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MiNek Katzen Jern^joegs
Zchmelft af rn Keift sw Hrolholm til Faabirz i A m t 1786.
Meddelt af N ic . J a c o b s e n , 6an ä. t iis o i/ )

2 de forskjellige Manuflriptsamlinger, der tilhore det
störe kgl. Bibliothek, findes fra de forste Decennier af
forrige Aarhundrede en Moengde Miscellanbind, der have
tilhort forstjellige Samlere, og hvis hoist brogede Jndhold
langtfra er udcn Bethdning. Foruden enkelte politifle
Sthkker indeholde de en stör Deel Vers fra Slutningen af
17de og Begyndelsen af 18de Aarhundrede, Leilighedsdigte,
Satirer, Pasqviller, der ikke bleve trykte ved deres Fremkomst, men i Affkrifter vandrede fra Haand til Haand.
Hvor ringe deres Vocrd end kan voere i poetist Henseende,
saa danne de dog en ret mcerkelig Green af vor litteraire
Production, og i deres brogede Jndhold kan man hente
mere end eet ikke uvigtigt Bidrag til vor Kulturhistorie.
Ved at gjennemgaae endet af disse Samlingsbind, blev jeg
') Meddeleren dgde 1877 som Sogneproest i Hojslev, Dommerby
og Lunds i Viborg S tift. Hans Manuskript har henligget i flere
Aar og er nu besorget til Trykken af undertegnede Medlem af
Fyens S tift litteroereSelfkabsSkriftkomitte. H. F. R o r d a m .
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opmcerksom paa ncervcrrende versificerede Reisebeskrivelse i
Thott. S am l. N r. 1524, 4to, og gjenfandt det i N r.
2406. 4. G l. Kgl. S a m l.; men flere Afskrifter er jeg ikke
stobt paa. Jd et jeg nu fremdrager bette Digt fra dets
hidtilvoerende morke Gjemme, hvor det maaske i lang Tid
künde have henligget upaaagtet, indtil atter et „fyensk"
M e traf paa det, er det langtfra Meningen, derved at have
reddet et voerdifuldt episk Digt fra Forglemmelsen, eller at
skaffe dets Forfatter en hoiere P la d s i den danfle Litteratur
end den befkedne, der kun kan tilkomme Ham, fom frugtbar
Rimer mellem hin T ids mange Rimere. Skjondt Digtet,
fom det foreligger, kun fynes at vcere en fkriftlig Taksigelse fra den lystige men faltige Reisende for modtaget
Gjoestfrihed, saa turde det dog have ikke blot sin fpecielle
Interesse for den fnevrere Kreds, der er velbekjendt med
de Steder, der fkildres den, men ogsaa en mere almindelig
ved den Skildring, det giver af Datidens Liv paa Reiser
samt Besogene paa Herregaarde og i Prcrstegaarde, og der
ved at det fremkalder Mindet om en af Datidens hoit
ansete fyenske Borgerfamilier.
Om Forfatteren af denne Reisebeflrivelse, hvis P e r
son spiller en saa stör Rolle i samme, vides ikke meget.
Han angives at vcere fodt i Norge, men om Han paa
nogen Maade har Hort til den gamle adelige Familie af
samme Navn, vides ikke. Han var Viintappersvend forst
i Kjobenhavn hos Polisacks (hedder det Manusc. N r. 2406.
4. x. 732) og siden 1693 hos Tolderen i Kjogc, og Han
er den forste, hvem Jorgen Sorterup rammer med sin
S atires S lag, naar det i Hans Oaeoetbes earwiniüeum
(Wielandts S am l. S . 723) hedder:
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Versemester er jeg ikke,
T o r og ikke rime rap,
N u hver Kjceldersvend kan flikke
Vers af hver en Tondetap.
Lader Sorterup Ham saaledes end höre, at Han
dog Hörer hjemme i Kjcelderen og hellere burde passe
Tonde og Tap end besaite sig med P en og Block; saa
ligger dog den Antagelse noer, at Han har Hort til den
störe Flok af latinske Drenge, der af forskjellige Grunde
lede Skibbrud paa Halvveien og aldrig naaede Endemaalet
af den Bane, hvorpaa de begyndte i Ungdommen, men gik
oder i de mest forskjellige Livsstillinger og da ikke mindst
i de tjenende'). Antage vi ikke dette, bliver det os ikke
blot uforklarligt, at en M and i en saadan S tilling künde
have loert saaledes at foie Pennen og boie Sproget; men
det vilde voere aldeles uforklarligt, naar vi dels af selve
Digtet fee og dels vide fra andre Steder, at Anders Trolle
til Trolholm antog Ham som en Skolemester for sine Born.
N aar Nyerup bemoerker, at Hans S tilling her mere var
som en Hofnar, saa falder Skammen vel snarest tilbage
paa dem, der behandlede Ham som en saadan, ialfald har
Han jo maattet dele denne Skjoebne med en langt storre
Digter, nemlig Ambrosius S tub.
Af Hans Digte er
„Amagerlands og Jndbyggeres Beskrivelse" trykt i O.
>) Jsr. saaledes Fr. Rostgaards Brev 1745 til en Rector, hvori
Han bcder Ham stafse sig et nngt Menneske paa 16—20 Aar, der
endnu ikke har deponeret og vilde tage en Tjeners Skikkelse paa
sig, „Han flal saae Kammer og Seng med m in Kones Tjener»
spise med Hnusholdcrsken og Ridefogden, saae sit fulde dobbelte
Liberie og Lon." Hist. Tidsskr. IV ., 310. Henrik hos Holberg
er en Type sor en saadan halvstuderet Tjencr.
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B angs S am l. IV, 537—55, og soerstilt udgivet 1759, og
af de flere Afflrister af samme, Bibliotheket eier, tor man
slutte, at det i sin Tid Var temmelig bekjendt. En större
haandskreven Beskrivelse af Roeskilde Domkirke er endnu
ikke udgiven, men kjendt og benyttet af dem, der have beskjoeftiget sig med denne Gjenstand (Werlauff, Steen F riis);
og i de fleste Sam lingsbind findes af Ham endeel Leilighedsdigte, mest lystige Bryllupsvers, holdte i Datidens
scerlige, ikke altfor fine B ryllupstone').
Hensigten med Reisen var at gjceste Borgermesteren
Jacob Jorgensen i Faaborg; og af en enkelt Dttring sees,
at Proesten, med hvem Forfattcren folges, kaldes Borgermesterens Son, og derved ledes vi til den Antagelse, at
det har voeret den davoerende Prcrst til Hyllested og
Benslev Sogne, til hvilkeTrolholm horte, Henning Jacobsen Achthon, der netop var en S o n af samme Jacob J o r 
gensen, om Han cnd havde antaget sin Moders Sloegtnavn. I selve Digtet vil man finde en Lovtale varm og
rig over samme Jacob Jorgensen, men at den ikke er
dicteret ene af Takn-'mmelighedshensyn, men begründet i
M andens eget Vcerd og Virksomhed, derfor forer selve
Forfattcren Beviset, og det stemmer med hvad vi andetstedsfra kjende?). M en ikke mindre bekjendt end Borger
mesteren var Hans Hustru Karen Henningsdatter Achthonius,
') Eiden Nie. Jacobson strev denne Jndleiming, har Hr. Fuldmoegtig C. Calundan i Danske Sam t. 2. R . VI, 1S3—235 meddelt Michel Hansen Jernskjcegs Bestrivelse af Roskilde Domkirkc,
lcdsaget as nagle Oplysninger om Forsatteren, men uden dog at
kjende ncrrvcerende Rimvoerk.
H. R .
') A. Schröder: Medd. om Faaborg. Faab. 1866, p. 245 om Ho
spitalet, Han byggede; x. 123, 127 om de til Kirken stjcrnkcde
Prydelscr.
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der tidligere var gift med Borgermesteren Jorgen Pedersen ( f 1675), hvem Jacob Jorgensen succederedc saavel i
Embede som i ALgteskab. Hun Hörer til den störe fyenfle
Sloegt Bircherod, og i sine Antegnelser om Familien
Bircherod (Kall. Sam t. Nr. 130 Fol.) omtaler Jacob
Bircherod hendes Slcegtflabsforhold.
Hendes Moder,
Mette Eriksdatter, en Datter af Raadmand Erik Jorgen
sen i Odense, var fodt den 9de April 1639, og den 3die
September 1657 blev hun gift med
Henning Achthonius, Provst i Sallingherred og Prcest til Norrebroby,
hvis anden Datter Karen v a r'). Hun har voeret en anseet og kräftig Kvinde, der efter Mandens Dod 1717 fort
satte den störe Handel, Han tidligere havde drevet. „Hun
var meget raffinerct, og elfket af Alle" — skriver Birche
rod; men mon man ikke faaer rigtigere Begreb om hende,
naar Han videre fortoeller, at En af Enfoldighed strev
udenpaa et Brev til hende „Alsommcrgtigste Karen Borger
mesters", eller „at Ingen af Landsens Adel, som strev
hende til, kaldte hende uden F r u e Karen Borgermesters."
„ I hendes hoie Alderdom broendte hendes Huus og Gaard
ved Faaborg Byes Jldebrand, men hun lod sig ikke alterere,
ihvor gammel hun end var, byggede igjen og langt bedre
end for og blev ved at drive Kjobmandsstab. Derimod
kjender Bircherod In te t til det af Schröder x. 204 anforte,
at hun under Branden reddede Torv i sit Forkloede i den

') Efterat havc anfort bette, vil jeg sporge: hvad heb hun? thi A.
Schröder auf. S lr . p. 203 kaldcr hende Karen Jorgensdatter, og
p. 133, hvor Han angiver Jndstriften paa Fam iliens Epitaphium,
ligeledes. Bircherod, som maa have kjendt hende, kalder hende
Karen Achthonius; og Schröder x. 127 anforer, at paa enDobesond sra 1687 kaldes hun Karen Henningsdattcr.
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Tro, at det var Solvtoi, eller at hun havde eiet Bjornse,
endnu mindre til det stedlige S ag n om hendes Gaaenigjen og Nedmaning.
D a Digtct har foreligget mig i wende Afskrifter, har
jeg benyttet dem begge jevnsides, omendfljondt de ere saa
lidet afvigende, atForstjellen ene omtrent bestaaer iT in g ,
man strax künde skjonne maatte vcrre Feilflrifter. At jeg
ikke har beholdt den gammeldags Stavemaade, er en naturlig Felge dels af, at Digtet foreligger i Afstrift efter
Afskrift maaske i mange Led, dels i, at den er saa forvirret og urimelig som vel muligt, og endelig kan Skristet
jo paa ingen Maade gjore Fordring paa nogen sproglig
Betydning. Jdet jeg altsaa har gjengivet det paa Nutidens Sprog, har jeg flere Gange ment at burde lade
enkelte besynderlige Former staae, naar de vare nsdvendige
for Rimet. Hvor jeg har kunnet give Oplysninger om
forekommende Udtryk, har jeg gjort det, men jeg maa be
hende, at et P a r Steder har jeg ikke kunnet give nogen
Forklaring, ja knap kunnet finde nogen Mening den*).
') I Manuflriptet er hver af Verselinierne delt i to, hvilket for at
spare P lad s her er cendret.
H. R.

7

Reisebeskrivelse
fra Trolleholm til Faaborg og derfra tilbage igjen, med
hvis paa Veien kan voere passeret, 17VK fra den 24de
J u li og til den Iste Augusti. Hader E n efter Löste
tjenstlig offereret den oedle, velvise og höiagtede Mand,
Jacob Jörgensen. Borgermester i Faaborg.
E n Nonne sang engang om hendes Klostervoesen;
Aortalen.
Dog dar hnn ei tilfreds, endog hun leved' krcrsen.
„Mig lyster ei altid at sidde udi B uur" —
See! det dar hendes S a n g ; thi sprang hun oder M uur.
Hun gjorde vel Uret imod sin Klosterordcn,
Dog dar dct ei Uret at röre sig paa Jorden,
Meest naar den Sommertid bemaler vores Jo rd ;
Thi Vinter jager dog vor flössen Fod i C hor').
En Cavaller Han kneis' med Hunde og med Hefte,
Lad voere Nordenvind som Steen i Noesen bloeste;
M en Fattigfolkes Veir det er gemene Veir,
N aar Solen er beprydt med sit forgyldte Loe'r.
Forböden er det og af Landets rige Stater,
At Fattigfolk de maae udreise med Ducater;
M en skal de komme med paa nogen Reise hen,
Da maa det gjerne flee med Ven og Nenners Ven.

') Billedet fra Nonnen, der gaaer i Chor om Vinteren.
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1706 den 24de Ju li.

M in hoe
derlige
Reisekarnmerat.

Bor statelige Reisescrrd.

Derfore giver Lyd og Hörer mine Leiser'),
Jm ens jeg regner nu op mine fyenske Reiser,
Og hvordan jeg kom til at see det syenfke Land.
Det voldte vores Prcrst, den hcederlig Guds Mand,
Der foer paa Herreviis med Hefte og med Hunde;
H ans Fcerd var ikke som en ussel sjocllandsk Bonde.
Nei, vores Vogn den var en himmeldoekket Karm,
Jhvor vi kom i By, der Hortes stör Allarm.
Korsor maa vidne forst om vores heilig' Komme;
De jernbeslagne Hjul der buldred' som en Tromme;
Hver Pige, som der gik og feied Gaden reen,
De toenkte ved dem selv, nu knuses hver en Steen.
Dog var vor Jcegerhund lidet spceget og taalmodig,
Fordi Hans ene T aa var ftodt og lidet blodig;
T hi blev min Prcest tilsinds at tage Husely
Og hvile sig en N at i denne störe By.
M en som vi kom i Huus, tog Hunden til at blöde;
Voertinden saae lidt suurt, mens Pigerne fortrode,
A t denne Jcrgerhund var af saa slet Forstand
At blöde paa den Steen, de skured' sidst med Sand.
M an stroede S and herom paa Stene og paa Stokker,
M ens Pigens Hjertebon var: S atan, Fanden, Pokker
Beseelte dette D yr og noesevise Hund,
Som smitted' vores Gulv, hun bad af Hjertens Grund.
Den 25de Ju li.
Om Morgenen derpaa, naar Klokkerdrengen skriger:
Det ringer forste Gang hör det I gode Piger!
) Lectier.
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Lad see! I voere snar og op til Kirken gaaer!
Vor Klokke klinger lydt som Bjoelden paa et F a a r ').
Jmidlertid den Dreng paa Gaden gik og flraal'de,
Og Tidens flygtig F art med Klokke-Alen maalte,
D a reiste vi os op af Seng-Sperlagens T elt
Og lavede os til at seile over Belt.
M en Skippers Loedskeglas mig siuntes var ei sprukken;
Thi der Han gik ombord, da var Han halvveis drukken;
Dermed da gik dort Skid saa sagte ud fra Land. —
Den Proest Han roste sig a t voere stoerk paa S tra n d ;
M en der vi kom lidt ud med voelte-vindig Snekke,
Begyndte vores Proest paa Nodestroeng at trcekke;
^^stens
Om Ulrik sang Han meest, hver Node var saa stör,
At trende Karle vcelt' den mindste overbord.
T re Kjoerlinger da var hos denne Proest tilstede,
De holdte med Discant og mindre loe end groeded',
De sad Ham rundt omkring, fik baade halvt og heelt,
Og var deelagtig i, hvad dengang blev uddeelt.
Men der vi fik at see et G lim t af Fyens Klinte,
Da var den Guds M and glad og staded' ganste Intet.
Vi satte os i Karm og bleve meget glad',
Den Proest fik Appetit og vilde have Mad.
M en som en Sjoellandsfar sig meest kan deraf rose,
At Han gaaer ei af D or foruden M ad i Pose,
S a a havde vi og med godt S u u l og Kavring-Brod
Og Flasken fuld af Viin, hvad havde vi sor Nöd.
Derncest vi reiste fort igfennem Nyborgs Gader,
Dog ei paa Bondeviis, men alt paa Herrelader.
V i kjorte da saa frem igjennem Byen fort,
') Den gamle Maade at kalbe Folk til Kirke paa i Kursor, da
Kirken manglede Klokker.
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Jn d til vi komme til den lange mured' P o rt'),
D a bleve vi tilspurgt': „hvad ere I for Gjoester" ? —
„Jeg er en Proest" — blev svar't — „og Han er Skolemester";
Og dermed aag' vi Nd paa Fyens gronne Jord.
Jeg spurgte: „Skal vi ei snart dcekke vores Bord?"
„ Ja ", — svared' da min Prcrst, — „det stal ei vare lccnge,
Hist vil vi gaae tilbords paa hine gronne Enge."
S a a satte vi os ned udi det gronne Gross;
Der blev Madoesken tom, og leitet blev vort Loes,
Helft ved en M and, der kom, som mest sig derved glceded';
Han meied' for os Gross, gav Hestene at oede.
F or denne Flid da blev den Bonde Prosstens Ven,
A t Han gav M adens Rest til samme Bonde hen.
Aarsagen, at vi saa paa den Tid fyld'te Bugen,
Hr. Cort.

I Kullej-r^'eB«rt

V ar denne, at H r. Cort ei fkulde see os slugen,
M en der at sidde poent som Piger oder Bord
Og stjoer' en 2Ert itu, thi den var altfor stör.
Dermed saa tog Han til vor Reise at fortsostte;
T hi Dagen Var da endt, og Hestene lidt trcette;
T hi tog vi Logement og Herberg hos Hr. Cort 2),
Hvis H uus var saa som nyt: Ny var Hans Hufes P o rt;
Ny var Hans Stuedor; nye Vinduer og Karme;

Alting var Ny var Hans Kakkelovn, som stal i Vinter varme;
nyt.
var Hans Tralle-Voerk; nye var Hans Skovl og G reb;

') Den lange, hvoelvede Port til Landsitzen. D a Byen var en
Fcestning, maatte alle Reisende opgive deres Navn til Bagten,
hvilket endnu fandt Sted langt ind i dette Aarhundrede.
') Proesten Cort Mathiesen Ramshart, der var bleven ansat 1705
og samme Aar havde havt Bryllup med Helene Johanne
Runchel.
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Ny var Hans Arbeidsvogn, samt Grime, Tom ' og Reeb;
Nye var Hans Lo og S tald, besmykket var Hans Kammer;
Hans Have nybegroet med nye, indpoded' Stam m er;
Ny var Hans Malkeko, ny var Hans Kalv og G ru s
N yt var Hans lille Noer, og Ammen ligerviis.
Ny var og Proesten selv, og ny var Prcestens Kone;
Nymalet Stuen var, forgyldt var Sengens Krone,
Sperlagendcekket med var af guult Silketoi.
Hver S to l var nys forgyldt, Bagstykket bredt og hoit.
Kort sagt den Proestegaard var repareret heiligt,
Og Voertens Hjertelag var godt, oprigtigt, oerligt.
Det lod Han see, der Han lod boere for os M ad

Hr. Cort

Og bod os til sit Bord med meget Godt paa Fad,
Og skjoenked' gammelt O l udaf den brede Kande,
Som var af idcl S o lv ; — men det gik i min Pande,
Det fandt jeg allermeest, den Tid jeg reiste dort;
P a a trende Dages Tid jeg kom ihn Hr. Cort.
M ens som at Prcestens O l mig vilde overvcrlde,
M it Oie det drog S traa, mit Hoved vilde hoelde,
Gammelsl
Og Nattens sortc T rag t beklcedte Himlens K rinds'),
D a blev os viist en Seng, som sommed' nok en P rinds.
Jeg sagde ved mig selv: „den Vcert er god mod Gjoeste,
Han spiser os ret vel, vi hvile paa det Bedste
I dette pynted' Huus og prcestelig Gemak,
Og nyde meget Godt kun for den bare Tak."
Dermed vi lagde os paa Prcestens blöde Dhne
Og moettede med Sovn de tunge Oienbryne.
God N at Hr. Cort! God N at! vi onsked' begge T o ; —
Men Prcestens gamle O l forbrod min Nattero.
') s: Kreds, Sjcrll.

Molbechs Dialectlex.
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Den 26de Ju li.
Den guldbekroned' S o l og himmelstraaled' Dronning
Jndtitted' af sin S to l og himmelpryded' Vaaning,
Optoendte for os Lys og gjorde Dagen varm,
D a raabte vi paa Kudsk at spoende for vor Karm.
Hr. Cort dar ikke seen, men kom med gyldne Bceger
Med Godt og fuldt istjcenkt, hvormed man vederqvcrger
En Mave, som er tom, det vidste Vcerten vel,
Han sagde: „Tag en T aar! det slaaer dig ei ihjel."
„Nei! Nei!" — jeg svared' strax — „min hoedervcerdig
Herre,
Jeg Hader endnu nok i Hjernehuus at bocre
Af det, jeg fik igaar; den solvkridhvide Pcel

Hr. Cort
gjor os
endnu
meer til
gode.

Den tumler endnu om fra Jsscn til min Hoel."
Han sagde: „Tag en Kluk! jeg svoer, det ikke stader;
I stal jo reise ud paa ode Landsbygader,
Hvor Bonden hilser vel: god Morgen og Gudsfred;
M en dctte findes ei i Bondens Vangcled."
Jeg soer om Sancte Knud, jeg soer om Sancte Karen,
Jeg tager ei en T aar, jeg veed, hvor jeg er faren,
M in M ave den er gal og splitter-rasend' vild,
Dens Cour er allerbedst en Nordlands Spegesild.
„Den har jeg" — sagde Han — „feed, loekker, dertil spege;
M en slig en salt Sofist den pleier gjerne ligge
Med Stjerten op i M und og söge efter Vaadt,
S lig t Maveplaster er, mig siunes, ikke godt."
Dog Manden var civil, hvad vi begjered' stede,
At Silben isterfeed stod i et Oieblik rede.
En aad' vi op tilmands, den S ild vi hos os stak,
Dog ei den mindste T aa r ved denne Spise drak.
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Dermed vi boied' os med Hoved ned til Jorde,
Betaled' vores Vcert med tak-bepryd' Orde,
At S tuen blev opfyldt med vores Takkeskrald.
B i sagde: Tak for Mad, for pyntet Seng og S a l,
F or Kudsk, for Vogn og Fo'er til vores tvende Hefter,
Hr. Cort stal roses hoit i Oster og i Bester; —
Med disse Ord vi tog vor Bei fremdeles fort.
'
Farvel! vi raabte hoit, I hoederlig Hr. Cort! —
S a a trilled' vi da fort, besaae de Enge nette,
Der blomsterprhded' var som malede Tapctte.
T il Juulstov kom vi strax kun paa et Kvarters Stund,
M in Prcrst Han sagde, her stal gives mig en Hund,
Dog ikke til mig selv, men til Hr. Anders Trolle
Skal denne Frue vist en Joegerhund mig tolde.
Did kom vi ogsaa hen; jeg saae, at denne Gaard
F ra Grund var muret op, men ei i dette Aar.
Den var vel spire-bygt, men Spidsen var afbroden.
Jeg sagde ved mig selv, det S p ü r har nok fornoden
At reparcres lidt og Males hvid og rod,
Dog steer det ei saa snart, thi Manden Han er dod').
T il denne Gaard vi kom at tale med den Frue,
Som der nu eenlig boer i sortbeklcrdte Stue^).
Den Frue günstig var og tog os vel imod
Og var med M und og Haand ret eie-hiertegod.
Confect blev baaret frem og Broendeviin det franste;
M en som Hr. Cortes O l mig havde gjort den Banste'),
') Knud Urne, og Hans feuere omtalte Enke Anne Beate W alch-ndorff.
') o: da der var Sorg cndnu.
') Molb. Dialeetlcx. kjender Adj. »andst eller vanfl i Bethdningen
utilpas; deraf maa vel dette Ord vcere bannet.

Assted fra

Juulstov.
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At jeg der künde ei nedsynke mindste Taar,
Og stulde det end kost' den hele Juulskovgaard,
Den Frue saae ret skarpt paa mine Diensten«
Og spurgte saa min Proest hist i en Krog alene:
„Hvad er det for en Gjocst, I fore med paa Bei,
Hvor er Hans Hjemmestavn, jeg kjender hannem ei."
M en hvad Han gav til S var, jeg ikke stk at höre,
Jeg skjotted' lidt derom, mig onsked' kun at kjöre.
Omsider blev tilsagt: den Hund, den skal I saae;
Og dermed Var vi klar til vores Vogn at gaae,
Jm ens at Himlens Lys os viste Middagsstunde,
Da reiste vi forbi ad Orbek') Mark og Lunde,
Jgjennem Mark og Eng, snart gjennem dyben D al;
Det hele Land saae ud ret som en Sommersal,
Det Var ret rigt begroet med Bog og Ege-Risle^).
Gisle.

B ort Hvilested vi tog hos Proesten udi G isle");
Den M and begegnet» os med Haand og venlig' Ord
Og satte for os frem Mad, O l og B in paa B ord;
Dog künde jeg kun lidt min Poel til Bunden fore,
Hr. Cortes gamle O l det sused' for mit Ore,
Jeg künde noeppelig med Oiestenen sce;
Hr. Cortes gamle O l Var nok i Dage tre.
I denne Provstes Huus vi sogte alter Hvile,
V i havde dog ei reist ret mange Snese M ile;
M en for min Proest Han Var den Provstes Sloegt og Ven,
T h i maatte vi den N at ei reise fra Ham hen.
') I Afskrifterne staaer Arber.
2) R isle kjendes sra Sproget i Telemarken, om et afhugget Leotroe (M olb. Dialcctlex.)
2) U ax. J e n s Madsen Faber, der var gift andenGang med Anna
Sophia Jacobsdatter, den besetzende Prcests Sester.
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Vort S ind ei Heller Var stormodig og hoffoerdig,
Men sagde megen Tak til Provsten, velcervoerdig,
For eders meget Godt, som er paa Bordet sah
Og sor det Husely, I under os i N at.
I denne Provstes Huus jeg havde nük at höre
P a a Klokke-Sang og S lag, som klingred' for mit Ore.
I Stuen dar der to, i Kümmeret og to,
Hvorved at Tiden gik desbedre hen med Ro.
Et Orgelvcerk var og i Provstens anden Stue,
Bemalet meget skjont, forgyldet som en Lue,
Der det blev stemmet op, da gik det meget vel;
Den hcedervoerdig M and Han spilled' derpaa selv.
P a a Sidsten gik vi hen og hviled' paa vort Ore
Og tcrnkte paa vor Bei, os forestod at kjore;
Tre M ile af vor Bei stod endnu os til Rest;
T hi onsked' vi god N at vor gode Vcert og Prcest.
Den 27de Ju li.
Den S o l stod atter op med lysbesmhkket Klcede,
Med Fakkel udi Haand, med Varme uden Voede,
Og feiede vor Bei med Blcrsekosten reen,
J a ei med mindste T a a r bedrypped' nogen Steen.
Jmedens at den S o l forgylded' saa det Hoie,
Tog vi vor Tid iagt af Sengen os at foie,
Og voekkede vor Kudst af S ovn og rolig Blund,
At spoende for vor Vogn og Prise Morgenstund.
Men som man kalder den vankundig og en Daare,
Der uden O l og M ad kjor' fastende af Gaarde,
Derfore toge vi til os en liden Stum p
Af Provstens gode M a d ; og var' vi ei for plump',
Vi aad' ei mere, end tre Karle künde bcere,
N aar de om Hissten skal paa Agre Körnet stjcere,

Proestens
Godhed
imod os.

Hans
S tiles Ornamenter.

»
Affled
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fta Og rumled' siia dermed af Provstegaarden ud.

^G isle"' V i sagde: Tak Hr. Voert! Bevare Eder Gut»!
S a a aged' vi da fort igjennem By og Bange,
Gjennem körnet Bei og Dale meget trange,
Dog Var os Veien god foruden dhb M orads.
Egeflov. V i komme op forbi et herrebygt P allads;
Det kaldtes Egeflov, med klofte-bygged' Tage,
Med Haven fljon derhos betegnet med en K rage').
V i kjörte bedre frem i Dagens blide Lcr,
Fjellebro. Der saae vi Fjellebro igjennem gronne Trce.
E r det en Fjcrlebro? dens Bygning er bespottet!
Den er jo muret op i Heide saa som Slottet,
Og ei en Fjoelcbro, som saves af en Stok;
Nei! Nei! saae ingen Fjcel, men rode M ure nok.
Og saasom dette Land bcer mangt et steenfuldt Foster,
B landt andre kom vi til et herligt Romer-Kloster,
Det Lslvsäeri Huns Var ncrvnt i gammel Tid,
Forend Imtkerus paa begyndte Bibelstrid.
Em-Kloster blev det og i gamle Dage kalbet^),
^"Kloster Og Holme Kloster med, velbygt og ei forfaldent;
Kloster.

M en hvad for Munke her har siunget Messen for,
Derom jeg saae ei Tegn paa M ure eller Dor.
M en hvad det Afladskorn dog fordum künde virke,
Det seer man siunlig nok paa denne velbygt' Kirke,
Som er paa dette Sted med al sin Ornament,
At Aflads Betleri er paa G udshuus anvendt.
M en som at Munketant med Munken blev uddrevet,
') Hvad dette stal sige, veed jeg ikke, med mindre man künde tcenke
paa en eller anden Hentydning til Otto Krag, en af Gaardens
tidligerc Eiere.
') Dette er dog en Feiltagelse. Em Kloster er det samme som Om
Kloster i Jylland.
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Og Alting gjort til Lögn, som Munke havde skrevet,
Den Tid Imtksrim gav de Munke Bibel-Brix,
Fordi de dar i Lsgn saa uforstammet fix,
Da blev de husevild' fra eget Hus og Orden,
Der Evangelii Lys blev toendt for os i Norden.
Da kom og dctte Huus i Köngens M agt og Haand,
Og siden blev det kjobt udaf en Edclmand
Af Rantzaus ccdle Slcegt, som eied' det omsider,
Og hedte Rantzauholm i mange, mange T ider;
En Steen udviser det, den jegselv haver loest,
Som over hundred' A ar er der paa M uren feest.
To Sloegter fik da sidst de klostermured' Volde,

Rantzau
holm.

En Brahe Manden Var, men Fruen var en Trolle,
Et Baroni da blev af dette Kloster gjort,
Hvis Vaaben staaer endnu der over Hävens P ort.
S a a blev da dette Huus et andet Navn foroeret,
Og Brahetrolleborg af Alle tituleret,
S a a kaldes det endnu, om Sloegter ei gaae ud,
Hvis oedle Moder var hojcedle Mette Rud.
Hvorleenge mon jeg skal om dette Kloster prale?
Skal Beerten glemmes slet? skal jeg da In te t tale
Om al den Hoflighed, som der os blev beviist,
Om al det Traktement, hvormed vi blev' bespist?
J o Han den oerlig Mand bor roses tusind Gange,
Som veed saa meget vel de Fremmed' at undfange
Med Landets KorUe-Saft og franste Rigets Most,
Som eies inden D or, med Smor, med Floefl og Ost,
Med Kylling, siegte Fugl, med Bassel og Smaakager,
Som Hustruen saa vel besukkred' loekkert bager;
Den Makrel, Sukkerfist, med Sukkeroerter sod',
Med meget mere Godt, som vi hos Manden nsd.

Forpagterens
gode Medfart imod
os paa
Brahe
trolleborg.
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M en som ät Tiden Var os endelig forhaanden
At tage et Farvel med Hustruen og Monden,
D a sagde vi: hav Tak, o Hjertens Mand, Farvel!
V i faae at söge nu Faaborrigs Huus i Kveld.
Og dermed foer' vi af saa hastigt, som vi künde;
Thi Solen satte Fod i vestcr vandig Grunde.

Arridskov.

P a a Veien blev' vi vaer en S v, som ei Var salt,
Halvt laa til Trollcborg, til Arridskov og halvt;
M en Gaarden Arridskov, som laa ved Soens Side,

Ped.Find- V ar Peder Findsens G a ard ') i Erik Glippings Tide,
Som da var Rigens Marsk og General dcrhos —
Gemral Og al Hans hoie S tand gav Ham kun liden Roes.
Glippings

Han var en utro Mand, sin ALres Ovcrtrceder,
Han romte og blev kaldt det hele Lands Forrceder,
Hvorved at Köngen kom i sine Fjenders Haand.
Den Krigs optoendte Jld aad og det hele Land;
Den Dronning maatte med sin Herre gaae i Fcengsel
Og sidde Aar og Dag i Drovelse og Lcrngsel.
Jmidlertid sad Peer paa Arridskov i Ro,
M ens Rigets Kronede var foengsled' begge to.
Dog kom den Konge los tilligemed sin Dronning
I al sin Kongemagt til Rige, Land og Vaaning,
D a blev ransaget om den sede General,
Som sad paa Arridskov i sin forgyldte S al.
M en som Han var en Mand og Rigets Marsk hoimcegtig,
Af Rigdom, Guld og Gods snart Köngen overmcegtig,
A t man ei künde strax paagribe dette Drvg;

') Hvad her fortcelles om Peder Findsen er ncesten ordret det
Sam m e, feuere Topographer bereite, ffr. Traps Bestr. 1 Udg.
I. x. 752.
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Peder

Thi Köngens M agt dar da kun skrobelig og vog.

Finden

M en Dronningen hun spandt paa kloge Raad og Rcenker, Utrostab!
soengfles
At Peder Findsen kom i Boie og i Loenker
og hensoettes paa
Og fort til Nyborg Slot, der fad Han ret en skjon,
Nyborg
S lo t.
Der fik Han Sold for Daad og Galgen til sin Lon.
Peder
M en den Tid denne Skalk i Galgen var opbunden,
Fmdsen
h-enges.

Da blcv og Arridskov, hans Gaard, nedbrudt i Gründen;
Hver Steen blev sonderstodt, af Binden pustet Yen,
Og ei i Evighed at bygges op igjen.
Jm ens jeg snakked' saa, gik Solen under Lide,
Og blev jeg derhos vaer ved Bclte-Bolge Side
Den smukke Faaborg Stad, den laa som paa en O
Omringet snart omkring mcd Belt og Munkeso.
Herberge fik vi der, vi tvende sjcellandst' Gjcestcr,
Dog ei hos mindre Mand end Stadens Borgermester.
Vi var' den gode M and velkomne i Hans Huus,
Og helft Hans kjoere Son, to Menigheders Lys.
Den Hustru i det Huus, den alle Dyders Krone,
Hun tog saa vel mod mig, den fornemme Matrone,
Hun kvoegede os vel, som var af Reisen mat,
Lod rede for os Seng, og der laa vi den Nat.

Faaborg.

Borger
mester
JacobJor
gensen vor
gode V «rt

Den 28de Ju li.
Den Onsdags klare S o l spandt Guld paa gyldne Tene,
Otz jernbeslagne Hjul de skramled' mod de Stene, —
Der Kjobstadfolket da til Kirken gik afsted,
Da skhndte vi os og at gaae til Kirken med.
M en Resten, af den Dag var uden Reise rolig;
Thi Hvilen den var bedst i Borgermesters Bolig,
Jnd til den N at brod an og toendte M aanen op,
Da gik^vi til vor Seng og hvilede vor Krop.
2*
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'

Den 29de Juli.
S a a randt da Torsdag op med sole-tindrend' Oje,
D a vilde Proesten sig aparte lidt fornoie
Med en Besegelst til sin besloegted' Ven,
M en kom den samme Dag om Aftenen igjen.
Jmidlertid da lod den gode Borgermester
S in Cariol gaae frem, med en af sine Hefter
Forspcendt, og fulgte selv med mig der rundtomkring.
Vi stode paa en Hoi og skued' mange Ting;
Foruden Perspectiv vi künde rigtig kige
P a a bette hoie Stcd ind i det tydske Rige.
Forst saae vi A ls's Land med W ro, Taasing, S tryn,
Som ligger i Sydost fra bette deilig' Fyen,
Ved denne Reisefoerd gik Timer hen vel trende,
Jmidlertid den S o l til Vesterlande rendte;
Thi Natten jaged' den fra os af Landet ud;
Da gik jeg og til Ro og takkede min Gud.
Den 30te Juli.
Derpaa kom Fredag frem med Klokkeklang for O re;
Da gik vi i Guds Huus, Guds sode Ord at höre.
Der horte vi en Proest, en hoederlig Guds Mand,
Hvis Ord var Aand og Kraft, indbloest' af Christi Aand.
„Hvert Troe, som ikke boer god Frugt, det skal afhugges,
Og i Guds Vredes J ld til Evighed nedknuges" —
See! det var Mandens Text; hvad Loerdom deraf flod,

Hvedholm.

V ar dygtig, loererig, Gud ene ALren nod.
M en som den Middagsstund gav Mad paa Bord at oede,
Hr. Jorgen Brahe kom den samme Stund tilstede,
Med gunsÜg Haand og Mund, med naadepryded' Ord,
Begjoered' med Forlov, og satte sig ved Bord.
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Den hoivelbaarne Mand, en midi blandt de Fornemme,
Han bad os med sig hjem til Hvedeholm at komme
At skue Hans P allads og evigbygget Huus
Af graakloedt Kampesteen, som aldrig gaaer i G ruus.
Der komme vi og ud paa Vogne og paa Hefte,
Og i det Herrehuus tracteres af det Bedste.
Hr. EtatSJeg kan ei regne op den allehaande Viin
F ra Madrid, Lissabon, fra Frankerig og R hin:
Frontiniac og Seck, Rodviin og Aqvavite
M drak, saaloengc som dort Oie künde litte.
Hvert G las det maatte ud, her Var ei Poele-pas,
Omskjondt at Dunsten stak i Hjernen vild og hvas.
Omsider skulde vi og ud paa Jagten ride,
M en som jeg om den Fcrrd og Jagen ei kan vide,
Hvordan man tumler Heft at jage Hjort og Hind,
At blive udi Ro jeg fatted i mit Sind.
Den Herr? kom og strax til H uus igjen paa Timen,
Lod fsre Heft i S tald og kasted' Skyde-Grimen,
Og flog den Jccgerlyst ved Dagens Ende hen.
Da gik det alter om paa Herreviis igjen,
Da blev der baaret frem de velbesukkred' Fade
Med Suppe og med Steg og Bakkels til vor Nadcr.
Pocalen fyldt med Viin, den glimred' som Crhstal,
Den gik fra M and til M and i denne Herresal.
Saaledes holdt vi Huus til lcrnge ud paa Asten,
Jmidlertid da Var ei sparet for os S aften;
Den Herre undte os det og af Hjertens G rund;
Den samme P riis Ham bor af mindste Bondemund.
Men som at störe Folk kan altid vcl tractere,
Og for alt deres Godt begjcere In te t mere,
End at man loegger af en underdanig Tak —
Dermed betaled' vi og al den Viin, vi drak.

genBrahcs
L°de Medsine Gj«-

^
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Den 31te Ju li.
Den Loverdag brod ftem og fyldte vores Uge,
Den vilde vi og til vor Hjemfcerd varlig bruge,
N u Var ei mere Tid at toenke lcenger frem,
Men engang toenke til at vende Ncesen hjem.
Hvorledes flal jeg nu begegne Borgermester,
Hvis hoiagtbare Navn i Oster og i Bester
B or tegnes stedse op i Evighed paa G uld;
H ans W res Pyram id', den falber ei omkuld,
Saalcenge Belt har Band, og Fyen gronne Skove,
Saaloenge der er Steen og Haandfuld Jord paa S p r ö d e s
Saaloenge kan Hans Navn og Rygte ei gaae ud,
Men boere evig P riis for Mennester og Gab.
Om Nogen sporger mig, hvi jeg Hans Navn forgylder —
Maastce, thi Han er god, som altid Glutten?) fylder;
germcster
JacobJor-

^"dkl om det saa Var, hvad kom det Nogen ved?
M en Kjcere! bi kun lidt, NU stal Du faae Bested!

velso^ S og inden Dannemark og alle hendes Porte!
N rm Ä c. G aa til hver By og Floek' i Ost og Bester Orte!
See om de ikke staae brostfceldig allermeest,
Og hvor eet Huus er godt, boer ode Land dog noest!
Raadhuse foerdig' er at dumpe stet i Smalder,
Og Kirkens buged' Loft snart oieblik'lig falber; —
M en stal man engang til at flye Paa disse Ting,
D a flal der en Collect paa Landet gaae omkring.
M en Jacob Jorgensen,^den Faaborgs Borgermester,
H an veed at lave ret med Borger og med Prccstcr,

') o: Sprogo.
Dette Ord kjerider jeg ikke, men Meningen maa vel vccrc lig
Udtrykket „at fylde Skrotten".

2)
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Han veed at pynte op den lille Faaborg Bh,
At hvert et Huus det staaer som bygget op af Ny.
Nei hver En finder her sin Ncering og sin Nytte;
Her raaber Ingen paa: „Jeg maa af Byen flytte!"
Her kjobes ei et Huus for Pandekage-Priis,
Som Sproget lyder nu paa bisse Tibers Viis.
Nei hvert et Huus er smukt anstroget, zirligt stadser,
Og hver en Gaard seer ud som Herremoends Palladser,
Dog ikke tre Loft hoi, men to Loft det er nok,
Og ei grundmuret op, men kun af Steen og Stok.
P a a andre Steder staae de storste Gaarde ode,
T il deres Auction vil ei en Kjoerling mode,
Langt mindre Kjobmands Bud med Daker lose; thi
T il slig en pjaltet Brud vil ingen Beiler frie;
Men denne M and Han har det meget bedre maget,
At mindste Krog den er af noerig Folk indtagct,
En P lads er ei faa stör som gjennemklovet W rt,
Den er jo strax bebygt med Huus og egen Vcert.
N aar andre Stceder kun med Prale-Bjoelden rumle,
Med störe mured' Huus, som ode staae og skrumle,
Som hver en Time staae paa S vigt og falber dump,
At baade Voeg og Tag det ligger i en Klump,
See! da er Faaborg By opbygget meget herlig;
I denne S tad at boe er mange Folk begjoerlig,
Derfore er den By med Folk ret proppet fuld;
Thi Stadens M agistrat er eiegod og Huld. —
Den Skole maa min Pen tilborligen og rose,
Ei mindste Sinke gaaer her om med Tiggerpose;
M it Oie talte der Disciple fjorten P a r,
Som uden Skrig for D or sit daglig Ophold har.
S let Ingen raaber her paa panem xropter veuw ,

Om Sko
len.
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Og Ingen önsier sig: ak missrsro wsum!
M en een og hver her har sit dagelige Brsd,
Og drages hver Dag op i Skolens Loereskjod;
Dog Skolen Hader kun en Rector og en Hörer,
Som flittig i Gudsfrygt sig idelig opfsrer;
M en hvad de faae derfor i Penge, B rsd og S uul,
Det sinder sig nok selv ved Christi Fest om Ju u l.
Omsijondt at S o lens Vogn paa Himlen lober fartig,
Dog maa jeg ind endnu at see den Kirke artig,
S o m Munken bygged' op, nys for Han drog af By,
Den synes endnu, som hun Var ret splinterny.
Den A ltertavle') er opbygt med Pavens Phraser,
Ambrosius med S tav og Bispekloeder stadser,
H ans Moder Kuna staaer digt ved Hans venstre Haand,
Og mange Helgen fleer, som jeg ei mindes kan.
En Nonne vises her, som Jom fru vilde vcerc,
Og derfor gav hun sig i Kloster til Vor Herre;

Faaborg
tirkcs Or»amenter.

M en i sin Hellighed og kydske Jomfrustand
Hun tcenkte lidt paa Gud men meget meer paa Mand.
M en som hun havde sig med Horeri beblandet.
D a fsdte hun et Barn, det lasier hun i Vandet,
Med mere anbei Toi, som Tavlen viste frem,
Som nu for Tidens Skyld er ganget mig i Gleni.
N u har jeg meldet lidt om Staden og om Skolen,
Om Kirkens Alter med, men nu maa Proekestolcn
Og nyde af min Pen et P a r roesvcerdig Ord, ^
Som ud af Snedkervoerk er meget artigt gjort.

') Om denne moerkeligc gamlc Altertavle sec A. Schröder: Meddelelscr om Faaborg x. 12S; der mrvnes Augustin og Hans
Moder Monica.
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Pokeret, speileklar, med Stjerner paa hver Sidc,
Hvis S traaler vise sig nu sorte og nu hvide.
E t Uhrevcerk ret smukt paa andcn Side staaer,
Som lader höre sig, naar Timen Ende faaer.
Ved Siden staaer den Funt, forghldet som en Lue
I Hjornet smukt opbygt i Kirkens sondre Bue
En Tavle seer man der forgyldt og malet vel
Med Borgermesters Sloegt') og Borgermester selv.
Jeg vil kun lidet om de Kirkestole melde
Med Knapper smukt forgyldt, ret flikked' som en Bjoelde
S a a og det Pulpitur, hvorpaa vi Alle stod',
S a a tit vi i Guds Huus indsatte vores Fod.
P a a Orgelvoerket saae jeg Pavcns Skabelone
I al sin Pavedragt, barhoved uden Krone,
Maaske for Han blev vred, den Tid Hans Afladskram
I Norden blev foragt, der Munkene fik Skam.
Noestop ved Kirkens Dor et Hospital^) man vistc,
Og ved dets mured' Voeg stod Guds beslagne Kiste,
Guds Rcntekammers Navn stod skrevet over den:
„Hvo her gi'r Noget i, faaer tusind Fold igjen."
See disse er' de Ting, hvorpaa sig Oiet foester,

Hospital.

De give mig Aarsag at Prise Borgermester,
At Han den kille By saa vel vedligeholdt,
Hvor mcst Gudsfrygt, god Skik, det ene haver voldt. —
Nu maae vi Pakte ind, jeg har ei loenger Stundcr,
T il Gisle maae vi hen, for Aftcnsol gaaer under,
At varte Proesten op; det ligger inest paa M agt
') A. Schröder: Meddelelser om Faaborg, x. 133 anfsrcr Jndflriften, der angaaer saavel Jacob Jorgensen som Hans Formand i Embede og ÄEgteskab.
Bygget af Jacob Jorgensen. A. Schröder x. 245.
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At folge over med paa Belte-ploiet Jagt.
M en over Alt hav Tak min smukke Borgermester,
M in Tak skal flyde ud i Tusindtal og Loester.
'
Hav Tak Madame! tak! for Viin, for O l og M ad
Og for hvert Oieblik, I haver gjort mig glad!
Betalingen for S lig t formaae min Herres Lommer,
Den stal I ogsaa faae, naar I til Sjoelland kommer,
D a vil Han brasc op med Bakkels', S u p ' og Steg,
Hvor mangen Hare maa da blive dod og bleg;
Hvor mangen Vildgaas maa den halve Kost fordoie;
Hvor mangen Hjort maa da fremholde her sin Troie,
Hvor mangen Vildand da fpendere Krop og Fjer
Med andet mere Vildt, i Dyrehaven er.
D a boeres ogsaa frem de fede Kalvestege,
Den Bede maa og med, som staaer i Huus og broeger;
Den Due ei engang faaer Freden, som hun boer;
Og Kvien slagtcs med, som lagdes til ifjo r;
De Loerkcr maae og med, saa lystigt som de tripper;
Den Agerhoneflok samt Spurve, Drosler, Snepper. —
Hermed jeg tog Afsted og kyssed' paa min Haand:
Farvel! — jeg raabte hoit — min hjertens oerlig M and!
P a a dette P raleri Hr. Borgermester lhtted';
Omsider svared' Han: „det skulde mig fortryde,
Asfled fra
Faaborg.

^ saa fastende stal age af vor By."
Dermed begyndte Han en Skaal igjen paany:
Hr. Anders Trolles Skaal er vores P lig t at drikke,
Og F ru C harlottas') Skaal — for Guds Skyld glem
den ikke; —
) Fru Charlotte Amalie Wind gift med Anders Trolle; de havde
ester Stam tavlen hos Hofman 6 Dottre og 1 S on , som her og
anfsrcs.
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De sex Jom fruers Skaal og inest den liden S o n —
Jeg svared': bette er en mueligen Bon.
Dermed saa drak vi om, den Viin Var af den rode
Og Sukker klumpeviis man i Pocalen stro'de.
N i fik jeg til min P a rt og Prcesten ligesaa;
Dermed bad vi Forlov ü l vores Karm at gaae.
N ei! blev der svaret til. Jeg troer, det skeer vel nceppe,
At I saa hastigt skal fra mig paa Doren slippc.
Vi sagde: Toenk, vi skal igjennem D al og Skov.
Og dermed blev der svart, vi fkulde faae Forlov.
Affled
En Skaal zu guter Letzt! den drak vi for dem alle,
For Stod og Voelteret, vi skulde ikke falbe.
Dermed vi tog Afsked fra denne gode Ven,
Og fik endnu en Kluk paa Trolleborg igjen;
Der blev vor P räg t formert, vi finge Hefte fire ;
Vi foer som Hcrremoend, der eie Gaard med Spire.
Men for vi tog Farvel fra denne skjonne Gaard,
Fik vi Mad, O l og Viin. som Manden vel formaaer,
Vor Mund var fuld af P ral, vi brugte ei Forhaling
At sige megen Tak, og det var vor Betaling.
Vor M und var fuld af P ral, paa Tungen laa vor Skat,
Men deraf dode bort den fattig' Skroeders Kat.
Langt ud paa Aft'nen kom vi endelig til G isle;
Men der vi kom i Gaard', da turde^vi ei hvisle;
T hi Provsten var i Seng, i Seng var Karl og Dreng,
Derfore gik vi og i Stilhed til vor Seng.

Den Iste August.
Den Sondagssol randt op, beskinned' Bog og Birke,
Vor P lig t var billig da at folge med til Kirke; —

fra

g^rmester^
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Nei, vi tog vores Bei og prised' Morgenstund.
P a a Juulstov tog vi med den for udloved' Hund,
Og satte Reisen fort til Nyborg By at kige,
M en Kullerupe T aarn vi künde see ret lige.
Der, fik vi see en Vogn, Hr. Cort sad paa den Vogn,
Han vilde messe forst udi det andet Sogn.
Jeg toenkte paa Hans Ol, som var min Hjernekniber;
Faaer Du der mere af, da bliver du en Piber.
Hr. Cort Han raabte paa, bliv kun hos mig idag;
Nei, toenkte jeg, dit O l det har for stcerk en Smag.
T il Nyborg kom vi da, der Ottesang var ude,
V i maatte da igjen med Reverence lüde;
D erblev os atter spurgt: „ Ih r Herren wozu H aus?" —
„Nach Seeland wollen wir, mein lieberBruderSchm aus."')
S a a lode vi os ned til Stranden sagte troekke,
Forvared' vores T oi og Hefte i den Snckke,
Som da var foerdig til at seile til Korsor,
Den Vind var foielig, vi havdc lovlig Bor.
M en paa den Snekke var blandt Andre og en Pige,
Postens Det kom min Proest tilpas, det hoved' Ham saa lige;
Hun laa ret hartad dod hist neben i det Rum,
M en Proestens Trostc-Mund, den raabte: „Engel kom,
Jeg scer, I haver ondt, I er ret hart i Knibe;
Ak lader mig kun lidt paa Haanden Pulsen gribe,
Og soetter Eder her hos mig mit lille Noer,
Og tag en Cordial?) udaf mit Flaskefoer".
Den Pige hun var bly og turde noeppe tale,
Hun sagde: „Hr. Pastor, hav Tak, I vil husvale

>) Bagtens Sporgsm aal til de Reisende var dengang Paa Tydsk.
'") o: en Hjertestyrkning.
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Og leite Hjertet lidt fra denne Strande-Kval;
Men siig mig, om I boer og langt fra Fiurendal?"
„Hei lystigt! stal I did?" skreg Prcesten i det Hoie;
„Det gode Fiurendal staaer hver Dag for mit Me."
Og faa tog denne Prcest den M o om Armen fat,
Han sagde: „Bliv hos mig udi mit Huus i N at".
Da fik den Proest ei ondt, som Han tilforn gjorde;
Thi denne Pige Var Hans Doctor inden Borde,
Han lofted' hende op med sode Flaske-Skjoenk,
Og satte hende ned paa sin Karete-Boenk.
En Time eller to vi ploied' gjennem Bolge,
Den Proest saae ikke hen til Nogen af det Folge,
Hans begge Oine dar kun til den Pige fcest,
Beskuede med Lyst den sode Engel-Gjoest.
Omsider kom vi da til Korsor, ind i Vigen;
Jeg toenkte, Proesten vil nok her forlade Pigen,
Han, jeg og vores Toi og vores Joegerhund
V ar Loes nok paa vor Vogn. Men see mig Proestens F und!
Den Piges Oiesiun Han gjerne vilde kjobe,
Den tog Han Vare paa, men Hunden lod Han lobe,
Omskjondt Han Var dog ei den hele Dag paa Jagt,
Dog fanged' Han en Hind, den tog Han og i Agt;
Den satte Han ret blodt ved Siden paa sit Hynde,

Prcestens
beständige
Kjoerlighed

Men jeg fik noie mig at sidde paa en Tonde.
Tre M ile sad jeg saa, mit Soede var ret Haardt,
Og endte al vor Bei i Proestens egen Gaard.
M en hvor den Pige blev med Top og Kniplings Krone,
Derom jeg In te t veed, men det veed Proestens Kone,
Fordi jeg gik til Ro at tage mig en Dolm,
Jmorgen tidlig op, at söge Trolleholm.
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Og dermed ender jeg min fyenste Reisetale,
M in P en maa derom lidt sig lcrgge hen i Dvale,
Jn d til jeg noget Meer af bette Land bester,
D a skal jeg gjore Flid, derom at flrive meer.
T r o l l e h o l m den 6te Septbr. L.o. 1706.
Forblivcr
Hr. Borgermesters
tjenstcerbodigste Tjener

M. Jernflcrg.

II.

Angle Erindmzer rm StaLshmiptmilnd i W nse
P eter Ellgrlbrrt K ellin ghu sey
og det samtidige Gdense-Liv.
Flygtigt nedstrevne af Hans Datterson.
(Udgivne af C. T. E n g e l s t o f t ) ' ) .

Fam ilien K e l l i n g h u s e n synes — efter Navnet at
slutte — at maatte vcrre af holstenfl Oprindelse; alligevel noevne gamleStamtavler en H e r m a n n K e l l i n g h u s e n ,
der var fodt i Beck i Westphalen og levede som Borger i
Stade mod Slutningen af det 15de Aarhundrede, som den,
fra hvem de D a n s k e L i n i e r af Familien baade i S sn derjylland, Fyen og Sjoclland nedstamme. Denne H e r 
m a n n K e l l i n g h u s e n angives nemlig at have havt to
Sonner, C l a u s o g H a n s , begge Kjobmcend, hiin i Ham
borg denne i Flensborg, og begges Efterkommere opnaaede
>) Da min «rede Ben, Gehcimcarchivarius C, F . W e g e n e r , besvarcde et Par Sporgsmaal as mig med at tilstille mig hele
denne Skildring af en hoederlig bekjendt Odense Borger, troer
jeg vcd at offcntliggjore deie med Hans Samtykke at byde Tidsflriftets Loeserc en M alende Skildring saavel af en M ands Liv
som af et Tidsafsnit i Odense B yes Historie.
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anseelige Stillinger, ferst i F l e n s b o r g , hvorfra de hurtigt udbredte sig til andre Egne i Danmark, ogsaa til
K j o b e n h a v n , hvor de Ire Mcend af denne Familie,
D a n i e l , A n d r e a s og C o r t i Slutningen af det 17dc
Aarhundrede regnedes til Hovedstadens anseeteste Borgere.
De to sidstncevnte vare Brodre, og L e n g nick har Brudstykker af Stam tavler for dem alle tre. B landt dem Var
A n d r e a s K e l l i n g h u s e n den meest bekjendte, ligesom
Han ogsaa er Farfader til den „gamle Stadshauptmand" i
Odense.
Denne A n d r e a s K e l l i n g h u s e n maa voere fedt
engang henimod Slutningen af Kong C h r i s t i a n IV's
Regjering, uvist hvor, rimeligviis i Flensborg, og blev en
meget rig og anseet Kjobmand i Kjobenhavn, hvor Han i
Forbindelse med Urtekramhandel ogsaa drev et Sukkerbageri
eller Conditorie paa Christianshavn. Han oegtede omtr.
1670 S o p h i e A m a l i e S o b o t k e r , og havde af dette
Wgteskab en stör Deel Born, af hvilke man her (efter
Lengnick) blot skal ncevne Datieren A n n e C a t h r i n e ,
der blev gift med den anseelige Kjobmand S i m o n B i 
schofs i Flensborg, og to Sonner D a n i e l K e l l i n g 
h u s e n fodt 1686 og H a n s K e l l i n g h u s e n födt 1692.
Efter sin forste Kones Dod 1696 giftede Han sig endnu i
samme Aar med A b i g a e l R i b e r , Enke efter en Kjob
mand i Kjoge, og hun overlevcde Ham i mange Aar.
A n d r e a s K e l l i n g h u s e n Var lige til sin Dod en af
Kjobenhavns rigeste og fornemste Borgere, hvis Navn
idelig forekommer i Documenter fra Hans T id ; Han stiftede
Senge i Vartou, som af Hans Familie künde belcegges, og
Han Var en af Hovedstadens eligerede Borger-Reproesentanter eller de saakaldet „Toogtredive Mcend." D a dette
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Collegium i Aaret 1700, i Anledning af C a r l XH's Landgaug paa Sjoelland den 4de August, medens Köngen og
den danste Hoer dar i Holsten, bilde forsikkre Enkedronning C h a r l o t t e A m a l i e om Borgerstabets ubrödelige
Troskab og Villighed til at offre Liv og Gods for Foedrelandets Forsvar, scndte det den 13de August til hende en
Deputation, bestaaende af disse fire, — som det hedder i P .
W i t t , Guds Vognborg S . 46, — „hoifornemme B orgen"
Lorentz Kröyer, A n d r e s K e l l i n g h u s c n , Evert Weide
mann og A b r a h a m L e h n . Den Sidstnoevnte, Abraham
Lehn den ALldre, dode 1709, Andreas Kellinghuscn dode
1719, og begge bleve begravede ved Siden af Hinanden i
S t. P etri Kirke i Kjobenhavn.
De to ovennocvnte Sonner, D a n i e l K e l l i n g h us en
og H a n s K e l l i n g h u s c n — om hvilke L e n g n i c k s
Efterretninger ere meget mangelfulde — anvendte deres
vistnvk temmelig rige Arv ü l at kjobe betydelige Jordegodser i det sydlige Fyen, hvor ogsaa Abraham Lehns Esterkommere bleve Godseiere. Den oeldre Broker D a n i e l , der
var Student fra Frederiksborg Skole, blev 1720 Eier af
Tidselholt, dengang en complet Scedegaard med Bondergods, efter Besidderens H e n n i n g S c h e e l s Dsd (Han
hörte til samme Familie som Ghrd. Ludv. Nie. Scheele og
Ghrd. forhenv. General-Auditör Anton Wilh. Scheel),
giftede sig med Hans Enke A n n e C h r i s t i n e Trockm a n n , en Datier af Provst Knud Trockmann i Skaarup,
og havde med hende en S o n og en Datier, der begge
senere levede i Assens; men allerede 1740 folgte Han
Tidselholt til Abraham Lehn den Ingre, og synes i sine
sidste Aar at have levet i Brudager.

Daniel Kellinghuscn

3
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var ogsaa Forfatter til et P a r Skrifter, der udkom 1736
og 1748.')
Den yngre Broder H a n s K e l l i n g h u s e n vedkommer os her noget noermere. Rimeligviis blev Han ved
Broderen hendraget til den samme Egn af Landet, hvor
Han omtr. 1722 af en vis R a s m u s P e d e r s e n kjobte
det i samme Sogn liggende Veistrupgaard, ligeledes en
Hovedgaard med complet Böndergods, og maastee tillige
— hvad dog er tvivlsomt — den ncerliggende Herregaard
Klingstrup; ogsaa oegtede Han E l i s a b e t h S o p h i e
T r o c k m a n n , en Softer til Broderens Hustrn. Begge
Brodrene modle den 23de Octbr. 1730 paa Skiftet efter
deres Svigermoders E l l e n P e d e r s d a t t e r s Dod, og
begge have formodentlig arvet Noget et P a r Aar senere,
da den gamle Provst Trockmann 1732 afgik ved Doden.
M en H ans Kellinghusen var udentvivl en slet Huusholder, og stal (efter Familie-Sagn) navnlig ved sorceret
S p il i Tallotteriet have tilsat sin Formue. Han maatte
soelge Veistrupgaard til en vis O le B orch L u n d , og
flyttede 1748 til Kjerteminde, hvor Han ved Levningcrne
af sin Formue maastee provede at slaae sig igjennem i en
eller anden lille borgerlig Stilling. Det folgende Aar
1749 dode Hans Hustru, Elisabeth Sophie Trockmann,
efterladende Ham en eller to Sonner, navnlig Sonnen
S i m o n P e t e r B i sc h of s K e l l i n g h u s e n , der var opkaldt efter Hans oeldre ovenncevnte Sosters, Anne Cathrines,
anden Mand, Kjobmand Sim on Bischoff i Flensborg.
Ester et P a r Aars Enkemands-Liv giftede Hans Kelling-

>) Det ene var et P o em : Danmarks störe Jubelglcede over detJubil-eum den 30te Octbr. 1736. (Dän. Bibl. 1,303.)
U d g. A.
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Husen sig, skjondt omtrent 59 Aar gammel, igjen den 2den
September 1751 med en flensborgsk Kjobmands Datier,
M e t t e M a r i e P e t e r s , Sösterdatter af den gamle
Farver Engelbert Teisen i Nyborg og efter denne sin
Moders Sloegt oste kaldet M e t t e M a r i e T e i s e n .
Med hende fik Han et P a r Aar senere, den 6te August
1753, en Son, P e t e r E n g e l b e r t K e l l i n g h u s e n og
derefter endnu fire Dottre. M en Han maatte ved denne
Familiens Tilvcext og sin fremrykkede Alder endnu mere
föle Trykket af Fattigdom, og i sine sidste Aar levede Han
noermest ved Renterne af en Capital paa 4000 Rdr. Cou
rant, som Hans ovennoevnte Soster Anne Cathrine havde
testamenteret til Hans S o n af forste AZgtestab Simon
Peter Bischofs Kellinghusen; maaskee blev Han ogsaa noget
understottet af en Ven eller Slcrgtning i Kjertcminde,
B a l t z e r , scedvanlig kaldet Baltzer Klokker, hvad enten
Han nu dar S o n af en Klokker eller Han efter den Tids
Skik i Smaabyerne forenede Klokkerbestillingen med en
anden lillc Ncrringsvei.
Sonnen P e t e r E n g e l b e r t
blev opdraget i trange Kaar, hvorom Han senere paa sin
joviale Maneer pleiede at sige, at Han maatte „crde Grces
paa Marken"; Han kom siden (altsaa vcl efter sin Confirmation omtr. 1767 eller 1768) til sin Moders M orbroder E n g e l b e r t T e i s e n (eller maastee dennes S on
H a n s C h r i s t i a n T e i s e n ) i Nyborg for at loere F a r
veriet, og der Var Han endnu, da Hans Fader i Vinteren
1770 afgik ved Doden. — Den celdre Halvbroder Simon
Peter Bischofs Kellinghusen, der nu selv künde benytte sine
testamenterede 4000 Rd., etablerede nu et Bageri i Huset,
og Hans Stifmoder med hendes fire Dottre maatte see til,
s*
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hvorledes de i Kjerteminde
künde friste Livet.

eller andetsteds (Slagelse)

Peter Engelbert Kellinghusen,
(eller, som Han seid gjerne bogstavcrcde N avnet: „Kellinghuusen"), om hvem jeg, Hans Datterssn, nu i Korthed
stal fortcrlle, hvad jeg decls har Hort, deels selv oplevet,
dar altsaa ved sin Faders Dod 164 Aar gammel og blev
oplcert hos sin Moders Sloegtning i Nyborg. Jfolge
Hans medfodte Snille og ualmindelige Driftighed tor jeg
vel formode, at Han et P a r Aar efter künde have udlcrrt,
og dct er vist, at Han derpaa som Svend sogte Tjeneste
og videre Uddannclse i fit Fag i Kjobenhavv. Ogsaa der
fvrcnede Han Sparsomhed med Flid og Opmoerksomhed paa
Fvrholdene- jeg har Hort Ham fortcelle, hvorledes Han selv
om Sondagen „traadede. sine Strompcr", d. e. stoppcdc
dem, og hvorledes Han sogte at tilegne sig de nyere Fremskridt i sin Profession, og det er rimeligt, at Han ligeledes til samme Tid holdt Forbindelse vedlige med sin
Moders Sleegt i Flcnsborg, der vel atter künde anbefale
Ham til de storre Handelshuse i Lübeck, naar Han selv
vilde etablere sig. Hvorlcenge Han arbeidcde i Kjobenhavn,
veed jeg ikke; men mange Aar kan det ikke have vceret.
Han vendte derfra tilbage til Fyen og bcsluttede at nedscette sig i O d e n s e , der dengang som altid var Fyens
egentlige Centralpunct og paa en vis Maade betragtede
Hans Fodcby Kjerteminde blot som en Udhavn.
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I Odense kjobte Han da, formodentlig omtrent ved
Aaret 1775, om ikke tidligere, en gammel Gaard eller
Ron paa Nörregade, n u Nr. 70'), og her indrettedc Han
sit Farveri og „Trykkeri", — formodentlig understottet
directe eller indirekte af sin Familie og Venner i Kjerteminde, Nyborg og Flensborg. I Odense seid Var der vel
allerede lignende Etablissementer, navnlig mindes jeg at have
Hort omtale Brodrene Otto, Svend Kihn og Madam
Gundermann; men i de mindre fyenske Kjobstceder Var der
ikke Farverier, som svarede til de nyere Fremskridt, og den
unge Kellinghusen indrettede desuden hos sig „et T r y k 
keri", d. e. et Klokketrykkeri, hvorfra Han leverede de
trykkede Klokker eller Skjortei, som brugtes oder hele Fyen
af Bonderkoner og Bonderpiger. Med Hensyn til An
skaffelse af M aterialier losrev Han sig fra Kjobenhavn,
knyttede sig til Lübeck, (jeg har hört Navne paa Lü
becker«, som Han tidlig stod i Forbindelse med: Herring,
Göbbel, Ehlers), og indkjobte saavidt muligt Alt i störe
P arü er fra forste Haand, saa at Han udentvivl endog selv
folgte M aterialier til mindre Voerksteder; jeg mindes
endnu Hans af Indigo, Allun og alle andre Farvematerialier fra Gulvet til Lostet fulde Pakhuus og de
mange hele Stammer af Farvetroe, som Han lod raspe i
Odense. Han kjobte af de fyenske Bonder alt det hjemmegjorte Vadmel, som deres Huusflid frembragte og Han
künde overkomme, og „gjorde det til Kloede", det vil sige,
farvede, stampede, overskar og pressede det. Det var efter
Tidens Lejlighed Hans „Kloedefabrik". Dette Kloede solgtes

') Farver Claus Henrik Kölsner salbed dog ferst sit Farveri i
denne Gaard 1778. Avis Nr 36 og 39.
U dg. A nm .
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i stör Mcengde, som det dar; men en Deel deraf gjennemgik endnu en Proces — i Klokketrykkeriet. Det blev der
lagt under störe Kobberplader med indgravede sammenflyngede Figurer, der fyldtes med en fort tyk Farve og
presscdes meget stcerkt og ved en stör Varme i „Trykkeriet".
hvor denne sorte ophededc Farve-Pap udbredte den afstyeligste Lugt. N aar det toges ud fra Pressen, stod alle
Figurerne ophöiede derpaa, men bleve saa afskrabede, hvorefter Tötet igjen blev striglet og presset blankt. Det var
Hans „Klokke-Trhkkeri"! M en disse Klokketoter gik oder
hele Fyen, og Oplag deraf havdes ogsaa udenfor Odense,
saasom i Kjerteminde hos Baltzer, i Sorup ved Svendborg hos Degnen Möller o. fl. S t. Ved saadan Driftighed blev Kellinghusen i saa Aar en vclstaaende Mand, og
allerede 1 7 8 0 ncrvnes Han i det meget sparsomme Udvalg af Odenses betydeligste Borgere, som „Danmarks
Speil" i dette Aar opregner.
I det fölgende Aar 1781 giftede Kellinghusen sig med
Baltzers Sösterdatter A n n e M a r i e S t i l l e r , om hvis
Herkomst jeg kan henvise til E r s l e w , — denne alt medtagende Erslev, der aldrig künde faae nok, Suppl. III.
567 Not. Hun Var efter bcgge sine Foroeldres tidligc
Död opdraget som Pleiedatter hos Provst M a t t h i a s
W i n t h e r i Orboek Proestegaard, der, ligesoin Biflop I a c.
R a m u s , var en jcevnaldrende Ben af hendes afdödc
Fader, og udentvivl en velhavende Mand, — Eier
af flere Gaarde i Odense! Brylluppet holdtes i Orboek
Proestegaard den 26de Octbr. 1781. Derom skriver K e l 
l i n g h u s e n selv saaledcs i sin (nu hos mig bevarede)
Bibel: „Hr. Provst M atthias Winther, som vi erkjender i
„vores Faders Sted for alle beviiste Godheder imod os
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„og som gjorde los Bryllup, Han forrettede selv Brude„vielsen og havde til Text Iste Mosebogs 49. Capt. 25.
„V. bisse O rd: Det kommer ^fra Din Faders Gud, og
„Han skal hjcelpe Dig, og fra den Almcegtige, og Han stal
„velsigne Dig. — Gud unde os et velsignet og fornoiet
„kjcerligt Wgtestab, og saaledes her at leve sammen, at vi
„ved Dagenes Ende maa blive trolovede med Jesum Chri
stum , vor Brudgom, og leve med Ham i Gloede, i alle
„Evigheds Evigheder. Amen." As bette ALgteskab fremgik to Born, nemlig Datieren M a t t h i e K i r s t i n e ,
fodt den 6te August 1783, og Sonnen H a n s J o r g e n
D a n i e l , fodt den 2den April 1785.
De Ord, som Kellinghusen nedskrev i sin Bibel i Anledning af sit Bryllup, havde ligesom et kirkeligt Proeg,
og det samme gjentog sig, da Han optegnede sin S o n s
Daab. Han bemoerkede da, at Mands-Fadderne havde
voeret Provst W i n t h e r i Drboek, Provst F o g i Dalby
og Pastor K r a r u p i S t. Jorgensgaard, og Han tilfoiede
ligesom til Horoskop for Sonnen, „at Han skulde vcere
„heiliget til Herren sin Gud, som Han skulde tjene i Hel„lighed og Retfoerdighed alle sit Livs Dage."
Ogsaa
Prcesterne i Odense, A chen, G r ü n e r og C l o d , R a m s i n g o. fl. og i Odense Omegn, saasom B en d tz i Ronninge, K e h l e t i Steenlose, lidt senere B a r f o d i S t.
Jorgensgaard, K a n n e w o r f i Sonderso o. A. horte til
Hans Venner og besogte Hans Huus. Om Han stod i
nogen noermere Forbindelse med den rige Kjobmand
P e t e r Ei ls chow, veed feg ikke, og det er vel ikke rimeligt, da denne dode 1783, medens Kellinghusen endnu Var
en yngre Mand, skjondt en opadstrcebende M and; derimod
var Han en Ven af den rige Kjobmand S o r e n M s l l e r ,
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der, saavidt jeg veed, ejede og byggede Aalokkegaarden, ligesom Ei lschow det endnu storre Marienlund. T il Hans
Venner i en tidligere Periode horte ogsaa Birkedommer
L u n d , Postinester K u r r e l b a u m , Kjobmand N e e s s ,
Kjobmand O s t r u p , Bogtrykker J v e r s e n o. fl. anseelige
Borgerfamilier, senere Hans Svoger, Bager L a r s F r o m ,
dennes Svoger P a t e r m a n n , Hans Frcender paa modrenc
Side, Kjobmoendene E n g e l b e r t og H a n s T e i s e n ,
S sn n er af H ans Ehr. Teisen i Nyborg, o. m. fl. Han
selv blev, uden at jeg kan angive, naar det fkeete'), en af
Byens 16 eligerede Borgere, ligesom Han ogsaa tidlig indtraadte i det saakaldte g r o n n e r i d e n d e J c e g e r c o r p s ,
en S la g s borgerlig Nobel-Garde, hvis Chef paa denne
Tid (1784, ell. 1785) Var ovennwvnte Postmester og
Kjobmand K u r r e l b a u m , derefter Sadelmager R asch ,
som 1787 blev aflost af Birkedommer Lu nd. Og Kellinghusen deeltog mcd Liv baade i Byens Anliggender paa
Raadhuset og i det ridende Jcegercorps's Ovelser i M ar
ken, fljöndt Han Var en lille, mager og noget krumboiet
M and. Derimod havde Han flet ingen Tendents til at
ncerme sig den hoiere Embeds-Stand eller Adels-Kreds i
Odense; thi Han Var s t o l t af sit O d e n s e - B o r g e r s k a b ,
satte P riis derpaa og sogte i dette sin Opmuntring og sit
Selflab. En Borgerklub holdtes hos Hans Nabo T h o m a s
S o r e n s e n , siden R a s m u s J o r g e n s e n , og der tilbragte Han öftere nogle Aftentimer med Keglespil og Kortspil. Jeg har selv i min tidligere Barndom mange Gange deels
over, deels gjennem det Plankevcrrk, der flilte Hans Have
fra R asm us Jorgensens, seet paa Keglespillet hos Sidst') Det var 17SS.
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noevnte. Saaledes endnu i denne Periode; senere sogte
Han den af Adelsklubben fremgaaede almindelige Odense
Klub.
Ved flittigt og personligt Arbeide i sin borgerlige Bedrift blev Han efterhaanden en — om just ikke rig Mand,
som de gamle rige Borgere, Oluf Bager, Peder Pcdersen
Lerke, Peter Eilschow og flere andre, saa dog en velhavcnde og iscrr meget anseet Mand. S in Formue anbragte Han deels i Huse, som Han udleiede, deels i Marker,
der ved Udparcelleringen af det gamle Ryttergods kom i
Handel og Vandel. Han eiede til en Tid mange mindre
Huse i Skulkenborg, som Han lcicde ud, og blandt Hans
tidligere Markeiendomme Var den saakaldte Boge-Lokke cller
Skov-Lokke i Tollerlund for det forste den betydeligste.
Ester Peter Eilschows Dod 1763 begyndte nemlig Hans
Enke, A n n e Becker, at soelge nogle af Hans faste Eiendömme: da kjobte C h r i s t i a n J v e r s e n , Hospitalsfor
stander H o l m e r o. A. de Tollerlundske Marker, og af
H o l m e r kjobte atter Kellinghusen i Aaret 1788 den
ncrvnte Böge-Lokke, hvorpaa Han fik Skjode den 14de J a 
nuar 1788.
Jmidlertid begyndte enkelte Borgere i Odense at opföre nye grundmurede Gaarde til eget Brug. Den velhavende Bager J o r g e n F r o m ' ) havde opfort en ny
Gaard paa Vestergade (nu N r. 9) ligefor Flakhaugen, og
Hans Son, der arvede denne, cegtede senere Kellinghusens
yngste Söster Hedevi g. Naboen paa Norregade T h o m a s
S o r c n s e n , havde ligeledes bygget en smuk ny Gaard, og
— Kellinghusen fattede derefter samme P lan. I Aaret
') Ism e n Michael From, eligeret Borger for 1776, f 1783.
U d g. A n m .
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1789 opferte Han da paa den gamle Eiendoms Grund det
F o r h u u s , som der endnu staaer, N r. 452 efter den samtidig indferte Numerering af Husene, nu N r. 70. At
Han derved fegte at overgaae sin Nabo, Th.- Ssrensen,
fom Lauritsen (Odense i Billeder S . 27) siger, har feg aldrig
Hort; derimod er det vist, at Han ofte roste sin Grundmuurs Soliditet, opfert „heelt igjennem med den bedste
Kalk, »den nogen Tilsoetning af Leer." Det har jeg selb
Hort Ham sige. Jndskriften oder Porten lceses hos Lauritsen,
om den ellers der er givet ganfle correct. Bygningens I ndr e t n i n g havde, synes mig, megen Lighed med Froms Gaard
paa Vestergade, saa at jeg ncrsten siulde troe, at Kellinghusen
har taget denne til Monster. Disse Gaardes indre P la n
var ikke svarende til Nutidens Fordringer, da der manglede
Entree- eller Aftroedelscs-Locale, Corridor, soerlig Spisestue o. s. v. men ganfte til Datidens borgerlige Levemaade,
og beregnet paa at bruges alene af den velhavende F a 
milie selv, der gjerne til dagligt Brug noiedes med StueEtagen og lod den hele virkelig ret elegante med Lysekroner o. desl. udstyrede Bel-Etage henstaae ledig eller i
al Fald kun til Benyttelse ved ganske scerdeles Leiligheder.
Den gamle Gaard maa have bestaaet af fire Loenger, der
omsluttede en rummclig Gaardsplads; den nye Gaard
ligeledes. M en af disse fire Loenger gjenopforte Kelling
husen soruden det grundmurede F o r h u u s kun en Deel
af den ligeoverfor ud imod Haben liggende vestre Loenge
af Egebindingsvcrrk, hvorimod den nordre, hvori FabrikLocalerne vare, og den sondre, som kun bestod i ettildeels
aabent Halvtag, aldrig blev ombygget af Ham og saaledes
endnu künde vise, hvorledes den gamle Gaard havde
seet ud.
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Omtrent paa den Tid, da Kellinghusen ombyggede sin
Gaard, opstod der — efter hvad man fortalte mig —
ligesom et nyere, virksommere Liv i Odense, som i Almindelighed tilflreves den fortjente Stiftamtmand Buch Wald,
maaskee ogsaa de mange af Fyens talrige Godseiere og
adelige Familier, som toge Vinter-Ophold i deres egen
fhenske Hovedstad, og for en stör Deel havde deres egnc
Gaarde. — Interessant vilde det vcere, at have en Fortegnelse over alle disse Adelens Gaarde og deres Beliggenhed, og ligeledes en noermere udfsrt Bestrivelse over
denne ret moerkeligc Concentration i Vintertiden af d e n
f y e n s l e N o b l e s s e i O de n s e . Jeg har kun Hort de
W ldres Fortcellinger derom, og har selv kun en eneste
Erindring endnu henhorende derül, nemlig hvorledes min
Faders Kirkepatronesse, den over hele Fyen hoit anseete
Geheimeraadinde S k e e l paa M ullerup („Dronningen i
Fyen") hvert Esteraar forlagde sin Residents til Odense,
og forst nceste Foraar vendte tilbage til Mullerup. Dette
laa over Kellinghusens Horizont. — Men i det samtidig
ogsaa fornyede B o r g e r - L i v deeltog Kellinghusen og
Hans Venner, iscer C h r i s t i a n J v e r s e n , Hans Nabo i
Tollerlund, der Var nogle Aar oeldre, men havde Fodselsdag (den 6te August) tilfoelleds med Ham. Jversen var
dog meget mere, endnu i denne Tid, Offentlighedens
M and: Han fik det danske dramatiske Selstab stiftet og
ftk Frimurer-Logen forandret, sagde man, fra tydst til
dansk. Kellinghusens Virksomhed var endnu mere indstroenkct til Hans egen K reds;') Hans efter den Tids For-

^) Eligcret Borger blev Han forst feuere, nemlig 1793, og Formand 1803 og 1808.
U d g. A n m .
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hold betydelige borgerlige Bedrift og Hans Familie, ligesom Han endnu satte meest P riis paa sine ligestillede Medborgeres Selfkab. Han sagte nu Borgerselstab hos Thomas
Sörensens Efterfolger, sin Nabo Rasm us Jörgensen, hvor
der spilledes Kort og Kegler. Jeg har derom ogsaa hört
E t og Andet fortcelle. K o r t s p i l l e t blandt de joevne
Borgere, naar de sagte „Kroen", Var dengang Styrvoldt,
Polskpas, B ru u s (Svingel), i Familiekredse Rabuus, Puk,
Femkort og i endnu engere Kreds Sortepeer og Hanrei;
L'hombre stod et T rin haiere, og Whist Var noesten ukjendt.
K e g l e s p i l l e t gik vel ud paa Pottepengene, men ogsaa
meget oste paa Kalve, Beder, Grise, Mikkelsdags- og
Mortensdags-Gjoes. Ligesom Han tidligere havde ladet
uformuende Skoledisciple spise ved sit Bord (blandt disse
V i c t o r C h r. H j o r t , der blev Student 1783 og döde
som Bistop i Ribe), saaledes opfödte Han ogsaa i sit Huus
adstillige sättige B arn ( V i l l a d s S c h r a d e r , sidenFarver
i Odense; K a r e n F a a b o r g , siden gift med en Olsen,
o. st.), ligeledes senere Nogle af sin egen Familie f. Ex.
fra S am so; og efter Nyborgs adelcrggende Brand den
11— 12. Septbr. 1797 kom ogsaa til Ham B arn af de
ruinerede Familier derfra, navnlig Datieren as en Bager
F r i i s , der havde voeret gift med M e t t e H e d e v i g T e i 
sen, Saster til ovennoevnte (S . 35) Kjobmoend Testen, af
Nyborgst Sloegt. N aar jeg undtager Hans levende Deel
tagelse i Byens Anliggender og Hans Interesse for det
sornemme ridende Jccgercorps, saa mindes jeg ikke at have
hart Noget om Hans offentlige Virksomhev endnu i denne
Tid. Sine faste Eiendomme vedblev Han ogsaa at foröge
baade med Hufe i Byen og med Marker, uden at jeg kan
angive med Noiagtighed, naar de bleve erhvervede: Han
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eiede, foruden den af Ham selv opförte og beboede Gaard
paa Norregade, nu N r. 70. et Huus paa Sortebrodretorv
og et P a r do. udenfor Nörreport foruden de flere i Skulkenborg; ligeledes en Jordlod ved Tanggaard, sin Andeel
af Tollerlund og en stör Lokke af Lille Krccmmermark ved
Skibhuusvejen og den gamle Jordbro. Landeiendommene
alene stode for noesten 4^ Td. Hartkorn Ager og Eng og
omtrcnt 1 Skp. Skovsthld, — en meget voerdifuld Besiddelse paa denne frugtbare Odenseslette!
K e l l i n g Husen Var i sit Huus den kjoerligste M and
og Fader. Han brusede let op. men det lagde sig igjen
hurtigt, og Han besad en naturlig Hjertensgodhed og et
vist Mutterwitz.
Hans to B orn blevc opdragne som
andre Borgcrborn paa den Tid.
Datieren M a t t h ie,
min kjccre sal. Moder, gik i en Pigeskole, der bestyredes
af en Madam S i b b e r n , hvis afdode M and J o h a n
A r e n t S i b b e r n . Broder til Professor H a n s S i b 
b e r n , udentvivl var eller havde voeret Klokker eller
Organist ved en af Byens Kirker,') og h u n leerte ret
godt for den Tid. Desuden blev hun hjemme underviist af en Tegneloerer eller M aler C l a u di, og —
i Franst af en M ad. G r ü n e r , — jeg formoder Enke
efter C h r i s t i a n G r ü n e r , som havde vceret resi. Capcllan ved S t. H ans Kirke, medens Achen var Sogneprcest. Derimod leerte M a t t h i e stet ikke Thdfl, (ret be
regnende fo r T i d e n , — den franste Revolutions), uagtet
Familien var flensborgst og Kellinghusen havde mange
Lübeckste Handelsforbindelser. Hun havde ogsaa en privat
') Joh. A. Sibbern, Organist ved S t. Knuds Kirke og Uhrmager.
Joh. Sibbern var Cantor ved Latinstolen fra 1762.
U d g. A n m .
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Skrivelcrrer, J e n s E r n s t W e g e n e r , Mesterlexianer i
Cathedralskolen, siden Capellan i Roeskilde, derpaa For
stander for Jonstrup Seminarium, Consistorialraad m. m.
— Sonnen H a n s K e l l i n g h u s e n besogtc ligeledes de
almindelige Borgerstoler og havde enkelte private Leerere;
men Han leerte ikke stört andet end at loese, strive og
regne, og — hvad Han i Fremtiden skulde blive til, vor
der, uanseet hiint ved Hans Daab stillede Horoskop S . 39,
ikke videre Tale om. Datieren havde meest af Faderens,
Sonnen meest af Moderens Natur.
Jmidlertid Var en oeldre Broker ^.til nysneevnte Jens
Ernst Wegener, nemlig H a n s C h r i s t i a n W e g e n e r i
Sommeren 1798 bleven kalbet af Kümmerherre B e n z o n
paa Christiansdal til residerende Capellan for Dalum og
Sanderum toetved Odense, og Han kom saaledes tilbage til
sin Föde-Egn og Fodeby og fik sin egen Prcrstegaard
i Hjallese. Han havde, efter Sigende, Anlcrg til at gjore
sig yndet, og dersom Hans Familie ikke tidligere havde
staaet i noermere Forbindelsc med Kellinghusens, saa künde
ogsaa de proestelige Tendentser i kenne tjene Ham til Anbefaling. D a nu ogsaa Wegener, nceppe to Aar efter, blev
kalbet af den ovenfor S . 43 noevnte Geheimeraadinde
C a t h r i n e E l i s a b e t h S k e e l paa Mullerup til Sogneprcest i Gudbjerg i Foraaret 1800, künde Han vel, skjondt
selv uformuende, ansee sig for et passende P a rti for den
endnumegetunge M a t t h i e K e l l i n g h u s e n . D eresB rhllup holdtes i Begyndelsen af det nceste Aar, den 3die Fe
bruar 1601, og hun blev saaledes i en Alder af 17^ Aar
Prcestekone i Gudbjerg.
Familien W e g e n e r Dar sättig, men stod ellers hverken
i Dannelse eller i Medborgeres gode Mening tilbage sor
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Kellinghusens.

