sjcel og Salighed imod 
hinanden, den forste, at han intet havde modtaget, den anden, 
at han havde betalt, hvad han blev krcevet for.

1676 lod Borgmester Zens Madsen i  Odense indkalde 
menige Gaardmcend paa Lyo, „saa mange som for Krigen 
1658 boede der" for deres resterende Baadsmandsjkat, som 
Zens Madsen havde betalt for dem, og nu havde Kong 
Kristian den 5te befalet, at Dboerne alvorlig skulde tilholdes 
med foranskrevne Restancers Betaling. Landsdommeren gik i



Forbon paa Bandernes Vegne, og den ene Tingdag gik hen 
efter den anden uden noget Resultat. Melkjor Bcerentsen 
fungerede som Sættedommer, da Birkedommeren paa Lyo var 
med iblandt dem, som skulde betale, men han forstod at mage 
det saa, at Sættedommeren, dengang Sagen havde staaet paa i  
lang Tid, og Dommen skulde afsiges, maatte udstede Kald og 
Varsel paany.

Ligesom Lyoboerne forstode at sno sig fra Betalingen af 
deres Baadsmandsskat, Landgilde og Asgift t i l  Lensherren, 
saa sogte de ligeledes af og t i l  at unddrage sig de Bdelser t i l  
Prcest, Degn og Birkefoged, som disse gode Moend havde Lofte 
paa as Bonderne der paa Landet. Men Prcesten var ikke 
saadan at spidse af. Det var, som paa sit Sted noermere 
skal vises, en Mand, der ikke var bange, selv om det gjaldt 
at vove en Dyst med Nceverne lige over for Bonderne, og 
havde disse beskaaret de forrige Prcesters knappe Jndtcegter, 
saa fik de ikke Lov dertil i  Soren Jensens Tid.

Degnen Rasmus Karlsen, der var Prcestens Svigerson, 
Dens Smed og Tingskriver, var ogsaa en myndig Mand, der 
t i t  kunde vcere Bonderne bydende nok, iscer naar han stojede 
om efter sin Degnetrave eller Paaskerente. 1676 var en Del 
af de menige Bonder blevne tilbage med denne A fg ift, men 
da han truede dem med Tinget, betalte de saa noer som tre, 
som derfor bleve trukne t i l  Tinge. Disse tre selvstoendige 
Moend forlangte Degnens Kaldsbrev, da de ellers ikke vidste, 
hvad de skulde yde. Det var at tage Degnen paa det omme 
Sted. Han undslog sig derfor og gav gode Ord. De tre 
Bonder vidste nok, at Degnen intet Kaldsbrev havde.

Birkefoged Lavrits Madsen havde S p il nok med at faa 
sit Dommerkorn ind, saa han saa sig nodt t i l  at klage t i l  sin 
Lensherre, og under 13de Decbr. 1676 kom der en kongelig 
Ordre fra Lensherren, Jens Rosenkrantz, som forordnede en 
Underdommer i  Sagen. Birkefogden gav sin fulde A fg ift af 
Gaarden, han boede paa og mente derfor at vcere i  sin gode 
Ret, naar han paastod den ham tillagte Dommerbyg som et 
b illig t Vederlag for en Birkefogeds ofte ubehagelige For
retninger.

8ol3tsusku3 o§ NLkLsdslIe. io I



Den Tanke ligger ncer, at de gamle Lydboer, som levede 
sor to hundrede Aar siden, have vceret ualmindelig tilbage
holden med de Afgifter, de uvcergerlig burde betale; og det 
var vel og for en Del saaledes, th i at samle paa Solvet har 
stedse vceret en Ejendommelighed paa Lyd. Dog maa det ikke 
glemmes, at Tidens Tryk hvilede tungt paa Landet og scrrlig 
paa den agerdyrkende D el af Folket i  den Rcekke af M is - 
vcextsaar, som fulgte efter den ulykkelige Svenskekrig. A f 
Matriklen og andre Synsforretninger fra hin Tid ses det, at 
Jorderne paa Lyd selv i  gode Aar nceppe vare i  Stand t i l  
at give Rug; v i ville derfor forstaae, at et ufrugtbart Aar 
maatte vcere meget fdleligt. De magre, dengang saa flet 
dyrkede Skovjorder skulde ikke give deres Dyrkere stor Ldn, 
og Hdavlen var hdjst ubetydelig. Saa havde Oboerne kun 
en eneste Udvej som Erstatning for Agerdyrkning og Svine
avl, og det var Fiskeriet. Heraf kunde man vel drage nogen 
Udbytte t i l  Husbehov, mcn kun en ringe Jndtcegt t i l  Skatter 
og Afgifter.

4 . Dens afsides Beliggenhed og Beboernes Forkjcerlig- 
hed for a lt hjemligt medfdrte i  celdre Tider mange Ejen
dommeligheder og soeregne Soeder og Skikke, af hvilke en Del 
nok var voerd at holde i  Agt og LEre. Ligeledes var deres 
hjemlige Retsforvaltning baade ved Birketinget og ved Gade
stoevner, hvor de gamle Bylove gjaldt lige saa meget som 
Kongens Lov, altsammen noget, der havde Krav paa Interesse; 
men ved Siden ad dette, havde Overtroen flaaet sin dybe 
Rod i Folket, dybere og stcerkere end maaske noget andet Sted 
i Landet. Endnu har man Sagn om Hexe og Hexeri, 
Spogeri og meget andet. Men at iscer Troen paa Hexeri 
har vceret tilstede i r ig t M aal, derom vidner den to hundrede 
Aar gamle Tingbog fra Lyo Birk.

Paa Svenskekrigens Tider var der en Kvinde, Kirsten 
Pedersdatter, som man skyldte for at vcere en Hex. Tilsidst 
fik man hende anklaget og fort for Dens Birketing. Det var 
i  Foraaret 1663. Ib lan d t de Beskyldninger, der rettedes imod 
hende, var ogsaa den, at hun skulde have vceret inde i  Zosef 
Lavritsens Brudekammer den Aften, han havde Bryllup, hvor



hun dog intet havde at gjore. Ligeledes blev der vidnet, at 
hun havde sagt t i l  en Soldat, Anders Jensen, der i  lomgere 
Tid havde vceret upasselig, at, dersom han vilde tie dermed, 
skulde hun fly ham hans Helbred igjen, medens Anders Jensen 
gav hende Skyld for Troldom. Han havde hort om hendes 
Rygte, og derfor oedskede han Forklaring af menige Mcend der 
paa Lyo. Hans Josefsen havde plojet 21 W g op af sin 
Jord samme Aar og det foregaaende Aar. Niels Hansen 
plojede to W g; Soren Hansen og hans Folk havde ligeledes 
fundet W g i  Gjodningen; Rasmus Hansen havde gravet 2 
W g op i  sin Kaalhave, og Hans Hansen havde fundet 12 
W g i  sin Tofte.

Ved S a lling  Herredsthing anlagdes nu en rig tig  Hexe- 
proces med Troldkvinden, og 15 Kirke-Ncevninge af Horne 
Sogn maatte, om end uvillige, give Mode. Kirsten tilstod 
nu, at hun kunde stille Blod og lcese for Rosen og Bugbid. 
Hun tilstod ogsaa, at det forholdt sig rig tig t med det Sogne
vidne, som Lyo Mcend havde udstedt, og tilstod at have lagt 
sin Arm  paa Anders Jensen og givet ham hans Helbred 
igjen, og tilstod endelig alt, hvad Vidnerne havde vidnet om 
hende paa Lyo Birketing. Efter fire Ugers Opscettelse gjen- 
tog Anders Jensen sin Sigtelse, idet han med Haanden paa 
Tingbogen ved sin Saligheds Ed sigtede ncevnte Kirsten 
Pedersdatter for en Troldkvinde, medens de 15 Kirkencevninger 
svore og domle hende som Troldkvinde at romme Land og 
Rige.

. Nogle Aar senere havde Birkedommeren trav lt med at 
holde S ty r  paa to Sostre, Maren og Karen Knudsdatter, af 
hvilke den ene skyldte den anden for Troldom. De fremforte 
Vidnesbyrd gik ud paa, at Maren Knudsdatter havde begjcert 
Sosterens Datter t i l  at tjene sig, og da hun gjentagende 
vcegrede sig derved, blev Maren vred og sagde: „D a  stal du 
intet baade deraf." Og tre Dage derefter faldt Pigen i  en 
Sygdom, der varede i  mange Aar. D a hun havde ligget syg 
i  13 Aar, begyndte Beskyldningerne at fores offentlig frem, 
og med korte Mellemrum fortsattes disse. Sagen fortes med 
Heftighed, ncesten med Raseri, fra den syge Piges Side,



skjont Sognepræsten Hr. Zorgen med grcedende Taarer bad de 
tvende stridende Sostre „a t Z  for Zesu Pines og Dods Skyld 
dog forliges Pour det Eders hcederlige salige Faders udtorrede 
Ben ikke skal blode over Eder i  hans G rav." Pigen paastod, 
at Mosteren havde skyldt hende for at vcere ellevild, og at 
hun havde fodt 12 Born ved Ellekongen. Da Prcesten, saa 
at han intet kunde gjore, overgav hair Sagen i  Dommerens 
Haand. Den syge Pige paastod, at hun vilde ad Soen t i l  
med den mistcenkte Moster, lige som hun halvandet Aar senere 
ndskjceldte hende for den Trolddjævel, som havde gjort hendes 
Ulykke, og bod sig i  Vand og Z ld med hende, og de Ord 
vilde hun vedblive, saalcenge der var L iv og Aande i  hende. 
Maren Knudsdatter stolede paa Dommens Retfærdighed, men 
Udfaldet af Sagen ses ikke, da Tingbogen ender 1686.

A f celdre Sagn om Hexeri har man et, som melder, at 
en Hex skal have slaaet D jet ud paa en anden Kone for 
Tyveri, men, da det blev rig tig  oplyst, var det Hexens egen 
Son, der efter hendes Tilskyndelse havde ovet Tyveriet. Nu 
blev hun domt t i l  at brcendes og han at hcenges. Og de 
fandt begge deres Dod paa Revet. Lyo Lands Beboere vilde 
ikke unde dem en Fodsbred dyrket Land at do paa. En Hob 
Sten under Navn af Galgestenen betegne Stedet, hvor G al
gen stod, og Pladsen, hvor deres Hus havde staaet, kaldes 
Lonmands-Hojen.

