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D enne Gaard liggcr 1 j M iil Sydvest for Nyborg i Srbek Sogn, Binding 
Hcrred t Svendborg Amt, ved et kille B«klob, som falder ud i den Aa, der under 
Ravn af KongShsk Aa en Slraekning gjer Grandsen mellem Vinving og Gudme 
Hrrreder og ved Fisteholt falder ud i Store Belt. Gaarden liggcr frit og holt 

en temmelkg bakket og «perlende Omegn, men har knnS saare ubetydeligt 
Skovtilleeg; deSUagtct er Udfigtm dvg smnk, da Beltet med Ss-rlland og Lange- 
an , som hcrve stg k Baggmnden, firldkommen bode paa den eenöformige For- 
gru» . Ved Drbek forme stg de to störe Landeveie, der fsre fra Ryborg tkl 

vendborg saavelsom til Boiden, Best for Faaborg, hvorfra Ovcrfarte» steer 
lö , saa der er beständig stcrrk Fcerdsel her forbk. —  Gaardens Hoved- 

bygning bestüaer af to Flsi'e, hvoraf den ene, Hovedfloien, er opfert 1593 af 
iels srü s og Viveke Gyldenstjerne, hviö Daabener tllligemed en latinst 

Jndfirift endnu fees over Dorren paa det smukke Taar»; Huset er morkerddt, 
to tager holt med hv«lvede Kjeldere, hvmlvede Bcrrelscr t underste Etage, 
gammeldags Äindeltrappe i Taarnet samt med tre Udbygnknger cller Karnapper 
paa den sondre Stde, hvoraf man paa hosstaaende Prospekt dog kunS seer den 
me; deSuden en langt fener« kille Udbygning imod Best med Uvgang til Haven. 
Dm andm, mindre anselige F lsi er opfsrt 1653 af Jesper Srlses Enke, Fr» 
Elisabeth Ulfeld; fra dem striver stg ogsaa Ladebygningen, paa hvilkm man 
seer dereS Navne og Baabener med folgende Jndstrift:

t) u « I Kenne «5 t?  Nil « 5t , Atomen virtuto p s rs tu r 
L l  » i n « ;  n o r lr o , nob ililevit - v o r . * )  1 6 3 0 .

 ̂^  bar avelig Hertomg? Stet mgm. Bcd flne Dpder erhvewer man sta
tt berom, Ravn ,g D»der M-de vore F-rftrdre.

Hovedbygningr» var tidligere omgivet med Grave, hvoraf man endim 
seer Spor paa den nordlige Eide; fra Taarnet haoeS «n viid Udstgt over 
Beltet lll SM and og Langclanv. I  Have» findeS adstilligr herlkg« Allee» 
af Lindetrmer, 5—600 Alm lange, men cllcrö ingen Meerkeligheder.

M le , som tidligere häve strebet om denn« Gaard, bereite at den ferst 
Heed Drlunde og i det 14dc og 15ve Aarhundrede tilhorte den «ldgamle Fa
milie 8 rils , som i stt Baaben forte tre sorte Egern, bmirvneS de ssrte 8riser 
og er bersmt fordi den kan fremvise saa mange Meend, der udmeerkede stg 

j ved Leerdom saavelsom ved Kjeerlighed tkl Bidenstabcrne og disseS Dyrkere. 
j N ie ls H riis og Fru Tore N ie ls Datter B ild stullc have levet i det l-ldc

Aarhundrede og eiet Gaarden; derester dereS Son Hr. Lhristm Sriis, Riddcr, 
og Fn, Maren Rrumpcn; dereS San Henrik 8rüs, dsd 1504, og Fru 
Margrethe B ild ; dereS Ssn, Jesper 8 riis, som dode 1554. Me» alt dettc 
beroer uden al Tvivl paa en Forverling, stjsndt jeg alligevel ikke har villet 
uitdlade at anfsre det, thi den Gaard Örlunde, som dissc 8r!ser riede, ligger 
i Sandage» Sogn, Baag Herrcd i Odense Amt og Hörer nu under Grevstabet 
DedelSborg, medms derimod Drbeklunde er langt nyere og neppe har fort 
noget andet Rav» end fit nuvcrrmde, men rigtignok i det 16de Aarhundrede 
kom i de sorte 8risers E ie, hvorved Forverlmgeu og Navneforandringen er 
opstaaet.