Jeg kan ikke med Vished forfölge den

meget op i Tiden; thi saa mangfoldige Steder man end
troeffer Navnet i Danmark, Norge, Slesvig, Tydflland, er
det dog aabenbart, at man deraf intet kan slntte. Det
skriver sig fra — en Vejer, og af dem künde der gives
mange, der ogsaa ostest have gamle Signeter med en
Vcegtstaal som Bomoerke. M in Familie af dette Navn
kan jeg ikke med Vished fore lcengere tilbage end til min
Oldefader, der Var Skovrider paa Bramstrup hos den i
sin Tid vel bekjendte General J o h . F r d r . B r o c k e n h u u s ,
som overhovedet stal have voeret den sättige Wegenerske
Slcegts P atron og Forfremmer. Den ncrvnte Skovrider,
C h r i s t i a n W e g e n e r , havde med B o e r t h e C a t h r i n e
B a n g tre Sonner, hvoraf den celdste, opkaldt efter Ge
neralen, blev Student og endte som „Scede-Degn" i Allerup
og Davindc; den anden var Farver i Frederits, og den
yngste, C a s p a r F r e d e r i k , opkaldt efter Generalens
Fader eller Sonner, var M aler i Odense. Han blev
Fader til ikke mindre end 18 Born, og künde, saa duelig
og flittig Han end var, kun med Nod underholde den talrige Familie. Alligevel — og det synes at kunne ncevnes
til W re for Aanden i Byen — var Han blandt sine Medborgere vel anseet for sin Wrlighed og Forstand: Han var
en af Byens eligerede B orgers') ligesom senere Kellinghusen, og Han var Chef for det frivillige Corps, der
kaldtes „de u n g e K a r l e s " og dannede, foruden den
tvungne almindelige Borgervoebning, en Art F o d g a r d e
som Sidestykke til den ridende Nobel-Garde, hvori kun de
mere velhavende havde Raad til at lade sig optage. Jeg
') For 1776 og til 1790, Formand for samme 1790.
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har af Hans Born, hvoraf mange dode i ung Alder, noevnet
to Sonner, der holdtes til Bogen og siden blche Proester;
den oeldre af dem, som nu oegtede Kellinghusens eneste
Datier, er min kjoere sal. Fader.
K e l l i n g h u s e n udstyrcde godt denne Datier.

Han

udloste Formandens, Provst W a m b e r g s , Enke af Naadfensaaret og kjobte paa Auctionen i Gudbjerg Prcestegaard
det allermeste Jndbo, den hele Besoetning og hvad der
iovrigt horte til den störe Avlings D rift. Udentvivl beregnede Han det hele Udstyr til omtrent 4000 Rdr. Courant
(fee nedenfor S . 57); allerede den 14de Novencker samme
A ar 1801 blev Han Bedstefader til min eneste, tidlig afdode Softer, der efter den Tids Anskuelser naturligviis
maatte have Kirke-Patronessens Navrt: Catharine Elisa
beth. Endnu for Udgangen af noeste Aar 1802 kom jeg
til Verden og — jeg fik da Lov til at sore min Farfaders
Navn.
I dette samme Aar 1802 mistede Odense to af sine
davoerende rige Mcend, Kellinghusens Nabo T h o m a s
S o r e n s e n og den endnu mere bekjendte „Handskcmager"
L a h n . Med deres Formue künde Kellinghusens vistnok
hverken dengang eller nogensinde maale sig, men at Han
dog ikke, selv hvad rede Pengemidler angaaer, havde udtomt sig ved sin Datters Udstyr og ved — som vi snart
skulle see — at holde en tilsvarende dobbelt Portion for
sin S o n disponibel, det viste sig derved, at Han i Novem
ber 1802 alter kjobte en Landeiendom, meget storre end
dem, Han hidtil eiede. Vi have ovenfor omtalt, at den
rige Peter Eilschow havde kjobt det störe Gods Marien
lund, og da Hans Enke 1799 var dod, kom det atter
under Auctions-Hammeren. To af de i min Barndom
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for en 60—70 Aar siden oder hele Fyen idelig omtalte
„Godsslagtere" eller „Herregaardsflagtere", - Justitsraad
H a n s e n og Cancelliraad H i l l e r u p havde da kjobt
Marienlund Gods for en S um af 167,000 Rd. Courant,
folgte Bondergodset (ca. 463 Tdr. H artl.) til Fcesterne og
begyndte derpaa ogsaa at udparcellere Hovedgaards-Taxten
(ca. 66 Tdr. Hartl.), for det meste til velhavende Odense
Borgere. T il disse horte K e l l i n g h u s e n og Hans ovenncevnte Svoger Bager L a r s F r o m , og begge i Forening
kjobte nu i Novbr. 1602 af Justitsraad (siden Etatsraad)
H a n s e n en Parcel af M arienlund Hovedgaard, formodentlig ligesom nu ca. 14 Tdr. Hartkorn, for en Kjobesum af 16,500 Rd. Courant. Kort efter begyndte de der
at opforc en heel ny Gaard mcd Ladebygninger, Staldc
og en Hovedbygning, der eftcr davcrrendc Forhold udentvivl stod en Deel oder dcres borgerlige Stilling, fom
Kellinghusen ellers med en vis Stolthed overholdt, og
allerebe den 23de September 1803 Heisedes Krandsen og
holdtes Reisegildet. Gaardens Navn (nu Hedevigslund)
var endnu ikke i flere Aar afgjort. Eierne kaldte den i
Almindelighed enten „Gaarden i M arienlund" eller „G aar
den ved Skibhusene", og denne Gaard fik samtidig en egen
Interesse derved, at man künde seile ncrsten lige op til
den paa den i disse Aar, siden 1797, Mcavede Kanal, der
nu var bragt saa vidt, at — det allerforste Skib (ifolge
en samtidig utrylt Dagbogs-Antegnelse) i Oktober 1803
lob op af ad Kanälen til B yen.')
Kellinghusens Lyststed i Tollerlund havde vistnok ved
denne Gaard i Marienlund faaet en R ival; men Kelling') Den 7de Oktober.

(Lauritsen om Ssvciene S . 21.)
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Husens endnu findige personlige Deeltagelse i den borgerlige Bedrift, Farveriet, Trykkeriet, Klcede-Productionen,
tillod Ham dog bedre at sysselscette sig mcd det ncerliggende Tollerlund end med den fjernere Gaard i M arien
lund. Han künde ridende ellcr gaaende i et Qvarter ellcr
cn halv Time fra sin Gaard paa Norregade vcere i
Tollerlunds Bogelokke, som Han omdannede til en smuk
Have og Skov, beplantede med Frugttrceer, gjennemskar
med Gange, forsynede med Skovbcenke, som Han tildeels
personlig sammenslog af raa Grene, og — aabnede til sine
Medborgeres Benyttelse. Den blev i min Barndom saa
stcerkt besogt af Fremmede, at jeg mindes, hvorledes
Eierens Familie stundom ikke seid künde finde en P lads i
det Frie, men maatte tage Thee inde i Huset. M in
Bedstefader — tog det ikke ilde op, var snarere tilfreds
dermed. Kellinghusens Tollerlund Var hverken saa stört
eller saa kunstigt udpyntet som J v e r s c n s ; det havde
n ed e mod K a n ä l e n ingen Skov ellerBeplantning, men
knn en Eng, hvorimod det havde en smukkere Jndgang fra
Vcien af og blev tidligt en Skytteplads for den Odenseskc
ridende Borger-Gardes aarlige Fugleskhdning.
Denne Borgergarde har sin egen Historie, som künde
fortjene Omtale, hvis dens Archiv endnu maatte vcere bevaret; thi den vilde give os et Overblik oder Odenses anseeligste Borgerslcegter gjennem et Aarhundrede.
Den
kaldtes officielt „det gronne ridende Jcegercorps" (ellcr
„Chor") og siges at vcere stiftet 1743 i Anledning af
Kronprinds F r e d e r i k s (V) Formoeling med den saa almindelig afholdte L o u i s e af Storbritanien. Medlemmerne
maatte selv forsyne sig med Heft og Armatur, og desuden
crlcegge et aarligt Pengebidrag til Corpsets Kasse, men
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vare dermed fritagne for anden borgerlig Militairtjeneste.
De valgte selv deres Officercr, og Disciplinen künde derfor just ikke altid voere streng. Medens Kurrelbaum var
Chef, opstod der en Opposition imod Ham, og jeg har
derom engang seet Nogct i Jvcrsens Avis, om jeg hufler
ret. De tidligere Chefer kjender jeg ikke, men maaskee
nogenledes Roekken af dem i Kellinghusens T idsalder.')
Saaledes Var den ovenncevnte Kjobmand og Postmester
M a t t h i a s K u r r e l b a u m Chef efter Eilschows Dod,
altsaa c. 1783 og folgende A a r;?) derefter ncrvnes c. 1767
forst en „M ajor" R asch, der egentlig var Sadelmager,
og endnu i famme Aar den ligeledes ovenncevnte Birkedommer Lund. Ved dct nye Aarhundredes Begyndelse
var en Grev T r a m p e Chef for Corpset, og fik som
saadan 1802 af Köngen Titel af M ajor, og — K e l l i n g husen var til famme Tid Corpsets „Lieutenant". Officererne havde dog som faadanne ikke nogen af Regjeringen
dem tillagt Rang.
Jeg mindes at have Hort T ale om,
at en Rang blev tilbudt — dog paa Vilkaar, at R e
gjeringen vilde have Jndflydelse paa Valget af Officerer
etc.; mendette vilde de stolte Borgere, der selv afholdt alle
Udgifter, aldeles ikke gaae ind paa: Autonomien var dem
langt kjoerere.
Om det er sandt, veed jeg ikke, men det
ligner fuldkommen — blandt Andre min Bedstefader! Det
var vistnok i Egenstab af Lieutenant, at Han solle sig op>) De oprcgnes i Lauritsens Artikel i F . Stiststidende 1871 Nr. 247,
hvor dog hverken E i l schov eller Rasch noevnes. A t den sidstncevnte dog man have vceret Ches en kort Tid 1787 foran Birkedommer L u n d , synes vist ifolge Jversens A vis 1787 Nr. 49 og
Nr. 70.
U d g. A n m .
') Han var det alleredc 1772 (if. Adr. Cont. Eft. Nr. 29) og levede
til 1793.
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fordret til at skaffe dette fornemme Borgercorps, der tidligere maatte nojes med en Skydcplads tilfoelles med det
almindelige Borgcrskab paa den saakaldte „Heden" udenfor
Vesterport, en egen P lads i sin Skov Tollerlund. N aar
det skeete, veed jeg ikke; men i Aaret 1803 holdtes der
Corpsets Fugleflydning i tre Dage: begyndte d. 4de Au
gust paa Chefens Fodselsdag og endte d. 6te August paa
„Lieut. Kellinghusens" (og Jversens) Fodselsdag, netop
Hans fuldendte 50de Aar.
Sonnen, H a n s K e l l i n g h us en , som allerede Aaret forud (1802), neppe 17 Aar
gammel, blev optaget i Corpset, var ogsaa Deeltager i denne
Fest. — Jovrigt vare alle det ridende Jcegercorps's Medlernmer ogsaa Deltagere i B o r g e r s k a b e t s a l m i n d e l i g e
S k y t t e f e s t , — en almindelig Forcning, hvori ogsaa
Embedsmcrndene deltoge.
Ogsaa denne Forening har
sin Fordring paa P lad s i en Odense-Historie! og dens
C e r e m o n i e r , mange vedtagne S k a a l e r etc. etc. bor
bevares. M en jeg har som Dreng aldrig voeret i Odense
paa den Tid, da Festen holdtes, — strax efter Pindse,
troer jeg.
Derfor har jeg her ingen Erindring derom.
F ra den Tid af (1803) — i det mindste — var
Kellinghusens Tollerlund lige til Hans Dod det ridende
Jcegercorps's Fugleskydningsplads, og Stangen stod der
altid Sommer og Vinter
Den unge K e l l i n g h u s e n var, som ovenfor anfort,
bleven opdraget som en rig — ellcr dog velhavende —
Borgers S o n , altsaa ganske anderledes end Faderen, og
Hans Levemaade blev efterhaanden uden tilbagevirkende
Jndflydelse paa denne.
Han var af Naturen, hvad man
kalder et inderlig godt Menncske, med det bedste Hjerte;
men Han havde kun lcrrt meget lidt, besad liden Dristighed
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og tilbragte efter sin ined Confirmationen sluttede Skolegang sin Tid med at gaae om mellem Sloegtninge og
Venner, samt paa offentlige Steder, saaledcs hos Kjobmand
Tejsens, Bager Froms, Tractor Paterm anns (gift med
From s Softer), Gjoestgiver Strom , Gjoestgiver Roulund,
Klokker Rosengaard, Kjobmand Bang o. m. fl.
Han
havde tidlig forelsket sig i Sidstnoevntes D atier M a r i a n e
B a n g . Kjobmand B a n g , hvis Efterkommere endnu leve
i Odense, var een af Medejerne i Theatret, og i Hans
Huus kom öftere Skuespillere, deels fremmede, deels danske,
s. Ex. J o h a n n e s W i l d t !
Det voerste var imidlertid,
at der dengang havde udbredt sig i Odense en temmelig
losagtig Aand, og man havde samlct Byens skandalöse
Kronike i Viser, hvoraf jeg endnu mindes cn, der begyndte
saaledes: „Kammer hvo som komme kan" etc., og derpaa
gjennemgik de niest fremtroedende af Byens og noermeste
Omegns Rouss.
Under saadanne Forhold var det ikke
forunderligt, at den unge Kellinghusen ikke knyttede sig
til den Wegenerske Familie, isoer da den gamle hcrderlige
M aler We g en er (min Farfader) dode d. 6te M arts 1804,
men hellere sogte de lystige Venner; og senere hen i sammc
Aar forlovcde Han sig med M a r i a n e B a n g , endnu for
Han selv var 20 Aar gammel.
Denne Forlovelse syntes at fordre, at der endelig
maatte tages en Bestemmelse for den unge Kellinghusen.
Som Medlem af det borgerlige ridende Jcegercorps var
Han en ganske dygtig Rytter, og de militaire Ovelser
intercsserede Ham, hjalp Ham i al Fald at fordrive Tiden.
Corpset valgte 1805 ved Grev T r a m p es Afgang en ny
Chef, nenilig Kammerjunker (siden Kammcrherre) K r o g h ,
hvis Familie gjordc Fordring paa at regnes til Adelen,
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og kaldtes i Odense gjerne: „von Kroghen", og denne
foreslog en noget forandret Uniform, der ogsaa d. 23de
M arts blev vedtaget. S aadant var for den ungeKellinghusen en — Begivenhed, og Han droges da under den
T id s, den napoleonske Periodes, Paavirkning naturligt
ind paa den let tilgjoengelige militaire Bane. Det lykkedes
Ham, endnu for det 20de Aar, at blive antaget til Secondlieutenant ved det fhenske Landevoerns forste Bataillon
under M ajor F r e d e r i k C hr. M o s t i n g B ü l o w til
Langefkov d. 15de M a rts 1805. H an fkulde nu lcrre det,
som denne S tilling fordrede.
Den gamle K e l l i n g h u s e n , der, som ovenfor anfort,
havde sine directe Handelsforbindelser mindre i Kjobenhavn
end i Udlandet, iscer over Lybek, fulgte selv i J u li 1805
Sonnen til Kjobenhavn, hvor denne stulde practist gjennemgaae det for Landevoernets Officerer bestemte Cursus.
Dette varede paa fjerde M aaned, i hvilken Tid den nyc
Lieutenant levede som en velhavende Faders Son, besogte
jcevnligt saavel offentlige Forlystelses-Steder, som private
F am ilier/ navnlig Havnestriver P a t e r m a n n s , der gjennem den Fromske Familie i Odense var besvogret med
Kellinghusens, og Toldinspector M u u s ' s , der udentvivl
var fra Kjerteminde og stod i nogen Forbindelse nred
Hans Moders Slcegt.
Han selv havde oste Selskab hoS
sig for „andre Officerer" og var ikke sjeldent syg under
det for Ham uvante Liv. I October vendte Han atter
tilbage til sin Faders Huus og fortsatte sin tidligere
Levemaade, og i Begyndelsen af noeste Aar, d. lOde Jan u a r
1806, holdt Han, endnu ikke 21 Aar gammel, Bryllup med
M a ria n e Bang.
H an havde selv intet andet at leve
af end den sättige Gage som Secondlieutenant ved Lande-
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vcernet og Jndtccgten af nogle mindre Lejehuse, som F a 
deren allerede for flere Aar siden havde foroeret Ham. Men
Han behovede Heller ikke meer; thi ogsaa som gift Mand
boede Han i Faderens Gaard, havde en Deel af den altid
ledigstaaende Bel-Etage til sit B rug, og gjorde med sin
Kone alle Maaltider ved sine Forceldres Bord eller lod
sig Alt bringe op i sine Vcerelser. Dette blev Regel for
hele Livet, og den unge Kellinghusen havde egentlig, saalcenge Faderen levede, aldrig eget Huus eller Huusholdning, naar Han var i Odense. V ar Han undertiden udcommanderet, havde Han gjerne sin Kone med, og Faderen
maatte bekoste det Fornodne.
I samme Efteraar, d. 26de Octbr. 1606, havde For«rldrenc deres Svlvbryllupsfest, en stör Familic-Hojtid,
hvorved ogsaa Prcestefamilien fra Gudbjerg Var tilstede:
jeg var dengang neppe 4 Aar gammel, men bildte mig dog
senere ind, at jeg künde huste Noget derfra, — vistnok
tun en Jndbildning, fordi jeg lcrnge efter künde see de
bevarede Transparenter og deslige opstillede paa et af
Portkamrene mcllem det ridende Jcegercorps's Fane,
Tronipeter og — Kobber-Paukerc, hvilke sidste, formodentlig
fra Corpsets Stiftelsesüd, endnu brugtes ved storre Hojüdeligheder, loenge efter at de vare aflagte i Hoerene.
Disse Herligheder bevaredes nemlig hos Corpsets Chef,
og jeg skulde antage, at Kellinghusen omtrent ved denne
Tid eller dog ikke mcget lcenge efter maa vcrre bleven
valgt ü l denne AErespost, som Han bekloedte saa langt mine
Erindringer gaae tilbage. Jeg formoder saaledes, at Han
har aflost Kammerherre „von Kroghen",') udcn at kunne
) J a , det stete i Aaret 1809.
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angive noermere Tidspunct derfor.
M in Bedstefader bchagede sig i denne S tilling forst som Lieutenant, siden
som Chef, og Var ifolge sin livligc N atur ivrig for at
banne Medlemmerne til gode Ryttere. Folk gjorde uskyldigt Lojer dermed, og fortalte eller digtede, at Han under
Ovelserne öftere raabte til dem: „Sidligesom jeg!" Da
Han nu var — af Naturen eller af Ungdoms-Arbejde —
noget krumbojet, saa künde man ved at dele saaledes:
„Sid lige! — som jeg," lcegge enS aürc ind i Hans Ord.
Jövrigt hörte jeg virkelig undertiden af Sagkyndige, den
nedenfor S . 65 noevnte Lieut. Gundorph, at Han efter
Forholdene red meget godt, og jeg har ofte Hort Ham i
oeldre A ar prale af, at Han künde selv „springe bag op
paa sin Heft".
I Begyndelsen af det nceste Aar 1807 overlod Kellinghusen sin Halvdeel af Ejendomsretten til den smukke Gaard
i M arienlund til sin Svoger Bager F r o m , der nu efter
sin Kone, Kellinghusens S ofter, gav den Navnet H e d vigslund.
Denne Handel, som Kellinghusen mecnte at
voere forlokket til i et uheldigt Ojeblik, foranledigede nogeil
Misfornojelse mellem Svogrene, der dog snart igjen forsvandt, og i Virkeligheden blev Handelen til Stade for
From, hvem Besiddelsen af det dejlige Hedevigslund forledte til nogle Aar efter at nedlcegge fit ovcrordentlig
indbringende Bageri og at ville leve som Proprietair paa
denne lille G aard, der under en saa gjcestfri og til flot
Levemaade fra Ungdommen vant Ejer snart blev et almindeligt Valfartssted for Hans mange Venner baade i
Odense og i Omegnen. Det var et smukt Sted: jeg har
som Dreng öftere besogt det, traf der noesten altid Fremmede og bevarer derfra Mindet om mangen skjon Sommer
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asten, naar en let Luftning gik gjennem de gamle Troeer
og Ojct fcrstede sig til Blussene fra Aale-Stangerne ved
Stigestrand.
M en — det gik kun godt, saalcenge den
overordentlig gjoestfrie Proprietair og den stcerkt sagte
Bager vare forenede i samnie Person.
From , cn rig
Faders eneste S an, og opdraget som saadan, derhos temnrelig indgaaet med Omegnens Herremoend, Elfter af Jag tgloeder, Hefte og Hunde, havde Fristelser at overvinde,
som Hans Svoger Kellinghusen, der vor opdraget i Fattigdom og satte sin W re i at voere Borger, lykkeligviis undgik. — Da denne Bager L a r s F r o m ogsaa horte til de
mest anseete Borgere i Odense'), flal jeg bemoerke, at Han
for sitWgteftab havde cn naturlig Son, L a r s F r e d e r i k
F r o m , som Han lod vel opdrage og undervise, og som
blev Proest og Forfatter (see Erslew ); og at Han i ALgteftabet havde een S o n , J o r g e n P e t e r , egentlig ogsaa.
vel begavet og ilke uden Kundftaber, navnlig botanifte, —
nu levende i Nyborg som pensioneret Voldmester, ogsaa
Forfatter (Erslew).
Kellinghusen havde udentvivl i Anledning af sin
S o n s Giftermaal givet denne Haab cllcr Loste om et
ALquivalent for det Sosteren ved hendes Giftermaal givne
Udstyr; og Sonnen Lieutenant Kellinghusen, der neppe
fik sonderligt med sin Kone, glemte ikke at minde Ham
derom. Hvordan det end dermed forholdt sig, saa er det
vist, at den gamle Kellinghusen i denne Sommer, d. 27de
J u li 1807, gav sin S on en efter Datidens Forhold betydelig Capital paa 6000 Rigsdaler D. C. i rede Penge,
som en Q votapart imod Datterens Udstyr, og det er af
>) Eligeret Borger 1796. '
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denne Grund, at jeg ovenfor S . 84 troede at kunne be
regne bette til en Voerdi af omtr. 4000 Rd. Da nu den
unge Kellinghusen og Hans Hustru stedse levede frit i
Faderens H uus, desuden stadig havde denne at tye til,
og aldrig selv fik Familie at forsorge, saa künde Han frem
deles fortscrtte baade det Slaraffenliv, hvortil Han fra
Ungdommen af havde vcennet sig, og den Godgjorenhed
mod Faltige og Nodlidcnde, der udgjorde et smukt Trcek i
Hans Character, og som Han stedse vedligeholdt, saalccngc
det Var Ham muligt. Omtrent fra denne Tid af begynder
mine ret levende Erindringer om Livet i Odense, navnlig
da i mine Bedsteforceldres Huus og andre dermed ved
Svogerskab ellcr Venskab forbundne.
M en jeg stulde ogsaa troe, at Kellinghusen omtrent
ved denne Tid egentlig culminerede vistnok ikke i Anseelsc,
men — i Beistand, og at Han i denne Henseende ikke
bragt^det videre, men snarere gik noget tilbage i de tretten
Aar, hvori Han endnu levede.
Efteraaret 1807 mcdforte
for hele Foedrelandet haarde Tilflikkelser, som ogsaa sporedes i Odense.
Der samledes en Deel af de spanske
saakaldte Hjoelpetropper, som Napoleon sendte hertil under
franste Officerer, og Kellinghusen fik fremmede Officerer
eller ü l den fremmede Hoer hörende Perforier som Jndquartering. Den unge Kellinghusen, som efter Landevoernets Ophoevelse i Febr. 1808 Var bleven forsat först til
Köngens Regiments 4de Bataillon, siden til Joegerne under
Khm. M ajor K. J u e l , og kort efter til fycnfle JnfanteriRegiments Iste Bataillon — alt ved de saakaldte „annecterede Batailloner" — havde med sin Kone Qvarteer paa
forstjellige Steder i Fyen, og der var saaledcs god P lads
i min Bedstefaders Gaard. I dtnne indquarteredes, i en
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Deel af Bel-Etagen, en spanst Proest, hvis Navn jeg har
glemt, men hvis T jenersN avn jeg godt huster. Han hed
M a r i n o , og blev af os Born gjerne kalbet „den spanste
Degn". H an lavede hver Dag i Kjokkenet Chocolade til
sin Herre, taltc et gebroken Sprog med os, og holdt meget
af os B orn, iscer af min halvandet Aar yngre Broker,
dengang en lille fireaarig buttet og rodmusset Unge. Af
vor Ven M arinos gebrokne Sprog har jeg beholdt et Ord
i uforgjcrngeligt Minde, nemlig Ordet „ K a r r a k o " , fom
Han idelig brugte, iscer naar Han var vred paa de forhadte
Franstmoend. — Jeg erindrer ogsaa, at min Bedstefader
nogen Tid havde paa sin S ta ld en fremmed Officers
Heft, og at dennes Oppasser engang imod udtrykkelig Forbud havde sat den ind i det for min Bcdstefaders egen
Ridehest bestemte - S piltoug: det Var en Affront, som de»
hidsige, borgerstolte Officer ved Odense-Garden ikke künde
taale; Han raabte af fuld H a ls: „hent mig min Sabel,
hent mig min Sabel", og Han stulde vistnok have taget
alvorlig Revanche over den Forvovne, hvis ikke kenne og
Andre havde bragt Ham til Forsoning. Jeg erindrer endelig den idelige Omtale om Spectakler og Slagsm aal
mellem de spanste Soldater og de enkelte Franstmoend,
der fulgte med dem, saa at vore egne danste Tropper
(udentvivl de fyenste Dragoner) maatte agere ligesom
P oliti mellem vore fremmede Allierede.
Jövrigt bragte kenne urolige og i det Hele uheldige
Tid dog ogsaa nogen Fordeel for Odense Borgere. S aalcdes horte jeg, at enkelte Handelsmoend havde gode Forretninger ved Leveringer til bisse saakaldtc Hjcelpetropper,
der laae deels i Odense, deels overalt i Fyen.
Navnlig
erindrer jeg, at min Bedstefaders ovennoevnte Slcegtning
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H a n s T e i s e n (S . 40), som jeg oste saae i Hans Huus,
sagdes ved saadanne Leveringer at have lagt Gründen til
sin Beistand.
H ans Efterkommere leve i Odense endnu,
vg ville maaskee derom vide bedre Besked.
Mindern« i min Bcdstefadcrs Huus blive i de fol
gende Aar stedse flcre og klarere.
Jeg forbigaaer dog
M e g e t , som jeg mindes, men ikke har rimelig P lads til.
skjondt det Hörer med til en Odense-Historie, f. Ex.
L a u g e n e s O p t o g . naar Skildter skulde flyttes, og alle
de middelalderlige Ceremonier, som derved brugtes, sor en
stör Deel med tydsk Phraseologie. Det morede mig meget
at see. — T il Odense-Historien Hörer ogsaa Anforelsen af
de störe „ L a u g s h u s e " for hvert Laug. Navnlig syntcs
mig Skomagernes Laugshuus at vcere en temmelig anseelig
Gaard.
Alt saadant minder om Tydskcrnes — Hansestoedernes — Jndvirkning.
Om Sommeren, ved S t.
Knudsdags Marked, kom min Moder og vi tre celdre
B orn (min Söstcr, jeg og min Broker Peter Engelbert)
gjerne paa lidt lcengere Tid til Odense, og havde saa en
Deel af Bel-Etagen til vor Raadighed.
I Stue-Leiligheden dar det forrcste Voerelse i de tre Markedsdage noesten
altid propfuldt af Bonder, nogle for at scelge det Vadmel,
hvoraf „Klcedet" blev gjort, andre sor at hente dercs farvede Toi, hvoraf jeg iscer huster de mange hoirode Buller,
som Bonderpigerne dengang brugte, eUer sor at kjobe
„Klcrde" cller de ovenncevnte saa meget yndedc Trykkeklokker.
Gik jeg paa en saadan Markedsdag over Torvet med Ham,
saa aabnede Bonder og Borgere P lads for Ham, og Han
kjendte mange af dem; da hed det i Eet voek: „Goddag
Hr. Kellinghusen", og Enkelte sagde en Spog, som Han da
gjengjoeldte, f. Ex. „Silken et P a r Drenge (mig og min
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Broder) er det", hvorpaa Han svarede: „ja det er m i n e
Drcnge, for min Kone er dod, og jeg har faaet mig en
ung Kone".
Kellinghusen kam endnu i denne Tid (1809— 10) selv
hver Dag i Vcerkstederne i sin Gaard, Farveriet, Trykkeriet, Overskoereriet. skjondt Han i den ovennocvnte V i l l a d s S c h r o d e r havde en dygtig Person, som Han selv
havdc bannet.
(See S . 44.)
Denne Schröder Var en
Skytte, isoer en Pistol-Skytte, hvis Lige jeg aldrig har
kjendt, skjondt Odense dengang pralede af sine mange dygtige Skytter, blandt hvilke ogsaa den unge Kellinghusen.
J e g -h a r mange Gange seet Schröder gjore de Tordensijoldske Mestcrsiud med en Sikkerhed og Fcerdighed, der
aldrig svigtcde.
Han lagde sig ogsaa efter Physik, da
Saxtorph kam til Odense (altsaa i en ienere Tid), og var
overhovcdet en megct begavet Person. sRö. H ans Kirkebogsfader var en gammel Tjener Schröder, Hans virkelige
Fader var en S o n af Provst Winther i Orboek, og Han
var saalcdcs naturlig Halvbroder til den bekjendte M at
thias Winther, der ogsaa af Naturen var et godt Hoved.
(Sec Erstem.
M in Bedstefader havde derfor endnu
meer eller mindre blaa Fingre: det brod Han sig saa lidet
om, at Han snarere s a t t e en W r e d e r i , og havde
gjerne et godt S v a r paa rede Haand, naar Nogen lod
Ham det höre.
Men vcd Siden af sin private Bedrift, forsomte Han
ikke de almindelige borgerlige Anliggender.
P a a Raadstue-Moderne havde Hans Ord Voegt'), og Han künde snart

') Han var >803 og 1808 Formand for de eligerede Borgcre.
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med Heftighed, snart med Vittighed bestyrke dem.
En
Dag under mit Ophold i Odense kom Han meget forbittrct
hjem fra et Mode, just som vi stulde gaac tilbords. Ester
nagle Sporgsm aal kom det ud, at en af Byens Prcester
(Provst Praöm ) havde oin Borgerne brugt det Udtryk:
„de Karle".
Det künde Han ikkc glcmme igjen: „kaldc
Borgerne „de Karle"", repetercde Han öftere og — glemtc
at spise. Pigen tog saa Hans Tallerken dort i den Tanke,
at Han ikke vilde have meer. D a Han mcerkede det, raabtc
Han: „hvor er min Suppe, jeg vil st'u have min Suppe".
Den blev da igjen sat for Ham, men hau var endnu vred
vg raabte: „hvad er det, jeg vil ikke have den Suppe".
Efterhaanden kom Han dog igjen til No, takte eller fvrtalte
Sagen og — loe tilsidst af den. Dette har jegselv vceret
Vidnc til. En anden Raadstue-Scene har jeg Hort fortcellc,
men veed slet ikke, til hvilken Tid den Hörer. Magistraten
eller Borgcmesteren, Byfogden (jeg veed ikke hvem) havde
gjort et Forslag, som Kellinghusen opponerede imod og
som derved faldt igjennem. Da Protocollen stulde underskrives, sagde Borgemesteren, eller hvem det Var, til Ham:
„See der, — striv nu med Deres blaaFingre." Kellinghusen strev og sagde derpaa ganste roligt:
„ J a vist ere
mine Fingre blaa, men jeg vil dog önfle, at Deres niaac
vcere ligesaa rene, som mine." Under en skingrende Latter
fra de andre Borgerdeputeredes Side, reiste Vedkommende
sig og foer ud af Doren.
Lslata rskero.
Jovrigt Var
der ingcnlunde noget personligt Misforhold mellem Kelling
husen og Magistratspersonerne, som jeg öftere har seet i
Hans Huus.
En davcerende eller forhenvoerende juridisk
Embedsmand stod Kellinghusen ncer. Han hed L i n d v e d
og havde et Sted udenfor Mollebroport, hvor Han boede
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i al Fald om Sommercn.
Jeg syncs Han kaldtcs Cancellieraad.
Jeg har et P a r Gange med mine Bedsteforceldre vceret derhos ham. En anden varB^endtz, hvis
Broker, Sogneproesten i Rönninge og Rolfsted horte netop
til de Prcestcsamilier, med hvilke Kellinghusen stod i nogen
Forbindelse.
Den personlige Anseelse, som Kellinghusen nod, Var
ogsaa vel Gründen til, at Han ved enlelte hoitidelige Leiligheder ligesom reproesenterede he l e B o r g c r s k a b e t .
Dette pleiede omtrent i denne Periode altid at habe et
stört Festbal paa Raadhuset i Anledning af Köngens
Fodselsdag d. 28de Januar, og ved et saadant har jeg
selv i min Barndom en eneste Gang vcrret tilstede, da vi
Born just vare i Odense med vor Moder. Det flog mig
ved denne Leilighed at vccre Vidne til, at det tilfaldt min
Bcdstefader at — aabne Ballet med den fornemste tilstedevcerende Dame, maaflee Stiftamtmandens F rue, hvilket
jeg dog ikke ret hufker. Hvad Aar det Var, kan jeg nemlig
ikke opgive, men Scenen staaer endnu levende for mig.
Den lille, spinkle, noget krumryggedc, men dog leite og
bevcegelige Kellinghusen, ifort sin Uniform som d en r i dende B o r g e r g a r d e s C h e f , forte frem en temmelig
hoi og anseelig D am e; Musiken spillede en Menuet-Melodi:
„Skaberen stued' den nysstabte Klode", og Kellinghusen
dreiede flg og figurerede ikke uden en vis Anstand og
Fcerdighed, som jeg aldrig tidligere havde seet.
I den
folgende Dands, der samtidig udviklede sig i flere Afdelinger eller „Qvadriller" i den rummelige Raadstuesal,
saae jeg Ham ikke tage Deel, men da der siden flulde
spises, og de allerfleste Gjcrster maatte blive i Dandsesalen
selv, kom der en Herre til min Moder og forte hende og
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mig (formodentlig ogsaa min Softer — jeg huskcr det ikke)
hen til Enden af S älen, hvor en smal Trappe forte op
til et eller to Smaavoerelser, hvori der var scrveret for
Selftabets Elite. Dette steete selvfolgelig kun af Hensyn
til, at min Moder var Kellinghusens Datier og jeg Hans
Datterson. Leiligheden var meget indflrcenket.
Jeg kommer derved til at tanke paa en anden OdcnseFornoielsc, som min Bedstefader öftere lod os nyde, og
som vel omtrent maa höre til denne T ld, nemlig en
Komedie-Aften i Odense Theater. Han tog saa gjerne en
heel Loge, at vi Alle künde komme med.
Skuefpillerne
vare tydste, kaldtes „ F r a n c k s S e l s k a b " , og spilledepaa
Tydsk.
Jeg erindrer iscer eet Stykke, som gjorde meget
Jndtryk paa mig: det hed F r i d o l i n og gik ud paa, at
en ond Person, der havde lagt an paa at faae sin Modstander lastet ind i et brandende Jernvarks Luer, selv
faldt i sin egen Snare. Vi, som ikke forstode Tydsk, lode
os i Forveien Jndholdet fortalle og kom derved nogenledes
ud af det. I dette Skuespillerselskab var Jom fru Walther
(siden M ad. Rind, derpaa M ad. Nielsen) Primadonna.
I Aaret 1810 var jeg ogsaa hos mine Bedsteforaldrc
en Ugestid i Oktober Maaned, og jeg har derfra en
Erindring om Prindscn af Pontccorvos andet Besog i
Odense, Paa Gjennemreisen efter Hans markvardige Balg
til Tronfolger i Sverrig.
Det var Tirsdagen den 16dc
Octbr.. Hele Byen var i Bcvagelse. Civile som M ilitaire,
og Kellinghusen horte ogsaa paa en Maade til de Sidste
som den ridende Nobel-Gardes Chef, i hvilken Egenskab
de M ilitaire titulerede Ham „Hr. Ritmester", hvad Han
ogsaa virkelig skulde kaldes, men ellers ikke önskede at
kaldes eller ordentligviis blev kalbt af sine Medborgere;
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thi at voere „Borger", rigtignokiscer „ B o r g e r i Odense",
stod i Hans Ojne meget hojere! — En Tid horte jeg
Ritmester-Titelen stadig, da nemlig en Gundorph, Lieute
nant ved Grev Ahlefeldts langelandske Jcegere, dar indgvarteret hos mine Bedsteforceldre. Denne Gundorph Var
iovrigt juridisk Candidat og blev senere Byfoged i Assens.
Han kaldte altid min Bedstefader „Hr. Ritmester." —
Det ridende Joegercorps Var da i Forventning af Pontecorvos Ankomst ogsaa parat, eftersom det var bekjendt, at
vor Regjering lagde an paa at vise Ham al udvortes
Opmoerksomhed; men Ingen vidste, hvad Tid Prindsen
vilde komme, og Timcrne gik, Morkct begyndte, og Gadernc vare fuldc af Nysgjerrige, saa at B orn ikke vel der
künde opholde sig. Jeg begav mig da fra min Bedstcfaders Gaard til cn anden Gaard paa Hjornet af Norregadc og Gravene, som havde tilhort min afdode Farfader
yg nu eiedes af dennes Svigerson, M aler Jacobsen, dengang en gammeldags Bygning, der indsnoevrede Gaden.
Jude i den rummelige Gaardsplads havde en af SidcLccngernc cndnu en — Svalegang! Nu er Gaarden, i det
»lindste til Gaden, ganske ombygget af Jacobsens Sviger
son, den nu afdode M aler Petersen. Den gamle Gaard
havde en Karnap ud til det lille Torv eller udvidede
Gadeplads foran. Der stod jeg, og endelig ud paa den
morke Asten kom saa Prindsen, fulgt af ridende M ilitair, i en lukket Vogn farende forbi og dreiende ind ad
den ganske ncerliggende Slotsport.
Prindsen overnattede
paa S lottet og fortsatte nceste Dag Reisen over Nyborg,
Kursor o. s. v. At jeg havde s eet Ham, kan jeg selvfolgelig ikke sige, og — d e r s o m Chefen for det ridende
Joegercorps virkelig saae Ham (thi det forekommer mig
0
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nocsten, at Corpset igjen, da det trak saa lcenge ud, opgav
Tanken om at präsentere sig ved denne Leilighed), ei Han
i al Fald neppe kommen stört videre.
T il det sanlme Aar 1810 Hörer, saavidt jeg mindes,
ogsaa Forsoget paa at aabne et U d s a l g a f i n d e n l nndske P r o d u c t e r , Huusflids-Arbejder, der skulderaade
Bod paa det urimelige Continental - Systems Folger.
Som meget virksom derved horte jeg omtale Provst Latten
i Lumby. Om Kellinghusen havde Deel i B e s t y r e l s c n ,
veed jeg ikke; men Han interesserede sig meget for Sagen, og
Han tog mig med et P a r Gange til disse Arbeiders Udstilling.
I det sölgende Aar havde Han et Bcsog, der meget
glcrdede Ham, nemlig af Bistop Hjort, den fordum sättige
Skole-Discipel (see ovenfor Sidc 44) ved Hans Bord, nu
1811 paa Veien til Ribe som Biflop. Af de flere unge
Mennester, som Han paa lige Maade havde hjulpet, bcvarede iscrr Hjort stedse stör Hengivenhed for Ham, sendte
Ham og Hans Datier, min Moder, hyppigt sine Smaaboger,
Vlseboger, og vedligeholdt overhovedet stedse sin Forbindelse med Ham. Hjort havde ogsaa Nytte deras; thi
Kellinghusen Var altid temmelig villig til at hjcelpc, og
Hjort Var ikke Ökonom. Ved denne Lejlighed gav Kelling
husen Ham som „Laan" 1000 Rd. Courant, men Laanet
blev aldrig tilbagebetalt, og Kellinghusen selv har. vist
Heller ikke nogentid kroevct det.
Omtrent fra samme Tid har jeg — hvis jeg tor fortcrlle flere Smaa-Anecdoter — en anden B i s p e h i s t o r i e ,
som jeg öftere har Hort min Bedstefader meddele paa sin
joviale Maade. Odense fik 1811 en ny Bistop, P l u m ,
og denne gjorde naturligviis Besog ogsaa i de anseeligere
Borgerhuse. Han havde voeret hos Kellinghusen, men ikke
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trusfet Ham selv hjemme. Noglc Dage efter bilde Kellinghusen gjore et Gjenbesog: „Jeg kommer — fortaltc Han
— til Porten, og feer der en lille M and i en gammel
Frakke gaae ober Porten fra den ene Side til den anden;
jeg troede, at det maatte vcere en gammel Tjener, og raabte
rask til Ham: „hör Lille, kan Han sige mig, hvor skal jeg
troeffe Biskoppen!" Den lille M and 'traadte da ncermerc
og svarede meget blysomt: „Biskoppen — det er mi g. "
Det var det forste Mode mellem Bistop P lum og Kellinghusen, og Han morede sig ved siden at fortcelle, h v o r
g a l t Han v a r k o mme n afsted. Odenseerne havde jo
vcrret vante til at fee en moegtig Personlighed i Bistop
Hansen, og Plum var et Modstykke til dennr.
T il samme Tid, eller maastee lidt efter, fik Odense
S lo t en fhrstelig Beboer i den sindssyge P rinds Christian
af Hessen, der havde vccrct forlovet med Kronprindsesse
Caroline, Köngens celdste Datier.
Kellinghusen havde,
saavidt jeg veed, intet med Ham at bestille, men fra Kellinghuscns Havc, der stodte op til „ K ö n g e n s Have",
som inan dengang altid sagde, künde man fra den Tid af
hver Dag höre den Janischar-Musik eller „tyrkiste Musik",
der til Visse Timer gaves foran Prindsens Vinduer. Det
var vcl i Aaret 1812. Oste lob saa jeg og min nu afdode Broder, naar vi vare i Odense, fra Bedstefaders
Gaard ind i Köngens Have, saae Prindsen liggende i
Vinduet, hörende paa Musiken.
„Den gale P rinds"
kaldte Folk Ham; men Han var en godmodig Mand, og
gjorde ikke en Kat Fortrcrd.
Jmidlertid ophorte mine jcevnligere Besog i Odense"
omtrent ved samme Tid, da Bestemmelsen blev taget, at
soette mig i en Latinflole. Skjondt begge mine Foroeldre
5*
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vare fodte i Odense og der havde Familie, blcv dog Ny
borg valgt. Den havde langtfra den Anseelse som Odense
Cathedralflole, der var meget rig og iscer i Begyndelseir
af Aarhundredet havde pralct med et ganske udmoerket
Loerer-Personale: Heiberg, Bloch, Degen, Rohde, Trojel
— tildeels ogsaa i sit Fag — Björn, Mülertz, Bergen
Hammer. Det var et sjceldent Saminentrcef, ligcsoni et
lille Academie, hv a d Loer erne angi k, efterat — „Gymnasiet" var nedlagt, en Mcerkelighed i Odenses Historie —
samtidig med at Byen ogsaa havde andre Loerde, f. Ex. Gust.
Lud. Baden, Amtmand Jen s Benzon, Oberst Guldberg,
Bistop Plum , S tiftspr. Tetens — og paa Sanderum
gaard dercs P atron Joh. Bülow. — Men min sal. Fader
var lidt bange for min Bedstefaders Huus, hvad Opdragelsen angik, og den ovenfor Side 53 ointalte noget
uscedel i ge T o n e i B y e n .
Dertil kom, at Nyborg
Skole havde i Munthe en, om just ikke locrd Nector, saa
dog en meget anseet Skolemand, og at Han künde faae mig
anbragt selv i Huset hos denne. Jeg kom saaledes i Ny
borg Skole, i M unthes Huus, og fra den Tid af niaa
mine Odense-Erindringer blive meget foerre og meget
mindre levende. De beroe nu for en stör Deel paa, hvad
jeg horte i Proestegaarden eller — i Nyborg selv, hvor
min Morbroder netop dengang laae i Qvarteer som Lieu
tenant. M in Bedstefader havde leiet for Ham en ret smuk
Leilighed, hos den ovennoevnte Bager F riis i Nyborg (sec
ovenfor Side 44) og satte Ham istand til at fore et ganske
smukt og gjcrstfrit H uus; men jeg havde nok med Skolen
at bestille og kom sjoeldcnt til Ham.
Kun nogle Dage i Sommerferien kom jeg gjerne til
Odense. Under et saadant kort Ophold der, — det künde
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vel vcerc omtrent 1812 eller 1813, hvad jeg dog ikke med
Vished tor sige — fik jeg Lejlighed til at see min Bedstefader fra en ny Side. N aar Han om Formiddagen gik
nd, moredc det Ham undertiden at tage mig med, og en
Dag sagde Han saaledes, at Han skulde hen i „vor nye
Borgerskole" og vilde visc mig denne. Vi gik saa ned oder
det störe Torv til denne Skole, der laae etsteds forau S t.
Knuds Kirke, syncs mig, i nogen Afstand fra denne.
Bornene vare gaaede af Skole, men min Bedstefader vilde
see E t og Andet, og talte med en Leerer, som endnu var
tilstede. Denne havde Onsker om enkelte Smaating, som
mangledc, og det undrede mig baade at höre Ham tale
d e r o m nied mi» Bedstefader og denne at give S v ar og
Loftcr. Jeg horte Ham sige: „Ja, det maa De jo nodvendigviis have, — det kan De gjerne lade gjore, — og
sige, at jeg har tiüadt det."
Det var kun min Overraskclse ved at see min Bedstefader som en S la g s Skolepatron, der har vedligeholdt denne S ag i min Erindring;
men ved nu i Anledning af dette Skriveri at blade lidt i
inin Säm ling af gamle Hempelske Odcnscaviser, hvoraf
jeg desvcerre kun har en Stum p (1806— 1826), feer jeg
«Avis 1812, p. 275. 288. 292), at Bycn 1812 aabnede
„en n y B o r g e r s k o l e " , der var vpfort eller ombygget i
forrige Landsthingshuus, og at Bestyrerne og Tilsynsm«ndene vare Stiftamtmand, Bisp, Borgmester, de trc
Sogneprcester og wende Borgere, Soren Hempel og Ke l 
t i n ghusen. Det er da rimeligt nok, at det virkelige
Tilsyn fortes af et enkelt Medlem af Bestyrelsen, som det
ladcr — Kellinghusen.
Omtrent til sammc Tid var Han ogsaa Medlem af
andre kommunale Dircctivncr, f. Ex. det 1814 stiftede
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F y e n s k e E n k e s o c i e t e t , med Borgmester Lindvcd og
Hans Svoger Froin; ligeledes af B a n d v c e s e n s - B e s t y r e l s e n med Lindved, Langhvff, M ilo og N. Möller o. s. v.
Sonnen havde ikke arvet Faderens Driftighcd. Ha»
fik 1814, ligesom andre Offnerer ved de anneetcrede
Bataillvner, sin Afsked vg Titel af Krigsassessor, kort
efter K r i g s r a a d . Han havde nu ikke det mindste at
tage sig for.
Jeg har i det foregaaende öftere antydet, som noget
Characteristist hos min Bedstefader, Hans s t o r e M e n i n g
om Od e n s e , O d e n f e i f k B o r g e r v c r r d i g h e d , Od e n sei ske F o r h o l d , hvoraf atter fulgtc ligesom cn vis J a 
lousie mod eller Rivalitct med Kjobcnhavn; og naar Nogcn
yttrede, at dette eller hiint maatte man have frn Kjobenhavn, saa undlod Han ikke gjerne at bemoerke, at „man
künde faae Alting i Odense ligesaa godt som i Kjobenhavn."
En liden Ddmygelse for Ham, som jeg blev Anledning til
omtrent ved denne Tid, künde da her anfores. Da jeg
som Dreng havde megen Lyst til at tegnc og male, og
undertiden forcerede Harn et eller andet af minc Kunstvccrker, saa vilde Han, der altid Var saa god og kjcerlig
mod mig og mine Söstende, foroere mig — sagde Han
engang — „en rigtig fiin Farvelade."
Han tog mig da
med og gik til en af de Boutiker, hvor Han troede at
kunne faae, hvad Han sogte: „Jtaliencre" kalbte man,
synes jeg, dengang i Odense bisse Handlcnde. H an forlangte nu — en fiin engelfl Farveladc. M an forelagde
Ham det bedste, der havdes, og Han spurgte saa mig, om
det var godt. Jeg blev noget forlegen derved — thi det
var tun simpelt Gods — og Irak derfor saa langt paa
mit bestedne „Ja ", at Han not forstod den rette Mening.
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Vi gik til et P a r andre Boutiker, hvor ganste den sammc
Scene gjcntog sig, sammc Sporgsmaal, samme langtrukne
S var, — og der Var saa ikke flere „Jtalienere" i den
fyenske Hovcdstad. Derpaa sagde Han: „Jaja, naar Du
kommer tilbage til Nybvrg, saa kan D n bedc Kjobmand
Wivet, der jo öftere tager til Kjobenhavn, at kjolie Dig e»
rigtig engclst Farvelade paa min Regning." Det knel>
aabenbart for Ham, at Han saaledes selv maatte tilstaae,
at „man dog ikke künde faae Alting i Odense ligesaa godt
soni i Kjobenhavn." Men Farveladen fik jeg — og jeg
eier den endnu — som et Minde om min kjoerlige Bedstesader og om Hans fo r m in S k y l d y d m h g e d e O d e n s e Ambition!
En vis Forandring — tildeels ogsaa i Kellinghusens
Stilling — indtraadte, da P rinds Christian efter Hjemkomsten fra Norge blev den 4de M arts 1815 udncevnt til
Gouverneur i Fyen, og skulde som saadan residere paa
Odense S lot, der nylig var blevet disponibelt ved den
svagelige hessiske P rin d s's Dod. Hidtil havdc „ G e n e r a l e n "
d. e. Grcv Fdr. Ahlefcldt til Langeland voeret i Odense
den forncmste Mand, hvis — Levemaadc, Selskaber, SpilleP artier i Klubbeu, Orchester o. s. v. jeg idelig horte omtale. N u veg han P lads for „ P r i n d s G o u v e r n o r e n " .
Den nye Gouvernor blev en Ugestid derefter forlovet med
Prindsesse Caroline Amalie, og efter Formoelingen deri
22de M ai sik Odense et formeligt Hof, — kort for Frederik VI kom tilbage fra Wien: jeg saae Ham (Köngen)
passerc Nyborg den 31te M ai 1815. Om P rinds Chri
stians Fortjenester af Fyen og specielt af O d e n s e som
Gounernor har jeg samlet en Deel i mit Soro-Program
ved Sorgefesten over Ham 1848 og — henviscr dertil. En
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Forfinelse begyndte i Odense. Jeg husker bedst „PrindseKringler", „Prindse-Kagcr" o. desl. fra Erfaring hos
Bedstefader. Ogsaa behagede Prindsen med Gemaliudc
undertiden at melde sig t i l T h e e hos min Grandonkcl
From paa Hedevigslund, men — saa kom jeg naturligviis
ikke med. Dct Var Gaardens yndigc Beliggeuhed, der
indbod det hoie Herskab. — Froms S on Jorgen Peter
(see ovenfor Side 57) blev senere noget protegeret af
Prindsen. — Det antoges i Almindclighed, at det vor
P rin d s Christian, der foranledigede, at Odense den 23de
August 1816 fik en „ S t a d s h a u p t m a n d " , somChes for
den helc samlede Borgervoebning. Valget af denne S ta d s
hauptmand dar omtrent forud givet: dct künde ikke vel
fakde paa nogen anden end Chefcn for den fvrnemmc
Odense-Garde eller det ridcnde Jcegercorps. Kellinghusen
blev altsaa „Stadshauptmand" og fik som saadan militair
Rang — jeg veed ikke hvilken — ligc med Kjobenhavns
Borger-Officerer, en rod Kjole med (troer jeg) blaa Kravc
og Opflag ligesom Stadshauptmanden i Kjobenhavn (dengang udentvivl Tommermester Hallander); — alt indrcttct
efter Kjobenhavnst Monster, thi Odense kaldtes jo „dct
lille Kjobenhavn".
Ogsaa dertil knytter sig en Fvrtoelling, som, hvis den er fand, meget troeffende charactcriserer Kellinghusen. M an vilde, sagdes der, at den nye
Stadshauptmand skulde have en Ordonnants i sit Huus og
Skildvagt for sin P ort, og Kellinghusen gjorde i Begyndelsen ingen Modstand derimod; men da Han derefter erfarede, at begge Bestillingcr skulde udfores af simplere
Byens B o r g er e, ikke, som Han havde troet af Garnisonens Folk, vilde Han paa ingen Maade foie sig deri,
paa ingen Maade tillade, „at en af Hans M e d b o r g c r e
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skulde gjore „Opvartning som Ordonnants og en anden
staae paa Vagt ved Hans P ort." Saaledes fortalte man.
Om det er sandt, veed jeg ikke, men det ligner Ham grandgivelig, og det er vist, at Han hverken havde Ordonnants
i Huset eller Skildvagt ndenfor det. — E t andet Sporgsmaal, som jeg ogsaa ved denne Anledning stuiidom horte
loselig omtale, gjaldt Forholdet mellem „Stadshauptmandcn" og det fornemme ridende Joegercorps, Sporgsmaalet om Stadshauptmanden som s a a d a n ogsaa var
dette Corps's Foresatte, eller om Corpset i og for sig var
en selvstoendig Institution, altsaa kun ved Kellinghusens
P e r s o n forbundet med Borgervcebningen. Ved Valgct
af Kellinghusen var denne Qvcestion omgaact, ikke lost,
og man gjorde blot Loier dermed; men det forekom mig
dog, sonl onr >nin Bedstefader selv og Borger-Aristocratiet
vare tilboielige til at ansee den ridende Garde ifolge dens
Privilegier for staaende udenfor Borgervcebningen, og det
er vist, at Han undcrtiden vedblcv tillige at bruge sin
gronne Uniform, eftcrat havc maattet anlcegge S tadsHauptmands-Uniformen. Som daglig Kloedning og uden
for Tjenesten brugte Han ingen af dem og brod sig overhovedet saa lidt om sin Paakloedning, at Hans Ligegyldighed derfor havde fremkaldt en Ittrin g af Hans Kone,
som det morede ham .at gjentage; og de militaire S äger
formindskede ingenlundc Hans Jver for Communens Anliggender og Hans patriotiske Deeltagelse i disse.
E t Exempel derpaa künde maaske henfores o m t r e n t
til denne Tid, uden at jeg dog med Vished kan angive
Aaret, men blot gjcette paa omtrent 1817. Der blev forctaget störe Brolcegnings-Arbeider i det mindste paa Norregade, og jeg erindrer tydeligt, at nun Bedstefader hver
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Loverdag Aften personlig betalte Brolocggerne inange
Penge, skjondt Han ellers ikke havde med Kcrmnerkassen at
bestille. Den egentlige Sammenhoeng dermed kjendcr jeg
ikke; thi Han selv talte aldrig hjemme om saadanne Ting.
M en cfter hvad jeg horte Andre yttre, skulde Kellinghuse»
i et Raadstue-Mode have forcslaaet den omtalte Broloegning, og have tilbudt at ville gjorc de fvrnodnc Udlocg
dertil, da Byens Kasse for Oieblikket ikke var istand til
at afsee Midlernc. Om det saaledes forholdt sig, skal jeg
ikke kunnc sige, da man aldrig kan stole paa Snak; men
jeg erindrer meget thdeligt, at der nogle Aar efter, ved
Hans Dod, var Tale om, at Hans Bo tobte en Deei
Penge, fordi Han havde ladet denne S ag henstaae uafgjort
vg ikke efterladt sig nogcn klar og med Beviislighedcr forsynet Opgjorelse vver de gjorte Forskud. Det kan ogsaa
nok ligne Ham; thi Han var, efterat have erhvervet sig
nogen Formuc, oste mere generös med Laan, Forskud,
Cautioner o. desl. end Hans Formuc just saa ligc künde
berettige Ham til.
Folgerne dcraf künde ikke udeblive; vg naar Han selv
mcerkede dette, künde Han maaskee nok af og til ined nogen
Bekymring toenke paa Fremtiden for — sin S o n , der
vel var et hjertensgodt Mcnnesie, men opdraget i davoerende Odenseift Vcllevnet og uden Kundskab eller Duclighed til selv a t fortjene Nogct. Datteren havde rigtignok fem uforsorgede Born, medens Sonnen ingen havde
eller fik, men hun var tidlig kommen fra Forceldrenes
Huus, var af Naturen arbeidsom og sparsommelig i hoi
Grad, og den haarde Tid for Landsby-Proesterne og alle
Landmcend i Perioden 1818— 1826, hvorom jeg har sorgelige Erindringer, var cndnu ikke ret begyndt, skjondt noer-
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derved. Det hcir f o r m o d e n t l i g voeret Betragtninger af
denne A rt og Paavirkning fra Sonnen eller snarere denneS
Benner, der bevcegede Kellinghusen til den 19de April
1818 at vpscette eller lade opscette det hoist bcsynderlige
Document, hvorved Han „folgte" og „tilskjodede" sin S o»
alt, hoad Han eicde — baade af faste Eiendomme og af
Fabriks-Materiale samt Losore, lige indtil Mobler og
Kjokkentoi, intet undtaget — for en Kjobesnm af 15,000
Rbdr., hvilken Sun: Sonnen crllceredcs at havc berigtiget
ved at give sin Fader Qvittering for de Z af Kjobesummcn
(10,000 Rbdr.) „fom Afdrag paa den Arv, der i Tiden
künde tilsalde Ham", og ved at udstede en Obligation for
f af Kjobesummen (5000 Rbdr.), fom cftcr Faderens og
M o d e re» s Dsd fvrlods skulde tilfalde Hans Softer og
hendes Arvinger, — Alt dette dog saaledes, at S ccl
ge r e n v i l d c , saal cenge Han l evede, behol de u i n d
f kr n' nket B e s t y r e l s e , J n d t o e g t og U d g i f t , af
a l l e E i e n d o m m e og den hel e B e d r i f t . Samme
Dag udstededc Sonnen, Krigsraad Kellinghusen, to Docu
nienter, nemlig 1) en Declaration, at Han efter Faderens
Dod skulde ndbetale sin Moder, hvis hun levede og fraslhttcde Gaarden, en Apanage af 200 Rbd. aarlig foruden
Renten af de 5000 Rbdr., der efter h e n d e s Dod skulde
tilfalde Sosteren, og 2) en Panteobligation for disse 5000
Rbdr. Dette hele künftige Arrangement, denne ProformaHandel, antoges at vcere udspeculeret og udfort af Procurator F riis og Krigsraad Rissing, der ogsaa begge havde
undcrskrcvet alle tre Documcnter (Skjodct, Declarationen og
Panteobligationen) fom Vitterlighcdsvidner. M en det bevarcdes fom den d y b e s t e H e m m e l i g h e d for alle Andre.
— Krigsraad Kellinghusen fik saaledes Loste om at blive
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Eier af saa at sige jhele Faderens Formue og hele Hans
indbringende Bedrift for — Jngenting, og denne Arv,
hvis f a s t e E i e n d o m m e ovenfor Side 45 ere nccvnede,
og som alle vare f u l d k o m m e n gj cr l ds r i e , künde vistnok eftcr Datidens Fvrhold kaldes temmelig betydelig.
En anden S ag er det, hvorvidt det hele Arrangeincnt, som
Krigsraadens Venner havde istandbragt og den gamle
Kellinghusen ladet sig overtale til, i sig selv knndc kaldes
forsvarligt og havde juridisk Ghldighed. Men derom künde
der ikke blivc Tale, saaloenge det Var cn Hemmelighed.
Alting gik ogsaa uforstyrret i soedvanlig Skik. Kel
linghusen eftersaae om Morgencn sine Vcerkstcder i G aar
den, nu dog vistnok temmelig let; Han gik derpaa gjerne
ud i Byen i sine private eller i Byens ofsentlige Wrinder,
og kom forst hjem vcd Middagstid Kl. 12 eller lidt over,
da Han ordentligviis spiste til Middag; om Astenen var
Han sjeldent hjemme, dog nu ikke som i gamle Dagc hos
Thomas Sorensen og siden hos Nasm us Jorgensen i
Det var vistnok
Nabogaarden, men — i - K l u b b e u .
S o n n e n s Ex e mp e l , der voes ent l i g ha vde b i d r a g e t
t i l d e n n e F o r a n d r i n g , ligesom ogsaa Stadshauptmands-Voerdighedcn og det nye Hof paa Odense S lo t
havde sine Folger. Kellinghusen var overhovedet altid selv
noget flot, naar det gjaldt Byens Honnor, Hans S tilling
som eligeret Borger, Stadshauptmand, Chef for det
ridende Corps o. desl. H ans Fodselsdag, den 6te August,
var efterhaanden gaact over til at fvrandres fra en F a
miliefest, som Han i tidligere Aar stundom havde holdt
endog i Gudbjerg Proestegaard hos Datter, Svigerson og
Borneborn, til en a l m i n d e l i g F c s t d a g iscrr f o r det
r i d e u d e J c r g e r c o r p s , som da gjerne holdt sin aarlige
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Fugleskydning t Hans Tollerlund. I bette Aar (1818)
var dog — jeg mindes ikke af hvilkcn Grund — Fugleskydningcn opsat til den 18dc August, da Han aabnedc
Festen med en splendid Frokost ei alene for Corpsets Medlemmer, men ogsaa for alle Byens hoiere Embedsmcend og
de hoiere Officercr af det i Odense garnisonerende fycnfle
Dragonregiment. Skydningcn fortsattes Dagen efter, og
bcgge Dage var Skovhusct i Hans Tollerlund et irit Bevoertningssted for Kellinghusens Venner, ligesom Han paa
den anden Dag cndte Festen med et meget muntert Skovbal. Derom kan lcrses i Byens Aviser, f. Ex. i Hcmpels
1818 Side 47S.
I Oktober s. A. kom jeg i Noeskilde Cathedralskole,
og fra den Tid af saae jeg naturligviis sjeldnere Odense.
Men i Sommerferien var jeg 1819 hjemmc i Gudbjerg
Prccstegaard, og derfra i Odense paa den störe Hoitidsdag
den 6te Au g u s t . Det blev, efter Guds Villie, den sidstc
Fodselsdag, min Bedstefader oplevede, og — det var lige
som i Forudfvlelsen deraf, at den feiredes som en a l mi n d e l i g G l c r d e s d a g f or hel e B y e n . Jeg var nu i den
Alder, at jeg baade künde skjonne derom og tage Deel deri.
Det ridende Jocgcrcorps, der havde beregnet, at Festen
vilde vare i flerc Dage, begyndte alleredc sin Fuglestydning i Tollerlund Dagen forud, den 5te August, hvor
Kellinghusen gav Frokost for Medlemmerne og de Jndbudne (Stiftamtmanden, Regimentschefen, Magistraten og
andre Byens Honoratiores), hvorpaa Skydningen begyndte.
Men om Aftenen havde det ridende Jcrgercorps foranstaltet
en Soupe — i et andet Locale, hvor det saakaldte „Forenede Skydeselskab" havde et stört Trcehuus, nemlig paa
et Sted, der kaldtes — om jeg husker rigtigt — S orte
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mose, Somvse cller saadan noget, og havde dertil indbudt
foruden Byens Honoratiores, alt Mandkjon af Kellinghusens tilstedcvoercnde Familie, ogsaa nun Fader og mig,
der dengang vare i Odense hos Ham. Spisesalen vor
smykket med Blomster og Transparenter, og Aftensmaaltidet skulde holdes vmtrent ved M idnatstid og udstroekkes
til den noeste Dags, den 6te August's, Beghndelse, fordi
det var en Fest til W re for „den gamle Stadshauptmands" Fgdselsdag. I Spisesalen havde ogsaa ct T ran s
parent Forbogstaverne af Hans Navn og derunder disse
Ord:
Den 6te August 1 8 1 9 .
Ei Kone blot og Born, og Corpset, som Dig lyder!
M en selv den hele By ved denne Dag sig fryder.
Der blev nu holdt Bordtaler, sunget Sange <jcg har
endnu en saadan af Byens davoerende Poet, Procurator
Soren Hansen), udbragt Stadshauptmandens S laal, fyret
med Kanoner o. s. v. J a man gik saavidt, at man og
saa tomte G las sor min ikke tilstedevcerende Moder, S tad s
hauptmandens Datier, der ogsaa havde Fodselsdag den 6te
August, og sendte en Vogn ind til Byen for at hente
min yngre Broder, dengang 8 Aar gammel, ud af S en
gen, og fore Ham til Festen. Det skulde jo voere en
Familiefest for al Stadshauptmandens Sloegt, og alt
Mandkjon af denne voere tilstede. — D a Corpset nceste
Dag havde sovet Rusen ud, fortsattes om Fredagen den
6te August Fugleskydningen i Tollerlund, men den Dag
faldt — man kan maaskee gjcette Gründen — ingen Gevinst, og om Loverdagen den 7de August hvilede man.
Sondag Eftermiddag beghndte man igjen, og om M andagen den 9de August sluttede man, efter at Krigsraad
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Kellinghusen havde nedskudt Pladen og derved Var bleven
Fuglekonge. Jeg kan henvise til Odense-Aviserne, der have
udforlige Beretninger om alt dctte.
Det dar den sidste Fodselsdag, Kellinghusen oplevede.
Han fyldte da det 66 Aar, og syntes endnu at kunne vente
et Tilloeg; men Hans Legcme Var ikke saa stcerkt og kräf
tigt, som Hans Aand Var livlig og virksom, og Han havde
tidligcre nogle Gange vceret betoenkelig syg. I Slutningen
af Vinteren og henimod Foraaret 1820 begyndte Han atter
at skrante. Dette bestemte Hans S ö n eller vel rettere dennes
Raadgivere til at lade hiint Skjodebrev af 19de April
1818 thinglcese, hvilket ogsaa skeete decls for Bythinget
deels for Landjurisdictionen, hvortil nogle af Landejendonnncne horte, den 8de og 12te M ai 1820. Omtrent
fem Uger efter, den 16de Ju n i 1820 dode „den gamle
Stadshauptmand", og endnu paa selve Dodsdagen foretoges den forste Forretning i Boet, hvorved da det thinglceste Skjode blev fremlagt og paategnct af Byens M agi
strat og Landdistrictets Ovrighed. Der blev saaledes flere
Medvidere i Hemmeligheden, dog endnu ikke mange.
Begravclsesdagen kalbte den 21de Ju n i den Afdodes
Svigerson og Hans Familie til Odense, og da forst erfarede de den störe Hemmelighed. Begravelsen selv Var,
som man künde vente, en almindelig Sorgefest, Onsdagen
den 21de J u u i 1820, baade for Byen og Omegnen, hvor
den Afdode i en vid Kreds nod almindelig Hoiagtelse. Det
ridende Joegcrcorps tilegnede sig den forste P lad s ved de
militaire Wresbeviisninger for d e t s C h e f , dernoest de
tre Jnfanterie-Compagnier (Iste Comp., 2dct Comp, og
„de ungeKaries" Compagnie) f o r S t a d s h a u p t m a n d e n .
Pastor S t e e n buch, een af Krigsraad Kellinghusens
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Venner, holdt Ligtalen. Da jeg ikke selv Var tilstcde, skal
jeg blot henvise til Bhens Aviser, baade Jversens og
Hempels (den sidste, Side 343).

Ester Kellinghusens Dod blev jeg fremmed for OdenseLivet; men naar jeg en sjelden Gang kom til Byen, fik
jeg det Jndtryk, at ingen af Hans Eftermcend som Stadshauptmand og Chef for det gronne ridende Chor indtog
den Stilling som Han, og jeg horte Ham altid ncrvnc mcd
en vis Veneration som — „den g a m l e S t a d s h a u p t ma n d " . Det künde jo ogsaa betyde den f o r s t e Stadshauptmand i Modscctning til de folgende, de nyer e.
Hvad det besynderlige Document, Skjodebrevet af 19dc
A pril 1818, angaaer, der nu blev almindelig bekjendt, da
vakte det allevegne den ftorste Forundring; jeg troer derfor, at et P a r Ord til Forklaring vil vcerc en skyldig
Pietetspligt fra min Side mod min kjccre Bedstefaders
Minde. Mange meente, at Svigersonnen og Datteren
burde lade Domstolene udtale sig om Documentets Gyldighed. M in Fader, skjondt trykket Haardt i den nu begyndte Landmccndencs Trcengselstid (1818—26), Var altid
en Elster af Fred og blev vundet ved lidt foieligere Foranstaltningcr af sin Svoger; min Moder Var noerved at
ansee for rigtigt alt, hvad hendes Fader havde gjort, og
— dennes Enke, min Bedstemoder, flyttede til Gudbjerg
Proestegaard, hvor hun dode den 26de M ai 1830. Ved
hendes Dod havde min Moder endnu en Deel af sin Arv
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staaende hos sin Broker, og kenne blev betalt i December
samme A ar — til min Fader, som derved doekkede nogen
Gjoeld og beholdt en liden Rest, saa at Alling nogenledes
dar i Orden ved min Faders snart folgende Dok den 23de
Februar 183 l. Hans Born, mine Soskende og jeg, bevared? kun Mindet om den kjoerlige, altid livlige Bedstefader, som havde beviist os saa meget godt; og naar jeg
i bisse Optegnelser saa oste har dvoelet ved min M orbroders Opdragelse og Levemaade, saa er det voesentligt
skeet, fordi jeg derved vilde netop forklare og retfoerdiggjore, at min kjoere Bedstefader ved bette Document ligesom raadede Bod paa, hvad Han selv i rette Tid havde
forsomt i Sonnens Ungdom.
Skj cebnen s y n e s f o l g e l i g a t h a v e r et f oer di gg j o r t „den g a m l e S t a d s h a u p t m a n d s " B e r e g n i n g ,
Hans Tillid til, at Datieren og hendes B orn vel stulde
komme ud as det med Lidet, Hans Frygt for, at Sonnen
ikke stulde komme igjennem med Meget. Datieren, min
sal. Moder, levede som Enke forst i Gudbjerg PrcesteEnkesoede til 1837, derefter hos mig i S oro indtil sin Dod
den 26de Ju n i 1846. Hun saae alle sine tre efterlevende
Sonner anstcrndigt forsorgede, og efterlod sig endog en
Smule mere,end den Arv, h u n havde faaet efter sin
Fader. — Sonnen, hendes Broder, derimod levede i de
forste Aar noget rigeligere, men folgte efterhaanden alle
sine faste Eiendomme, sorbrugte hvert A ar meer end Renterne af sin Formue, maatte indstroenke sig, og vilde noeppe
have undgaaet Mangel, dersom Hans altid svage Helbred
havde noget lcengere opholdt Hans Affled fra Verden. D a
Han Kode den Iste Oktober 1868, rigtignok 83 s Aar gl.,
var der kun saa meget tilbage, at Han dermed künde til6
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fredsstille en oeldre Pige eller Kone, som efter Hans Hustrues Dod havde boet hos Ham og pleiet Ham. Hun blev
saaledes Hans Universal-Arving.
Jkke engang sine Foroeldres Gravsted paa Odense-Assistentskirkegaard havde
Han formaaet at kjobe. H ans Venner have hidtil passet
det; jeg har senere fornyet det forelobig indtil Aaret 1890
og — haaber vel ogsaa i Fremtiden at skulle trceffe Foranstaltninger til at bevare i Odense dette Minde om den
„gamle Stadshauptmand".

m.
Ts Dorumenter til Gplpning as Gdeases
Meddeelte af Bistop E n g e l s t o f t .