Ved Skyldsætningen 1664 scettes hver af de 23 Gaarde 
i  aarligt Landgilde t i l  6 Mk. i  Penge, 1 Lam, 1 Gaas, 6 
Skpr. Gjoesterihavre, 3 Hons og 10 ZEg. A f den nye Land- 
maalingsmatrikul 1688 ses det, at Dens bedste Zorder bleve 
saaede i  to A ar og laa t i l  Groes i  to Aar, men der var 
mange Zorder, der vare dyrkede i  to Aar og „ h v i l e d e "  o- 
laa t i l  Grces i  9— 12 ind til 16 Aar. Proestegaardens Zorder 
ansattes t i l  4 Tdr. 5 Skpr. Htk., Degnejorden for 4 Skpr. 
1 Fd. og hver af Bondergaardene for 3^ Td. Forholdene 
vare kun daarlige: der voxte ingen Rug „formedelst Sidhed 
om Vinteren", saa Rug og Brodkorn maatte kjobes andensteds 
fra. Der var heller ingen Molle derovre, men man maatte 
drage t i l  Molle i Fyn „med stor Fare og Besvcer, isoer om



Binteren i  haardt og ustadigt V e jr." Som Nceringsveje an
gives noget Fiskeri, naar Vonderne havde Tid for Avlingen. 
Der var heller ingen Skov paa Den, saa de maatte hente 
Gjcerdestavre i  Fyn, ej heller noget Torvefljcer og flet ingen 
Ildebrcendsel. De fire Marker havde en hel Del betegnende 
Navne, saaledes indeholdt Nørremark blandt andre følgende 
Skifter: Dsterbjerg, Holtestykker, Store Holte, Oxerod, Dam- 
n ingsflift, Langelov, Bredtost, Aflemosehoj, Baasebjerg, Boge- 
f l i f t .  Piberod, Raadstoft, Smorkrogen, Lysholt og Hunde- 
mosehoj. Z  D s t e r m a r k e n :  Elmekjeldbjerg, Hogeholt, Sand- 

- knude, Vesterrod, Dsterrod, Dommerrod, Vaarbaagen, Konge
kilden, Bogebjerg. I  V e s t e r m a r k e n :  Bogeskift, Svenne- 
graveskift, Sonder-Trolddal, Esmenkrog, ZEskelskke, Solykke 
(Sejelokke, V igenflift, Hvideklint, Sonderpiirland, Egehoved, 
Ebelhovedflift, Brynkeskift, Stcevnestykke og Sotlesagre. Z  
S o n d e r m a r k e n :  Smedeland, Flceflette, Dster-Egebjerg, As- 
musslette, Koyehave, Klokkehojskift, Klokkeore, Fallindklint, 
Bonland, Poldensiift, Tvoerstift, Durflette, Langesand, Stakked- 
sand, Stenbcek, Flcedekjcer, Flcedmose, Thulesskift, Krogagre, 
Gamledam, Grevens Pold, Lange-Grevens Have, Lille-Grevens 
Have. Z  Sondermarken var Grcesning t i l  44 Hoveder, 6 
Loes Ho og 6 Lces Mosesoder, i Vestermarken Grcesning t i l  
34 Hoveder, 7 Lces Ho og 6 Lces Mosefoder; i  Norre M ark 
46 Hoveders Grcesning, 6 Lces Ho og 5 Lces Mosefoder, og 
i  Dstermarken 46 Hoveders Grcesning, 7 Lces Ho og 5 Lces 
Mosefoder.

Lyo Land vedblev at vcere henlagt under Landsdommer
embedet i  Fyn, in d til Kong Kristian den femte ved Skjode og 
Mageskifte af 8de Z u li 1693 afstod baade Lyo og Bjorno t i l  
Diderik Schult t i l  Findstrupgaard.

I  hele den forste Halvdel af forrige Hundredaar findes 
der intet mcerkeligt at fortoelle om Lyo. I  Aaret 1769 fore
kommer en Synsforretning over Ager og Eng paa Lyo. Z  
Anledning af en Klage over, at Dens Moend „forsatte deres 
Grcesmarker" med Kvoeg om Sommeren t i l  Skade for dem 
felv. Der blev udtaget en Gaard midt i  Byen som Regel for 
alle Byens Gaarde, og denne Gaard havde ia lt 22 Tdr.
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3 Skpr. Grcesland. Degnen begjcerede f r i  Groesning t i l  2 
Koer, en Ret, som stedse havde ligget t i l  Degnebolet, og t i l  
8 Faar, 3 Gjces og 1 S v in  paa Fcelleden. Efter noje Over
slag vurderede man, at der i  hver af de 2 Marker paa hver 
8 ̂  Skp. Land kunde paaslaas et Hoved: en Ko eller Kvie 
over to Aar. En Kvie paa 2 Aar og derunder regnedes for 
E Hoved, medens man derimod regnede en fuldkommen Hest 
for 1^ Hoved, 2 Aaringskalve for 1 Hoved; 3Mcrlkekalve —
4 Faar —  4 S v in  —  3 Gces med Grode regnedes hver 
iscer for et Hoved.

Lyo Lands Udskiftning sandt Sted i  Efteraaret 1804, 
men fuldfortes forst i  Foraaret og Lobet af Sommeren 1805. 
Ved Landvcesensforretningen af 15de M a j erklcerede Prcesten 
og Degnen sig tilfreds med den Degnebolet og Skolen t i l 
lagte Zordlod paa Klokkehoj og Fallensklint, omtrent 440 Favne 
fra  Huset, imellem Gaardmcendenes Bylodder og Udlodder, 
nemlig 6 Tdr. 7 Skpr. Land Degnejord og 9 Tdr. 5 Skpr. 
Land Skolejord, ia lt 16 Td. 4 Skp. Land paa 10,000 ^  
Alen. Degnen bad alene om, at Bymeendene som h id til vilde 
paavise ham paa Revet, hvor han kunde skjcrre den nod- 
vendige Torv t i l  at rygne sit H ils med, som tilstodes.

Prcestegaarden er efter Opmaalingen Nr. 12 med 4 Tdr.
5 Skp. 2 Alb. Htk., hvortil horer et Hus, som en Feester 
boer i, og t i l  dette Hus ligger en Have og en Toft. De 10 
Husmcend erklcerede sig ligeledes tilfreds med de dem ved Lod
kastning tilfaldne Huslodder. T il de ovrige Beboere vaa Oen 
23 Gaardmcend og 12 Husmcend aflagdes ligeledes passende 
Jordlodder, hver Gaard paa 3 Tdr. 3z Skp. Htk. og hvert 
af Husene omir. 2 Skpr. Htk. (1— 3— 2^). De onskede intet 
hellere end at blive liggende i  Byen, derfor fandt ingen Ud
flytn ing Sted. Hver Gaard beholdt sin Have og Gaards- 
plads, 4 —5 eller 6 Skpr. Land. De 12 af Gaardene fik 
hver en Bylod og hver en Udlod, medens de ovrige fik Jord
lodden, med Undtagelse af Torvelodden samlet paa et Sted, 
40— 50 Tdr. Land t i l  10,000 ^  Alen.

Allerede i  Foraaret 1805, som man havde opfort en Del 
nye Groftevolde imellem Mand og Mand, havde nogle sorte



Rotter formeret sig i  hoj Grad og taget Bolig  i  disse Hegns
volde, som de havde gjennemboret med utallige Huller. Disse 
fladelige D y r vedblive at formere sig i  den utroligste Grad, 
saa de trodsede alle de Hunde og Katte, man hentede sra 
Fyn, og truede med at blive en odelceggende Landeplage. 
M an sogte og spurgte om Raad og lod en Bekjendtgjorelse 
indrykke i Odense Aviser, hvori man ligeledes bad om Raad 
mod disse fladelige D y r, der efter Prcestens Beretning ikke var 
i  Tusindtal, men i  M illioner. Nogle Arter af fladelige M us, 
iscer den brune M us eller Dragemosen og den stumphalede 
M us, vare ved samme Tid tilstede i betydelig Mcengde. 
B landt andet havde de afgnavet Barken paa Hvidtornene 
3 - 4  Alen hojt fra  Jorden og gjorde ved Siden af Rotterne stor 
Skade, iscer i  den vestlige Del af Den, hvor Jorderne vare 
let muldede, og hvor de i  Bund og Grund havde odelagt den 
unge Klover.

M id t under Beboernes Mismod meldte sig en af de saa- 
kaldte Rottemcend, en Husmand sra Ebberup ved Assens, der 
tilbod at skaffe Rotterne bort, naar man vilde give ham 100 
Rd., hvilket Tilbud naturligvis blev modtaget med Gloede. 
Rottemanden anordnede, at Rotterne skulde stoevnes, medens 
man skulde besorge en Prokurator t i l  Forsvar for Rotterne. 
Der blev nu foranstaltet tre Stcevninger t i l  Holstenshus's 
Birketing, som fluide forkyndes for hver Mands Bopoel og i 
enhver Jordlod, men som man havde faaet den forste Stcev- 
ning forkyndt, lagde Ovrigheden sig der imellem. Da Sagen 
nu var hcevet, fremkom Lyo Mcend med deres skriftlig af
fattede Andragende t i l  Rentekamret om Eftergivelse af de 
kongelige Skatter. Ved Holstenshus Birketing havde de er
hvervet Tingsvidne for at bevise den tilfojede Skade og klagede 
over at Den i  afvigte Sommer var bleven hjemsogi af en 
utallig Mcengde Rotter, der havde odelagt deres Hegnsvolde, 
samt Sced og Grces paa Markerne. D a disse Zord- eller 
Vandrotter nu vare tiltagne i  en saadan overordentlig Mcengde, 
at man ncerede F ryg t for, at den lagte Rugsced ogsaa skulde 
blive odelagt havde de taget to Gaardmcend af Horne Sogn 
over at syne den Skade, Rotterne havde gjort, hvilket S yn



blev foretaget den 13de Decbr. s. A. Efter at have huseret 
paa Den et P a r Aar svandt Rotterne bort af sig selv.

5. Medens Pigerne i  mange andre Egne nceppe kunne 
sy en Lap ordentlig paa, maaske fordi det er bleven en Mode
sag at hcekle og filere allehaande Flitterstads, er det en sand 
Fornojelse at fe, hvorledes Pigerne paa Lyo anvende en stor 
D el af deres F ritid  t i l  at sy deres Udstyr. Den kvindelige 
Husflid, saaledes som den har udviklet sig paa Den, er i  en 
vcesentlig Grad en Prydelse for ethvert Hus. Ikke alene 
Lagen, Linned, Haandklceder og Pudevaar ere udsyede, v ir 
kede, flettede og broderede, ofte t i l  en Fuldkommenhed og F in 
hed, der maa forbavse enhver, men Duge og Dcekketoj ere og- 
saa forsynede med Frynser og Floetninger, Huer og Hovedtoj 
med fine Broderier. Det er et meget betydeligt Arbejde, der 
offres paa en ung Piges Udstyr. Forst Brudelagenerne, der 
helt ere omgivne af udsyede, hceklede og kniplede Borter. 
Pudevaarene ere forsynede med fingerbrede Hulsomme, frem
bragte ved at Zslcettraadene ere udtrukne i  flere brede S tr im 
ler og Rendingen atter sammensyet i  smukke Monstre. Des
uden ere Pudevaarenes Kanter udstyrede med et Mellemvcerk 
as Blonder, hvorigjennem Pudens farvede Vaar bliver syn
ligt. Ogsaa Vuggelagenerne, der hore med t i l  en ung Piges 
Udstyr, ere udsyede paa samme omhyggelige Maade. Over
stykket t i l  en Scerk og en Skjorte t i l  Brug paa B ryllups
dagen er ligeledes syet af smukt hjemmegjort Lcerred. Rom 
siger saaledes i  sin „Den danske H u s flid " : „Zscer er Skjorten 
nydelig udsyet: Skulderstykkerne, Halskraven og Haandlinnin- 
gerne ere forsynede med et S lags hvidt Broderi i  regelrette 
smagfulde Monstre, der vidner om utroettelig Taalmodighed og 
Kjcerlighed t i l  Arbejdet; det er som Pigens fine S ting  boere 
Vidne for Brudgommen om, at han i  hende v il finde en
kjcerlig og trofast Medhjcelp, en dulig og arbejdsom Hustru,
og at hun ikke horer t i l  hine „Dognets Flaner, rendt fra Bog
og N aal", som Digteren synger om.