Det forste Spor til Orbeklunde, feg har kunnrt finde, er at Bistop Jens 
Andersen Leldenak t Odense af Kong Hans siebte GodS, hvorkblandt var 
Drbeke i Fyen, mm om delte alene eller mere dertil kostede de 8000 Mars i



Zeinen, stk Hollufgaard, DilNcrcn, Laren von Zeinen, Drbeklundr, som hun 
mcdbragtc sin Mand, Geheimeraad og Hofmester hoS PrindseSse Lharlotte 
Amalia, Carl Adolf von Linstov, efter hviS Dod 1 Aaret 1781 Gaarden blev 
folgt eil Cancelliraad Lange og «m eieS af deimeS Ssn , IustktSraad Lange, 
fiden 1869.

Drvekkuude udgjorde 1770:
Frl HovedgaardStart, Ager og Eng .
Skovstyld............................   ,
Ufrkt, som drtveS under Gaarden . . . .  3
Drbek SognS Kirketirnde ................... 10
Frornp SognS Kongetiende*) . . . . . .  49
BondcrgodS.............................  268
Molleflykd . ........................................ 1k

42 Td. 1 Sk. -Fdk. 
- —  2 —  1 
3 —  1 -  - —

- Alb. Hartk. 
1 — —

—  4 —  - —  - —  —
— , — « —  2 —  —

Summa 389 Fdr. 2 Fdk. Hartkorn af alle SlagS. 
Bondergodset var beltggende: t Drbek Sogn og B y , 25 Gaarde og 17 

Hufe, Sentved 4 Gaarde, Eble 4 Gaarde og 1 HuuS, Frorup Sogn og By 
2 Gaarde, 1 Boel og 4 Hufe; deSuden Drbeklund«, Eble og Aas Meller. 
Gaardene l Drbek By vare lige störe, nemlig hver 7 Td. 3 Ek. 2 K  Mb. 
Hartk; de gjorde Hoveri og svarede drsuden 2 Td. Byg, 2 Td. Havre, 1 
Lam, 1 Gaas, 4 Hsns og 2 Snese M g. Alle IordebogSindtagterne udgjorde: 
234 Rdl. 2 Mk. i Penge, 1 TV. 2 Sk. Rüg, 66 Td. 6 Sk Byg, 65 Td. 5 
Sk. Havre, 3 Lpd. Smor, 28  ̂ Lam, 30 GjoeS, 114 HonS, 54 Snese Mg.

Som dog knvs kavdk» 1 Firste mod en aarlig Lfgist tll Odense Skoleö Communitet af 
lS  Td. Rag og is  Td. Bvg, kamt til N-dorg Skale » Td. Bog og lS Tdr. Havre.

Gaardms og GodsetS Stsrrelfe har vedligeholdt neesteg uforaiitzret
siden og er mig nu opgivct efter dm gamle Matrikel til:

Frl HovedgaardStart, Ager og Eng . . . 42 Td. 1 Sk. - Fdk. - Mb.
Sk»vst>)ld.......................................... - —  2 — l — l —
Ufttt, som driveS under Hovedgaardrn . . 3 — 1 — S — - —
Matrimleret Tiendchartkvrn................ 59 — 4 —  ̂ -- - --
BondergodS, Ager og Eng . - ............. 269 -  - — 1 — 2 —
M ollefiyld.......................................... 16 —  , — - — - —

Summa 390Td. 3 Fdk. Hartk.«falle SlagS. 
Ester den nye Matrikel udgjor dette: 33 Td. Privileg, og 232 Td. uprivil. 

Hartkorn. HovedgaardmS Areal er 350 Td. Land Ager og Eng samt 70 Td. 
Land Skov. Bondergodset bestaaer af 35 Gaarde, 38 Hufe og 3 Maller.

Paa Vrbrk ByeS Marker findeS en nu udgravet So og ved samme tyde- 
lige Spor tik en gammel Borg med Bolde og dobbelte Grave; Almuen siger at 
den Heed Ulföbsrg og har tilhort en Nidder ved Ravn Hr. w f, men ellers 
videS der aldeleS intet om samme Gaard, som Nogle endogsaa—  efter fad- 
vanlig Skik og Brug ved saadanne Lcillgheder — ndgive for det gamle Drbek- 
lundr, mm uden mindste Gnind, som det Foregaamde tydeligt nok udvifer. 
Ravnet ÜlsSborg er dog rimeligviiS ligrsaa langt sta det Rette og kun- »pstaaet 
ved at Sagnet omtalte Hr. U lfs Borg, men hvad dm eeldgamle Gaard i 
Virkellghed har haaret for et Ravn ere vi nn ikke istand til at angive, hvilkm 
Skjabne dmne VoldpladS deler med mangsoldigr andre trvchtom i Landet.