I.
I^edenstaaende Arvefcestebrev paa en liden Grund
og Bod, der nu er indbefattet under Eiendommen N r. 4 paa
Overgaden, er mig bewilligen meddeclt fra Geheime-Archivet, og da det i mange Henseender er interessant, meddeles det her. Det er udstedt af Patronen for Frue Kirke
og Kirkegods, det catholfke Provsti, som efter Reforma
tionen tillagdes Rigens Canßler som Embedslon, og indeholder Forklaringen af den Afgift, som endnu den Dag
idag paahviler Gaarden Jordan (Nr. 4) til Frue Sognekald.') Det vifer, i hvor fmaa Grunde Eiendommene
vare udstykkede i selbe Byens M idte; thi de tre her omhandlede Grunde ere tilsidst alle blevne famlede under
Nr. 4 og 6, af hvilke N r. 4 havde sin P o rt paa den

') J O l u f B a g e r s Laasebrev 1584 beincerkes ogsaa om denue
Gaard, at den forhen var Lo Vaaninger og svarede denne Af
gift. (Bed. S im . Odense By 3, 112 og Grundtaxten 1683.)

6*
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Grund, der nu er cn scerskilt Eiendom N r. 6, men
tidligere med vexlende Afgrcendsning var indbefattet
i de to Nabogaarde.
Brevet vlser ogsaa, hvorledes Navnet „Sildeboderne", som staaer paa Grundtegningen af Odense 1593, udstrakte sig lige til Korsgaden,
medens Benoevnelsen „ved Fiskeskamlerne" eller „ved de
nederste Fifleskamler" i Documenter Kruges om Gadens
brede Ende ved Skjolden. At O l u f B a g e r kjobte denne
Grund, antyder Hans senere Paaskrift, der imidlertid man
have et urigtigt A arstal (1550 for 1555), og maa höre til en
Tid mellem 1556 og 1582, da Han forst byggede Jordan.
Tidligere havde Han paa samme Sted kjobt en anden liden
Grund, som ncevnes i dette Brev, ncmlig den Altergaard,
som L a u r i d s S k r i v e r 1550 havde i Fceste, hvilken
O l u f B a g e r 1556 erhvervede mod at give en Eien
dom i Bogense til Mageloeg; den laae endnu noermerc
ved Hans oprindelige Grund-Eiendom, nuvoerende Nr.
8 og 10, og blev allerede bebygget 1558, formodentlig med
en Bagbygning paa nuvcerende Love-Apotheks G rund; den
var ifolge det Kongebrev, hvorved Magelcrget blev tilladt,
88j Alen lang og kun 5 Alen bred').
Saaledes
kliver det i det mindste tre smaa Grunde, der paa dette
Sted Kleve samlede i O l n f B a g e r s vidtstrakte Eiendom.
Og selve H e r m a n n W a l i s 's Gaard, som er Hjornegaarden (Nr. 2), havde optaget cn Fifkebod i sig, som
S t. Knuds Kloster havde solgt 1488^), saaat vi maac
forestille os Grundene meget udstykkede i dette Bycns
Midtpunct.
') V ed . S i m . S, 76. 81.
-) Sm fld. 2, 1, 27 og 2, 2, 81.
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Jeg Annthonnes Bryste till Lanngesoo Domproust
vdi Othense, kienndis och gier witterligt for alle med
thette m itt obne breff, at effterdj hogbornne fyrste och stormegtigste Here, her Christian thend thredie med Gudz
naade Damnarckis Norgis Wendis och G öttis konning,
min aldernaadigste Here, haffuer nu naadeligenn vnnt och
giffuid althergodzs her vdj Othenße ligendis, som tilfornne
laa thill sanctj Laurentij altter her vdj vor frue kiercke,
at alt samme alttergoudz stall nu her effter lüge och were
till chapelanens wnderholdning till wor frue kiercke her wdj
Othenße, och at prousten med kierckeuergerne till wor frue
kircke stall haffue ther opßeent paa, at same goudz holdis
wed mact, at capelanen kand faa sin tilborligh rente
theraff, T ha paa thet at for"° jorde maa this ydermere
morde bygdt och forbedret, oc at capelannenn maa this
redeligenn kome till ßin aarlig rente och affgifft, tha haffuer
jeg nu med hederlige og forstandige mendzs, mester Chri
stophe G rall sogneprest till vor frue kiercke, Jacob
Jesperßen kierkewerige, Hans Schriffuer, Chresten Mulle
raadmendt och sogne mendt till wor frue kiercke, saa och
med meninge sognemendz ibidem raad, fuldburt och samtycke, vnt och wdj lehe ladet och nu med thette mit obne
breff wnder och y lehe lader erlig och forstandig mandt
Frandz Brixßenn raadmand wdj Othenße och sognemandt
till vor frue kiercke, Hanns hostrue Karenn Wickels datier
och begis theris arffuinge, arffuinger effter affuinger, enn
for"' älteres oc chapelans jordt oc grundt, ligendis wdj
Othenße wdj Sildeboden, nest westen optill L a u r i d z
S c h r i f f u e r s hus och grundt paa thennd ene side, och
osten optill Frandz Brixßens egen huß och jordt paa thend
anden side, ßom Anne P er Rimsniders nu paaboer, med
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alle sine huße, bygning, jord och grund, som ther thilliger,
jnthet vndertaget, wdj lengenn och breden som thet nu bcgriben och forfunden er, dog med saa stiell og wilkor, at
the skulle huert aarligen aar giore och giffue till leye ther
aff fem marck danste, och thennom redeligen huert aar
till thuinde thider at antuorde wor frues kiercke weriger,
the halff thredie marck danske till Huer paaske och the halff
tredie marck danske till Huer sanctj Mikels dag till for"'
capelans wnderholdning, vnder fire danste skielling till
brode for Huer tid the jckc redelige vdkomer, effter som
forschreffuit staar, och stulle the byge och forbedre for"'
jordt og bygning, saa at thend holdis Wed mact med godt
nytelig kiobstedzs bygning, saa at renten aarligen kand
wdgiffuis, och huor saa skede (thet Gud forbiude) at
thennom tilfalt nogen armodt, saa at the threngdis eller
nsdis till at sellige eller affhende theris bygninng, som
the ther paa bygdt Hausse, tha mue the thet sellige och
affhende for theris thrang stiuld, dog ßaa at for"« vor sruc
kiercke till capelannenn beholder altidt wdj same bygning
inde hoß sig thrysindz thiuffue marck danste pendinge
vbestoren, oc huis sidcn ther offuer forbygdt och forbedrct
er paa for"' jord oc grund mue the sellige thennom till
nytthe och gaffn. Dog stulle the were forplicthet, naar
the thet sellige villc, forst at tilbiude wor frue kierckeweriger paa kierckens vegne theris bygning, the ther paa
bygdt haffue, effter otthe dannemendzs sigelse, fire paa Huer
side tiltagenn, om kiirken thend haffue will. Oc thersom
the tha om same bygning icke forenis oc the alligvel will
affhennde theris bygning, tha mue the affhende same theris
bygning till huem thennom lostr, dog wor frue kerckc
werger paa kierckenns och capelanens wegne at were wdj
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same liob medt for'" lx marck danstc, som kierckenn sig for
beholt haffuer, saa och for'" fem marck aarlig rente aldelis
wbefloren wdj ßame kiob. Thisß thill ydermere windnißbiurd och stadfestning haffuer jeg Anthonnis Bryste hengt
nnt signet neben for thette mit obne breff med for'" mester
Christophcr Grall, Jacob Jesperßen, H ans Schriffuer och
Chrcsten M ullis betzeglinng. Giffuid oc fchriffuit wdj
Othcnße thend mandag nest effter sanctj Lucie jomfrues
dag aar epthcr Christj biurd Mi»l: paa thet femtee.
Udstrift bagpaa: Copia aff Antonj Bryßches breff
paa thet hus Oluff Bager y boer, och kaldis Fißche
boder, at schall Werre till wor fru kirches capclans wnderholding. Datum 1550 (!).

2.
Det ncdenstaaende Kongcbrev, hvis Jndhold i Canc.
Regist. er gjengivet ved „at Köngen overlader M a d s
Kni vs mc d et Stykke Jord, hvor Kongsgaarden tilforn
stod og fom ligger ved Bispegaarden og ved A aen ",') angaaer udentvivl den Grund, hvorpaa de to Gaarde N r.
4 og 5 paa Torvet nu staae. Köngens Gaard er nemlig det nye S lot, fom F r e d c r i k d e n A n d e n havde
ladet opfere paa en Deel af den catholske Bispegaards
Grund og hvortil Han vides at have indkjobt P e d e r
B i l d s j og O l u f B a g e r s Gaarde paa Sydsiden af
denne Plads. Brevet leerer os at kjende Navnet paa det
) B e d . S im . Odense 3, 2, 182.
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Stroede, der ellers blot kaldes det, som lob til Aaen,
mellem Bispegaarden og Albani Kirkegaard, Vardstroedet,
Vagtstroedet, men formodentlig er det ogsaa et Navn, der
kun har gjceldet den körte Tid, da Slotsvagten har voeret
til denne Gade.
D a M a d s Knivsmed kun indgjcerdede Pladsen til Have (som Paaskriften ogsaa siger),
bestyrker Brevet den andetsteds udtalte Formodning, at
den hele P lads, hvorpaa Hyldingen foregik 1580, laae
aaden imod S hd og at de Bygninger, som Tegningen af
1593 sremstiller, ere frie Decorationer paa dette Fugleperspectiv.')
Frederich thend Andenn med Gudtz Naade
Danmarckis, Norgis, Wendis och Göttis Könning.
Wor gunst thilfornn.

Wiider effther at Oß Elskelige

Jorgen M arsuin wor mand og Raad thend thid Hand
haffde befalling paa wor gaard wdj Otthenße paa wore
Wegne haffuer Beuiliget affuist oc wdlagd thenne Breffuiser
Matz Kniffsmed Borger ther wdj wor kiobsted Otthense
E t Stocke Jo rd ther Sammestedz Som wor gaard tilforn
stoed, Skall strecke sig wdj Lengden wd med Wardstredet
90 allen Och Paa thend anden side 80 alen wdj Breden
paa alle Sider op och neder 62 Fyens alen Huilcken Jord
Hand stall haffue Jndgierdit Och ther paa giort S tö r Bekostning, wnderdanigst ther for begierindis wij for"' Jord
Wille lade Sette hannem for en billig affgifft oc aarlig
Jordstyld; T hj bede wij etther och Wille attj med thet forste
Etther paa for»' Jord sorsamble grandfier och grangiffueligen fyrfarer och Overweyer ald theß Leylighed Och Eiden

) M in Odense Hist. 2. Udg. S . 3 7 1 -7 2 .

89
Setter oc laxerer for"' Jo rd for en billig och stiellig Jordskyld Som Hand ther aff aarligen kan giffue til Oß och
krönen, S a a a t Oß och krönen therwdinden steer fleel och
fyldeste oc Hand ther med kan tilkomme Och huis Jordskyld
j same Jo rd fore Settindis worder attj thet giffuer hannem
klarligen bestreffuit at wij ther effther paa samme Jord
künde lade giffue hannem wort breff naar Hand Oß ther
Om besogendis worder.
Ther med steer wor wilge.
Skreffuit paa wort S lo t Silkeborg thend 1 Septembris
Aar M . D. l. xxviii. Wnder wort Signet.
Udstrift: Oß Elstelige Borgemestere och Raadmend
wtj wor Kiobsted Otthense.
Paategnet af Modtagerne: Thette breff kom oß til
hende then 10 dag septembris 1578 om mats kniffue smedtz
haffue Köngen Ham wnt har.
(Original i Odense Raadstue-Archiv.)

Et title Kidrog tit St. Knuds Kirkes Historie.
Ved H o l g e r Fr. N o r d a m .

2
de af Fyens S tifts litteraire Selstab udgivne Actstykker til Danmarks indre Historie i crldre Tid I, 63—4
er cfter Originalen i Odense Raadstue-Archiv nieddcelt det
for S t. Knuds Kirkes Historie vigtige Kongebrev af 12tc
M arts 1618, hvorved denne Kirke bestemtes til Sognckirke for Albani eller Graabrodre Sogn i Odense. Onr
Anledningen til denne Foranstaltning, der var begründet
i Bansteligheden ved paa anden Maade at skaffc Midier
til S t. Knuds Kirkes Vedligeholdelse, indeholdcs gvde
Efterrctninger i Bistop E n g e l s t o f t s „Odense Byes
Sognehistorie" (Nht hist. Tidsstrift, VI.). Men til noer
merc Kundstab om de Overvejelser, der gik forud og forte
til det ovennoevnte Resultat, cre dog efterfolgende hidtil
utrykte Breve af Vigtighed. M an seer med Forundring,
at der virkelig var dem, der künde toenke paa at foreflaae
at uedbryde Frue Kirke i Odense for at staffe S t. Knud
Sogning, noget der dog lykkelig blev afvccrget — og i
den Henseende har H o l g e r R o s e n k r a n d s ' s nedenfor
anforte Forestilling til Canzler C h r i s t i a n F r i i s til
Kragerup nceppe voeret uden Betydning.
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I.
Jacob Wlfeldt, Holger Rosenkrandtz, Chresten Knudtzen')
och Dr. H ans Michelsen finge breff S . Knudtz Kirche
i Othense ahnrorendes.
6.

4.

Wor synderlig gunst tillforn.

Wijder, effter

som wi naadigst komme wdi forfahring, huorledis Domkirchcn S t. Knudtz Kirche derudi wor Kiobsted Othense
schall werc fast bygfelligh och iche haffuer naagen Rendte
eller indkomst, huormed dend kand Wed macht holdis, och
effter adtt wi wdi lige maader forfahrcr wdi for"° Othensec
att were en anden Sogen Kirche, huilchett Sogen maa
schee foieligen till for«° Dombkirchis Sogen künde henliggis,
for>'° Kirche desto bedre wed macht att holde: Tha bede
wi eder och Wille, atti ald dcss leilighed flittigen forfahre
och med dett allerforste eder cmod oss derom erchlerer, och
samme erchlering wdi wortt Candtzelie indschicher, att wi
ald leiligheden nochsom deraff künde erfahre.
Datum
Oroaedurgi 13 Dooomb. L.llno 1617.
(Fycnste Tegnclser III, 462.)

2.
M in wenlig Helsen forsendt medt Gudt. Kjere Her
Cantzeler, kjere Broder och besyndcrlig gode Wen. Nest
min wenlig tacksigelse for alt bewist gode, som ieg altidt
gerne will findis willig att forskylde wdj alle huis maadc
ieg big till welbehag och tienist were kandt. Giffuer ieg
') Akcleje.
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dig wenligen att Wide, att efftersom Jacob Wlfeldt och ieg
medt Christen Knudsen och Bispen her wdj Odensee haffue
bekommett Ko. M a. Befalning om nogen leilighedt Kirckerne her wdj Odensee anlangende att forfare, saa haffue
wj nu sambtlig Hans Ko. M a. Befalning wnderdanigst
effterkommett, och Worts erklering fkrifftlig forfattett,
huilcken ieg dig herhos wenligen tilsender'). M en effterdj
wj icke allesammen all woris Meening haffuer kundt wdj
samme erklering indfore, och dett dog siunis fornoden nogett
der om erinnere, haffuer ieg icke kundt effterlade dig der
om medt denne min Skriffuelse att besoge och min ringe
betenckende, saa well som nogen de andre gode Mends,
wdj denne leilighedt wellmeenende giffue tillkjende. S a a
endog der well künde nogen were wdj den meening, att
dett Sogn, som kaldis Wor F ru Sogn, med den kirckis
Jndkombst skulde til Domkircken, S . Knuds Kircke, henleggis, saa siunis dett os dog gandtske wbequem och wraadsom att were, och dett for effterfölgende Aarsagcrs skyldt.
T hi forst er aldeles ingen middel til andet, dersom samme
Kirckis Rente bleff till S . Knuds Kircks henlagdt, da bleff
denne Kircke forstyrret och odelagdt, huilckett ieg icke allenist
for min Person formeener endelig att were ratione
eovsoitzntise wforswarligt, nisi gi auior et uigentior oagus
alia nulla ratione insuitnbilis neoe88itL8 ick eriZeret et
imperaret. Meden ochsaa wilde giffue ett stör okkenäieuluw for den gemeene M and, som der om aüerede eblant
diss Sognefolck er en stör bekümmerst der offuer, att saa-

') Det cr mig ikke bekjendt, om denne Erktoering endnu stulde v«re
bevaret. M en Jndholdet af den tor sikkert antages for at voere
optaget i Kongebrevet af 12te M arts 1618.
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dan skulde hendis och tillfalde. Dett wilde ochsaa giffue
den heele By ett gandfle flem Anseende, for dett Stedt,
som samme Kircke staar paa, er ftrax for wdj Byen wid
gaben, der som Huer Mand kommer ind fra Nyborg, och
haffuer hidindtill werett en smuck anseendis wittlofftig
Bygning. Valäs stialll vsroor intsmpsrants vulssi linxuL
tibi, amiss kratsrrims, immsrito liest, attributam kors
siusmoäi äsuastationsw, siguiäsm aä ll'swplum 6 snutiaauw, guoä aä ts vsgus buo pertinst. siusäom reckitus
äsuoluersntnr. F or dett Andett, saa ere der ochsaa gandtske
mange forneme aff Adelen, saa well ochsaa de fornembste
aff Borgerstab, som en Part regner dennonr iblant Adels
Stammer, wdj samme kircke begraffuen, huilcke wden
tuiffucll, dersom dett Sted bleff äsuastsrst, deris wenner
wilde begere at transkersrs wdj S . Knuds Kircke, som
dennom maaste icke burde att nectis. Och da wilde en
gandtske stör deell aff den Kirckens Jo rd t bliffue saaledis
der medt betagen, att der till effterkommere wilde ganste
ringe rom och platz igen bliffue effterladt. F or det tredie,
saa er der nu wdj bette Sogn en gandtske wformuesomb
Borgerflab, och meeste Parten ickon anten Bonder aff
Landtzbyen, eller jo ochsaa non multum vrbaniores'). Och
wilde derfor were nogett seldsom och wstickelig, dersom de
skulde haffue Domkircken inde, och saaledis Hoffuittkircken
der wdj Byen were dett ringeste sogn aff Borgerstab. F or
dett Fierde, er ochsaa samme Sogn fast langt beliggendis
fra S . Knuds Kircke, saa dett skulde were neppelig, att de

') I Randen er tilfojet: Er« Ire heele Landsbyer, som soger dennc
Kircke, forwden S . Jorgens Bonder en stör antall. Landsbyernes Nasfn er Kullerup, Eyby och Bispkorup.
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künde höreKlockernc ringe, och for gamble folck werc megett
beswerligt att gaa den Wey till Kircken, som nu sellers
haffuer Kircken mitt wdj Sognctt.
Her imod dersom Graabrodre Kirckes Rente och dett
Sogn bleff lagdt till bemelte S . Knuds Kircke, da künde
den') endaa forwden allSkade worde holtt wid heffdt och
lige aff Hospitaletts indkomst, som haffuer en stör formue,
effterdi Kircken er dog ett aff Hospitals huse, som indlucker
Hospitalet paa den ene Side wnder een Bygning, och ellers
er gandtskc lett at holde wid mact, effter att det er ickon
cn reed huslengde, och er ingen wdbhgning eller kaarskircke derhos. Och künde siden brugis att holde Fro Predicken wdj, som hidindtill dog er skedt aff Capelanen till
samme Kircke Huer Sondag wdj S . Knuds Kircke, och derfor endnu künde giore den samme tieneste for samme Lon
hereffter wdj Graabrodre Kircke. Der künde ochsaa holdis
Wge-Predicken wdj om Mandag, Tisdag och Torsdag, som
hidindtill sedwanlig er skedt wdj S . Knuds Kircke, och
de andre tuende dage, Onsdag och Fredag, holdis WgePredicken proptsr oomwunioantss wdj S . Knuds Kircke
som rette Sogne-Kircke?).
Och saaledis künde denne
Mutation skee for wden all ollsnäioulo och efftertale wdj
alle maade; nam ita vireuwstantia tanturn looi mutaretur,
looo ipso et ip 8» re waoents.
S a a ligger ochsaa S . Knuds Kircke fast lige mitt
wdj for"« Graabrodre Sogn, och er Borgemester, Raadt
och den fornembste Borgerflab wdj samme Sogn, med
') D . e. Graabrodre Kirke.
') I Randen bemcerkes: Effter den Skick, som holdis wdj Kiobenhaffn medt Helliggiesthus Kircke, som haffuer ochsaa werett en
Hospitals Kircke ligesom denne (»: Graabrodre Kirke).
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Nsäieis och vootoribus, som skickeligen künde transfsrsris
till Domkircken, huilcke fast alle dett gierne flulde fee, i
synderlighed effterdj der er saa cn megett stör bcswering
wid deris Kircke medt bcgraffuelser, at de ere saa megett
forfyllt medt Wandt, strax mand graffuer offner en allen
eller halffanden i Jorden. Saadan cn forneme Borger
stab künde ochsaa formaa att giffue noget anseelig for
deris Bcgraffuelser till S . Knuds Kircke der medt den wid
mact at holde, fast rigeligere och meere end de andre sättige
handtwercksfolck wdj Wor Frue Sogn. Könning Hanfes
och Dronning Kirstens Begraffuelser anlangende, dersom
Ko. M a. icke wdj Framtiden wilde haffue dennom till
nogenstedt transkersret, da künde Chorett well bliffue till
diff bcgraffuelsers Wrestedt psoulisritsr ressrusrst och tilluct,
esfterdj dett er dog fra Kircken affskildt.
Dette haffuer ieg icke, kiere Her Cantzeler, kiere Broder;
künde efflerlade att erinnere, paa dett du künde Wide Leiligheden om denne foretagen forandring noget ydermere och
tydeliger, end wj dett sambtlig wdj woris erklcering haffuer
kundt indfore. Forseendis mig broderligen till dig, att
du dett wdj den beste Mening optagendis worder, äs guo
millu8 äudito.
Vs rsliguo, guas osraw Ixss roZsnäo
impsrasti midi sanotas opsras, ijsäsm sxpeäitzlläis oootinuo oooupor, msi gua ms ausoant aut abripiunt potiuz
vel inuitissimum alia nsosssaria guiäew, siWiäsm ms ita
sxosrosre v so Visum ost, ast istis multum inlsriora, guibus Lliguiä ms vsum msum sudlsuaturum vonlläsnts auimo
midi xolliosor.
Vs dis vsro xluribus növ A r« drsui.
Ieg will dig her medt haffue Gudt allmectigste befalett
inedt all Welsertt och Salighed; ieg ynster dig och B ar
bara, dine Systre og Born, och mange gode Natt, Ieg
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och Sophie tilbiude eder allesammen.
Feb.

Aff Dallum 24

^ o . 1618.

Holger Rosenkrantz Jorgenson
E. handt.
U d s k r if t: Erlig och Welbiurdig M andt Her Chresten
F ris till Kragerup, Ridder, Ko. M a. Cantzeler, min kiere
Broder och besynderlig gode Wen, wenligen tillskreffuett.
'

(Original i Kongl. Bibliothek.)

V.

Kehnsinanden M e Kille jnm Hagenskao
rz Hrrredsfagdeu Hans Andersen i Hnkkernp.
(Ved Skolclocrer S . J ö rg e n se n * ).

Ä Kong H ans's sidste Dage sad C h r i s t j e r n
S o m m e r til Hinnerup som Lehnsmand paa Hagenflov
S lot. Ester de Prover paa Hans Administration, der ere
blevne bevarede, at donmie, har Han ncrppe paa den P lads
voeret den hcldigste Mand.
Lehnet omfattede Baag Herred, efter hoilket det ogsaa
undertiden ncevntes. — Mcendene i dette Herred vare
kräftige og encrgiske, ikke lidet haardere i S in d end de
övrige Fynboer. Der fandt stcdse et trofast Sammenhold
Sted mellem Herredets störe Bondeoetter, hvilket bliver
saa meget kjendeligere, som man her temmelig almindelig

Det er Forfattcrcn cn kjoer P ligt at takte Hr. Archivassistent
Krarup for Hans Bistand ved Jndsamlingen as Materialct tit
denne Ashandling.
7
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brugte faste Stam navne; som Exempler paa saadanne
kunne anfores: D r u d , L u n d e , M a h l , K y l l i n g osv.
Herredsfoged i Baag Herred Var til den Tid H a n s
A n d e r s e n i Bukkerup. P a a sin Moders Side var Han
i Sloegt med Lunderne og flere af de betydeligste W tter i
Herredet, cn Omstoendighed, der i Forbindelse med Hans
vigtige Bestilling og pcrsonlige Dygtighed gjorde Ham til
en mcegtig M and i Lehnet. — At Han virkelig ogsaa
havde og brugte en for en Mand i Hans S tilling usoedvanlig Myndighed, fremgaar tydeligt af folgende:
A n d e r s L a u r i d s e n i Smerup var bleven enig
med Kong H ans om, at Han skulde give 1600 Dxne for
M y g i n d g a a r d , „men C h r i s t j e r n S o m m e r og
H a n s A n d e r s e n kom da", klager Han, „og forvcndtc
det for Ham, fordi Han ikkc vilde give dem stör Gunst og
Gave derfor"'). — 1513 lod Hans Andersen sig forlehne
med Gaarden^).
Af Kong H ans erhvervede Han for sig og noglc af
sin Sloegt, Find Pedersen i Bukkerup, Niels Adzersen i
Sollcstcd og „de i Sollestcdgaard", Breve paa, at de
skulde nyde deres Gaarde, der hidtil havde voeret Feeste
under Slottet, som Bondeeicudom, dog saaledes, at Kön
gens Jordebog ikke forringedes. Denne Bestcmmelse, der
vcesentlig indskrcenkede Eiendomsretten, agtede H a n s A n 
d e r s e n ikke paa, men Han og hans Venner fkiftedc Hesleskov og Bukkerupholnie mellem sig, dog lode de Proestekaldets P a r t i samme Skove voere urort, men af den Skov,
de havde tildelt sig selv, hug de rast veck og drcvc deres

1) Thingsvidne ; 1519, topgr. Sam l.
') Su hm s Sam t. II 2. 3.
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Svin paa Olden i samme Skove uden derfor at betale
Oldengjcrld til Hagenstov.
I H ans Andersens Nabolav laa 2 Boel, det ene
udenfor Hans P o rt. Han lod disse Steder afbryde og
lagde Jorden under sin Gaard, uden at Han deraf gav
nogen Ddclse til S lo tte t').
Foruden disse Vilkaarlighedcr gjorde Han sig ogsaa skyldig i Undersloeb og Bestikkelser, uden at Han derfor sees at have voeret tiltalt,
saalcenge C h r i s t j e r n S o m m e r sad sor Lehnet.
At dette har sat ondt Blöd hos de af Herredsmomdene,
der ikke vare interesserede i Herredsfogdens Säger, er let
forstaaeligt, og det er rct betcgnende sor Tilstanden, at
Kronens Bonder i Lehnet 1514 maa trues med Gjoestning,
hvis de ei vilde lade dercs Landgilde fremkomme til
Hagenstov, eftersom Scrdvane har vceret fra Arilds
T id-).
Det Ene med det Andet dar nceppe uden Skyld i, at
C h r i s t j e r n S o m m e r s. A. maatte kvittere Lehnet, der
overlodes Eske B i l l e , som indtil da havde vceret Lehnsmand paa Kjobenhavns S lot. Han stk forelobig Lehnet
for en aarlig Afgift af 700 Mk., medens den Afgist, der
pleiede at gaae deraf, var 800 Mk. I Lehnsbrevet (Suhm s
Sam l. II 2 . 9) tilpligtedes Han blandt Andet, at Han ei
maatte forhugge lade de Lehnet tilhorende Skove.
At give en Skildring af Eske B i l l e s Liv og Karakter er ikke her Opgaven, men nogle Bemoerkninger maa
dog forudstikkcs for at forklare, hvorledes den S trid mellem

>) Sogncvidne af Svllcsted Sognestoevne
1518, Dcmfle S . P .
') Allen „De nordiskc Nigers Hist." 4 B . 1 Asd. 192 eftcr Topg.
Sam l. Hagenstov 5.
7*
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Lehnsmand og Herredsfoged, der blev den Forste hoist
pinlig og bragte den Sidste Doden, notwendig maatte
komme.
Professor D a a e har i sin Afhandling om F ru
In g er Ottesdatter >) meget troeffende karaktcriseret Eske
B i l l e som voerende i Besiddelse af Egenstaber, der vilde
have gjort Ham fortrinlig skikket til at vcere bleven en af
Enevcrldens forste Geheimeraader, det vil sige, Han dar
lydig og loyal; hvad Han betragtede som sin Pligt, vilde
Han gjore, hvad saa end Udfaldet maatte blive. Han Var
crrlig og sandhedskjcerlig, og det er en bchagelig Frugt af
disse Egenstaber, at Han har baaret en sjoelden Omhu for
at samle og bevare sine Papirer. — Med sin störe Agtelse
for det Overlcverede og Bestaaende künde Han ikke andet
end vcere en til Bunds konservativ Natur, der ingen Ven
künde voere af de nye Jdeer, der baade paa det religiöse
og politiste Omraade sogte at gjore sig gjoeldende. N aar
ikke Hans strenge Pligtfolelse kom med i Betragtningen,
var Han hverken streng cller haard mod sine Undcrgivne;
Han var elstet af dem, der stode i personligt Tjenesteforhold
til Ham, og sees at have sorget for dem med Omhu. M an
feiler Heller nccppe ved at antage, at Hans fortrceffelige
Hustru, S o p h i e K r u m m e di ge , har bidraget meget til
at mildne Hans Sind, naar Han maatte holde det for sin
P lig t at tage Haardt fat paa den gjcnstridige Almue; det
er nemlig sikkert ikke den forste Gang, Fru S o p h i e s
Fader 1529 sormaner hende at raade Este til „at have
Naade over den sättige Almue, om de komme for Brode"^).
') Scertryk xx. 62 og slg.
") l. c. px. 65.

101

At Han Var elsket af-Kjobenhavns Böigere, og at bisse
inderlig onskede, at Han maatte komme til at aslose den
forhadte J o h a n U r n e , sees af Svigermoderens Brev
til Ham, bat. Monstrup Fredag ncrst hellig Korses Dag
1 5 3 0 '). — S trax efter E s t e B i l l e s Ankomst til
Hagenskov blev cn Mand drcrbt i Gjelsted Sogn, og af
Landsdommer J e n s S t y g s e n s Stcevning
1515)")
sees det, at Eske B i l l e Var sigtet for, at Hans Folk
havdc taget Deel i Drabet. Han synes imidlertid selv at
have voeret Deeltager, thi K 1515 saaer Han med Hans
Friis, Jen s Poulsen, Jen s Skriver og Niels Kok Ab
solution i Anledning af et af dem begaaet Mord i Gjelsted
Sogn paa en M and ved Navn M ads Larsen^).
De noermere Omstcrndigheder ved bette Drab ere os
ikke bekjendte, og vi faae derfor at lade det staae hen med
al den Skygge, det kaster over Drabsmoendenes Personligheder.
At der med Eske B i l l e s Tiltrcedelse af Lehnet
maatte begynde et strengere Rcgimente, er selvfolgeligt.
Dets forste Offer blev en M and i Haarby, der havde
forhugget sin Skov. Eske Bille satte en Anden i Gaarden,
dog lod Han den forrige Fcester beholde et Herberge i den.
Over denne Strenghed synes der at have voeret indgivet
Klage til Köngen, og det er vist som Folge deraf, at Eske
Bille d.
1515 saaer et Thingsvidne af Baag Herreds
thing, at 14 Bonder havde synet de Skiftcskove, som laa
til Jep Clemensens og Soren Borres Gaard i Haarby

') B . Simonsen: Ruderne I, px. 178.
Dansk. S m l. Justitsvcesen.
') Amialer f. n. Oldk. 1853 px. 4 —5.
2)
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og til den Gaard, som Clemen Andersen og Hans S a n
Anders Greve iboede, og de fandt samme Skove saa
uskjelligen forhuggede, at Brugerne det ikke künde forsvare
hverken for deres Husbonde eller nogen Anden'). J Brev
af
1515^) stadfccstcr derfor ogsaa Köngen den Kontrakt,
som gik sidst paa Hagenskov mellem Clemen i Haarby og
den anden Bonde, hvem E. Bille havde stcedt Gaarden.
Köngen vil, at Clemen beholder det Herberge der i Gaarden,
som aftalt er.
Mod H a n s A n d e r s e n og dennes Venner künde
Lehnsmanden ikke troede op, som om de vare simple Skovtyve, da de selvfolgelig beraubte sig paa Kong H a n s ' s
Brev.
E. B i l l e indbcrettede Sagen for Köngen, og
dcnne udstcrdte Befaling til A n d e r s E b b e s e n U l f e l d
paa Ore Birk, G j o r d N i e l s e n D r e f e l d paa Hindsgavl, J o h a n B r o c k e n h u u s til Volderslev, N i e l s
S t e n , Dronningens Lehnsmand paa Ncesbyhoved, M o r 
te n A n d e r s e n Brock af Barlose og J e n s B a n g ,
Borgmester i Assens, at de som Ridemoend skulde troede
sammen og granske og forfare, om den omtvistede Skov
horte til Kronen eller Bönderne.
Ridemamdene modle
d. Z 1515 i Hesle Skov og havde for sig 26 Bonder af
Orsted, Skydebjerg, Vedtofte og Soby, hvilke vidnede, at
aldrig havde de Hort eller spurgt Andet, end at Hesle
Skov havde vceret et frit Enemcerke til Hagenskov, og at
Ingen maatte hugge deri uden med Lehnsmandens Minde,
og at hvo, som drev S v in paa samme Skov, naar Olden
Var, skulde yde Oldengjceld deraf paa Hagenskov Slot, og

') Original i topgr. S am l.
2) Orig, med affaldet S egl i topgr. S .

103

videre vidnede de, at saaledes havde det voeret, indtil
Bonderne i Sollested og Bukkerup fik Köngens Brev paa
deres Gaarde. — Skoven blev synet og fandtes meget ilde
forhugget og medhandlet.
Ridemcendene afsagde derpaa
folgende Dom: Hesle Skov Hörer Kronen til, og det er
Kronen til Brost og Skade, om Bonderne skulle beholde
den saaledes under sig, som de nu i nogen Tid have havt.
— Samme Dag blev Spynekjoer Skov ogsaa synet, og
fandtes der utallige Trocer huggede baade paa Kronens
og gode Moends P a rie r').
Kong H a n s synes forovrigt at have udstoedt flere
saadanne Eiendomsbreve, der nedkaldte en uheldig Skjoebne
over Besiddercn. Den sf 1515 faar saaledes E. B i l l e
Brev fra Köngen, at Han skal tage til sig nogle agtede
Dannemoend, som boe i Noerheden af H a a r b y M o l l e ,
og med dem undersoge, om Mölleren, Hans Hansen, har
saaledes sorsiddet Mollen, at Han ikke bor nyde den efter
Kong H ans's Brev, thi Han havde klaget for Köngen, at
G j o r d N i e l s e n D r e f e l d havde sat Ham ud af M ollen').
Om et lignende Tilfcelde med en Gaard i A a r u p , hvis
Besidder ogsaa havde faaet Eiendomsbrev af Kong Hans,
indeholder D. E. R u g a a r d s :
O plysninger').

„Danske Bonder" nogle

Bonderne i Bukkerup agtede ikke Ridemccndenes Dom,
men F i n d i Bukkerup hug samme Sommer baade af den
gronne Skov og af Vindfcrlderne og drev sine S v in paa
Olden uden derfor at ville betale Oldengjoeld. Baag

') Orig, med 6 paatryktc S eg l i topgr. Sam t.
') Orig, med Sp or af S e g l i topgr. Sam t.
') Ans. Skr. xg. 72—73 og flg.
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Herreds Ransncrvninger paasvore Ham derfor den H 1516
et fuldt R a n '). — Samme Thingdag blev der afgivet
S y n oder den Skov, der laa til den brcendte Gaard i
Hierup; det fandtes da, at Besidderen havde huggct 21
grsnne Boge i samme Vinter, og i det Hele havde Han
saaledes forhugget Skoven, at Han det ikke knnde forsvare
for nogen Dannemand.
Find Pedersen

blev nu af Lehnsmandcn befalet

at fraflytte sin Gaard, hvilkct Han negtede. E. B i l l e
anlagve da S ag mod Ham ved Landsthinget, hvor Baag
Herreds Sandemcend d. ss 1516 paasvore Find Pedersen,
M arine Finds, B arbarre Jversdatter og B irritte Jensdatter at have begaaet Bold, fordi de sidde med Bold paa
Kronens Gaard og Gods efter Fardag og ere lovlig udviste^). Det kom dog i C l a u s B i l l c s og Fleres Overvcerelse til et Forlig mellem E. Bille og Find Pedersen
d. ^ 1517, saa en Deel Dannemcend tilsagde E. Bille
paa Köngens Vegne 8 Oxen, 1 Ko og 2 Ghlden for
Find Pedersens H als og Boeslod^).
Samme Aar tog Köngen Lehnet fra E. B i l l e og
gav det til sin Hofsinde J v e r L u n g e , skjondt Han 1516
havde forlchnet E. Bille dermed paa 10 Aar for den
scrdvanlige Afgift 800 M k?). Det maa dog have lykkets
E. Bille at faae denne Bestemmelse omgjort, thi den ^
1517 er Han Lehnsmand paa Hagenskov, da en Borger i
Assens og en M and i Lundager love Ham et Stykke brunt
') Thingsvidne udstcrdt cif Hcrredssoged H. Andersen, Tsnnes
Skriver og 8 Bonder. Orig. m. paatr. Segl i topgr. Sam t.
') Orig. m. paatr. S eg l i topgr. Sam t.
Vedel Simonsen: Hagenskov px. 28.
Su hm s Gl. Sm lg. 2, 2, 32.
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leidisk Klcede, et P a r Dxen m. m. samt Kost og Tcering
angaaende en S ag om en uhjemlet F ole'). Den
1517
modtager Han et Forlofte for Foesteren af den brcendte
Gaard i Hierup, at Vedkommende skulde godtgjore E. Bille
den Bekostning, Han mulig künde komme i, fordi Han ei
havde straffet Skovthveriet, og skulde Forloveren indestaae
for, at der ikke fremtidigt blev folgt cller hugget af omtalte
Skov uden efter Udvisning af Estes Foged^).
Videre
modtager Tonnes Jensen, Skriver paa Hagenskov, den ^
1517 Kvittering paa E. Billes Vegne af Bispens Osficial
i Baag Herred paa en aarlig Afgift af Lehnet^). Det
kan saaledes kun have voeret en meget kort Tid, J v e r
L u n g e har vceret Lehnsmand, hvis Han virkelig har
tiltraadt Lehnet.
Find Pedersens Skjoebne gjorde ikke H a n s A n d e r 
sen sorsigtigi Han overlod en M and i Voldtofte en Eeg
i fit Skovmaal uden Lehnsmandens Minde; denne lod
Ham scette i Hagenskov S lotstaarn, og Han fad der i 4
Uger, til Haus Sl-.rgt udloste Ham for 100 M l? ).
I Slutningen af Aaret1517 Irak det op til et endnu
sarligerc Uveir over H a n s A n d e r s e n s Hoved. Hans
Uvenner blandt Böndcrne begyndte at tale hoit om, at
det ikke Var til at faae Ret frem til Thinge, uden at man
skulde give den Ene en Messingkjedel og den Anden 2
Mk. P en n in g s). Desuagtct gik det dog hen til
1518,
inden E. B i l l e tog fat paa Sagen for Alvor. P a a den
')
")
')
')

D. Sam t. Jnstitsvcrsen.
Orig. m. paatr. S eg l i topgr. Sam t.
Voss: S am l., Hagenskov I.
Thingsvidnc as
1525.

') Sognevidne as Flemlosc sr 1517.
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Dag havde Han samlct hos sig paa Hagenskov L a u r i d s
S k i n k e l af Juulflov, L a u r i d s P e d e r s e n af Skovgaard, M o r t e n A n d e r s e n af Barlöse, Borgmestcr
J e n s B a n g af Assens og Byfogcd H a n s Loeghe
smsteds, H a n s L u n d e af Doerup og A n d e r s H a n s e n
af Egerup, og i dercs Overvccrclse adspurgte Han Tonne
Jensen, Skriver paa Hagenskov, og Hans Andersen i
Bukkerup, om Han nogensinde gav dem Befaling paa at
tage nogen Gunst eller Gave af Nogen der i Lehnet.
Dertil svarede de Begge, at Han ikke havde givet dem
nogen saadan Befaling, men hvis de havde taget, det
havde de taget af deres eget Aaraad og ikke efter E. Billes
Befaling, og at de vilde selv lide og undgjoelde det. Med
12 Karle, som overlob de 20, der vare ndskrevne af
Herredet, at tjene med L)xe og Kaarde, havde Han befalet
dem at gjöre Ening og ramme Köngens Gavn og Bedste,
som de selv vilde forsvare. Videre udsagde de, at i Fald
de havde forurcttet Nogen der i Lehnet, da havde de gjort
det paa deres eget Aaraad og H als og ikke paa Este
Billes og havde det aldrig med Hans Raad og Befaling
i nogen M aade'). Med denne Tilstaaclse fceldte Herredsfogden i Gründen sin egen Dom, thi E. B i l l e fremstillede nu en Karl, der udsagde, at Han havde lovet Hans
Andersen 2 Mk., for at Han ikke stulde fare ud i Köngens
Kald i Aar mcdOxe og Kaarde*). — H a n s A n d e r s e n
maatte nu alter gaae ind i Hagenskov S totstaarn, og med
Vidnerne i Folge drog Este Bille til Hans Andersens
Gaard i Bukkerup, hvor Han udtog alle Hcrredsfogdens

') Orig, i topgr. S am t.
') V. Sim onsen: Hagensk. 29—30 cstcr D. S . T. x§. 2S3.
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Breve og Thingsvidner og lagde uogle i en Scek og nogle
i en ALste, der bleve forseglede med H ans Andersens
Brokers, Lavrids Andersens, Segl og medtagne tilHagenflov'). Det kom nu for en Dag, at H ans Andersen havde
modtaget 1 Pd. Rüg af Haarby Kirkes Jndkomster uden
at anfore samme i sit Regnstab.
Han stk sine Frcender
til at gaae med sig til Thinge og afloegge en falst Ed
paa, at Han havde kjobt dette Korn af Kirkevcergen. Betegnende er det for Stemningen, at Ingen paa Hans Opfordring den Dag vilde scrtte sig i Dommersccdet og modtage Eden, „finde Ham til Lov". Da sagde endelig Fogdcn
til Jversnoes, P e r A n d e r s e n , der som forhenvcerende
Ridefoged paa Hagenstov havde staaet i Forhold til Hans
Andersen: „Vil ingen Anden finde Ham til Lov, da tor
jeg gjore det")". Ved denne Meened forbedrede Han dog
ikke sin Sag, thi Kirkevcergen O l u f B o n d e i Haarby
fik et suldt Thingsvidne paa, at Han ikke folgte det P d.
Rüg for Penge eller Penges Vcerd, men at det af Ham
gaves af Haarby Kirke som andet Kirkekornb). — Sagen
angaaende den falste Ed kom til Köngens Paakjcndelse, og
Herredsfogden og hansMedeedsmcrnd idomtes svcere BöderL).
') 3 sorskjellige Breve udstcedte afVidnerne, dcriblandt L. Andersen,
sindcs i D. S . Jnstitsv«sen og topgr. Sam t.
Thingsvidne ( s 1518. D . Sam t. P .
') Thingsv.
1518. Rimeligst er det, at dette Thingsvidne er
erhvcrvet, ser Herrcdssogden for fegte at frie sig ved Lov, og i
saa Fald er det let sorstaaeligt, at Han ingen Soettedommer
künde saa, esters. „Jyske Lov" 1 B . 37 Art. bydcr, at Things
vidne er saa stcrrkt, at derimod maa ei Lov gives.
') Dämmen er afsagt i Odense ^ 151S as Kong Christjcrn, Thomas
Nielsen (Lange) Ridder og Raad, Tjclluf Erikscn Ridder, Ehler
Bryskc, Laurids Skinkel og N iels Bild. Orig. m. S eg l dag paa
D. S . Jnstitsveesen.
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H a n s A n d e r s e n kom dog atter paa fri Fod mod
Borgen af Hans Frcender og Venner, og Han fik da ogsaa
Haardt nok Brug for sin Tid og sin Snildhed, thi nu da
det hceldede saa stocrkt med Hans M agt og Jndflydelse, fik
de Mange, Han i sin Velmagts Dage saa Haardt havde
forurettet, Mod til at frcmbeere dercs Klagcmaal, saameget
merc, som de vel maatte vente at finde et villigt Ore hos
den paa H ans Andersen og Hans Sloegt med Rette forbittrede Lehnsmand.
Det bevistes saaledes vcd Thingsvidne, at Han havde
tvungct en Mand, Je n s Svendscn i Saltostc, der af Kong
H ans havde faaet Lov til at have en Aalegaard ved
Saltofte mod derfor at give 2 Oxnc, til i disse Oxnes
Stcd at levere Herredsfogden, der skulde oppeboere Idelsen
paa Köngens Vegne, 2 Koer og 4 M k.'). Videre havde
Han uden at gjore Regnflab derfor modtagct et Stykke
leydifl Klcede, der flulde ydes i Jndfoestning af S trand
mollen vcd A ssens'). En Sandemand, Hans „Judoe" i
Volbro vidnede, at da Han med de andre Sandemccnd i
Chr. Sommers Tid var fcrld for Sandemcrndstov og derfor
idomt at bode nogleOxne, havde Han redelig ydet dem til
H ans Andersen, men dcnne havde afhcendet dem paa
uredelig B iis uden derfor at gjore Regnflab. Vilkaarligst
havde maafle dog Hans Fremfoerd voeret mod P . A n d e r 
s en i Brydegaard.
Denne havde udlovet til Köngen at
betale 8 Oxne, fordi Han fik Livsbrev paa sin Gaard, og
disse Oxne leverede Han efter Ordre til Hans Andersen i
Bukkerup. Denne kasserede strax de 3 undcr det Fore-

') Thingsv. ; ; 1518, Orig. m. paatr. Segl topogr. Sam t.
') Ami. 1853 xx. 5 - 7 cstcr Adelsbreve sasc. 7.
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givende, at de vare for smaa, og böd Ham at gaae til
Voebneren Laurids Pedersen (Norby) af Skovgaard; denne
havde et P a r Oxne, som Han vilde tage imod. P . An
dersen svarcde, at Han ikkc havde Penge til at kjobe slige
Dxne for. Blandt de 5 Dxnc, H. Andersen havde bcholdt,
var der 2 brogede, som P . Andersen havde faaet hos sin
Brodcr. Vor Frue Dag i Fasten kam P . A.s Drenge
lobende hjem af Marken, hvor de vogtede Hans S vin; de
raabte: „Fader, de brogede Dxne, som I fik af Ebers
Broder, saac vi nu bleve drcvne til Assens". Bonden og
Hans Broder droge da til Assens til Borgmester Jen s
Bang, der var Hans Forlover for samme L)xne, men
inden Jen s Bang kom ncd til Stranden, vare de 2 Dxne
indskibedc, og Skibet havde lagt fra L and'). Hvorledes
Han havde handlet med Mygindgaard og de 2 Gaarde i
Bukkerup, der laa Ham i Veien, er foran omtalt.
Herredsfogdens Slcrgtninge fandt sig dog ikke befoiede
til at givc efter for Lehnsmanden, hvor utvivlsomt Han
end havde Netten paa sin Side. Lehnsmanden havde efter
Rigens Net og Dclc forfulgt de Mcend, der vare med i
den Lov om det Pd. Rüg af Haarby Kirkekorn, og havde
forhvervet Laugdagsbrcve over dem, men da de ikke havde
rettet for sig, forhvervede E. Bille Romningsbrev over
dem, men det agtede de Heller ikkc.
Da Lehnsmanden
kom til Assens, traf Han to af dem, der gik aabenlyst om
i Byen; Han lod dem da gribe og lcegge i Jcrn.
Med de omtvistede Skove huserede de fuldt faa ilde
som nogen Sinde for. Af et Synsvidne, Este Bille den
1518 erhvervede, fees det, at de havde hugget 100
') Original Thingsv. af Assens Bything /x 1518 i topgr. S a m l.
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gronne Ege i Bukkerupholme, og i Köngens Skovhaver,
Lysholt Tsrvemose og Fald, fandtes 60 Ege, der nys vare
afhuggcde, og mangc Stcder, baadc i Bukkerupholme og
Haverne, Var der kästet Jord og Lov paa Stubbene').
— Ved Eftersogning fandtes 10 gronne Ege stjulte under
R iis og Kvas i P e r L u n d e s Gaard i Dcrrup og 4
Ege ligeledes stjulte i N i s L u « d e s Gaard i Mosebo^).
Den ncevnte N i s L u n d e drcebte ved samme Tid
Anders Thomsens S o n i Flemlose paa Kronens Gods.
Han fandt sig ikke opfordret til at Kode for Drabet saa
lidt som at afvente Sagens Gang ad Nettens Bei, men
sneg sig med nogle af Slcegtningenc til Nyborg, hvor
Köngen opholdt sig.
Este Bille künde nok tcenke sig,
hvorledes disse Mcend vilde fremstille Sagerne for Köngen.
Han strev derfor d.
„Tiisdagen effter S . Lucie dagh
mdxviij" et Brev til Köngen, der utvivlsomt fortjener at
meddeles i Uddrag for det Lys, det kaster over Sagen og
Brevstriverens S y n paa samme.
Det er Brevskriveren vitterligt, at nogle af Hans
Andersens Forloftningsmccnd ere dragne til Köngen for
at klage over Ham. Dog ere de ikke blevne tiltalte i Anledning af deres Loste, siden Brevskriveren fik Köngens
sidste Skrivelse tilsendt fra Hans Andersen. Men Sagen
er den, at da E. Bille sidst kom hjem fra sin Reise i
Köngens Wrende, tog Han nogle Dannemcend til sig og
synede Köngens Enemoerker her til Slottet, „Bukkerupszholmce og Havernoe", hvilke Skove og Enemoerker Hans
Andersen „haffde i Befalingh aff meg pa eders nades

') Orig, i topgr. Sam l.
') D . S am l. Papir.
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wegnce". I Bukkcrupsholme fandtes 100 gronne Ege og
derover nys afhugne og ligeledes i Haverne 60 eller flere.
Endvidere ha.vde nogle af hine Forloftningsmcend hugget
der i Skoven, ligesom de ogsaa havde deelt og stiftet
indbyrdes og mcd Hans Andersen Köngens Enemcrrker:
Heslestov og Bukkerupsholme og dcrhos „fordolget" Kön
gens Oldengjceld. Ved deres aabenbare Logne mene de
nu at kunne fric sig, eftersom Brcvstriveren ikke er til
„Vedermaals Tale" med dem for Köngen.
Denne anmodes derfor om ikke at gioe dem nogen Dom, for Han
ogsaa har Hort Brevstriveren og Hans Beviser, „thet stall
meth Gudz Help gaffne ederss nade störe pendingcr", naar
Köngen crfarer, „hwor H anss Andersen oc thesse hanss
staldbrodrcc, hooss ederss nade nw ere, oc flere hanss
flcctninghce oc wcnncr hafftve j langh tiid regerid her j
Boghcrret". — Selv har E. Bille taget Stcevning over
dem til at mode for Köngen noget efter J u l for at svare
paa nogle Säger og Klager, E. Bille har til dem paa
Kronens Vegnc, hvorfvr Opsoettelse saalcenge udbedcs.
En ung M and af disse ncevnte Mcend bocr paa en Gaard
Lysholth midt inde i Köngens Skov og Encmoerke og har
gjort stör og giensynlig Skade paa Skoven. Han vil nu
kjobe Gaarden af Köngen for at flippe for Erstattung,
hvorfor ogsaa den S ag bedes udsat. — At E. Bille er
kommen efter disse Hans Andersens Sloegts og Venners
Fcrrd, hvorledes det er gaaet ud over de kgl. Enemoerker
her i Herredet, med Gaarde, Landgilde og Rettens Pleie,
og at Han agter at optroede derimod, gjor, at de helft ville
af med Ham').
) Egenh. Brev m. Udskr. til Köngen i S a m l. Christjern 1l Geh. Arch.
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Kong Christjern tog maaske nok saamegct Hcnsyn til
sin Lehnsmands Brev, at Han forelobig lod Hovcdsagen
henstaae uafgjort, men N is Lunde fik, hvad Han sogte,
nemlig Köngens Fred i Drabssagcn, hvilket Brev Han lod
lcese ved Baag Herredsthing'), og at Böndernes Klager
havde havt Jndvirkning paa Köngens mistcrnksommc Sind,
giver sig sikkert tilkjende i den Omstamdighed, at E. Bille
d.
1519 sinder sig foranlediget til at faae et Stokkenoevn af 24 Mcrnd paa Assens Bything. „at de aldrig
havde hört eller befundet, lonligt eller aabenbart, at E.
Bille nogen Tid havde laant Bolte, Stok, Fjedre eller
andet Je rn eller ladet laane paa sine Begne i Assens til
at scette H ans Andersens Forlovcre i, men Han Var for
nogen Tid sidcn paa Assens Bything og begjoerede af
Borgrnesterc og Naad Köngens Jern til 2 af Hans sredlöse Meend, som gik aabenlyst om i Byen sor Hans Dine
foruden Leide, og en af deres Sloegt havde ihjelslaaet en
af Köngens Tjenere og ei havde sat eller sonet dcrfor").
Ved denne Tid synes H. Andersen at have tccnkt paa
at unddrage sig Lchnsmandcns Magtomraade og söge
T ilflugt hos Köngen, hvilket endmcre tyder paa, at Frcendernes Forestilling ikke havde vceret uden Jndflydelse.
D.
1519 vidne to Bonder, at da de krcrvcde Landgilde
af H. Andersen som af Kronens andre Tjenere, sagde Han
til dem: „M it Skosmaal skal voere inde for Köngen", og
to andre vidnede, at da de skulde krccve Ham, künde de
ikke finde ham^). Men Lehnsmanden maa have ventet

>) D . Sam t. P .
2) Orig, i topgr. S an il.
') Orig, i topgr. S am l.
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sig bette og grebct Ham, for Han naaede Köngen, og nu
var Han ikke til S in d s at lade H ans Andersen og Slcegtninge drive deres rcenkefulde S pil.
Frccnderne havde
udlovet at Kode 200 Dxne for H ans Andersens Liv og
Hals, og bette Tilbud blev modtaget. E. Bille fremcrskede
Boden paa lovlig Maade, men da Ingen modte for at
udgive den for Ham, holdt Han sig til Herredsfogden, der
efter et Thingsvidne af
1520 blev fort Kunden frem
paa Thinget og da: efter Tiltale og Gjensvar og gode
beseglede Vidner, og at forn. Hans Andersen stjod Skjode
og brast Hjemmel om det Pd. Rüg af Haarby Kirke, om
Leidist, om L>xne og andre Stykker, Este Bille havde Ham
at söge for paa Köngens Vegne, og hverken Hjemmel eller
Kvittering fandtes paa Sagen, da bad Este Bille om Lov
og Ret over Ham paa Köngens Vegne, og Dommeren
noevnte 8 uvillige Meend af Thinget til Domsmoend i
Sagen og bad dem haandtere samme saaledes, at der stete
E. Bille Ret paa Köngens Vegne og H. Andersen ingen
Uret, som de det vilde voere bckjendt for Gud og forsvare
for Köngen. Da blev Han domt og siden rettet efter
Loven. — Nogle af H. Andersens Venner vare modte paa
Thinget samme Dag og begjcerede et Thingsvidne over
det Passerede, men vare ikke fornoicde med dets Udsagn.
Dommeren bad dem da selv at udtage Thingsvidnemcend,
men Heller ikke med det saaledes erhvervcde Vidne vare de
fornoiede, hvorpaa de forlode Thinget').
Det maa efter det foran fremforte have vceret i den
forste Halvdcl af 1519, Hans Andersen med sit Liv

') Thillgsvidner af § 1519, 1520
1853 p8. 9 - 1 0 .

i topgr. S am l., cfr. A n».
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maatte bode for sine begangne Forseelser, stjsndt Este
Bille niaatte vide, at Han derved stabte sig mcegtige
Fjender i sit Lehn og maatte kjende Köngen tilstrcrkkclig
noic for at vide, at Han aldeles ikke künde vcrre sikkcr paa
der at blive stottct, selv om Han kun havdc gjort, hvad
der Var Hans Pligt. Det var sikkert nok ncrrmcst Skovencs
Behandling ellcr, hvad der vcesenligt var det sammc, Fortolkningen af Kong H ans's Frihcdsbrev, vg ikke de Ulovligheder og Undcrsiceb, der dog inecst tilhorte en Tid, der
laae forud for E. Billcs Tiltrcedelse af Lehnet, som havde
foranlediget denne til at efterstrcebe Hans Andersen faa
Haardt.
Men, havde Han end foeldet Hovcdmanden, og vankcde
der mauge af H. Andersens Froender fredlose om, faa var
der dog altid nok tilbage til at tage Kämpen om Retten
til Skovene op med Lehnsmanden. Af et Synsvidne af
1519 fees det, at Mcendene i Bukkcrup atter havde
hugget i Skovene; der fandtes 2 Red af Torn, Hessel og
El samt en stcevnct Eeg. Den Ubetydelighed, dette Skovsyn dreier sig om, synes klart nok at vife, at man paa
begge Sidcr er sig bcvidst, at det er et Princip, det gjccldcr
om at hcevde ellcr undertrykke.
Forovrigt vistc E. Bille Mildhed og Fvrsonlighcd
mod Hans Andersens ncermeste Slcegt. Han faaer faaledcs d. ^ 15l9 Thingsvidne for, at Han havde tilbudt
den Henrettedes Son, Anders Hansen i Mygind, sin
Gaard for Halvdelcn af, hvad en Anden stulde give').
Men et andct Thingsvidne, Han famme Dag erhvervedc,
synes at tydc hcn paa, at denne Fvrsonlighcd ikke blcv
') Boss: Baag Hernd 73.
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gjcngjccldt; thi det udsiger, at „Este Bille, Hovedsmand
paa Hagenskov S lo t, selv stod pcrsonlig paa Thingct inden
alle firc Stokke og bod sit M aal til Skjels, hvorledcs Han
havde stikket sig i Baag Herred mod Kronens Bonder og
Tjenere og den menigc Almuc, siden Han forst annammede
Lehnet og indtil dcnnc Dag, og sagde: Kan nvgen Mand,
En eller Anden styldc niig med Nette, at jcg har stattet
ellcr forurcttet Ham saameget som 1 Hvid, saa vil jeg give
Ham 1 Sk. igjen. inden jeg gaacr heraf Thingct.
Der
udmcldtcs da et Stokkenocvne af 24 M and, der udgingc i
Rand med stere Herrcdsmcrnd, som vidncdc, at Este Bille
havde stikket sig og faret med sine W rinder i Baag Herrcd
som en Danncmand, og aldrig havde de i Sandhcd forfaret, at Han havde bestattet nogen M and med llrette for
saa megct som 1 Hvid, og havde Han vocret dcrcs Herrcdshovding indtil denne Dag som en Dannemand; det vilde
det vedstaae sor Köngen, om det gjordes bchov"').
Det var mindre smukke Ting. der vidnedcs af Herredsmcendcne om et P a r frcmragcnde Medlcmmer af Hans
Andersens Slcrgt. O l u f N i e l s e n i Flcmlose bcktagcde
ss 1520, at N i s L u n d e — som vi allcrede kjende soni
Mörder — havde taget en Vrrder fra Ham paa en Mande,
der groendsede til Tyvcri -), og sammc Thingdag vidnedes
om H a n s L u n d e i D t v r u p , at den Gang, Hans
') Orig. med paatrykt S egl i topgr. Sam t. Det sortjener maaste
nt bennrrkcs, at den Dag, som nccstc» alle Thingdngc, da Sage»
mcttem Lchnsmandeil og Hans Andersen og Frcrnder soretoges,
sad Va'bneren Lavrids Pederscn Norby af Skovgaard i Dominer
sccdet, den M and, som vi af et sorcgaacnde ThingSvidnc have
lcrrt at kjende som en dygtig Stndeopdreetter og HanS Ander
sens Vc».
Orig, med paatr. Segl i topgr. Sam t.
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Andersen i Bukkerup senkte Oxne til Nyborg, tog Han 4
Oxne af Hoben og drev dem tilbage igjen, men hvor Han
gjorde af dem, vidstes ikke').
Under disse Forhold have Eftermaalsmcendene ncrppe
tröstet sig til at udfore Sagen videre mod Este Bille, saa
der d.
1521 kan tages Vidnesbyrd af Baag Herreds
thing, at Eske B i l l e og H a n s A n d e r s e n s Eftermaalsmcrnd vare forligte om Hans D od?).
I M idten af Aaret 1520 havde endelig Hans Ander
sens Forlovere lederet Este Bille de Oxne, de havde lodet
for H. A., og hvorfor de havde voeret forfulgte efter
Rigens Rct, thi den
1520 faacr Delefogden til Hagenstov et fuldt Thingsvidne, at Han paa Este Billes Vegne
i 4 samfulde Thing har opbudt de Oxnc, der vare flere
end de 150, som Ham Var lovet for Hans Andersen i
Bukkerup, og bad Ddcrne, at de vilde komme til Slottet,
saa vilde Han vcere til Regnstab med dem, og hvad der
Var over dct rette T al, stulde de faae igjen
S . D.
faaer Delefogden Thingsvidne for, at Han ligeledes til
4 samfulde Thing havde paa Este Billes Vegne forlangt
Kost, Toering, Brevpengc og Faldsm aal af M a d s H a n 
sen i Voldtofte, J e p O l s e n , P e e r M a l i Haarby,
A n d e r s J e n s e n ibid, H a n s L u n d e i Dcerup med
deres Stalbrodre og Medfolgere, som lovede for H ans
Andersen i Bukkerup, for hvis de vare faldne for med
Rette <).*)

*)
')
r)
*)

Voss: Baag Herred 71.
Anna!er 1853 px. 17—18 efter Adclsbreve 5a80. 7.
Orig, i topgr. S am l.
Orig. m. paatr. S egl i topgr. S a m l.
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Det sluttede Forlig blev kun af kort Varighed. Ved
Hans Andersens Sloegtninges umiddelbare Henvendelse til
Köngen, der netop paa den Tid Var tilstede i Riget og i
Fcerd med sin Lovgivervirksomhed, fik Sagen en Vending,
der maatte forfoerde Es t e B i l l e . — Det dar sikkcrt nok
ogsaa i den for Bonderne hcldigste Stund, de henvendte
sig til Köngen.
Denne Var nccppe meget mildere stemt
mod den danske Adel, end Han nylig havde faaet Leilighed
til at vise sig mod den svenske, og scerlig künde Han faae
Anledning til at ofre den mange umilde Tanker, medens
Han syslede med de Love, der skulde have mcrgtig begroendset Adelens og Geistlighedens M agt. — En Klage
af den N atur over en Adelsmand kom jo ncesten, som om
den var kald?t. — Der er tilmed flere Omstcrndigheder,
der synes at tyde Heu paa, at Es ke B i l l e i lcengere Tid
ikke havde staaet synderlig hojt i Köngens Naade; den
dunkle Afsoettelseshistorie 1517, N i s L u n d e s günstige
Modtagelse i Nyborg o. a. M . tale herfor. — Den over
H a n s A n d e r s e n fceldede Dom blev kjendt ugyldig, og
Hans Bern skulde nedtages af Galgen og begraves i
kristen J o r d ') . Eske B i l l e blev anseet som den, der
havde bcgaaet et Mord paa Herredsfogden og ovet stört
Bold mod hans Slcegt. Sagen imellem dem blev heuviist
til Landsthinget som Lehnsmandens Bcernething, og vi
troeffe derfor d.
1521 Landsdommeren, 4 Adclsmcrnd,
Borgmesteren i Odense og 5 Borgere smsteds samlede i
Sortebrodrekloster i Odense, indcn Landsthinget blev sat,

') Ester en Retskjendelse af
1475 i LangebekS Ehr. 1 var det
forbeholdt „Bisp og bedste Bygdemcend" at dommc af Galgc og
Green eller af Hedenjord i Kirke eller Christenjord.
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for cit prove et Forlig mellem Lehnsmanden og H. Ander
sens Slcegt; men denne spoendte nu Buen hojt og forlangte: 2000 Mk., 4 Stk. Leidisk, Herrcdsfogdens Gaardc,
der vare bortfcestcde til Andre, 100 Mk. for Jordefcrrden,
6 Pd. Vox, 6 Begcengelser, 6 Kirkekoer, 6 Aarsmesser og
Hans Boeslod samt deres betalte Boder.
Eske B i l l e
tilbod: 100 Mk., 20 Oxne, 20 Mk. for Jordesoerden, 1
Stk. Leidist, 2 Pd. Vox, 4 Kirkekoer, 2 Begcengelser, 1
Aarsmesse og Hcrredsfogdens B oeslod'). Jmellcm F or
dring og Tilbud Var her altfor stor Afstand, til at Forlig
künde opnaaes, og Sagen gik dersor til Behandling paa
Landsthinget, hvor der blev taget Udscettelse i 3 Uger.
Kort ester maa dct dog alligevel vccre kommen til en
Overenskomst, og den Iste August 1521 har Eske B i l l e
begyndt at betale Boden, thi fra den Tid havcs en Skrivelse fra Borgmester og Raad i Odense, angaaende de af
P e r L u n d e m. F l. oppebaarne 2 Stk. fort Leidist og
20 Mk. Pcnge -).

Den f? s- A- modte P e r L u n d e i
Dcerup, J c s H v i d i Bukkcrup og A n d e r s H a n s e n ,
Herredsfogdens Son, paa Hagenstov og modtoge af Este
Bille 13 Oxne, 8 Koer, 1 Kvie, 4 Stude og 6 Kalve af
den Boeslod, Lehnsmanden fik efter Hans Andersen, endvidere 30 Mk. af den Bod, de stulde have for H ans
Andersens Död; tillige betalte Este Bille s. D. J e s Hvid
et P a r Oxne i samme Bod.
Den f f s. A. modtager
Eske Bille Kvittering af P e r L u n d e i Dcerup, A n d e r s
H a n s e n i Sandagcr, J e s H v i d i Bukkerup, H a n s
S t i g s e n iJordlose, M a r i n e J c n s e s , H a n s L u n d e

') Annaler
1 8 - 1 9 efter Adelsbreve 7.
r) Orig. ni. B yens paatr. S eg l L D . S . Justitsvcesen.
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i Docrup og O l u f A d z e r s e n i Vedtofte, at de af Este
Bille og Hans Forlöftningsmcend havde movtaget Boeslod,
Fcyring og Bod efter Hans Andersen af Bukkerup cfter
Judholdet af Landsthingsvidnet og de niellem dem gjorte
udstaarne Skrifter, dog med Undtagelse af de 2 sidstc
S ale og 50 Mk. af forste S a h hvilke skulde betales til
Valburgis. Kvitteringen var tillige beseglet af M i k k e l
P c d e r s e n (Akeleie), Borgmcster i Odense, H a n s
S k r i v e r , Byfoged smstd., og H a n s F r i i s , Raadmand' ). 20 Mk. af Boden havde E. Bille ved Mikkelsdag betalt til P e r L u n d e , og samme M and m. F l.
udstceder i Odense f? 1521 Kvittering for at habe modtagct af E. Bille xlviij Mk. ij ß, ii Album, de x Mk. i
rede Pcngc, dct andet i Klcede og gode Varer som Bod
for Hans Andersen i Bukkerup^).
To Dage, for E. B i l l e i Odense betalte ncevnte
S um til P . Lunde, havde Han maattet aflevcre Jnventarict paa Hagenstov S lo t til P o v l S k i n k e l , saa Han
nu endelig for Alvor var bleven afsat fra fit Lehn^). I
sin Forlegenhed henvender Han sig nu til Fcrtteren A n 
d e r s B i l l e og modtager af Ham det Loste, at Han og
Estes vorige Veimcr ville gjore deres Bedste for at ordne
Sagen angaaende H ans Andersen*). At Anders Bille og
den ovrige Slcegt holdt deres Loste, fremgaar deraf, at
Este alter kort Tid efter er Hovedsmand paa Hagenstov.
Mandagen noestefter S t. Knudsdag 1522 faaer nemlig
Dclcfogden H a n s S k y t t e i Voldtofte Thingsvidne for,
>>
2)
')
')

D. S . Justitsvcescn.
Saintidig Kopi D. S . Justitsv«sen.
Amialer 1853 i>§. 20 efter Adclsbreve 7.
l. c. xx. 2 l.
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at Han paa Este Billes Vegne havde aflyst ulovlig Sced
og moelet Groden til Gründen, forsaavidt Helnces angik').
Ved Kong C h r i s t j e r n s Ncervcerelse i Odense (vedHjemreisen fra Bordesholm?) i August 1522 kom Sagen alter
for, og — mulig under Tidens Tryk — erkloerede Kong
C h r i s t j e r n Es t e B i l l e i Henhold til den kgl. Dom
(Dommen af
1519?) for qvit og aarsage i Hans
Andersens Dod. — Jkke desto mindre besluttedc Köngen
med den Ustadighed, der var et Soerkjcnde for Hans Karakter, under sit sidste körte Ophold i Odense i Februar
1523 paany at afsoette Es t e B i l l e , hvis Lehn Han gav
til J a k o b H a r d e n b e r g . Det stulde vel voere en Jndrommelse til Almuen. hvis Stcmning mod Köngen var
meget stet, men det bragte Ham nceppe mange Vcnner, og
det kan vel tcrnkes, at denne oprorende Vilkaarlighed mod
en med Rette agtet og anseet Mand, ikke har voeret uden
Jndflydelse paa Adelens Frafald fra Kong C h r i s t j e r n ,
i alt Fald künde det ikke undlade at krcenke Eske B i l l e s
Broder, O v e B i l l e , og Hans ovrige Slcegt.
D a Herlug F r e d e r i k var kommen til Regimenter i
Danmark, og der blev rettet saa meget af det, Kong
C h r i s t j e r n havde gjort kroget, kom ogsaa Eske B i l l e s
S ag for paany, og ved en Rigsraadsdom datt. Roeskilde
S t. Laurenti Aften 1523^) blev kjendt for Ret, at Eske
B i l l e stulde beholde Hagenstov S lo t og Lehn efter Kong
Christjerns Forlehningsbrev, saasom Han med Bold og
M ögt var der afkastet uden Dom og Ret og havde det ei
forbrudt.

') Danfl. Orig, paa Papir med S S . i grsnt Vox.
') B oss S . 72.
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Dct dar ncrppe med synderlig Glcede, at de Bonder
i Bukkerup og Sollested, der vare interesserede i Bukkerupholme og Hesleskov, saae den energiste Eske B i l l e vende
tilbage som Hovedsmand paa Hagenskov, thi de künde nok
vide, at Han ikke vilde lade dem nyde deres selvtagne
Rettighed, og de vare paa deres Side Heller ikke tilboielige
til at stippe, hvad den ypperste af dem havde saa godt
som kjobt med sit Liv. 1525 maa det voere kommet til et
voldsomt Sammenstod mellem Lehnsmandens Folk og
Bonderne, thi ^ s. A. paaloegger Bistop J e n s A n d e r 
sen sin Official i Baag Herred, Hr. A n d e r s O l s e n ,
og Hr. J a k o b A l b r e i s e n i Sogneprcestens Sted i
Assens under deres Embeder paa Baag Herredsthing og
Assens Bything at opstcevne folgende Moend, som Bispen
betegner som „bedste Bygdemcend": A d s e r Br ock i
Osterby, P e r B rock i Barlose, B e r n e r B e r t e l s e n
(Svale) af Bispbo, P e r N o r b y af Skovgaard, Vcrbnere;
J e n s B a n g , Borgmester i Assens, A n d e r s O l s e n ,
Borger ibid., K n u d A n d e r s e n , Foged paa Loffvitsmose,
N i e l s T o r d s e n i Filstrup, P e r M a d s e n i Hoyssgaard, P e r A n d e r s e n i Brydegaard, H a n s P e e r s e n
i Snave og M a t h i a s L a u r i d s e n paa Hclnccs, hvilke
stulle granste om det Tov, som Baag Herreds R ansncrvninger havde gjort paa de Bonder og Brydcr, som fik
Hug og afforte Skov af Bukkerupholme, om samme Tov
bor ved M agt at blive eller med Rette kan foeldes under
den hellige Kirkes Dom*).
Den sß s. A. saaer Eske
Bille et 12 M ands Thingsvidne paa, at Bukkerupholme
og Heslestov altid have voeret Kronens frie Enemcerkc.
') Orig, paa Papir mcd S e g l trykt bagpaa.

D. S .
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Noeste A ar d. Z faaer Han et Thingsvidne, at P er An
dersen, Foged paa Jversnccs, fremgik paa Thinget for
Dommer og Dannemoend og vidnede, at Han tjente pan
Hagenstov i 11 Aar og socrdeles Hr. H a n s Wal ch cnd o r f f , og da fulgte Han P e r P o v l s e n , som da dar
Slotsfoged, til Bukkerupholme og Hesleskov og toge der
Oldengjoeld og folgte Vindfoclder som i Kronens andre
Skove, og ikke Han künde andet mindes, cnd at noevnte
Skove vare Kronens frie Enemocrker. Det samme vidnede
8 andre M oend').
I deres Vrcde oder Lehnsmandens feige Udholdenhed
i at hcevde Kronens Ret til de omtvistede Skove, have
Bondernc sikkert alter provct paa at bringe noget S tö rt
ud af H ans Andersens Henrettelse, thi ellers bliver det
uforklarligt, af hvilken Grund Este Bille den
152 g
söger og faaer etVidne af 5Adelsmcrnd, at C h r i s t j e r n
d. II i sin Tid havde crklceret Lehnsmanden angerlos med
Hensyn til Herredsfogdens Henrettelse. — Den 14de M ai
s. A. stode „nogle af de Mcend, som det R an overgik, og
ilstede og koerede, at de maatte ikke nyde deres Hjemmel
og Tilstand til den Skov, som de fik i Bukkerupholme og
Hesleskov, og de sagde, at de vilde ydermere klage og
koerc for hoiere Dom, at de ikke maatte nyde deres Hjem
mel ^). Det var ingen tom Trusel; den ^ s. A. var
Sagen for paa Herredagen. R igsraad Es kc B i l l e forte
flere Vidner, deriblandt C h r i s t j e r n S o m m e r s og
H a n s J o h a n s e n L i n d e n o v s ^ ) Breve, at i den Tid,

') Orig. m. 4 paatr. S . i topgr. Sam t.
Orig. m. paatr. S . i topgr. Sam t.

-) Til Fobiflet.