Foruden flere Smaating horer der endnu et P a r ganske 
ejendommelige Stykker t i l  Pigens Udstyr, nemlig et P a r 
lange, kunstig broderede og udsyede Haandklceder, med et



Kvarter brede Frynser i  begge Ender, flettede af Horgarn i 
nette Monstre — — for hver halve Alen findes tvoersover 
anbragt S trim le r af den foran noevnte ejendommelige Hulsom 
og Brodering, samt med flere S triber og Stjerner, syede med
rod eller blaa T ra a d -------- og ligesom alt det ovrige Linned
forsynede med Pigens Navnebogstaver, syede med rod og blaa 
Traad, omgivne af Grene, Fugle og lignende, der i  Monstrenes 
Skjonhed staa i  en sfljcerende Modsætning t i l  de Karikaturer 
af „Navneklude", der endnu mange Steder i  Fyn ere op- 
hcengte i  Glas og Ramme. Lignende Haandkloeder have for
dum vceret i  Brug i Fyn ved soerdeles hojtidelige Lejligheder, 
ved Bryllup, Hjemmedaab, Ligfcerd, og de ere endnu i Brug 
i Norges mest gammeldags Fjeldegne s. Ex. i  Dstredalen op t i l  
den svenske Grcense. Paa Lyo hoenge Haandkloederne for saa 
vidt kun t i l  Prydelse og bruges kun t i l  at brede paa den 
hvide Ligkiste, mens Lysene broende og Salmerne synges.

E t A frids af Folkeskikkene, saaledes som de stemme over
ens eller adstille sig fra  slige Skikke paa Fyn, er meddelt i  
denne Bogs 1ste Del V I I  Afsnit. V i skulle derfor kun her 
meddele, hvad der er soeregent for denne D , men forst gribe v i 
Lejligheden t i l  at rette en paa Side 127 indloden Fejl. Der 
staar, at Sommergilderne begynde forste Pinsedag, som bedes 
rettet t i l  anden Pinsedag. Der er noget ejendommeligt smukt 
ved disse Gilder, naar Karle og Piger i deres udsyede W rm er 
troede i  Dansen efter de gamle Takter og Toner, medens 
Moendene sidde i  deres fortrolige Samtale og Bornene lege 
og more sig og ikke nyder de stoerke berusende Drikke, men 
kun D l.

Det er endnu en temmelig almindelig Skik paa Lyo, at 
fore Bornene i  Kirken den forste Sondag efter Fodselen, men 
der er kun et P a r Kvinder med. Fadderne mode i  Kirken, 
men kommer sorst t i l  Barselgilde naar Konm gaar i  Kirke. 
Ved et saadant Gilde opvartes i  Regelen med Suppe og 
Grod og saa mange S lags Drikkevare man kan opdrive. — 
Saavel paa Lyo som paa Avernako er det en fast Regel at 
holde Skuringsgilde (Hostgilde) Mikkelsaften, og her er „den 
ferske Suppe" en ufravigelig Ret. Fist udgjor en vcesenlig



Del af Oboernes Næringsmidler. Aal kappes man om at 
fange, ellers drives Fiskeriet kun af nogle Husmcend. Saa- 
vidt det kan stroekke t il,  faarZman Aaret rundt Kaal om Son- 
dagen og W rte r om Onsdagen.^

Som Lyoboerne i  flere Hensende holde fast ved det gamle, 
fortjener det og at anfores, at man endnu bruger Kingos 
gamle Kirkesamlebog paa Den og at alle Forsog paa at ind- 
fore evangelist kristelig Salmebog bleve tilbageviste med Be
stemthed.

Paa Lyo fanger man endnu af og t i l  om Vinteren nogle 
Scelhunde, stjont disse langt fra  ere saa talrige, som i  celdre 
Tider, da der idelig klagedes over, at de gjorde Skade paa 
Fiskegarnene. M an kjender endnu en gammel Sang paa Lys, 
som man brugte, naar man drog ud paa Soelhundefangst, og 
for at samle Beboerne tudede man i  det gamle Kohorn. 
Sangen, lod saaledes:

Alle Mcend t i l  Stcevne kom!
Horer hvad det tuder om.
V i stal ud at stikke Scel,
V i stal stikke ham ihjel.
S trax  v i ud paa Isen tren.
Brugte v i jo vore Ben 
Runtenom at lede 
Ester Scelen, hvor den var 
Hvor den sine Piber har 
Den stod strax t i l  rede. '
D a v i kom t i l  Peltsegrund,
Stak v i en i  samme Stund,
Storst iblandt dem alle 
Fire Alen var den lang,
Tor jeg sige denne Gang 
For Kvinder og for Ka'le.



X  Afsnit.

Ly» Kirke, Pmster og Degne.
1. Kirken.

E j langt fra Fyn en lille  O sig harver,
Frugtbar og skjon — og Lyo er dens N avn ;
MenS Sejlere forbi dens Kyst hensvarver;
Den hviler tryg t i  Havets solvblaa Favn.
Og denne O med sine gronne Vange,
Hvor Hvedens Ax for Vinden bojer sig,
Hvor Haren hopper let i  K rattets Gange,
O, ardle H olsten ! — den tilhorer D ig !

Men blandt Akaciers og Guldregns Klynger 
Hist Dens Kirke venlig ttite r frem,
Mens Roser ad dens hvide M u r sig slynger,
Og Karmpepilen staar paa Vagt for dem.
Som et Kapel fra Sydens favre Steder 
Henflvttet, se! hvor smukt den ligger der,
Naar Aftensolen m ild t sin Glans udbreder,
Og darmrer trind t derom med gyldne S k ja r r -------------

Disse Ord skrev davcerende Kapellan Zulius Lassen i sit 
vakre D ig t t i l  Baron Holsten, da denne 1859 havde prydet 
og istandsat Kirken paa Lyo, der ligger saa smukt og venlig 
m idt i  den store Landsby. Sangeren har Ret, naar han 
siger, at den mere ligner et Kapel i  Syden end en Kirke paa 
en af Danmarks skovlose Oer. Kirkens skjonne Beliggenhed 
har vundet betydelig ved i  afvigte Aar at nedrive et gammelt 
Hus, ved Opforelsen af en ny Indgangsport t i l  Kirkegaarden 
og en ny med Cement udsuget Stenmur ud mod Gaden.

Det gamle Sagn, at en Baad fuld af Mennesker er 
kcentret og Folkene druknet, da de vare paa Vejen t i l  Faaborg 
Kirke, tor man vel ikke fceste sonderlig Lid t il,  saa som det



fortcelles om flere Der med ubetydelig Forandring, ja  endog 
med ubestemt Tid. Medens de fleste gamle Efterretninger 
samstemme i, at Lyo forst fik sin egen Kirke efter Reformationen, 
maa man dog snarere fceste Lid t i l  den historiske Meddelelse i 
Traps Beskrivelse, at Kirken blev opfort i  Kristian den forstes 
Tid. Men enten Dens sorste Kirke er opfort i  Kristian den 
forstes eller Kristian den tredies Tid, saa er det vel nok paa- 
lideligt, at den fra forst af kun var opfort af Bindingsvoerk, 
senere af Kalk og Sten. Den skal saaledes vcere bleven fcer- 
dig 1613. Vaabenhuset paa Kirkens sydlige Side er en senere 
Tilbygning, opfort 1645. Taarnet horer heller ikke med t i l  
den oprindelige Kirkebygning, men er as en senere Oprindelse, 
rimeligvis omtrent fra samme Tid, da der paa Kirkestolen 
staar 1642; det er ligesom Kirken opfort af Kampesten, der 
ere satte i  Kalk. Taarnet, der har Tegltag og takkede Gavle, 
har to Klokker, en storre og en mindre. Den storste bcerer en 
Indskrift, hvoraf det erfares, at den er fra den Tid H r. 
Soren Jensen var Sogneprcest paa Lyo (1679). Der har 
vceret en storre Klokke, hvor den lille nu hcenger, men den er 
fort t i l  Dirnisse Kirke.

Kirkens Ind re  er lyst og rummeligt; den har rundbuede 
Vinduer af Trce, Dobefont af Trce og Altertavle af gammelt 
Snedkerarbejde med et Billede af Nadverens Indstiftelse. Paa 
den nordre Side, der ikke afbrydes af Indgangen har den 
24 Stole. Prædikestolen af gammelt udskaaret Arbejde med 
en latinsk Indskrift, hvoraf fes, a l den er indsat i  Kirken 
1615, da Knud Hansen Lund var Prcest paa Oen og Josef 
Pallesen og Peder Hansen Kirkevcerger. I  Fyldingerne have 
tidligere vceret indsat udskaarne Billeder: Kristus med to Evan
gelister ved hver Side. 'D isse ere nu forsvundne tilligemed 
den „S ta fe rin g ", der fandt Sted i H r. Soren Jensens Tid. 
Kirken har ingen Hvcelvinger, men gibset Fjcelleloft, hvor 
under to Lysekroner hcenger, den ene af Messing, skjcenket af 
Prcesten Niels Arktander Holm (stal vcere et Arbejde af han: 
felv), den anden af Glas, fljcenket t i l  Kirken for faa Aar 
siden af en af Oens Bonder. Under Koret var fordum en 
Gravkjcelder, som for hundrede Aar siden „va r ganske opfyldt



med Kister." Birkedommerne og Kirkeværgerne havde her 
deres Lejested, medens Proesterne havde en lignende Kjcrlder 
neden for Koret.

Paa Korets nordlige Sidevceg har man .et vel udfort 
M aleri, der nu er over 200 Aar gammelt. Det forestiller 
Prcesten, Hr. Soren Zensen, med hele hans Fam ilie : 2 voxne 
Sonner og 3 voxne Dotre. Dette prcegtige Epitafium har 
blandt andet folgende Indskrift:

llsnll Levits ballers kors^n sr L r .  Lollrsn llsnson 
1an§ t i l l  LvKusprssst t i l  llsnns L irirs , ts-ll i RullirjsdinK paa. 
LanKsIanll 1600. O sll bsr paa I lM  1680 c>§ Llisabstli 
Nonrall llsdansllattsr, kans ifissrs Hustru ksll i  Ls ttinK  paa 
U ss 1603, lls ll iis r paa 1676.