123

de havde Slottet, vare de omtvistede Skove brugte som
frit Enemccrke til Hagenstov, og at de paaKronens Vegnc
toge Oldengjcrld af samme Skove. — Hertil svarede Bon
derne, at Kong H a n s havde tilladt, at de og deres Arvinger maatte nyde Bukkerupholme og Heslestov til evig
Tid.
Dog lod sainine Brev itke anderledes, end at de
skulde svare aarlig til Kronen, som der plejede deraf at
gaae. Dommerne: K ö n g e n , Bistop J e n s A n d e r s e n ,
Rigshofmesteren Hr. M o g e n s G j ö e , Hr. O t t o K r u m p e n , L a u r i d s S k i n k e l og E i l e r E r i k s e n B o l l e ,
R. N. domte, at efterdi Bonderne imod Kong H ans's
Brev havde siddet Lehnsmanden overhorige og ikke villet
betale Oldengjceld, da skulde de miste samme Brev og
Bondegods, og de maatte ei bevare sig med samme Gaarde
og deres Tilliggende, uden at have det i Köngens M inde').
Dagen efter fik de dog Brev af Köngen, at de maatte
beholde Gaarde og Gods efter Kong H a n s ' s Brev, dog
med det Vilkaar, at de ikke maa hugge anderledes i Skovene end Kronens andre Tjenere i samme Sogn, og af
Oldentrcrerne maa de kun nyde til fornodent Gavntrce og
Bygningstommer. Men, kan Eske B i l l e bevise, at de
have siddet overhörige med Oldengjceld eller Andet, skulle
de have det i Köngens Minde ").
Kong F r e d e r i k havde vel gode Grunde for sin
Mildhed, og Haardhed laae nok egenlig stet ikke i Hans
N atur. I et Brev af 7^ s- A. til Jndbyggerne i Baag
Herred omtaler Han, at C h r i s t j e r n d. II kan ventes til
Landet til Foraaret, hvorfor der maa betales Skat.
>) Orig, paa Pergament i topgr. Samt., udstcrdt fra O. Bispegaard.
') Fred. 1's Negistr. i Gcheimearchivet. Sm lg. Erslevs og M ollerups Udgave af denne Registrant px. 97.
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Sam tidigt blev der ogsaa gjort M andtal over de Krigsfolk, Herredet künde yde i Tilfcelde af, at Landgang stulde
blive forsogt. I Gamtofte Sogn svarede 3 Moend Eske
B i l l e , at de ikke vilde gjore Tjeneste mod deres rette
Herre, Kong Christjcrn; 2 Andre negtede at lade sig udstrivc; men P . Andersen i Aborre opfordrede dem til at
falde til Foie; thi ogsaa Han havde ladet sin S o n udskrive,
men Han stulde nok faae Lov til at sidde hjemme i
Boenken'). — Det er vist meget langt fra, at vi her
troeffe paa en Dttring af Hengivenhed for Kong C h r i s t j e r n fremkaldt ved dennes Optroeden mod Este Bille i
Anledning af Herredsfogdens Henrettelse, thi i Gamtofte
havde H ans Andersen ikke Sloegtninge, og som det fremgaaer af det Foregaaende, var det kun ringe Sympathi,
denne M and nod udenfor Krebsen af Slcegt og Venner,
og det künde ikke godt voere anderledes efter den vilkaarlige
og uredelige Foerd, Han havde ovet, og for hvilken efter
Sagens N atur soerlig Hans Standsfceüer havde maattet
voere Offrene. — Derimod vidste Bönderne ret vel, at
Kong C h r i s t j e r n s Angreb vilde blive rettet imod
Herrerne, hvem ogsaa Hans Hoevn vilde ramme, og til at
vove Livet for disses Frelse havde de kun ringe Lyst.
Det gaaer naturligvis Heller ikke an ved Betragtningen af
denne Bevoegelse at see bort fra, at netop i bisse A ar
rasede Bondekrigen i Tystland, og paa mcre end bette ene
Punkt kommer det frem, at man ogsaa her hjemme i
Gründen havde samme Anstuelse som de tystc Bonder.
N aar Bonderne i Bukkerup og Sollested saa haardnakket

') An», px. L2—L3 efter AdclSbreve 7.
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holdt fast ved Rettigheden til at benytte Skovcn'), saa er
det umuligt, at de efter saa lang Rettergang og saa mange
Kjendelser — fra Ransncevninger til Herrcdagen — skulde
kunne vcrre i Tvivl om, at deres Anstuelser vare i S trid
med den bestaaende Lovgivning. — Sikkert nok har man
her som i Tystland vceret af den Formening, der som
bekjendt sindes udtrhkt i den 5te af „de 12 Artikler", at
Enhver havde en naturlig Ret til at benytte Skovene; det
Var en Formening, der i Gründen forst labte sig med
Udstiftningen og Skovenes forstmoesstge Behandling; thi
det er bekjendt nok, at i det 18de Aarhundrede, da Slaveriet
-var S tra f for Skovthvene, nod ingen M and i Skovegnene
nogen Anseelse hos sine Standsfceller, naar Han ei for
Skovtyveri havde vceret i Slaveriet.
Det er derfor i sin Orden, at vi, da Bondekrigen
endelig udbrod herhjemme, finde Baag Herrcdsmcend blandt
de fremmeligste, og vi kunne ikke undre os oder at finde
en af Hovedmcendene i denne Fremstilling, H a n s L u n d e
i Doerup, som Flokkens Anforer; det dar stet ikke andet,
end Hans Fortid maatte lade os formode, men vi maae
forvare Ham og vore ovrige Venner i Baag Herred imod,
at det Var personlige Grunde, der lebte deres Optroeden.

') 2 1527 saaer Eske B i l l e Vidne af A n d e r s J a k o b s e n
R e v e n t lo v paa Sobo og J a k o b H a rd en b e rg paa Sandholt,
at de for nogen Tid siden vare samlede med H en rik Lykke
paa Bukkerupholme og Heslestov, og da var der god Olden paa
Bogen, og Eskes Foged begjoerede Oldengjoeld s. T. — Orig. m.
2 paatr. S c g l i topgr. S . — Den
s. A. lovsoger E. B i l l e s
Delesoged J e s Peersen i Sollested, Adser Lavridsen og Find
Pecrsen i Bukkerup efter lovlig Thingstcevning og trende „Lasswer"
for Kronens gronne Skov, de havde hugget, og for Oldengjoeld,
de sadde inde med. Orig, i topgr. S .
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Der moerkes intet til, at dehadede E s t e B i l l e personligt,
ellers havde Han nccppe stuppet derfra med Livet. T il en
vis Tid vilde de i alt Fald have havt let ved at tilfoie
Ham personlig Overlast, i den bcvcegcde Tid nemlig, da
Kong C h r i s t j c r n sidste Gang havde afsat Ham fra
Lehnet. Det er endog muligt, at Eske stet ikke har forladt Hagenskov, men holdt sig i sin Forlehning, til den
nye Konge og Rigsraadet künde kjende paa Sagen, i hvert
F ald har Hans Delefoged, H a n s S k y t t e i Voldtoftc, d.
? 1525 faaet et Synsthingsvidnc af Baag Herredsthing.
Hvad de kcempede for, Var et Princip, ganske vist et urigtigt, men saa maatte de ogsaa bode Haardt derfor, sarlig
Hovedmanden H a n s L u n d e , der som bekjendt ved Kong
C h r i s t i a n d. Ill's Ankomst til Fyen cfter Seiren ved
Oxnebjerg blev parieret og lagt paa 4 Steiler udenfor
Hagenskov Slotsport.

Vl.
Gm Album Kirkes Dsbesvnt i St. IsrgevsPnrbs
Kirke.
Af Biskop vr. Engelstoft.

Äct er naturligt, at man med Interesse folger ethvert
S p o r af, hvad der har Hort til den bcromte A l b a n i
Kirke, i hvilken K n u d den Heilige havdc fundet sin Dod,
inen soin ved Reformationen blev bcstemt til Nedbrydelse
og i Lobet af de nceste 20 til 30 Aar ogsaa forsvandt saa
fnldstcrndigt, at cnd ikkc dens P lad s lader sig paavise med
Noiagtighed. Menigheden blev som bekjendt forlagt til
Graabrodrc Kirke; Stormklokkcn fandt sin P lad s i den,
nagtet Köngen gav Byen Albani Kirkes T aarn dertil og
scnerc lod S t. Knuds Kirke forsyne med et T aarn for at
modtagc den; den fulgte naturligst Menigheden. Den gamle
Albani Kirkes Tiendc og Eiendvm fulgte ligeledes med Me»ighedcn, dcrfvr havdc Graabrodre Kirke endnu 1579 paa
den gamle Albani Kirkegaard tre Boder, som nedbrodes
1560 uden Erstatning, da Kirkcgaarden udlagdes til Torv.
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Om ogsaa andre Ting, som Chorklcrder og vasa saera, gik
oder til den Kirke, der modtog Menigheden, vides ikke:
den havde efter et Jnventarium af 1576 kun to Floiels
Messehageler og 1 guldvirket Chorkaabe og kun et enkelt
Scet Kalk og Disk, medens f. Ex. S t. Hans Kirke havde
to Kalke og 20 Floiels Hageler foruden 13 gam le'). Dct
eneste Stykke af Kirkens heilige Ting, der skal kunne folges
endog til vore Dage, er Dobefunten. Dct hedder ncmlig
i J a c o b M a d s e n s Visitatsbog, at den sture Dobefunt,
som stod i A l b a n i Kirke, i Aaret 1599 forefandtes i S t.
Jorgensgaards Kirke udenfor Svendborg"), hvor den ogsaa
i vore Dage har staaet, ubrugt i Taarnet, og efterat have
voeret en T id opstillet i Proestegaardens Have, nu alter
ved Patronatets Omsorg har faaet en sommelig Plads.
Det er en stör og smukt bearbeidet Steensunt af det almindelige S la g s i vore Landsbykirker, og det er kun dens
Historie, der giver den Krav paa en soerlig Interesse.
M en om den virkelig er fra den gamle A l b a n i
Kirke paa Odense Torv, tor vcere et Sporgsm aal. I den
celdste Kirkcrcgnstabsbog, som havcs, for den Sognekirke,
som Albani Menighed stk istcdetfor den nedlagte Kirke,
findes en uventet og hidtil ubemcerket Oplysning om,
hvorlcdes denne Dobefunt kom til S t. Jorgensgaard.

') Jnventariet findes i Graabrodre Kirkes og S t. Knuds Kirkes
celdste Regnflabsbog i S t. Knuds Kirkes Archiv, og S t . Hans
Kirkes i B e d . S i m . Odense B y 2, 2, 85. Dog havde ogsaa
Graabrodre Kirke havt endnu en Kalk og en Disk, som >578
blev folgt til Soerslev Kirke; men hverken ved dette S alg eller
ved de Marmorstecn og Liigstecn og Andet, der stundom solytes
(til Mickel Bager, M ogens Henrichsen, Olus Bager, Helvig
Hardenberg), antydcs, at de vare komne andensteds fra.
') Visitatsbog udg. af C r o n e S . 217.
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I Regnstabet for 1594 lceses nemlig blandt Jndtoegterne:
„F ru A n n e , E r i k H a r d e n b e r g s , for thendt gamdle
funt 4 D a le r" ') .
Men denne Regnflabsbog angaaer
aldeles ikke den gamle nedlagte Albani Kirke, men alene
Graabrodre Kirke (og tilsidst S t. Knuds Kirke), og derfor
siger Noticen os kun, at F ru A n n e (Ronnow) i Aaret
1594 kjobte Dobefunten af Graabrodre Kirkes Vcerger.
Den bencevnes ved denne Leilighed „den gamle Funt",
saaat Kirken dengang maa have brugt en nyere, hvortil
ogsaa „et Messing Boekkcn til at dobe B orn oder" findes
ncevnet i Jnventariet af 1576, og Benoevnelsen „den gamle
Funt" lader ikke just formode, at den stulde voere en
fremmed Ting, der Var fort derhen fra et andet Hjcmsted.
F ru A n n e kan Heller ikke have kjobt den af nogen soerlig
Interesse; thi den blev brugt til at boere Proedikestolen,
som blev muret med blaa Steen oven paa den, da hun
og hendes M and restaurerede ellcr ombyggede S t. Jorgensgaards Kirke.
Det bliver saaledes Biskop J a c o b M a d s e n s Ord,
der afgive det eneste Stottepunkt for den Mening, at det
skulde have voeret den gamle Albani Kirkes Dobefunt.
Han skriver, at det var „den gamle og störe Funt, der
stod i S t. Albans Kirke i Odense".
M en stulde det
virkelig voere den gamle forloengst forsvundne Albani Kirke,
Han mente? I saa Fald havde det voeret naturligere for
den, som vidste, at den nylig var kjobt fra Graabrodre
Kirke, at sige: „der engang havde staaet i Albani Kirke";
Hans Ord, at den stod i Albani Kirke, erc ligesom Oien-

r) I S t. Knuds Kirkes Archiv.
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vidnets Ord om, hvor Han selv nylig havde seet den og
seet den „staae", for den blev folgt til F ru A n n e ; Han
taler ikke om, hvor den engang fordum havde gjort Tjeneste.
Og hvad Bifloppen mente med S t. Albani Kirke, siger Han
bedst selv, naar Han kalder Proesten til Graabrodre Kirke
Mest. J o r g e n til S t. Alban, ligesom og Köngen 1555
kalder Ham Sogneproest til S t. Albani Kirke og Hans
Medtjener Capellan til S t. Albani Kirke'). Menighedens
gamle Navn, som Sognet og Menigheden stedse beholdt,
overfortes nemlig paa Kirken, og det ikke alene i daglig
Tale og i Regeringcns Breve, men endog i Kirkens egen
Regnskabsbog; thi den ovenfor omtalte oeldste Regnskabsbog
begynder med Regnstabet for 1569 og giver det Overstrift:
„skmoti albaoi Kierckis Regenschaff"; Jnventariet 1576
opregner „Huis orvameott, som findis vdi saneti albaoi
Kiercke", og det aarlige Regnstab er indfort i Bogen under
Navn af „Albani Kirkes Regnstab" til 1617 eller saaloenge
Menigheden benyttede denne Kirke, ligesom dens Voerger
kaldtes „Kirkevcerger til S t. Albani Kirke" i flerc Skjoder
1610 ^). Bistoppen, som kom fremmed til Odense 1588, har
mulig kun Hort lidet om den gamle Albani Kirke, som Han,
saavidt vides, aldrig har omtalt; men Han forefandt en anden
Albani Kirke, som Han derfor naturligen kan have inecnt,
da Han strev, at Dobefunten, som bar Proedikestolen i S t.
Jorgensgaards Kirke, forhcn havde staaet i Albani Kirke.
Saaledes forstaaet, stemme Hans Ord fuldkomment med,

') Bisitatsbog S . 24, 26 og B loch syenste Gcistlighcd I, 605—7.
') Enkelte Aar er bette Regnstab bog ogsaa kalbet „St. Albani
S ogn s Kirkes", men til Slutningen altid „ S t. Albani Kirkes"
alene og aldrig Graabrodre Kirkes.
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hvad der er optegnet i Kirkens Regnstabsbog, men indeholde In te t om den gamle Albani Kirkes Dobefunt.
Beroer det altsaa paa en Misforstaaelse, at denne
Dobefunt fra Graabrodre Kirke er bleven anseet for en
Levning af den gamle Albani Kirke, er det heldigt, at
den Tanke ikke blev udfort at give den P lads i S t. Knuds
Kirkes Kryptkirke for at staae ved Siden af Martyrkongen
fra Albani Kirke. Snarere künde den egne sig for denne
P lads for at folge den Kongefamilie, som engang har
hvilet i Graabrodre Kirke; thi den har rimeligviis voeret
denne Kirkes Dobefunt i Dronning C h r i s t i n e s Dage.
M en den er nu noksom beskyttet, hvor den er.
Bilde
Nogen mene, at den dog alligevel gjerne künde vcere den
gamle Albani Kirkes Dobefunt, der havde faaet en midlertidig P lads i Graabrodre Kirke, kan vistnok Muligheden
deraf ikke benoegtes, men Formodningen har intetsomhelst Historist Holdepunkt og liden Sandsynlighed; thi
Kong C h r i s t i a n den 3die stjcenkede ikke Albani Kirke
til Graabrodre Kirke, men til Byen, som stulde have dens
T aarn til Stormklokken og Skibet til Fattigboliger, medens
Choret blev stjoenket til S t. Knuds Klosters P rior.
Jnventariet künde saaledes i alt Fald kun gjennem andre
Hcender vcere kommet til en anden Kirke, og dersom Byen
havde hensat Dobefunten i Graabrodre Kirke, havde den
ncrppe ladet Kirken soelge den som sin 1594. Den gamle
Funt, som stod ubrugt i Graabrodre Kirke, har derfor
noeppe nogensinde tilhort nogen anden Kirke end den,
som folgte den. I denne Kirke sporcs ikke Heller nogen
anden, der künde modstaae Tidens T and; thi da Nedbrydelse ogsaa blev dens Skjoebne 1805, og Jnventarie og Liigsteen bleve folgte ved Auction, Var der
s*
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ingen Döbefunt at gjsre i P enge') ; rimeligviis havde
man foretrukket en lettere Opstalt til Dobebcekkenet, da
man hensatte den störe gamle Funt, som saa blev folgt
1SS4.

') En Fortegnelse paa det, som blev folgt 1808,
Bispe-Archivet.

forcfindes i

V II.

Laazelaads M aar i Kaealkrkrigra 1657— 6V.
Ester Uddrag af Dens Thingboger
vcd S . J o r g e n s e n .

Eangelands Jndbyggeres heltemodige Modstand mod
Svensterne i Krigen 1657—60 er et af de faa lyse Punkter
i hiin for Danmark saa ulykkelige Krig. I sine Hovedtrcek er det en Begivenhed, der af andre Kilder er bekjendt,
men Thingbogerne indeholde dog ikke saa faa interessante
Smaatroek, som vcl fortjene at medtages. — Derimod give
Thingbogerne ene et Billede af den forfoerdelige Tilstand,
der stabtes paa den ulykkelige D, som en Folge af Beboernes haardnakkede Forsvar og Fjendens rasende Hcevntorst.
For Langelands Norre-Herred mangle Thingbogerne
for de Aar, i hvilke Krigen varede, og indtil1668, medens
de for Sonder-Herred ere velbevarede med Undtagelse af,
at Fjenderne, som Herredsstriveren har paategnet, har
afrevet Bindet af den ene og nogle Blade af en anden
Thingbog, som Han tilfoier, „til deres B rug". Det var
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imidlertid en Begivenhed, som seent glemtes, og selv
Thingbogerne indeholde i scnere Aar mange Thingsvidner
til Belysning af den Tilstand, der fkabtes ved Krigen.
Af Thingbogerne findes nogle i Stiftam tets Archiv, medens
de fleste ere bevarede i Svendborg Amtsarchiv.

D a C a r l G u s t a v i de sidste Dage af Jan u ar 1658
indtog Fyen, fangede Han vel cn Deel af den paa Den
liggende Hoerstyrke, men storre P arlier gik dog ogsaa over
Isen til Langeland, hvor de — fagtens i den Tanke, at
hvad der Var, fnart maatte blive Fjendens Bytte — optraadte som Rovere. Lehnsmandens Ridefoged, T h o m a s
N i s s e n , havde netop sine Skrivere, Jeronimus Sülversted og Sim on Povlsen, ude for at indkrcrve Skatterestancer af Kronens Bonder.
I Lindelse By traf de
sammen med det flygtende Krigsfolk, der fratog dem det
Skrin, hvori de havde de indsamlede Penge og deres
Domme og Regnskaber, samt berovede dem deres Hatte og
Overklcedcr, saa de maatte laane Klceder at rejse hjem i
hosProesten, Hr. P e d e r K n u d s e n (Thingsv. af ß 1662).
Krigsfolket tog Vejen efter W ro, mulig fordi de ikke öftere
onflede at troeffe sammen med Svenskerne. — Den 5te
Februar kom Svensterne til Langeland, hvor de kun opholdt sig meget kort og ikke gave sig Tid til at plyndre.
Landgildekornet blev bortfort fra Slottet, men ellers blev
der nok ikke taget andet, end hvad der fortoeredes paa
Stedet. Derimod optraadte en danst Mand, C h r i s t e n
R a s m u s s e n af ALroskjobing, som Rover paa Lange
land.
Han kom med 2 svenste Soldater over Isen til
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Langeland. I Helsned fratog Han en M and 1 Heft og
meget andet Gods; fra en anden M and tog Han 1 Heft,
nogle Fodevarer og meget andet Gods; „de opbrode en
Arck og sonderhug en Kiste".
Chr. Rasmussen holdt
under Plyndringcn udenfor paa sin Heft og havde en lang
Bosse i Haandcn. En Karl, der dar ved at vande Hefte,
tvang Han til at fore Hestene ud paa Isen ad W ro til»).
At Langeland den Gang slap saa godt, laa vel i, at
Kong C a r l ved Salvcgardebrev af 10de Februar erkloerede
Langeland for at vcrre Hans Geheimeraad C o r f i t s
U l f e l d s virkelige Eiendom*). Langelcenderne havde dog
ikke nogen stör Lyst til at forblive under Ulfelds Herredomme, og under deres Landsdommers og Krigskommissarius, V i n c e n t S t e e n s e n s , dygtige og energiske
Ledelse traf de alle de Foranstaltninger, der stode i deres
Magt, for at vocrge deres L) mod fremtidige Overfald.
Hvor lnapt det end var for de Danfle med regulcrre
Tropper, stk Langelcenderne dog lidt Rytteri over paa
Den — det gjorde dog her saalidt fom anden Steds
noget Gavn. — Landevcernet ovedes; Krudtmagasiner
anlagdes paa beteilige Steder over Kirkehvcelvingerne;
Rudkjobings og Herregaardenes Befcrstninger udbedredes,
og man „ventede med Guds Hjcelp et godt Udfald, hvis
Fjenden stulde komme igjen".
I Bcgyndelsen af 1659 stk Kong C a r l atter Tid til
at tcenke paa Langeland. Han afsendte Grev Wal deck
med nogle Tropper for at bemcegtige sig Den. Han viste
sig ud for Steensgaard, og Landevcernet samt de faa

') Sonder H. Thingb. 1662, Fol. 234.
') D . Atl. 6. P g. 833.
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Ryttere, der laa paa Sen, fik da Ordre til at mode ved
Andemose Knos. — P a a Veien did modte Mcendene af
Frellesvig C o r t D i d r i k af Rudkjobing, der Var Cornet
ved Rytterne. Han kom selvtredie og red naget af Veien
for dem. Lcengere mod Syd modtes Han af en anden
Afdeling af Landevcernet, der spurgte Ham, hvorledes det
stad til nordpaa. Han svarede dem, at det stad vel til,
og at det nok vilde falde godt ud, hvis de holdt sig godt,'
Han Var da forladt af de to Ryttere. — De ovrige Ryttere
holdt sig ligesaa godt som Cornetten; de forstak sig alle
paa deres brave Ritmester G a r b e r noer; Han koempede
vel og faldt i Troefningen.
„Havde Rytterne staaet med
dem, fom Ritmesteren gjorde, havde de vel gjort flere
Fänger", vidnedes der mange Aar efter').
Den tappre V i n c e n t S t e e n s e n faldt ogsaa i
Kämpen, men Svensternes Angreb var med Hceder afslaaet.
Det var den 7de Februar. Fjenden stak nu atter i Socn,
omsejlcde S en og gjorde Dagen efter, om Aftenen silde,
Landgang ved Pirregard <nu Poercgaard), hvor Kysten
var svagt bevogtet. S ens Form og den ringe Afstand fra
Kyst til Kyst kom Langelcenderne til Hjcclp; Landevcernet
og nogle faa Ryttere kom snart til Stede; Nudkjobings
Borgere holdt sig Heller ikkc tilbage. Det kom her til en
haard Troefning, hvis Udfald atter var uheldigt for
Svensterne, der maatte flygte ombord med deres Haardt
faarede Anforer. — Heller ikke her var den omtalte Cornet
modt, og Landevcernet af Frellesvig og Tullebolle fik Befaling til d. V at foge Ham i Clausebolle, hvor Han sidst
var bleven seet, og da de ikke fandt Ham i Byen, holdt de
') N. Herrcds Thingb. 1668, Fol. 193.
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Klapjagt efter Ham i Skoven, men de fik Ham ikke sah for
efter at Freden dar sluttet.
Langeloenderne künde med Rette vcrre stolte af den
Seier, de havde vuudet, men de künde nok vente, at Sven
sterne vilde komme igjen, stärkere end for; der dar ingen
Hjoelp at faae ude fra, og deres tappre Forere künde ikke
erstattes. I hvor vcl det ikke faldt dem ind at opgive
Dens Forsvar, dar der dog nu Flere, der frygtede det
Vcrrste og benyttede den körte Fritid til at faae deres
rorlige Gods bragt over til Nakstov, hvor de meente, at
det vilde voere i Sikkerhed').
I M arts kom Grev W r a n g el selv for Den. Han
angreb den paa bcgge Sider med overlegen Styrke. Hans
forste Angreb blev dog ogsaa afslaaet; men i Nattens
Morke fik Han sat Folk i Land paa et Sted, hvor Kysten
var fvagt bevogtet, medens Han ved Skinangreb holdt den
storste Deel af Dens Forsvarcre bundet til et andet Sted.
T il famme Tid ivcerkfatte Wrangels Underbefalingsmand
Landgangen paa den anden Side.
Det var umuligt at
fordrive Svensterne, men ingen af Langeloenderne gav sig
Tid til at toenke paa Overgivelse. S plittet i Hobe falte
Landevcrrnet sig fast ved cnhver naturlig Forstandsning;
Alle, der havde og künde fore et Voerge, vare modle eller
kom til, og gamle Afteegtsmcrnd kcempede og faldt Side
om Side med Drenge*). S t. Bents Dag ( ^ ) künde det
siges, at Dens Erobring var fuldendt.
Den Lod, der traf de Overvundne, stod i Forhold til

') Thingb. s. 1660, F-ol. 35 og fl. Stcder. Det blev naturligviS
der gjort til Bytte as Fjendcrne.
') Thingb. f. 1671, Thingsv. af ; (N. Herrcds Thing).
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den Modstand, de havde gjort, og var lige saa oerefuld
for Langeloenderne, som den var det heelt modsatte for
Fjenderne. Alle L)ens unge Moend og Karle bortfortcs
i Fangenflab til Kalmar og Riga, hvor de holdtes strengt,
indtil Freden var fluttet, og mange af dem dode der af
S u lt eller slet P le ie '
For de Saarede blev der ikke
sorget; de, der havde havt Kraft nok til at sloebe sig hjem
til deres Gaarde eller Huse, stk ikke Lov til at ligge der
og doe i Ro, men de udkastedes paa Marken, og Boligerne
bleve afbroendte eller nedbrudte efter forst at voere plhndrede 2). Samme Lod traf ogsaa deres Boliger, der vare
faldne i Kämpen mod de Svenfle. Deres Enker og B orn
bleve udjagcde efter at voere blevne frarovede endogsaa
deres Klceder; de fleste af dem dode paa Marken af Hunger
og Kulde 2). Der meldes om enkelte Kvinder, der barfodede
og noesten nogne fljulte sig i Skov og Mose, til de künde
see Leilighed til at komme bort fra Landet. Hvo der
künde slippe bort til Tyflland, fandt der medlidende Menneflcr, der kloedte og fodte dem*). Endnu 10 Aar efter
Freden levcde mange Langeloendere i Tyflland.
Heller ikke de, der bleve trufne hjemme i deres Boliger
uden Vaaben, slap dcrfor Alle fri for Mishandlinger og
Piinsler i Plyndredagene; om Flcre anfores, at de kort
efter dode paa Marken af den tilfoiede Bold.
I Fodflette Kirke morede Svensterne sig med, efter at

' ) Thingsv. af
60; Fol. U S ; V 61; Fol. 198; Fol. 226 og
255 og sl. Steder.
') Thingsv. as ; ; 1661.
') Thingsv. af V 1660;
60; Fol. 184.
') Thingb. for 1660, Fol. 255, Thingsvidne as N. Herredsthing
; ; 1668.
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have plyndret Blokken, at soette en brandende Lunte til
Krudtbeholdningen over Köret; Tag, Hvoelvinger og en
Deel af Murene sproengtes; det meste af Blytaget bort
forte Svenskerne til deres B rug; Resten bragte E r i k
K a a s til Hjortholm. Ester Freden istandsatte han Kirken
paa egen Bekostning'). — AtSvenflerne derhos paalagde
Dens Beboere en Pengestraf formedelst Modstanden, som
deres Historieskriver P u f f e n d o r f fortoeller, er dog af
gode Grunde ligesaa tvivlsomt som Hans Opgivelse af, at
Svensternes hele Tab stulde have vceret 36 Drcebte og
110 Saarede. — Derimod stk Den fra Erobringens Dato
til Mortensdag s. A. en Jndkvartering af 3 Regimenter
og 1 Estvadron. Det Var strengt for Bonderne i de udplyndrede Gaarde at staffe Krigsfolket Fode og Hestene
Foder. De fleste Bonder havde stet ingen Eiendele tilbage;
Nogle havde 1 Ko, Enkelte 2, hedder det i Thingsvidne
fra Longelse. Under disse Omstcrndigheder stk kun Enkelte
saaet nogle faa Skpr. Foraarsscrd og de Fleste stet intet,
og Höften blev endda ringere end Udsceden, idet Den
faavel som det ovrige Land havde fuldstcendig Misvoext.
De, der ikke tabte Modet men bleve ved Gaardcne, maatte
tigge det paa fremmede Steder, som de stulde give Gol
dsterne ?).
Salvegarden plyndrede ogsaa, klager F ru
K a r e n P o r s til Skovsbo. Hun havde maattet udlove
en stör S um Penge til Ritmester B a l t z a r U l r i k v.
S a r e n h a u s e n , der laae i Kvarter i Rudkjobing, for at
Han stulde falvegardere hendes Gods, og en Borger der i
Byen gik i Borgen for Pengene; men desuagtet lod Han

') Thingb. 16SS, F ol. 283.
-) S . H. Thingb. 166V, Fol. 82.
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hende paa det stammeligste udplyndre ved sine R yttere').
I den Tid, Svensterne holdt Den besät, og i den ncermeste
Tid cfter, da Forholdene kun vare lidet bedre, dvde over
1000 Mennester af Hunger^).
En ikke ringe Plage for Beboerne var de forstjellige
Arbeider, Svensterne lod udfore for at kunne holde Den
mod mulige Angreb.
De blcve under „Hug og S lag"
drevne til at afbrhde Gaarde og Huse og fore M aterialet
til forstjellige Punkter paa Kysten, hvor det blev brugt til
Vagtboder.
Saaledes bleve Hjortholms Gaarde i Fodslette og Leggebolle afbrudte. Samme Klage forer ogsaa
F ru K a r e n P o r s til Skovsbo, og hun sagsoger Bebocrne af Kjoedeby, fordi de havde deeltaget iNedbrydelsen;
dette foranledigede dem til at fore Thingsvidne for, at de
ikke gjorde det af Lyst, men bleve tvungne dertil. Af
Skovene blev der hugget en Deel Trcrer, der anvendtes
til spanfle R yttere").
Der ncevnes kun 1 M and, der godvillig gav sig af
med Svensterne. Det var en Sncdker i Humble. Han
gjorde forst Hjulbore til Befoestningsarbeiderne; dernoest
blev Han Marketenter; efter at Han af det stjaalne Troe
havde lavet sig en Vogn, rovede Han fire Hefte fra Proesten
i Humble og kjvrte dort med dem.
Da Fyen blev truet af den allierede Hoer, fik den
paa Langeland liggende Styrke Ordre til at forene sig
med Hovcdhoeren; men inden deres Afreise gjennemsaae de
Beboernes Hytter, om disse endvu stulde gjemme saadanne

>) Thingsvidne
1660.
-) Thingb. s. 1662, Fol. 2SS.
-) Thingb. s. 1660, Fol. 185.
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Gjenstande, som de künde bruge.
Det sidste Kvcrg blev
nu ogsaa gjort til Bytte, og den, der havde gjemt Solvsteer, Knapper osv., künde for godt Kjob komme i Bcsiddelse af Hefte eller K o er'). En god Heft kjobtes af
Fogden paa Hjortholm for 5 Mk!; en Ko künde faaes
for et P a r Solvknapper.
Svensterne gjennemsogte i
disse Plyndringsdage ogsaa Tangbunkerne ved Kysten, hvor
ikke F aa havde gjemt deres sidste Fodevarer og andet
Gods r). Enkelte Langeloendere havde ogsaa Mod og
Hjerte til at plyndre fra deres arme Landsmcend i de
samme Dage, da Beboerne vare flygtede af Husene og
laae i Skjul i Skove og Moser. R a s m u s ALr obo gik
saaledes ind i J v e r K j c r r o d s e n s Gaard i Jllebolle og
opgrov i Hans Ladegulv en Scek med Toi i, og af samme
M ands Vanddam opfistede Han 2 Gryder. Han blev
robet efter Freden af en Tiggerdreng, der havde sogt
Skjul i Bagerovnen.
M a d s H a n s e n i Fodflette red
ind i C h r i s t e n N i e l s e n s Gaard i Kjcrdeby og frarovede Ham en Ko. Mollerens S o n i Kjcrdeby gik ned
til Stranden og borttog en Scrk med Toi, som Rasm us
Kjcrrodsen havde stjult i Tangen ^).
Den ringe Styrke, Svensterne havde efterladt paa
Langeland, blev taget af de Danfle, der ved den Leilighed
gjorde et godt Bytte. Som en af dem, der scerlig greb
Leiligheden til at rive til sig, noevnes en Langelcender,
Ritmester J a k o b C h r i s t e n s e n R o s e , en Broder til
Hr. T e r k e l C h r i s t e n s e n i Rudkjobing. — Han maa

') ThingSvidne
1660 o. fl.
') ThingSvidne ^ 166V.
') ThingSvidne V I66V.
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paa en mindre hcrderlig Maade have deeltaget i Krigen,
thi Han blev afskediget strax efter, og dct vil sige naget i
en Hoer, der blev ved at taale saa mange slette Subjekter.
H an blev ogsaa til Thinge sigtet for Landsforrcederi, en
Beskyldning, Han maatte tic til') .
D a Svensterne vare tagne til Fange, blev Den belagt
med en temmelig stcerk Troppestyrke, som Beboerne klagede
hoit over, at de ei formaade at staffe Faden til, da de
selv maatte tigge deres Brad. I Vinteren 1659—60
kroevede Hungersnoden mange Offere. Det Var iscer
Börnene, det gik ud over. — En stör Moengde Gaarde
stade overalt ade, i Magleby saaledes alene 60 Gaarde
og Boel.
I Longelse og Fuglsbolle laae endnu 1662 tvevde af
Byens Marker ubesaaede.
Bonderne vare 3 - 4 om en
Plov. Somme havde 2 Kaer, men den storste P a rt stet
ingen. Af disse Byers Rugmark blev kun hastet Heire og
Klinte; af Vaarsoed var der kun saaet lidt Blandkorn, der
kun kom i ringe Grade. Herredsfogdens Enke havde saaet
1 Skp. Byg, 2 Skpr. Havre. Mange vare i samme
Stilling, saa deres hele Soed var 1—2 Skpr. Byg og
1 Skp. ÄErter.
Hvor haard den Skjoebne end var, der havde ramt
den ulykkelige D, havde Svensterne toenkt at gjare den
endnu haardere.
Den svenste Styrke paa Laaland befandt sig i en
trittst Stilling i November 1659. M an vidste nok, at de
Allierede havde besluttet et starre Foretagende, men man

')

Ester et hoist eventyrligt Liv endte Han som Borgmester i
Frederits.
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dar uvis om, mod hvilken Deel af de besaite Lande Siedet
stulde fores. Kong C a r l havde selv ved sin Afreise fra
Falster vcrret af den Formening, at det Var Skaane, det
gjaldt'). Fyen var ogsaa saa godt sikkret med fortrinligt
Krigssolk, at Han maatte betragte denne O som uangribelig;
det er vel temmelig usikkert, at Hans Krigere paa Sm aaöerne have havt starpere Blik paa Fremtiden. Formodentlig
fik man ved Udeblivelsen af alle Efterretninger fra Fyen
en Anelse om, at et betydeligt Uheld havde truffet den
dervoerende svenske Styrke. M an besluttede da at staffe
sig Underretning om Sagernes S tilling og befalede en
Borger i Nakskov, M a d s J a k o b s e n , a t seile med sin
Baad til Langeland. Han skulde medbringe en tyskfedt
svensk Spion. Denne stulde see at komme til Fyen og
faae sikkcr Underretning om Hcerens Skjccbne. Videre
stulde Han see at staffe sig et Skjön over, hvad der paa
Langeland maatte voerc i Behold af Gods og Fodevarer,
thi i det Tilfoclde, at Fyen var tabt, vilde Svensterne
fra Laaland gaae over Langeland til Sjoelland, og Lange
land stulde da udplyndres og afbrcendes fra Syd til Nord.
M a d s J a k o b s e n blev betydet, at Svensterne vilde
odelcegge Hans Hus og Eiendele i Nakskov, hvis Han ikke
bragte Speideren lykkelig og vel tilbage. Desuagtet angav
Han, saa snart Han kom i Land ved Spodsbjerg, hvad det
var for en Ledsager, Han havde, for nogle Fistere, der
arbeidede i Ncrrheden. Spionen blev da bagbunden fort
til Hovedkvarteret i Odense, hvor Han vel sagtens maatte
dele uheldige Spioners Lod. — M a d s J a k o b s e n s
Skjcebne blev Heller ikke stört bedre. T il sit Hjem künde
) Holberg D . Hist. Lom. III 408.
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Han ikke komme, men blev paa Langcland i „langsommelig
Tid og led den bittreste Nod". Da Han endelig kom til
Nakstov, fandt Han, at Svensterne kun altfor godt havde
holdt deres Loste til Ham. 1670, da Han ved Langelands
N. Herredsthing lod fore det Thingsvidne') , hvoraf
ovenstaacnde er et kort Uddrag, Var Han endnu ikke kommen
til sin Opreisning.

') Thingb. 1670, F ol. SS og fl.

VIII.

Nagle Aktstljkker til deu syaske Adels M arie
i Koag Frederik II's M
Ded H o lg e r F r. R s r d a m .

Efterfolgende Aktstykker, som jeg lejlighedsvis har
samlet, gjore ikke Fordring paa at vcrre noget afsluttet
eller fuldstcendigt, men give dog ikke blot Oplysninger om
noglc fynste Adelspersoner, men tillige ikke uinteressante
Bidrag til Soedernes Historie i S lu tn ii^en af det 16de
Aarhundrede.

I.

Den fynfke Adel i Aaret 1580.
Sten Bilde til Kjcersgaard. Jakob Ulfeldt.
Henrik von Anefeldt.
Erik Hardenberg.
Morten Brok.
Lavrits Brockenhus.
M ovrits Podebusk.
Absalon Goye.

10
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Knud Rud til Sannolt.
Jörgen Rud til Enggaard.
Axel Brade.
Jorgen Svabe.
Jorgen Qvitzov til Sandager.
Ebbe Munk.
F ru Edel Hardenberg.
F ru Helvig Hardenberg.
F ru Vivike Podebust.
Karl Bryske.
Ejler Bryste.
Tonne Bryste,
F ru Margrete Hvide.
F ru Karen Byller (Bolle).
F ru Margrete Valkendorf.
Jorgen Skenck.
F ru Mette Ronnov.
F ru Birgitte Ronnov.
Niels F riis.
Jom fru Margrete Urne.
Christoffer Valkendorf.
M orten Skinkel.
Gabriel Skinkel.
Niels Skinkel.
Lavrits S traale.
Niels Bild.
Jv er Lunge.
Claus Hvitfeldt.
Henrik Nordy.

Knud Mikkelsen.
Ove Lunge Jversen.
Henning Venstermand.
F ru Anne Knop.
F ran ts Urne.
Jorgen Marsvin.
Henrik Gyldenstjerne.
F ru Hilleborg Tinhus.
Jom fru Hilleborg Hansdatter.
Lavrits Oldeland.
H ans Oldeland.
Brede Rantzov.

Ejler Brockenhus til Sonder-gaarde.
Ejler Brockenhus til Nakkebolle.
Otte Brockenhus.
Jen s Baad.
Erik Venstermand.
Knud Venstermand.
Jom fru Anne Reventlov.
Knud Bilde.
Peder Bilde.
Gabriel Knudsen.
Hr. Jorgen Lykke.
Christen Qvitzov til Rorbcek.
F ru Mette Peder Oxes.
Anders Kaas.
Emmike Kaas.
Peder Eggertsen.
Hartvig Kaas.
F ru Kirstine Niels Henriksens. Hans Norly.
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Otte Emmiksen til Stensgaard.
F ru Tale Povl Laxnmnds.
F ru Margrete Bilde Lave

Erik Norby.
Axel Urnes Born.
Johan Buckholt.
Capitain ^Alexanders
Durshsam.

Broks.

Claus Hundertmark.
Fynfle og smaal. Tegn. I, 201 (M arts 1580).

Ovenstaaende Liste er forfattet i Auledning af Forberedelserne ttl Lenshyldingen i Odense, der foregik i de
sorste Dage af M aj 1580.
Folgende fhnske Adelsmoend fik den 20de April 1581
kgl. Befaling om at ledsage Enkedronning Dorotheas Lig
fra Sonderborg til Korsor, hvorfra sjoellandste Adelsmoend
stulde fore Liget videre til Roskilde:
Absalon Goye.
Peder Thott.
Henrik v. Ahlefeldt.
Ejler Brockenhus stil Nakkebolles.
Lavrits Brockenhus.

Niels F riis.
Axel Brahe.
Lavrits S traale.
Ebbe Munk.
Mogens Bille Eriksen.
Brede Rantzov.

II.

Om HanS OldelandS og Ulfeld Christoffersens Overfald
paa HerredSfogden i Bjerge Herred.
I Rosenvinges Säm ling af gamle danske Domme
(UI, 328—32) findes den Dom meddelt, som otte Medlemmer af Rigsraadet den Iste J u li 1560 foeldede i An!0*
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ledning af det brutale Overfald, som Hans Oldeland til
Bejrup og Ulfeld Christoffersen til Jersh a v e') ovede
mod Herredsfoged Knud Mule, medens Han sad i Dommers
Scede paa Bjerge Herreds Ting.
Efterfslgende Breve
oplyse noget noermere om Sagens iKang.

1.
H ans Oldeland til Vejrup fik Brev, som her
efter folger.
Frederik etc. Vid, at vi komme udi Forfaring, hvorledes du med din Stiffader, Ulseld Christoffersen, stakket
Tid siden forleden flulde have paa Bjerge Herreds Ting
slemmeligen overfaldet Herredsfogden sammesteds, som sad
Ret paa vore Vegne, hannem slaget, draget og medfaret
saaledes, at Han neppeligen uden Guds Forsyn er kommen
derfra med Livet. Hvilken S ag os ingenlunde bor, vi
ikke Heller er tilsinds saaledes at lade afgaa. Og alligevel
vi tilforn haver skrevet dig til, at du med dine Hefte og
Svende skulde komme til vor Kjobsted Odense til den
Forsamling, som nu berammet er^), saa ville vi dig dog
paa denne Tid med samme Rejse have forskaanet, an
seendes vi for saadan utilborlig Forhandlings Skyld ikke
agte dig voerdig iblandt det gode Selskab og Godtfolk,
som samme Tid forflrevne ere. Hvor efter du dig kan
have at rette. Actum Koldinghus d. 10 Jan u arii Anno
1580.
Fynske og smaal. Tegir. I, 187.
') Om denne se Sam t, til F yns Hist, og Topografi, V, 31l>.

VI. 178, 181.
' ) Lenshyldingen i Odense i M aj 1560.
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2.
Korfits Viffert») fik Kgl. M aj.s Brev, Ulfeld
Christoffersen og H ans Oldeland anrorendes.
Frederik etc. Vid, eftersom vi tilforn haver befalet big at (for)folge en S ag paa Ulfeld Christoffersen
og Hans Stifson Hans Oldeland udi Fyn for vor Herredsfoged, de have overfaldet for siddendes Ret, og vi ikke
vide, hvor vidt du endnu er kommen med samme Sag, da
bede vi dig og ville, at du tiltcenker saadan en grov S ag,
fom os ingenlunde dor at lide for Exemplets Skhld,
Retten til Bestyrkelse, ustraffet at lade afgaa, men lader
dig vcere befalet paa det strcengeste og flarpeste fdenj at udfore
og derom med det forste striver fra dig al Befled. Actum
Koldinghus d. 11 M aji 1580.
Fynfle og smaal. Tegn. I, 207.

3.
Kongl. Majestoets aabne Brev, som Han naadigst
haver omdraget'med Ulfeld Christoffersen og Hans
Oldeland for nogen Forseelse, fass dennem var
stet med en Herredsfogcd i Fyn paa Bjerge
Herreds Ting, lydende ut ssyuitar.
B i Frederik den Anden etc. Gjore alle vitterligt,
efter at Ulfeld Christoffcrsen til Jershave og H ans Olde
land til Bejrup, vore Mcrnd og Tjenere, nogen Tid siden
forleden til Bjerge Herreds Ting udi vort Land Fyn have
overfaldet Herredsfogden sammesteds, ved Navn Knud
Mule udi Kjertinge, inden Tinget, som Han fad udi vor
') til N « s , Lensmand til Odensegaard.
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og Doinmers Sted paa vore Vegne, at forhjcelpe Hvermand til Lov og Ret; og de for samme Overlast og
Voldshandel mod forne Herredsfoged af nogle vore og
Rigets Rand, som var forordnet den S ag at forhore og
ordele, er domt udi vor Naade ogUnaade, for de udi saa
Maade have forgrebet dennem imod vor Hojhed, og, efter
som forskrevet staar, inden Tinge overfaldet Herredsfogden
udi Dommers Sted, efter som samme Dom videre sormelder og udviser, og forne Ulfeld Christoffersen og Hans
Oldcland nu med deres Slcegt og Venner den hojeste Ret
os have ladet afbede, og for hvis vi derudinden ikke
have villet eftergive, optinget og tilfrcdsstillet os. for
hvis vi efter forne Doms Lydelse for slige deres Gjerninger künde have med Rette imod dennem at foretage:
Da have vi naadigst omdragct og cftergivet, og nu med
dette vort aabne Brev omdrage og aldeles eftergive
forne Ulfeld Christoffersen og Hans Oldeland forne S ag
og hvis Unaade vi derfor künde have til dennem, saa de
for samme S a g efter denne Dag maa og skulle vcrre og
blive kvit og fri og utiltalet af os eller vore Efterkommerc,
Konninger i Danmark, udi alle Maader, og ville igjen
herefter vcere dennem som andre vore kjcere Undcrsaatter
af Adelen en naadig Herre og Könning. Dog at de flig
vor Benaadning mod dennem udi Underdanighed skulle
vide at bekjende og vcere os og vore Efterkommere, Kon
ninger udi Danmark, og Kronen Huld og tro, og dennem
som andre vore kjcere, tro Undersaatter af Adelen udi al
tro Horsomhed, Lydighed og Pligtvillighed mod os forholde og befinde lade udi alle Maader. Givet Frederiksborg den 17 Septembris Aar 1580.
Fynske og smaalandfle Registre Nr. 1, Fol. 271—2.
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III.

Nogle Breve om Ejler Brockenhus ttl Svudergaarde.
Ved Bistop v r. Engelstosts omfattende Undersogelser er
Slcrgten Brockenhus's Historie bleven oplyst langt fhldigere cnd nogensinde tilforn; ogsaa om det i Overstriften
noevnte mindrc heldige Medlem af denne ellers berommelige
Sloegt har Bistoppen meddelt udforlige Efterretninger.
Noervoerende Breve fremtrcede derfor kun som Supplement
til de Oplysninger, der allercde foreligge Offentligheden.

1.
Lavrits Brockenhus og Brede Rantzov finge Brev
en Sag, Otte Norby og Ejler Brockenhus til
Sondergaarde anrorendes.
Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vider, at os elst.
Otte Norbh, vor M and og Tjener, haver underdanigst
for os bereitet, hvorledes at eftersom Han havde givet en
Kalk og Dist til sin Sognskirke der udi vort Land Fyn,
da flal Ejler Brockenhus, som ogsaa söger samme Kirke,
efter Prcediken, der Proesten er standen for Alteret og
stulde consecrere Sacramentet, voere opgangen til Alteret,
udtaget af en Kiste den gamle Kalk og Disk, og af den ny
Kalk, som stod tilberedt at consecrereS, udgivet Vinen i
den gamle; desligeste Brodel lagt paa den gamle Dist og
derefter med stör Tum ult käst form nh Kalk og Dist udi
Kisten. Med hvilken ugudelig Handel, som Gud almoegtigste er til Fortornelse, det heilige Sacramente og M ini
sterium til Forargelse og alle Christne forargelig, vi for
ingen Del ville eller kunne overse, men paa Ovrigheds
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Vegne at gjore dertil, at hver stulde vide, vi derover
misbehage. T hi bede vi eder, ville og befale, at I strax
med det allerforste begive eder samtligen til forne Ejler
Brockenhus og gjore haunem haandfast, at Han bliver
tilstede og sig for Retten indstiller, hvor og naar Han
derom tilsiges, da at lide og undgjcelde, hvis Dom og
Ret derom hannem kan give, at Han midlertid bliver
forne Otte Norby aldeles ubevaret, uden hvis Han med
Lov og Ret kan have imod hannem; og at du Brede
Rantzov retter dig efter at tage Vidnesbyrd udi samme
S a g af Sogneprcesten, Sognefolket og andre, som udi
Kirken have vceret samme Tid, hvorledes al Ting dermed
er tilgangen, og derefter paa vore Vegne samme S ag for
sine tilborligc Dommere imod hannem foretager og udforer. Tagendes der aldeles ingen Forsommelse fore og
ikke anseendes nogen Person, Bild cller Venstab, efter den
P ligt, du os pligtig er, saa fremt vi ikke stulle vide det
hos dig.
Dermed etc. Actum Frederiksborg den 21
J u lii Anno 1581.
Fynste og smaal. Tegnelser I, 233.

Ejler Brockenhus til Sondergaarde fik Brev, at
Kgl. M aj. haver eftergivet hvis T iltale, Hs.
M aj. künde have til hannem for nogen Tumult,
Han havde anrettet udi Hans Sognekirke.
V i Freden! den anden etc. Gjore alle vitterligt, at
eftersom vi for nogen Tid siden forleden have befalet os
elfl. Brede Rantzov, vor Mand, Tjener og Embedsmand
paa vor Gaard udi Odense, at Han paa vore Vegne stulde
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tiltale os elst. Ejler Brockenhus til Sondergaarde, vor
Mand og Tjener, for nogen utilborlig Tum ult og Handel,
som Han udi sin Sognekirke for Alteret, der Gudstjeneste
og det heilige hojvcerdige Alterens Sakramente fkulde forhandles, bevist haver, og forne Ejler Brockenhus os nu
underdanigst derudinden haver ladet besage, da have vi af
vor synderlig Gunst og Naade efterladt og tilgivet forne
Ejler Brockenhus hvis Tiltale, som vi sor samme Forseelse künde have til hannem udi nogen Maade, saa Han
her efter for denne S ag skal blive og vcere kvit og fri og
utiltalet; dog saa at fhanj hvis Forargelse, som Han den
christne Menighed sammesteds dermed givet haver, og den
Foragt, Hans Sogneprcrst udi samme Handel bevist er,
med sin tilborlige Forholdning stal afbede, forekomme og
asstille, og sligt hercfter aldeles sig entholde. Bebendes
og bydendes forne Brede Rantzov, vor Lensmand paa
forne vor Gaard udi Odense, at Han efter forne Lejlighed,
bette dort Brev anseendes, al Tiltale og Forfolgning imod
forne Ejler Brockenhus for den S ag lader falbe. Forbydendes alle, ihvo de helft ere eller vcrre kunne, hannem
herimod paa vore Vcgne Forfang at gjore i nogen Maade.
Actum Frederiksborg 28 Septembris Anno 1561.
Fynste Registre Nr. 1 Fol. 289.

'

3.

Ejler Brockenhus til Nakkebolle sik Brev en
Overstrift anrorendes, som om Nattetid Var opslagen over Porten paa Odensegaard.
Frederik etc. V. G. t. Vid, at imidlertid vi nu
haver vceret her paa vor Gaard udi Odense, er en Skrift
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anslagen paa Porten her for Gaarden, formeldendes og
indeholdendes, hvorlcdes Ejlcr Brockenhus til Sondergaarde flulde ligge udi et syndigt Levned, losagtigt og
forargeligt, mcd sin Hustrus afgangne Broders efterlevende Hustru, F ru Margrete Rantzov, Otte Emmichsens
Efterleverste, og at skulle have adlet Born i Lon og Hör
med hende, af hvilke B orn et skulde findes og underholdes
hos en dine Tjenere. Og efter at sligt er os forekommet,
det vi af Ovrigheds Kald, som os af Gut» er befalet, ikke
kunne eller ville lide og ustraffet lade afgaa, dig ogsaa
som en cerlig og crrekjcer Adelsmand ikke vilde fomme til
saadant at give Medlidende, om sligt hos din Tjenere
künde forholdes og bcfporges, og vi derom endeligeu ville
have randsaget og forfaret: da bede vi dig og hermed
strengeligen og alvorligen befale, at du samme din Tjener,
hos hvilken forne B arn underholdes, og Hans Hustru
lader foengsligen anholde og siden dennem foreholder dereS
Sandhed om samme B arn, og hvis dennem ydermere om
forne Ejler Brockenhus's og F ru Margrete Rantzovs
Samkvem er vitterligt, med al Omstcendighed, udi vore
Befalingsmcends, os elsk. Brcde Rantzovs og Lavrits
Brockenhus's Ncervcrrelse, at vidne og helfende; og dersom
de ikke ellers ville dcres Sandhed derom behende, at du
da dennem Pinligen lader forhore, saa vi derom endeligen
maa komme udi vis Forfaring, og hvis forne din Tjener
og Hans Hustru derom bekjendendes vorder, det skriftligen
under din og forne vore gode Mcrnds Forsegling uforsömmeligen lader os tilkomme. Dermed skcr vor alvorlige
Vilje og Befaling, og lad det ingenlunde, saa fremt vi
ikke skulle vide det hos dig. Actum Odense d. 15 Novemb.
1581.
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Fynfle og smaal. Tegnelser I, 244. Smst. findes en Befaling
as samme Dag til Brede Rantzov (Lensmand paa Odensegaard) og
Lavrits Brockenhus (Lensmand i Nyborg) om at begive sig til
Nakkcbolle og der overvoere ovenomtaltc Forhor.

4.
Scnere udgik der en lang Roekke Kongebreve — ncrsten
alle indforte i fynfle og smaalandfle Tegnelser I —
indeholdende videre Oplysning om denne S ag.
Herom
kan henvises til Biflop Engelstofts Afhandling om Brockenhuserne i Hist. Tidsflrift 4. R . V, 140 flg., da denne
Forfatter om ikke umiddelbart saa dog middelbart gjennem
magrere eller fyldigere Udtog har benyttet de fleste af
disse Breve. Et, der er af scrrlig Vigtighcd, da det giver
os Oplysning om Dommen over Ejler Brockenhus, fortjener dog her at anfores, iscrr da Biflop Engelstoft ikke har
kjendt det, og det oplyser det af Ham fremsatte tvivlsomme
Punkt om, hvori den Naade har bestaaet, fom Köngen i
et senere Brev omtaler at have vist Ejler Brockenhus.
Kgl. M aj.s Brev udganget, at der ingen Dom
flal gaa over Ejler Brockenhus's til Sondergaards
W re for Hans Forseelse og M ishandling, ut
segmtur.
Vi Frederik etc. Gjore alle vitterligt, at efterfom vi
have ladet indstcvnc til denne ncervocrende Herredag for
vort elfl. Danmarks Riges Raad udi Rette Ejler Brocken
hus til Sondergaarde og Haft Tiltale til hannem for, at
Han fluldc have ligget udi et forargeligt, losagtigt Levned
med F ru Margrete Rantzov, Otte Emmichsens Efterleverfle,
og adlet B arn med hende, og Han ikke er modt, men
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undviget R etten: da have vi for Godtfolks flittige, underdanige Farben, saa og for Hans legte B orns Skyld, paa
det sligt udi Fremtiden ikke flulde komme dennem til
Forvidelse, naadigst efterladt og bevilget, at ikke stulde
gaa Dom oder forne Ejler Brockenhus paa Hans W re for
forne Hans Forseelse og Mishandling, men hannem paa
ZEren at stulle vcere og blive forskaanet og utiltalt. Dog
ville vi os forbeholdet have, at dersom forne Ejler Brocken
hus herefter her udi Riget kan betroedes, befindes og overkommes, da at ville lade gaa Dom paa Hans H als og
Liv for forne Sag, og lade hannem derefter stände sin
tilborlig S tra f og Ret. Actum Hafnioe 20 Ju n ii Anno
1582.
Fynfle og smaalandfle Register, Nr. 1 Fol. 310.

IV.

Nogle Kongedreve vedrorende MovritS Podebust

M ovrits Podebust, en tapper men haard Krigsmand
fra den nordifle Syvaarskrigs T id '), Var uden Tvivl en
of de stridbareste og umedgjorligste Adelsherrer i sin Tid.
Hvor Han fcerdedes, fulgte Klager og Processer i Hans
S p or r). Efterfolgende Breve indeholde en liden Mund-*)
') Rordam, Hist. Kildestrister. II, 188. SW. 349. 536—8. Danfle
Sam t. 2. R . II, 198. Resen, Frederik 11's Kronike S . 137.
And. S s r . Bedel, Ligtale oder Prcebjorn Podebust.
*) Roscnvinge, Gl. danfleDonune 111, 55. 275—6. 312 4. Kinch
i Jydste Sam t. 1, 71. 247 slg. III, 73. 1 5 3 - 4 . 1 6 6 - 8 . 2 0 3 - 6 .
S am l. til F yn s Hist, og Topogr. IV, 265. Kirkehist. S a m l.
3. R. I, 736. Danfle Herregaarde, XIV, Kjorup.
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smag af det meget, der lader stg samle om Ham.
dode den 18de September 1 5 9 3 ').

Han

1.
Brev til M ovrits Podebust jordegne Bonder anrorendes, som folger.
Vid, at som vi komme udi Forfaring, at udi dit Len
der paa Langeland stal findes mange jordegne Bonder,
saa vel som paa det Gods, du af os Hader udi Forlening
her udi Fyn, og deriblandt skal findes en P a rt, som ville
soelge og afhoende til os og Kronen samme deres Bonderrettighed i deres Gaarde: da bede vi dig og begjoere, at
du paa vore Vegne kjober og tilforhandler os og Kronen
samme jordegne Bondergaarde baade paa Langeland og
paa det Gods, du Hader i Forlening af os her i Fyn,
saa mange godvilligen forne deres Gaarde ville afhoende.
og derudinden rammer dort Gavn, som vi dig tiltror.
Vi ville igjen til gode Rede lade dig betale, hvis Penge
du paa vore Begne for forne jordegne Bondergods udgivendes vorder.

Actum Odense den 4 Ju n ii 1578.

Fynske og smaalandfle Tegnelser I, 308.

2.
Lavrits Brockenhus fik Brev om nogen Troette,
som M ovrits Podebust Hader med en Del Borger«
udi Kjerteminde, lydendes ut seguitur.
Frederich etc.
Vor Gunst tilforn. Vid, ester som sig begiver en
') Sam l. til F yn s Hist, og Topografi, VI, 104.
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langvarig T ra tte imellcm os elsk. M vvrits Podebusk, vor
M and, Tjener og Embedsmand paa dort S lo t Tranekjar,
om et Loste, de til hannem for en Hans Skrivcre gjort
have, hvorudinden de nu saa vel som tilforn dennem for
os have beklaget, formenendes dennem derudinden at ske
forkort, efter at samme Loste en Tid lang udi form Skrivers Velmagt staaet Häver, og de saa vel som samme
Skriver Ham tilbudet Regnskab og al Tingest at klart
gjore, og ikke for«e M ovrits Podebust da det stulde ville
gjore med dennem til Ende.
Og mener derfore dennem
efter samme Skriveres Dod nu ikke skulle fvarej hannem
herudi forpligt, efter som de dig ydermere selv vide at
bereite. Da bede vi dig og ville, at efterdi du haver
form vore Undersaatter med Kjerteminde By udi Forsvar,
at du da gjor din Flid, om du med andre gode M and
form M ovrits Podebust med form Borgere udi Venlighed
künde forme; og dersom det ikke ske kan, at du da paa
vore Vegne udi den S ag svarer for dennem, saa vidt du
kan gjore Med Lov og Ret, saa dennem med Retten ikke
stulde ske for kort. Dermed etc. Actum Skanderborg den
18 Decembris Aar etc. 1580.
Fynske og smaalandfle Tegnclser I, 220—1.

3.
Brede Rantzov stk Brev at skulle indstevne og
tiltale M ovrits Podebust, ut seguitur.
Frederik etc. V. G. t. Vid, at som vi nogen Tid
forleden haver dig tilstrevet og befalet paa vore Vegne at
indstevne og tiltale M ovrits Podebust for hvis Klagemaal
og Besvaring,

vore Undersaatter der udi Fyn imod
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hannem havde at angive og beklagede dennem at voere
uforrettet, saa og at tiltale hannem for, at Han udi forleden Fejde, der os af mange Danmarks Riges Raad og
Adel dar bevilget og samtykt almindelig Skat af menige
Bonder over alt Riget til Hioelp Rigens Gjceld med at
aflcegge, at forne M ovrits Podebusk da imod al Tilforsyn
haver understaaet sig at befri en P a r t andre, af Adelens
Tjenere, som boede udi Birket ved Hans Gaard Kjorup,
for samme Skat, os og Krönen til Skade, hvorudinden vi
mente, Han ikke saa tilborligcn haver handlet, fom det sig
burde, og at de udi samme S äger fkulde forhverve Vidnesbyrd og siden derpaa til Herredsting og Landsting tage
Dom. Og vi ikke tvivle, at du jo vor Befaling haver
efterkommet, eftcrsom vi dig naadigst tilfortror: da bede
vi dig og ville, at du strax med det forste forskikker til os
Kopier af alle de Vidnesbyrd og Domme, du allerede mod
hannem haver sorhvervet, og tilskriver os al Besked, hvor
vidt du allerede dermed er kommen, og at du fremdeles
lader dig alvorligen vcere befalet, forne Säger, med hvis
Klagemaal og Besvoering af vore Undersaatter der i Landet
for vore tilforordnede blcv angivet, saa vel som og siden
angivendes vorder, med Retten at udfore, saa vidt som
du kan gjore med Lov og Ret, tagendes Dom derpaa; og
udi lige Maade efterhaanden tilskikker os Kopier deraf, og
at du de rette Originaler beholder hos dig Paa videre
Besked. Dermed sker vor alvorlige Vilje og Befaling, og
vi forlader os der Visseligen til. Actum Frederiksborg den
13 Octobris 1581.
Fynske og smnalandfke Tcgncljer I, 238.
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4.
Lavrits Brockenhus fik i ligc Maade Brev at
skulle tiltale M ovrits Podebusk for hvis Skovc
Han havcr ladet forhugge paa Langeland, og andre
Säger.
Frederik etc. V. G. t. Vid, at som vi nagen Tid
siden forleden Hader dig tilskrevet og befalet paa vore
Vegne at skulle indstevne M ovrits Podebusk og hannem
tiltale for hvis Besvoering ^>g Klagemaal vore Undersaatter paa Langeland imod hannem Hader angivct og
beklaget at vcrre uforrettet; desligeste hannem tiltale sor
vore og Kronens Skove der paa Landet, Han haver ladet
forhugge til sin egen Bygning paa hans Gaard, og anden
Hans egen Nytte og Behov der af Landet bortfore; udi
samme S a g forhverve Vidnesbyrd, og derpaa til Herredsting og Landsting tager Dom, som vor Skrivelse videre
formelder, og vi ikke tvivle, at du jo samme vor Befaling
haver efterkommet: da bede vi dig og ville, at du strax
med det forste sender os Kopier af alle de Vidnesbyrd og
Domme, du udi samme Säger allerede haver forhvervet
(osv. ligelydende med ovenstaaende Brev). Datum Frederiksborg den 13 Octobris 1581.
Sm st. Fol. 23S.

k.
Lavrits Brockenhus fik Brev nogen Domme anrorendes, som Han havde tilskikket Kgl. Majestcet,
nt ooguitar.
V. G. t. Vid, at os er tilkommen hvis Domme og
anden Besked, du paa vore Vegne forhvervet haver imod
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M ovrrts Podcbusk udi de Säger, vi os finde imod hannein
besvccrede, og du efter vor Befaling haver os tilfiikket; og
fornemme deraf din Flid og Troskab uden Forsommelse,
derfor vi dig naadigst betakke; og cftersom vi forfare, at
udi det er tilhobefojet baade hvis Domme, som Han er
dornt kvit ndi for nogen vore Undersaatters Klagemaal,
og hvis Säger over hannem nojagtig er befunden og
hannem overdomt: da lade vi det vedsinVoerd bero, hvis
Han er dornt kvit udi, og derfor bede dig og ville, at du
de Domme, som for os over hannem afsagt ere, tager
fcerdeles beskrevne under Landsdommerens nojagtige Forfegling. Vi ville dig og naadigst ikke forholde, at siden
vi seneste derom dig tilstrevet haver, det ere vi ydermere
til videndes vorden, hvorledes forne M ovrits Podebufi
skal have ladet udstibe for Rudkjobing og her af Riget
udfore en Hob Dxne, og ikke deraf til os og Kronen nogen
Told og Rettighed efter Ret og Scedvane er fornojet;
fammeledes at forne M ovrits Podebufi ikke alene ikke
haver fredet Jagten til vort S lo t Tranekjoer, eftersom det
Brev, vi hannein derpaa grvet haver, hannem tilholder,
men flux haver ladet styde der paa Landet af det Daavildt sammesteds, saa en stör Hobetal Huder paa een Gang
er forstikket andensteds at tilberedes. D a bede vi dig og
ville, at du ogsaa derom endeligen forfarer, saa du derom
maa fiaffe os Bested til den Tid, vi did til Landet an
kommendes vorder, og dermed og hvis andet du haver
imod forne M ovrits Podebufi paa vore Vegne at udfore,
lader dig vcere befalet, eftersom vi dig naadigst tiltror.
Dermed etc. Actum Frederiksborg den 26 Octobris 1581.
Fynske og smaalaridskc Tegnelser I, 240.

11
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6.
Brede Rantzov og Lavrits Brockenhus finge Brev
M ovrits Podebusk anrorendcs, nt ssguitur.
Frederik etc. V. s. G. t. Vider, efter at M ovrits
Podebust nu underdanigst Hader afhandlet hvis Tiltale,
som vi künde have til hannem for vore og Kronens
Tjenere, som dennem Hader beklaget af hannem at voere
uforrettet, saa vi samme Tiltale, hvis det voere künde
enten paa vore cgne eller forne vore Undersaatters Vegne,
have naadigst eftergivet: da bede vi eder og ville, at I
paa vore Vegne betaler, fornojer, og, hvorledes I kan
bedst enten af deres Landgilde, de os Pligtige ere, eller
med Penge eller udi anden Maade, tilfredsstiller saa
mange vore og Kronens Tjenere, som I efter vor Befaling
Hader annammet af dennem, forne M ovrits Podebust
tilforn havde, og ere dornt til deres Opretning hos
hannem; og hvilke I udi saa Maade fornojendes vorder,
at I tager deres Bekjendelse til Tinge og Tingsvidne
derefter, at de ere fornojede; og hvis I udr saa Maade
til nogen vore og Kronens Tjenere udlceggendes vorder,
der lader indflrive udi Regnstab. Dermed etc. Actum
Odensegaard den 14 Novembris 1581.
Smst. F ol. 243.

7.
M ovrits Podebust fik Brev en Troette anrorendes,
Han forte med Borgerne udi Korsor.
Frederik etc. V. G. t.
Vid, at nu vi ere hid
kommen til vor Kjobsted Korsor, ere nogle vore Underfaatter og Borgere der sammesteds ved en stör Antal
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kommen os imod og paa det hojeste beklaget, hvorledes at
eftersom du nu en lang Tid haver fort en langvarig og
dennem besvcrrlig Troette med Sogneprcesten der sammesteds
om en ganfle ringe Fistepark, som forne Sogneprcest haver
god Tid tilforn forleden ladet grave paa en Ejendom, Han
sig af en Borger der sammesteds haver tilskiftet, liggendes
ud for nogle Agre, som du til dig haver magelagt for
nogen anden Ejendoni, du skal have kjobt; og som de nu
have ment dig derudinden Retten mere end noksom at voere
fyldestgjort, og forhaahedes, at de med samme din Troette
og Besvcerlighcd skulde voere bleven forskaanet, da stal du
paany have ladet stevne en stör P a rt af dennem til Landstinget, som have med vceret at give beskrevet, hvis udi
samme din Troette inden Tinge er forhandlet, at du
dermed over forrige Besvoering künde komme dennem paa
videre Omkostning stilj deres Noerings Forsommelse og
Skade. Hvorimod de underdanigst haver voeret begjoerendes,
vi dennem til Rette vilde haandhoeve. S a a kunne vi ikke
vide, hvad du cndeligen tager dig til Sinde, at du fast
allevegne og udi alle vore Lande, Steder og O rter idelig
og altid vore Undersaatter, Borgere og Bonder, tribulercr
og med dine Troette dennem inere sforfolgerj end dine
Ligemoend, som dig med det samme fuldgjore künde, at du
ene mere end nogen anden, ja moxen mere end alle andre
vore Undersaatter af Adel her over alt Riget, haver med
vore Borgere og Bonder i de Maade at gjore, at vi ikke
om een din Troette og Forfolgning kunne have udhort,
forend os om en anden forekommer, der du jo billig skulde
dig anderledes og bedre betcenke, hvorledes at vi oste
tilforn have Haft Aarsag og Ret baade paa vore egne
Vegne og vore Undersaatters Vegne dig i lige Maade at
il*
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vedergjore, vi da ligevel vor Rct imod dig have ladet
falde og eftergivet, at det dig billig maatte have bevceget
til et andet S ind og Forsoet mod vore Undersaatter og
Tjenere, dersom du ell;rs ikke selv vildc og künde dig
undse for saadan ringesketzig, uanseelig og „lasse" Sag,
som om hvilken nu klages, og de andre almindelig ere,
saadan Trcette at foretage. S a a ville vi endnu en Gang
for alle dig ombedet have, dersom det kan vcere B ons
Voerd, at du vilt undholde dig og undlade saadan Kiv,
Trcette og Forfolgning mod vore Undersaatter, Borgers
og Bonder, baade disse vore Undersaatter der udi vor
Kjobsted Korsor og andre paa andre Steder. S a a fremt
det og ikke sker, og vi saadan idelig Overraab og Klage af
vore Undersaatter over din Besvcerlighed og Trcette mere
höre skulle, da ville vi dig hermed have advaret, og du
dig dertil vist maa forlade, at vi endelig ville toenke til et
Middel, dermed vi og sdins Begjoerlighed til saadan Trcette
künde mcette, fyldestgjore og afstille, og baade vor og hvilkc
vore Undersaatter sig over dig besvcere, deres Ret i saa
Maade forfolge, og ikke Herester, som tilforn er stet, tage
nogen Ord eller B on derfor, at du sknlde ville'), at du
baade dennem og vore idelige foregangen Advaring havde
adlydt og ladet vore Undersaatter nydt og blevet ved Fred
og Ro. Dette vi dig hermed ville uforholdet have, hvor
efter du dig kan have at rette. Dermed sker vor Vilje.
Actum Korsor den 22de Ju n ii Anno 1586.
Jydflc Tegnelser H I, 87.

') Meningen er: saa at du flulde have snstet.
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8.

M ovrits Podebusk fik Brev at skulle erklcrrc sig,
efter at Han havde Haft sit Folk paa sit Gods
udi Fyrstendommct at styde, imod det Loste, Han
havde tilsagt Kgl. Majestoet.
Frederik. V. G. t. Du haver big utvitzlagtig at
erindre, hvorledes du med Mund os tilsagt og med Haandfcestning lovet haver, at du os til sonderlig Beyag, W re
og Vilje paa dit Gods udi vort Fyrstendom Slesvig, udi
vort S lo t Haderslevhus Len, ikke vilde jage eller jage
lade, slaa eller styde lade noget Vildt. Og komme derimod
nu udi Forfariug af lovvoerdig Beretning, at du haver
hast diuc Folk at styde paa samme din Ejendom; hvorudinden om vor Ejendoms Hcrlighcd og Rettighed af dennem
er forskaanet, lade vi til sin Tid bero. Alene efter din
forgangne Tilfagn stille vi til dig felv at ordele, om du
derudinden din Lempe haver agtet, dine Ord og Loste
efterkommet faa adelig, som det vel stulde voere hos (!)
tilborligt, og at du dig imod os maa erkloere. om du
derimod nogen Uudstyldning haver at indvende. Actum
Haderslevhus den 13de Octobris 1587.
Jydske Tegnelser H l, 206.

V.
Om en Dvergpige.
Abfalon Goye fik Brev om en Dvergpige at
skulle fly Kgl. Majestoet.
Vi Frederik den anden etc. V. s. G. t. Vider, at
vi erc komne udi Forfaring, at os elsk. F ru Anne Peder
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L avritsens') Efterleverske stal have en liden Dvergpige,
som flal vcere en Prcrsts Datier der udi vort Land Fyn;
og efter hojbaarne Fyrstinde vor kjcere Hustru Var til
saadan en belystiget, og vi derfor ere naadigst begjoerende
den at maa bekomme, og forse os naadigst, at forne F ru
Anne saa vel som forne Pjges Fader underdanigst ikke
stulde vcrgre eller bencegte os udi samme vor naadigste
Vilje og Begjcering, sonderlig efterdi vi naadigst ere
tilsinds hendc, som dct künde vcere hendes Lejlighed, svmmelig at lade underholdc: da bede vi cder og begjcere, at
I paa vore Begne Händler med for»e F ru Anne, saa og
forne Piges Fader, at de os hende ville overlade og hende
siden til os forstikke.

Actum Lundegaard d. 22 J u lii 1584.

Fynske og smaal. Tcgnelser I, 372.

') Vistiwk Peder Lavntsen Straale til Torpegaard; Hans Enke,
F ru Anne Skinckel, dode 1586 (Sam l. til F yns Hist, og Topografi, VI, 354).

Uester Haus Gaas's Kernel»,
paany undersogt
af H o lg e r F r. N o r d a m .

Ä a man i Slutningen af forrige Aarhundrcde paa
Arveprinds Frederiks Foranstaltning prydede Slotshaven
ved Jcegerspris med en Roekke Mindestcne over fcedrelandste Personligheder, Var blandt de udvalgte, hvem
denne W re blev til Del, ogsaa Mester H a n s G a a s ,
der, efter i en Del Aar at have vcrret Sogneprcest ved
Vor Frue Kirke i Svenborg, blev Biskop i Trondhjem,
i hvilken Stilling Han dode 1 5 7 8 ').
H ans „Liv og
Bedrifter" bleve 1845 gjorte til Gjenstand for en udforlig
Fremstilling af I . L. R o h m a n n i det fhnske littercrre
Selflabs Tidsstrift „For Litteratur og Kritik", III,
97— 143; 269—85. Men da denne Forfatters Afhandling,
ved Siden af adskillige rigtige kritifke Bemcerkninger, mere
>) Wandall, Mindesmoerker paa Joegerspris. 1, 249—52.
Hist. Esterret». om Abrahamstnip Gaard. II, 222.

Wegencr,
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udmccrker sig ved Vidtloftighed end ved ny, faktiske Oplysninger, künde der maaske voere Anledning til endnu en
Gang at tage Emnet for, og der er soerlig Grund for
Meddeleren til at gjöre dette, da jeg har Haft Lejlighed
til at fremdragc forstjellige Notitser og Dvkumenter, der
stille Mandens personlige Forhold i et klarere Lys, om
end ingen af dem indeholde nogen noermere Oplysning om
den noget dunkle Begivenhed, der soedvanlig anses for Hans
Hovedbedrift.
H a n s G a a s dar uden Tvivl fodt i S v e n b o r g
cllcr dog paa Fyn omtrent ved Aaret 1500 og tilhorte en
adelig Slcrgt, der hvcrken ved Livsforhold eller Fornrue
synes at have staaet sonderligt oder Borgerstanden').
Som Hans Forceldre ncevnes i en Stam tavlc af Sandvig:
O luf G aas og Kirsten Hansdatter Baad af Tidselholt ^).
M en det er dog et Spörgsinaal, om Faderens Navn her
er rigtig angivet. I en S ag om et Ejendomsforhold i
Svcnborg, der i Aaret 1503 ifolge kongelig Befaling
paadömtes af en Ret, i Spidsen for hvilken Biskop Jens
Andersen (Bcldenak) ftod, noevnes nemlig blandt Dommerne
H a n s G a a s ^), om hvem det künde formodes, at Han
') At Hans Gaas var af adelig Slcrgt, siges i Haus Gravskrift og
andenstcds <Danske Mag. V l, 818. Norste Mag. I, 113) og
stadfcestes derved, at Han sorelommcr som Besidder af adeligt
Jordegods. I et Brcv sra 1852 omtaler H ans Gaas, at Borgmester og Raad i Svenborg havde „undt og bebrevct" Ham og
Hans Arvinger S t. Anne Laugshns sammesteds, „esterdi det
befindes fordum at vcere kommet fra mine Forceldre". Disse
fynes altsaa at have hast dercs Hjem i Svenborg eller i Bycns
noermeste Omegn. Det bar sorövrigt erindres, at „Forceldre" i
hin Tid osie brugtcs om Forscrdre i Almindelighed. (Aktstykker
udg. af F yns S tifts litt. Selskab I, 120.)
') For LitteraMr og Kritik. III, 102.
r) Ny kirkehist. Sam t. VI, 260.

169
var Fader til den Mcmd af samme Navn, hvis Levned
her sysselsoetter os, idct Moderen soedvanlig kaldtes K i r s t i n e H a n s e s e l l e r C h r i s t i n e G a a s e s , hvorafaltsaa
synes at fremgaa, at hendes Mand hed H ans G aas*).
Hun overlevede i mange Aar vor Hans G aas's Fader og
oegtede efter Hans Dod en Mand ved Navn N i e l s M o gens e n, der var Raadmand i Svenborg, men for ovrigt
vistnok var af Adel, vg niaa have vcrret en oeldre Mand,
den Gang Han giftede sig, eftersom det i en senere Retssag
omtales, at Han allerede i Aaret 1483 havde kjobt „tre
Pund Land" af en Gaard i V c j f t r u p , fom eAdelsmanden) Peder Eriksen den Gang ejede. Dette Kjob var,
fom det synes, Oprindelsen til vor H ans G aas's senere
Besiddelse af adeligt Jordegods i Vejstrup. I Aaret 1496
pantsatte forncevnte Peder Eriksen nemlig den omtalte
Gaard for 40 Mark til Niels Mogensen, „og stulde give
Ham der Skyld af". Og 1512 tilstaar Peder Eriksens
Son, Jorgen Pedersen, der senere skrev sig til Osterlinnet
og omtales som en Sosterson af Adelsmanden Erik Hovenskildt, at Han skyldtc „Christine G aases 200 Mark danske
Penge og havde sat hendc den Gaard i Vejstrup i P a n t
for samme 200 Mark, som Hans Fader Peder Eriksen udi
boede (o: havde boet i>, med saadan Skjel og Vilkaar, at
dersom samme Gaard ikke igjcn lostes inden Guds Legeins
Dag der ncrst efter kommendes, da stulde Gaarden med al
sin rette Tilliggelsc, intet undtaget, vcere afhoendt, folgt
og stjodet med samme Brcv fra Hain og Hans Arvinger

') Ny kirkchist. Sam t. V, SOS— II. VI, 274. Det bor dog ikke
lades uonitalt, at naar vor Hans G aas's «ldste S o n hcd Olus,
künde det tyde paa, at Farfaderen har baaret samme Navn.
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til Christine Gaases og hendcs Arvinger til evindclig
Eje»>).
P a a denne Tid Var C h r i s t i n e G a a s e s vistnok
anden Gang Enke, og i sin folgende lange Enkestand —
endnu 1539 Var hun i Live — noevnes hun altid efter
sin forste Mand, og ikke efter den anden. I det andet
Wgtestab havde hun Sonnen J o r g e n N i e l s e n , der
dode ugift for Moderen, hvorfor denne blev Hans Artung?);
derved stete det, at hendes Ejendomme udelulkende eller
dog for en stör Del gik over til Bornene af forste Wgtestab, skjont Midlerne til deres Erhvcrvelse ncrrmest syncs
at have stammet fra hendes anden Mand, Niels Mogensen.
I alt Fald gjcelder dctte vistnok Gaarden i Vejstrup, der
siden i mange Aar Var i den gaasiste Familics Besiddelse,
da den ikke Var bleven indlost inden den i ovenomtalte
Pantebrev fastsatte Tid. — Foruden Sonnen Hans havde
Christine Gaases i sit forste Wgtesiab wende Dötre, der
begge bleve gifte mcd Moend af „ufri" Stand, den ene
nemlig med J e s p e r H a n s e n , Raadmand i Svenborg,
den anden med H a n s N i e l s e n , Raadmand i Assens?).
— I Svenborg boede 1543 en Mand ved Navn S o r e n
G a a s , der upaatvivlelig har Hort til samme Slccgt,
skjont Han nceppe har vcrret en Broder til de noevnte
wende Sodstende*).
Om vor H a n s G a a s er nu at bereite, at Han j
Aaret 1520 blev immatrikulerct som Student ved Kjoben') Ny kirkehist. Sam t. V, 509—11.
-) Ny kirkehist. S am l. VI, 274—5.
') For Litteratur og Kritik. I t l, 102— 3.
Ny kirkehist. S am l.
VI, 274.
') Aktstykker udg. as F yn s S tists litt. Sclflab. I, 119. 120.
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havns U niversitet'), hvor Han dog — i det mindste forelobig — kun kan have opholdt sig i kort Tid, da Han
allerede den 23de April 1521 findes indskreven ved Hojskolen i Vittenberg r). Denne Notits er betydningsfuld.
T hi paa hin Tid drog neppe nogen til Vittenberg saa
langvejs fra, uden hvem der folte Trang til at loere den
ny Bevcegelse at kjende, hvis stoerke Bölgeflag snart skulde
blive folelige ogsaa i dort Foedreland. Desvoerre savne
vi Kundskab om, hvor lcenge H ans G aas har opholdt sig
i Reform« tionens Broendpunkt; men at Han ikke har siddet
som en ulcervillig Discipel ved Luthers og Melanchtons
Fodder, lader Hans folgende Livsbane os formode.
Rigtignok er vor Kundflab om Hans Stilling og
Virksomhed i de ncermeste Aar efter Hans Hjemkomfl til
Fcedrelandet yderst ufuldstccndig; thi det eneste sikre, vi
vid», er hvad der kan udledes af, at Han som S uper
intendent i Trondhjem 1559 minder Kong Frederik II om,
at Han havde tjent Hans Farfadcr (Frederik I) og Fader
.Christian III) i mange Aar, inden Han (1549) kaldtes til
Superintcndentembedct 2). Denne Atting i Forbindelse
med den Omstcendighed, at Han i det omtalte Brev til
Frederik II underskriver sig som Köngens „tro Tjener og
Kapellan", har bragt Rohmann til at fremsoette den Formodning, at Hans G aas skulde „have Haft Del i de Foranstaltninger til Reformationens Fremme i Danmark, som
udgik fra Frederik den Forste og Hans K abinet"«).
') Fynske Studenter ved Kbhvns. Universitet 1479—1611 (i P ro
gram for Odense Skole 1866, S . 57).
') Ny kirkehist. S am l. I, 462. Jvfr. Norfle M ag. I, IIS.
Danske M ag. VI, 927.

^) For Litteratur og Kritik. 111, 113.
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Enhver vil imidlertid se, hvor lidt denne Formodning har
at gründe sig paa, soerlig da det Fundament, Rohmann
ogsaa bygger paa, nemlig at Hans Gaas stulde have
studeret i Vittenberg samtidig med den bekjendte Johan
F riis, Heller ikke slaar til, da der laa en lcengere Ncekke
Aar mellem disse to Moends Besog ved dette llnivcrsitet.
Endnu bestemtere maa vi dog forkastc den celdre Efterretning, som Pontoppidan nok forst har sat i Oml ob'),
at H ans G aas stulde have vceret P rio r i Graabrodre
Kloster i Svenborg. Foruden de Grunde, som Rohmann
med Rette har anfort derimod, er der cn, som ingen synes
at have agtct paa, nemlig den, at Graabrodre Klostrene
overhovedet ikke forestodes af Priorcr, men af Guardianer?)
— og som saadan ncrvnes Hans G aas aldrig.
Om detsvenborgste G r a a b r o d r e K l o s t e r s Skjcebne
i Reformationstiden haves for ovrigt ikke mange Efterretninger. I August 1526 holdtcs endnu Ordenskapitel
her af Provindsialministeren Bertel Simonscn^-. Den
gamle Kronike om Graabrodrencs Udjagelse af dcrcs
Klostre i Danmark (udgiven af H. Knudsen) bereiter, at
ved det flensborgste Graabrodre Klosters Oplosning 1528
tog en af Munkene, Broder M atthis, sin Tilflugt til
Klostret Svenborg, hvor Han en Tid lang tjente Gud, men
senere opgav Munkestanden og omkom ved et Ulykkestilfcelde
Pontoppidan, ^nn. eoel. I)u.u. III, 194.
') Endnu. Bistop Engelstoft siger i sin Afhandling om Svenborg
Hospital (Sam l. til F yns Hist. og Topogr. I, 167—8), at Graa
brodre Klostret i Svenborg „stod under en Prior", og at Hans
G aas var Prior i Klostret; men den af Ham paaberaabte Kilde,
Daugaards danfle Klostere, Side 309, er tun et Ekko af Pon^oppidan og andre, som ikke ncermere have undersogt Sagen,
b) 8er. Her. v a n . V, 525.
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paa en Sorejsc'). Om Svenborg Klosters egen Oplosning indcholder Kroniken lagen Efterretninger, hvoraf
vistnok fremgaar, at bette Kloster har bestaaet loengere,
end de fleste andre danste Graabrodre Klostre. Den 19de
December 1530 stk Borgmester, Raad og Menighed i
Svenborg kongeligt Loste om, at n a a r Graabrodrene der
i Byen forlod og opgav Klosteret, saa stulde Byens Ovrighed annamme Klosteret med tilhorende Bygninger til
sig og bestikke der et Hospital „til sättige, syge og saare
Menneskcrs Opholdelse". Klosterets Kirke maatte de bruge
til dercs S o g n e k i r k e I et Skrift, som den bekjendte
Peder Laurenssen udgav i Ja n u a r 1533, ncrvnes blandt
Reformationens bitre Modstandere „ N i e l s P e d e r s e n ,
den g r a a Ul v i S v e n b o r g s F a a r e s t i " , om hvem
det künde formodes, at Han er identisk med den af Peder
Laurenssen andensteds omtalte Graamunk, som Praelaterne
lode proedike i Domkirken i Lund mod de evangeliske").
Et Kongebrev, dat. Allehelgensdag 1532, lyder paa, at
„syge og kranke Mennesker, som indkommendes vorde udi
det Hospital, som bcstikkes stal udi det Graabrodre Kloster
udi Svenborg, finge saadant et Brev: at naar som helft
de Graabrodre udi Graabrodre Kloster der sammcsteds
udgangendes og samme Kloster forladcndes vorde, da maa
og skulle alle de Senge, Sengekloeder, Bryggerrede og
Kjokkentoj, som findes udi forskrevne Kloster, med alle
samme Klosters Boger voere og blive til de sättige syge
') Kirkehist. Sam t, l, 336.
') Erslev og Mollerup, Kong Frcderik den Forstes danste Regtstranter. S . 272—3.
') Malmebogen as Ped. Laurenssen, udg. af H. F. Rordam,
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Menneskers Nytte og Behov, som kommendes vorde ind
udi samme Hospital, og ej forvendes til nogcn anden
M ands Nytte end til deres udi nogen M aade"').
Andre sikre Efterretninger om Graabrodre Hospitals
Skjoebne i Reformationstiden Hades neppe, og om H a n s
G a a s ' s antagne Forhold til dette Kloster forekommer intet
i os bekjendte samtidige Kilder. Desto besonderligere er
det, at nyere Skrifter have saa specielle Efterretninger
derom, at man maa falde i Forundring derover. Saaledes
bereiter Joachim Bcgtrups Beskrivelse oder Svendborg
Kjobstad (S . 130) om Hans Gaas, at for Han blev Sogneproest ved Vor Frue Kirke i Svenborg, „var Han P rio r i
Graabrodre Kloster og Formand for S t. Knuds Gildeslag,
og beholdt som Prcrst begge disse Embeders Jndtocgter
tilligemed det meget S old og Gods, som disse beromte
Stiftelser ejede" ^). M en enhver, der kjender noget til
Tider og Forhold, ser strax, hvor lidet sandsynlig, for
ikke at sige urinielig, denne Beretning er. Da Svenborg
1535 blev „spolieret og udplustret" — soni en samtidig
Kilde siger — af de kongelige Trapper, sorgede disse
sikkert nok for, at der ikke blev meget S olv tilbage i
Byen. Jordegods havde et Tiggerkloster jo ikke, og oder
dets ovrige Ejcndele var der jo disponeret ved de oven
anforte Kongebreve.
Og hvad nu det ncevnte Gilde
angaar, da fremgaar det af et Brev fra 1499, at i det
mindste i oeldre Tid fungerede tvende Lcegmoend som
') Register oder alle Lande Nr. 4. Jvfr. Erslcv og Mollerup,
a. Skr. S . 336.
') I Wibergs Alm. danfl Prcestehistorie, III, 230, gjentages denne
Tirade med den Forandring, at „S o lv og Gods" er blevet til
„Solv og Guld".
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„Lensmoend" for S t. Knuds Gilde i Svenborg, medens
samtidig en gejstlig M and var „Skraaproest" for Gilbet
„og oppebar Renten og Huslejen for fire Boder paa S t.
Knuds Vegne", idet Han vistnok tillige forrettede Prcestetjenesten ved det med Gilbet noje forbundne S t. Knuds
Alter i Vor Frue Kirke i Svenborg'). I Begyndelsen
af det 16de Aarhundrede synes en vis Hr. H ans Rod at
have indtagct denne P lads ^), og 1541 siges det udtrykkelig,
at paa den Tid oppebar Hr. Jep Skytte den Rente, „fom
af Rette ligger til S t. Knuds Alter i Vor Frue Kirke" i
Svenborgs). Altsaa Heller ikke denne Jndtoegt har Hans
G aas den Gang besiddet, selv om Han mulig (hvad dog
ikke kan bevises) for Reformationen har voeret Prcrst ved
det ncevnte Alter og derhos har indtaget Pladsen fom
„Skraaprcest" i Gilbet.
Gjcnnem bisse Undersogelser ere vi naaede til det
negative Resultat, at de oeldre Beretninger om Hans
G aas's Virksomhed i Svenborg for Reformationen ere
lidet paalidelige. Dog finder jeg det antagcligt, at Han
siden sin Hjemkomst fra Vittenberg har Haft en gejstlig
Ansoettelse i den ncevnte By og fom saadan har voeret
Medlem af det faakaldte Colloqvii Gilde, der var en
S lag s Prcestekonvent for S u n d s Herred. D a der nemlig
i Aaret 1563 blev fort en Retssag om en bette Gilde
tilhorende Gaard, aflagde Hans G aas det Vidnesbyrd, „at
baade Han og de andre Dannemoend, faa mange fom Gildebrodre ere i det Colloqvii Gilde i S unds Herred, de have

') Aktstykker udg. as F yns S tifts litt. Selfkab. I, 110
-) Ans. Aktstykker I, 110. 116.
-) Ans. Aktstykker. I, 117.
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Haft sainmc Gaard i Hcevd og Haand uilfket og ukjcrrct i
40 A a r " '). Holde vi os til det angivnc Tidsmaal, da
Passer det uncegtelig godt nok; thi, som vi ovenfor saa',
kom Hans G aas jo til Vittenberg 1522, og har Han
opholdt sig der et Aarstid, og er saa vendt tilbage til
Svenborg, saa havc vi jo netop de 40 Aar. Jeg veed
Heller ikke, hvad der stulde vcrre til Hinder for at antage,
at Han allerede i nogleAar f o r Reformationens Gjennemforelse kan havc voeret Sogneprcest vcd Vor Frue Kirke i
Svenborg. Jalfald ncrvnes - mig vitterlig — ingen
anden i denne Stilling, som Hans G aas bevislig indtog
i Tiden ncermest e f t e r Reformationen^), og Heller ikke
har man nogcn kgl. Udncrvnclse sor Ham til Embcdet,
saaledes som for Hans Embedsbroder, den bekjendte Hr.
Christen Clausen Skrok, der 1536 fik kgl. Beskikkelsc soni
Sogneprcest ved S t. Nicolai Kirke i Svenborg ^), hvoraf
da maaske künde sluttes, at Hans G aas's Tiltrcrdelse af
Embcdet ved Vor Frue Kirke tilhorer en oeldre Tid, hvad
enten Han nu har faaet sin Kollats af Biskop Jens
Andersen (Beldenak) eller af Knud Gyldenstjerne. Maaske
vil nogen indvende, at Han som Proest i Svenborg ikke
godt kan siges at have „tjent" Kong Frederik I. Men
har Han som saa mange andre luthersksindede Proester Haft
') Ans. Aktstykker I, 122. RohmaunS Bemcrrkninger (For Litteratnr
og Kritik 111, 112) sigtende til at vise, at de 4V Aar ikke angaa
H ans G aas sei», sinder jeg ikke overbevisende.
') I et Brev sra 153S omtalcs „det Stenhus. som hcedcrlig Mand
Hr. Michel Pedersen, Sogneprcest til Bor Frue Kirke (i S ven
borg), lod bygge og gav til Vor Frue Tider i sorncevnte Kirke"
(Aktstykker I, 114); men herved syncs snarcre at hcntydes til en
Begivenhed i Fortiden end til Samtiden.
') S a m l. til F yns Hist, og Topograf!. 1, 230, Not. 4.
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Beskjcermelsesbrev af denne Konge') , künde Han dog med
en vis Ret bruge det noevnte Udtryk, ligesom det jo var
som Prcest i Svenborg, at Han eftcr Reformationen
„tjente" Kong Christian H I, for Han blev Bistop i
Trondhjem.
Vi komme nu til den Begivenhed, som scerlig har
kästet G lans over Hans G aas's Navn. Kun Skade, at
vi vide saa lidet om den, og at dette lidet snarere er
kommet til os i Sagnets end i Historiens Form. Pontoppidan bereiter nemlig i sin Kirkehistorie folgende:
Borgerne i Svenborg havde (i Grevefejden) til deres egen
störe Skade taget P a rti med den oldenborgste Grev Christoffer og de mcd Ham forbundne Lybekkere; men H ans
G aas bevcegede dem til at slutte sig til Kong Christian
III og at afvise den lybste Flaade, da denne efter Scrdvane vilde lobe ind i Svenborgs Havn. T il den Ende
lod Han opplante Kanoner paa et T aarn ved Stranden,
og kommanderede ved Anvendelsen af disse saa godt, at
Planen lykkedes, og de fjendtlige Skibe bleve drevne tilbage
med Tab. Saadan Trostab behagede Köngen saa vel, at
Han adlede denne M ands Afkom og foroerede Ham en
Solvkande. der vifer Vaabenet, og endnu, eller dog for
ikke lcenge siden, har voeret at se i den fynste Procstegaard
^Skaarup?).
S a a vidt Pontoppidan, hvis Kilde jeg ikke har kunnet
opdage, men som mnligvis er en af de bircherodfle Sam linger til Fyns Topografi og Historie. Af den indgaaende
Kritik, som Rohmann har underkastet denne Beretning —
') Jvfr. Kirkehist. Sam t. 3. R . H, «74 slg.
2) Pontoppidan, ^nn. sool. Oaa. HI, 19«. Jvfr. Bedel Simonsen
F yn s Vilkaar i Grevens Feide, S . 64.
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tiltraadt af C. P aludan-M üller') — ses det, at hvis der
er noget rigtigt i Beretningen (hvad der dog vistnok ev,
kan det neppe voere andet end dette, at cfter det for det
grevelige P a rti saa ulykkelige S lag paa Dxnebjerg den
U te J u n i 1535, og efter at en Del af de mest kompromitterede Borgere i Svenborg af Frygt for den truende
S tra f havde forladt Byen, har H ans G aas bevcrget de
tilbageblevne til et Omslag i deres politiske Stilling og
derpaa med Kartoveskud fra Skartertaarnet afvist de flygtende fra Assens og Omegn, som paa lybste Skibe vilde
söge T ilflugt i Svenborg, men at Omslaget dog stete saa
fent, at det ikke forhindrede, at Byen faa Dage efter blev
plyndret af de kongelige Trapper, hvis Forere maafle ikke
engang kjendte den Forandring i Stillingen, der var
foregaaet, og i ethvert Tilfcelde onstede at tilfredsstille
Landskncegtenes Begjcerlighed efter Bytte.
Som det saaledes stiller sig noget usikkert med den
Bedrift, H ans G aas stal have udfort, saaledes er dette
ikke mindre Tilfoeldet med den Belonning, Han stal have
faaet^). Jeg formoder, at dersom der er noget rigtigt
deri, da vedkommer Bemcrrkningen en senere Tid, da det
for H ans G aas gjaldt om at hoevde sin S o n Oluf adelige
Rettigheder, stjont Han selv tilhgrte den gejstlige Stand.
Solvkanden antager jeg for et Familiestykkc, der kun i
Sagnet har Haft noget med H ans G aas's Bedrift at gjsre.

>) Paludan-M üller, Grevens Feide. I, 435.
') Pontoppidans ovenanssrte Beretning har i Danfl Atlas VI, 776
faaet det Tillceg, at Christian III sagde til Hans Gaas: „Hvormed stal jeg bclsnne dig for din tro Tjeneste"? Hvorpaa H.
G aas fkal have svaret: „Hvad kan jeg arme Gaas vel derfor
have sortjent"?
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Men selv om der altsaa med Foje kan rejses Tvivl om
Rigtigheden af den Beretning, Pontoppidan har overleverct os, antager jcg dog, at H ans G aas paa en fremtroedende Maade, som nu ikke noermere kan oplyses, har
grebet Kong Christians P arti, og har givet Prover paa
Mod og Raskhed i sine Beslutninger; thi at Han Var en
Mand, der ligesaa mcget udmoerkede sig ved Troskab mod
sin Konge som ved M ands Mod, viste Han mange Aar
efter i Trondhjem under Forhold, som bedre kunne Historist
afhjemles end Begivenhederne i Svenborg i Grevefejdens
T id ') .
S a a meget staar i ethvert Tilfoelde fast, at „Her
Hans G aas" af Kong Christian III, endnu mcdens Köngen
efter Slaget ved Lxncbjerg opholdt sig i Fyn — og uden
Tvivl i Nyborg den 9de J u li 1535 — „fik Brev paa
Hans Jordegods" ?). Brevets Jndhold kjende vi ikke noer
mere, men maa antage, at det gik ud paa at sikre H ans
G aas en uforstyrret Besiddelse af det adelige Jordegods,
Han havde i Vejstrup.
Han kaldes „Her" og var da
altsaa Proest, og vel neppe andcnsteds end ved V o r F r ne
Ki r ke i S v e n b o r g , ved hvilken Han siden stod. At Han
var lutherst Proest, fremgaar deraf, at Han allerede den
Gang maa have voeret gift, da Hans celdste B arn senest
er fsdt ved denne Tid§). H ans Hustru hed M a r i n e

>) Norske Magasin. I, 174. Rarste Rigsregistrauter. II, 360— 1.
-) Ny kirkehist. Sam t. I, «49. Danste M ag. 3. R . V, 56. Brevet
anfvres i Registranten strax e stc r et Brev, der er udstedt i
Nyborg den ovennoevnte Dag tnemlig Hr. N iels Hansens Kaldsbrev til Drejö, jvfr. Pontopp. Ann. UI, 887) og fo r a n et
Brev udstedt i Nyhorg d. 14de J u li 1535.
For Litteratur og Kritik III, 115.
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B e r i l d s d a t t e r , og dar vistnok af Adel, da hendes
Broker H ans Berildsen „lil Nakke" i Tanderup Sogn
noevnes blandt den fynske Smaa-Adel; hendes Fader
Berild (eil. Bcrnit) Pedersen dar i sin Tid Borgnlester
i Assens, og hendes Moder dar en Softer til den fra
Christiern H 's Historie bekjendte Hr. Hans Hansen, Provst
i Toste eller Assens P ro v sti').
I den ncermest folgende Tid noevnes Hans Gaas
mest i sin Egenstab svm fynst Jordcgodsejer.
I „et
Register paa Rustningen udi Fyn, som Adelen der selv
sat og bevilget haver", og som af Vedel Simonfen henfores til Esteraaret 1535, anfores „H r. H a n s G a a s
t i l V e j s t r u p g a a r d " som den, der stulde stille 1 Hest').
Og i en Fortegnelse fra 1539 oder den fynste „Rustning"
bemoerkes, at „Her Hans G aas af Hans eget og Hans
Moders Gods" stulde stille „1 gerust Heft med Glavind" ^).
Den 29de Avgust 1539 fik Hr. Hans Gaas, Sogneprcest
i Svenborg, efter Kansler Johan F riis's Jndstilling,
Kongebrev paa at maatte „nyde, bruge og beholde" — aä
Aratiam — en Kronen tilhorende Eng i Tved Sogn, vcd
Navn Langemosemad <).
Samme Aar begyndte den Reelle R e t s t r o e t t e r ,

') Sam t, til F yns Hist, og Topogr. I, 189. Den Esterretning,
som findes i slere nyere Skrifter, at Hans Gaas'S forste Hustru
heb M aren eller M arie Hansdattcr Bagge, D. af Hans Baggc,
der var forlenet med Guldalcn ell. Gauldalen i Norge, og Hans
Hustru Birgitte Hartgoenger — er urigtig, hvorsra den cnd saa
oprindelig stammer.
') Bedel Simonsen, F yn s Bilkaar i Grevens Fejde. S . 115.
') Danfle M ag. 3. R . VI, 229.
Ny kirkehist. S a m l. 1» 6 4 9 - 5 9 . Hvad der her anfores som to
Breve, er uden Tvivl kun to forskjellige Udtog as samme Brev.
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som Hans G aas maatte udfcegtc for at hoevde forstjellige
af sine Ejendomme eller Rettigheder.
Den forste S ag
angik den G aard i Vejstrup, som den tidligcre omtalte
J o r g e n P e d e r s e n t i l D s t e r l i n n e t i sin Tid havde
afhoendet til Kirstine G aases').
Jorgen Pedersen sogte
at godtgjore, at den Gang Skjodet gik mellem Ham og
Kirstine Gaases, da Var Han endnu umyndig, hvorfor
Skjodet sormentlig var ugyldigt.
T il Bevis fremlagde
Han Breve udstedte af Hr. Jv er Munk, forhen Bistop i
Ribe, Mogens og H ans Munk samt andre, der lod paa,
at da Jorgen Pedersen tjente sin Morbroder Erik Hovenstildt i Biflop Jvers Gaard, var Han en Dreng og ikke
sin egen myndige Vcrrge. Da det imidlertid lykkedes Hr.
Hans Gaas, der optraadte paa Moderens Vegne, at bevise
ved Moend, der vare barnefodte i Vejstrup, at Jorgen
Pedersen var 20 Aar, ,den Gang Han 1512 udstedte Skjodebrevet, saa erholdt Han den 5te J u n i 1539 kgl. Retter
gangsdom for, at det Skjode, Jorgen Pedersen selv havde
beseglet og udgivet, burde blive ved sin fulde M agt, og
Kirstine Gaases med hendes Arvinger beholde den omstridte Gaard i Veistrup med al dens rette Tilliggclse?).
I Jan u a r 1541 havde en kgl. Kommission, bestaaende
af E r i k K r u m m e d i g e , Embedsmand i Ncesbyhoved
Len, M ic h e l B r o c k e n h u s , Embedsmand i Nyborg Len,
og M . J o r g e n J e n s e n ( S a d o l i n ) , Superintendent i
Fyns S tift, vceret i Svenborg for at ordne de kirkelige
Forhold sammesteds. Ved denne Lejlighed havde de blandt
andet bestemt, at den Jndtcegt, der tidligere laa til S t .

') S e foran S . 169—70.
') Ny kirkehist. Sam t. V, 6 0 9 - 1 1 .
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A n n e A l t e r i Vor Frue Kirke, stulde tillcrgges Kapel
lanen ved samme Kirke >).
Jkke loengc efter sogte dog
Oldermanden for S t. Anne Gilde, Böigeren M ads
Pedersen, at formene Kapellanen Nydelsen af den omtalte
Jndtcegt, fordi Hr. Hans G aas benyttede Hans Medtjeneste ikke alene i Svenborg men ogsaa i E g e n s e ,
hvilket Sognekald den Gang Var annekteret til Vor Frue
Sogn i Svenborg. Da Oldermanden ikke med dct gode
bilde frafalde sin Paastand, kom det til en Retssag mellcm
Hain og Hr. Hans Gaas, der forte Bevis for, at Han
soerlig lonnedc Kapellanen for den Tjeneste, Han gjorde i
Egense. P a a et kgl. Netterting, der holdtes i Odense,
faldt da den 4de November 1541 den Dom, at den Skik,
som de ovennocvntc „Godemoend" havde gjort angaaende
Prcrsternes Lonning i Svenborg, stulde blive ved Magt,
og den omtalte Kapellan nyde den. Rente, som Messe
proesten ved S t. Anne Alter tidligerc havde oppebaaret,
medens det dog stulde staa Ham frit for at yde Hr. Hans
G aas og dennes Efterfolgere Bistand ved Tjenesten i
Egense. Oldermanden paalagdes det at gjore Regnstab
for den Rente, Han havde oppebaaret, siden den Tid da
Han lonnede den Praest, soin holdt Messe for S t. Anne
Alter 2).
Af den ovennoevnte Ordning af de kirkelige Forhold
') Aktstykker udg. af F yn s S tifts litt. Selfkab. I, 117.
Den
J ö r g e n S k j o ld , som Wiberg (Alm. dst. Proestehist. III, 230)
ncevner fom den anden i Reellen af Proestcrne ved Frue Kirke
i Svenborg efter Reformationen, og som ifolge Hans Gravmeele
(Pontopp. dlarmor» Oanioa II, 311) dode 1547, maa have
verret Kapellan i Hans GaaS's Tid. Sogneprcest kan Han ikke
have voeret.
-) Ny kirkehist. Sam t. V, 5 1 8 - 2 0 .
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Svenborg ses for svrigt, at foruden den scedvanlige Gudstjeneste stulde Sogneproesten ved B or Frue Kirke eller Hans
Kapellan prcedike i K l o s t e r k i r k e n hver Onsdag. Denne
Kirke vedblev nemlig at bestaa og ved Visse Lejligheder at
benyttes ogsaa i lang Tid efter Reformationen, skjont
Klosteret Var oplost, og intet Sogn henlagdcs til den
ledige Kirke. Vi vide ikke, om det mulig kan have vceret
denne Bestemmelse og den Forbindelse, der saaledes stiftedes
mellem vor Frue Kirke og Graabrodre Klosters Kirke, der
kan have givet Anledning til det Sagn, at H ans G aas
stulde have vceret „P rior" i det ncevnte Kloster og ved
Oplosningen arvet dets tidligere Ejendele. — D a Vor
Frue Kirkes Adkomstbreve for storfte Delen vare blevne
odelagte, den Gang Svenborg By 1535 plyndredes af de
kongelige Tropper, blev der i Aaret 1543 optaget Tingsvidne, hvorved tolv Oldinge aflagdc Vidnesbyrd om de
Ejendomme og Jndtoegter, som laa til Kirken. As Tingsvidnet ses, at Hr. Hans G aas havde to af Kirkens Jorder
i Holgade til Leje for en aarlig Jordstyld af 6 Skilling
for hvert af Stykkerne*). Om de Ejendomme, Han har
Haft i Svenborg, stal senere talcs. M en det kan allerede
her bemcrrkes, at tvende Lokaliteter i denne By, nemlig
Gaasetorvet og Gaasestrcede — begge i Noerheden af Vor
Frue Kirke — endnu den Dag idag boere Navne, der
maaste ikke med Urette formenes at minde om Hr. Hans
G aas og at antyde, hvor Han har Haft sin Bolig.
Det Var dog vistnok isoer det a d e l i g e J o r d e g o d s ,
Hans G aas besad, som gav Ham en anfeeligere social
Stilling end andre Prcestemoend, som naar vi fe, at det
') Aktstykker udg. as Fhns S tifts litt. Selsk. I, IIS.
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1543 Var Ham overdraget „at skrive og oppebeere" den
paabudte „Madstat" af S unds Herred", et Hverv, som
ellers i andre Egne af Landet var overdraget Lensmcendene').
M en forovrigt kan det bemcrrkes, at Hr.
Hans G aas i Aaret 1545 selv ncevnes blandt Kronens
Lensmoend^), uden at vi dog bestemt kunne sige, hvilken
Forlening dermed menes. Det ligger jo noermcst at toenke
paa S unds Herred, men noget sikkert tor jeg ikke paastaa.
da Lensbrevet ikke er bevaret. Da „Adel og Ridderflab"
1545—46 ydede Köngen en Forstroekning under Form af
Laan, der atter stulde tilbagebetales, finde vi Hr. Hans
G aas opfert i Listen blandt den fynfle Adel med et Bidrag
af 40 M ark lybsk»).
Af disse D ata künde man jo fristes til den Antagelse,
at Hr. H ans G aas allerede da havde nedlagt fit Prcesteembede, fom Han senere gjyrde; men at det dog ikke er
Tilfceldet, erfares af en Synodalbeslutning tagen i Odense
1545 angaaende Retten til Benyttelsen af Grcesset paa
Kirkegaardene*).
B landt de tilfiedevoerende Provster
ncevnes nemlig Hans G aas i Svenborg, der altsaa har
vcrret P r o v s t i S u n d s H e r r e d , og uden Tvivl den
forste Herredsprovst her efter Reformationen").
Men for vvrigt er det ikke Hans G aas's kirkelige
Virksomhed i Svenborg, som har efterladt sig Spor i de
historifle Kilder, der ere komne til vore Dage, men meget

') Danfle Mag. 4. R. I, 12 Noten.
-) Danfle M ag. 4. R . I, 104.
') Danfle M ag. 4. R . I, 146. Gruudtvig, Meddelelser fra Rentekammerarkivet, 1871, S . 93.
') Pontoppidan, ^ n o . «ool. v a n . III, 285.
°) Jvfr. Bedel Simonsen, F yns Bilkaar i Grevens Feide. S . 8 l.
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mere Hans verdslige Händler og Foretagendcr, og scerlig
Hans Retstroetter.
V i finde saaledes, at Han i Aaret
1546 tilskjodede F r a n t s B r o c k e n h u s „Kandegaard i
Egeskov", som Han altsaa maa have ejet, og so>n Brocken
hus filtert har kjobt for at udvide sin Herregaard Egeskov
med dens Jorder*). Samme Aar havde Han en Retssag,
foranlediget ved at Han uden Samtykke af Borgmester og
Raad havde anlagt en V a n d m o l l c i Bagergaden i
Svenborg i en Gaard, som Hans Moder i sin Tid havde
kjobt, og hvor igjennem der lob en Boek. Dette paataltes
af en M and ved Navn H a n s P e d e r s e n , der Var Ejer
af en anden Molle, der fra celdgammel Tid af Var dreven
af det samme Vandlob. Hans Pedersen havde indstevnet
Sagen for Byovrigheden, der havde domt, at Hr. Hans
G aas's Molle „ingen M agt eller Fremgang skulde have
efter denne Dag, uden hvis Han künde herefter have det
med Köngens samt Borgmester og Raads Tilladelse og
Samtykke". Misfornojet med denne Dom havde Haus
G aas indstevnet saavel Borgmester og Raad i Svenborg
som Hans Pedersen for det kgl. Retterting, der holdtes
den 28de November 1546 i Odense.
Her kjendtes for
Ret, „at eftcrdi Hans Pedersens Molle findes at have
vceret Molle udaf Arildstid . . . da bor den ved sin M agt
at blive, og F ran ts Brockenhus, Embedsmand paa Nyborg
Slot, med slere Godemcend at granske og forfare, om Hr.
Hans G aas's Molle er saa lovlig bygt, at den bor ved
') Brockenhusernes Registratur i Gehejiuearkivet. Naar Rohmann
i Ny kirkehist. Sam t. I, K52 ester Klevenselds Sam t, har henfort Skjodct til 1556, da er det en Fest for 1546, hvad noksom
fremgaar af den Proces, Hans Gaas Aaret ester havde med Ar.
Brockenhus, hvorom ncdcnfor skal tales.
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M agt at blive eller ej, og der gaa om saa meget, som ret
er" l). — I Henhold til denne Dom fik Hr. Hans G aas
ikke lccnge efter en kgl. Befaling til Adelsmcrndene Ejler
Ronnow, Bust Skenck, Axel Fixen, Axel Nielsen (Kruckov),
Henrik Glob, H ans Berildsen og Niels Henriksen (Sand
berg) om „at granske og forfare om en Molle, som Hr.
Hans haver i Bagergaden i Svenborg, hvad Heller hun
staar Svenborg By til Skade eller ej" -). Det er os dog
ikke bekjendt, i hvilken Netning de ncrvnte Moends Erkloering er gaaet.
Uheldigt var i ethvert Tilfcelde det Udfald, en anden
S ag fik, som Hr. Hans G aas og Hans tvende Svogre,
Jesper Hansen, Raadmand i Svenborg, og Hans Nielsen,
Raadmand i Assens, ikke loenge efter forte med en Vicarius
i Roskilde, ved Navn H r. N i e l s F r i i s , angaaende
tvende Gaarde i Oster og Bester Skjerninge, som Hans
G aas's Stiffader Niels Mogcnsen i sin Tid havde kjobt
og lagt til Vor Frue Alter i S t. Nicolai Kirke i Sven
borg. Hr. Niels F riis, der var af Adel og maa have
voeret ncer besloegtet med Niels Mogcnsen, eller maaske
har voeret gift med en Datter af Ham, gjorde Krav paa
disse Gaarde, i Henhold til den ved Recesscn af 1536
Adelen tillagte Net til at kroeve det Vicariegods tilbage,
som den künde bevise at vcere ret Arving til. M en Hans
G aas og de noevnte Svogre gjorde Fordring paa at voere
Medarvinger til Godset. Ved kgl. Rettcrtingsdom, fceldet
i Odense den 6te J u n i 1547, blev deres Fordring dog
afvist, paa Grund af at Niels Mogcnsen havde kjobt de
') Ny kirkehist. S am l. I, 650.
I, 244—5.

') Danste Mag. 4. R. I, 247.

VI, 2 5 9 - 6 1 .

Danste Mag. 4. R .
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to Gaarde og dermed funderet B or Frue Alters Vicarie,
i n d c n Han blev gift med Hr. Hans G aas's M oder').
Noget storre Held havde Hr. Hans G aas dog med
en Sag, Han samme Aar anlagde mod Lensmanden paa
Nyborg S lot, den ovenncevntc F r a n t s B r o c k e n h u s til
Egeskov.
Som tidligere er omtalt, havde denne 1546
kjobt K a n d e g a a r d e n vcd Egestov af Hans G aas. M en
eftcr Afslutningen af Handele» Var der kommen en saadan
Uenighed inellem Kontrahenterne, at Brockenhus, som H,
G aas paastod, havde villet overfalde Ham under et Ophold
i Odense, medens H. G aas paa sin Side vcegrede sig ved
at udlevere de gamle Adkomstbreve, Han havde paa Gaarden,
som det synes, fordi Brockenhus ikke forud vilde udrede den
„Fejring" til Hans G aas's Hustru, som Var betinget ved
Salget, og give Ham Bevis for Modtagelsen af Adkomstbrevene. E t andet Stridspunkt Var, at F ran ts Brockenhus
som Lensmand havde nedlagt Forbud mod et Mageskifte
om et Stykke Jord liggende ved Hr. Hans G aas's M o l l e
i V e j s t r u p , hvilket Han havde indgaaet med en af Kronens Bonder sammesteds.
I den sidstc S ag Var der
rigtignok tidligere af Landsdommer Berner Svale og P rio r
Christen Povlsen i Odense mceglet det Forlig, at H ans
G aas stulde trcekke sine Stigbord op og ikke stove ind paa
Kronens Bandes Jord, indtil Han erhvcrvede kgl. Tilladelse
dertil; men nu kam Sagen dog for paany. Ved Dom,

') Dommen, der fortjener at loeses i sin Helhed, findes aftrykt i
Ny kirkehist. Sam t. VI, 274 - 5.
Et kort Udtog af Peder
Dyrskjot — men med det urigtige Aarstal 1537 — er meddelt
i Jydske S am l. Hk, 241.
Hvad der gjor Forstaaelsen noget
vanskelig, er, at vi ikke med Sikkerhed vide, hvorpaa Hr. N iels
F-riis grundede sit Arvekrav.
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afsagt i Kjobenhavn den 3die December 1547 i Köngens
egen Ncervoerelse, kjendtes for Ret, at naar Hr. Hans
G aas vilde antvorde F ran ts Brockenhus de gamle Adkomstbreve, Han havde paa den omtalte Gaard, saa stulde
Brockenhus give Hans Hustru den lovede S um og udstede
Modtagelsesbevis for Brevene. Den S ag om Magestiftet
stulde henstaa uafgjort, til Köngen selv kom til Fyn, og
Stigbordene ved Mollen saa loenge vcrre opdragne').
Jkke lcenge efter Asgjorelsen af dcnne S ag maa Hans
G aas have o p g i v e t f i t E m b e d e i S v e n b o r g , da vi
fra 1548 finde Ham bosiddende i K j o b e n h a v n ; tillige
maa Han i det sidst ncevnte Aar have erhvervet Magister
graden. I December 1547 kaldes Han nemlig endnu „Hr.
H ans Gaas, Sogneprcest i Svenborg", men i December
1548 „Mestcr Hans Gaas, Sognemand i Vor Frue Sogn
i Kjobenhavn" ?). Af et Gjenbrev, Han udstedte i Kjoben
havn den 3die J u n i 1549, erfares, at Han (vistnok allerede
1548) havde fcrstet og nu beboedc en af Universitetets
Jordstyldsgaarde i S t. Pedersstrcede, cn af dc tidligere
Vicarieresidenser °).
Den Gang Han udstedte det sidst
ncevnte Brev, var der imidlertid foregaaet en vigtig Forandring i Hans Stilling, idct Han den 26de M aj 1549

') Ry kirkehist. Sam t. Vl. 2 S S - 5 .
') Ny kirkehist. Sam t. I, «50. VI, 283.
-) Ny kirkehist. Sam l. l, 8 5 0 - 1 . Af Danfke M ag. S. R . Vi. 265
og andre Universitctsregnskaber erfares, at M . Hans Gaas,
ogsaa efter at Han havde sorladt Damnark, og Hans Arvinger
efter Ham, bcholdt den omtalte Gaard i Feeste. Af et S yn , der
1558 optoges over denne og andre Vicarieresidenser, ses sorsvrigt,
at „Mester H ans G aas's Gaard" den Gang „stod stet »de og
forsaldcn med Tommcr og Tag" (Nordam, Kbhvns. Kirkcr og
Klostere, Till. S. 212).
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havde modtagct kgl. Bestalling som S u p e r i n t e n d e n t i
Trondhjems S tift').
En af Hans samtidige, v r.
Rasmus Loctus, strev 1577 om Ham: „Iliärosisnsi (äirsovsi)
xisekuit lotmnnss 6osus, vir nobilis st moridus omnioo
gravis, gui rsliotis in kioni» patsrnis bonis onm 86 stuäiorum oausL in -losäsmiam Ualliisnsem oontulisset, sr sa
Otiristiani 1'srtii waaäato svoostus in kano I^ortveAiW
oram missus 68t, sei iei proleoto oommutations seternas
clivitias sslute multornw oonssoutll8" ^).
T il de Begivcnheder, der ligge forud for M . H ans
G aas's Bestikkelse til Superintendent i Trondhjem, Hörer
en Sag, som den 3dic M aj 1549 paadomtes paa det kgl.
Retterting, anlagt af den kgl Sekretcer Axel Urne til
(Soby-) Sogaard imod M . Hans G aas og andre Arvinger
efter Hans Svoger Niels Berildsen, der havde voeret forlenct med Lyse Kloster i Norge.
Da Sagen imidlertid
allerede tidligere er omtalt i dette Tidsfkrifi, stulle vi ikke
her dvoele ved den ^). Derimod stal det berores, at ogsaa
efter at M . Hans G aas dar dragen til Norge, vedblev
Han, vcl navnlig paa Grund af det Jordcgods, Han besad
i F y n '), at staa i Forbindelse med sin gamle Hjemstavn,
som Han öftere synes at have besogt. Saaledes omtales
1550 nogle Gjoeldsbreve, som H ans Gryn til Stougaard
paa Taasing havde udgivet til M . H ans Gaas, men som
')
')
')
')

Norste Rigsregistranter 7, 114.
Rordam, Historiskc Kildeflrister. 77, 706—7.
S am l. til F yns Hist, og Topografi 7, 207.
I en Fortegnelse over den synfle og langelandske Msnstring
1556 noevnes „Hr. Hans Gaas" blandt dem, som hverken selv
eller ved andre gjorde nogen Besked for fig.
1558 omtales
„Mester Hans Gaas" blandt de „gode Moend" (o: Adelsmcrnd),
der havde „Tjenere" i Nyborg Len. (Ny kirkehist. S am l. 1 ,652.)
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nu vare indloste og sonderskaarne').
Den 23de M aj
1552 udstedte M . Hans G aas under et Ovhold i Sven
borg et Gjenbrev paa en Gaard (S t. Anne Laugshus) og
en Bod sammesteds, som Borgmester og Raad med Oldermanden for Kjobmandskompagniet i Svenborg havde over
ladt Ham og Hans Arvinger i Leje mod en aarlig Afgift
til Vor Frue Kirke samt denne Kirkes Sogneprcest og
K apellan').
I hvad Hensigt Han har leset bisse Huse,
som Han dog ikke mere personlig künde benytte, formaa vi
imidlertid ikke at oplyse.
Nimeligvis har Han noermest
derved Haft sine Arvingers T arv for Oje. — Den 10de
M arts 1563 var M . Hans G aas atter i Svenborg, da
Han som Medlem af Colloqvii Gilde i S unds Herred
aflagde det tidligere omtalte Vidnesbyrd om Forhold, der
strakte sig 40 Aar tilbage i Tiden, idet Han optraadte
som Forsvarer for en Mand, der beboede en Gilbet tilhorcnde Gaard, hvilken Lensnianden paa Nyborg Slot,
E M Gvye, nu agtcde at drage ind under Lenet"). M an
skjonncr ikke ret, hvorledes en Mand, der havde en ovcrordentlig omfattende Embedsvirksomhed flere hundrede
M ile fra Siedet for bisse Forhandlinger, künde faa Lejlighed til at tage sig af slige Forhold; men da Dokumentet
foreligger, kunne vi dog ikke betvivle Sagen.
S a a vidt om Hans G aas i Danmark.
Om Hans
mangeaarige og moerkelige Virksomhed i Norge foreligger
der en nyere og omhyggelig Fremstilling af Professor v r.
L. D a a e ' i dennes Trondhjems S tifts geistlige Historie
») Nh kirkehist. Sam t. I, 652.
') Aktstykkcr udg. af F yns S tifts litt. Seist. I, 120. Jvfr. soran
S . 168 Not. 1.
-) Aktstytker udg. af F yns S tifts litt. Seist. I, 1 2 2 - 3 .
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fra Reformationen til 1814 (Throndhj. 1863), S . 26 - 45,
hvortil feg maa nojes med at henvise, idet feg dog tillige
kalder i Erindring et hofft moerkeligt Brev fra M . H ans
G aas's anden Hustru, B e n e d i c t e M o r t e n s d a t t e r ,
til hendes Froenke, F ru Birgitte Goye, for nogle Aar
siden offentliggjort af mig i Ny kirkehist. Sam l. VI,
378—85, da dette Brev — som Daae ikke har kunnet
benytte — klart vifer de soerdeles vanskelige Forhold,
under hvilke Bistop Hans G aas var stillet i Trondhjem
overfor den raa og vilkaarlige Lensmand fammesteds,
Fynboen Evert Bildt til Ravnholt.

Ester at ovenstaaende var sat, bemoerker jeg, at Vr. C. PaludanMüller, i sin Beretning om Svenborgernes Rejsning i J u li 1534
til Gunst for det grevelige Parti, ytrer: „Selv Biskoppens Official,
Hr. Anders Jngversen, og Sogneproesten til S t. Nicolai Kirke, Hr.
Jorgen Rasmussen, synes ikke at have sorholdt sig ganste roligt,
medens en anden gejstlig Mand, Mcster H a n s G a a s , som ikke
delte disses Anfluelser, sor Ojeblikket maatte sidde stille"'). Kilden
til denne Beretning er aabenbart de kgl. Befljcermelsesbreve, som de
Io fsrstnoevnte Prcrstemoend maatte söge og fik, efter at Christian ttl
havde sejret, og som i de körte Udtog, Tegnelsebogen indeholder, lyde
saaledes: „Item Her Anders Jngwordsson vdj Swenborig eth proteetoriam. Item Her Jorgen Rasm ussen, sogneprest till sanctj Nicolaj
kirke vdj Swenborig, proteetorium oam w^tre Karine R asm us theres
garde socj goeds rorendes"
M en Hans Gaas, der paa den Tid
jo ikke kan kaldes Mester, omtales ikke, saa hvad der meddeles om
dam kun kan bero paa en Formodning, hvis Rigtighed jeg for ovrigt

r) Grevens Fejde. I,
grafi I, 231 Not.
kommet til at staa,
Nicolai Kirke.
') Danske M ag. 3. R.

246—7. I S am l. til F yns Hist, og Topoer dette Sted eiteret urigtigt, saa der er
at Hr. Anders Jngversen var Prcrst ved S t.
V, 70.
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ikke soler mig kalbet til at bestride. — Hvad den ncevnte Hr. A n d e r s
J n g v e r s e n angaar, kan bemcerkes, at i Langcbeks Diplomatarium
findes et Brev, dat. 29de J u n i 1536, med Overflrift:

OrLNuti O^läenstiern, L!eetL Ottvn., c^uibus 6oorxiam kstri Ln
Ooaäjutoiem Vno ^närvD 1n§vrrri ja Leolevia Oiäsrop äeputat".
J o r g e n R a su r n s s e n havde den 14de Avgust 1526 faaet kgl.
Prcescntats paa „Svenborg Kirke", som Peder Villadsen havde opladt
for ham^). Denne Peder Villadsen havde vceret en af Christiern Il's
betroede Moend, Slotsstriver i Kjobenhavn og kgl. Sekretcer, og havde
som en D el af sin Lon faaet Jndtoegten at S t. Nicolai Kirke i
Svenborg; men da Han forlod Landet med den flygtende Konge,
berovede Frederik I Ham Kirken og gav den til Hr. Peder Bonde ^).
D a Peder Villadsen imidlertid vendte tilbage og sorligte sig med de
ny Herskere, maa Han have faaet Kirken tilbage, siden Han 1526
künde afstaa den. Hr. Jorgen Rasmussen har vistnok som politist
kornpromitteret maattet vige sin P lads efter Slaget ved Oxnebjerg,
thi da Hr. Christiern Clausen Skrok den 15de Avgust 1536 beflikkedes
til Prcest ved S t. Nicolai Kirke, estersulgte Han cn „Hr. Hans, som
nu afgangen er"^).
Om det stulde voere Haus Gaas, der menes
ved denne Hr. Hans, og Hans „Afgang" stulde betcgne Hans Over
gang til Vor Frue Kirke, kan formodes, men ikke bevises. Toenkeligt
var det, at Han efter Byens Plyndring 1535, da Hr. Jorgen R a s
mussen formodentlig var bortflygtet, midlertidigt har overtaget begge
Kirkerne i Svenborg, indtil en evangelifl Sogneprcest künde bestikkcs
for S t. Nicolai Kirke.*)

') Erslev og Mollerup, Frederik den Forstes Negistranter, S . 107.
*) Ny kirkehist. Sam l. v i, 144.
S am l. til F yns Hist, og Topografi. I, 230, Not. 4.

X.

Den fyeiijke Kondksiauil i Wden sra 1600—1657.
Ester Thingbogerne i Stiftam tets og Svendborg Amtsarchiv
ved S . J o r g e n se n .* )

1. Boudens poliüfle Betydning.
h v is en S tan d s Styrkc rettest maales med den Grad,
i hvilken den er felvherstende paa sit eget Omraade, er det
utvivlfomt, at den danske Bondestands Blomstring falder
i de to forste Mennestcaldere af det 17de Aarhundrede.
— Det var omtrent ved 1600, at det Jordfcrllcsstab, der
havde bcstaact mellem mangc Hcrregaardc og Bonderbycr,
blev hcevet, saa Herrcgaardene stk dcrcs Jord samlet, og
derved blev det muligt, at Bylavet eller Bygildet künde
blive saa godt som eneraadigt over Dyrkningen af Bygrunden og i andre kommunale Forhold.
Ogsaa ved Herredsthingene var det sra Aarhundredets
Bcghndelse af ene og alenc Bonder, der fungerede.*)

*) Der er i dennc Afhandling kun saa Henviisninger af den Grund,
at Forfattercn i eil Roekke Feuilletonartikler fra 1874—78 i
Fyens Stiftstidende har meddcelt det voesenligstc af det M a
teriale, hvorpaa deime litte Skildring steter sig.
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Herredsfogden Var en Bonde eller Bruger af en Bondegaard og i alle vorige Forhold stillet lige med Bonderne.
1 Hans Forfald Var det altid en Bonde, der sad som
Scettedommer, som ostest i Folge en for en lcengere Aarrcekke gjceldende Konstitution fra Lehnsmanden, men ogsaa
undertiden efter en Beskikkelse for det enkclte Tilfoelde.
V ar Heller ikke Scrttedommeren modt, sad i Folge gammel
P rax is Kronens Delefoged i Dommersoedct, naar det ikke
var i en Sag, i hvilken Kronen var intercsseret. — N aar
der ved en Retsforhandling ved Herredsthinget bliver Tale
om „bedste Bygdemoend", noevnes ikke lcengere Adelspersoner men de anseteste Bonder. Anderledes var det
tidligere. Der forekommer da Exempler paa, at Herreds
fogden var A delsm and'), og det var saa godt som altid
Tilfceldet, at en Adelsmand sad i Dommerscedet i Herreds
fogdens Forfald, ligesom Adelspersoner eller Kjobstadborgere hyppigt sade som Beseglingsmcend paa Thinget.
Dette var just ikke i bedste Overcnsstemmelse med I . Lov
2 B . Cap. 56, der bhder Herredsfogden at overdrage Udforelsen af sin Bestilling til en anden i Herredct boende
Bonde, der künde betragtes som vederhceftig, hvis ikke
Begrebet Bonde i alt Fald i denne cne Retning har havt
en videre og med Ordets Oprindelse mere overensstcmmende
Betydning, end det fenere fik.
V i antage nu rigtignok ikke, at det var Bönderne,
der havde fortrcengt Adelen fra Herredsthingene, men
Sagen sinder sin naturlige Forklaring deri, at der efter
1536 var aabnet Adelen en storre Mark for dens Virksomhed.
Adelsmanden folte nu ikke loengere sin W r') t. Ex. N. hist. Tidsskr. 5 B . Pg. 2S0.
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gjerrighed tilfredsstillet ved at voere den Forste i Hjcmmets
sncrvre Kreds.
Ved Udenlandsreiser sogte Han at gjore
sig dygtig til de hoieste Poster i Staten, og det dar ganske
vist fra först af en Nodvendighed, og der künde intet
stges imod, at den, der havde aandelige Gaver og saa
meget af timelig Velfoerd, at Han künde boere den dermed
forbundne Udgift, tog en saadan hoiere Flugt; der Var
Heller ingen Fare for Ham, at Han derover mistede den
faste Grundvold i Hjemmet.
M en det blev fnart en
Modesag, og det kan noesten undstyldes, naar Boerere af
et Navn, der havde glimret fom en Stjerne af forste
Rang, folte sig mcrgtig hendragne til at stroebe imod det
hoie. Det blev dog en Fordcervelse for hele Slcegtcn, og
et uhyggeligt Excmpel herpaa er Egern-Friserne, der
havde skjomket Danmark to fremragende Statsmoend. De
gjoeldbundne Godser bleve end yderligere bebhrdede for at
bekoste Sonnernes Ophold i Udlandet, og Jesper F riis's
Enke, F ru Elsebeth Ulfeld, tilbragtc en stör Del af sin
lange Enkestand i „Jndmaning" for Penge, hun havde
laant til Sonnernes Reiser.
Hertil kom, at det vocscnligst Var Odselhed og fordcervedc Sceder, der loertes paa disse Reiser og Ophold i
fremmede Lande. Meget bedre gik det ikke med de andre
Adelsslccgtcr.
Fattigdom og Nod var trcengt ind paa
Herreborgene, der — fom Synsforretningerne vife — stode
mer eller mindre ruinerede, selv de, der for kun en
Menneskealder siden vare blevne opforte af ny. Det Var
nu Heller stet ikke saa scrrt, thi naar et Gods gik i Arv,
var der kun Faa, der cvncde at udlose Medarvingerne, saa
ikke blot blev Bondergodset delt paa uhensigtsmoessig
Maade, men selve Hovedgaardens Bygninger bleve delte
13*
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mellem dem; Uenighed fulgte gjerne med, saa der flet ikke
künde blive Tale om Vedligeholdelse, eller en Gang om
regelmoessig D rift af Gaardens Marker. Hvor En vilde
saae, vilde en Anden grosse, saa der blev ingen Jndtoegt
men Pengespilde ved de Retssager, saadan Trods affodte.
For Bondestanden blev dette for saa vidt til Gavn,
som det forte til, at den fik storre Frihed paa sit eget
Omraade.
Der künde gjores den Bemoerkning, at deri, at Adelen
ikke som for stadig modte personlig paa Herredsthinget —
stundom skete det dog selv af adelige Fruer — künde ligge
en Antydning af, at Thinget havde tabt sin gamle An
seelse. Dertil mcrrkes dog ikke Spor, og det Var ikke blot
paa Herredsthinget, at Adelens Jndflydelse havde tabt sig;
det samme kjendes ogsaa paa Landsthinget. Her var det
rigtignok indtil f? 1661 udelukkende Adelsmoend, der fade
som Dommere, men allerede 1627 klager Christian den
F je rd e'), at Han har ledt baade hoit og lavt cftcr et
brugeligt Landsdommcrcrmne, og som Scettedommere
fungere altid, saa langt tilbage, som Landsthingcts Domboger ere bevarede (1646), enten 2 Bonder eller 1 Bonde
og 1 Borger tilligemed Landsthingsskriveren. De kaldes
rigtignok ikke Dommere men Beseglingsmoend. Selv om
Landsdommerne vare tilstede, var deres Virksomhcd dog
meget oste indflrcenket til at see til med, at Alt gik
ordentligt og lovligt til, og siden at besegle, hvad Andre
havde domt, thi i alle S äger, der angik Drab, Lemloestelse, Bold og Hcervcerk, havde Bondestanden Domsmagt,
) Chr. 4des Breve v. Molbech S . 280.
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ogsaa oder Adelen indtil Boder paa 40 Mk., men ikke
over dens W re og Liv ').
T il Bondens Rettigheder hörte ogsaa paa de fleste
Steder at kalde Prcest, hvorvel den i Sogne med mange
Focstebonder ikke Var stört mere end et Skin; det var da
i Virkeligheden Godseierne eller deres Ridefogder, der
besteinte, hvilken Person Bonderne stulde kalde.
Endelig var Bondestanden ogsaa Rigsdagsstand indtil
Statsforandringen 1660. Lad end den Rolle, den som
saadan spillede, have voeret noget ringe i dette Tidsrum ;
derom melde vore Kilder intet, men derimod vise de, at
Bondestanden stet ikke tog det letsindigt med Balget af
Reproesentanter, men at det virkelig var Herredets bedste
Mocnd, der sendtes.
Der var ligesaa mange Valgkredse som Herrcder.
Herredsfogden mödte altid som Kredsens ene Repräsentant;
de ovrige valgtes med omtrent Halvdelen af Sandemccndene og Halvdelen af „andre lovfaste Dannemoend".
Forst valgtes 1 Valgmand af hvert S ogn; bisse traadte
da sammen og valgte Rcprcesentanterne.
Disses Antal
var noeppc bestemt; det var storre, naar Modestedet var
Odense, end naar det laa loengere borte, saa Reisen gik
over Band. I dette Tilfcelde modte gjerne: Herredssogden, 1 eller 2 af Sandemoendene og 2 eller 1 af
Herredets bedste Moend. Derimod modte t. Ex. d.
1655 ved P rin d s Christians Hylding i Odense af Aasum
Herred: 3 jordegne Bonder, Herredsfogden og 4 Sandemcend.
De valgte Sendebud stk med sig i Thingsvidneform
') Chr. 4 cinbne Br. Kolbing tz»

1590 .
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en Fuldmagt, der indeholdt: „at hvad bisse Moend med
de ovrige Herreders Fuldmcegtige og Rigets Stoender
indgaae, skal wenige Herredsmoend ubrodelig holde og med
vcere fornoiede, og skal dct for dem voere af samme Kraft,
som om de selv havde vcrret tilstede og det samtykt".
N aar Reisen gik oder Band, fik Rigsdagsmcendene
deres Reiseudgifter godtgjorte af Hcrredsmamdene, saaledes
at der af hele Herredet blev udmeldt 8 M and (2 af hver
Fjerding), der stulde „taxere og ligne", hvad der flulde
udgives til Rigsdagsmcendene. Saaledes bestemmes d. ^
1660 for Herredsfoged i Skam Herred, Niels Ibsen, og
Hans 3 Medfolgere, at de i Reisepcnge flulde have 1 slet A
af hver Helgaard, 8 ß. af hver Halvgaard, 4 ß. af hvert
Boel og 2 ß. af hvert Huus. Det trak stundom meget
lcenge ud, inden bisse Penge bleve bctalte. Reisemamdene
fees da ogsaa at have nyttet Leiligheden til at slaae en
Hestehandel af under Veis for at bode paa de knappe Dioeter.
Saaledes forer den ovennoevnte Foged i Skam Herred
d. fZ 1660 Thingsvidne for, at Han, da de reiste hjem fra
Hyldingen og kom i Land ved Knudshoved, laante Jens
Knudsen i Bederslev 4 otte og tyve Skillingsstykker, som
var Foergelon for Hefte, Han forte med sig.
Der var det Gode ved Bondestandens Nettigheder, at
Forpligtelsen var saa noie sammenvoxen dermed, saa det i
P raxis var umuligt at stille dem ad. Af en Herreds
foged, Sandemand, Noevning, S yns- og Vurderingsmand
kroevedes der ikke blot Visse bestemte Fcerdigheder og
positive Kundflaber, men ogsaa en vis solid Stilling i
Samfundet, der maatte forbyde Vedkommende at blive
ligegyldig eller forsommelig med sin Bedrift. Det praktifle
Liv, saaledes som det nu en Gang var, stillede störe
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Fordringer til Karakterens Udvikling. Den, der i Bylavet
vilde fore Noget igjennem, maatte vcere forberedt paa, at
det ikke künde skee uden Kamp, og selv om det künde
lykkes Ham at faae Bestemmelsen sat igjennem og optaget
i Vedtoegten, Var der dog derfra et godt Stykke til Sagens
Gjennemforclse i Praxis. I Theorien var det ikke vanskeligt at blive enige om, t. Ex. at Hegn og Fred, Hundes
Fcengsling o. s. v. vare gode T ing; men naar der skulde
pantes for daarlig holdte Hegn, Kodes for optagne Kreaturer eller fordres Erstatning for sonderrevne Kreaturer
eller skambidte Mennesker, gik det ikke af uden blodige
Pander; ja selv dodelige S a a r horte ikke til de störe
Sjceldcnheder. — Soerlig hos dem, der havde vigtige
offentlige Bestillinger, som Sandemcend, Ncevninger o. s. v.,
fordredes der cn ikke ringe Renhed og Styrke i Karaktercn; thi naar de Säger, de skulde paakjende, angik
mcegtige Moend, künde de komme under et ikke ringe Tryk,
som det gjaldt om ikke at give efter sor, thi deres Doms
Underkjendelse medforte Tabet af hele deres timelige
Velfcerd.
Det var i alle Henseender mere end nu, at Bonden
var henviist til at stole paa sig selv. I det hele Tidsrum
sinder jeg ikke, at Sagforere have vceret i Virksomhed paa
Landet. I Chr. IV's Reces 2 B . 16 Art. 10 forbhdes
det ligefrem Prokuratorerne at lade sig bruge paa Landet,
„hvor Enhver selv skal fore sin S ag ud, paa det Trcetten
ikke skal formeres, eller og bevillige en i Herredet eller
Birket bosat oprigtig Dannemand, som ellers ikke er
Thingstud eller lader sig gemenlig bruge som Prokurator.
End kan Han Ingen faa, skal Hans Herskab lade svare
for Ham for billig Betaling og de Fattige for ingen
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Betaling, videre end fom af Modpartens Kost og Tcrring
kan haves."
Dette var kun en Hcrvdelse af gannnel P raxis og
gjorde det nodvendigt for Enhver at have Kjendskab til
Lov og Ret, ogfaa for Fcestebonderne, thi i Säger mod
Fremmede var det overmaade godt, at Herskaberne stulde
forsvare dem og virkelig vare bclavede derpaa, idct de
holdt en Delefoged mest for det fammes Skyld, inen naar
Sagen stulde udfores mod Herstabet selv, var det temmelig
nodvendigt, at Manden selv evnede at forc sin S ag.
Tvivlede Han om at kunne staae sig, romte Han med fit
Losore ind paa et andet Gods, hvor der var en lovstcerk
Ridefoged.
Det vil let kunne stjonnes, at der i Foellesstabet og
Herstabets „Forsvarsret" laa to moegtige Krcefter til at
kue Bondens Selvstcendighcdsfolelfe, og den Side af Sagen
har voeret tidt not fremdraget.
Thingbogerne fore os
imidlertid med Nodvendighed til at dvoele ved den anden
Side, idet de fore frem for os de mangfoldige Billcder
paa den hensynsloseste Hoevdelse af den egne Villie. Det
er ofte, naar vi lcese en af de celdste Thingboger, som om
vi loeste en gammel S aga. Selv Bersoerkenaturen var ikke
uddod; dette vil kunne fees af nedenstaaende Brudstykkc af
et Thingsvidne fort ved Salling Herredsthing den 23de
M arts 1613:
. . . „Hanns Ssffrensen y Strandbye vantt ved sinn
oed, att h loffuerdags 14 daghe, da saa och horte Hand, at
P e r Jorgennsen Groffue gieck ncder ad Strandbye gade,
robtte och flregh. D aa kom Hanns Smed y Strandbye
gaaendis med en fpes paa sinn Herde, och form P e r
Jorgennsen hasfde en spedz h haandenn, och der form P e r
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Jorgennsen kom neder for Jorgen skrederes Led, daa
kom I . skreder vd ad sitt Led met enn spcdz paa sinn
Herde. D aa saa Hand, at forn P er Jorgennsen stack I .
skrederes hustru y hendis arm, saa hun styrtt, met en
spedz. Desimidlertid stack Hand for» Jorgen skreder, saa
Hand styrtt och dode paa sinn egen moding . . . "
Den ringe Vcerdi, inan tillagde et Menneskeliv, ligegyldigt om det Var eget eller andres, gjorde det umuligt
for Ftrllessiabet og andre tilsyneladende heemmende Baand
at kue Selvstoendighedsfolelsen.
Det turde vel treeffe
Sandheden ucermere, at uden disse Jndskroenkninger i den
Enkeltes Frihed vilde Landet snart have staaet ode.
Bonden gjorde kun lidet andct, end Han selv lystedc.
1638 og 39 skrev Christian den Fjcrde Brev paa Brev
til Bonderne i Gudme Herred angaacnde deres Veistykke i
Borgestovgyden mellem Odense og Nyborg, som Han vilde
have dem til at lade broleegge, men det blev uden Frugt.
S a a synes Lehnsmanden at have ladet Arbeidet udfore
paa egen Bekostuing, men de udlagte Penge vilde de Heller
ikke godtgjore. De, der skulde forrette Udpantninger, eller
blot givc Ordre til Hovning, W gt eller andet Arbeide,
vare aldeles ikke sikkre paa at beholde Liv eller Helbred.
M en ved Siden af denne Raahed, Toilesloshed, eller
hvad man vil kalde det, gik der hos Mange en cerlig
Strecken efter at gjore sig duelig til at lose de Opgaver,
det praktiske Liv stillede. Sandemandsbogerne og Noevningernes Kjendelser paa de sorstjellige Thing give smukke
Beviser herpaa.
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2.

Bondens okonomiske Bikkaar.

I Almindelighed kan det vistnok siges, at Bondcstandens okonomiske Stilling i den Tid, her er Tale om,
Var scerdeles god i Sammenligning med, hvad den senere
blev. I den folgende Tid blev det derfor ogsaa Skik og
Brug at betegne den som den gode gamle Tid, og sclv
om det nu ogsaa er sikkert, at man altid er tilboielig til
at glemme og undervurdere de Besvcerligheder, der ligge
bag ved En, og overvurdere det Tryk, hvorunder man
lcver, saa vife dog baade Skifter, Synsforretninger og
andet, at der virkelig Var en betydelig Forskjel til Stede.
Det maa dog bemcerkes, at der ogsaa var stör Fattigdom, og at i det Hcle taget Formuesforftjellen var storre
end nu. Den meste Fattigdom trceffc vi i Fcestebondernes
Klasse. Grundene hertil vare flere: Det horte ikke til
Sjoeldenhederne, at Herskaberne, naar en Gaard blev ode,
toge Jorder fra den til Huse; stundom künde det vare
noget, inden den atter blev besät, og i den Tid smeltede
dens Jvrdtilliggende betydeligt ind, thi Jorden laa i saa
mange Stüm per og Stykker, at blot en enkelt Fure ploiet
fra en Ager hist og her gjorde en slem Forskjel tilsidst.
Saadanne forringede Gaarde bleve staaende for samme
Skyld, og det forte med Nodvendighcd til, at Brugcrne
bleve forarmede den Ene cfter den Anden, og Thingsvidner
for, at Gaarde med kun omtrent l G aards Jord stodc
for fuld Skat og Landgilde, ere meget almindelige.
Sygdoinme vare ogsaa meget fordoervelige i en Tid,
der gjorde saa störe Fordringer til Bondens Bevoegelighed.
Vagter, Befcestningsarbeide, Veiarbeide, Brobygning.
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Kongeoegter forekomme meget ofte i Tidsruinmet. Hertil
kom Hoveriet, og saa skulde den egne Jord Passes og det
endda, som Folge af Fcellesftabet, til en bestemt Tid, naar
Rcsultatet skulde blive nogenlunde. — V ar en Mand ved
Sygdom eller lcgemlig Svaghed sorhindret i selv at kunne
folge sine Hefte eller i egen Person at proestere nogle af
de mange Fordringer, der stilledes, maatte det snart i
meget hoi Grad moerkes i Hans okonomistc Stilling.
Hertil kom endvidere, at sclve Sygdommen toerede forholdsvis mere end i vore Dage, idet Loegehjoelp baade Var
utilstroekkelig og meget dyr.
At helc et sondertraadt
Ben kostede t. Ex. 1648 9 S ldr. og en Skp. Boghvedcgryn. Badskjccren, som Chirurgen kaldtes, sogtes kun
for Brokskadc, S a a r og Benbrud; for indvortcs Sygdomme sogtes kloge Mcend og Koner eller Troldmcend og
Hexe, som de ogsaa kaldtes. Flere af dem synes virkelig
ogsaa at havc haut ret god Kjendftab til adskillige Sygdommes Behandlingsmaade; i det mindste fees Kurene
undertiden at have havt et godt Udfald, men Kvaksalverne
brugte da ogsaa til deres Kure Medikamenter fra Apothekct. Der brugtcs dog ogsaa sympathetiske Kure, soerdeles i de Tilfoelde, hvor en Sygdoms Aarsag laa dybere,
saa Vedkommcnde for at kunne forklare sig dens Uddrud
maatte tage sin Tilflugt til onde Menneskers Tryllekonster. — M en det tor nceppe antages, at Kvaksalverne
vare meget billigere end Chirurgernc.
S a a var der ogsaa Ulykkestilfcelde, der deels indtraf
hyppigere end nu og derhos traf den Enkelte med hele sin
Vcrgt, da man ikke som nu havde Forsikkringsforcninger.
Scrrdeles HYPPige og odelceggende vare Jldebrande. Skorstene og Ovne vare hos de Allerfleste opförtc af Leer,
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hine til et godt Stykke over Lostet; det var tun Skorstenspiben, der var opfort af broendte Muursteen, men kun
altfor oste blev den stet ikke opfort; Manden var for
sättig eller for ligegyldig, eller Underbygningen var saa
svag, at den ikke künde boere Piben. S aa stulde det jo
gjores i S tand fra nyt, men der blev ikke Tid dertil, for
Jlden fortcrrede det Hele. Herskaber og Naboer lode det
ikke mangle paa Advarsler.
Der var ogsaa et S lags
frivilligt eller befalet Brandsyn, men det Ene som det
Andet hjalp ligemeget. D a man noesten altid brugte Kvas
at fyre nied i Ovn og Skorsten, kan det flet ikke undre os,
at Jlden saa ofte log Overhaand.
N aar det stete, var
det en stör Sjecldenhed, at det blev ved een Bolig; thi
Gaardene laa tcet i Bycrne, ofte varc de ligefrem sammenbyggede; Moend og Karle vare hjemmefra de fleste Dage
i Ugen, saa der var ingen til at redde og slukke, ligesom
ogsaa Slukningsredskaberne vare af den simpleste Art.
Ved Thingsvidne fik man saa godtgjort, ved hvis
Ligegyldighed eller Uforsigtighcd Skaden var opstaaet, men
det stulde kun lidt hjcelpe, saa der var ikke andet for, cnd
at de Skadelidte fik med sig et Thingsvidne og drog
saa omkring og tiggede Brandstod. Hvem der künde, gav
gjerne, thi Ingen vidste, naar det blev Hans T u r at gaae
med Tiggerstavcn. Der var faaledes flet ikke noget afstroekkende i denne Vandring, og en enkelt Gang giver et
S y n over et Gods temmelig stör Sandsynlighed for, at
for en Enkelt blev Tiggeriet en stadig Nceringsvci, saa
Han glemte «t komme hjem og opfore sin Gaard, medens
man feer, at Andre paa et A ars Tid have kunnet samle
Bidrag til og faaet opfort et P a r Lcenger.
Misvoext og Kvoegsyge indtraf nogle Gange i Tids--
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rummet, og den ene af bisse Besvcerligheder rakte gjerne
den anden Haand. N aar Misvcext indtraf, sultefodedes
Kvoeget, og en stör Deel omkom ligefrem af Hunger.
N aar Kvoeget salbt fra, og Bonden ikke forniaaede at
soette andet i Stedet, künde Han ikke faa Jorden behandlet
ret ellcr i rette Tid, og saa künde Misvcext let indtrceffe.
Det er i det Hele nogct vanskeligt at komme til taaleligt noie Kjcndskab til Bondens ökonomiste Vilkaar.
Skifterne mangle ganste i Archiverne for det hele A ar
hundrede. I Slutningen af Aarhundredet trccde de inter
essante Auktionsprotokoller til og gjore det muligt at
komme til at saae et godt Jndblik i mange okonomistc
Forhold. Indirekte kan man dog nok saae at vidc, hvad
der vcd ikke faa Skister kom til Deling, naar ncmlig
Vcrrgcrne i Thingsvidneform saae Afkald af deres Myndlingc. M en det vifer kun som sagt, hvad der kom til
Deling i Boet, og det Var nok kun i de focrreste Tilfocldc
det Hele. Leilighedsvis komme vi til Kundstab om, hvorledes det gik til ved Skifterne.
I en Gaard i Vittinge
blev Böen vurderet for 110 Sldr., mcdens Huusbondens
(o: Herstabcts) Fordring Var 127 S ld r. Der künde jo
saa naturligviis intet blive til Deling, og de andre Arvinger maatte jo voere glade ved, at den Broder, der vilde
overtage Gaarden, vilde bekoste sin Fadcrs Begravelse og
svare til Hcrflabets Fordring.
Uheldigvis tjente en af
Arvingerne paa „de svenste Herrers" Gods, og Han modte
ved Skiftets Slutning og havde Ridefogden med. De
sagte da efter og fandt — 8 Hefte, 12 klovbundne Hoveder,
14 Faar, en god Vogn, der Var stilt ad og de enkclte
Dele kastede omkring, en Deel Kobber- og Trcetöi, nogle
Sengeklceder.