A f de i  Kirken endnu opbevarede Egetrces Rammer, der 
have doekket adflillige Grave i Kirken lcese v i endnu Navnene 
paa: Lavrits  Zbsen, som dode den 22de Febr. 1660, Hans 
Zbsen, som boede og dode paa Lyo 1660, Degnen Henrik 
Wesling som dode 1731, og hans Hustru B irte  Hansdatter 
som dode samme Aar.

For hundrede Aar siden vare Vceggene, navnlig den 
nordre Sidevceg, der da var uden Vinduer, prydet med ad
flillige Vceggemalerier: S t. Pavlus med et Svoerd i  den ene 
Haand og S i.  Christoforus almindelig kaldet „S to re  Kristoffer", 
et stort Billede midt i  Kirken, der naaede fra Loftet t i l  J o r
den. Paa Skulderen sad et Barn, og i  Haanden bar han et 
med Rode oprykket kloftet Trce, selv gik han i Vand t i l  midt 
paa Benene.

Uagtet Beboerne selv havde opfort Kirken, tillod Kongen 
sig dog at afhcende den tillige med flere andre Kirker ved 
Skjode af 12te Novbr. 1687 t i l  Valdemar Kristoffer Gabel 
t i l  Hvidkilde, som atter under 3die J u n i 1707 overdrog den 
t i l  sin Soster, Armgaard Sofie Gabel, Enke efter Diderik 
Schult t i l  Findstrupgaard, tilligemed Kirkens Tiende, 23 Tdr., 
efter hans Adkomst ved det nysnoevnte kongelige Skjode af 
1687, og Kirken horer endnu under Baroniet Holstenshus.



2. Sognepræster paa Lyo.
1. H r. B a l t  asar  R a s m u s s e n  er kaldet af Menig

heden 1553. Paa Lensmandens Forestilling fljcenkede Kongen 
den halve Tiende af Den t i l  Prcestens Underholdning, hvad 
nok kunde vcere nodvendigt, da han ikke engang havde en 
Gaard t i l  Embedsbolig, men „e t eneste Hus, som Bonderne 
havde opfort", og som laa vesten for Kirken, hvor nu Prcestehaven 
er. Højtidsofferet skulde han ikke blive fed af, da 5 —6 Mk. 
var det hojeste, han kunde naa ved nogen Hojtid. Hvad han 
iovrig t havde at drage Zndtcegter af, var ikke meget. Bonderne 
havde lagt et Pund Land i  hver af Byens Marker t i l  Em
bedet —  det var saa meget Land, som man kunde saa med 
3 Tdr. Byg, i  hver Mark, omtrent 12 Tdr. Land, efter vort 
nuvcerende M aal, dertil 3 fmaa Englodder. H r. Baltasar 
synes dog at have kommet godt ud af det paa Lyd, og han 
blev der i  Kaldet t i l  sin Dod, enten i S lutningen af 1580, 
eller i  Begyndelsen af 1581, da han efter Lyo Kirkebog skal 
have vceret Proest der i  28 Aar.

2. H r. S o r e n  Hansen  F y n b o  blev kaldet t i l  Proest 
her paa Landet efter H r. Baltasar. Men det synes ikke, at 
han kunde komme ud af det med Bonderne, der ikke alene 
intet Tillceg gav ham t i l  den H r. Baltasar tildelte knappe 
Prcestelon, men sogte vel endog at afkorte ham, hvor de kunde. 
Han forlod derfor snart igjen sit Kald — „sagde sig derfra 
og begjcrrede at forses med et andet." Han forlangte det 
nodtorftige t i l  Hustru og Born og talede med Biskoppen ( Ia -  
kob Madsen) derom, da denne under sin Visitats 1588 besogte 
O tto Emiksen paa Stensgaard. H r. Soren har nceppe vceret 
Proest et A ar t i l  Ende, th i den folgende Proest kom allerede 
her t i l  Kaldet 1581, og Hr. Soren Hansen ncevnes ikke en
gang i  Proesteroekken i  Dens Kirkebog.

3. P e d e r  L a v  r i t s e n ,  der var en Jyde, kom som an- 
fo rt t i l  Kaldet 1581. I  Henseende t i l  Kaldets Ringhed kan 
kun siges det samme, som der er sagt om hans Formand. Z  
en Indberetning om dets Tilstand klager han over, at Sogne- 
moendene unddroge sig fra at yde, hvad de ved hans T il-



trcedelse selv havde givet ham Brev paa: „de havde mindsket 
Prcestens Lem i  6 samfulde Aar og frataget 4 D rte r Byg og 
1 Skp. Havre." Desuagtet blev han dog ved Kaldet og var 
Prcrst paa Lys i  21 A a r . ')  Han dode efter Blochs Beret
ning 1602, medens Wibergs Prcrstercekke viser, at han forst 
er afgaaet ved Doden 1610, altsaa flere Aar efter at han 
havde opladt Kaldet t i l

4. K n u d  H a n s e n  L u n d ,  der af Bonderne havde 
faaet Lofte paa Lyo Kald „naar H r. Peder var dod og af
gangen." Han blev kaldet hertil 1602 og fcestede en Gaard 
syd for Kirken, hvor han boede. Det synes, at han befandt 
sig godt paa Lyo. Der fortcelles om ham, at han en Ny- 
aarsdag hjcertelig takkede Gud for sit Juleoffer, der belob sig 
t i l  1 Rd. 4 M k.; et saadant Offer havde han aldrig tilfo rn  
modtaget. Im od  Slutningen af hans Embedstid blev han 
derimod indviklet i  en ubehagelig Sag, fordi han havde viet 
et P a r Folk, der vare i  Slcegt med hinanden i  tredje Led og 
havde bedrevet Hor med hinanden. Han klagede for sin B i
skop i  Foraaret 1630, at man truede ham med Rettergang, 
men hans kort efter paafolgende Dod gjorde Ende paa Sagen. 
Hans Dotre giftede sig med Bonder paa Oen, og en Del af 
Beboerne vidste endnu for hundrede Aar siden at nedstamme 
fra  dem. Han havde en Son, som forst var Skrceder og 
siden Forpagter paa Nielstrup. Hans Son Henrik Larsen 
Lund var Kjobmand i  Faaborg og Fader til. Kanselliraad 
Lund paa Damsbo.

Efter Knnd Lunds Dod stod Kaldet ledigt i  to Aar, og 
man havde noer ingen Prcest faaet i  den afdodes Sted. De 
egenraadige Lyboer og den knappe Proestelon fkroekkede nu de 
mere lcerde Prcester fra at soge et saa flet aflagt Embede. 
Sognenemoendene sogte derfor deres Herflab, H r. Klavs 
Brockenhus, der paa den Tid var Landsdommer, og som saa- 
dan havde Oen i  Forlening. Han havde saa holdt Samraad
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' )  Det er muligt, at der har voeret 2 Prcester efter hinanden af 
samme Navn, thi i  Indberetningen af 1690 anføres 1) H r. B a lta , 
sar, 2) H r. S aften , 3) H r. Peder, 4 nok H r. Peder.



med Biskoppen, der sendte Hans Sorensen der over sor at se 
Lejligheden, men Han kom tilbage og sagde: „N e j hellere 
oppebie anden Lejlighed end tage derimod." Den 14de M a j 
1632 var Klavs Brockenhus igjen hos Biskoppen om at faa 
en Prcest t i l  Den og havde de nok i Forening forestillet Kon
gen de fattige Forhold paa Lyo, hvilket havde t i l  Folge, at 
Kong Kristian den fjerde under 18de Zuni s. A. resolverede, 
at Sogneprcesten paa Lyo stal beholde sin Residents en Gaard 
samme Steds og aarlig udvises af Lensmanden paa Hagen
stov 10 Lces Ved af Helnoes Skov uden nogen Betaling. Nu 
blev Kaldet tilbudt Kapellanen i LEroskjobing, Hr. Frans 
Hansen, og det saa ogsaa ud t i l  at han havde taget imod 
det, men han skrev under 16de Avgust t i l  Biskoppen, at han 
havde betcenkt sig. Senest Dagen efter havde Lyoboerne dog 
selv valgt sig en Prcest, davcerende Kapellan i  Kettinge paa 
A ls, H r. Soren Jensen, som ved en Rejse t i l  Fyn i  stoerk 
S torm  maatte ty der ind; og da der i  de to Aar ingen 
Prcest, havde vceret, modtoge Beboerne ham med aabne Arme 
„som en Engel, der var sendt dem af Vorherre selv." De 
bade ham om at prcedike for dem og at blive hos dem for 
bestandig, hvad han efter nogen Betcenkning ogsaa indgik paa, 
og den 21de Avgust 1632 er hans Kaldsbrev stadfcestet af 
Lensmanden, H r. Klavs Brockenhus.

5. S o r e n  J e n s e n  var fodt i  Rudkjobing i Aaret 
1600, hvor hans Fader var Smed. 1608 kom han i  den 
danste Skole, 1612 i  den latinske, som han sogte i  3 Aar, t i l  
han kom i  Odense Skole, hvorfra han 1619 blev sendt t i l  
Hojstolen i  Kjobenhavn, og opholdt sig her i  2 Aar. 1623 
blev han Rektor i sin Fodeby Rudkjobiug, som han to Aar 
senere forlod med de bedste Vidnesbyrd, da han 1625 blev 
kaldet t i l  Kapellan i  Kettinge paa A ls, ester Jorgen Jensen 
Rhodius. Han giftede sig med dennes Enke, Elisabet Monrad, 
Datter af Sogneprcesten i  Kettinge, Johan Davidsen Monrad. 
Soren Jensen blev saaledes Stedfader t i l  6 Born og selv 
Fader t i l  2 Sonner og 1 Datter, der antoge Navnet Rhodius. 
—  Soren Jensen var en kraftig Mand, en god Husholder og 
Agerdyrker, der selv gik med i  Marken og med egen Haand



rejste Stengjcerder og deslige. Han byggede Prcestegaarden 
op af ny, og ved hans Iv e r  og Omsorg blev Kirken opfort, 
som den tildels endnu staar. Han havde sine Modstandere og For- 
folgere, hvis Skyld det synes at have vceret, at han kun i  2 
Aar fik de af Kongen stjcenkede 10 Lces Ved, ligesom han t i l  
Krigsstyr blev ansat for 100 Rd., hvilket han vidste, 
var langt mere, end han et helt Aar fik t i l  Underholdning, 
th i hans Offer bragte ham ingen Hojtid over 4 Rd. Og da 
Bonderne mest saaede Havre og kun lid t Rug og Byg og 
ingen W rter, kan man let begribe, at Tienden ikke havde stor 
Vcerdi.