Dennc Undersogelse holdt Lundegaards-
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Ridefogden, der forrettede Stiftet, ikke af; Han spurgte,
hvad de gik der og spsgcde efter; de stulde gaae af
Gaarden, ellers stulde Djcevelen flytte dem ud deraf.
Ved et Stifte paa Sovertorp 1655 bled der understukkct 96 D lr. i rede Penge, en Guldring, Solvtoiet, det
bedste Tintoi, Sengekloeder, alt Lintoi, 8 Gryder, 4
Messingfade, 1 Brcendeviinstoi, en bctydelig Deel Korn,
noget Ungkvocg, Avlsredstaber og en Deel Jndbo. Da
S tiftet Var endt, gratulerede Herredsstriveren den nye
Eier af Gaarden til, at S tiftet Var gaaet faa vel af,
hvortil denne gjensvarede, at det künde Han nok voere tilfreds med; Han vilde ikke undvocre sin Kones Seng for
100 Ndl., og da Skriveren yttrede Tvivl om, at der virkelig
künde voere stjult faa meget, forklarede Han, at der var
langt fra Halmen til Gulvet.
N aar det gjaldt om at
fljule og fordslge ved et Stifte, er det utroligt, hvad der
künde findes paa. P a a Foestegodserne gik det let nok, da
Herstabet var interesseret i, at den, der fit Gaarden, ikke
blev forarmet. Skifteprotokollerne over Fcestegodserne fra
Begyndelsen af 18de Aarhundrede, der nu findes i Amtsarchiverne, ere ikke en Smule paalideligcre, men give et
meget usandt Billede af de okonomiste Forhold. P aa
Selvejergodset var man da Heller ikke raadvild og künde,
som ovenfor anfört ved Sovertorp, stjule en Deel; derhos
bortförte man Kreaturer, udstoedte fingerede Obligationer,
og vi opdage tun dette i de Tilfoelde, hvor de gode Venner
forstode Sagen uret og bcholdt det betroede Gods eller ad
Reitens Bei inddreve den falfle Gjoeld.
Thingsvidner angaaende en M ands Forarnielse ere
Heller ikke at stole paa. Der mangler ikke Exempler paa,
at en M and, der Enhver bekjendt fad i en anseet og
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velhavende Stilling, har kunnet lyve sig baade fra Vid
og Formue.
D a der den
1673 skiftcdes efter Hr. Claus Pedersen i N. Lyndelse, besternte en Resolution af S tiftamtmand H. Lindenow, at Anders Hansen i VindingeLamdrup skulde vcere Vcerge for en af Sonnerne; men
saadanne Voergemaal bare ikke behagelige, og den gode
Anders H. stk Vidnesbyrd for, at Han var en sättig og
uvittig Mand, skjondt Han i mange A ar havde voeret en
flink Soettedommer paa Vindinge Herredsthing, og et S yn
as ^ 1675 vifer os Ham i Besiddelse af en Gaard paa
24 Fag Stuehuus med 2 Skorstene „helt igjennem Taget",
55 Fag vel vedligeholdt Ladehuus. Videre eiede Han 50
Hefte, 6 Koer, 4 Kvier, 12 Faar, 10 Sviin, 4 Bistader,
6 gl. Gjoes. Hele Hans Gjcrld til Kjobmcend og Andre
var 60 S ld r.
Der mangler Heller ikke Exempler paa, at naar de
Moend, der paa Thinget havde udtalt sig om en M ands
Forarmelse, skulde afloegge Eden, lob de ud af Thingstuen.
Og endelig: i mange Tilfoelde kan man af Thingbogerne
fee, at en Mand, der havde faaet Thingsvidne for, at Han
ikke „er god for at udgive sin Skat eller Landgild", flere
Aar efter dog vifer sig at bcsidde sin Gaard og sidde i
taalelig Velstand.
Det er ikke noget behageligt Arbeide at gjennemtroenge
al denne Vocv af Falsthed og Logn, men den, der er fortrolig med Tidsaanden, tor ikke domme dette Voesen for
strengt. Den uforstandige Politik hos dem, der stode for
Styret, som forte til Katastrofcn 1657—60, havde ganskc
vist naaet fit M aal loenge for og viftnok paa tt fälligere
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Tidspunkt, hvis ikke Bonden havde formaaet at holde igjen
med sin „Fattigdom".
Bonden havde sin voesenligste Jndtoegt af sit Kvoeg;
det var navnlig Opdroettet og Salget af Hefte og Stude,
der spilledc den vigtigste Rolle i Datidens Bondebrug.
I Bylovenc cller Vedtcrgterne forekomme Bestcmmelscr
om, at Ingen niaatte holde Hingste paa Fccllesgrcrsgangene under en vis Alder og Vcerdi'). Det cr Heller
ikke fjceldent at fee cn god Heft vurderct til 80— 100
S ldr. Medens Handelen med Hefte var fri, var Festeren
derimod forpligtet til forst at tilbydc sit Herstab sine
Stude, og kun dersom dctte ei vildc kjobc dem, maatte Han
handle med Frcmmede. Det var eu ufornuftig Bestem
melse, der som alle ufornuftige Bestcmmelscr blcv fordcervcligst for dem, sra hvcin den havde sin Oprindelse.
I Tidens Lob maatte det med Nodvcndighed fore til, at
Studefedningen blev mere og mere tilbagetreengt, og at
Korndyrkning og Kornsalg kom til at trcede i Forgrunden,
hvoraf Jordbundens Forarmelse maatte blive en ligesaa
uundgaaelig Folge.
I Thingbogerne mcerkes dette paa
flere Maader, bl. A. derved, at der stadig fremkommer
Bestyldning mod enkelte Moend eller Byer, at de have
forkortet Grcesbeden paa Foellesgrocsgangen, d. e. indtaget
og indhegnet Stykker af Fcclleden til Opdyrkning. S tundom blev „Haven" — som saadan Scer-Jndhegning kaldtes
— atter udlagt, men öftere blev Resultatet ogsaa, at
Vedkommende indskrcrnkede sit Kvceghold, hvilkct altsaa vil
sige: dyrkede storre Stykke Land, men samlcde mindre
') t. Ex. i. Hoiby og omliggcndc Bycrs Bylov vor fastsat en Alder
as 3 Aar og cn Vcerdi af 24 Nd. nndcr Straf af 1 Td. Ä l til
hver By.
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Moengde Gjodning. Det gik nu i Regien stet ikke saa
strengt til med Overholdelsen af Forbudet mod Oxenhandelen. Der dar nu forst Smughandelen med Tyskland,
der fandt Sied med Alsinger og Wroboer som Mellemmcend.
Disse laa altid med deres störe B aade.längs
Strandkanten fra Assens til Svendbörg. M an troeffer
deres Opkjobere i alle Oens Egne.
Toldvcesenet og
Herskaberne vare lige ivrige i at gaae p a a J a g t efter dem,
og den, i hvis Huus en Alsinger eller ALrobo blev truffen,
maatte stille en S la g s Borgen for, at ingen ulovlig Udskibning stulde finde Sted i den ncrrmeste Fremtid. Faldt
det ind med strenge Vintre, saa Habet lagde til, blev den
ulovlige Udforsel om muligt endnu livligere.
I M ai
stulde egentlig al ulovlig Soed aflyses eller „mceles til
Gründen" til 3 Thingdage, ligesaa ulovlig Torvestjoer,
Skytteri, Fisteri, S alg af Oxne, for de havde vceret Husbonden tilbudne, endvidere, at Ingen maatte huse berygtede
Personer, men dct Var sjceldent, at der paataltes andet end
Soeben, og oste sees det, at Herskaberne lukkede et Oie for,
at Pebersvendene, o: de crldre bemidlede Tjenestekarle,
dreve Oxcnhandel. M an faaer det kun leilighedsviis at
vide, naar de paa en eller anden Maade ragede uklar med
Herremanden, og denne reiste Sogsm aal mod dem; de
vidste dog gjerne at sno sig derfra under det Paastud, at
de havde maattet tage Studene i Betaling for rede Penge,
som de havde udlaant til Bonderne. Undertiden sees det
ogsaa, at en sättig Herremand for en mindre S um Penge
en Gang for alle har givet sine Bonder Lov til at soelge
deres Oxne, til hvem de bilde.
Kornavlen var stet ikke ubetydelig. Der saaedes mest
Rüg og Havre. Den sidste saaedes ikke blot i Vaarscrds14
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marken, men ogsaa paa alle fugtige Steder i Rugmarken,
hvor den ncesten altid gav en fortrinlig Afgrode, selv i
Aar, hvor Sceden ellers flog feil. Blandkorn, s: Byg og
Havre sammenblandede, dyrkedes ogsaa i storre Maalestok;
det brugtes meget til M alt og i Misvcextaar ogsaa til
Brod. T il Brodkorn i knappe Tider brugtes ogsaa ALrterne, der dyrkedes i alle Dens Egne om end ikke i nogen
stör Moengde. Boghvede Var en vigtig Dyrkningsplante
og optog vist efter Rüg og Havre det storste Areal.
Bhggen dyrkedes i mindre Udstrcrkning og synes at havc
vcrret den vanskeligste Kulturplante. Hvede dyrkedes kun
pletviis men var dog i enkelte Sogne af storre Betydning.
Det sees saaledes af Faaborg Bhthings Dombog for 1635,
at Bonder i Horne i ncrvnte Aar havde afsat storre P a r
lier af denne Kornsort til Borgerc i Faaborg.
Jordens Dyrkning var meget besvoerlig; den störe
klodsede Hjulplov krcevede 8 Hefte, naar der skulde arbeides
forsvarligt med den. 10 arbeidsfore Hefte var derfor ingen
Luxus i en almindelig Gaard. Bonden künde da passe
sin Plov og kjore en W gt.
M an vil let forstaa, at
Rugsoeden maatte blive sildig lagt, da der saaedes indtil
20 Tdr. paa en Heelgaards Grund. Der plojedes ogsaa
op til Vaarsceden, hvilket gjordc, at den blev sildig lagt,
og at Jorden stcrrkt udtorredes, saa Sceden i torre Somre
ikke kom op, for S t. Hansdagsregnen fik Jorden gjennemvcedet.
A t der under saadanne Omstoendigheder künde
komme saa sorfcrrdelige Misvcextaar, at Avlen kun blev
i, H, ^ eller endog ^ af Udscrden, bliver flet ikke saa
uforklarligt.
En saadan Rcrkke af Hungersaar kan noteres efter
Thingbogerne igjennem baade det 17de og 18de Aarhundrede.
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At det vcesentlig var den sildige Soed, der gjorde Hosten
saa forfoerdelig usikker, fremgaaer temmelig tydelig af en
gammel Regnskabsbog fort oder Gjelskovs Gods ogHovedg a a rd ') af Adolf Hans v. Holsteen fra 1667, da Han
kjobte Godset, til Hans Dod (1694). I de Aar, Han selv
drev Hovedgaarden, lykkedes det Ham, der var en i flere
Henseender hoitbegavet og praktifl duelig Mand, at faae
Vaarsceden lagt 1 Maaned tidligere end ellers; Han faae
sin Avl Aar for Aar at foroges, medens den ovrige Egn
faavelfom den hele O havde flere Misvcrxtaar.
Der holdtes i de fteste Egne et forbavsende ringe
Antal Koer. M an finder Heelgaarde, hvor der kun holdtes
2 Koer; 4, 5, 6 er det en heel Sjeldenhed at troeffe.
Der er i saa Henseende nogen Forskjel i de forskjellige
Egne.
Hvor Landgilden fra Arildstid voesenlig havde
vceret ydet i Smor, holdtes storre Besoetning af Malkelvceg. Derimod vrimlede det paa alle Steder af Sviin.
De stulde om Sommeren helft findes paa Foelleden, men
man traf dem alle Vegne. I Kjobstcederne fom Landsbyerne streifcde de om paa Gader og i Gaarde. De fogte
ogsaa ind paa Kirkegaardene, hvorfor man feer Klager
over, at de oprodede Gravene. Om Efteraaret fededes de
paa Olden i Skovene; i gode Oldenaar künde de faae
fuld Fedning af Olden alene, i mindre gode fik de et
Tilstud af Korn.
Af Geder holdtes der en ikke ringe Moengde i alle
Landets Egne, skjondt det i Lovgivningen var strengt forbudt. Der fremkom ogsaa en Deel Klager over disse Dyr
for den Skade, de gjorde paa Hegn og Skove, men det
) bevaret i Holstecnshuuses Archiv.
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shnes alt at have vceret uden Virkning; selv i en langt
senere Tid fandtes der mange Geber.'
Gjces dar der ogsaa mange af; de fik deres Sommernoering hos de andre Smaakreaturer paa Fcelleden. Det
samme Var ogsaa Tilfoeldet med Faarene, hvis Antal paa
en Gaard noeppe var meget forstjelligt fra Nutidens.
Bier vare ogsaa hoit flattede og fandtes ved enhver
vel holdt Bolig, ogsaa ved Herre- og Prcestegaarde. De
fandt rig Noering i de mange vilde P lanier paa Overdrevene, i de störe Boghvedemarker, samt i de mange Pileog Frugttrceer, der som Lunde omgave Landsbyerne. Der
samledes ogsaa megen Hönning, og Hönning, Vox og Mjod
vare ikke uvigtige Handelsartikler.
Havevcesenet var bedre, end det senere blev. Prcesterne vare i saa Henseende ikke uden Fortjeneste. I
Landsbyerne boede Urtemcend, der slet ikke vare saa daarligt forsynede. .
Skovene bleve i bette Tidsrum Haardt medtagne, og
Christian den Fjerde foregik heri ikke med noget godt
Exempel. Da Han under sin tydfle Krig en kort Tid opholdt sig i Odense, gav Han Ordre til Nybygningcr og
Reparationen der forte til Borthugning af flere tusinde
Oldentrcrer i de Bhen omgivende Skove, hvorved bisse
udtyndedes i en Grad, der noeppe senere forvandtes. Teglbroenderierne paa Kronens Gods stillede ogsaa störe For
dringer til Skovene, ligeledes den i Visse Egne bevarede
Landgilde af Kul og Ved, der maaske nok i sin Tid, da
Skovstrockninger maatte vige for den voxende Befolknings
Krav, künde vocre passende, men i det 17de Aarhundrede,
da Skovene vare saa stcerkt svundne ind, var det en slem
Idelse, som ogsaa Bonderne helft saae ombyttet med Korn
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eller Penge, efter som mange af Kulbönderne ikke havde
en Pind paa deres eget. Mange Adelsmoend handlede ikke
bedre med deres Skove, og det vilde voere formeget at
forlange, a t Selveierne stulde voere sornuftigere. Ved
Forordningen af f f 1655 fegte Kong Frederik d. III at
frede om Skovene ved den Bestemmelse, at den, der fik
Tilladelse til at hugge et Troe paa Kronens eller Adelens
Grund, stulde plante 3 i Siedet eller bode 4 Mk. for hvert.
Endnu ei Huusdyr fortjener at omtales for den Rolle,
det spillede i Datidens Landboliv.
Det var Hunden.
F ra en tidligere Tid havde man den meget foruuftige
Bestemmelse, at Bonden i Skovegnene kun maatte have een
Hund, og at samme stulde have det ene Forbeen afhugget
ovenfor Knoeet.
Men det gik med denne som med saa
mange andre Forordninger fra den Tid; de pegede kun
paa et tilstedevoerende Onde, men afhjalp det ikke, fordi
der Ingen var, der brod sig om at overholde dem. Der
var noeppe nogen Bonde, der vidste T al paa de Hunde,
der oprindelig havde havt Hjem i Hans Gaard. I störe
Flokke som Ulve jagede disse Kjotere gjennem Skove og
over M arker; de ikke blot odelagde Vildtet men sonderreve
ogsaa F aar og Lam, anfaldt Mennester, navnlig Kvinder
og Born, og det omtales flere Gange som farligt at
foerdes ved Natten i Noerheden af Byerne for Hundene.
I BylovSne optoges derfor en Artikel, der sigtede til at
indflroenke Hundeholde, t. Ex. Art. 2 i Bedingten for
Hoiby, Noeraa, Aarslev, Allerup og Torup: „Bcfindes
Nogle efter gl. Skik at holde lose Hunde, flal Han derfor
give 1 Td. D l til hver By".
Lignende Bestemmelser
sindes i de fleste andre mig bekjendte Bylove, dog at
Boden er mindre, og at der mindes om Forordningen,
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der paabyder, at Hundene skulde voere lemmede.

Heller

ikke dette hjalp, thi det faldt kun altfor ofte vansteligt at
bevise, hvem Hundene tilhorte.
Det var af ikke saa helt ringe Betydning for Bondens
okonomiste Stilling. om Han var S e l v e i e r , F c e s t e r
eller U g e d a g s t j e n e r .
Selveicrnes Stilling var ved Aarhundredets Begyndelse god, men dalcde naget i Christian den Fjerdes
Regjeringstid, da de bleve overvceldede med Skatter. Et
enkelt Exempel vil vise dette:
H a n s H a n s e n blev omtr. 1600 Eier af sin Fcedrenegaard i Hoiby, B o n d e g a a r d e n paa B j e r g e t eller
B a n k e n i noevnte By. Han blev forste Gang gift med
Ane Ovesdatter og havde med hende 5 Born, der hver stk
50 S ld r. i Arv efter hende. Han gistede sig anden Gang
med Abelonr Pedersdatter og havde med hende 3 Born,
der tilligemed Bornene af Iste Wgtestab tillagdes hver 27
S ldr. ved Faderens Dod i 1643. Han havde givet Enken
Skjode paa Gaarden, hvad der gav Anledning til en
Proces, der endtes med en Voldgistskjendelse, efter hvilken
den celdste S o n af forste Wgtestab, H. Hansen, stk G aar
den, medens Enken stk det bedste af Gaardens Fcestehuse,
1 O rt Rugscedeland i hver Mark og Eng til 3 Loes Hö.
Ved en Synsforretning, der i den Anledning togcs oder
Gaarden d. ^ 1644, bcstrives den som „ikke en af de
bedste jordegne Gaarde". Der manglede aldeles Oldenstov,
og der var 4 O rt
4 Skp. Rugland, som var Kirkejord, og hvoraf der aarlig gaves Landgilde og Kirkekorn,
hvorfor det ikke künde betragtes som Eiendom. Selve
Eiendommen vurderedes for 500 Sldr., om den skulde
fcelges til Fremmede, men „i denne besvcerlige og farlige
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Tid kan den, der boer i Gaarden, ikke mere end udgive
Landgilde, Skat og anden kgl. Tynge."
Det dar Heller ikke ringe Ting, der blev udredt af
Gaarden i Vinteren 1643— 44: 10 Langcegter, 9 Toerfkedage, 2 agendes Hovdage, plöiet til Klafteret (S t. Hans)
i 3 Dage, gjcerdet i 2 D .; givet i Skat 4 Rd. 4H P., til
Dragonheste 9
holdt Vagt ved Middelfart hele Vin
teren. Vi vide fra andre Steder, at Vagttjenesten af en
middelgod Gaard i noevnte Vinter Var 31 Vagter, der
regnedes til 1 Rd. Pr. Vagt.
Den unge Selveierbonde blev forlovet med Dorethe
Hansdatter, Datier af Hans Ju u l, Ridefoged paa M argaard. Han tilskjoder d. Z 1643 Halvparten af Gaarden
til denne sin Fccstemo.
Den ^ 1646 indfores i Aasum Herreds Thingbog
folgende Skjode af Ham: „Kjendes jeg Hans Hansen,
boende i den jordegne Gaard i Hoiby, og hermed vitterliggjor, at jeg af Nod og Trang i denne besvoerlige Tid
med fri Villie og velberaad Hu soelger til Herredsfoged
M ads Andersen en Have, som kaldes Bondehave, og Grund,
hvorfvr Han har givet 32 S ldr."
Denne Have lovbyder Herredsfogden d. ^ 1649 og
folgende Thingdage til Hans Hansen og Sloegt, om nogen
af dem vilde indlofe den; det ftete ikke, og den blev derfor
d.
1650 tilkjendt Herredsfogden som fuld Eiendom;
1652 dode Hans Hansens Kone og efterlod sig 3 Born.
N aar der ved Skiftet tildeltes dem hver 100 S ld r. og en
Seng til Voerdi af 20 Sldr., kan det maaske antages, at
der i Mellemtiden er falden Arv efter Ridefogden.
Hans Hansen indlod sig alter i Wgteskab med Her
redsfogdens Froenke, Ane Larsdatter, som Han d. f f 1653

216

tilskjoder f af Gaarden, og dersom den skulde blive hende
fravunden, skulde Arvingerne udrede til hende dens Voerdi
i Penge, og hun skulde forlods af Böen tage Barer for
den Medgave, hun havde indfort.
Hun dode faa Aar
efter uden Born.
1657 giftede Han sig med Kirsten
Madsdatter, som Han d.
1657 tilstjoder det bedste af
Gaardens Hufe, der Var bleven ledigt ved Stedmoderens
Dod, videre „Farnwders Eng" med det dertil hörende
Skovmaal; alt dctte skulde hun nyde sin Livstid, hvis hun
skulde overleve M anden; men efter hendes Dod skulde det
atter falde ind undcr Gaarden.
Dette Exempel viser bl. a. ogsaa, hvor omhyggeligt
der holdtes oder, at de jordegne Gaarde udeelte gik oder
i Sloegtens Eie. — Selb om en jordegen Gaard deeltes
f. Ex. mellem Fader og S o n , gik den hele Gaard dog
efter en af Eiernes Dod dog oder til den anden.
Blev
en Eiendomsgaard f. Ex. for Gjoeld fradomt Besidderen,
beholdt Sloegten dog Jndlosningsret og künde endog efter
loengere Tids Forlob komme i Besiddelse af den.
Som
Folge heraf vare Selveierne ikke tilboielige til at fravige
deres Gaarde, selb om Uretten Var paa deres Side.
Hendrik Davidsen hed en Bonde i Skydcbjerg, der
paa mange Maader havde ruineret sin Selveiergaard og
i rum Tid undladt at betale Skat.
Lehnsmanden paa
Hagenskov, Jorgen Brahe, havde derfor paa Kronens
Begne fagsogt Ham og ved alle Retter, ogsaa for Köngen
og Rigsraadet, faaet Ham fradomt sin Gaard og Kronen
denne tilkjendt som Foestegvds, med mindre Han vilde be
tale Skatten.
Da Betaling ikke paafulgte, lod I . Brahe
Ham paa lovlig Maade udvise af Gaarden, men Han brod
sig ikke derom.

Lehnsmanden lod da Sagen indstoevne
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for Baag Herreds Sandemoend, hvilke den j 1655 paa
Landsthinget paasvore Hendrik Davidsen et fuldkomment
B old').
Af det Foregaaende fees det, at Selveie den Gang
ikke var, hvad vi nu vilde forstaae derved.
Jkke blot
gjorde Selveieren Hoveri enten til et af Kronens Slotte
eller til den Adelsmand, som Herligheden og Rettigheden
i en saadan Gaard künde voere overdragen, eller betalte
Hovningspenge, men der svaredes ogsaa ved en ny Besidders Overtagelse af Gaarden en Kjendelfe under Navn
af Husbondehold; ligeledes gik der af en Selveiergaard
en aarlig Landgilde, der ofte Var vekslendc, saaledes at
der i et Aar gaves Rüg, i nceste Byg og i tredie Aar
Havre, altsammen foruden en mindre Idelse af Sm or,
Gjces og Lam, men det var dog afhoengigt af, hvad der
fra Arildstid havde voerct Brug paa Egnen; af en bekjendt jordegen Bondegaard, Sloebcekgaard, Kirkeby Sogn,
S unds Herred, var Landgilden eens hvert Aar, nemlig
^ Td. Smor, 1 O rt Havre, 2 Gjces, 4 Höns, 6 Rd.
Hovningspenge.
N aar Skat udstrives, svarede Selveierbonden dobbelt
nrod en Fcrstebonde.
I denne Periode talte Selveierklassen et stört Antal
fremragende Mcend; der brugtes meget i det offentliges
Tjeneste, som Befalingsmcend ved Landevoernet og Kystbevoebningen, fom Sandemoend, Noevninger, Proesternes
Medhjoelpere o. f. v.
Foestebonderne vare ogsaa ofte Strogodsbonder, og
fom Folge heraf vare de i Reglen fri for Hoveriet. Kun
') Sandemandsbogcn i Overrettens Archiv i Kbhv».
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ved saadanne Leiligheder, hvor det gjaldt om i kort Tid
at proestere den störst mulige Acbeidskraft, som ved
Jstandscettelse af en Molledoemning, bleve de tilsagte og
skulde mode, selv om de havde flere Mile at kjore.
Af
Thingbogerne faaer man dog det Jndtryk, at de ikke holdt
af det, og at det ingenlunde var noget ufarligt Hverv at
forrette Tilsigelsen.
De gjorde ingen Forskjel; enten det
Var Husbonden selv, Ridefogden eller Ladefogden, saa
modtoges de med Skjcrldsord og Overfald.
M an faaer
i det Hele ikke noget gunstigt Jndtryk af disfe Foestebonder; de foges idelig for Restancer, som de aldrig be
talte; besogtes de med Udpantning, sloges de med Herredsfogden, Ridefogden og Vurderingsmcrndene, og det gik
ved saadanne Leiligheder ofte paa Livet los.
N aar en
Feester havde ladet sin Gaard forfalde, odelagt Skoven og
samlet sig Penge, flyttede Han fra Gaarden og ind paa
et andet Gods, hvor Han var soerdeles velkommen, naar
Han ikke kom tomhcendet. Det gjaldt da om for Fogderne
at vcere paa Fcerde tidlig og sildig for at opdage en
saadan P la n og faae den forhindret.
Undertiden künde
det ogsaa lykkes en Fcrstebonde af Selvcierslcegt at samle
saa mange Penge, at Han ved Dodsfald künde indlosc den
foedrene Gaard.
Der hersker en vis Gemytlighed i Rettergangen
mellem Godseiere og Fcestere, som fremlyser af nedenstaaende:
D. § 1641 soger Hans Markdanner til R. Soegaard
en af sine Fcestere, fordi Han resterede med Landgilden,
havde ladet sin Gaard nedfalde, undladt at plante Frugttrceer og P ile samt Humle, bortleiet af sin Jord og forovrigt ladet den ligge udyrket.
„Overalt", hedder det i
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Sogsmaalet, „er det Hans storste N aring og Bedrift sardeles om Söndagen under Proediken at laane Skov og
Ved af Hans Markdanner og Andre paa de Steder, Han
agter det ikke igjen at betale, og sore det hen at soelge og
dermed sig at opholde."
Det dar vist det almindelige, at Fastet varede i
Fasterens og Könens Levetid, saalange denne hcnsad i
ugift Stand.
Der forekonnner Exempler paa, at Konen
forsogte at havde sin Ret til Gaarden ogsaa efter at have
indgaaet nyt ALgteskab, men saadant blev ikke billiget af
Retten.
D. 4 1654 paasvore saaledes Baag Herreds
Sandemand en Mand i Barlosetorup et fuldkomment
Bold, fordi Han, der havde giftet sig med en Gaardfasters
Enke og derfor tilligemed sin Hustru vare udviste af
Gaarden og „deres Jld udflukket", alter dar dragen ind i
Gaarden i „fuldt Gevar" og med sin dragne Degen havde
udjaget den M and, til hvem F ru Margrethe Norby til
Billefkov havde bortfastet Gaarden^).
Fasteren künde ogsaa udsiges af Gaarden, naar Godseieren godtgjorde, at Han behovede Gaarden til egetBrug.
Ikke saa faa Bondergaarde bleve i dette Tidsrum beboede
af Adelsmand, og endnn flere stode paa Grandsen mellem
Herskabssader og Fastegaarde, idet de stundom vare be
boede af Adelsfolk og atter igjen bortfastede.
Exempler
herpaa: M illinge, Rynkebygaard, Vestergaard, Kjarbygaard, Brudagergaard, Pilegaard (Leiholm), Hoierupgaard, Rosildegaard o. fl. — P a a sin Side künde Fasteren
ogsaa opsige fit Faste, naar Han havde klareret sin Skyld,

') Fru Margrethe dode under Retssagen, der fortes til Ende paa
Arvingernes Vegne.
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forsvarlig brugt sin Gaard og opsagt sit Fceste ved Midsommerstid. Fratroedelsesterminen Var da Philippi-Jacobi
n. A.
Jndfoestningssummen, Stedsniaalet, varierede meget
og rcttede sig efter Tidens Vilkaar. Det künde troeffe sig,
at Foesteren stk störe Vcerdier for at tage mod en ode
Gaard. Landgilden derimod var en Meise, der ikke künde
forhoies; nedsoette den holdt Herstaberne Heller ikke af;
„de vilde ikke forringe deres Jordebog."
I Misvoextaar
blev den reduceret efter uvillige af Retten udmeldte Mcends
Skjon eller fuldstoendig eftergivet. Da Tidens okonomistc
Forhold forvcerredes, blev Landgilden dog i Virkeligheden
nedsat, idet Gaarde bleve nedlagte og deres Jorder fordeelte mellem de andre Fcrstere; en Del „Enennrrker", der
havde voeret drevne under Hovedgaardene, bleve paa samme
Maade sordeelte; enkelte Herregaarde bleve fuldstoendig
nedlagte.
Den modsatte Bevoegelse, at Bondergaarde gjordes
til Sccdegaarde og Fcestere til Ugedagstjenere, havde tidligere voeret almindelig og var vist heldigere baade for
Herflab og Bonder, thi Ugedagstjenerne havde det ikke
voerre, snarere bedre end Foesterne, der — som vi have
seet — kun vare altfor tilboielige til at bruge deres storre
Frihed til deres egen Ruin.
Herstaberne vare ikke blot
interesserede i, at deres Ugedagstjenere levede under gode
Vilkaar, men deres W re forpligtede dem til at sorge godt
for og „vife Mildhed mod den sättige Almue", der var
dem undergiven.
Denne fra Foedrene nedarvede Grundsoetning blev den
danfle Adel tro til det sidste; den svigtede den ei i de
sorfoerdelige Aar, der fulgte efter den svenfle Krig.
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Kronen eller dennes Repräsentant, Lehnsmanden,
syntes derimod ikke godt om denne Forandring, eftersom
Adrlsmanden gjorde Paastand paa Skattefrihed for sine
nye Ugedagstjenerc'). As saadanne Gaarde, der i denne
Periode oprettedes, kunne ncrvnes: E gelykke oprettet til
Herregaard c. 1630.
Den sidste Bonde, der boede paa
den, hed Hans Egelykke.
H e g n e t, ogsaa ligesom Ege
lykke i Bostrup S . paa Langeland, oprettet til Herregaard
c. 1628.
Den sidste Bonde, der beboede den, Var Christoffer Krcrmmer, der havde voeret Huusfoged paa Nykjobing S lot. Omtrent ved samme Tid blev Bronneflette
By afbrudt og Jorden lagt under Nedergaard. Det sidste
Herrescede, der oprettedes i Tidsruminet, dar L e i b o l l e g a a rd . Erik Kaas til Lindskov, Hjortholm o. fl. Godser
tog Jord fra Hjortholm og lagde til sin stsrste Fcestegaard i Leibolle <1657), hvis Feester Jen s Jacobsen Han
udsagde, og som maatte vige, fljondt Han nodig vilde, „da
det dar den bedste Gaard i Sognet og af Ham forbedret".
Han lagde dernoest sine Bonder i Humble, Bostrup og
omliggende Sogne derunder og kjobte mere Fcestegods
dertil.
Da Han vilde hoevde Skattefrihed for sine nye
Ugedagstjenerc, kom Han i enS trid med Lehnsmanden, der
i det mindste ved Underretten gik Ham imod').
En vcesenlig Ulempe for Feesterne Var Molletvangen.
De vare forpligtede til at söge den af Herflabets Möller,

' ) Ugedagstjenerne gave dog undertiden halv Skat mod Feeste
bonderne. Aasum Herreds Thingb. f. 1657 F ol 5S.
') Der blev as Modparten under S agens Procedure som ogsaa i
selve Dommen lagt soerlig Bcrgt paa, at det slet ikke var nsd
vcndigt for Kaas at overtage Leibollegaard, da den baade havde
vcrrct fcestet ud og med stprste Lethed atter künde bortfcrstes.
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der laa dem noermest, selv om de fik 3—4 M ile at kjore.
De künde rigtignok stippe, naar de betalte omtrent saa
meget Haardt Korn til Mölleren, som Tolden künde blive.
F or Mollerne var det ganske vist en Nodvendighed, hvis
de skulde kunne svare den hoie Landgild, der krcrvedes.
I K lc e d e d ra g te n var en vis Soliditet fremherskende.
Der brugtes meget kostbart Toi til Kvindernes D ragt; en
Kaade af Klcede kostede alene oder 20 Dir., d. v. s. en
Vcerdi, der var lig en almindelig god Heft.
Men Moderens Kloeder gik som voerdifuldt Arvegods oder til Dottrene og deres Dottre igjen, thi man var aldeles fri sor
den Tyran, som kaldes Mode. Mcendene vare forholdsviis
tarvelige klcrdte, men Stadsdragten maatte dog ikke gjerne
mangle Solvspoender og Solvknapper, der ogsaa gik i Arv
i Slcrgten og i Nodsfald brugtes som Betalingsmiddel.
En Loedertroie (Kollert?) og Krave (sandsynligviis lodden)
sorekommer ncesten ved alle Skister. HyPPigt sorekommer
ogsaa Vaaben, Kaarder og Gevoerer, skjondt de LEldre
rigtignok regnede en „Kaardekarl" af deres egen Stand
for en Laps; de holdt sig til det traditionelle Vaaben
Rodkollen, Rodsthkket af en ung Eg, udarbeidet som en
voeldig Knippel; den havde enhver Bonde med sig, naar
Han kjorte ud, og selv Fogdernes Drenge havde deres
Rodkoller med sig, naar de kjorte ud i deres Herrers
Wrende. Saaledes klager Hospitalsmesteren i Graabrodre
Hospital d. ^ 1653 oder Lars Skroeder i Nceraa, fordi
denne forleden, da Hans Dreng havde voeret i Saaderup
at forkynde en Stoevning, vilde tvinge Ham til at kjore
for Ham til Noeraa, og da Han ikke vilde, Irak Han Ham
af Vognen og flog Ham med Hans egen Rodkölle, der l-lev
borte.
Derester tog Skroederen Hefte og Vogn og horte
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til Nceraa, og Drengen maatte lobe bagefter. Spyd eller
Spetzer, som de kaldes, forekomme ogsaa ligesom Oxer og
Stridshamre.
Det synes ogsaa, som Enhver gik med
Kniv og Gaffel ved sig, den sidste i alt Fald, naar man
gik til Gilde eller paa Besog; den forste derimod altid,
og ved Trcetterne paa Stoevnen og i Gildeshusene Var
det den bedste Voldgiftsmand, et Knivslag var som ostest
dodeligt.
I Boer i Bondergaarde forekommer ogsaa ved denne
Tid Egesengesteder, Sengesteder med Messingringe, Ege
kister med konstigt Joernbeslag; et saadant Beslag kostede
i Arbeidslon 6 D lr., flamske Hhnder, Pudevaar med
„gemene" Knjplinger, Dundyner, Tinfade, dreiede Stöbe
o. s. v.

3. OplySning, Soeder og Skikke.
Om Sondagen, for Prcediken, havde Degnene Arbeide
med at leere Ungdommen Katekismus.
Proesten stulde
have Opsyn hermed, og det künde ske, at det forte til
Uenighed og Thingfeerd.
Under Prcediken og Sangen
kom det meget oste til forargerlige O ptrin; navnlig koempede Kvinderne om Pladserne i Stolestaderne, og det gik
undertiden saa Haardt paa, at de respektive Moend ogsaa
maatte deeltage. Ester Prcediken tilspurgte Proesten Menigheden enkeltviis om Proedikens Jndhold.
Heller ikke
dette gik altid fredeligt af, naar Vedkommende folte sig
personlig berort af Sporgsmaalet.
Velhavende Bonder
fees at have ladet deres B orn söge Latinstolen, i det
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mindste i nogle Aar, og baade Foestebonder og Selvciere
holdt Leerere til deres Sonner, saa de da fik leert at lcrse,
skrive og regne. Opdragelsen fuldendtes paa en Skriverstue paa en Herregaard, hvor de indviedes i Lovkyndighed
og Thingfcerd. — Lovkundstab og nogen religiös Oplysning dar altsaa det, der prcegede det aandelige Liv hos
de mere fremmelige i Bondestanden; den forste dog nok
mere end den sidste. Som en smuk Frugt af den religiöse
Paavirkning fortjener dog at fremhoeves den Medlidenhed
og kjcerlige Omtanke, der efter Byloveve skulde vifes mod
de Faltige og Elendige; de maatte ikke folges af By efter
Solnedgang; dode en Saadan, stulde Hans Jordefeerd bekostes af Bylavet, og enhver Mand i Lavct dar under
hoi Bode forpligtet til personlig at indfinde sig i Ligfolget.
Hvad der i ovrigt meget maatte hindre sunde reli
giöse Forestillinger fra at finde Jndgang, dar den
groendselose Overtro.
Stoerkest var Troen paa E l l e fo lk e t. Ikke blot troedes dette at habe M agt oder Kvceget og kunne forgjore det, hvorimod det künde hjoelpe,
naar en M and med en Elbog lceste oder det. (Saadanne
Elboger brugtes endnu ifolge Thingbogernc i Slutningen
af Aarhundredet).
Men Ellekongen havde ogfaa M agt
oder Menneskenes Dottre, künde besnoere disse og adle
B orn med dem. — Derefter kom Troen paa G je n fc e rd ;
denne T ro forte til Opdagelsen af flere Mord. Morderen
turde ikke voere ude efter Morkets Frembrud, havde Lhset
tcendt hele Natten, foer ved den mindste Lyd udenfor hen
og stak sin Kniv i Doren, selv om der var Fremmede til
Siede. Det var ikke blot de ustyldig myrdede og hemmelige Forbrhdere, der foruroligede de Levende efter deres
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Dod, men ogsaa de, der havde mistet Livet paa ikkc almindelig Maade.
S t. Valborg Dag 1649 pantede Bymoendene en M and i Ronninge for 1 Td. Ol, som de
efter 8 Mcends Lceg (o: Dom) drak paa Hans Bekoftning,
sordi Han havde sagt, at „Bjerne M öller havde selv forvoldt sin Sygdom, sordi Han om Nattctidc rendte ud til
det S ted, hvor den Karl blev ihjelslaaet af Torden, for
at see, om der var noget Spogeri."
Troen paa Hexe og Troldmoend spillede ogsaa en vis
Rolle, men dog ncrppe saa stör, som man künde voere tilboielig til n t troe, naar man kjender den Torst efter
Hexeblod, der herskedc hos de hoiere Stcender og hos selve
Köngen. Af de Hexe og Hexemestere, der i Tidsrummet
kom for Bondernes Dom, blev ingen domt af den gode
Grund, „at Recessen siger, at den, der sigter, bor at bevise, og der ingen gjörelig Trolddomsgjerning er beviist,
saa o. s. v." — Det kan nu gjerne voere, at det Var mere
Bondernes störe Respekt for Lovens Bogstav end et mere
fordomsfrit S yn paa Sagen, der bevirkede deres sindrige
Domme, men det er alligevel et smukt Troek, der bedre
end en vidtloftig Udvikling vifer, at den betydelige Domsmagt, Forfatningen hjemlede Bonden, var i Hcender, der
paa intet Omraade vilde misbruge den og ikke bojede Retten
for den stoerkeste Fanatisme i deres egen Kreds.
Thi
negtes kan det ei, at der fremkommer mange Sigtelser for
Trolddom. S n a rt har en Troldmand odelagt en andens
Korn ved i Voxetidcn at stikke 9 S la g s Troe i Hans Agre;
saa har en Hex rovet en M and Hans Helbred, sordi Han
revsede hendes Born, der havde gjort Fortroed ved Hans
Plov; saa har en anden forstyrret en Families Lykke ved
at nedgrave H aar o. fl. Ting under Arnen i den Gaard,
15
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hun havde maattet forlade, for ikke at tale om, hvad
Tryllekonster der flulde have vcrret ovede mod Bier, S m or
og Kvcrg. — Lehnsmiendene derimod fik i Tidsrummet
flere Hexebaal toendte, men for at faae Dommen fcrldet
omgik de da ogsaa den lovlige Dominstitution, Ncrvningerne, og lode Herredsfogden og 8 Meddomsmcrnd affige
Dodsdommen.
Prcesterne isoer vare meget bange for Hexeriet og
vare saa ftoerke i Troen derpaa, at flere, der troede sig
soerlig forfulgte af Magerne, gik fra Forstanden derover.
Virkelig var der ogsaa noget meget uhyggeligt i den Be
spottelse af Guds Ord og alt Heiligt, Visse Troldkarle
ovede, og det kan ikke egentlig siges, at de vare heelt ufortjente til den flrcekkelige S traf, de maatte lide.
B landt de overtroiske Midler, der anvendtes for at
komme til Kundflab om Tyve og Ugjerningsmcend, ncevnes
i Thingbogerne: Banlysning fra Proedikestolen, der virke
lig öftere forte til, a t Gjerningsmanden, naar Han var
til Stede, fremstod og bekjendte Gjerningen.
Mindre
probat synes det at have vceret at lade de mistoenkte kncrle
ned, medens der blev rakt dem Brod og S alt, som de
flulde nyde og saa fvcrrge paa, at de vare uflyldige.
Ikke saa faa Bylove ere bcvarede i Thingbogerne,
idet de efter at vcere blevne vedtagne af Bymcendcne og
samtykkede af Herflaberne bleve thinglceste. Ved noermere
Betragtning stille de sig i 2 S la g s: de der kun angaa
enkelte Markers D rift eller blot et enkelt lcengere Hegn;
faadanne künde voere foelles for flere Sogne eller Byer,
og der var intet til Hinder for, at en enkelt Beftemmelfe
angaaende et eller andet Punkt af Vigtighed künde optages
i den, f. Ex. Forbud mod losgaaende Hunde, og de, der
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angik et Sogn eller By og ikke blot indeholdt Bestem
melser for Markernes Drift, Hegns Holdelse, Kvcrgets
Grcesning, men ogsaa havde Forflrivter for alt, hvad der
angik god Skik og Orden, saa den enkelte Gildesbroder
havde deri en fuldstcrndig Rettesnor for sin Fcerd i Bylavet eller Bygildet, lige fra sin Optagelse, „Jgang", til sin
Dod, og efter denne foreskrev Bhloven, hvorledes oet stulde
tilgaa med Jordcfoerd og „Afgang".
Der forhavdledes
efter Bhloven paa Stcevnet, hvorved der er at mcrrke,
at der var Forfljel paa Kirkestoevne og Sognestcevne. P a a
hint synes Proesten at have proesideret, og var det Vistnok
paa Kirkestoevnet, at Sognevidner angaaende Forarmelse,
Ulykkestilfcelde o. a. m. bleve udstoedte. P a a det egentlige
Sognestcrvne prcrsiderede Oldermanden, der füngerede 1
Aar.
Stcevnet holdtes paa „Thinghojen"'), hvor hver
Gaards Besidder havde sin bestemte Plads, saaledes som
Soedvane havde vceret fra Oldtiden af.
N aar Stoevne
skulde holdes, ringedes med Kirkeklokken, hvad Kirkeeierne
sjcelden syntes godt om, Prcesterne ikke Heller, men det
var forst langt frem i Tiden, det blev afftaffet. Enhver
künde lade Klokken rore og stoevne Byfolkene sammen.
Foruden Oldermanden var der en „Talsmand" og en
„Stalbroder", der synes at have stottet Oldermanden i
Hans ingenlunde lette Bestilling. N aar der var Tale om
Forseelser imod Bhloven, udmeldte Oldermanden 8 Moend,
der skulde loegge Forbryderen „i Vide", og hvad de havde
lagt Ham for, skulde Oldermanden og Hans Medhjoelpere
indkroevc eller pante for.
Forhandlingerne paa Stcevnet

') Det kan dog ogsaa spores, at Stcevnet har vcrrct holdt i Oldermandens Gaard.
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lebte ofte til voldsomme Optrin, og bet ligger i Sagens
N atur, at det ncermest er Beretningerne om bisse, der ere
bevarede i Thingbogerne, men der er ogsaa eukelte smukke
Skildringer af bisse Moder, der give os en ikke ringe
Mening om Bondens parlementariske Dygtighed.
Hans
störe Respekt for Formen trcrder her frem paa en smuk
Maade.
Boderne vare som ostest satte i D l fra ^ til 1 Td.
Det var bethdelige Mcrngder, der paa dm Maade bleve
drukne; Fylderiet gav igjen Anledning til Skjenderi og
Slagsm aal, der alter medforte Boder o. s. v.
Kong
Christian den Fjerde udgav derfor Befaling om, at Boderne
skulde scettes til Penge, og bisse anvendes til gavnlige
Foranstaltninger for Byen. Bonderne künde dog ikke finde
sig deri og cendsrde ikke Kongebudet, hvor ofte de end bleve
mindede derom; de havde ikke let ved at cendre den
gamle Skik.
Ungdommen havde ogsaa mange Gilder, hvor det gik
temmelig stoiende til ikke blot med Drik og Slagsm aal,
men i Mnsikken manglede ikke — Trommen.
Krigene i
bette T idsrum , der foranledigede Mandskabets Dvelse i
Vaabenbrug og hyppige Sammenkomster, bidroge ogsaa til
flere Gilders Afholdelse.

X I.

Wllriske Gjlteguelser as Lcll yngre Eornelius
Dmssürt sta WLsrummt I M — 1384.
Bed H o lg e r F r. R s r d a m .

Ä et er bckjendt, med hvor stör Jv er den yngre
C o r n e liu s H a m s f o r t samlede historiske Optegnelser
fra alle Tiber, og at meget ved Hans Flid er bevaret, som
ellers bilde habe vceret tabt; scerlig mindcs om Hans störe
Aarbog (Okrovologirr seouuäs) og Hans Bispekroniker, der
sindes trykte i Loript. Rer. vamosrum.
E t og anbei af
Hans historiste Arbejder er dog forblevet utrykt indtil vore
Dage. Saaledes den ret moerkelige Beretning om historiste
Begivenheder i Slutningen af Christian Ill's og Begyndelsen af Frederik I l's Tid, som jeg har udgivct i mine
Historiste Kildestrister I, 663 ff., hvor der tillige er meddelt udforlige Efterretninger om Slcrgten Hamsfort, der i
et Aarhundrede var knyttet til Odense.
Det gloeder mig
her at kunnc fremdragc endnu en Roekke hidtil utrykte og
som det synes forhen ubenyttede historiste Notitser af den
samme Forfatter.
De sindes i Universitetsbibliotheket
(Addit. 58. 8vo.), i en Pakke, der indeholder meget anbei,
gammelt og nyt, i broget Blanding.
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Ved Udgivelsen har jeg stillet Notitserne i kronologisk
Orden, hvorved de blive lettere at overstue.
I Haandflristct findes de nemlig for en stör Del kastede mellem
Hinanden uden Orden. Adstillige Begivenheder af S ta tshistorien eller vedrorende Kongehuset künde jeg vel have
udeladt, da man kjender dem andensteds f r a ; men derved
vilde jeg dog have berovet Optegnelserne en Del af deres
ejendommelige Karakter.
Jeg har derfor anset det for
rigtigst at lade det bekjendte og det mere ubekjendte folges
ad, saaledes som det findes i Haandflriftet. Forovrigt er
det ikke altid godt at sige, hvorfra Hamssort har fine
Notitser.
M en det er kjendeligt, at blandt Hans Kilder
har navnlig vceret en Roekke Optegnelser forfattede i
Middelfart eller paa Hinsgavl og scerlig omhandlendc
Forhold og Personer, der knytte sig til bisse to Lokaliteter.
En anden Roekke Optegnelser flriver sig fra Proesten
H r. L a v r i t s M a d s e n i Tryggelov paa Langeland.
Nogle Notitser stamme aabenbart fra en i Sverig forfattet Aarbog. Hvad der stjonnes at voere hentet derfra,
har jeg betegnet med *.
P a a enkelte Stcder meddeles
Uddrag af Breve, hvis Forfatter noevnes.
Skjont Optegnelserne begynde med Aaret910, er det,
der findes fra den oeldre Tid, dog saa spredt og tildels
saa lidet nojag tigt, isoer hvad Aarstallene angaar, at jeg
har ment at burde begynde Meddelelsen der, hvor Hamsforts saakaldte 6kronologis oeeunel» stutter').
Hvad jeg
') T ildels som Curiosa kann« folgende af de tidligere Notitser dog
her hidsoettes:

*^.llno 1L82 Inxriäis viäna Ledeniogeasis 6otka ouw mnltis
virßividas et Uaodtiläe vaaiea virAins nodili, tempore Aartioi 4 kapw, Rowaw, 6omxosteIIam, Hierosolxwam proüei-
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har optaget, er visselig fragmentarist nok og kan ogsaa
have andre M angler; imidlertid haaber jeg dog, at Kjendere
og Elftere af vore historiste Kilder ikke ville misbillige
Offentliggjorelsen, ikke blot fordi Lcrsningen af det origi
nale Haandstrift for de fleste vil vcere meget vanstelig,
men ogsaa fordi vi gjennem disse Optegnelser faa adstillige historiste Oplysninger, som maaste ikke ad anden Vej
kunne erholdes. Som Exempel kan anfores den ret moerkelige N oüts om, at da Christiern II 1532 förtes som
Fange til Sonderborg S lot, kom Han forbi Middelfart.
Skibene maa altsaa vcere sejlede norden om Lerne, ventelig fordi man havde Hast med at faa den ulykkelige Konge
vel forvaret under Laas og Lukke og derfor ikke turde
vente paa fojelig Vind.
Af lignende Specialiteter, der
dels udvide vor historiste Kundstab dels stadfocste det
andensteds fra bekjendte, vil Loeferen finde flere.*
soitur. Llaobtiläw ooninxium 8pon8i re8puit, <ini Iraeta eeruies
moritur ad alts. 8ealL eaäen8. Hmu8 viäu« oxera äowurn
reuei8D ecenodium vomimoi oräini3 vLr§Lniba8 extrnitur
8edenin§ikv Ostroxotorum.
*In6 onuentu 8earen8i xiinoipum LlaAvi rexis 8ueonurn st
Diioi vauorum Lu Ve8troA0tdiL LIa§nu8 v i 8LULlä VLNU8
proiioeat 8ueonem korti88imum ^nern^ne, xv8ito eyuo et cen
tum 1ibri8 arxenti pari aääitie vietori, äeuineitur a 8ns0ne
Lrev§i8lo klata viro taoiturno.
^nno 1321
1312) mortuo Valäsm aro änoe puiLw) 1uniori 8ueoeäit ÜIin3 Lrieu 3 ; die Iratrem 8 usn 0 nsm baduit,
iiui Obrwtoxtwri II rexi in 8srnijt. j^Hvis bette er rigtigt, maa
denne Svend vel have vceret en ucegte S o n af Hertug Valdemar IV.)

Anno 1441 wandt ko. Christopher Wogenborg udi Judlandt
y Hanneherdt femte dag Pintze.
*In ooronationv re§i8 Obrietoxbori Lolmij in 8ueonis. «iuiäam Rao2 oniu8 ^Iorio8U8 in torneamento äsninoitur et
e<in0 äeh'eitur a. ülovaodo vominLeano e^uits Ln8i§ne, yuL8io
mnlt08 äeuieit.
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^.nuo 1454 in xrotssto 88. M disni et 8sb»stisni
vsnersdilis in Odristo pstor v . llsnviokinus episoopus
Otdoniensis pertrsnsinit pssssxium Neäelksr super xlsoisw.
Oonstitutio Okristisni re^is ksots VidurZi äis Lxiäis
^vno NOVLXVI').
1469 N srxsrits vornioslls re§is Llis in
mittitur.

8ootism

1472^) uinoitnr insi^ni oisäo Odristisnus rer sä
8toedolwium äis 8. vionxsii.
losnnes pontikex I^unäensis v ei et spost. seäis xrstis,
OIsus Rosoiläensis, losnnes ^rusieosis, Osvntus Vibsrxsnsis, Isoobus Lur^lsnensis, ketrus kixensis, Osrolus Otdoniensis, ivänIZent Leolesise Lliäslksr, Hskoise willssiwo
güsärinAtzntssilno sextusZesiwo csuinto.
1476 Odristisnus I rer vsnorum suxet telonisw^).
Otto Hislson äs Liornkolm ex kswilis Lossrioruw,
domo üäe snticsus, pruäsvtia sinxulsri, speotrdilis ssnstor
trimn ressum Lrioi kowsrsni, Odristopdori HI Lsusri et
Okristisni I OläsndurZij, LeUo xrsestsns et wann prowptus, ioterüiit prsslio sä Lworusä, ubi wuitis uulnoribus
sikeetus inxriwis in espite, odtinuit uirtutis srxo s reZe
OsIIesm prseksotursw, yusin xrx »nnis ksrs tenuit, rexi
nero Odristopdoro et Okristisno xrsekeotus xslsti) kuit, s
Odristisuo äeoique wsxiwis ouwulstus donoridus, et usos-

') S e Danfle M ag. I. 318 k.
') Skal v«re 1471.
') Denne N otits sindes blandt Hamssorts Uddrog as en i Nordtydflland (Holsten?) sorfattet latinsk Aarbog, as hvilken jeg forovrigt ikke har fundct Anledning til her at uddrage mere, da
Notitserne i denne sjceldnere angaa Danmark og for det meste
ligge forud for Aaret 1448.
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tiovs oKieiorum eouosssa domi eonssvuit, oonsili^s optiMU8, reUZiosus.
Vxorsm dabuit llelsnam Lolßeri OrsZsrson üliam äs Liersbolm, vni ^ndrsss Olüsson äs
Liornbolm uiduam, eum qua aeospit iure matrimonij
Liornbolm, st sx kos eoniuxio prssstavtem §enuit ülium
Lrieum.
Lloritur Etats st lauäs xlenus anno 1477, 86xultus kandrusi^ aä Lraneiseanos in saeello a 86 oonäito
st monumento i1Iatu8, quod uiuu8 sidi posterisque poni
eurauit.
Vxor ipsius odizt anno 1470 ibidem sspulta.
Lorum 038L anno 1562 a posteris translata sunt.
v . Lrieus Otit8on
.
prseksotus prsetorio.
>
v . Meolaus Losarius.
I
o . Lrious Lanner, LlaZ. Lq. — Lletta.
«
>-------------------------------------------------------------------------1
NaZdalsna uxor
Lir§itta Lanner
Otto Lannsr.
luari Orabbs.
de LIintkolm.
>
Lnva uxor ^dsolonis Ve§sri.
^nvo v n i LlOVLXXXII. IX. Uaj. obi^'t Reusr. in
Okristo pater v . lens luerson spiseopus ^rusiensis.
Orate veum pro so.
Okristiani primi rexis medieus uoeabatur OuZelbrst').
*^nno 1490 eirea Oalsnd. Oetod. tres soles st lunse
apparsvt.
*L.nno 1494 kinivA et Lotborst xzsratN krequentsr

') Neben under denne Notits findes: Luins 0^ m s1U 8 compositLo b s o kait, og derpaa Angivette af Sammenscetningen og
Tilberedelsen.
M en bet hele med Undtagelse af ovenstaeende
Bemoerkning om Lcrgens Navn er alter overstreget.
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errmt in rnps Luitsark, ynse est ivtsr ürvoiLnäiLw st
Islnnäinin').
1495 Osor^ius Vross pr«tor kionirs, ^nxo Orim
prssksetns Rnäßaräiss, lornnss Ltixsov äs Vsrup.
*^nno 1510 066181 prsslio in Lonnin Lrxatonis Lertelson knnus vror proourat in Lusoninm äsänotuw.
^nno (nt 0 . I^sursntius Nntson pastor ^r^eioKsnsis
in I-ovAlnoäin seridit) L osto 6liristo 1513 äis äowinios,
qu» fuit nltsrn äiss n NioLavIis, oelebrnuit loanoes
Liornson 6uw virxios nodilissimn Osrtrnäs ^.ntooij knsperßH I'. ouxtins I^ielstrupü, st oonssornti svnt io
Oläroppevsi äeludro nd spisoopo Otdoviensi lotinovs ^ v äsrson. — Lnno sscsuonttz äis äominion trinitntis iuauANrstur in rs§sm Okristinons.
^nno prorimo oslsbrauit
nuptias äowinien post I^snrvntij. — kostsro sntsm »ono
(1516) onsoitur äis 24 w. ^ugnsti nobilissimn VirZo
Nnrins Liornäotter, M n loiinnnis Liornson äs MIstrup,
c>uB postsn vupsit Innro I,nv§io ^uovis k'. äs 1'disrsdeok.
Nuio VirAivi äsäionuit lidrurn wsäioiorlsm Lnursvtius
Nnttbiss pastor DrxgsIoHsnsis Lnlnnässs') anno 1526.

Uromas 6aräinalis gtriAoosnsis, patriarotia Oonstantinopolitanns, IsFntus aä Vnnos sto?), orsat kowss Olaum
^Lnn^ O^omitsw^ kalatinum 1514 ^uinto läns luvi).
Item 1516 m. Inl. LtriZonij.
') I den skibyske Kronike noevnes Pyning og PuthorS blandt flere
som berygtede Sörevere i Kong H ans's Tid (se Rsrdam, Hist.
Kildestrister 1, 28).
') D . e. Langeland.
Om Proestcn Hr. Lavrits Madsen, hvis
Efternavn nok ikke sorhen har voeret kjendt, se Kirkehist Sam l.
11, 453—4. Bentelig stammer den medicinfle Notits vedrorende
Christiern I's Lage ( S . 233) fra Hr. Lavrits MadsensOptegnelser.
') Jvfr. Ny kirkehist. S a m l. VI, 756 sf.
Strigonium er Gran i
Ungarn. Om O luf Bang se ndf. ved Aaret 1520.
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1515 WA6N3 terrsewotus 21 ante vatimtatsm 6bri3ti
6t P08t temxs3ta8.
Loäsm anno xriäis 8. Laurentij rvxiva Lliradeta Solsivxo Lakmam uenit, so iugentes erant
pluui«.
Lo anno, quo kueruvt nupti» LIi8abetsö eum rexs
Lkristiano II, woritur ^.nna uxor I'riäerioi äuois Lolsatiss
xostea rexis, äie 8. 6ruoi3.
IoallN68 ^vxelu3 ^.reiwboläus NUV01U8 kaxD I)S0M8
luit LaäersIebiE anno 1516 m. äuv. ä. x.
loanves ^nA6lii8 L.roimdo1äu8 prsepositus äs ^.reisate')
knit L.380MD 1517 äis I^unss m. äunij.
Ioanne3 Vi^iM Laäsrsleuiensis et in Llors 8Iesuioen8i3 et Lnrxlanensis vioeesinm xrsöpositu8 st Loseiiäell8i6 et Llp 6ll8i3 6anoniou8, äeputatus oowmi88ariu8 ab
loaons ^.nZelo ^reimboläo, äatum Vibnr^i anno 1517
pevnttima Ootob.
Olaus Lang äs Lleäeikart, 6Isriou8 Otbonisnsis vio06813, 8. kapD eapellanus, reotor Loolssiarum in ^aüo et
60 Nß68tet 2) Ripen8is vioeesis, saori paiatij st aulss Lateransv8i8 cowes ?alatinu8, 1520 ereat LI. ketruwb) tabslliovew.
*^.vno 1520 Lriou8 VaUcenäorp xontikex Mär08ien8i3
soridit l^eoni X kontif. Llax. äe monstris inarinis ^ornexise,
wisse in 0N8tri altorius eapite.
') I Hdsir. staar urigtig: ^rte8ota.
Kongsted Kirke i Elbo Herred blev odelagt af Svenflerne 1657
og er ikke siden opfert.
Vistnok M . Peder Hansen Bang, der siden blev Proest i Middelfart (se nedenfor S . 239).
P aa Stam tavlen oder Familien
Bang i Gjessings Jubellcerere III, 118 og 123, er den ncevnte
Proest i Middelfart opfert ferst som en S e n af Oluf Bang og
siden som en Sennesen af Ham (begge Dele lige urigtigt), hvorved
der naturligvis sremkommer den sterste Forvirring.
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*^.vno 1520 8 Nousrnb. r 6x 6 kri8t.is.mi3 I I Ilolmij
oeeiäit 94 8 usonurn optimat68, ivter c^uos kuit LlaßvU8
loanviZ prssksetus, qui 6X6rti 8 uirilidus st coräs sxspto
cruei akkZitnr, item in 03tro§otia rnulti aküciuntur supxlicio.
Dt äis kuriüeatiom^ Llariss ^dba .8 st wonaoki
Niäalsn863 sudrvsr^untur.
*8 mkart Lrsmsn 8i8, krotowimn 8 st NuAator rs§l 8
Okristiani II Dam, Isssit mu1t03 st autor rvultarmn cssäium.
*^nvo 1521 in Lns Llaji valsearlij arma in 6 kri8tiavum II rsxsm 8urnunt änos Oustauo Lriei aä ^ rv 8iam,
udi i 11iu3 xrDsiäia rsxno ^sljLoinntur.
*RicoIau8 8 ol8ta xrL6ksctu8 Okri8tisrni II Ksßi8 8nsons8 usxat sxactionidu8, a rs^s su8psnäi iubstur.
Lx 1itsri8 Olai 6 ang anno 1520 3orixti8 äis 8 w.
vscemb. Lornss. Ll. üsorßius 8 kotborAk slectus in pootiLesrn I^unäsn86m oonkrmationsm arnkit Lomss apuä
kaxam (qui quenäarn uolsdat Oaräinalsm) kausuts rs^s
vaniD xsr Ll. Llattkiam Llarquaräi, ^rekiäiaconmn Rixsv 86w, etLaräuieunr I^onZkennw, canonicum 8aknjsn3sm,
Romam mi3808, qui äi 8esäunt vikil imxstrants 8.
Lex
8 usoniaw äommt st eoronLtu8 Lolmij äis natiuitati 8 LlariD m. 8 sptsmb.
k ar 8 sxsrcitus in Loru 88iam mi88a
contra kolonos, in auxilium LlaZni m a ^ t n .

L 1itsri8 siu8äsm Olai m. 3un. ä. 20 anno Näxxi,
äati3 RomD. Rex Vanu3 äomuit 8u6oniam, ndi IoanvS8
^närsss Otkonisnsis spi8copu8 uicersgentsm rsßi8 st aäministratorsm ßsvsralsm rs^ni illiu8 a^it, st illorum oeei8orum spiseoxorum loco Otkonisn8i8 epi8eopu8 (retsnta
Otdonisn8i tarnen) sueosäit in 8trsnAsn6v8i, st VvU3
I'ksoäorieu8 81s§kslc in spi360patu 8eLrsv3i 8U66säit.
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Oeorgiu8 8 o0tborg Meetus I)Unäev8i8 kortuuse iaiuriam
patitur.
L literia s^eiueäem Olai Lang) priäio Lai. ^xril. anno
1522. koatHuam euperiori anno rexvanu8 regnum 8ueoniV
obtinuit 6t eoronatue 6886t, P08triäie 71 Lar0N68 nodil68
regni xrimat68 6t äuo8 6pi860p08, 8oar6N36m et 8trengeNSN86M, pleotit eapite 6t eomburit, tzuare mobile uulgu8
naota oeoaeione redellare osepit. Lolmium et alia ea8tra
vanue aäbuo per üäelee retinet, cjuoa eommeatu iuuare
oogitur e vania.
6ruäelitati8 oau83am kiii836 uoluut
Lbeoäorioum 81ageic ^lowanum amieum 8igi8b6rtss, <iui
p08t vominatue kuit aä epi3eopatum 8earen86M. 18 xropterea per epi860pum loaiwem Otbonieneem . . tum äuäum
iu regi8 gratiam reuer8um et gubernatorem 8ueoniöö interreeto tempore iu38u regi8 äetentue kuit, 8eä eo per
kaoorem 8igi3bertss liderato, eauea tota iu epieeopum loauu6m Otkouieueem retorta 68t, igitur mi-ser epi800pU8
Otbouieu8i8 in oareerem iterum retru3U8 extitit. v . Ioauu68prL6p08itus I'0kt6N8i3l) nomine regiedona epieeopatue
eoutreetat.
0 aämirabile kortuvss luäibrium!
Hieoäorieue kormiäane euxplioium in pontiüoem I^unäeneem
promouetur, eieeto 6 eorgio 8 o0tborg0, csui eleetue legi
time biennio paeiüoe xrsekuit.
Lligitur quo^ue in epi-*)

*) Jeg benytter Lejligheden til en Rettelse i de bfterretninger, jeg
i Sam t, til F yns Hist, og Topograsi 1, 204 ff. har meddelt om
Provst Hans Hansen.
Naar jeg nemlig der paa v r . C. P alu dan-Müllers Ord (Jen s Andersen Beldenak, 2den Udg. S . 27)
har omtalt, at Biflop Jen s Andersen 1508 havde undsagt Hans
Hansen, da er det, som C. E. Seiher har gjort opmcrrksom paa
(Danmark i celdre og nyere Tid II, 644), ikke Provst Hans
Hansen, der den Gang laa i Strid med Bispen, men derimod
Ädelsmanden Hans Johansen Lindenow.
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soopum Oslosussm loavues Llulv, et pro eins oouLrwatiooo
Rowrs tuit ketrus Leruaräi äs ^ sn e s') et adijt re iukeota
od poutitiois adseutiam iu vispauia. — Vrsotivnes graues
iu vauis. ksstis iu kiooia wuitos ^ssouise autsrt.
Vitsrse eoäsm auuo (1522) m. ^ug. ä. 6 soriptse.
Lrsetioues grsuissiwss iu vauis, oaiu re r, gui er
douis iuoolarum äsoimas auuo supsriori aooipiedat, uuuo
tribututum (!) in doua siuguia uigesiwarum et tortiam
partsw proueutuuw saoeräotum Kader« uult.
Viwdri
ävtreotant tridutuw et redvUiouom iuoipiuut, et Lvauäioaui) quoque er waiors parte.
Lueei omnos äekevoruut,
retiuent tantuw vani volmium st 6alwarniuw.

vauis

dvlium ksoiuut dudeoeusvs, aurilio Lueonibus suot. 8igisderta txraimiäsw eierest et oinnia pro libitu »git, dseo
io vsuiaw et Lelanäiaw oolonos volauäos uooauerat, qui
rvj nauidus usuerunt, guorum wulti a Rustiois truoiäati
atyue di suppdoio a Ligisbsrta aLeoti. Iu Malidet vioeosi vst uioarius rsgis seu prsekeotus, krokaas äiotus, ius
dadsus in voolesiastioos et Vaioos, guem oowitautur spieulatores rv, uuas saosräos et oaroiker. v r dis vrokass
trss iu vimdria suooessiue iutsrewpti suat.
^uoo 1524 w. äau. ä. ultimo v . ^ioolsus Liläus äe
Viuugsgarä oelsbrat nuptias oum Llisadota VIstsnä ML
Isus volgsrsou Oiiwiugse, kuit is prsekeotus eiroa auuum
1527 Ladusij et Vartdergi.
1524
knäerieus eorouatur vaknirs ao äis 8. Vgiäii
oonusoit regem Vustauw et legatos maritimsruw Llaiwogi)
et koeäus iuiuut.
') Om dcnne Mand findes Esterretnmger meddelte i Sam l. til
F yns Hist, og Topografi 1, ISS. 212. SIS. 286—S.
Jvfr. N y
kirkehist. S am l. III. 291.
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1525 äio Vsnsris ante ValdurZis sine äie Vitalis
pußna aä I^unäas Losoire.
'^ v v o 1525 6niplioF pirata cum sooh's 70 supxlioio
aKeitnr Lamburxi.
. . . . ' ) anno Initiator saoris kstrus Lan§ ab Lpisooxo Otkonisnsi loanno ^n äres.
1526 odijt Ll. lilrtdias Harcsuaräi arcliiäiLcovlls k ipeosis in Llosnix.
1526 vomicslla in Lornssirm wittitur.
Lxitapkium reßio» Llisadetse aureis littsris warmori
insenlptuw, suetorv Lvrnelio Leeppero, odyt dsec anno
1526, 6 svä»ui').
^nvo 1528 knäericus rer spoliat Hcolesias in 6iwbria inkoriori valis?).
1529
äis Nervur^j post knriüestioois Hariss Ilaävrslebij seriptuw eäiäit aä Ldristiauaw III äuoew Lberdaräus
Vbiävvseds saovllavus contra M lodiorew Lotman sacrawontariuw, pastorom vkilouisnsom.
1529 circa oatalo viui loannis Laptistas Kanister
Oanutus Üonrioi exisoopss Otlronioosis roßiwen v . loanvo
^näress abäiosnts ini^t.
Loäsw anno Rosoiläensis opisooxus Lt loaodiwus Ronnou.
') Aarstallet mangler, da et B lad, hvorpaa det har staaet, nu er
tabt; men en N otits, der feiger umiddelbart efter, er fra Aaret
1526.
Om den ncevnte Peder (Hansen) Bang findeS nogle
Esterretninger i N y kirkehist. Sam l. VI, 271—3. 756—62. Det
er ikke usandsynligt, at Han dar en S e n as den S . 240 omtalte
H ans Bang i Assens.
') Denne Stedsbestemmelse angaar Epitaphien
En Afskrist as
dette, der udgjer 14 Disticha, er indsert i Hdflr., men sorbk
gaas her.
') K ola er en mindre Klokke.
Oimdria inksrior er Nerrejylland,
en Betegnelse, der ogsaa andensteds bruges (se Su hm s Hist, as
Danmark L1I, 708).
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1530
aliquot n au e srsr inkussiam wisit contra Lsusrinuw I^ord^ et kussoe, quoruw trss uol quatuor perieruut oaukraßi» in portu aä l^oräen. Vsnisntidus illinc in
Russiam vanorum nunoqs, luZa abisrat Lsuerinus dlorbx
in 6srm snism aä Impsratorew.
Loäsm anno äur Lolsatire nomine (lkristiauus proticiscitur in Isorusgiam pro suscipienäo äiaäsmats, quem
tamsn non inäotatum, inooronatum autem xrocsres illie
et spiecopi äomum rswissruvt.
1530 aä vanäscoronam capitur Lalsna.
1531 w. äul. ä. 11. woritur loanvss LanZ proconsul
^ssoniss.
1532 6dri8tianu8 captus re r ante vaursntq xrsetsrnaui^at Lakoia Nsäiapkorum tribus nauibus 8unäerbor§um
uereue, udi iurta urbem Llsäiapkorum nentnw, dowbaräse
emissse et e 6os1o tonitrna et uenti. Ijsäem äisdus 6omitia publica Lsknise, säkusruut orator«8 6«8aris st Oallorum.
v is RswiZij intens tswpestss.
Leounäa keria
ante dlartini intens temxsstas, uentus et inunäatio warie,
xrseter naukraxia facta, aliquot willia in Frisia et v itwaria submsrsa dominum. Vißilia Vaurentq 8ooäsrbor§i
vkristianus rer inoaroeratur, et altera äie I-aursntii moritur capti rs§i8 Llius loannes.
1533 Lsllum Vubscsosium vontrs vollauäos. 6nca
testuw dlicaslis prrelium inter Vudocsnsos st volanäos
Vsssariauosquo.

Vudecsnses proüixati, smissis bonis multie

st dalsoidus.
Llissi orstores a vauis Voltzanssus vaucellarius, v .
Otdo Oruwxsllus st Llslodior Lsorouius aä rexinam Vnßariss Nariam in LsIZium.
tzuidus rsusrsis Vowitia
Otdoniss publica dadentur äominica proriwa blartini ac
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vsesarianis rs3pon8uw.
voäsw anno ViZilia 8iwovi8 et
luäss ualiäi38iwu 8 usntu8 et tswpS8ta8.
1534
Vowitia') in Oa88b1 aäkuit 6kri3tianu8 äux

Lolbatiss oum VolAanßo Kuiu8^) areis 8sn86ALue1 oaxitanso. vis Vaurentij wans Üol8ati suw Vani8 a eowits
Oläsdurßieo IssoduiAi äsuinsuntur st elaäsw aseipiunt
oxxiäo sissti.
1534
priäis Lartdolowsi 3 si^na Nsäiaxkoruw usniunt aä xiL68iäinln, st N3gus wsäia varnsualioruw psrwansnt.
1534 äis Ioui8 xv3t L^rnonis st Inäss xuAna vslitans
aä La1w8taäiuw.
1534 Fredag for Juffel tha stormede Hertug Chri
stian^) for Aalburg och wandt.
1534 6kri8toptioru8 60wS8 totaw oseupausiat vaniaw
sxespta vxwbria. 6tui8tianu3 diswadat euw 8snatu vanieo Ooläin^D.
1535 äis Narti8 ants Nareslli hos tyeuende dag
Jule stodt slaff y Helsingborgh.
1535
wsäia xai8 eiuiuw Laknisnsinw ae sguitss xro6si86untur kinZ8taäiuw st obisiäsnt vrasoZdolwinw, itsw
8. Larnadss äis uieit Odri8tisa^ni sxsreitus in Konia.
1535 ^ 880nia odss88a, pu§na in wonts ^auro^), eaxiuntur nauss vudsesnsiuw xvj, Laknia od8S88a.

') Saaledes staar der tydeligt nok (for oom itüs); men det er ikke
den eneste Gang, Hamsfort stoder an mod latinsk Sprogbrug.
Dette
tydcr paa, at den KiLde til Optegnelserne, som
her er benyttet, oprindelig er forfattet paa Hinsgavl eller dog i
Middelsart.
') D. e. Hans Hoer under Johan Rantzov.
D. e. det i foregaaende N otits omtalte S la g paa S . Barnaboe Dag.

16
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1536
Viti et Lloäo8ti ^wbr08iu3 eon8u1 et illiu8
a886else trueiäant oiu68 in koro Veteri Dakni«.
1536
6ome3 et ^Idertu8 üleZapo1eu8 regno kreäe
exeeäunt.
*^nno 1538eirea autumnum nulla daleoum kuit eaptura in Leania, Deo opt. max. mereatorum auaritiaw et
3oräe8 ulei866nte.
1539 kuit Lleäiapkori mari8 nunquam ante auäita

inunäatio inter Nartini et natalia 6kii8ti, yu« inA6N8
äamnum eiuidu8 äeäit.
^nno 1540 äie Dominica ante ks5tum Llarise Ln Darneualidua woritur Dominu8 ^uo Dunxiu8 Vineentij I'.
Hiier8deoi. k'uit s kamilia Deuroium.
8epu!tu3 in äeludro LnßommenN.

Huiu8 ^enealoßia 68t li«e:

O. Daurentiu3 I820N L<i. ^.ur. äe ^r8beL.
I
D. ^6N3 Daureon L<1. ^ur.
D. 188 Ien 80v L<1. ^ur.
>
D. Iuaru3 Ien8on Dq. ^ur.
s

D. Vineentiu8 Dunxe
D. Luo Dun^e

^.UI'.

^.ur. moritur 1540.

Iuaru3 DunZe.
äie ka8cdöö temp68ta8 uenti ua1iäi38imi.
Ai88i Oratoree a re§6 Dano aä 0«8arem et inäuei« trium
annorum 00N3titut«.
1540

Altera äie a8een8ioni8 Domini eoäew anno Oomitia
publiea Dakni« a re§s et 86naiu kabita, et paulo ante
vL36itur LIaKnu8 re§i3 k'iliue.
^nno 1540 ivoonäio perit Doi3enum et paulo p03t
L.rdu8iuw.
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1541 Oomitis. kadita Ilaknise eum optiwatibns äs
xrokeetione et eonooräia. rezrjZ Okristiani ourn Oustauo
re§e 8ueonuw. — vie k e in et kanlli moritur ketru3
kondo prooonsul Neäiapkon. — Oonaistoriurv ereotum
M konis^ p 08t loan. Lnptiatse. — Llontur Voltzanxus
6aneeIIanu8 rexni et LenseALueli prsekeetus.
1542 in nerba Ikiäenei äeaiAnati

rezia

Otkonise

iurant 0MN68 äie loan. Laptistss.
Oonseriptse inilitum
eopiss et in Koberns. st se8tiua per vaniain et Holaatiam
ä68tnbutsö. Ku8ti 60ruw seäitio in 8ueonia.
HollLnäi
xarant el^886in eontra 0ano8, 8eä iwpeäiti uentis. I'ran<ri86U3 ^Li0e1c6n!iU8^ kt prs6keetu8 HenaeAauellse.
*^nno LIVXKIII Ll. v . 6n8tauu8 8ueonum rex äeüeientiknb 8malanäi8 uexatur et a vanoruin re^e Okri8tia.no III auxikum petit.
^vno 1544 äie ?almarum moritur LlaZnua 6oiu8
8eanäerdurßi.
1544 Oomitia. 8pirss oum Osö3are, Oallo, va.no ete.
et inter 608 pax oompooitur. — Oaritaa annonss, et per
integrum annum in re^no et äueatu rex kaduit 35 8i§na
militum, et xax inäe kaota. eum Os68are et vitwarsis. —
vominioa. proxima ante I<ueD LuanAeliatse äeaponsatur
^ran6i86U8 Lrokenku8iu8 oum vxore ^nna. 8irinke1 Otkonise, xrsesentidus rege 6kri8tia.no, vorotliea. reZina. et
liberia.
1545 vorotksa rsßina. pexerit OoläinßD äie annuneiationi8 Llarise Llium loannem nodik88. puerum. — Ooinitia dadita sunt Otkoniss, interkuerunt orators8 luude16*
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een8Mw, Hawdur§en8imn st Oallorum petentes auxilium
et subsiäiuw nauium contra ^.n^lum).

Loäem anno 6owitia Dafnise prsssentibus reßi8 0a1Iiss
lexatis äie NaZäalenD. — Dominica xioxima post assumptionis Nanse nuptise ?ranoi86i Lraekendn8ii tuernvt
Neäiapdon. — Oapitur Lrunsni66N8i8 äux. — Inanäatio
a^uss, tewp68tate8 et naukia^ia, 1on§a et dorribilis Kiews,
annovss earitas, moäins karinD uenit 5 soliäis, inoäius
Lrasij 5 soliäis, auense 8 albis.
^nno 1545 iwpositum ^aue tributum per Daniam,
äadatm- äe aratro 3
Li-^snti, et dseäi in 6imdria
Kaders inkiditi, et silua caeäna prokidita.
De^es nauticse Visdicenses iwpnmuntur DakniV 1545.
1546 circa Den tecosten anonre caritas, moäius farinse
1 P. Daniea constabat, moäius örasi^ 10 /?, moäius auense
xvj albis, ^ritiei 1
Dkoei et canes et pisees marini
pecliues^) in ma^na copia uenäibilss. — Die Detri et
DauIIi nsseitur Ooläivßse Dorotkea reßis ülia. — Noiitur
Kanister ^näreas 6Iob äiedus 14 ante kleskessnäa^, et
Kawbnrtzi sexultus äie Dleskessnäax.
1546
circa üäartini ccsxit §rauis Kiews et §elu aspera
omnia . . . ruunt con^elata, äurauit us^ue aä Oarneualia.
^nno 1547 sponsalia celebrat luarus DunZius äe
Ikiersbeclc Otkonise äie 20 post kerias natalieias 6kristi
cum virZine Narina Liornonia loannis kiornovis äs B i 
strup D., äie autem äominica trinitatis celebratse sunt
nuptise eorum Dkiersdeci.
r) I Randen staar: „^seeo^on.*, ventelig en Betegnelse af Tiden
for den omtalte Herredag.
') Utydclig flrevet, saa L«sningen er uvis.
2) Betyder formodentlig: saltede (gepökelte).
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1547
fseäu8 rex Vanu8 et 6se3ar inter 8ese iniunt.—
k>iäeiicu8 re^ia LIin8 8akniD conürmatur circa natalia
(Ükristi. — Oom68 OläedurZina Odriatopkmua et 0. Uansfeläina occupant äitionew Lrernen8i8 epi8C0pi et naatant.
— ^vnonse copia et kruwenti uilita8. — ?68ti8 Ara83atur
doc anno et 86<iuenti in vania, 8oi8atia et nrbidug VanäaliciZ.
1547 Ooläin^ss Ioavn68 et ^äolpkua 8ol3ati 8U8Cipers
feuäum nolunt et äi8ceäunt.
^nno 1547 Latnise in8titutionem 8nam kacit 6kri8tianu8 rex äie Nicolai exi8copi.
1548 tzuaära§68imali tewpore äie Iom'8 ante vowinicam I^se^aie 8pon8alia celebrantur inter ^n§U3tum
äucew LaxoniLe et ä.nnarn reZia Ilani üiiam OoläinAR,
prD3entidu8 I^unsedurßico et I-auenburAico äucibu8. —
I0LNN68 I0LN80N prarkectua kltzN86Aau1se. — v is kauli
conueraionia tempe8ta8 uentorum inZena.
Die louia et
Venen8 p08t kevtecoaten temp68ta8 et imbsrea maxnana
pecori äeäerunt 8tra§em. — 6irca Lartkolomei ^nna re^ie
Llia comitante watre vorotkea rexina in Manisrn xroüciacitur aä celebranäa8 nuptias; i^äem äiedua comitia
^Ien8bui'8i erant, re^e, reZina, princixibu8 8ol8atisö 86natuque vanico prs68entibu8.
Loäew anno äie Llercurij ante I^aurentij xi8cator68
Neäiaxtiorani capiunt 183 ^unnoe vel Orauvi^) et alia
vice 30 et pluree et äuoe Oo1pdine8 in kreto Loläivßico,
i6K6 re§ina<iu6 cum 8M8 in8picientibu8.
Oirca Lartliolowei et Llicaelia facta dalecum inZena captura Lleäiapkori.
Dette underlige Ord staar vel i Forbindelse med Dresund;
mulig et M aal, som de hanseatiske Fistere i Sundet havde plejet
at bruge.
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8oe anno ^.äoIpkn8 äux 8oIsatu8 militatum proüeiseitur aä Imperatorem Oarolum.

^nno 1548 äie 8. klare! moritur ketru8 Lbb68on
kalbgaräh.
1549
Zunäerborgo äeportatur Okri^tianuZ eaptu8 rex
8agen8eouium, ip8S uenire ^ 880niam noluit, ubi rex et
36vatu8 erat, et äie Veneri8 p08t Oatkeäram ?etri rsx
eum Saßeneeoui eonuenit, inäe Otkoniam mox Neobur
gum, Kino in Lelanäiaw, äotatu8 6alundurgi eommittitur
6anuto ker30n^). — In 1e8to ^86en9ioni8 Dni odijt loanns8 k1ogn80n prsetor Limdrise. — Oomitia pudlioa babentur ^ 880niD a rege et kratribu8 6M8 äie Duoiss Vir
g i l , intererat ^.äoI^bu8 ex xarte Osssariä; i^äem
temxoridub oratore8 ^ngliss et 8eotiss regum oonueniunt
regem N08trum.
1551 inter Nataba Domini et Laeebanalia uenit in
Daniam äux Llegapo1eu3 xrokeetus aä regem Neoburgum.
— k'eria 5ta p08t kemiEeere Kieme gelu S3pera et mari
eovgelato transiunt^) reginss peäit63 Lleäiapboro in Oimbriam, rex kleäiapborumb) kuit eum Iideri8 et loanne
8eniore äuee, et äie VenerL8 xroxima uenit rex ele6tu8
IHäeriour; kleäiapdorum 6um 120 equi3, proteoturi in
6imbriam, kuitciue graui88ima bibM8 ao inäe annonss pe') Naar Behrmann i Christian den Andens Famgsels og Befrielses
Historie, S . 83—4 og 180 af et Brev sra Chr. II rnener at
kunne godtgjore, al denne endnu den sidste Dag i Aaret ^549
befandt sig paa Sonderborg S lo t, da er det, sordi Han ikke har
agtet paa, at man den Gang regnede Aarets Bcgyndelse sra
Juledag, saa det omtalte Brev i Virkeligheden er flrevet den
31. Dcbr. 1548.
') Saaledes skriver Forfatteren paa flere Steder for: trLv8eunt.
Bor rcttes til: L lsä i^ d o r i.
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nuria. — Uaxäeburxum obsessuw. — . Hoc anno naues
tres mittuntur a rexe in Islanäiam aä eapienäum episeopum, seä 18 episeopus tuit a eiuibus Hakniensibus eum
äuobus eonsulibus interkeetus, et illi ab Ineolis Islauäis
ibiäem obtrunoati. Re eomposita et paeata naues re^iss
trs 3 äuee ^xel luuel oum muneribus ante Lartkolomei
reäeunt äowum aä regeln. — Altera äie Lartbolomei
moritur ketius Oanuti proeonsul Neäiapkoranus, äie louis
xroximo sueeessor äatur ketro Ioanne8 Olai ab loanno
loanson prsskeeto HenseßallN.
^nne 1551 xriäie 8. lobannis kaptistse natiuitatis
moritur Otto 8teIIaureu8 Li^bolmij in aree, ^uoä prsefeotus tenebat, sepultus Horseni aä Ninores.

Loäem anno moritur Oeorßius O I 80N, Oonsul 8 or86N8i 3, Vir ma^ni nominis, 8 Iunij. 8upsriori anno (1550)
Ouriam oonäiäit.
^.nvo 1552 m. Inl. ä. 15 oonstitutio et eontraetus,
oonlirwatis omnibus priuile^s, initu8 oum Vrbibu8 maritimi8 Hasnise ex eäioto reZis et senatuseonsulto.

1552 reformatur in8titutio re^is Okri8tiani vronin§bor-xi 8iue Ranärusi) 8. 1'komss äie.
1554 rex Obri8tiann8 ualetuäine aäuer8a lon^o tem
pore laborat OoläinxW, ut pro mortuo baberetur, supplioationes babitse.
I^eZati re^uw 8ootiD et ^.nßlise pro
8ud8iäio in Oaniam ueniunt, nibil äatuw; rex ^vßlise
ueneno perit.
Oiroa lestum Llioaelis Oowitia Otbonise,
aäerant oratore8 e 86natu urbium Vanäaliearum priuile^rorum oonürmanäorum causa.

1555 äie Llereurh post Lpipbaniss, 4m luit äie äominiea, saeeräotes rurales et. oppiäorum eonuooati I^eoburßum aä rs^em pro auetione reäituum st äeeimaruw. —
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v is vunss P08t Oantats abisrunt LIsäispksrs Oaräamswurn
esnseripti militss st nauelsri usrsus nausm duie rs^ns
xrseparatam.
1556 eiiea vaeodanalia. dux Usßapslsus nuptias 8akniss eslebrat suw rs^is sorsrs Misabsta. — voäsrn anno
M uss rsßisö armatss a rs^s in k'Isel^srss wissss eontra
piratas, yui M lue§iam usxarant, äuss Llaxns 6s ^ursa
8tsUa smisssö, ^us ssgnits piratsö kuxam eapiunt. Llanssruvt tawsn vansrum elasssarij st miiitss a ksntssssts
aä Lartkslswsi nikil agsntss in ^oruszia. — ^.spsra
liisms ßslu, aquss 0WNS3 eonAsIatss per 16 ssptirnanas;
earitas avnsnss, msäius karinss ualsbat 14 -3, moäius
stzlißinis 8 /3, ausnD 4 3, uskss kwni 6 P. van., uskss
sulmi 4

1557 missi sr^tsrss, quorum prinssxs v. Otts
Orumpsn, in viusniam, ut paesm esnstitusrsnt intsr RiZSN8S8 st viusnss. — vse anns äabatur pro wsäis 86lixinis 14/3, pro Lrasij rnsäis 10 .3, pro ausnas 4 Z. —
vis Llartis ants 8. Oalli Llsäiapksri srant IVicksrieus
prinosps luusntutis, Na§nu3 kratsr, ^.UAUstus slsstsr, äux
vunsburAsnsis esmss^) sts., st pauIs ants äis Llsrsuri^
kusrat reZina, prskseti omnss in Osrwaniam.
1558 sirsa vasoda äux I?riäsneu3 äsmum rsäijt s
W snia, Llaßns rsmansnts.
v is Isuis ants laesdi rsx
Lkeäiapksri kuit eum k'riäsries Llis, st auäita esneions
vauieula xrsmitants I^ssns naus st äuabus eslseidus^)
Osläin^am usnit st per Oimdnam ksrs ownsm prsüsiseitur auäisns sausas, rsusrsus OsläinZLln DZsr kuit.

') Dette Ord er tilfojct oner Linien.
0 Jagter.
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1559 Oal. lanuar. rsx moritur, dis Ioui8 ante Inuosauit eorpu8 Nsdiapkorurn dslatum, dis Vsnsri8 kousnum '),
dis 8aturni Otdoniam.
^nno 1559 m. vessmd. d. III nuptiss ^soburZi lodanni8 Lildi eum Oatkarina Ronnouia impsn8i8 r s ^ 8 .
1560 dis 8. Ioanni8 Hgpti8tös tonitrua in^sntia st
sulssura maxnam eladsm nodilium prsedij8 st ssdidu8 oppidorum inisrunt.
^.nno 1561 moritur 1kisr3l)eoj in prssdio Llarina
Liornonia, Inari I^unZij uxor, dis Lunss ante ks8tum
^ 8osn8i 0ni8 domini?), 86pulta 68t in dsludro, yuod juxta
M 8trupium patsrnum auitum^us prsedium.
6 Iiri8t 0xd 0ru8 Ko8ariu3 Msolai
moritur in aros
8ua öiornkollom anno 1561 in. Nousmb. d. 21, sstati3
anno 61.
KI386X 6on6LV8lt 8ldl I^Vstra annVLIVs, ns6atV8
06taVo K 086V8 korts saZIttopkorl 68t^).
*^nno 1565 ßram88ima Kism8 eirea Oalsnd. lanuar.
inespit st psrdurauit.
^nno 1565 m. ^i-ril. d. 27 moritur Lilsrus konnouin8 Vitksldh.
1566 m. Nart. d. 14 moritur LI. ?stru3 Ranx loanni8 k'., xa8tor Usdiapnori.
1567 OtkoniR ds fsudo ^81s8lliosn8^ aetum xsr
8snators8.
') Vcjen fra Middelfart til Odense gik den Gang ooer Bogense.
Jvfr. Ny kirkehist. Sam t. V, 255—6.
") Da som ostest alle Skilletegn mangle i Originalen, kan man ikke
af den se, om Datum er at henfore til Dsds-ellerBegravelsesdagen.
Jeg meddeler dette Eteostichon saaledes, som det findes i Hdflr.,
fljont jeg ikke ganske forstaar det, og navnlig ikke kan faa andet
end Aarstallet 1551 ud deraf.
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1569 m. lumo c>. 27 Ottionise iterum äs ieuäo actum
per 8enatore3 et Oratore8 HIectori8 8axonisö et I^antxrauij
Ha88!R.
K ontur Lnous kutbualce 1573, i2 Octob., 13 vecemb. 86pe1itur.
^uno 1574 m. ^ulij ä. 26 moritur LirßlttD 6oia
Hermolai Irollss uxor.
^xiomata contra I^utderano8 projionit in 8ueonia quiäam wonacduZ leeuita ^ I-aurentiu8 llolmenais'), 8cnden8
86 1u. 1^. renouator Dccleaiarum 8uecavaruw, cui opponunt
contra I^utkerani. In exilium put8i 8unt anno 1577:

K. Olaub ?38tor 8oIm6N8i3.
K.
LI.
N.
v.
v.

ä.bradamu8 8ckolR rector.
ketru8 0a1marneu8i8 penjtentianu8.
8a1omon ^rl:u8iu8 8ucce880r K. Olai 8 äiebu8.
?etru8 Nicolai !
„
^ 83C6l1aNL wiuem.
Lricu8 loannia j

v . 3eda8tianu8 ^r^Ziua, Oermanicua p38tor.
.^nno 1584 9. ^u§U8ti nuxtise Lileri 8rockenku8jj
cum ^.nna Lilöa Mcdebolh.
Det er den ogsaa af Damnarks Kirkehistorie bekjeildte Jesuit
Lavrits Nielsen (kaldet Klosterlasse).

XU.
Worisk-tüjiM'llWe Esterretninger
0

M KMkkdklljl Z W .
Af F. R, F r i i s .

Roervoerende Sognebestrivclse er for en stör Del
udarbejdet paa Grundlag af det righoldige Materiale, som
Provst I . A. Lassen har samlet, og som Han mcd stör
Velvillie har tilladt mig at afbenytte. Han har bcnyttet
de oeldre Kirkeboger og gamle Papircr, som findes ved
Kaldet, cndel Dokumenter i Egestovs Arkiv, Manuskripte!
i Universitetsbibliothekct og i privat Eje.
De talrige
Jndskrifter i Kirken findes saagodtsom alle afstrevnc i
Provst Lassens Sam linger; dog har jeg selv omhyggelig
sammenlignet minc Asskrifter med de endnu bcvarede
Monumenter. Vigtige Kilder til Herrcgaarden Egestovs
Historie erc T . A. Beckers Efterretninger om denne Gaard
i Hans Maanedsstrift Orion, 3dic Bind S . 321—428 og
de nieget betydelige Berigtigelscr og Tillceg hertil, som
findes i Di. Bistop Engelstofts Afhandling om den gamle
danste Adelsflccgt Brockenhus i Historist Tidsstrift 4 Rcckkes
4dc og 5te Bind.
Dcsuden har jeg bcnyttet Gehejme-
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arkivets Sam linger og andre Kildcr, som hver paa sit
Sted findes nccvnte. Adskillige Bidrag ere mig vclvillig
meddelte af v r. Biskop Engelstoft. Pastorernc Rördam i
Brendekilde og H. Petersen i Gudbjerg (forhen i Kvcerndrup), Kammerherre, Baron P . Bille-Brahe til Egeskov,
Lcererne I . Fausing i Kvoerndrup og S . Jörgensen
i Kistrup, samt Gaardejer N. Nasmussen Sokilde i
Fleninge.

1. Om Sognet i Almindelighed.
Kvccrndrup Sogn er dct nordligste i S unds Herrcd.
Kirken ligger omtrent midt i Sognet, 1Z M il nordnordvest
for Svendborg, 3 M il nordost for Faaborg, 4 M il sydost
for Odense og 3^ M il sydvest for Nyborg.
Sognet
omgives mod Nord af Ringe, Ryslinge og Gislev, mod
Ost af Gudbjerg Sogn (alle i Gudme Hcrred), mod Syd
af Lunde og Stenstrup Sogne (i S unds Herred) og mod
Best af Krarup og Hvcrriuge i Salling Herred. Omtrent
midt i Sognct krydses Hovedlandevcjcn mellem Nyborg og
det forhenvoerende Foergested Bojden (vcd Faaborg) af
Landevejen mellem Odense og Svendborg. Sognet gjcnnemskjoeres ligeledes af Jernbanen mellem Odense og
Svendborg, og en S tation ligger ved Faaborgvejcn; her
findes nu (siden Sept. 1876) Postexpedition og Telegraf
station, medens begge Dcle tidligere vare i Kvoerndrup
Kro. Egnen er hojtliggcnde og Overfladen noget bakket.
Jernbanestationen ligger 259 Fod over Havet. P a a en
af Proestegaardens Marker, tcetved Gaarden, ligger en
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med Grauer beplantet Hoj, som er den yderstc Spids af
en Bakkekam, der strcekker sig op mod Byen. Denne
Hoj frembyder en vid Udsigt oder det bakkede og afvexlende Landstab, der mod Best begroenses af Brahetrolleborgs störe Skovstrockninger.
Andre Punkter i
samme Bakkestrog ere: „Stejlcbjerg", benyttet til trigonometrist S tatio n, og „Rodhoj".
To Arme af
Odense Aa udspringe i Sognet.
Den stgrste kommer fra
Jkjcermosen oft sor Nortorpe og lober i vestlig Rctning
igjennem Nortorpe Skov, passerer tcet forbi Nordsiden af
den hsje Bakke, paa hvilken Kirken ligger, igjennem en
murrt Brobue under den sydfyenste Bane og igjennem et
Engdrag, der kaldes „Karlsvaad".
Den anden Arm
kommer fra nogle Mosedrag paa Trunderup Mark, udad
mod Nortorpe, og lober under Nyborg Landevej, Odense
Landcvej og den sydfyenste Jcrnbane, igjennem Rubjerg
Skov og Egestov Hovmarkcr, og afgiver Band til Gravene
eller Soerne ved Egestov, hvorefter den omtrent paa
Sognets Grcense forcner sig med Hovedarmen. Jordbunden er for den storste Del af rodleret og lermuldet
Bestaffenhcd. Sognets hele Areal er 5584 Tdr. Land,
hvoraf 447 Tdr. Land Fredstov, nemlig Nortorpe Skov og
Sonderhave. I Sognet findes desuden et P a r mindre
Skove. Hartkornet udgjor 482j Td. Ager og Eng, og
16Z Td. Skovsthld.
Kvcrrndrup Sogn, der udgjor et Pastorat, bestaar af
Byerne Kvoerndrup, med Kirke, Prcestegaard, Skole,
Hospital, Kro og Jernbanestation med Telegrafstation
og Postexpedition, Trunderup, Gultved og Egestov, sanit
Hovedgaardeu Egestov. Flere betydelige Gaarde i Sognet
have soerskilte Navne, saasom Mollegaard, Hojgaard,
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Lundsgaard, Trunderupgaard og Nörremosegaard i
Trunderup. Sognets storste Gaard noest efter Egeflov er
Fallegaard, almindelig blot kalbet „Falle", ved Kvcrrndrup.
I Sognet findes to Bejrmoller, den cne ved Fallegaard
og den anden ved Egeskov, men ingen ved Mollegaard. og
ingen Vandmoller. Egeskov Bandmolle er for nogle Aar
siden ncdlagt. T il Gaarden Gultvedholm Hörer cn lillc
Skov. Den storste Del af Kvcrrndrup By er udflyttet,
isoer mod Sydost. Strcekningen her kaldcs „Voengerne";
her findes en halt» S n es storre Gaarde og omtrent 40
Hufe, der banne ligesom en scrrskiltBh. I Sognet findes
for Tiden 20 Fcestegaarde under Egeskov med 102 Tdr.
3 Skp. 2 Fdk. 1^ Alb. Hartkorn, og 47 Selvejergaarde
med 256 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.
Af bisse 47
Selvejergaarde bleve de 5 enten i forrige ellcr i Begyndelsen af bette Aarhundrede folgte fra Krumstrup; alle de
ovrige ere folgte fra Stamhuset Egeskov, hvor S alzet af
Fcestegodset begyndte 1862.
Ved Egeskov findes et
Teglvoerk.
Ved Egeskov holdes hvert Aar i September Maaned
et Marked med Kram, Hefte, Kvoeg og Fedevarer. Det
plejcr at vcere stoerkt besagt, hvilket har givet Anledning
til det fyenfle M undheld: „Sam les vi ikke for, saa samles
vi til Egeskov Marked".
Tidligere har bette Marked
voeret holdt den 8de Septbr., men da man i Aaret 1700
indforte „den forbedrede Kalender" her i Landet, kom den
8de September til at falbe paa en Tid, da Haften endnu
i Rcglen ikke var forbi.
Kong Frederik IV bevilgede
derfor den 18de Febr. 1702, efter Gehcjmeraad Niels
Krags Andragende, at Markedet maatte henlceggcs til
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den 25de Septbr.
M en senere er heri atter stet Forandring, da det nu holdes midt i September.
Sognets Jndbyggerantal dar i Aaret 1834: 972;
1840; 1010; 1845: 1019; 1855: 1015; 1870: 1237;
1873: 1241; 1880: 1375.
Om Sognebeboernes Karakter haves folgende Vidnesbyrd, som er strevet omtrent ved Aar 1800 af den davccrende Svgneprcest Rasinns Lassen, til Prcesten L. M .
Wedel i Everdrup og indfort i sidstncrvntes „Jndenlandste
Nejse" I, S . 36: „Kvcerndrup Folk ere i Almindelighed
meget strcrbsomme og flittige, og jeg kan med Sandhed
erklcrre, at der gives maaste kun faa Egne i Landet, hvor
der herster mindre Raahed i Soeder, mere Ambition og
Kultur blandt Bonderne end just her. I de 13 Aar, jeg
har voeret Prcest her, har jeg ikke Hort noget Usommeligt
af Nogen, eller seet en eneste M and beskjoenket ved B ryllup
cller Gildeslaug. Bonderne udmoerke sig ved Hoflighed
og Kjocrlighed i al deres Omgang mod deres Foresatte,
ved Medlidenhed imod de Troengende og Velvillighed imod
sorgende Brodre. De Gamle have ikke megen Kundstab,
saare faa kan strive eller lcesc Skrift, men de lcese godt i
Bog, som man siger. De Unge derimod strive og regne
scerdcles godt, ja finde endog Fornojelse i allehaande
nhttig Lektüre. Endel af dem holde stedse Aviser og smaa
periodifke Skrifter, og udkommer der et nyttigt Skrift, som
ikke er for kostbart, ere de strax villige til at kjobe det; ja
undertiden kan her i Sognct afscrttes til Almuen 200
Exempl. af et eller andet lidet Skrift". — Hvad her siges
om Sognefolkenes brave Karakter, gjoelder endnu, medens
det med Hcnsyn til Oplhsningen nu forholder sig betydeligt bcdre end dengang.
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Navnet K v o e r n d r u p findes forstjellig strcvet i ocldre
Tid, saaledes i et Dokument fra 1348: Qvcrnsdorp, i et
Afladsbrcv fra 1393 „Koerhngedorp", i et anbei fra 1394:
„Kernetorp", i et fra 1396: „Kerntindorp", i et fra 1419:
„Kerndorp", og endelig i to Afladsbrevc fra 1433 og
1445: „Cherndorp". I et Thingsvidne fra >462 ncevnes
Byen Qverndorpe.
Navnet forckommcr, saavidt vides,
forste Gang 1348, da Johannes, Prcrst i „Qvernsdorp",
fom en af de 12 crldste Proester i Fyen tilligemed 11
andre gamle Proester underskriver paa en Synode i Odense
et Vidnesbhrd om, at Bispevalget i Odense efter gammel
Skik tilfaldt Benedictinerne i S t. Knuds Kloster, og
hverken Provsten i Frue Kloster eller Prioren i D alum ').
Med Hensyn til Sognets Historie i Almindelighed
maa vi her af Mangel paa fyldigere Kilder nojes med
fpredte Bidrag.
Ved Pergamentsbrev, dat. Odense den 7de M aj 1466,
fkjoder Peder Hogenskild, Nidder, til Hr. Eggert Frille,
Nidder, en Gaard liggende i S unds Herred, „Qwoerndruppe" By. Han har bcdct folgende forsegle til Vidnes
bhrd: Hr. Jv er Bryske, Nidder, Mester Peder Marsvin,
Thyge Andersen, Borgmester i Odense, N is Jessen og
J e s Mule, Raadmoend sammestcds (Geh. Ark.).
Ved
Skiftet 1475 efter F ru Mette Pedersdatter, Enke efter Hr.
Engclbrekt Albertsen, Nidder, i Torbcnfeld, stk Hr. Claus
Bryske, Hovedsmand paa Noesbyhoved, paa sin Hustru
Grethe Engelbrektsdatters Vegne bl. A. „Gwlthwedholm"
i Kvoerndrup Sogn, der svarede 2 Pund Korn, 1 Skp.
Sm or, 12 ß., 1 Svin, 1 Lam, 2 Gjoes og 4 Hons (Geh. A.).
') Suhm , Hist, af Danmark. X lt l, 193. 813.
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1514 folgte Otto Skinkel af Egestov en Gaard i Egeskov
til Borgmester M ittel Pedersen (Akeleje) i Odense, og
1516 tog Han et Skjclbrev paa Herredsskjellet imellem
Salling, Gudme og S unds Herreder, som Han begyndte
„paa den störe Sten ved Bjornsvad", ligesom Han samme
Aar gjorde et forgjcevcs Forsög paa at faae Fcellesstabet
ophcevet. 1518 stjvder P oul Skinkel til Egestov en Gaard
i Egeskov til Laurids Skinkel til Jnelskov, der senere blev
Ejer af Egeskovgaard og derefter 1522 kjobte en Gaard i
Egeskov af Claus Daa. Laurids Skinkel kjobte desuden
den Gaard i Egestov, som 1514 Var bleven folgt til
M ittel Pedersen Akeleje.
1533 udstedte Bistop Knud
Gyldenstjerne i Fyen Skjode paa Herligheden af en Gaard
i Trunderup, at skulle svare til Egestov, og Landgildet til
Kvccrndrup Kirke. 1535, anden Paastedag, var Severin
Degn i Kvccrndrup og Herredsfogden Henrik Lauridsen
med til at hylde Kong Christian I I I ') .
I et Dombrev
paa en Del af Johan Frises Jordegods 1544 ncrvncs
Ejendomsbrevc paa to Gaarde i Kvccrndrup Sogn og By,
samt paa Hojgaard i Trunderup.
I sammes Laasebrev
1548 ncevnes de samme Gaarde, og desuden endnu en
Gaard i Kvocrndrup B y^).
1546 udstedtes paa S unds
Herredsthing en Dom om, at Kvccrndrup Grund Var
domt under Red og ret M aal, samt et Rebsbrev paa
Pergament om, at Kvccrndrup var redet og m aalt samme
Aar.
Hr. H ans G aas udstedte 1546 Skjodebrev paa
Kandegaard i Egestov til F rants Brokkenhus ^), der fra

>> Bedcl Simonscn, Fyens Vilkaar i Grevens Fejde S . 96.
-) Fyenske Aktstykker II, 156, 161.
-) S am l. til Fyens Hist, og Topogr. V III, 185. 167—6.
17
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d«t Aar af og indtil 1560 kjobte en stör Moengde Gaarde,
hvoriblandt 2 i Kvcerndrup og 11 i Egeflov.
Ved et
Soflendeflifte efter C arl Bryske 1549 fik Claus Bryfle
bl. A. en Gaard i Kvoerndrup Sogn, der kaldtes „Guldtuedeholm"; den svarede det samme Landgilde som 1475
og beboedes nu af Knud Olsen ').
1650 befalede Kong
Christian III, at Tienden i Kvcerndrup Sogn skulde deles
lige imellein Proesten og Kirken. F ran ts Brokkenhus maa
have voeret uenig mcd sine Naboer om Grcrnserne, da Han
1552 lod udtage et Herredsthingsvidne, at Ingen har
Hort, at der er givet Stoevning eller fort Klage paa Ege
flov Gaard og dens Enemcerker.
E t P a r Aar senere
opforte Han den störe Hovedbygning, der nedenfor flal
omtales, og 1560 fil Han J u s patronatus til Kvoerndrup
Kirke, da Han havde bereitet, at den var meget forfalden
og ikke havde den Rente, at den dermed künde sccttes i
Stand, siden Kong Christian III havde henlagt Kronens
P a r t af Tienden i Sognet til Sogneproestens Underhold?).
1563, Onsdagen noest efter Dominica ksminiscero (lOde
M arts) udstedte H ans M ag i Kvoerndrup, Herredsfoged i
S u n d s Herred, en Dom paa en Gaard i Stubedrup, der
tilhörte Oollogvii Gilde i S unds Herred ^). 1567 blev
der udtaget et Ridebrev om Groensen mellem Salling,
S u n d s og Gudme Herreder og om Markcsijel imellem
Volstrups og Egeflovs Grund, samt et Sandemoends Brev
') Skistebrevet paa Pergament findes i Gehejmearkivet.
r) Brevet herom findes i Negistre over alle Lande Nr. 7 Fol. 12.
Det er dateret: „Nyborg den Sondag ncest efter Ju le Dag, som
var den 31. Decbr. 1560"; men da Nytaar er regnet fra Julen,
er det egentlig fra 1559.

2) Fyenske Aktstykker I, 122. Stubedrup er vistnok Stuppendrup i
Sollinge Sogn.
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om Grcrnsen mellem Egestov Gaards Grund og Hverringe
Sogn i S alliug Herred.
1571 fik Laurids Brokkenhus
ved Mageflifte med F ru Anna Emmiksdatter en Gaard i
Egestov. 1572 udstedte Jakob Brokkenhus til Nakkebolle.
Niels Henriksen til Tojstrup og Henrik von Rade til
Sogaard et aabent Brev paa Pergament, om at de samme
Aar den U te August vare tilbedne af oerlig og velb. Mand
Knud Mikkelsen (Akeleje) til Skinderup') paa den cne og
Jakob Brokkenhus til Brangstrup paa den anden Side, for
at forene og forlige dem om den Uenighed og Skovtroette,
der havde vceret imellem dem om Skjellet mellem Tange
Enemoerker og Egestov Grund, hvilket Skjel nu blev be
sternt ved Pcele og andre Mcerker?). I Novb. 1581 blev
gjort Magcstifte imellem Köngen og Ebbe Munk til
Fjellebro, hvorved sidstnoevnte bl. A. fik en jordegen
Bondegaard i Trunderup By. Ved Magestifte med Köngen
erholdt Jakob Ulfeld i Novb. 1618 Gaarden Bjornemose
i Tved Sogn ved Svendborg. Den styldte aarlig z Td.
Smor, og til Gaarden Var en indgjerdet Skov til 70
S v in s Olden.
Derimod udlagde Han til Köngen to
Gaarde, hvoraf den ene laae i Kvcerndrup By og styldte
aarlig 1 Pund 3 Skp. Byg, 1 Otting Sm or, s Lam,
1 Gaas, 2 Hons og ^ Fcrnod, og til denne Gaard var
en rebdragen Skov til 23 S v in s Olden ^). 1624 folgte
Christian Grubbe til Lystrup en Gaard i Kvcerndrup Sogn
og By til Jakob Ulfeld til Urup.
1638 afstod H ans
Liirdenov noget Gods i Sonderso Sogn og By og i
Egestov i Kvcerndrup Sogn til Köngen.
1641 afstod
') Denne Gaard bleu 1643 kalbet Ulriksholm.
2) Original paa Pergament i Gehejmearkivet.
') Gjenbrevene paa Pergament i Gehejmearkivet.
17*
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Christen Thomesen (Sehested) noget Gods i Trunderup til
Köngen. Oluf Parsberg, der 1648 kjobte Egeskov Gaard og
tilliggende Gods, begyndte allerede 1640 at samle noget af
det Gods. der i Jakob Ulfelds Tid havde Hort til denne
Herregaard, hvoriblandt noget i Egeskov og Trunderup.
1646 kjobte Han Gods i Kvcerndrup, Trunderup og Ege
skov, og deriblandt Egeskov Molle.
Som Besidder af
Herregaarden vedblev Han at foroge Godset indtil 1656,
da Han folgte det Hele.
Saaledes kjobte Han 1649 to
Gaarde og 1650 tre Gaarde og et H us i Kvcerndrup.
De 15 Gaarde og 11 Huse i Egeskov By havde Han faaet
tillige med Hovedgaarden, og den ene Gaard, der endnu
var tilbage, fik Han 1651 i Bytte for en Gaard i Espe
Sogn og By. Derefter lagde Han noget af Egeskov Byes
ode Jo rd ind under Hovedgaarden og gjorde de 16 Gaarde
lige i Hartkorn, saa at de fik hver 11 Td. 5 Skp. 1s Alb.,
som de beholdt indtil 1680, da en ny Matrikel blev indfort. Den 21de Decbr. 1653 klager P . Pedersen Snedker
i Kvcerndrup over R . Jorgensen sammesteds, som forleden
Torsdag overfaldt Ham i Hans eget Hus og skjod 5 Ruder
ind af Hans Vindue, saa Haglene endnu sidde kjendt paa
modstaaende Vceg. Den 4de M arts 1657 blev der paa
Landsthinget lcrst Skjode af Erik Kaas til Otto Krag
paa en Gaard i Trunderup.
Den 19de August 1657
afgaves S y n til Thinge over Egeskov Byglokke, og Avlen
anfloges til i Alt 18s T onde').
') Sam m e Dag sagte N iels Kaabelos i Egeskov to Mcend sor
Gjceld. Han ncevnes 1660 som Beboer af et as Byens 12
Gadehuse uden Avl. — Fam ilien lader til at voere gammel der
i Egnen. 1S63 udsiedtes et Skjode paa Salling Herrcdsthing
om, at R asm ns „Koffueloß" i Svendborg har tilskjodet Franks
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I Krigen mod Sverig 1657—60 blev S unds Herred
ligesom det ovrige Fyen Haardt medtaget af Fjenden. Dog
slap Egeskov Gods efter Omstcrndighederne nogenlunde
taaleligt, hvilket iscer sthldes den dygtige Foged M athias
Bannermanns Fand. Han forstod at soette sig i Respekt
hos de svenske Befalingsmcrnd, skjondt Han havde meget
at koempe imod.
Af et Thingsvidne, som Han forte i
M arts 1660, synes endog at fremgaa, at Grev Ulfeld
tcenkte paa at bemoegtige sig Godset og at indscrtte en
anden Foged '). Bannermann holdt sig dog i sin Stilling,
og efter KrigeN fik Han et godt Vidnesbyrd af alle Egeskovs Tjenere om den Bistand, Han havde ydct dem. Den
25dc April 1663 havde Han indkaldt alle Egeskovs Tjenere
i S alling Herred for Restancer. De Jndstoevnte erkloerede,
at de havde nydt Brodkorn i de forgangne dyre Aringer
og vide Fuldmcegtig M athias Bannermann Tak, fordi
Han omhyggelig sorgcde for deres Hustmer og B orn i den
besvcerligste Krigs- og Dyrtid. Han havde fremfor Alle i
Husbondens Fravcerelse, da de svenste Fjender indkom,
paa deres Vegne ladet dem salveguardere, og ved hoje
Officerers Bistand forftaanet dem for al Plyndring, Mord,
Roveri og Brand. Jkke alene da Fjenden Var her i Landet,
men siden da Hs. Majestcets Folk kom herind, havde
Bannermann sorskudt Pengcmidler til Bondernes af
Brokkenhus den Ejendom, Han havde i den Gaard i Snarup,
Pcder Kossncloß iboede. En Pcder Pederscn Kaabelos, Bonde
i Egeskov B y, noevnes i Ehr. IV 's Laasebrev paa Egeskov til
Jakob Ulseld 1620. — Om Familien Kaabelös findes Estcrretninger i Kirkchist. Sam l. II, 261.
') Historist Tidsflrist 4 R. V, 23S. M athias Banncrmann blev
1665 Forpagter paa Holmcgaard i Sjoelland (Rasmussen,
Gissclfcld S . 123).
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Ovrigheden paalagte Kontributioner, da de fleste af dem,
paa Grund af de kcjserlige, polfke og brandenborgfle Folks
Plyndringer ikke vare i S tand til at yde noget. Han
havde, ncest Gud, reddet dem ud af den störste Elendighed
og forstrakt dem med Soed og Brodkorn.
Han havde
gjort mange Rejser for dem og ofte voeret i Livsfare.
Om selve Krigen findes intet anfort i den gamle
Kirkebog; men denne Bog indcholder dog nogle Optegnclser,
som vedkomme de Svenskes Ophold her i Landet. S aaledes skriver Proesten (Leegaard) under 8de Februar 1658,
at Han begrov en svensk Rytters Ju n g ; under U te Novb.
1659, at Han begrov 3 Dode, alle af Kvoerndrup, hvilke
et P a r Ryttere havde ihjelskudt. Den 24dc Novb. s. dl.
begravedes Henrik Slagter, ihjelskudt paa Egeskov; den
29de Decb. s. A. begravedes en Rytter, svin Stefan i Voldstrup havde myrdet.
Af mundtlige S ag n fra Svenskekrigens Tid har Provst
I . A. Lassen optegnet folgende efter gamle Folks Fortoellinger.
Engang kom en svensk Dragon ridende fra Egeskov
ved Solens Opgang og sang imidlertid en Morgensalme.
Under denne Andagtsovelse blev Han ihjelskudt af en Mand
fra Sognet; men for denne M and vilde intet lykkes eller
trives siden. — De sidste Svenske, som laae her, blcve af
Bymcendene lokkede ind i Proestegaarden og der trakterede
med O l og Brcendevin. D a de bleve berusede og faldt i
Sövn, toge Mcendeue deres Gevoerer bort og sloge ned
imellem dem med Hotyve, Vognkjeppe og Knipler. En
Svensker, som vaagnede ved Larmen, bad om Pardon,
som Han ogsaa fik, og tillige fik Han sit Gevoer udleveret,
da en af Bymoendcne bad for Ham hos de andre. M en
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neppe var Fyren kommen udenfor Porten, für Han vendte
sig om og fljod op i Gaarden, hvor Mcendene imidlertid
havde samlet sig.
Han traf just den Mand, som var
gaaet i Farben for Ham. De droebte Svenske bleve lcrssede
paa en Vogn og kjorte ud paa en Mark sydost for Byen,
kaldet Tromskirke; der bleve de kastede i en Hule og Jord
ovenpaa dem. Under Kjerselen begyndte en af Svenskerne
at rore sig i Vognen, men da Küsten moerkede det, tag
Han en af Vognkjeppene af Vognen og gav dermed Svensteren et saadant S lag, at Han ikke rejste sig mere. — En
Svenster, som efter sine Landsmcends Forjagelse fra Fyen
var bleven her tilbage, og som blev G ärtner paa Egestov,
fortalte ofte, at Han i Krigstiden havde stukket et B arn
ihjcl, og at Barnet havde foldet sine smaa Hoender sammen
omkring Kaarden, hvormed det blev gjennemboret, medens
det ynksomt saae op paa Ham.
Bevcrget herved fortrsd
Han bitterlig sin Udaad og sagte senere at udsone denne
Forbrydelse ved at befrie en Kone under B arnsnsd fra
Udplyndring. Han var nemlig gaaet ind i en Bondegaard
i den Hensigt at plyndre, men da Han der traf Konen
ifcerd med at fode, lod Han sin Hensigt fare. H an tog
da nogle Dyner af en anden Seng, sproettede dem op og
spredte Fjerene omkring i Gaarden, flog nogle Ruder ud
og flog Broeder for Vinduerne, alt for at faae sine
Kammeratcr, hvis de fluide komme, til at troe, at Gaarden
allerede var udplyndret.
Listen lykkedes, Kammeraterne
kom og troede, at her intet var at faae, saa at Konen fik
Lov at ligge i Fred. N aar Gärtneren fortalte bisse to
Tildragelser, fojede Han altid til: Fortjente jeg mig ikke
Himmerig ved det ene, saa fortjente jeg mig Helvede ved
det andet.
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Det sidste S ag n er temmelig almindeligt flcre Stcder
i Fyen. M en at domme efter en Del Synsvidner og
flere Kilder synes det dog, at Svenskernes Plyndring kun
varede i 2 til 3 Dage efter deres Ankomft til Fyen, medens
de raa og vilde polske og tyste Hjcelpetropper vare langt
vcerre end Fjenden
Under Krigen blev Landet i hgj Grad odelagt; men
det »günstige Vejrlig, som indtraf i Aarene under og
ncrrmest efter Krigen, bidrog ogsaa meget dertil. I Aarene
1658 og iscer 1659 indtraf fuldstoendig Misvcext. Den
pestagtige Sygdom, som udbrod her i Landet 1660, viste
sig ogsaa i Kvccrndrup Sogn.
Her dode nemlig ifolge
Kirkebogen i dette Aar 90 Personer, medens der kun
fodtes 9. I Begyndelsen af 1661 odelagde en stoerk Storni
de af Krigen saa Haardt medtagne Skove og Bygninger.
Af en i Gehejmearkivet opbevaret Synsforretning efter
Krigen, dateret Nhborg den 29de Novb. 1660, skulle vi her
anfore et Uddrag angaaende Kvcrrndrup Sogn (kun de to
af Byerne ncevnes).
Kvcrrndrup. 1 jordegen Gaard, brostfcrldig for 10 Rd.,
har adlet 8 Traver Korn. — 1 jordegen G-, 16 Bindinger H us afbrudt, brostf. for 70 Sld., adlet 8
Traver. — j Fcrstegd., brostf. paa 16 Fag Hus, 40
Sld., aldeles ode og ubesaaet. — j Fcrstegd., brostf.
for 40 Sld., avlet 5 Traver. — j Fcrstegd., findes
aldeles intet paa Stedet, 120 Sld., ode og ubesaaet.
— s Fcrstegd., brostf. for 18 Sld., avlet 4 Traver.
1 Fcrstegd., slet afbrudt, og findes intet paa Stavnen
og kan ikke ringere opbygges end 200 Rd.
>) S ee S . Jorgensens Skildring as den syenste Landbostands T ilstand 1 6 5 7 - 6 0 i Historist Tidsstrift 4 R. V, 221 sg.
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Trunderup. 1 Ejendomsgaard, findes i Brostfcrldighed
6 Fag H us stet ruincret, og ej ringere kan opbygges
cnd 10 Rd., adlet iaar as Rüg og Blandkorn 8 Trader.
H G-, brostf. 9 Fag, 15 Nd., adlet Rüg og Blandkorn
6 Trader. — 1 G., ganste afbrudt og kan ej ringere
opbygges som den tilforn Var, end 120 S ld. — 1 G-,
brostf. paa 20 Bindinger H us for 50 Sld., adlet af
forskjellige S la g s Korn 24 Trader. — H G-, stet
afbrudt 18 Fag Hus, 30 Rd., ode og aldeles ubesaaet.
— 1 G-, stet ode og afbrudt, 50 Sld., ode og aldeles
ubefaaet. — 4 G-, brostf. for 10 Dl., adlet 6 Trader.
Endnu 1663 Var der adstillige ode Gaarde paa
Kronens Gods i S unds Herred, hvoriblandt 4 i Kvocrndrup, hvilke Gaarde under Krigen dare aldeles nedbrudte.
Desuden dar paa Kronens Gods mange Bonder saa forarmede, at de ikkc hadde formaaet at gjore nvget ved deres
Gaarde eller Jo rd og langt mindre at udrede Skat cller
Landgilde, „men kun i stör Armod opholdt sig i Gaardene".
Hertil hörte to Gaarde i K v c e r n d r u p D e s u d e n künde
flerc af Köngens Bonder for 1663 kun svare nedsat Land
gilde. — Den 19de J u li 1667 optog President Claus
Rasch, Amtsforvalter oder Nyborg Amt, S y n oder de
Gaarde i S unds Herred, af hvilke Han i de Aar, Han
hadde vcrrct Amtsforvalter, intet Landgilde havde modtaget
paa Köngens Vegne, nemlig i Aarene 1663—66. Heri
noevnes 4 Gaarde i Kvcerndrup, der under Krigen dare
blevne afbroendte, og 4 Gaarde i Trunderup, der dare
blevne aldeles afbrudte, saa at Ingen havde villet modtage dem.
>) Thingsvidne af 15. M aj 1663; jvf. S . Jsrgeiisens Skildring i
Fycns Stiftstidcnde 1877 Nr. L57.
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I en Synsforretning oder Egeskov Bondergods, afsagt
ved S u n d s Herredsthing den 30te Oktbr. 1663, noevnes
folgende Gaarde og Hufe i Kvcerndrup Sogn:
Kvoerndrup. 1 Gaard, brostf. for 21 Sld., paa Skovmaalet 9 Egestubbe. — I G . beboet, brostf. for 32
Sld., paa Skovmaalet 6 Stubbe. — 1 Hus, brostf.
for 2 S ld. — I G . beboet, brostf. for 40 Sld., paa
Skovmaalet 6 Stubbe. — 1 G. beboet, brostf. for 20
Sld., paa Skovmaalet 14 Stubbe. — I G . brostf. for
12 Sld., paa Skovm. 6 Stubbe. — 1 Hus brostf. for
7 Sld., 1 do. for 6 S ld. — Skovparterne til disse
Gaarde vare overalt forhuggede. Desuden vare 2
Gaarde og 1 Hus ode, Husct brostf. for 6 S ld.
Trundcrup. 2 Gaarde ere ode, og der staaer noget Tommer paa Stederne. — I G . beboet, brostf. for 70 S ld.
— I G . brostf. for 16 S ld . — 2 Hufe ere ganste
ode. — j G. er ganste ode, der staaer endnu 10 Fag
Stuehus og noget Ladehus. P a a disse Gaardes Skovmaal er 9 Bogestubbe og 1 Egestub.
Egeskov By. 1 G. brostf. for 24 S ld. — I G . brostf.
for 6 Rd. — Fattighuset brostf. for 2 Rd. — 1 G.
brostf. for 70 S ld . — 2 G. brostf. for hver 10 S ld. —
2 G> brostf. for hver 10 Rd. — 1 G. er stet ode og
findes In te t paa Stedet. — 2 Hufe brostf. for hver 4
Rd. — I G . brostf. for 12 S ld . — 1 H us brostf. for
5 Rd. — 3 Hufe brostf. for hver 2 Rd. — I G .
brostf. for 50 S ld. — Smedegaarden er stet ode. —
1 H us brostf. for 8 Rd. — 2 Hufe ere ganste ode.
— I G - brostf. for 6 Rd. — 1 G . brostf. for 30
S ld . — 1 G. stet ode og findes In te t paa Stedet.
— P a a Egeskov Moends Skovparter findes 7 Stubbe
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i Vestermark, 3 i Sondermark; i Majmarken paa
Smedemaalet 3 Egestubbe, og paa to andre M aal 2
Stubbe. I Kohaven 6 og i Norremarken 16 Stubbe.
I Aarene 1661—62 blev der indrettet en ny M a
trikel, hvori folgende anfores om Kvoerndrup Sogn:
„T il Kvoerndrup Kirke Hader Otto Krag J u s patronatus, som regnes under Egeskov. Prcestegaarden Hörer
ogsaa under samme J u s , som Hr. M ads Knudsen paaboer.
Bereiter at kan
saae 3 sTd.
Rüg,
4 Skp. Byg,1 Td.
Blandkorn, 4 Td. Havre, og adle 16 Loes Ho. Degnebolet Hörer ogsaa under samme Ju s, som M ads Rasmussen
paaboer.
Kau aarligen saae 6 Skp. Korn.
Adelige
Soedegaarde i dette Sogn er Egeskovgaard, som velb. Otto
Krag tilhorer, hvis Taxt er udi Hartkorn 147 Td. 1 Fd.
2 s Alb., Tonden 70 Rd.,er 10,294 Rd. 1 ß. 2 Alb. Rix.
Angiver at kan saae 40 Td. Rüg, 42 Td. Byg, 4 Td.
Havre og adle 350 Lces Ho." — I alle Sognets Byer
er Hartkornet i denne Matrikel regnet til 60 Rd. Tonden.
I Kvoerndrup By noevnes som Krongods, liggende til
Nyborg Slot, 4 jordegne Böndergaarde og 2 ode Gaarde.
En Gaard paa henved 15 Td. Hartkorn svarede bl. A. i
Landgilde 10 Humlerafter og 1 Loest Kul, og havde Skov
til 70 S v in s Olden. Otto Krag havde i Byen 8 Gaarde,
hvoraf 1 ode og afbrudt. Christen Skeel havde 4 Gaarde,
hvoriblandt Falden, beboet af Hans Lauritsen. T il denne
Gaard laae „en liden Skvatmölle", som Var ode. Peder
Brokkenhus havde i Byen 3 Gaarde, hvoraf 1 ode og
afbrudt, og Sten Brahe til Fjellebro 1 Gaard. Ncesten
alle Gaardene i Byen havde Skovparter. I Trunderup
By laae 5 jordegne Gaarde til Nyborg S lo t; blandt
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bisse Var Kjellcmosegaard og 1 ode Gaard. Desuden
laae dertil 5 Huse, hvoraf 3 ode, samt „en Skvatmolle",
skylder aarlig 2 Orte Mel. Otto Krag havde i Byen 7
Gaarde, hvoraf 2 ode og afbrudte, Christen Skeel 3 Gaarde,
hvoraf 1 ode, og S ten Brahe til Fjellebro 2 Gaarde. I
Gultved havde Manderlip Brahe 4 ode Gaarde, hvoriblandt
Gultvedholm paa netop 15 Td. Hartk. Fremdcles ncrvnes
„en Ejendoms Bonde, tjener til Krumstrup" (Han heb
M ads Hvid), samt en Tjener til Peder Brokkenhus. I
Egeskov By Var 16 Gaarde, der alle tilhorte Otto Krag,
men hvoraf de 8 vare ode. Den ene tilhorte Jens Nasmussen og Knud Kandegaard. „Disse 16 Moend give lige
Landgilde, og belober sig alle 16 Gaarde i Hartkorn
188 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. og Skov til dem alle er
35 s S v in s Olden. Er saa den hele Egeskov By 189 Td.
7 Skp. 2 Fdk., Tonde Korn 60 Dl., er 11,396 Rd. 1 O rt."
I Byen var desuden 4 Ugedagshuse og 12 Gadehuse uden
Avl, hvoriblandt 1 ode. Om Egeskov Molle anfores, at
den er regnet under Gaardens Taxt og skylder 10 Pund
M el.
I Matriklen af l 661 findcs endelig denne Ovcrsigt:
„Summarum over Kvcerndrup Sogn, er Hartkorn
745 Td. 4 Skp. 2 Fdk. E r Penge 46,204 Rd. 1 O rt
5 ß. 2 Alb. Som bestaaer af: 1 adelig Scedcgaard med
tilbehorige Molle. 2 kgl. M ajs. hele Gaarde. 26 adelige
hele Gaarde, hvoraf 10 ere ode. 9 kgl. M ajs. halve
Gaarde, de 3 ere ode. 23 adelige halve Gaarde, de 6
cre ode. 1 liden adelig Skvatmolle, er ode. 2 kgl. M ajs.
Boel og en liden Skvatmolle, 1 adelig Boel. 9 kgl.
M ajs. Huse, de 3 ere ode. 30 adelige Huse, hvoraf 10
cre ode. Her foruden en adelig Prccstcgaard og et adel.
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Degnebolig." — I April 1665 overdrog Erik Krag til
Branlminge Otto Krag til Voldbjerg endel Böndergods,
hvoriblandt to Gaarde i Gultved.
Vi have seet, hvorledcs Bondergodset dar sönderspittet
og fordelt imellem mange forstjellige Herstaber, og det er
bekjendt, at Voernepligtsforholdet Var ordnet paa en lidet
heldig Maade, da cnhver Godsejer Var forpligtet til at
stille et vist Antal Soldater af sit Gods. Disse Forhold
maattc give Anledning til mange Konflikte!, hvorpaa vi
ogsaa kunne anfore nogle Exempler efter de gamle Thingboger. Den 26de J u li 1661 soger Fogden paa Egestov,
M athias Bannermann, Hans Lauridscn paa F ald en ')
for nogle Gcder, Han ulovlig holder, som gaae Hans
günstige Husbonde og dennes Tjenere til stör Skade paa
Skove og Kornmarker. Den 22de M aj 1663 gik Dom til
S unds Herredsthing over en M and i Gultved, der Var
undveget sin Fcrstegaard paa Krumstrup Gods. at Han
atter havde derind at drage og svare sin Tynge som til«
forn, med mindre Hans gode Husbonde Ham derfra vilde
löse. Den 12te Ju n i 1663 stiftedes Forlig mcllem Kön
gens Fuldmoegtig og Otto Krags, i Anledning af at Peder
Snedker var flyttet fra Köngens S tavn ind paa Krags,
hvorimod Hans Nielsen var styltet fra Krags ind paa
Köngens. M an encdes efter nogen Ordvexling om, at
det var bedst, det forblev, som det var. Den U te M arts
1664 bekjendtgjor Foged Sim on Rasmussen fra Egestov
paa S unds Herredsthing, at de unge Karle og Drenge,
der ere lovlig stilte fra den Stavn, de tjene paa, kunne

') Hans Lanritscn omtales udfsrligt i Kaj Lykkes Fald, af N.
Rasmussen Sokilde.

270

komme til Hans Husbondes S tavn at tjene, hvor de skulle
blive holdte fri for Kontributionen Skatter og Soldateriet,
hvorpaa stak gives dem skriftlig Forvaring.
Den 13de
Oktober 1676 sorer P . Nielsen paa Egeskov Thingsvidne
for, at da P . Hansen og H. M öller rejstc til RonningeSögaard efter en Karl, der for Soldateriets Skyld var
undveget fra Egeskov Gods og havde sogt Tilflugt hos
F ru Hilleborg Kaas, sal. Henrik Markdanners til RonningeSogaard, da maatte de til langt ud paa Natten die efter
Fruens Hjemkomst. Hun sagde da, at de kom til at kalde
Ham graa og lade Ham gaae, hun havde soestct Ham, at
Han stulde tjene hende, og de skulde ikke tro, at hun var
nogen Bondekone.
Endnu et P a r mindre Bidrag til Sognets Historie
kunne anfores efter samme Kilde. Den 22de Mas 1663
klager Chr. Lauridsen, boende i Gultved, over to Karle,
der kom ridende hver paa sin Hest forleden Onsdag N at
og fratog Ham to Koer paa Gultved Mark. Den 27de
Novbr. s. A. lod velb. F ru Anna Gyldenstjcrne, Hr.
Jorgen Brahes Enke, ftoevne Knud Frederiksen i Kvoerndrup for 8 Rd. Stedsm aal og resterende Landgilde 10 Rd.,
og desuden sogtes Han for 6 Rd. af Hans Formands Gjceld,
hvilke Penge Jorgen Brahe paa dennes Vegne havde
udlagt til Generalkvartermcsterlieutenant Erik Dahlberg.
Samme Dag lod hun Laurids Hojsgaard i Trunderup
ftoevne for Penge til Erik Dahlberg 8 Rd., men L. H.
svarede, at Herfkabets Fuldmoegtig selv holdt Skifte og
selv veed, at Han In te t modtog at betale med. Den 21de
Febr. 1678 sogtc Foged P . Nielsen paa Egeskov Bonderne
i S un d s Herred, som horte under Egeskov, for Restancer.
De erklcerede alle, at de ej künde svare til Restancerne,
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om de skulde forblive ved deres Gaarde i denne besvcerlige
Krigstid.
I Matriklen oder Nyborg Amt 1 6 8 0 ') forekommer
folgende:
Kong. M ay.s saavelsom Kirkens Anpart Korntiende
er under J u s patronatus Egcskov, velb. Niels Krag tilhorende, og dens Afgift lader oppebcrge, dis Anparter ere
begge udi Htk. 42 Td. 7 Skp. Z Fdk. Egeschoufs Hofuetgaard, som velbem. N. Krag tilhorer, hvis Taxt er, saavit
des Enemercker sig strecher, 104 Td. 1 Skp. 1 Fkr.
1 Alb.
Qverndrup Bye:
De Landdorfcrs?) Tiennere i Ottense (7 Beboere) 54
Td. 7 Skp. 3 Fkr. 2 Alb. iz H, Skov 2 Td. 7 Skp.
1 Fkr. 1 Alb.
Hr. Christen Schecks
Tienere (4 Perforier, deriblandt
Peder Rasmussen paa Falde, hvis Molle her kaldes
en liden Skvatmolle), 38 Td. 2 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.,
Skov 1 Td. 5 Skp. 1 Fkr. 1 Alb., Molleskyld (nemlig
af Skvatmollen) 3 Td. 1 Skp.
Velb. Prebiorn Brahes G ods*) (1 Bonde) 15 Td.
2 Skp. 2 Fkr. 2 Alb., Skov 2 Skp.
Nordschovs Gods, S a l. Peder Brochenhuses Arvinger
tilhorende, (3 B.) 19 Td. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.,
Skov 2 Td.

>) I Matrikclsarlivet og i Bispearkivet i Odense,
r) Landorferne er Fam ilien Brodersen, hvortil hörte Provstiskriver
Hans Brodersen, blandt hvis Born vare Landsdommer Landors
og Professor Knud Landors.
') Christen Skeel ejcde Ravnholt.
') Hvedholm.

272
Egeskovs Gods, (8 B.) 56 Td. 3 Skp. 1 Fkr. 1 Alb.,
Skov 2 Td. 6 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.
Egeskov Bye:
Egestovgaards Tienere, hvilken Bye bestaaer udi 16
Gaarde, og enhver sthlder 11 Td. 5 Skp. 1 Alb., gjor
186 — 1 — 1 — 1, Skov til forn. By 2 Td.
Tronderup Byc:
Lychesholms Gods. (2 B.) 13 Td. 6 Skp. 2 Alb.
1H H, Selveiergods (1 Mand, Jörgen Sorensen Krog)
4 Td.
De Landdorfers Tiennere (2 B.) 11 Td. 7 Skp. 3 Fkr.

1 Alb. iz H.
Ode og forladt Gods (1 Gaard) 4 Td. 4 Skp. 1
Fkr. 1 Alb.
Hr. Landsdommer Jen s Lassens Gods (1 M.) 7 Td.
4 Skp. 3 Fkr. 1 Alb.
Velb. Christen Scheels Tiennere (3) 34 Td. 4 Skp.
3 Fkr. 2 Alb., Skov 6 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.
Rygaards Ticnner (1) 14 Td. 2 Skp., Skov 2 Skp.
Velb. Jom frn Jde Margrethe Rosenkrands (1) 10 Td.
6 Skp. 3 Fkr., Skov 1 Skp.
Egeskovs Gods (7) 56 Td. 4 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.,
Skov 1 Td. 6 Skp. 2 Fkr. 2 Alb.
Guld Tved:
Hr. Landsdommer Lassens Gods (3) 35 Td. 2 Skp.
2 Fkr. 2 Alb., Skov 4 Skp.
Grev Otto Ranzows Gods til Skjoldemose (2) 13 Td.
1 Skp. 1 Fkr. 1 Alb.
S a l. Peder Brochenhuses Arvinger (1) 3 Td. 2 Skp.
Sum m aer: Hovedgaarden 104 Td. 1 Skp. 1 Fkr. 1 Alb.,
Proprietcrr-Korn 571 Td. 6 Skp. 3 Fkr. 1 Alb., Skov
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15 Td. 1 Skp.. Molleskyld 3 Td. 1 Skp., „de og forladt
Gods 4 Td. 1 Skp. 1 Fkr. 1 Alb., Selveiergods 4 Td„
Tienderne 42 Td. 7 Skp. 1 Fkr.
Qverndrup d. 26. Aug. 1680.
Madtz Knudsen Leegaard. M orten Pcdersen.
Den 22dc J u li 1681 holdtes et stört S y n over M isvoexten, og Heroin hidscettcs folgende angaaende Kvcrrndrup
Sogn:
„Kvcrrndrup Nugmark Var saa ineget ynkelig at fee;
de künde kun naae s af Scrdcrugen. Havren i Rugmarken
(i Rugniarken var det Skik at besaac de fugtige Pletter
med Havre), kan give H Grode mod ellers. Vaarsoedmarken kan give H Grode mod ellers. Egcfkov Moend kan
faae den halve Rugscrd igjen; i Vaarmarken den halve
Grode mod ellers. Gultved Mcend kan naae den halve
Rugscrd; Rugmarkshavren og Vaarmarken ^ Grode mod
forrige Aar. Trunderup By ^ Rugsced igjen, og V aar
marken og Rugmarkshavren ^ Grode mod forrige Aar."
Den 5te August 1681 oprcttede Egeskov og Hundtoftc
Bymcrnd en Vcdtcegt med Hinanden om Bsornemosen,
hvoraf cn Del laae til Egeskov og en anden Del til Hundtofte og var Fcclleslod til ncevnte Byer. Heri bestcmmes
at Egeskov By skal tage Gjocrde sra deres Kohave ud paa
Groften, Halvparten ud mod Hvcdholmen; dernoest Hundtofte Moend Halvparten ud til noevnte Holm, hvilket Gjorrde
maa scrttes paa den opkastede Groft, som er paa Egeskov
Bycs Grund; dog maa Hundtofte Moend selv fkaffe Gjoerdsel.
Der skal holdes Gaardgang 8 Dage efter Voldermisse;
hvert Gjorrde, som ej er lovligt, vides for 2 ß, og hvert
Gjorrde, som ej er gjoerdet, vides for 4 ß. 8 Dage derefter
Kodes dobbelt, dcrsom Mangclen ej er afhjulpen, og tredie
18
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Gang er Viden ^ Tonde Ol. To Mcend af hvert Bylav
eftersee S t. Olufs Dag om der maatte voere kommet Brcek
paa Gjcerderne; er der faadant, stak det soettes i S tand
inden to Solemccrker. Dettc oprettede Thingsvidne skal
opbcvares det ene A ar i Egeskov, det andet i Hundtofte Lav.
Det folgende Aar foretoges et bethdeligt Magestifte
mellem Kong Christian V og Etatsraad Niels Krag til
Egeskov. I M arts 1682 indlevercde Erik Sehested og
Claus Rasch en Taxation oder det Gods, som stulde magcskiftes. Heri anfores, at Niels Krag sorlanger 4 Gaarde
i Trunderup og 4 Gaarde i Kvoerndrup, i Alt 50 Tdr.,
1 Fdk., 1^ Alb. Hartk., hvoraf 1^ Gaard ode; detudloegges
nu for 48 Tdr., 1 Skp., 2 Fdk., 2Z Alb. Derimod tilbhder Han Köngen Gods i Sognene Ringe, Rhnkeby, Boltinge, Brangstrup og Kauslunde, i Alt 57 Tdr. 4 Skpr.
1 Fdkr. 1 Alb. Hart!., der regnes for 48 Tdr. 3 Skpr.
Kreaturbescctningen Var betydelig ftörrc paa det Gods,
Köngen stulde afstaa, men paa det andet var der langt
flere og bedre Bygninger. — Köngen paategnede, at det
stulde saaledes expederes, hvilket stete det folgende A a r').
I Aaret 1697 fortes en S trid mellem Sogneproeften
Claudianus og Kvoerndrup Bymoend angaaende Groesningsretten (se nedcnfor). — 1700—1 fortes en vidtloftig S trid
mellem Bonden Peder Hansen og de ovrige Gultved By
moend angaaende Bytyreholdet^).
Ved Mageskifte med Kammerherre Gabel erhvervede
') Skjodet fra Kong Christian V til Krag, dat. 23de Jun i 1683,
findes paa Egeskov; det tilsvarende fra Krag til Köngen, dat.
27de J u li s. A. sindcs i Gehejmearkivet.

') Dokumenter herom findes paa Egeskov, og Afskrifter i Prcrstekaldets Arkiv.
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Niels Krag 1701 en Gaard i Kvcerndrup By. 1703 kjobte
Han ved den Auktion, som Etatsraad Jver Rosenkrands til
Rosenholm lod afholde over sit Strogods i Fyen, for
6136 M 12 ^ Gods i Kvcerndrup, Trunderup, Fallegaard
med Molle, samt noget Gods i Ollerup Sogn, der blev
henlagt under Skjoldemose. 1707 udstedtes paa Salling
Herredsthing et Magestifte-Thingsvidne imellem Gehejmeraad Krag til Egeskov og Justitsraad Luxdorfs Enke paa
Fjcllcbro, angaaende Deling af Ford og Grund imellem
Krags Bonde Lars Ibsen i Tange og Justitsraadindens
Bonde M ads Hansen i S narup.
I Anledning af den i Ollerup indtraadte Vakance
androg Niels Krag 1709 om at Egense og Ollerup Sogne
maatte blive annektcrcde sammen, og ligeledes Kirkeby med
Kvcerndrup, „som er et ringe Kald", eller med Stenstrup,
da begge de sidstes Kirker tilhorte Ham, ligesom ogsaa
Kirkeby. Köngen forlangtc 2den M arts 1709 Biskoppens
Erklcering.
Ved Auküoncn i Odense den 5te M arts 1718 over
endel af det gamle Ryttergods kjobte Gehejmeraadinde Sofie
Krag til Egeskov noget Bondergods i Kvcerndrup Sogn og
By og i Stenstrup Sogn, i Alt noget over 10 Tdr. Hartk.
for 1465 M 31 A og fik Skjode paa det i September s.
A. Ved en anden Auktion, den 17de M arts 1722 kjobte
hun en Bondegaard i Kvcerndrup af M ajor Jorgen Tyge
Seefcldt til M argaard. Den Var paa noget over 4 Tdr.
Hart!., og kostede 579 M 5 P. 11 L, eller 131 M Pr. Td.
Hartk. Hendes Son, Kammerjunker og senere Etatsraad
Niels Krag kjobte ved Auktionen i Decbr. 1724 to Gaarde
og et Hus i Trunderup. I Aaret 1736 lod Han indtage
noget Bondejord as Kvcerndrup Byes Fcellesmarker, nemlig
18*

276

Allebjergmarken og Overvoenge, og deraf banne en ny Jndhegning, som Han henlagde under Egeskovgaards Avling.
M en Generalmajor Trampe til Fjellebro gjorde Jndsigelse
herimod, paa egne og sine to Bonders Vegne i Kvoerndrup.
Sagen Var noer kommen til Proces, men blev bog afgjort
i Mindelighed, og Forholdet ordnedes vcd en derom oprettet Kontrakt. Denne blev bog alter ophcevet 1747 af
Etatsraad N. Krags Enke Softe Krag og Etatsraad Pentz
til Fjellebro, samtidigt med at de gjorde et Magestifte,
hvorved Etatsraadinde Krag bl. A. fik noget Bondergods
i Kvoerndrup.
S aavel i celdre som i nycre Tiber har Regeringen
slere Gange forlangt Oplysninger om Kirkernes og Proesternes Jndtoegter, Landets Beskaffenhed, Mcerkvoerdighcder o.
s. v. Saaledes udgik 1572 en kongelig Befaling tilLensmanden paa Noesbyhoved Erik Rosenkrans og M ag. Niels
Jespersen, Fyens Bistop, om at enhver Prcest i Fyens
S tift stulde indsende til Provsten i Hans Herred hvad
gamle Dokumente!, Breve og Adkomstcr, der fandtes ved
deres Kirker, Kald og Prcestegaarde, samt Oplysning om
Jndkomst, Jord, Rente, bona weosaliL, Jnventarier og
andet, som Kalbet og Procstegaarden künde have, saa og
Underrctning om Prcesterne, som havde vceret i Kalbet tilforn. Ester de fra Proesterne modtagne Jndberetninger
maatte Provsten i hvert Herred da forfatte en saakaldet
Provstebog. (En Afflrift af en Jndberetning om Kvcerndrup Proestekalds Jndtoegter findes i Kaldets Arkiv, men
den meddeler intet om de foregaaende Proester.)
Den 27de Septbr. 1665 afgave Stiftaintmanden og
Bistoppen Erkloering oder en til Köngen indsendt Klage
over Proestekaldets Forringelse. De henvise til Provste-
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bogen, der Var conform med Jndberetningen af 1572, hvorefter Procstekaldet havde tabt en Gaard i Soderup'), hvoraf
der i Hr. C laus's to sidste Aar blev kroevet Nrbejde til
Nyborg S lot, dog at Proesten fik Landgilden. Senere kom
Bonden til at tjene til Egeskov, og tilsidst til Bramstrup,
saa at Procsten hverken fik Landgilde eller Herlighed^).
Ligeledes omtales en Gaard i Egestov, der ydede Landgilde
og Herlighed til Hr. Claus, men nu tjener Bonden til
Egeskov med Landgilde og Herlighed, og endelig en Ager
vcd Rubjerg til 4 Skpr. Korn, og to Agre derhos, samt
Konge-Korntienden af Sognet, som kom fra Proestegaarden
i Hr. Niclses Tid. Men de vide ikke, hvorledes det Tabte
kan gjenvindes. Ester Kongcbrevct skulde de afgive deres
Erklocring til Otto Krag til Voldbjcrg. Af Hofm. Fund.
VI, 91 seer man, at Bistop Kingo den Iste Ju n i 1697
havde bcvidnet, at Godset var kommet sra Kaldet, og at
man senere forgjoeves havde sogt at faae det tilbage.
I Aaret 1743 udgik en Skrivelse fra Kancelliet til
Konfcrentsraad Adler, Amtmand oder Nyborg Amt, med
Opfordring til at besvare enkelte Sporgsm aal angaaende
Amtets naturlige Bestaffenhcd, Produkter, Moerkvlvrdigheder o. s. v. Amtmanden forlangte derefter Oplysninger
fra alle Godsbesidderne og Proesternc i Nyborg Amt. F ra
Etatsraadinde Krag indkom en Jndberetning, angaaende
hendes Gaarde og Godser, dateret Egestovgaard den 2den
September 1743, og heraf skulle vi anfore den Del, der
angaaer Kvoerndrup Sogn og Egestov G aard og Gods,
idet vi forbigaac de Numere, under hvilke ingen Oplysning
er meddelt.
') Forniodentlig Byen Saadernp i Kullerup Sogn i Noerhcden as
Nyborg: jvf. om Hr. Claus neben for.

-) Historist Tidsflrift 4 R. IV, 486.
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1)

M it Gods er beliggende paa det faste Land, saa

og af tvcnde Der, Avernako og Drejo bestaaende. Remarkable Höje falber ingensteds omkring paa mit Gods,
men her og der vel Banker; imellem Egeskov og Stenstrup
falber paa den nordre Side af Vejen hsj og bjergagtig
Mark, paa den sondre Sidc lavt med Eng og Mose-Jord.
T il mine Hovedgaarde og paa en Del af Godsernes Marker
er Skov af Eg, Bog, Est, Boeverast og Elle, saa megel
som feg til min egen Brug og mcd Forsynlighed til mine
Bonders Udvisning nogenlunde behover og intet mere.
Jorden paa mit Gods er middel-frugtbar, besaaes med Rüg,
Byg, Havre, lidct Boghvede samt lidet Svinccerter og
Vikker til Hjemnytte, dog fordi der mange Steder falber
ringe og til bedre Soed ubekvem Jord, er Havresccden den
meste, som saaes, der koster mindst og ikkun forflaaer lidet
til Bonden til Udgifterne, da de fleste lidet eller intet Korn
kan soelge, men maa tage Udgifterne af Kreatnrerne, de
kan tilloegge, samt af Smorsamlingen om Soinmeren.
Ager- og Eng-Jorden er stroet iblandt hverandre og bruges
saaledes, at naar en Mark besaaes, slaaes og Ho derudi,
da Foellesmarken, saavel Ager som Eng-Jorden, bruges at
groesse Kreaturer udi. Ellers falber i Almiudelighed Agerjorden dels storre end Engene, hvoraf det kommcr, at der
iblandt hos Bonderne er Mangel paa Gjodske, thi uden
Engene nogenlunde cekvivalerer imod Agerjorden, hvoraf
den bedste Gjodning, nemlig af Hoet, bliver, maa folgelig
en Del Jo rd af Mangel paa Gjodfle enten ligge nbesaaet
eller og saaes uden Gjodske med Havre, som ikkun er Bonden
til liden Fordel. 2) Af Rüg, Byg og Havre haves ikke
alene til fornoden Brug, men endog, naar Gud giver sin
Velsignelsc paa Jorden, fra Hovedgaarden til Udforsel
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mere og mindre, ligesom Groden er til; men Bonden kan
tildels somme Steder ikkun ncrre sig af de to forste S la g s
og paa somme Steder kjobe til Hjoelp; men af Havre kan
de overalt mesten scelgc noget. 3> Af Trcrfrugter findes
ingen Overflodighed; thi Alle har ikke Frugttrcrer, og naar
en Bonde et Aar iblandt kan scclge et P a r Tdr. W bler
eller andcn Frugt, har det dermed fit Forblivende. 5)
Paa mit Gods er ingen Dyrehavcr. 6) P a a Egeskovgaard
lader jeg holde Stuterihopper. 7) Bistader har mestendels
alle Bonder, enten een eller flere; men det er ikke alle Aar
de vil lykkes. 9) Af Vildt findes Rccve, Harer, M aar,
Oddcr, Jldcre, Egern, Vcefler eller Loekatte; af Fuglevildt
Vildgjoes, W nder og Agerhons, Holzsnepper, Bekkasiner,
Kramsfnglc, Stoerc, B rushons'), men af ingen S la g s i
stör Moengde. Jnsckter er her som paa flere Steder,
Fluer, Myg, Bremser, Torbister, Oldenborrer, Edderkoppcr,
M yrer, Snarorme, Jordrottcr-) og andre flere, som ikke
just kan navngives. Oldenborrer og Snarorm e ere, som
bekjendt, somme Foraar nicget fladelige for alle S la g s
Troecr og dcres Frugtcr. Jordrottcr findes i Moengde,
soni faa Steder kan lukkes ude af Husene, at de jo kan
grave og stjoere sig igjennem. 10) Koer er det, som paa
Hovedgaardcn mest holdes til S m or og Ost at samle;
Böndcrne holde og Koer til Melk og S m or at fode sig
med og, om Noget kan skyde over, til Udgifterne; holdes
ellers Hestc, som udkrceves til Arbejdet, F aar til Fode og
Klcrder, item Svin, Gjcrs, Hons og W nder. 13) Lüften
er sn xsusralemsot sund. 21) Her ved min Gaard Egeflov
ere tvende Kildcvcrld, den ene strax ved Gaarden og den
') Formvdentlig paa Gerne.
') Skal formvdentlig vcrre Jordlopper.
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anden i Marken, hvorfra er lagt Vandrender under Jorden
til Haven, hvor .3 Fontainer ined Springvand blivcr
fourneret; ellers er Vandet i sig selv sundt og godt. 30)
Egeskovgaards Hovedgaards Bygning er bestaaendc af
Grundmur, 2 Lccngder mcd tuende Nunddele paa den
Nordre Side, fast og massiv Bygning, 4 Etager med
Kjoelderen. Bygningen er af Frantz Brochcnhus Anno
1554 bekostet. Ladegaardshusene ere alle af Bindingsvoerk.
En Jndberetning fra Proesten Clemens Jessen, dat.
19de J u li 1743 meddeler i Korthed omtrent de famme
Oplysninger. Her tilfojes, at Milepoclene imellem Nyborg
og Faaborg ere nu ncestcn nkjendelige, og at Odense Aa,
der har sin ferste Oprindelse af en Kilde i Nortorpe Skov,
er paa sine Tider og Steder overflodig med Fist, Gjcder,
Eibygjcder, Aborrer, Herker, Elleridscr, Aal, Orter, Lax,
Foreller osv., og endelig hedder det: „At her i Prcestegaarden skulde voere gl. Munkebreve, har feg aldrig fornumnret, og hvis noget saadant har voeret, maa vel min
Formand Peder Claudianus have indfert det i sin Bog,
som skal voere allcrunderdanigst indsendt 1697, 98, 99, da
moxen famme M atericr blevc allernaadigst rckvirerede".
Om Udstiftningen af Byerne Trunderup, Kvoerndrup og
Egestov kan felgende meddeles') : Trunderup By udskiftedes
1789. Stiftslandinspektor Berg foretog Udstiftningen, og
Landmaaler Tornfeldt forrettede Opmaalingen.
Byen
havde dengang kun 3 Selvejere. Af udenbyes Boende, der
havde Lodder paa denne Byes Fang, hvilke Lodder ferst
maatte udstiftes derfra, ncevnes kun Proesten og Degnen.
Kvoerndrup By udskiftedes 1801. Ved Landvoesens') Ester Matrikelarkivets Snmlingcr, hvor derimod intet fandtes
om Gultved B yes Udstiftning.
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kommissioncns Mode i Kvoerndrup den 24de August frcmlagdc Stiftslandinspektor Berg Udftiftningen, Opmaalingskortet over Byens Fang, Arealberegningen o. s. v., samt et
Taxationsvidne over Byens og Hovedgaardcns Jorder,
hvilket var begyndt indcn Sunds-Gudme Herreds Ret den
23de Oktbr. og sluttet 2t>de Novbr. det foregaaende Aar.
Han bcmoerkcde, at Kvoerndrup By havde overalt bestemt
og fra Fortiden af frahegnede Markcstjel ind mod de paastodende Byers og Steders Fang, Egeskov Hovedgaard
alene undtagen, saa at heri ikke. vilde blive noget at forandre. Han fremviste Delingsplancn, der vandt alle Beboernes Tilfredshed. De 7 Gaarde stulde udflyttes, og de
ovrige Gaardes Beboerc crklcerede, at de vilde forrette alt
Hoverict for Udflyttcrnc i 3 Aar, fra M aj 1802 til M aj
1805, og ligeledes vccre dein behjcelpelige mcd at udföre
deres Gjodning fra Byen ud paa de nye Lodder, saavelsom
med anden Kjorsel og Arbejde vcd Gaardcnes Opförelse.
De Gaardmoend, der udflyttede, beholdt dcres gamle Gaardspletter med vedliggcnde Frugt- og Kjokkenhave til fri Afbenyttelse i 2 Aar, fra Iste M aj 1802 til Iste M aj 1804.
Der stulde ndloeggcs strllcs Grusgravc og Lcrgrave, men
ikke foelles Vandsteder. Hegncts Fordcling paatog S tifts 
landinspektoren sig at besorge saa hurtigt som muligt. De
gamle Veje maatte ikke afloegges for de nye vare synede
og afleverede, hvilket stulde ste inden 2 Aar fra Dato.
Foruden 7 af de mindre Gaarde vilde Egestovs Ejcr lade
udflytte et Hus. Dette stulde flyttes til Nortorpe Skovs
Jndlukke og voere et Skovfogedhus. Fallegaarden beholdt
sin gamle Skovstyld, 2 Skpr., da den beholdt den samme
Storstov og Skovgrund, som den havde havt fra gammel
Tid. Egestovs Hovedgaardsjorder vilde bl. A. miste den
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saakaldte Köngens Have'), men

faae anden Grund

i

Stedet.
Egeskov By udskiftedcs 1805. Landvcesenskommissionen holdt i den Anledning et Mode i Byen den 28de
Septbr. Udskifteren, Stiftslandinspektor Arnstrup, fremlagde
Taxationsvidnet og Körtet ovcr Egeskov Byes Tilliggende.
P a a F ru Gchejmckonfcrentsraadinde Bille-Brahcs Vcgnc
modte Landsthingshorer Rasmussen, som anmcldte, at dct
Var Fruens Hensigt ved Egeskov Byes Udskiftning at lade
den til Byen liggende yderste Kohave indtage til en Frcdskov,
imod at der blev hende paalagt forholdsmcrssig Hartkorn
for samme, saavel Ager og Eng som hele Skovskylden,
hvoraf hun vildc svarc alle Kontrilmtioner, som af andet
kontribuabelt Hartkorn svares bor, og at Byens Bebocre
for Afsavnet af Skoven fik tilborlig Godtgjorelse i Jordcbogs Afgifter, Hoveri m. v. i Forhold til Hartkornet.
Fruen troede, at der faa megct mindre künde vcere noget
at eriudre mod denne Fredskovs Jndtagelse, som deri hverkcn
var Ager eller Engbund, men kun en samlet og nrcd Boge
og Ege t«rt bevoxet Skov, som for sig selv forlcengst var
indhegnet. Alle de ovrige Grunde i Byen onskede hun
udskiftcde, og det var hendcs Hensigt at lade alle Gaardene
udflytte. Kommissionen gjennemgik Körtet med derpaa bemoerkede Delingsplan, som dcrcfter blev bekjendtgjort for
samtlige tilstedcvcerende Gaardmoend. De nye Grundstykker fordeltes ved Lodtrcrkning imellem sanitlige 14 Gaardmoend, og disse erklcrrede sig fornojede med Lodderne. De
bemoerkede, at for Fremtidcn künde Egeskov Marked ikkc

') „Köngens Haue" omtalcs i sorskjelligc Dokunrenter som en Eng
pan 1 Td. Hartkorns Storrelse, i Lunde Sog».
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holdes paa de dem idag tillagte Grunde, hvorfor det maatte
overlades Herskabet at anvise P lads dertil udenfor deres
Tilliggcnde.
P a a samnie Mode toges bl. A. folgende almindelige
Bestemmelser. Der skulde udlcrgges to G rusgrave; men
Lergrave og foelles Vandsteder forlangtes ikke, da enhver
Mand havde Ler og Vaud paa sin egen Lod. De nye
Veje, undtagen Hovedlandevejen, skulde scettes i S tand inden
lste Novbr. 1607. Fordelingcn af Hegucne paatog Udsiifteren sig at udfore saminc Efteraar, og Afhegningen
skulde voere i S tand inden M aj 1607. Herskabet tillod,
at alle Mcrndene, undtagen Mölleren, i tre Efteraar,
nemlig i Aarene 1805— 7, maatte under Skovbetjentenes
Opsyn oprydde Hvidtjorn og Hessel til at plante ved deres
nye Hegn, i Fredskoven yderste Kohave; men efter den Tid
havde de intet der at gjorc. De paa Loddcrne vcrrende
Skove, der i dettc Efteraar ikke vare 6 Aar gamle, maatte
ikke hugges, men skulde folge med Loddcrne, tillige med
den Skov, der Var yngre. Hvao der Var oeldre, men ikke
künde magelcegges, siulde hugges i Foraaret 1806—7.
Stene og Risgjerdcr, som ikke künde mageloegges, siulde
Ejernc bortfore inden Foraaret 1807.
Af Egeskov Gaard blev udlagt Jord til Skolen for
Egesiov By, indeholdende 13z Skp. Land geom. M aal, af
bedste Jord, for hvilket Udlceg Egesiov Bymoend havde
betalt med Pengc. Det neeste Aar holdtes et Mode, hvorcfter Bhmwndene fik Godtgjorelse for det Hartkorn, der var
dein fragaact ved Udsiiftningen, samt for den tilsvarende
Del af Jndfcrstningen.
For nogle Aar siden blev der i Sognct ved Pastor
Rottbolls Bestroebelse oprettet en Syge- og Begravelses-
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lasse for Sognets Husrmrnd og Jnderster. Dens S ta tu s
er meget god. I Efteraaret 1872 blev der oprettet en
Husflidsforening. Endvidcre findes der en Leeseforening.
Noglc Gjenstande fra den ocldre Jcrnalder bleve fundnc
ved Gultved af Smed H. P . Hansen i Sommeren 1879.
Fundct blcv afgivct til Kammerherre Sehested til Broholm,
der indsendte det til Museet for uordiske Oldsagcr. P a a
flad Mark Var der nedsat en Urne med brcendte Ben, og
under denne laa: et henvcd 25 Tommer langt tvecegget
Svoerd, som har en 5s Tomme lang, flad Grebspids og
i Oldtiden er bleven brudt i flere Stykker; en 4 Tommer
lang Spydspids med Dolle; en 8s Tomme lang Landsespids med Dolle og ophojet Kant midt paa Bladet; Brudstykker af en tragtformet Skjoldbule, samt en nu 5s Tomme
lang smal Beklccdning til et Skjoldhaandtag, der er udtunget i den ene Ende og der forsynet med to Nitnagler,
hvorimod den anden Ende mangler. Disse Oldsager, som
cre as Jern, cre stocrkt angrebne af Nust, men frembyde
dog megen Interesse, navnlig da man har nogenlundc god
Underretning om Fundforholdene.
(Nationaltid. ISde
Septbr. 1879).
(Fortsoettcs.)