Soren Jensen har efterladt mange M inder i  Lyo B irks 
Tingbog. Han var ikke altid i  den bedste Forstaaelse med 
Bonderne, der gave ham Dgenavnet Soren Skrcephat. Saa- 
ledes forte han 1666 en Bonde Niels Jensen t i l  Tinge, idet 
han beskyldte ham for at have plojet for noer Prcestens Ager. 
Bonden ncegtede det og paastod, at han kun havde plojet som 
hidtil, og hermed nmatte Hr. Soren lade sig noje. En anden 
Gang stal han have svoret sig en Eng t il,  og Stedet vises 
endnu under Navn af Skroephatshul. Med Degnen, Knud 
Pedersen, havde han en Del Stridigheder, og det lykkedes ham 
tilsidst at faa denne assat og sin egen Svigerson, Rasmus 
Karlsen indsat i  hans Sted. D a Prcesten 1668 vilde fore 
denne ind i  Degnebolet, kom Knud Degn dem unode, og da 
Prcesten bod ham at gaa af Vejen, brolede han: „Hvad har 
D u  ved m it Hus at bestille?" og saa vare de strax i  iv rig  
Trcette. Degnen hcevede sin Stok med begge Hcender mod 
H r. Soren, der havde faaet et ordentligt Dredast, dersom 
Rasmus Karlsen ikke havde gaaet dem imellem. Knud Degn 
maatte nu finde sig i  at trcede af, thi han havde for 20 Aar 
siden udgivet sin Forpligt t i l  Prcesten, at, hvis han oftere 
gjorde ham noget imod, „da at lide uden al Naade som en 
Logner."

Nogle Aar senere blev Prcesten forbitret paa en Gaard- 
mands Kone, hvem han overfaldt paa Gaden og slog et H u l 
i  Hovedet, saa Blodet flod ned ad hendes Kinder. Bonden, 
hvis Navn var Hans Hansen, lod denne „overfusende" Prcest
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indkalde for Dens Birketing. Han paastod, at Prcesten fluide 
svare for hendes Liv, om hun dode inden Aar og Dag. Der 
blev nu udncevnt Sandemcend af Lyo B irk, men nceste Ting
dag lod Prcesten ved Kontrastcevning Bonden indkalde for 
Brud paa Kirkefred, idet Hans Hansen havde taget Prcesten 
i  Kjolen, da de gik ud af Kirken og gav Last og Klage over 
ham, fordi han havde ladet et Bcest (en dod Hest) ligge paa 
12te Dag paa Prcestens Ager. Men just som Sagen stod t i l  
at stedes for Sandemcends Dom, var der ved „gode Mcrnds 
Mellemkomst" truffet miudelig Afgjorelse.

Den vcerste Sag havde han dog 1677 med sin egen Son,
Zorgen Sorensen Rhodius, der allerede 1674, havde faaet
Lofte om at blive Faderens Eftermand, og som saadan tjente
for sit Brod, fom dennes Medtjener; men han maatte doje
haarde Krcenkelser, in d til Taalmodigheden brast. I  et den
22de Januar 1677 affattet K lageflrift hedder det blandt andet
„a t det nu ved famme gode Guds Aands Bistand er bleven 
Mennesker her paa Jorden bekjendt, hvor haardt jeg ind til nu 
omsider foraarsages formedelst min Faders ubesindige Frem
fusenhed og fremfusende ubesindige Grovhed, med hvilke han 
imod al faderlig Kjcerlighed, imod al Lov og Net, ja imod 
al kristelig Eftertcenkende, dertil lige som ved M agt af selv- 
raadig Scersindethed, eller maafle af onde Menneskers T il
skyndelse uforbigcengelig haardelig tvinges. Jeg v il ej tale 
om, hvorledes han 1675 den 25de J u li  overfaldt mig i  m it 
eget Hus med Forbandelser, Skjceldsord, Forhaanelser, Tru
sler og Undsigelser og Tirsdagen derefter tog det samme for 
igjen, forst hjemme og saa i  Degnens Hus, hvorfra jeg 
maatte redde mig ved Flugt. Jeg v il heller inte tale om 
hans fast umenneskelige Forhold imod mig, efter den imellem 
os oprettede Kontrakt, hvilket han i  de fleste Poster synes 
inte at agte. Men det er m it hojt foraarsagede Klagemaal, 
at m in Fader, bemeldte Soren Jensen, atter igjen i  Kirken 
uden al retmcessig Aarsag og uden Skyld og Brode overfaldt 
mig den Sondag imellem J u l og Nytaar, med grulige For
haanelser, afskyelige Trufler og grcesselige Undsigelser, som jeg 
tog Menigheden t i l  Vidne paa. —  Siden gik han i Byen og 
flabede sig som et afsindigt Menneske, lovede at flyde mig, 
hvor han kunde trceffe det." Jorgen Sorensen lover saa til-
sidst, at erindre ham, naar han skal tale ved hans Kiste.



Hvad Udfald Sagen fik, er ikke bekjendt, da den gamle 
Prcest i  sit S va r gik ud paa, at Sonnen var en trcettekjcer 
Mand, der ikke v il unde ham Ro t i l  at tale i  Kirken, ligesom 
han ikke indlader sig under Lyv Birketing, men kaster sig 
under den gejstlige Ret. Det sidste Minde i Tingbogen om 
Soren Zensen er en Protest mod en fattig Husmand, der 
1680 bod ham 2 Rd. for en Ligprædiken over sin Fader; det 
var Prcesten misfornojet med, thi Proesterne vare i Regelen 
temmelig stive med Betalingen, og Husmanden paa Lyo maatte 
saa give ham 3 Nd. Samme Aar dode han. Hans egen 
Son har rimeligvis holdt Ligprædiken over ham, men om han 
tog sin Text af Tingbogen eller af Bibelen vides ikke.

A f Soren Jensens ovrige Vorn blev Jens Sorensen 
Raadmand i  Faaborg. En tredje Son dode paa Gymnasiet 
i  Odense. A f Dotrene blev den ene (Anne) g ift med Prcesten 
Bang paa Avernako, den anden med Degnen Rasmus Karlsen 
og to andre dode som unge Piger.

6. J o r g e n  S o r e n s e n  R h o d i u s  var fodt paa Lyo 
1633. Han deponerede 1656 og efter at have fuldfort sine 
Studeringer fik han 1669 sit offentlige Vidnesbyrd fra U n i
versitetet, og samme Aar blev han kaldet t i l  Kapellan i M id 
delfart, hvilket Embede han beklcedte t i l  han 1675 drog t i l  
Lyo, hvor H r. Hans Bang allerede 1660 var kaldet t i l  Ka
pellan hos H r. Soren Jensen, med Lofte om at blive dennes 
Efterfolger, men da H r. Soren ikke behovede ham, kom Hans 
Bang ikke t i l  Lyo, men modtog 1675 Barlose Sognekald, og 
Jorgen Sorensen fik saaledes Lofte paa Lyo Kald, hvor han 
1680 blev virkelig Sogneprcest. Han havde cegtet Kirsten 
Hansdatier Fosf, en Datter af Magister Foss i Odense. 
Deres 3 Born vare: en Son Johan Jorgen Rhodius og 2 
Dotre: Anne Elisabet, gift med Eftermanden, og Magdalene 
Kirstine, gift med Forpagter Henrik Kjcrr. H r. Jorgen skal 
ikke have vceret en saa stor Husholder som Faderen, men 
han haandhcevede dog den smukke Have, som denne havde 
plantet og besat med Frugttrceer, som han havde hentet fra 
A ls. H r. Jorgen opforte det „ H o j e  H u s "  i  Prcestegaarden, 
og nod siden 2 Mk. af hver Gaard, en A fg ift, der, omskreven



i  Byg, endnu svares af Beboerne. Han skildres som en meget 
andcegtig Mand, der ofte ikke kunde faa Ordene frem for 
Graad. Naar v i have set ham rejse Sag mod hans egen 
Fader, hvad ikke kan betegne ham som den fromme Mand, se 
v i ham jcevnlig som den sagtmodige Fredsmcegler ved Birke
tinget, hvor han lige som Faderen meget ofte var tilstede. En 
Gang var han ncer bleven et Offer for en balstyrig Tjeneste
dreng. Det tra f sig en Aften, at Præstekonen havde ta lt 
nogle O rd, der havde ophidset Drengen, idet hun havde sigtet 
ham for at have ravet Pigens 2Ere, hvor over Drengen 
teede sig som et rasende Menneske, mishandlede og udfljceldte 
baade Præstekonen, den ene af Pigerne og Prcesten selv, 
som han overfaldt i  hans Seng, saa Gaardens andre Karle 
og Skolemesteren maatte kaldes t il.  for at skaffe Fred 
i  Huset. A t Drengen (o: Karlen) blev sart for Retten, 
er en Selvfalge, men ved nceste Tingdag var han nok saa 
frcek at lade Prcesten indkalde for resterende Vinterlan 20 
Skp. Byg, 1 P a r Sko, 1 Lces Ved og 1 P a r Trcesko, samt 
20 Skp. Byg, 20 Skp. Havre, 1 P a r Sko, 6 Alen Lcerred 
og 5 A l. Vadmel for Sommeren. Sagen ordnedes dog ved 
Forlig , idet Drengen bad sin kjcere Sjcelesarger om Forladelse 
for sin „Vanvittighed og ubesindige Hastighed", gav 12 Rdr. 
og betalte Sagens Omkostninger.

F ra H r. Zargens Haand har man 1690 en Opgivelse i 
Bispearkivet om Kaldets Zndtcegter, as hvilke falgende frem- 
hoeves: Der har vceret 23 halve Gaarde, nu kun 22, foruden 
at de samme halve Gaarde ere ilde omtumlede: en haver 6 
Dele, en anden 5 Dele, en tredie 4, somme 3, somme 2 og 
nogle kun 1 Del. Banderne give i  Tiende hver tyvende 
Kjcerv, uanset, at v i foruden Prcestens P a rt haver den halve 
Kirke Tiende. A f Kvcegtienden kan der tilfalde Prcesten 4 
Lam og 4 h af hver Kalv, 2— 3 sz af hver G ris. H ajtids
offer ved hver Hajtid 6 Slettedaler, en Snes AZg af hver 
hel, (fire Deles Gaard), ligeledes et Bygbrad eller 4 st. Der 
var bevilget min salig Fader 10 Lces Ved af Helnces Skov, 
under Hagenskov Len, soul han nad i  to Aar, men aldrig 
mere. V il v i have Olden, fta l v i kjabe det i  Fyn. Rug og 
Hvede saas ikke her, det fta l v i ogsaa kjabe i  Faaborg i dyre 
Domme.

Iargen Nhodius dade i  Foraaret 1692. Ved det den



4de A p ril afholdte Skifte fandtes S o lv to j t i l  Vcerdi af 56 
Rd., deriblandt en stor Solvkande paa 51  ̂ Lod, en mindre 
t i l  32 Lod, et Boeger paa 10 Lod. Der fandtes ligeledes en 
Del T into j, en Del Sengeklceder, 5 Heste 9 Koer, S Ungkvoeg 
og 16 Faar. Prcestens efterladte Bogsamling blev kun regnet 
for 4 Rdr. 2 Mk. 12 h. Gaardens Bygning var saa brost- 
foeldig, at den kun ansattes for 100 Rdr. Boets hele Vcerdi 
var 240 Rdr. og Gjcelden 190 Rdr. Ved det to A ar tid
ligere afholdte Skifte i  Lyv Prcestegaard efter Jorgen Rho- 
dius's Hustru, Kristine Hansdatter Foss, bestod Gaardens Be- 
scetning af 7 Heste og l Fol, 9 Koer og 13Ungkvceg. Boets 
Vcerdi var dengang 450 Rdr. og Gjcelden 74.

7. B e r t e l  L a v r i t s e n  B o l l e r  var fodt i Assens den 
20de J u n i 1666. Hans Fader Lavrits  Bertelsen var Kjob- 
mand. D a  han kunde lcese dansk, blev han sat i  den latinske 
Skole, som han sogte t i l  1682, da han blev optagen i  Odense 
Skole og det folgende Aar paa Gymnasiet sammesteds, hvor
fra han 1684 blev sendt t i l  Hojskolen i  Kjobenhavn. To Aar 
senere, den 22de J u li 1686 tog han theologifl Embedsexamen. 
1687 blev han Huslcerer i Kjolstrup og Munkebo, hvorfra 
han 1689 drog t i l  Svanninge for ogsaa der at vcere Hus
lcerer, hvor han tjente i  halvandet Aar, t i l  han den 4de 
Decbr. 1690 af Kammerherre Valdemar Kr. Gabel fik Brev 
paa Lyo Sognekald, naar Hr. Jorgen Rhodius var dsd og 
afgangen, og imidlertid som Medtjener at gaa ham tilhaande. 
Som  saadan blev han indviet af B iflop Kingo og indsat den 
den 22de Febr. 1691. Efter at have vceret Medtjener i  lid t 
over fire Aar, blev han ved sin Svigerfaders Dod Sogne- 
prcest. — Hr. Bertel Lavritsen var en virksom Mand, som 
forbedrede de forfaldne Bygninger med et nyt Hus i  Prceste- 
tosten og indloste 1698 Prcestegaarden af Fattigdirektoren 
i  Kjobenhavn for 100 Rdr. Han indforte nyt Scedekorn t i l  
Den, blandt andet de gule W rter, fom ikke tidligere havde 
vceret dyrket der. Han indrettede en aaben Gravkjcelder i  
Kirken, som dog nu er tildcekket. Ved Siden af den V irk
somhed, som han udfoldede i flere Retninger, var han en god 
Husholder, en crrlig, stille og gudfrygtig Mand. Han var 2



Gange gift. Den fsrste Kone, Anne Elisabet Rhodius, cegtede 
han den 22de Septbr. i 691. Hun dade den 22de Decbr. 
1708, efter at have skjcenket ham 7 S M uer og 3 Datre. 
Lavrits , der dengang var 12 Aar gi., blev Degn t i l  Ore og 
Brcenderup, Kirsten blev gift med en Skrceder March i Kjaben- 
havn, Bartholin, den yngste af dem alle, var kun to Aar 
gammel, han blev senere Kontrollar i Aalborg. Den 19de 
Decbr. 1710 holdt Bertel Lauritsen sit andet B ry llup , idet 
han cegtede den rige Jargen Pougdals og Hedevig Nevent- 
lows Datter af Horne, Maren Pougdal, med hvem han blev 
Fader t i l  svigende B a rn : Jargen Pougdal, Prcest for Dalle- 
fjelde og Musse paa Lolland, Goske D itlev dade i  Ostindien, 
Henrik Reventlow omkom ved et Vaadesknd, Anne Elisabet 
og Anne Hedevig dade ugifte.

Bertel Boller dade i  Foraaret 1728. Den 12te A p ril 
s. A. blev der afholdt Skifte, hvorved der forefandtes en meget 
stor Del Salvta j, navnlig 3 store Salvkander paa 64, 51 og 
30 Lod, Pokaler, Bcegere og andet mere. En stor Del Tin 
og Kobbertaj, en forholdsvis stor Del Sengeklceder, Lagener, 
Linned og Dcekketaj. Efter alle Omkostningers og Udgifters 
Fradrag blev der 829 Rdr. t i l  Deling imellem Enken og 
Barnene.

8. N i e l s  A r k t a n d e r  H o l m  var fadt i  Vigerslev den 
10de Septbr. 1701, hvor hans Fader Kristen Holm var Prcest. 
Han dade im idlertid i  Sannens tredie Aar og den celdste 
Broder, som efterfulgte Faderen i  Embedet, satte ham i Huset 
hos sin Svigerfader, Kristian Bircherod i  Scerslev, hvor Niels 
Holm nad Undervisning sammen med dennes Sanner. Siden 
kom han paa Odense Gymnasium, hvorfra han efter to Aars 
Ophold 1721 blev sendt t i l  Kjabenhavn og efter fuldendt 
Studering blev han 1725 Huslcerer paa Elvedgaard hos 
Oberst Brugmann, hvorfra han 3 Aar fenere den 27de J u li  
1728 blev kaldet t i l  Sogneprcest paa Lya, i  afdade Bertel 
Bollers Sted. Et halvt Aar senere giftede han sig med 
Enken, Maren Jargensdatter Pougdal. Hun skjoenkede ham 
2 Sanner, af hvilke Bertel Nielsen Holm, der var fadt 1729 
blev Kapellan hos sin Fader 1763, men samme A ar kaldet



t i l  Sognepræst i  Allested. — Maren Zorgensdatter Pougdal
dode den 25de M a j 1755 efter at have vceret Prcestekone paa
Lyo i  44 Aar. Samtiden giver hende det Skudsmaal, at det
var en dydig og huslig Kvinde, og Kirkebogen har folgende
om hendes Dod: „D en 25de M a j dode Præstekonen, den meget 
hcederlige, dydcedle Gud ho jE en d e  Mad., nu i  Guds Himmel 
salig Maren Pougdal —  Onsdagen den 3die Zun i blev hendes 
hcederlige dode Legeme med kristelige Ceremonier hcederligen 
nedsat i  Lyo Kirke udi mange fornemme, Gejstlige og Verds
liges anseeligt Forsamling. Hun levede i  denne Verden i  66 
Aar, 3 Maaneder og 8 Dage. Provsten i  Vesterhoesinge, 
H r. Niels Nykirk prcedikede." —  Niels Holm havde Sans for
mekaniske Arbejder, blandt andet har han lavet en Lysekrone, 
der pryder Lyo Kirke, og et Stueur, der endnu staar i  Proeste- 
gaarden, som udmcerker sig ved en fast og regelmcessig Gang. 
Han var en begavet Prcest og en beaandet Kristen, agtet og 
elflet i  Menigheden, paa hvis indstcendige Begjcering han blev 
boende hos dem, for at ende stue Dage paa den lille  D , hvis 
Prcest han havde vceret i  53 Aar, da han dode den 21de 
Avgust 1781.H

9. K r i s t i a n  J a k o b s e n P i n g e l  var fodt i  Helsingor 
1745, hvor hans Fader, Jakob Kristian Pingel dengang var 
residerende Kapellan ved S t. M arie Kirke, men senere blev 
Sogneprcest ved S t. Knuds Kirke i  Odense og afsat 1773 for 
losagtig Omgang. 2) Moderen var M arie  Elisabeth Winding. 
Pingel blev Student fra  Slagelse 1762, Kandidat 1770, Ka
pellan paa Lyo 1777 og virkelig Sogneprcest sammesteds 1781. 
Han giftede sig den 24de M a j 1782 med B irg itte  Dorte 
Zeuthen, Datter af Zens H. Zeuthen i  Allested og Dorte 
Nielsdatter Serup. Pingel var en svcer Mand og iv rig  
Prcedikant, som selv i  den koldeste Vintertid maatte tage tort 
Linned paa, naar han kom fra Kirken, saa varm blev han af 
at tale. Han dode pludselig efter Prcediken, Almindelig Bede
dag (o: 22de April) 1785, og samme Dag horte Menigheden

' )  O m  N. A . Holm  se Wibergs Prcestehist. I I .  354. Gjessing Jubell. 
111. 264.
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under Gudstjenesten et Barn groede i  Kirken, skjont intet saa- 
dant var tilstede. Det udlagdes som et Varsel om Prcestens 
Dod. Han efterlod Enken, der overlevede ham i 18 Aar og 
en Datter.

10. Z e n s M a t i a s L e t h  var sodt den 13deJuni 1753 
i  Dalum  ved Odense, hvor hans Fader Zorgen Baggesen Leth 
var Sognepræst. Han blev Student sra Odense 1773 og 
Kandidat 1780. Fire A ar senere blev han residerende Kapellan 
i  Dalum og et halvt Aar senere, den 10de Ju n i 1785, kaldet 
t i l  Sogneprcest paa Lyo, hvilket Embede han beklcedte i  9 
Aar, t i l  han den 2den M a j 1794 blev Jakob P au lin  Clausens 
Eftermand som Sogneprcest i  Svaninge. Det var den forste 
Prcest, der efter at have levet sig ind i  Forholdene der paa 
Den forlod Kaldet for at ombytte det med et storre. I  hele 
200 Aar havde Lyo Lands Prcester levet og doet der paa 
Den. Han var gist med Salome Balslev, Datter af Laurits 
L. I .  Balslev af Haarslev, der skjcenkede ham 4 Sonner og 
1 Datter, af hvilke 2 Sonner have vceret Prcester her i  Egnen, 
nemlig Joh. Fred. Leth i  Svaninge og Lars B . Leth i  
Horne. Efter at Salome Balslev 1813 var bleven Enke, 
giftede hun sig med en ung Bonde, Rasmus Hansen af 
Fuglesanggaarden i  Brahetrolleborg Sogn, hvilken Gaard de 
snart ombyttede med Bejrholm ved Vesterskjerninge.

11. D i t l e v  K r i s t o f f e r A a b y e  var fodt i Svaninge den 
4de Oktbr. 1743. Faderen Hans I .  I .  Aabye var Prcest og 
Moderen Anne Margrete Hansdatter Lundegaard. Han blev 
Student ved privat Forberedelse i Nyborg 1763 og Kandidat 
1765. Som saadan tjente han tilligemed sin celdre Broder 
ved Kristian den syvendes Hof i  Strnenses og Dronning 
M atildes Tid, idet han var Pagehovmester og Broderen 
Gehejmesekretcer for Struense. Ved dennes Fald kom de begge 
ud af deres S tillinger. Aabye blev senere Kapellan i  Vigers
lev og Voflinge, hvor han 1794 giftede sig med Anne Katrine 
Johnsen, der var sodt paa Polsgaard der i  Sognet 1756. 
Den 23de M aj 1794 blev han kaldet t i l  Sogneproest paa 
Lyo, hvor han dode den 5te M arts  1817, efter at have vceret



Prcest der paa Den i  23 Aar. 4 Boru: 2 Sonner og 2 
Dotre. Enken dode i  Faaborg den 21de Avg. 1822.

12. Z e n s  K r i s t i a n  F a n g e l  fodt i  Tranderup paa 
LEro den 29de J u li 1789, hvor hans Fader, Gomme Fangel, 
senere Prcest i  Rise, dengang var Prcest. Han blev Student 
fra Frederiksborg 1806, Kandidat den 14de Zanuar 1813. 
To Aar senere blev han residerende Kapellan i  Tikjob, Horn- 
bcek og Hellebcek, hvilket Embede han atter efter to Aars For
lob ombyttede med Lyo Sognekald. Den 29de Decbr. 1820 
blev han kaldet t i l  Sogueprcest i  Svaninge. 1815 havde han 
cegtet Juger B irg itte  P latou, Datter af Fred. K. P la tou i 
Dster Egesborg i Sjoellaud. Han dode den 20de Novbr. 1834. 
4 Sonner og 5 Dotre.

13. N i k o l a j  J b s e n ,  Son af Skrcedermester Jeppe 
Andreasen i  Odense, fodt 1774. En celdre Broder Andreas 
Jbsen, senere Sognepræst i  Norre-Broby var allerede med 
Held gaaet frem paa den studerende Bane, hvilket vakte Lysten 
hos Nicolaj t i l  at betroede samme Vej. Han blev saaledes 
Student fra Odense Skole 1793 og Kandidat den 24de Oktb. 
1800. To Aar senere den 29de Oktbr. 1802, blev han per
sonel Kapellan hos Prcesten Gottschalck i  Jordlose og som 
saadan ordineret den 12te Novbr. s. A. Efter Gottschalcks Dod 
i  Aaret 1805, blev han i  Foraaret 1808 Kapellan hos Steen- 
buch i  Uggerslev, som ligeledes dode to Aar efter at Jbsen va r 
bleven ansat som Hjcelpeprcest. Nu blev han i  Foraaret 1812 
ansat i  samme Tjeneste ved Stenstrup og Lunde Sognekald, 
hvor han efter 5 ' Aars Forlob atter stod ledig ved Prcestens 
Afsked. E t Aar senere den 15de A v ril 1818 fik han igjen 
Tjeneste hos Ammentorp i  Vesteraaby, men ved hans kort 
efter paafolgende Dod stod Jbsen atter uden Erhverv. Det 
syntes som alle Adgange t i l  et selvstændigt Embede vare 
spoerrede for ham —  man v il vide, at han var skreven paa 
Kanselliets Erindringsliste, fordi han engang gav knubbede 
Ord. Focst i  Aaret 1821 aabnedes Udsigt t i l  et Levebrod 
for ham, idet Lyo Sognekald ved Jens Fangels Forflyttelse 
nu stod ledigt, og Jbsen blev saaledes kaldet t i l  Prcest paa 
Oen. Han giftede sig nu med sin mangeaarige Forlovede



Dorte Steenbuch af Uggerslev, der var fodt 1777. Hun 
var saaledes 44 Aar ogJbsen 47. Deres oegtestabelige Lykke, 
som i  mange Aar havde vceret deres gyldne Drom, varede 
kun kort, idet Jbsen dode efter 5 Aars Forlob den 12te Avg. ^ 
1826. Enken dode (uden Born) i  Norre-Broby Prcestegaard 
den 4de M a j 1855.

14. H a n s  A a b y e ,  en Son af tidligere Sogneproest her 
paa Den D itlev Kr. Aabye og fodt i  Lyo Prcestegaard den 5te 
Decbr. 1797, blev Student fra Odense Skole 1817 og Kan
didat med forste Karakter den 23de Oktobr. 1822. Det fol- 
gende Foraar blev han personel Kapellan i  Gudme og B rud
ager og 3 Aar senere, den 6te Dktbr. 1826, Sogneproest paa 
Lyo. Den 51e Januar 1827 giftede han sig med Kristians 
Ulrikke B. Ouist, Datter af Kjobmand Kr. Ludv. Quist i  
Svendborg. Hun dode den 9de Novbr. 1861. A f deres 3 
Born lever km  Datteren, Margrete, g ift med Sonderjyden 
P . A. Nissen, der nu er Lejer af Proestegaardens Avlsbrug. 
De bo sammen nred deres gamle Fader i  samme Bolig, hvor 
han for 80 A ar siden for forste Gang saa Dagens Lys, og 
hvor han nu i over 50 Aar har levet og virket i den bedste 
Forstaaelse med Dens Beboere. — Efter at Hans Aabye i 
flere Aar havde set sig nodt t i l  at holde Medtjener ved sit 
Kald, ssgte han sin Afsked, der i  Naade blev ham meddelt 
under 2den Septbr. 1874, og davoerende Kapellan Eriksen 
blev da kaldet t i l  hans Efterfolger.

15. K a r l  K r i s t i a n  E r i k s e n  er en Son af forhenv.
Kornhandler Anders Eriksen i  Kjobenhavn og Kirstine M or
tensen. Han er fodt ven 4de Januar 1831, dimitteret fra det 
Westenske In s titu t 1851, Kandidat 1858, Kapellan paa Lyo 
1861 og Sogneproest sammesteds 1874. 1866 blev han gift
med Hedevig Kirstine Fenger, Datter af davoerende Kammer- 
raad Fenger paa Avgustenborg. I  Foraaret 1877 blev han 
kaldet t i l  Sogneproest for Volstrup og Horby Menigheder i  
Aalborg S t if t  og under 14de M a j s. A. blev personel Kapellan 
i  Horby i  Holbcek Amt, S o f u s  v. H a v e n ,  bestikket t i l  
Sogneproest paa Lyo.



Kapellaner paa Lyo i den nyere Tid.
R a s m u s  J o h a n s e n  B a g g es e n  var fadt i  Oure ved 

Svendborg den 2den Oktbr. 1802, hvor hans Fader var 
Prceft. Han blev forst Seminarist 1824, siden gav han sig 
t i l  at studere og blev Kandidat l836. I  Efteraaret 1837 
blev han Kapellan paa Lyo, hvor han tjente i  9 Aar. Hans 
Minde lever endnu i  mere end almindelig kjcerlig Erindring. 
1846 kom han t i l  Korup, og 1819 blev han Sogneprcest paa 
Hirisholmene, >855 i Harte og Bramdrup og endelig 1863 
i Oure og Vejstrup, hvor han dode 1873.

J u l i u s  Lassen  var Kapellan her paa Den halvtredie 
Aar, sra Foraaret 1858 t i l  Efteraaret 1860, hvor han skrev 
flere af sine smukke Sange: „Danmarks. Bog", „Lyo  Kirke", 
„Havlittens Sang ved Lyo" og flere. Herfra flyttede han 
over t i l  Jyllands vilde Hedeegne, hvor han forst blev Prcest i  
Dollerup ved Viborg og siden i Vindum. Ju liu s  Lassen er 
fadt den 10de Oktbr. 18! 7 i  Birkerod, hvor hans Fader var 
Skolelcerer. Han blev Student ,1837 og Kandidat !844. 
Siden var han Hjcelpeprcrst adskillige Steder, for han kom
t i l  Lyo.

J u l i u s  E r l a n d s e n  var derncest Hjcelpeprcest en kort 
Tid, efter at have vceret personel Kapellan i Norre Jernlose, 
og inden han den 18de Febr. 1861 blev Katheket i Assens. 
Han var fodt i  Ringsted 1823, hvor hans Fader var Urmager.

3. Degne paa Lyo.
I  Oens Kirkebog findes en Fortegnelse over Degnene ved 

Siden af Prcestercekken, og efter denne skal
1. J o r g e n  J o r g e n s e n  have vceret den forste Degn 

paa Lyo.
2. P e d e r  H a n s e n  var rimeligvis allerede Degn 1590, 

fra hvilken Tid man har den sorste Efterretning om Lyo Degne
kald i  den af Prcesterne afgivne Indberetning. Det hedder 
faaledes om Degnen, at han er en fattig Student, der nylig 
var kommen her t i l  Stedet; og om hans Jndtcegter: Offer 
hver Hojtid 2 Mk. 8 h, og, naar den er hoj 3 Mk. I  
Paaskerente 10 W g og et Bygbrod af hver af Dens 23 halve 
Gaarde. I  Tiende 23 Skpr. Byg og 23 Skpr. Havre. 
Ingen Jldebrcendsel eller andet, end ikke saa mange Torn, at 
han kan indgjoerde fin  Kaalhave med. A lt  det han skal bide
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og brcende, fla l han fore over det salte Vand. I  en senere 
Indberetning hedder det, at Degnen har et lidet Degnebol, 
som Bonderne skal holde ved Magt. Peder Hansen var t i l 
lige Birkeskriver og Kirkeværge.

3. K n u d  L a v r i t s e n  staar som Nr. 3, men det er 
vistnok en Skrivfe jl for K n u d  P e d e r s e n ,  der var Degn 
under Svenskekrigen 1658— 60 og var allerede i  Embedet 
1638, da han det Aar havde nogle Stridigheder med Prcesten 
H r. Soren Zensen, og da han 1668 igjen kom i Uenighed 
med Prcesten, maatte han vige sit Kald, og Prcesten indsatte 
nu sin Svigerson

4. R a s m u s  K a r l s e n ,  der var fodt paa A ls og var 
Smed, senere blev han Tingskriver ved Dens Birketing. Da 
han holdt B ry llup  med Prcesisus Datter, gjenkjendte hun t i l  
sin Forbavselse noget af det So lvto j, der under Svenskekrigen 
var rovet ud af Prcestegaarden. Han fik et Hjorne af Prceste- 
gaardeus Have lagt ind t i l  Degnebolet, og, da det gamle 
Degnebus var meget simpelt, maatte Sognemcendene yde hver 
2 Mk. t i l  dets Istandsættelse. Han dode 1688.

5. H e n r i k  W e s l i n g  var en Broder t i l  Kammer
advokaten. Bloch giver ham det Skudsmaal, at han var en 
brav og flitt ig  Katheket og fortjener derfor at ncevnes med 
M re . Han dode Fastelavns Mandag (o: 5te Febr.) 1731, i 
en Alder af 72 Aar, efter at have vceret Degn paa Lyo i  
42 Aar. Et halvt Aar senere dode hans Enke, Berta Hans
datter, og jordedes i  Kirken ved Siden af sin Mand.

6. P e d e r  H a n s e n  M o l l e r  var Degn i  13 Aar og 
dode den i l t e  Januar 1744. Fra hans Tid har man en 
anden Indberetning om Degnebolets Tilstand. Det var 
gammelt, dog saaledes af Degnen bygt og vedligeholdt, at 
det t i l  Nodvendighed kan bebos. Det ligger i  Byen ikke langt 
fra  Kirken, og der er fordum lagt saa meget Zord dertil, at 
Degnen kan saa 2 Tdr. Korn aarlig foruden Grcesning t i l  2 
Koer og 6 Faar.

7. N i e l s  A n d e r s e n  K r o g s h o j  var Degn i  27 Aar 
og dode 1771. Hans efterladte Indbo blev vurderet t i l  111 
Rd., deriblandt var en Del Boger, tildels religiose Skrifter.

8. N i e l s  J a k o b s e n  var Degn i  henved 40 Aar.
9. M a d s  T e r k e l  W i n t h e r .
10. J o r g e n  J o r g e n s e n  D u n s  blev kaldet hertil den 

1ste Oktbr. 1814 og var Degn og Skolelcerer paa Lyo tils in  
Dod den I l t e  Febr. 1873, altsaa over 58 Aar. Han var 
fodt i  Fagsted ved Brahetrolleborg og var en af Professor 
Oests Elever fra Bernstorfsminde, hvorfra han udgik 1814.



11. Z e n s  K r i s t e nse n  M u n  k er fodt vedTisted i  Ty 
den 10de Zun i 1838, Seminarist fra Ranum Seminarium. 
Z  tre Aar, fra  1864, var han dels Huslcerer og dels P r i 
vatlærer i  Norre-Sundby. 1867 blev han Andenlcerer i  
Vesterhcesinge og den 12te M a j 1873 Skolelcerer og Kirke
sanger paa Lyo.

4. Bjsrno
horer under Faaborg Sogn og ligger henved en halv M i l  fra 
denne B y, men kun omtrent 1000 Alen fra Dyreborg. F ra  
Dens sydostlige Ende udgaar en Grund, som afscetter de to 
smaa Der Bjorneholme, der afbenyttes om Sommeren t i l  
Grcesning. Selve Den er omtrent 4400 A l. lang og 1200 
A l. bred. Byen bestaar af 6 Gaarde foruden en Del Huse. 
Gaardene ligge endnu samlede ved Landingsbroen paa Dens 
nordostlige Side. Jordsmonnet er noget bakket. De hojeste 
Punkter Milebjerg 71 Fod, Robbersbanke og Lysbjerg 50 
Fod.

Bjorno horte tillige med de ovrige Smaaoer oprindelig 
under Kronen, og har rimeligvis ligesom disse vceret tildels 
overgroet med Skov. Paa Bjorno er der nu ikke S por af 
Skov, men den Omstændighed, at Beboerne i  celdre Tider 
ydede S v in  i  Landgilde, tyder paa, at der har vceret Skov 
paa Den. Zfolge Lensregnskaberne 1578— 79 gav man af 
Den ia lt 7 gamle S v in , 1 ungt S v in  og 1 Mk. 12 h i  
Penge. Rasmus Pederseu, den ene af de 6 Gaardmcend paa 
Den, havde 10 gamle S v in , og derfor gav han 2 af dem i  
Landgilde. De ovrige ydede kun hver et S vin . Men at det 
ved den Tid stundede mod Svineavlens S lu tn ing , ses deraf, 
at en Snes Aar senere, da der i  de 6 Gaarde var 8 Be
boere, vare kun de fire i  Stand t i l  at yde S v in  i  Landgilde,



de andre fire betalte med Penge (1 Mk. 8 h for hvert Svin). 
Nogle Aar senere, i  Regnskaberne for 1610, var der ikke 
lcenger S por af Svineydelse. De 6 Gaarde ydede 6 Mk. 
10 h, 2 Alb. Eridspenge, 3 D rte r Byg, 1 Td. S inor, 4 Lam, 
4 Goes og 8 Hons. Hvad der egentlig har voeret Aarsag t i l  
Landgildeils Forandring og ikke ubetydelige Forhojelse, ses 
ikke, men da Den rimeligvis forst ved denne Tid er bleven 
bragt under Dyrkning, saa er det nok muligt, at dette har 
fremkaldt denne Forandring. Saaloenge Den ikke var op
dyrket, kunde man naturligvis ikke udskrive Korn t i l  Landgilde.

A t K a rl Gnstavs hvervede Tropper ogsaa fandt Vej t i l  
Bjornp, er rimeligt nok, thi der indkom ingen Afgifter deraf 
under Kriger: 1658— 60, hvad der naturligvis ogfaa var T il- 
fceldet de fleste andre Steder. I  den 1664 ordnede Skyld
sætning anfores Den Bjornp under Faaborg Sogn for 21 
Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Htk. Den var ved hin Tid ind
delt i  4 Marker: Norre-, Sonder-, Dster- og Aasmark. Der 
var hverken Skov eller Torveskjcer. Hver Mand havde Grces- 
bed t i l  2^ Hoved.

Den horte senere under Hvedholm, hvortil den rimelig
vis var kommen ved et kongeligt Pantebrev. Men fra Hved
holm blev den atter afhoendet 1676, idet Zorgen Brahes 
Enke, F ru  Anne Gyldenstjerne, skjodede Den t i l  Bo Jakobsen, 
Forpagter paa Krumstrup. Landgilden og Hartkornet var det 
samme fom ovenfor anfort. Skjodet er dateret Hvedholm den 
17de M arts  1676 og undertegnet af Sten Brahe og Henrik 
Gyldenstjerne.

Bjornp kom dog atter under Kronen, hvorfra Kong K ri
stian den 5te ved Skjode og Mageskifte af 8de J u li 1693 
overdrog den t i l  D iderik Schult t i l  Findstrupgaard, tillige
med Lyo og en Del andet Gods. Herfra er den ikke senere 
afhoendet, og den horer endnu som Fcestegods under Baroniet 
Holstenshus.

T il Dens Historie i celdre Tider findes iovrigt kun 
sparsomme Bidrag og as disse skulde folgende meddeles:

1685 blev der oprettet en Kontrakt imellem Bjornp Mcend 
og Faaborg Kirke, at den, der fcestede en Gaard paa Bjornp,
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ogsaa skulde fceste Stolestade i  Faaborg Kirke og give 1 Nd. 
for et saadant. Tienden blev bestemt t i l  6 Skpr. Rug og 6 
Tdr. Byg, som skulde leveres i  Kirkeværgens Hus i Faaborg.

Dboerne og soerlig Bjprnpboerne have stedse hast Sp- 
mandsnatur, voeret snilde Fiskere og dristige Smuglere. Naar 
det gjaldt om at narre Toldvcesenet, vare de alle enige, og 
Toldsvig har her saa lid t som de fleste andre Steder voeret 
regnet for nogen Lovovertrædelse. M an har baade F o r
tællinger og offentlige Sager derom. Naar Dboerne kom 
fra LErp eller „Holsten" med ufortoldede Varer, og de saa, 
at Toldbaaden kom paa Jagt efter dem, kastede de oerekjoere 
Spfolk uden videre Lasten overbord for at vise deres Froekhed 
mod „de stemme Toldfolk." Kom man der imod ubemcerket 
og velholden i  Land med Smuglegodset, gjaldt det om at faa 
det gjemt, og hermed hjalp man tro lig  hverandre. Det var 
sjcelden at Toldvcesenet ved deres Eftersnusninger fandt noget 
af det, de spgte efter.

I  Efteraaret 1752 komaen Toldbaad t i l  Bjornp for at 
spge efter ufortoldede Varer, og da Baaden lagde t i l  Landet, 
fik den ikke den venligste Modtagelse af de ved Stranden for
samlede unge Folk, hvorover Toldpersonalet tog Hcevn, th i da 
Mcendene vare i  Faaborg, pvede det grove Ting mod Koner 
og Bprn. Det spgte alle Steder og fandt noget Tobak, og med 
denne Fangst drog Baaden med sin 9 Mand stcerke Bescetning 
bort igjen. Der udspandt sig nu en vidtloftig Sag af dette 
Bespg. Herskabet paa Holstenshus, der ligeledes hadede Told
vcesenet, tog Bjprneboernes P a rti, og Dommen ved Hol- 
stenshuses Birketing, der faldt i  Aaret 1754, lpd paa, at 
Dboerne skulde vcere f r i  for Toldvcesenets Tiltale. Toldfor
pagter Erichsen og Negimentskvartermester Bang skulde be
tale Bjprneboerne 50 Rd. og t i l  Justitskassen 5 Rd. for 
unyttig Trcette.

I  Aaret 1832 blev Den udstiftet imellem de 6 Gaard- 
mcend og 2 Husmcend, hvorved 4 nye Huse bleve oprettede 
og tildelte Jord. Husmcendene drive Fiskeriet som Ncerings- 
vej og affcette daglig deres Fangst paa Torvet i  Faaborg.



Efter den nugjceldende Skyldsætning har Den 28z Tdr. Htk. 
og efter den sidste Folketælling 116 Indbyggere. Den har 
Fattigvcesen fcelles med Faaborg, men derimod sit eget Skole
væsen og sin egen Skole.

Foruden nogle orthografiske Fejl, som bedes undskyldte, bedes føl
gende menigsforstyrrende Trykfejl rettet fpr Bogens Gjennemlasning: 
Side V I I I .  Linie 3 simpel l. simpel.

„ 16, —  3 Hjorne l. Horne.
„ 18, —  23 Fprste l. Anden.
„ 28, -  5 1539 l. 1530.
„ 59, -  9 i Nakkebplle l. ved Nakkebplls.
„ 6 1 .  — 2 Lylke l. Lykke.
„ 64, —  12 Gaardhold l. Gaardfcrld.
„ 122, — 17 to Sogne l. tre Sogne.
„ 127, — 5 Pinsedag l. Anden Pinsedag.
„ 171, — 24 dets mindre l. desmindre.
„ 190, —  6 stogges l. stryges.
„ 204, —  6 Hoved og Ladebygning l. Hcevd og Bygning.
„ 242, —  15 udenlandsts l. udenlandske.
„ 255, —  12 er et a f  formeget, S .  276 L . 14 ligeledes et f r a .
„ 288, —  25 Bid l. Tid L. 3 0 - 3  t i l  Id e  Skeel l. 2.
„ 296, - - 3 Splvbjegg l. Splvbjerg.
„ 302, — 15 indgav l. indgik.
„ 304, —  8 Jens Grejsen l. Jens Gregersen.
„ 305, — 8 Copelens l. Coppelaus.
„ 333, — 12 Thorning i  Haslunde l. Thoring i Horslnnde.
„ 341, —  14 Sagnfald l. Sagefald.
„ 345, —  6 fra  neden Spkvande l. Splvkande.
„ 360, — 6 fra  neden Hpjhul l. Hpjsul.
„ 374, — 21 Dommemcend l. Dannemcend.
„ 376, —  3 fra  neden stcerke l. strcenge.
„ 453, —  6 den gjemmes l. der gjenuves.
„ 454, —  3 enteu l. intet.
„ 466, — 3 uvcergerlig l. uvcegcrlig.
„ 469. — 2 fra  neden D er blev l. blev der.
„ 345. M .  R . Gynger var ikke en S on  af, men en Broder t i l  R . 

Gynger i Gjcerup, derimod en S on  af Husmand Rasm us Madsen 
Gynger i Aaby.
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