XIII.
Et Pur krirkkhistlirljke Aktstzklrek
snl det 16de Anrhllüdrede.
Bcd H o lg e r F r . N o r d a m .

1.
Efterfolgendc Kjendelse angaaende Visse Sporgsm aal
vedrorende Proesternes Lonning er afsagt af de fynske Officialer — hvoraf otte noevnes — og findes i en desvcerre
noget mangelfuld Asfkrift, indtagen i en Landstingsdom
fra Aaret 1600, der gjemmes i Fyns Bispearkiv.
Peder Madtzcn, almindelig Officialis udi Odense,
Mester J p Hansen, P rio r i S ancti Knuds Kloster ibid.,
Hans Lang i Nyborg, Jep Henrilsen i Skam Herred, Peder
Jensen i Svenborg, Hans Lauritsen i Faaborg og H ans
Clemitsen i Langeland, in 8p>ritnalibu8 oLoiales, vi gjore
vitterligt for alle udi dette vort aabne Brev, at Aar efter
Guds Byrd 1506, Sancte T rinitatis Mandag, Var hoederlig
M and Hr. Anders Olufsen, Officialis i A ssens'), skikket
her i Sancti Knuds Domkirke i Odense paa Provstemode
>) S e Sam t, til F yens Hist, og Topographi.

I, 214—5.
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for os og wenige S tiftes Provster, fom da Provstemode
sogt havde, hvilken som aabenbar for Dom adspurgte, hvad
Soed og Ret er almindelig i det ganste Odense S tift om
Tiende af Bier, Hör, Hamp, Fol. Hvede og Boghvedc
iblandt Prcesterne, og om Sjoelegave. Da sagde vi der
paa efter wenige Soed og Skjel, at forne Tiende af Bier,
Hör, Hamp, Fol, Hvede og Boghvede skulde Sogneprcesterne
have, beholde og nyde alene, for ydermere Tynge og Udgift
dennem tilfalder end Sognekirkerne.
Men hvcm som udvoelger deres Lejersted^), og stulle derfor gjore Tjeneste,
som de ville ansvare. In prsemissoruw^) vwninm st
NNAuIormu tiäem, tsstiwoninm et rodur siKillum xsnsialis
oktioialitstis Otdonioosis prss8sntibu8 S8t appsnsuw.

2.
I C h r i s t i e r n B r u n s Optegnelser (i dctte Tidsskrift VII, 266—7) fortoelles om det tragiste Endeligt,
Proesten Hr. D a n i e l ( J o r g e n f e n ) i Lysabbel fit.
Ncervcercnde Kongebrev oplyser lidt ncermere om Sagen.
Lavrits Brockenhus stk Brev cn Proest paa Also
anrorendes.
Vor Gunst tilforn. Vider, at vi nu af Breve og
Beretning have noksom fornummet, hvorledes sig haver
tildraget med den Prcest af Also, som udi vor Kjobsted
Odense udi Sygdom, Han var udi falden, sig selv havde
stukket og saaret, og af samme S a a r, siden Han er fremkommen, er dod bleven, dog med christelig Skjel, Rede og
Her synes at mangle en Linie med Angivelse om, hvad der skulde
ydes i Sjoelegave til Kirken og Prcesterne.
') I den mangelfulde Afskrist staar her: regaoium, hvilket vist bor
rettes, som ovenfor er stet.
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Afsked: og vi efter al Lejlighed og Omstcendighed have
naadigst bevilget og tilladt, at samme Proests Hustru og
Arvinger maa nyde og bcholde hvis Gods Han haver
csterladt. T hi bede vi big og ville, at du samme Arv
og Gods af Beslag, som du paa vore Vcgne derover haver,
los og kvit giver, og det forcskrevne Prcrsts Hustru og
Arvinger ubehindret ladcr folge. Dermed etc. Datum
Frcderiksborg den 30. Aprilis 1582.
Fyuskc og sniaal. Tegnclser I, 257.

3.
I B lo c h s Fyenste Geistligheds Historie I, 819- 20
findcs nogle Efterretninger om Proesten H a n s S t a g e
ved S . Hans Kirke i Odense, hvilke ikkc udmcerke sig ved
Fuldstoendighcd eller Nojagtighed. Thi hverken har Han
kjendt den i eftcrfolgende Kongebrev omtalte Sag, ikke
Heller har Han anfort Proestens Dodsdag rettelig, da den
ifolge Hegelunds Kalender Var den 27de J u li 1590, hvoraf
da altsaa folger, at de Begivenheder fra Aaret 1601, som
Bloch henforer til Hr. Hans Stage, ingenlunde kunne
angaa ham, men vel Hans Eftermand, Hr. H a n s N ie lse n .
Bispen i Fyen fik Brev anrorendes den Forseelse,
Hr. Hans Stage udi Odense havde gjort imod S a cramentet.
V. s. G. t. Vider, eftersom at vi komme udi Forfaring,
hvorledes Hr. Hans Stage, Sogneproest til S . H ans Sogn
udi vor Kjobsted Odense, skal nu sidst forleden Paaskedag
til Hojmesse udi form S . Hans Kirke have forsommct at
consecrere Alterens Sacramente og ikke oploest Sacramentets
Ord, som der efter Ordinansen og den christne Kirkes ved-
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tagne Skik burde at ske, da endog vi vel Var foraarsaget
for flig forargelig Forsommelse og Uagtsomhed alvorligen
at straffe; dog efterdi vi fvrfare, a t forne Hr. Hans Stage
skal ellers vocre en sin, lcerd og rctsindig Mand, og faadan
Hans Fvrseelse af Vagt, Studering og Kirkctjeneste, som
Han den ganskc Uge tilforn havde gjort der udi Kirken,
og ikke af nogen forscetlig Mening ellcr af nogen Foragt
mod det hellige hojvcerdige Sacramente eller den christne
Kirkes Ceremoni at vcere sket, og Han sin Fvrseelse med
fand Anger behender og forbeder, og efterdi wenige Sognemcend udi for»c S . Hans Sogn selv skulle gjore Bon for
hannem, at Han maa blive ved fit Kald og Sogn, og at
de hannem til deres Sogneprcest maa beholde: da have vi
den hojeste Net med hannem falde ladet, og den Fvrseelse
hannem paa dcnne Gang madigst tilgivct og cfterladt, saa
at Han maa blive ved samme sit Kald og Tjeneste, dog med
denne Besked, at Han cndnu en Gang, for Han begynder
sit Kald og Kirkctjeneste igjcn at antage og fvrestaa, skal
aabenbarligen forbede den christne Menighed hvis Forargelse,
som Han denncm med samme sin Fvrseelse kan havc gjort
og givet, og sig herefter bcdre forese; saa fremt Han herefter udi flig eller nogen anden utilborlig Fvrseelse befindes,
Han da ikke det forste med det andet med hojeste S tra f
vilde undgjcrlde. Herefter I vide eder med hannem atforholde og det saa herudindcn forordne. Dermcd skcr vor
Vilje. Actum Skanderborg den 16. M aji 1584.
Fynske og smaal. Tegnolser I, 367.

XIV

Utmjk-toMraslske Werkrtmgrr
um Kvirrlldrujl Süzn.
(Fortscettelse.)
As F . R. F r i i s .

2. Kirken.
Kvcerndrup Kirke ligger omtrent midt i Sognet.
Landevejen til Svendborg gaaer längs med Foden af den
hoje Bakke, paa hvis oberste Flade Kirken staaer.
Den
ret anseelige Kirkes Beliggenhed forskjonnes ved, at hoje
Metroeer omgive Bakkens overste Rand og udbrede deres
Kroner i en vid Kreds omkring den og med deres skyggefulde Grene hcenge ud over de gronne Terrasser og de
Gange, som ere anlagte paa Hojens bratte Skraaninger.
Bakkens Vestside vender ud mod Vejen. medens Nordsiden berores af en Bcek. der er en Arm af Odense Aa.
Mod Ost er der fojet et Stykke Jo rd til den gamle
Kirkegaard, og den sidst afdode Besidder af Egeskov har
her ladet opfore et Gravkapel for sin Familie.
Jordftykket og Kapellet indviedes den 4. April 1872.
IS

Kapellet,
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der er opfert i gothisk S til, af rode Mursten, rummer
allerede nu 3 Lig, nemlig af den afdode Baron Bille
Brahe, Hans Hustrue og deres Sonneson.
Sidstnoevnte
dode 1872 som Elev paa Ofsicerstolen paa Frederiksberg S lot.
I sin nuvoerende Skikkclse er Kirkcn en stör, smuk og
lys K o r s k i r t e , omtrent 62 Alen og 12 Alm bred udvendigt. Skibet er noget bredere i den vestlige Ende end
i den ostlige. T a a r n e t vender mod Soedvane mod Ost,
og er egentlig en senere Tilbhgning ovenpaa Korets gamle
M ure, uden Tvivl fordi det Var bekvemmere at opfere
det her end ved den vestre Ende af Kirken, der naaer
ncesten helt ud til den stejle Bakkcskraaning.
Ligefor
Skibets ostligste Hvcelvingsfag findes Kirkens nordlige og
sydlige Korsfloj.
Hovedindgangen er igjennem et lille
Vaabenhus ved Skibets Sydside.
Over Jndgangen til
Vaabenhuset findes et Basrelief af Thorvaldsen, forcstillcnde Christus, der dobes af Johannes.
En andcn
Jndgang (dog ikke den crldste) har tidligere voeret midt i
den vestlige Gavlmur, men den er nu tilmuret.
I oeldre Tider har Kirken voeret meget mindre end
den nu er.
Saaledes fees det tydeligt paa Murene og
Grundsteuer»?, at Kirken cngang er blcven forlcenget om
trent 15 Alen mod Best; det nuvoerende Kor og den
nordlige Korsarm Here vistnok es Heller til den oprindelige
Kirkebygning, og den sydlige Korsarm (Gravkapellet),
Vaabenhuset og selvc Taarnet ere uden Tvivl endnu senere
tilfojede. Ncesten overalt hvile Murene paa vel tilhugne
Grundsten, der have en afrundct Kant foroven, men ere
meget uordentligt anbragte.
I den oeldre Del af Skibet
og Köret, der danner den nederste Del af Taarnet, ere
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Murene opforte af Kampesten, men derimod i Skibets
Forloengelse mod Best og i selve Taarnet af Mursten.
Gavlene paa Kirken og dens Tilbygninger ere nu alle
takkede.
I Taarnet hoenge to Klokker.

Den storste af bisse

er stobt 1642 af I . C. L H. Gamst i Kjobenhavn og
kom i Stedet for en anden, der vcd Wlde var bleven
ubrugelig, og som havde folgende Jndskrift med latinske
Bogstaver:
-f Lnno s- 1579 -f Itzt f wi -f der s- llatzwus -f 6bristtznstzll -f kastar t tbo -f Otzttzr -f Lebitzlninob f Lirktz -f
rvarri -f Llortena I f ^Ilemv8os f kieoriod t banni -f
dan8 f b'ianolrtz t Itzt -f wi t 8topen -s- äoreb -f U -f3s.rmaon f ? .
Den mindre Klokke har folgende Jndskrift, dels med
gothiste og dels med latinske Bogstaver, der staa temmelig
uordentligt i Linierne:
anno 1599 lod heederlige. och wellerde mand. her
halsar pederson sogneprcst. wdy froruppe och kirckewerricr
sammested. som er erlige och welfornufftige mend. niels
digenson wdy ludegaard -f oc pouel uiclson y froruppe.
stöbe denne klocke tiill froruppe kirckis brug oc behoff.
stouet y libeck aff matis benninck.
VLO. 117.
LlN6HllI8.
8017L17II6V8.
Det synes saaledes, at beggc disse Klokker oprindelig
have voeret bestemte til andre Kirker, ncmlig til Frorup
og Dsterskjerninge Kirker. Prcesterne Rasm us Christensen
i Dsterskjerninge og Baltzer Pedcrsen i Frorup noevnes
begge i Jakob Madsens Visitatsbog. I samme Bog omtales Sludegaard i Frorup Sogn, vistnok den samnie som
den i sidste Klokkeindstrift anforte Ludegaard.
is*
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Selve K i r k e n s An d r e , der er lyst og tiltalende,
doekkes overalt af murede Hvcelvinger, og kun Vaabenhuset
har fladt Loft.
Skibet har 5 Hvoelvingsfag, der afdcles
ved dobbelt fremspringende Vcegpiller.
Skjoldbuerne og
Gradbuerne ere alle spidse. Dct ostligste Hvoelvingsfag i
Skibet staaer ved störe, aabne B uer i Forbindelse med
Köret og begge Korsarmene, af hvilke den sydlige er det
Ulfeldtske Gravkapel.
Alle Hvcrlvingernc ere Krydshvoelvinger, undtagen den oder Kapellet, der er en Stjernehvoelving.
K ö r e t , der er lidt lavere end Skibet, er indvendig
Alen bredt og 10 Alen langt. M uren imellem Skibet
og Köret er 2^ Alen tyk. Skibets indvendige Loengde er
47s Alen, men medens det ved Köret kun er 10 Alen, er
det i den vestlige Ende 13 Alen 9 Tommer bredt. Denne
Forskjel er meget iojnefaldende, ligesom man ogsaa let
bemoerker, at Hvoelvingerne i Skibet ere temmelig uregelmoessige, faa at dercs Toppunkter aldeles ikke ligge i cn
ret Linie.
Endelig kan dct bemoerkes, at den sydlige
Korsflöj (Kapellet) har en paafaldende Skjoevhed, faa at
Gavlmuren er kommen for langt mod Ost.
A l t e r t a v l e n er et Maleri, indfattet i en Egetroees
Opstilling i gothisk S til.
Det er malet af Johannes
Jensen og forestiller Christus, der velsigner Bornene, og
om det end ikke har stör Kunstvoerdi, gjor det dog, seet
nede fra Kirken, en ret god Virkning.
Under Alteret
staaer: .Hvo som ikke annammer Guds Nige som et lidet
B arn, skal ingenlunde komme ind i det, Marc. 10, 15. —
P a a de störe Messing-Lysestager staaer: 1^.8. 8 . L. 8.
1598 (o: Laurids Brokkenhus og Karen Skram).
Om K irk e n s h e llig e K a r og andre Prydelser kan
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folgende bemoerkes: Kirken ejer en stör og smuk, indvendig
forgyldt Alterkalk af Solv, med Ulfeldters og Brokkenhusers Vaabener og Navnenc I.
v. L. L. 8 ., samt
folgende Jndskrift: „Venne Laleie dar vauritr vrookenKu8 til örangstrup weä sin kirere Lustrue krus Laren
8Icram givet til tzvernärup Lirks 1602; endvidere et P atel
af Solv, paa hvilket ligeledes findes Jakob Ulfeldts og
Birgitte Brokkenhuses, samt Laurits Brokkenhuses og
Karen Skrams Navnc og Vaabener, med Aarstallet 1602;
fremdelcs en Solvoeske til Kirkebrod med denne Jndskrift;
„^vno 1615 er «kenne L eks given til (jvernärup Lirlre",
samt Brokkenhusernes Vaaben og Vogstaverne R. L. ll.,
der udcn Tvivl betyde Rigborg Brokkenhus (den paa Egeskov indniurede Jomfru).
T il Kirken Hörer endnu en
Solvflaske til Vin, paa hvilken findes Laurits Brokken
huses og Karen Skrams Navne og Vaabener med Aarstallct 1590.
Nundt om Mafien er flrevet: ,,.^nno 1620
davor k'rns Laren Lkraw, vauritr Vrolrlrevbusss, givet
äenne 8slvüas!<e til tzvsrnärnp Lirke, til at Krugs til
Neeeevin, og forbMsr ^Ile at tags äen kra samwsLirlcs,
unäer 6näe 8tral«. Omkring Skrucn eller Laaget staar:
„6ot ist kein Ving vmxelig«.
Den dar engang forsvunden, uden at man vidste, hvor den var bleven af, men
afdode Pastor Rottboll har i Kaldsbogen givet folgende
Efterretning om den: „Den omtalte Maske findes paa
Egesivv, hvis nuvcerende Befidder kort efter min Embedstiltroedelse viste mig den som et Stykke, Han havde indlost
ved sin Overtagelsc af Egefiov, men som vel künde voere i
Kvoerndrup Kirke.
Da Flafien imidlertid er altfor lille
til at kunne afbenyttes efter sin oprindelige Bestemmelse,
bad jcg om, at den fremdelcs maatte blive opbevaret paa

294

Egeskov, hvis Bcsidder formodentlig i sin Tid som Kirkeejcr har modtaget den til Opbevaring, da der ej loenger
Var Brug for den i Kirken". — Prcrsten har i Forvaring
en mindre Sölvkalk nied de Billers og Nabeners Vaabener,
og det tilhorende lille Patel, ligeledes af Sold, i Lcederfutteral til Brug ved Privatcommunion.
De ere formodcntlig skjcrnkede af Gehejmekonferentsraad Henrik BilleBrahe og Hans sidste Hustru. En smuk Messchagel med
Guldgalloner og et smukt Alterklcrde, begge Dele af rodt
Flojel, findes ved Kirken. Ligeledes sindes her et Dobefad af Solv, indvcndig forgyldt og forfynet med Billers
og Kragers Vaabener.
D o b c f ö n t e n , der er anbragt
lige for Prccdikestolen, til Venstre for Opgangen til
Alteret, er af Solidsten og har folgende Jndskrift: ?. 8 . 15. 6.
(o: Freden! Siegfried Bille-Brahe) 1865.
P r c r d i k e s t o l c n staaer nu som forhen ved Skibets
sondre M ur, ved Jndgangen til Kapellet; dog staaer den
nu ved Hjornepillen nocrmest Alteret, medens den for
Kirkcns Restauration 1865 stod ved den vestre Hjornepille.
Flytningen, der vistnok er sket af Skjonhedshcnsyn. har
bevirket, at det nu er blevet megct vanlkeligt fra Prcedikcstolen at tale saa hojt, at det kan horcs i den nederste
Del af Kirken. Prcrdikestolen er bekostet 1599 af Laurits
Brokkenhus til Egeskov og F ru Karen Skram.
Den er
af Egetrce, med udskaarne Ornamentcr og Figurer. P aa
dens 4 Felter er fremstillet: a, Christus, der boerer Korset,
og derunder 1599; b, to Vaabener, hvorunder staaer:
L. 11. S .
L. 8.; v. Christus paa Korset, med 2 F i
gurer ved Siderne, og derunder: „19. Cap. Johannes";
4, Christi Opstandelse. — Sojlerne og Ornamenterne ere
ret godt udskaarne, men Figurerne middelmaadige. Preedikc-
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stolen har tidligere vceret malet med Farver, der na ere
bortfjernede, saa at selve Egetrcret er bragt frem og kun
paa enkelte Steder forgyldt.
Ved Proedikestolen hoenger en Lysearm af Messing,
med denne Jndskrift: ^Oenns I^vsskrons davor Llioadetd
Lsrtoloäatter Brno, 8. ^ev8 Naä8on ^ a rä so , korsorot til
tzvornörup Xirko ^ano 1696". I Kirken hoenger endvidere
en Messing-Lysekrone, som er skjoenket hertil af samme
Forpagterenkc og har denne Jndskrift: „vonns lüvoeorouo
davor äonä äxäoäls Natrons Nisabot Lertelaäaater 6ivn
korseret til Hvornärvp Lisrds ektsr deoäoo sali^ N aaä
ikevs Naäoon ^ a r ö s , korävm I'orpaoter paa Lgoolcov, sow
cloääs äen 28. Na^ Lnno 1696 oe ligor der vncler dexravsn".
Ligstenen, der tidligere maa have ligget lige
under Lysekronen, findes nu i Vaabenhuset.
Lysekronen
hoenger nu loengere nede i Kirken end oprindeligt. — I
den vestre Ende af Kirken findes et lille, men megct godt
Orgel.
Ved Kirkens Restauration 1865 fik den nye, egetrceesmalede Stolestader, baade i Hovcdflibet og i den nordre
Korsfloj. Over den sidstncevntc Floj er Kirkeejcrens S to l
anbragt saalcdes, at den nu boercs af stoerke Bjcelker, der
naa fra den ene Sidemur til den anden, i Stedet for at
den celdre S to l hvilede paa 4 runde Piller. Den Side af
Herflabsstolen, der vender ud til Hovcdflibet, er prydet
med 4 i Troe udflaarne adelige Vaabener, af hvilket det
mest fremtrcedende er det Bille-Brahefle; de andre tilhore
adelige Familicr, som ere i Sloegt med den nuvoercnde
Kirkcejer. T il denne Herflabsstol er en soerflilt Jndgang
fra Kirkegaarden. Tidligere maa der, som det synes, have
vceret to Herflabsstole nede i Hovcdflibet, en ved hver
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Side, i Noerhedcn af Köret; paa Dorene ind til bisse
Stole Var der nemlig malet adelige Vaabener.
Den sydlige Korsarm er indrettet til G r a v k a p e l ,
og da der under Gulvet findes Kjcelder eller aaben Begravelse, har den vistnok altid havt denne Bestemmelse.
Kapellet, hvis Gulv er betagt med Fliser, er indvendig
15^ Alen langt og 12^ Alen bredt.
Jndgangen til dct
er fra Kirkens Hovedstib, hvorfra det kun adstilles ved et
hojt Roekvoerk med Flojdore i Midten. Over Jndgangen,
ud imod Kirken, staaer: Jhesus siger: Jeg er Opstandelsen
oc Lifvet (osv.). P a a Ncekvcerkets overste Del, ind imod
Kapellet, er anfort Bibelsprogct Ezech. Cap. 37 V. 1—6.
B landt M i n d e s m o c r k e r n e i bette Kapel findes to
störe og smukke Ligstene over Medlemmer af Faniilien
Brokkenhus, der tidligere end Familien Ulfeldt ejede Hovedgaarden Egeflov, nemlig en over den beromte F rants
Brokkenhus og Hans Hustru og en over Hans S o n Laurids Brokkenhus og dennes Hustru.
F ran ts Brokkenhuses Ligstcn sidder nu (siden 1865)
i Kapellets ostre M ur.
Forhen var den opstillet ved
Korets sydlige M ur, men saaledcs at dens nederste Del
skjultes af Gulvet, men om den oprindelig har havt den
sidstncevnte Plads, vides ikke, i hvor vel man ved, at
F ran ts Brokkenhus var begraset „i Kvoerndrup Kirke".
P a a Ligstenen er udhugget Billeder i naturlig Storrelse
af F ran ts Brokkenhus og Hans Hustru Anne Tinhus.
Manden bcerer Rustning med Sporer; Han holder en
Stridsoxe i den hojre Haand og stotter den venstre paa et
langt Slagsvoerd. Ved Hans Fodder ligge Hans Handsker
og Hjelm, medens Han selv staaer med blottet Hoved.
F ru Anne Tinhus har en broderet Hue paa Hovedet, og
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paa Brystet bcrrer hun en dobbelt Kjoede med en Portrcetmedaillon i den overste.
Hovedet med Halsen og den
overste Del af Brystet er udhugget i en scerstilt Sten,
som er indfceldet i Ligstcnen.
Nederst til Hojre ses en
Kvinde, der trcrder paa ct Dodningehoved, hun stotter
Armen mod et Trce og hviler Hovedet paa Haanden. T il
Venstre ses en Figur, der staaer paa en Kugle.
Ved
Sidcrne findes to Pilastre med korinthiske Kapitoeler,
bocrende to Buer, der i Midten hvile paa en Konsol,
over hvilken ses en Fremstilling af Christi Opstandelse.
Over Buerne ses to svcevende Figurer, hvoraf cnhver har
en Ring i den ene Haand og en Blomst i den anden.
P aa hvcrt af Pilastrene findes 2 Ncrkker adelige Vaabener,
og flere ses over Figurernc.
P aa den ncderste Del af
Stcncn er udhugget denne Jndskrift:
8 e r lizZer beZrafvit erlio oo vslbxi^iß Llanä krantr
krookendvs til LranZstrup rvelb^räix Wedel örooksndvssis Len til LrauZstrup, som v a r vaumarolcis Ri§es
Umslr, som diel slmat aik Rixens l?ienäer <le Lveusllö kor
l^aarbierriß <len 31. Ootod. oo äo<Zs i klalmsteä äen 14.
vaA 8ovsmb. Lar 1569.
Lleä sin liiseie 8vst.ro erli§ oo volb)iäi§ kru ^ane
l'indvss som var vsld^r6iZ I^avrtr Unkvssis vatter til
Lxeskokl, som äoäs paa Lgeslcokl äea 2. 3nlii ^ s r 1565.
Laurids Brotkenhuses og Karen Skrams Ligsten er
henlagt paa Murforhojningen under det lllfeldtske Epitafium.
Den er meget omhyggeligt udarbcjdct, vistnok for
en stör Del med den ovenncevnte S ten som Forbillede.
Laurids Brokkenhus staaer til Venstre, i Rustning, med
Axelskjccrf og Sporer, og holder den venstre Haand paa
et stört Slagsvoerd. Han staaer med blottet Hoved, medens
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Hans Hjelm og Handsker ligge ved Siden. Han har stört
Skjceg paa Hagen, Overstjceg og krollet Haar. F ru Karen
Skram har S lo r paa Hovedet og loegger Hcenderne oder
Hinanden. P aa Brystet bcerer hun en Kjcede, hvorihcrnger
en Portrcetmedaillon. Ved Siderne findes 2 Pilastre med
joniske Kapitceler samt med 2 Rcekker Vaabener paa hvert.
Over Pilastrene og Figurerne findes Buer og Vaabener,
samt lignende Fremstillinger, som paa F rants Brokkenhuses
Ligsten. Den har folgende Jndskrift:

Her li^ s r bsZrakvst srliA ood >vsldiuräi^ Nanä
I^avrit8 Lrookendv8 til Lran§8trvp ood LZssdov, 80 m var
ws1biuräi§ Idan8 Zroodsndu8i8 8sn ood äsäs paa kranK8trup 1604 äsn 4. Novswd: 6er danä var 52 ^ar oo
dakäs Iskvst vsl nisä bin disrs 8v8trv srli^ oo ^vslbiuräi^
k'ru Darren 8kram uäi 33 ^.ar, 80 m var Her ksäsr
8!cram8 vaatsr ak HVrup, dun 1ix§sr der ood bs^rat'vsn.
8er liZAsr oo dsArakvsn tu ak äsri8 8snnsr, 80 in
dsäs bsA^s ^ran8 krooksndu8, äsn sl8ts var 7 ^ar oo
äsäs paa ^ d o r^ 1580 äsn 2 8ovsmd: äsn anäsn var ;
^ar, äsäs oo paa I^xborA 1587, 80 m danä oo var ksä,
dvor äsrj8 ^aäsr var I^sn8manä väi 22 ^ar, dvi8 8isls
6uä vers naäix.')

I Bistop Jakob Madsen B eiles Visitatsbog, udg. af A. Crone,
ansores S . 222 Jndskriften paa Frants Brokkenhuses og Anna
Tinhuses Ligsten, og derefter folgende:
„Her ligger ocsaa begraffuet E. og W. Juncker, Wage Franttz
Brocheuhuße, W. Lauritz Brochenhußis oc Fru Karen Skrams
S ou , som dode paa Nyborg den 2. Dag Nouemd. Ao. 1580, der
Hand war paa sit siuende Aar.
Med en deris kiere Daattcr, W. Jornfru Dorithe Brochenhußes, som dode paa Egeskou Aar 1553, der hun war paa thredie
Aar gamcl".

2Sd

Foruden de allerede nccvnte er i det mindste endnu
en af Brokkenhusernes Slcegt begravet i Kvcerndrup Kirke,
nemlig Laurits Brokkenhuses Datier Rigborg (den indmurede Froken paa Egeskov).
Folgende Jndskrift stod
paa hendes Kiste').
8 s r unäsr kvilsr rerliA ox vslbzaäig k'rue RißdorriA
LroekeakusjZ til k^bolleßaarö, sow vor rsili§ o§ veldxrcliK Llanä I^aurb Lroekenliu8i8 til Lgsslcov ox rerliZ o§
vklbzn-äiß I^iuk kru Larins Lobram til llrup, äeres v attsr,
oZ blev dun ksät psu R^dorZ 8Iot c!en 3. ^uli ^.o. 1579
og kLläöäs 6 u ä lienäs paa Nxdollegaarcl 4en 16. Lsptsmbvr
1641 uäi deväss ^läsrs 63 Lar. 6uä givs kaoäo (sie.)
Ester at Jakob Jakobsen Ulfeldt, Danmarks Riges
Naad og Nigets Kanister, ved Arv vor kommen i Besiddelse af Egeskov Gaard, og derved tillige af Kvoerndrup
Kirke, indrettede Han Aar 1616 i Kapellet et Mindcsmoerke
oder sine Forfoedre. Disses Ligkister med de deri vcerende
Lig bleve samme Aar flhttede fra Vindinge Kirke til den
aabne Begravelse under Kapellet ved Kvcerndrup Kirke.
Längs med Kapellets Bcegge findes en muret Forhojning,
omtrent 1 Alen hoj og ovenpaa belagt med Ligstene, af
hvilke allercde een er omtalt; paa dcnne Forhojning hviler
det Ulfeldtste Epitaftum, der stroekker sig längs med den
sydlige og noesten den hele vestlige Vcrg og naaer omtrent
op til Vinduerne. Epitafiet, der bcstaaer af graa Sandsten og endnu er teinmelig vel vedligeholdt, er malet fort

Den sidstnoevnte maa have veeret Frants Brokkenhuses Datier.
Monumentct over hende og den unge Frants Brokkenhus maa
da sencre vare borttaget.
') Ester et Haandskrift i Univ. Bibl., Additamente Nr. 35, 8vo.
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med Forgyldning paa enkelte Steder.
Längs ad dets
overste Del loeses med forgyldte groeske Uncialbogstaver
Sproget 2. Cor. 5, 1.
Under denne Jndskrift findcs i ophvjet Arbejde, med
en rund Pille imcllem hvert, 13 adelige Vaabener, af
hvilke det Iste, 3die, 5te, 7de, 9dc og 12te er det samme,
nemlig det ulfeldtste.
De vorige Vaabener tilhore andre
adelige Slcegter, nemlig: det 2det Abildgaard, det 4de
Schwerin, det 6te Bjostrup, det 8de Hardenberg, det lOde
Flemming, det 1Ite Ju el og det 13de Brokkenhus. Under
Vaabenerne findes folgende Jndstrifter: I, vrioug vlikelät,
Ln6r. k'. ob. N6VXX. 2, v o r Uaria ^bilägaarä. vxor.
o b : UOVXXV. 3, Lnäress VIllelät. Lr.
odüt U6VVVI.
4, v a a U sita Lobvenn vxor. ob: U6VVXXXV. 5, vbbo
WIllslät. ^ u är. k. ob: UVI. 6, v a a llluistiim Lisstnip.
vxor. ob: NVV. 7, vanutus M llelät. Lbb. b'. ob: UVXb.
8, v a a ^an a Lartsnber§. vxor. ob: UVVXVI. 9, ^aoobus
IVIllsIclt, 6an. k. ob: UVX6III.
10, vna ^nna §1emwing vxor. ob. UVVXX. I l, Das Uaria >1uIiL. ^nnss
klewwinßB water, ob. UVXXOV. 12, .laeob IVIKslät.
^ao: k. ReZ: v an: Oanoell.
13, öri^itta Lroeksnbus
uxor. (Ved de to sidste Jndskrifter er der affat P lads til
Fortscettelse.)
.
Ved Siden af Epitafiet findes en Stentavle, hvorpaa
den samme Fortegnelse ordret gjcntages, med Tilfojclse af
Jom fru Dorothea Ulffcldts Navn og Dodsaar.
hele Jndflrift er folgende:
3sbova.
Lepultura vlkeläiorum et oonfuZnm.

Tavlens

vivina xroviäeotia boo wovumsnto oonäuatur eiuvirs
088Lgus ^VILbläiorum äs LoxbsIIe lonxa 8Siie, ex anti-
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qui88iwo Zsntilitio 88pv1obro M näinZe, partim vetuetrte
xriäew kerme ooilapao, partim rsrum buwanarnw vioiasituciins mutato bno translata, guornm aniwse oorporague
seterna lruantnr paes. ^w eo.
Lrioua lV IM ät. ^.när. k. od: N6DXX.
Domina N ana XbbiI6§aarä: nxor. od: N6DXXV.
^lläreaa IVILsIät. Dr. I'. obiit !46D1iVI.
Domina Lletta Lob^verin: nxor. ob: L16DDXXXV.
Dbbo M S slät. ^ n ä. §. ob: LlDI.
Domina Lbristina Lisstiup. vxor: ob. NDV.
Oanntna ^Vlilslät. Lbb: k. ob: LlDXD.
Domina Xnoa Dartevberx. vxor. ob: NDDXVI.
5aoob IV IM ät. Oan.
ob: riDXOIII.
Domina ^nna I'IswwinA. vxor. ob: NDDXX.
Domina Llaris. ^viis. ^nnse. ^lemwinZse. Nater.

ob:

rw x x o v .
Dorotbsa. VILeläa. VirZo. ^ao. kil. od. LID6XIII.
RtzliAioos et pietate in parsntes optiws msritos.
^aeobu8 IVIiksIät. ^aoobi i?: Reg: Dan: 6anoeIIarin3:
et nxor DriZitta DrooLsvkva äsvots p 08uerunt: anno
salutia ND6XVI.
P a a den murede Forhojning ere folgende oeldre
Ligstene ober Medlcmmer af den Ulfeldtste Familie henlagte, hvilke Stene maa vcrre flyttede hertil fra Vindinge
Kirke:
1) en ober Anders Eriksen Ulfeldt, med del ulfeldtste
Vaaben udhugget i Midien, i Hjornerne de 4 Evangelisiers Emblemer, og paa den yderste Rand kenne Jndstrift med Munkebogstavcr: Die fsoet ^näreas Lrioi äe
eoxbsla arwixer gni obiit anno äowini w. oeoe. I. vi.
Ibv8N3 waria fobavnea.

302

2) en oder denne Anders Ulfeldts Hustru Mette
Schwerin, med Schwerinerncs Vaaben, lignende Hjorncr
som foregaaende og folgende Omskrift, ligeledes med
Munkebogstaver: Üio ssoet Domino, Llstts Dslaonie reliots ^näree eriei äs koxdsle x simo äowini m eälx n v .
Uelp gvt sl krsstsn siele.
3) en langt simplere Ligstcn over Ebbe Andersen
Ulfeldt og Hustru Kirstine Bjostrup med bcgges Vaabener.
Under det forste Vaaben staaer: Lbbs ^näsis. til Loxbsl,
og under det andet: Dans Uvstrv §ru D rstin Ottss
Dotter.
4) en oder Knud Ebbesen Ulfeldt og Hans Hustru
Anne Hardenberg, ligeledes med deres Vaabener, og derunder:
Xnvä ^Vltelä sk TorbsII. ^nno 1540.
knv
^o n s UsräenderZs Dotter.
5) en storre omhyggeligt udarbejdet Ligsten over
Jakob Knudsen Ulfeldt og Hustru Anne Flemming, som
begge findcs udhuggede paa Stenen. Manden, der bcrrer
Rustning, har en Stridsoxc i den hojre Haand og holder
den vcnstre paa Svcerdheftet.
Vcd Hans Fodder staaer
Hans Hjelm.
Han har bart Hovcd, langt Skjoeg paa
Hagen samt Overstjcrg. Huftruen lcrgger Hccnderne over
Hinanden. Hun bcrrer en dobbelt Kjcede, og i den oberste
hcenger et Smhkke i Form af en opslagen Bog.
Ved
Stenens Sider findes 2 Pilastre, der i Forbindelse med
en Konsol i Midten bcere 2 B uer over Figurerne. Over
Konsollen fees et Englehoved med Vinger og derover en
Ruudkreds, hvori staaer I U 8.
Längs med Stenens
Rand findes endel adelige Vaabener og paa dens ncderste
Del folgende Jndstrift: 8ud boo msrmore sepultus v8t
oodllis so Zenerosus vir äsoodus ^Vllelät äs Leise et
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XordsIIs, guonäam Lriäsrioi 2 Usgis ooi>8i!laiius, gui
vbiit ^ono LIVX6III: VIII Ootodris, onm sua äileotis8>wL uxors ^nna LIsmwivg äs Lavelss gas postguaw in
oonfugio enm warito suo donssts per annos ooto virsrat,
tertius läns ^ovsmdris »uni LlLLXX oooubuit aetatis
sne 26 ').
Det Var altsaa 12 Lig, Jakob Ulfeldt i Aaret 1616
lod flytte til Kvoerndrup Kirke, nemlig Hans Forfoedres
til Tipoldefaders Forcrldre, og Hans D atters.
Senere ere folgende af den Ulfeldtske Familie blevne
bisatte i den aabne Begravelse under Kapellet:
1. Jakob Jakobsen Ulfeldt, paa hvis Kiste fandtes
folgende Jndskrift: Her liggsr degiaven sei lig og velb^räig Llanä äaeob Ulselät til Uiup, Vavmarks kigvs
Raaä og Itigens Xanslsr, Isät paa Lavsiss i Lfsellavä
äs» 25. äuli 1565 og äoä i Lfobsndavn äsn 25. äuni
1630. (Derimod stal Hans Hustru Birgitte Brokkenhus,
fom dode 1657 paa Urup, voere bkgravet i den til kenne
Gaard hörende Dstbirk Sognekirke i Skanderborg Amt.)
2. Hans S on Knud Ulfeldt, der Var fodt den 2.
M arts 1600 paa Ulfeldtsholm og dode den 30. Ju n i 1646,
maaskee af Folgerne af det betydclige S aar, fom Han fik
2 Aar forud i Soslaget ved Kolbergerhejde.
paa Hans Kiste kjendes ikke.

Jndstriften

') I et aldre Mnstr., som Provst Lassen har benyttet, anfsres et
Epitafium oder denne Anna Flemming, hvilkct forhcn stal have
varet her, men nu ikke langer sindcs. Det er det samme, som
er trykt i Jakob Madsens Visitatsbog, udg. as Crone, S . SK,
under Vindinge; dog ined folgende Asvigelser: Mst. har i Vcrsets Lin. I: cluloi (istf. äeesos); i L. 2 oslebris; i L. S guoä;
i L. 10 Aermiois; i L. 12 vieta ä o l o r s gravi; i L. 13 kor
evenaw.
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3. Jakob Ulfeldt, ligeledes en S on af ovennccvnte
Jakob Jakobsen Ulfeldt. P a a Hans Kiste stod: Usr l i M r
beßravsn Rili» vss vslbxräiß Nanä äalcob Ulkslät äalrobs
til Urux, Lonx. Nai. Ritmsster, slciiät i U ants-L ^sn (?)
Lrauvsebveix 16. Ootodsr 1625, rstatis 24 .')
4.

En trcdie Son, F ran ts Ulfeldt. P a a Hans Kiste
stod: Her lixgvr beßraven serlix o§ velb^räiß Nanä
Grants, 6revs von Ulkslät, k rik sn s til Urup, Usrrs til
H rsbx^orä,^) Uorwansutr o» Urotlitr, äsn kow. Xais.
N sist. XLwmerbsrrs oZ Usnsral, ksltvaßtwsstsr o§
Obrister ovsr 1500 6uii usssrer, ksät x»L Ulkslätskolm äsn
30. vsoeinbsr 1601 ak äalcob Ulkslät til UZsskov, vaawsrliis UiZss Raaä vA Oaneslsr o§ krus Lirxitts Lrovksnbuis, äsäs i Uante-Ussssn äsn 14. M vew dsr 1636.
5. Den fjerde af Jakob Ulfeldts Sonner, Pedcr
Ulfeldt.
P a a Hans Kiste stod: Usr liZZsr deZravon
rsrliß vZ veld^räiz Nanä keäsr Ulkslät, äalrod Ulksläts
til Urup o§ kruv Lirßitts Lrolrlcenbus, äsrss 8on, äoäs
xsa ^ b o r Z 81ot 1621, 9. ^uxust.
6. En femte S on, Laurits Ulfeldt.
P a a Kisten
stod: Zlrlix oZ vslbxräi^ Uunä Uaurits Ulkslät til Urup,
sow vor äae. Ulksläts, vLnrnarkis RiZss Rsaä o§ 6anoelsr
oZ bans kl us Lirxitts Urolrlrsobus, äsrss 8su, ksät 1605
äsn 24. äsnuar, lcow i Hlssteslcab 1631 w sä ssrliß vZ vvldxräi§ llowkru 8opkis Usntrau ox siäsn sväsv 6anx i
Htztsslrad naeä serlix oZ vslb^räi§ llowkru Ulss ksrsbsrx,
äsäe 1659 äsn 9. äuli, ret. 54.

' ) Jndstriften er gjengivet noget anderledes i Hofmans Efterrctn.
om d. Adelsmcrnd II, 228.
') Orebygaard i Lollands M üsse Herred.
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7. En sjette Sem, Ejler Ulfeldt.
Over Ham stod
folgende Jndsknft: 8srunäsr dvilor L. oZ V. Nanä Liier
Ultslät til Ilrup. L§1. LskalinAswanä paa öouüin§ Lloster, som var ksät paa 8xbor§ 8Iot 1613, 30. Veovmbsr
oZ uäi en Ioüi§ oeossion uäi so Lsegtnin§ imoä äs
Lvenslcs kor sit Lszärsnslanä losä sit Lik o§ kos sin Hsrrs
o§ Xonninx blev slrnät paa 8 s. Kgl. Nafsstssts Orlogsslcib i Lswmersnaä äen Isis äuli 1644 i bans ^läsrs 31
^ar. 6nä §ivs bannsm oZ os alle sn ZIssäsIiA Opstanäsiss kor ässu 6dristi 8Lx1ä.
8.
' Endclig en syvende Sön. Tygc Ulfeldt.
P aa
Hans Kiste stod : 8 e r ligxsr bsxiavsn ssriig o§ velbvräiA
Llanä l'xZs Uikslät til Orsbx§aarci, äaoob Uiksläts 8sa,
äsäs paa 8ssn ä. I. Ootobsr 1637, s t . 16.
Om flere af den Ulfeldtske Sloegt ere begravne i
Kvoerndrup Kirke, vides ikke. Med de ovennoevnte 12 udgjor saaledes hele Antallet 20.
I Gravkapellets Gulv
var der tidligere en Lem oder Trappen, som forte ned
til Begravelsen nedenunder; men Aabningen er nu tilmuret.
Hvad der er tilbage af de jordiske Levninger af
Brokkenhuserne og Ulfeldterne findes, forsaavidt de have
vcrret begravne i Kvoerndrup Kirke, i et indmuret Benhus
under Kapellet, ved Sidcn af den aabne Begravelse.
Deres Ben og Stykker af deres sonderslagne Kister fkulle
her ligge imellem Hinanden; men Benhuset har ikke voeret
aabnet i Provst Lassens Embedstid, og Beretningen
grunder sig kun paa, hvad gamle Folk havde fortalt
Ham.
De sencste adelige Slcegter, som have ejct Egeskov
Gaard, ere Kragcrne og Billerne.

Over Medlemmer af
so
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den forste Slccgt findes to Epitafier i Kirken, stjondt den
cne af dem, oder hvem de ere satte, er begravet i Roskilde, og den anden i P aris.
D t forste af disse Mindesmcrrker bestaaer af cn i
Kapcllet opsat sortmalet Trcctavle med de Klägers og de
Rosenkrandsers Vaabener foroven og to andre Vaabener
forneden og Aarstallet 1664 og en lang latinst Jndskrift
med forgyldte Bogstaver oder Otto Krags tolvaarige S on
Christian Frederik.
Den anden Mindetavle, som er af Sten og findes
opsat paa en Vcrg i det Ulfeldtste Kapel, har folgende
Jndskrift:
Venne 8teen er der i tzvernärup Xirke opsat ^vno
LIV06VXIII til Idudommelse ak <ten na salige doiseäls
og veldaarne Nerre Hiels Xragd, Hans Xongl. Naist. til
vanm rrk og Horge eto. doidsstaltsr Ltatsraaä og vsputersä näi 8sstatens Veneral-Vommissariat, Herr« tilv g s sleov, I-eutveä, 8kfo16emose og Kintdolm, tsä 6. VIII
llulii ^nno NV6X6IX, <Ioä ä. I. M vd. ^nno L1V66XV,
saavel som og ak «len 8alige Lerrss elterkslgenäe tvenäs
v o ttrs og en 8sn, Lclel 8opkie Xragd, ksä ä. XVIII Deo.
4nno NV66XXXII og äsä ä. XXIV veo. U0L6XXXIX,
8opdio Uagäalsns Xragk, teä ä. V llnlü ^ano NVOOXXXVI,
6. XII veo. LivOOXXXVII, vreäsrio vdristian
Xragd, Velbostalter Xamwerjunder dos dvnäes Llaist. vrounivg isnliave Liane, tsä t 6. XVII ^nnn^nno L1V66XXVI,
densov vecl so sagte og salig voä sow en velbsreä Ldristso i Ovvrvserelse ak äen äavslcs Vegatiovsprsest 8>.
8edreibvr 4. XXVI Liaü änno L1V66VXIII i ?an s og
liggsr 6er sammssteä degravsn og var kan äen sivste ak
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<Ztz äsvslre Zragers näsligs kawilis.
äisss Lkäsäss
etterlevenäe Lnlcs, ?rus og Noäer 8opdis äusl.
I Kvcerndrup Kirkes Gravkapel findes nedsatte fol
gende adelige Lig af Kragernes Sloegt:
Etatsraad Niels Krags, Hans Enkefrues og deres
tvende Dottres, som ommeldes paa nysncrvnte Mindetavle, samt Etatsraad Niels Krags Sosters, Sofie Hedevig Krags, ialt 6.
Etatsraad Niels Krags smukke og
velbevarede Kiste er forsynet med folgende Jndstrift paa
en Plade ovenpaa Laaget:

Veä voäen nxävr v^äen sin I^n, äa äen, sow näi
Livst äen elslcsr, stier vsäen delsvnss uäi Zvigdeäen
weä ^krens Lrone, dos Lsterlcowwerne msä LUreswinäe.
äsns Lxempsl, sow der dviler, Zr. Stiels Zrag, Zs.
lcoogl. LIss. velbestaltsr Ztatsraaä og vsputeret uäi 8 seZtstsns Zenerg.1- 6 owwis8LriLt, Zerre til Zgeslcov eto.
Zan var tsät äen 8 . äuli 1699, inäloä sig uäi ^gteskab
äen 22. äuli 1725 og sväte sine vage uäi Ljsbendavn äen Isrsts Zovdr. 1740. Zans ksäer vsr Zs.
ZxosIIenoe Zr. Osdeimerasä Ziels Zrsg, dans Ickoävr
krue 8 opdie äuel. Zäi sit ^IgtesIiLb elsksäe dan inäerligen sin Llgteksslle, l'ru 8 opdis äusl, s»l. Zr. Vios^ämiral äurt äusls og k'ms Läsl kisldes eneste vattsr.
Zäi äette äeres Lgteskak dleve äevelsignsäo weätvsnäe
vsttre, sow ers äsäe og en 8 sn, som etterlever og weck
äen gsnske 1?aw!Iie ssrger ovsr äenns sin h'sere knäers
alttdr tiäligs 8 lcilswis8v og Lortgang ak Veräen. 3 sg
dsver streäet äen goäe 8 triä, kulälcowwet I^odst, dsvaret
l'roen, i äst Hvrigs er RstkDräigdeäsns Xrooe denlsgt
til wig, dvillcen Zerren, äen retkseräige vowmer, slcsl
20*
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ßivs miss paa diin Daß; MSN iklrs miß alsne, MSN oßsaa
alle äsm, som dave slsket tians derlißs Ladenbarslse.
2 D m . 4, 7—8.
P a a den forrestc Side af Kisten staaer: S r. Siels
Sraß, Sang leonßl. Naf. veldsstalter ktatsrLaä oß Deputsrst uäi 8setatens Osneral-Oommissariat, S erie til Sßsslcov eto. k'ru 8oxkis ^uel.
P a a hver sin Side af Kisten findes paa smaa Messingplader adelige Vaabener indgraverede med folgende
Paaskrifter:
P a a hojre Side af Kisten:
a. S r. Siels S raß til Sßeslcov, Deutvei. Lkfoläsmose
oß Mintliolm, Ricläsr, Ss. Irßl. Na^. Oeksiwsraaä oß l sts
Deputieret kor kinanssrns.
b. S r. Otto Srax til Vol<lbfsrß, Sßsslrov, Daomarlcs Sißss kaaä oß Sgl. Naf. Lekalivßswauä paa Riderduus. o. Dru Lnne Rosenkraoäs.
ä. S r. Siels Sraß til Voläbisrß, 'kruäsliolm oß Lßerskroß, Danwarlcs Riß es Raaä, Danäsäowmsr i Sorre^uälanä oß Ss. Sgl. Naj. Sskalinßsmanä over Lorßlnm
Slostsr. e. Srus ^ t t s S sß . k. Solßsr Rosenlcraoäs til
Olimmiuße oß Dommestrup eto. Sonßl. Naf. Lskalinßsmanä paa Lorrmßdolw.
ß. Drus Dens OM snstiern.
k. S r. Noßens S raß tilVolädierß oß^ßerskroß. j. Drue
Loplüs ^uel. Ic. S r. 8tußo S s ß til ^Vanß. 1. Drue ^nae
Slstanä.
m. S r. ^xsl Sossnkrauäs til Olimmiaße oß
Orup. u. Drus Nette Orudde. o. S r. Noßens O^Iäsnstiern til Siersßaarä. p Drue Seile DIklelät.
8. P a a venstre Side af Kisten:
a. Siels «luel til laasinßs, Dlensdolm oß l'ottsrupsdolm, k iääsr ak Llexlranten, Sgl. Naf. Oedeimer-aä oß
Osneral-^ämiral-Dieutenant, saa oß krsesiäent i ^.äwi-
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ralitetZ-OoIleZio.
b. k'rn LlarAretde Dlöelät. e. 8 r.
Drilc <sue1 til 8 inä8dek, Danalc Ri^eta Raaä o§ Lonßl.
Nast Lekalin^smanä paa vsrAlnm. ä. k^ru 8 opdie 8 ede8teä.
e. 8 r. Lnuä DIMät til 8 ven8 trnp, 8 eeroä o§
^emmetokte, kiääer ak Llepkanten, Oeneral en ekek i
8 kaalle ox LonAl. Naj. Lekalin^swanä paa Danä8krone
8 Iot.
f. kni ^Lbelclce kuäbu8 . 8 - 8 r. keter ^uel til
^lgteä. n. l^rne NarArettie Dlkstanä. i. 8 r. Olaus 8 ede8teä til DolmeZaarä, 8 sirii8, Lon^l. Llaj. 8 tatlr0 läer paa
6861 0 ^ Lekalin^wavä paa ^ren 8d0 rA 8Iot. k. k'rn ^.nne
Dselce. I. 8 r. 6 dri8toFer Dlöslät til 8 venä8trup, kiääer
at klepkanten, äansk Liß68 kaaä o§ RetalinAswanä paa
HelLwAboi'F 8 lot. m. k'rue Llaren Drup. n. 8 r. 0 1 an8
koäbu8 ttl LMrup, ^Vsmmewkte, Krapperup, 3ar?belc 0 §
Lar8 d0 lm. o. 1?ru 8 0 pdie DIKtanä.
P aa en Plade paa Etatsraadinde Krags Kiste findes
folgende Jndskrift:

„8erunäer N'öniwtzZ äst ä0räi8lce ak en dimmelalc8iväst Okriätsn, äsn 1 Divet Lsivelbaarne krue k'ru 8opdie
3ne1 til ^ßsslcov 0 A 8kf0läemo86 Oaaräe, ksä äsn 4äs
k'ebr. 1706 ak I^aäeren, 8r. Viee-^ämiral ^U8t äuel, sn
stör 8sde1t 0 A Uoäeren, k'rue Läle öiellce, ^ämiral OtrriZtian Lielks8 Dritter. Den 22. <Iuli 1725 inätraaäte knn
i LzteaLab meä Lsivelbaarne 8r. 8iel8 Lra§k til LZe8kov ete. Oaaräer, 88. Longl. Llaj. 8tat8raaä 08 Deputeret i 8 ee0 mwj88 Lriet. 8an korloä äette liwelixs L^ar
1740 ä. 1. 8ovdr. Dette ^Zteslcab dlev velsi^net meä
3 Vorn, nemlix en 8sn, Lammerfnnker k'reäerilc Otnistian
LraZd, 80 w äen 26. Illai 1763 veäDsäen atzik, o^tvenäe
i äere8 Dn^äom bortkaläte Dsttre.
8tor var äenns
LalLZes Lz^rä ox Derlcomst, men enävu atsrre denäe8 kor-
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trsöLelixe 8M 3 LßenZlcader. Veä en N8winket O -u ^ fr^t
Zkinvöätz dun 80W et Alilvrenäe 1^8 der paa
worden, inätil äet i kenäea ^Iäer8 80äe ^ a r veä en 8EräelsZ roliß ox 8a§t6 v s ä dlev uäslukt paa LFSskovgaarä
den 15.
1785. 6uä! laä wi§ dse den ketkErdizeZ
v sd . 4. N 03. 23 —11".
P a a en tredie Kiste: „kravakrikt over den Loisedle
oZ Veldaarne nu 8aIiZs dv8 6ud Deeken Ldel 8opkie
0A vxä

Lraßd, Ilr. Isiel8 Lraßde o§ k'rue 8opdie duela Laatter
til L^eadov, 80w indZilc til Verden den 18. veebr. 1732
0K indxid til evi§ ülssde i Limwelvn den 29. vee. 1738.
ak 6. 8ek68ted.
1e^ var k'orseltireL
o§ Aoäe Vennois Olrväe,
Las. Lltin§ kor mi§ der 8L^s vel o§ äeUiAt uä;
Ueu vu er
tiläslt et dsit 0^ beäre Lssäe
I uopdorliA kr^ä o§ LLliZlieä dos Ooä".

P a a en fjerde Kiste: „I denn« Li8te dviler krsken
8opdie NaAdelene LraZK, en vatter 3k 8Ll. ö r. Ltat8raad
^iel8 Lraßd oZ krue 8opdie d^uel til L M setio^ p. p.
6aarder, 30m er ksd paa kKA68ed0V8§aard 6. 5. duli
1736 0A dsd 83wm68teä8 den 12. vee. 1737".
P a a den femte Kiste staaer blot: „8opdie vedeviß
Lraxd, ksd d. 25. Februar 1695
dsd 6. 22. ^pn'I
1770".
Af Billernes adelige Slcegt ere 6 Lig nedsatte i den
aabne Begravelse i Kirken, nemlig Gehejmekonferentsraad,
Stiftamtmand Billes rned sin Iste og 3die Frues, 2
Dottres af 2det og 1 S o n s af 3die ALgtestab.
Jndskrifterne paa Kisterne ere folgende :
„Leruvder dviler de jordiads vevninxer ak den i
vivet dsi ox veldaarne, nu doe Oud aaliZe 8 r. üenrilc
Lille-Krade, Lerre til Lxe^ov oz 8tarndu86t Lveddolw,

311

OsktzimsLonksrsntÄraaä o§ kiääsr ak vannsdroZs, 8tikt8dsfalin^manä ovsr ?^en oZ VanZsIanä, L.mtmanä ovsr
Oäsnss o§ Lu8 8 2 arä8 Brüter. van var ksä 6. 20. Oetodsr 1709 paa Orum^aarä i ä^Ilanä ak I'aäsrsn, 3r.
Vtat8raaä ^xsl Hills o§ Lloäsrsn I'ru 8opdis 8sskslä.
^nno 1740 inäloä dan 8i§ i ^gt68>cad ksrsts 6an§ msä
k'rsksn Okristians ä^usl, 80 M äsäs ^nno 1745 uäsn at
sktsrlaäs 8i§ I-jv8arvin§sr. ^.nno 1752 anäsn Oav^ msä
k'rus ^Istts äokanns kssätr, ksä ^.rsnkslät, Kvi8 ?ad kan
1762 waatts bsIclaAS; uäi ästts LlKts8lcaI) avisäs kan
tvsnäs vsttrs, wen bsxZs füllte 8nart äerss Noäsr inä
i Lvißksäsn. ^.nno 1766 trsäis Oan^ kormsslsäs kan 8ix
iZssn insä krsksn Oarolins ^Zness Rabsn, vokäams ko3
Li'0 npnnä86886 8oxkis LlaKäalsns, kvillcst HUeskad Ouä
vslZi^nsäs insä tvsnäs 8snnsr o§ tvsnäs vsttrs, Dvorak
äsn sslä8ts 8sn, Lxsl krsäsrik Lills Lraks äsäs ä.nno
1787. Vs tvsnäs sktsrlaäts dsßi'Däs tilli^emsä Lloäsrsn
äsn bsä8ts §aäsr8 ox hssrssts ^Ztskssllss 1?ad, som inätrak ^nno 1789 ä. 9. äanr. i Oäon86, sktsrat kan kaväs
tssnt tvsnäs Lonxsr i 56 ^ar. lil äs kois Vssräi^ksäsr,
8om äsn 8ali§s opnaasäe, äsr nsä8tammsä6 kra sslä§amms1 äanslc ^äsl, ßik lian altsaa Araävi8 krem msä
kliä 0 A ektsr koruä srdvsrvsäs Inä8i§tsr ox vuslißsksä,
ässl8 djemms o§ äsel8 vsä 8ins Väsnlanä8rsi86r. vvo äsr
bssiääsr korstanä oZ v^ä nok kor at axts Rstslcaüsnlrsä,
Ouäbkr^At, st ssäslt o§ smtkslsnäs vjsrts ksisrs snä dlot
uävorts8 kra^t oß Olimwsr, an8ssr vist vsiaßtslss o§
Ljssrli^lisä kor sn kli^t, äsr 8k^Iäs8 vor 8ali^s ak ^.lls,
äsr kor8taas at paash'snns lrav8 8anäs Vssrä".
P a a Hans forste Frues Ligkiste findes folgende Jndskrift : „Okriätians »lusll. ksä i L^arst 1704 ak v r. OrsAsrs
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äuel til Lrikbliolm ete. Liääer, üsnerLliieutenant ak
Lavalleriet o§ Lr. Mbekke ^uel, 80 m va.r en Datier ak
8r. üensral-^äluiral Uiel8 äuel 0A k'rue Narßretlie Dlkkelät, kem uäi ^Zte8kab ^ar 1740 ä. 22. äuli meä äavssrenäe <su8tit8raaä, nu Donkerentöraaä 8awt Danäsäoinmer uäi Lxen Henrik Lille til kale^aarä oZ LoldRkZaarä, äsäe uäi Lar8el8en§ ä. 27äe ä^uli 1745, äoZ uäen
1iiv8arvinZer.
v^ä, Onäskr^At OS äet seäelt er ks.ii LseLeren beäst skne
I äen Xerneäe livilenäe priisvDräiF, saU§ Lrne,
Ln Oliristiane som sin Li§e Inn kun dar
Ln änsl, äst Navn tinn ker deiHmmeli^en dar,
RetskEen var dun kor sir Luus, moä ^Innä o§ moä öet^ente,
0 § ikke minäre näenkor moä ^rme o§ LetrrevAte,
larämoäi^ var lrnn selv i e^et Xorsets l^oä,
v et Xnn uäviste i en ret keroisk voä^.

P a a Hans ene D atters Kiste af andet Wgteskab:

Herunäer liviler äe joräi8ke Levninßer ak äen uäi Livet
doiseäle
veldaarne Lrseken Oliribtiane ^lieoline Lille,
ksä uäi Oäen86 äen 12. Nart8 1753 ak Lorseläre, Lr.
Lenrieii Lille, Riääer, 3an8 XonZl. Naj. 6onkerent8raaä
ox fsr8te I>Lnä8 ä0 mmer uäi L^en otz' Lan^elanä o§ nu
Ko3 6uä 8alix I?rue Nette äekanne ^rentelät, kun äeäe xsa
^.rre8eli0 ^ uäiL^eu äen 19. äan. 1765".
P a a den andens:

Lerunäer kviler äe ^oräi8ke DevninZer ak äen uäi
Divet kMVäle oZ velbaarne Lrseken 8oMs .4walia Lille,
fsä uäi Oäen8e äen 1. Oktbr. 1754, ak ^orseläre, Lr.
Henrik Lille, kiääer, 8an3 Lon^l. Na^. Oonkerentsraaä
o§ ksrete Lanäsäommer uäi I'xen ox Lanxelanä ox nu
Ii08 6uä 8aliß krue Nette äokanue ^renkelät, tiun äsäe uäi
Oäen8e äen 27. k'ebr. 1766.
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P aa Hans S o n s af 3die Wgleskab:
Ilerunäer liviler äe joräi8lre LevninAsr sk äen i Livet
bsiseäle oZ velbaarne 08 nu bo8 Ouä ZLliße Lr. äiel
kriäri^b Lille Lrabe, 8tamberre til Lveäbolw, 8teen88aarä, H8ter8aarä') ox Lamedoe meä unäer1i886näe Her.
^äel VLir kan ak L^rä, llä8piret af söZle ^wmel äan8lc
^äel;

men enänu ssälere veä k'orZtanäenb 0 A Lsertet8

declste L^enZlcaber:

veä Llrbsä^beä kor 6uä o§ Leli-

8ionen, veä L^serli^lreä til k'orRläre 0 ß Lssicenäe, veä
omtkslenäe Heerte kor alle vl^klcelige, veä 8unä vswmekrakt, veä L^8t ox LIiä til 08 kor alle nM i^s Inäeixtsr.
8vaä Lnäer äa, ad ban8 bsie k'orVläre, bsi o^ velbaarne
Lr. Lenrilc Lille til LZe^cov, Liääer, 6 eb6im 660 nkerent8raaä 08 8t.ikt8bekalin88manä over ?)'en o§ Lan^elanä meä
unäerliMnäe

^mter, boi o§ velbaarne k'rue Oaroline

^8ne86 Laben, katron6886 kor Oäen86 adelige äomkrueLlo8ter,

80m bleve ßlssäeäe veä Kan8 LstlZel uäi Oäen86

äen 9. 8extbr. ^nno!770, nu äM ^rxenäe beßröeäe ban8
tiäliZe vsä, 8om ekter kor8^net8 uranä8L8eli8S Villie inätrak paa L ^ lco v äen 16. Oetober 1787, bvaä Onäer, at
^.lle, 80m lr^enäte äen 8ali'868 Vserä, kseäre ban8 Llinäe

08 beklag ban8 ^ab.
Og endelig findes paa Hans 3die Hustrues Kiste denne
Jndskrift^).

Lernnäer er neäl^t äet joräiske Le8eme ak 8ali8
üebeimeoonkerentZraaäinäe Oaroline ^8"bse Lille Lrade,

'> o: Ostrupgaard.
Hmr har 1808 stiftet et Legat paa 500 Rdlr., hvoras Renten
flal anvendes til at holde Bcgravelsen fri sor Stov.
Schacks
Fnndatssamling I V, 264 fg.
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tsä v. Reben, äet säeliße Rrolcvvlclostei s i Oäen8v -eäls
Lun eaae ksrsts KanZ vi>Ze»8
1^3 frembr^äe äen 9. Levewber 1738 ox elteret bave opnaaet en ^ lä sr sk 71 4.ar, benelumreäe Lun Ratten mellem äen U te ox 12te blarte 1810 meä et roligt og 0»
6 u ä bsnAivet Heerte.
1 et 22 ^ a is lxlclceliZt oZ Icsserligt Zxteslcab meä benäe; tiokasts, kor 21 Lar siäen til
bsnclss Rseäre kenganzne Nanä, 8ali§ 6edöimeoon seren t80 » vreräi^e kLtrons88S.

raaä Rvnrill Lille örabe, avleäes 2 Lennsr oZ 2 Lettre,
bvorak äs trenäe Lkterlevenäe talcnemmelig veleigne
blinäst om äen beäets ex «mmssts Lloäer.
I benäes
Leins ox äsres Lerne Vel tanät bun 8>n stsrste Lrxä,
og äenne Lrxä, leäsa^st ak en veä Religionen äannet og
opl^st Lanä var benäes enä i Loäene siäate Hssdlilc
salige l ie s t.
I den nordre Korsarm findes ophcengt en Fortegnelse
oder Sognets Proester fra 1572 til 1775.
Den er forfattet af Prcesten M ag. Stenstrup 1765, men er neppe
paalidclig. Under Gulvet sammesteds bleve forhen Sogneproesternc med dcres Familier begravet. Den sidste Proest,
som blev begravet her, Var Jndstriftens Forfattcr, Provst
Stenstrup, som dode 1775, samt Hans Hustru.
H ans
ncermcste Efterfolger blev forflyttet til et andet Kald, og
senere fandt ikke loenger Begravelse i Kirkerne Sted.
I Vaabenhuset ligger nu en Ligsten, som forhen har
voeret anbragt inde i Kirken, over den foran noevnte Jen s
Madsen Bahre, med folgende snurrige V ers:
8 sr bviler ssät
8 er kvUer 'blsät

l Den
! Den

^lanä
Llanä

Idlanät äe vsäes Llc^re

^ Mn 8»nä ^ens Llatren ^Valire.
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I

fsd

ver 8Llj§ äsä

I
^ars ^1ä«r.
velii-k 6 ^ar
vlivt ?rrAtnitt§8§!rLv<1

Vox 8lcLl vi vsl
LlLv e^Lte 8jrvl
korsarn1e8 meä kurLnäea

^aar oaxanx 6uä

Vil Icaläe uä
Oruven 6Q ox anäsu.
Ouä8 Lnxel vil
dsrre til
Lt 1'^ilclseä' at kormüäe
^Li ott' Naanetr liäer.
Zkiltes vi
Via dientLLr
Nen Vn^en8 8^Lr
8u1c uäi
ör^st tildrixs dliver.
Ouä Irvx ak 1^^8tsn8 Liläs.
LÜ 8 Ldetk vertksl8äLtter Lriin. 1696.

8om Lxeslcov man l^aläsr.
^ssx ^os kans 8i6'
8aä uäea tzviä'

8^v
822
Neu
LIin

I Vaabenhuset findes endvidcre en Mindetavle over
dem af Sognet, der faldt i Krigen 1848 —50.

Ester saaledes at have bestrevet Kirken og dens noermeste Omgivelser saaledes som de nu ere, ville vi her meddele nogle h i s t o r i s k c E s t e r r e t n i n g e r om K i r k e b y g n i n g c n med hvad hertil Hörer.
At Kirken har faaet. den heldige Beliggenhed, som den
har, paa en hoj Banke, skyldes i Folge et gammelt Frasagn ikke menncskelig Vid, men ovcrnaturlig Jndflydelse.
En andcn Banke, beliggende i Rubjerg Skov, en halv
Fjerdingsvcj nordvest for Kirken og endnu kaldet „Kirke
banken", var nemlig af Sognemoendene forst bleven udset
til Byggeplads for deres Kirke. Der beghndtes paa Bygningen, men til stör Forbavselse og S org for Mcrndene
fandtes det, som byggedes den ene Dag, igjen redet ned
den ncrste Dags Morgen. D a dette öftere gjentogcs, ind-
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saae man omsider, at Kirken ikke stulde staae der, og det
gjaldt nu om at finde dens rette Plads.
Under denne
Uvished saacs et P a r Duer komme flyvende, hver med et
S tra a i Munden, hvilket de lagde overkors ovenpaa Hojen,
hvor nu Kirken ligger. Nu gik det op for Sognets Foedre,
at de skulde bygge deres Kirke der, og de begyndte atter
paa Arbejdct, der nu fortsattes og fuldfortes uden Hin
dring.
Denne Beretning om Kirkens forste Anlocg, der forovrigt gjentagcr sig vcd flerc Kirkcr, forer os saaledes tilbage til en Tid, i hvilken der forgjceves fporges cfter
A arstal. Kun kan man slutte, fra hvad der ellers er bekjendt om Christcndommens Jndforelse og Kirkevasencts
Jndretning i Danmark, at Kirken fra forst af har vwret
en Troekirke og vccret bhgget i det U te Aarhundredc, og
at den celdste Del af den nuvcerende Steukirke er fra det
13dc Aarhundrede. Oprindeligt Var Kirken, fom allerede
omtalt, langt mindre end nu, men naar Ombygninger og
Udvidelfer, fom Menighedens Tilvccxt vel maa have gjorl
fornoden, have fundet Sted, vides ikke, da sikkre Efterretninger herom mangle.
Dog kan man af de Afladsprivilegier, fom have vccret tildelte Kirken, samt af disses
Udstcdelsestio, fom falder i Slutningen af det 14de og
hen i det 15de Aarhundrede, indtil Midten af famme, med
Föje flutte, at Kirken til den Tid er bleven ombygget og
udvidet, da saadanne Privilegier neppe meddeltcs Kirkcrne
undtagen ved flige Lejligheder.
Afladsbrevene vife, at
Kirken har vceret helliget til S t. Laurentius') og rime-

') I Hofmans Fundatser VI, 46 anftres, at den er indvict til S t .
Michael, hvilkct altsaa maa voerc urigtigt.
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ligvis skal et Menneskehoved, som er udhugget i en af
Stenene i Korsflojen mod Nord, forestillc denne Helgen.
Kirken fik Afladsbreve i Aarene 1393, 1394, 1396,
1419, 1433 og 1445'). Det forste af bisse er udstedt i
Assens paa Apostlene P etri og P auli Dag 1393 (29. Ju n i)
af Broker Jakob, Titulcrrbistop af Costnitz (<ls Oonblantia)
og Vicarius for den fycnste Bistop Thetzo (s: Theus Podebust). Hervcd fik Kvcerndrup Kirke Privilegium paa at
uddele 40 Dages Aflad til alle dem, der stjcenkede Noget
til Kirkens Bygning, eller til dens helligc Kar, Boger og
Prydelfer, eller fom forrcttede deres Andagt i den paa de
tre störe Fester og paa adstillige i Afladsbrevet ncrvnte
Helgenfester, eller som fulgte den indvicde Hostie eller den
heilige Olie, naar den bceres til de Syge, eller som faldt
ned for den Korsfoestedes Billede og lceste 5 kator nobler
og Lve Naria til ÄEre for Christi 5 S aar, eller som ved
Aftcnbedeklokkens S lag lcrste kncelende et ^.vv Llaria for
Kirkens Fred, eller som, idet de gik Kirkegaarden rundt,
bade et k ster noster og et ^.vs Naria for de Afdode.
Det folgende Aar, 1394, fornyedes Afladsprivilegiet, idet
Erkebistop J a c o b af Lund (Jacobus Gerardi hos Hvitfeldt) med endel andre Bistopper, hvoriblandt den ncevnte
Thetzo i Odense, paa den hellige M artyr Laurentii Dag
(10 August) i Helsingborg paa et der afholdt Danchof,
ved et lignendc Brev gav S t. Laurentii Kirke i Kvcern
drup Tilladelse til at scelge Aflad. I Aaret 1396 gaves
') Alle bisse Breve, undtagen det fra 1419, (indes i Lucoppidans
Asskrist i Gehejmearkivet og i et Ms i det störe kgl. Bibl. (gl.
kgl. Sam l. 2351, 4). De tre ssrste ere fuldstarndig astrykte i
koatoxp. Z onales eeolesi« äanie« II , 24V, 243, 25V.
Jv f.
8oript. rer. äan. 1, 323, 328, 338; Danske M agazin I, 263.
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paany Afladsprivilegier til S t. Laurentii Kirke i Kvoerndrup. Afladsbrevet, der ligner de tidligere, er udstedt den
29. Ju n i paa en Synode i Vordingborg af Bistop Nico
laus af Roskilde med flcre Bisper, blandt hvilke igjen
noevnes Bistop Thetzo i Odense. I Brevet udvides Afladet
til ogsaa at komme dem tilgode, som bede til Gud sor de
Troendes Sjoelc, Bispestanden, hcle den danstc Kirke og
disse Landes Herrcr, og der tilfojes det mcerkeligc Forbchold: „6um woclo 6ioeos88riii voluntas aä boo ao<:tz8seijt
et oonosn8U8, hvilket Pastor Rohmann i Hans Ashandling
om Fyen i Middelaldcren, indrykket i Tidsstriftet „Blandinger fra Soro", 5—6. Hefte, forklarer ved: „dersom
Stiftets Proester ikke ere derimod", hvad vcl künde voere
at befrygte, da Kvoerndrup Kirke ved denne Afladsfylde
let künde drage Sogningen til sig til Skade sor de andre
Kirker i Stiftet.
Aar 1419 gav Lsverimm, spi8ooxu8 1'ranguillien8i8
(in kurios, efter Suhm), den fyenste Bistop Johanncs's
Vikarius, Kvoerndrup Kirke Aflad, (Stedet, hvor Astadsbrevet er udstedt, noevnes ikke), og indviedc samme Aars
14de Mas paa 4de Sondag efter Paaste den paany opbyggede Kirke (rsaovatsm soole8iLw eon8ö6iat). — 1433,
den 24de M aj var den fyenste Bistop Navne og flere
Bistopper forsamlede i Svendborg, hvorfra de udstedte
Afladsprivilegier til Kvoerndrnp og flere Kirker. —
Endelig 1445, den 13de September gav den fyenste Bistop
Henning (Ulfeldt) i Forening med ende! andre Bistopper,
paa en Rigsdag i Kjobenhavn, som holdtes i Anledning
af Christoffer af Baierns Brhllup, Afladsbreve til Bedste
sor Kvoerndrup og to andre Kirker.
Hamsfort, i hvis
OkrouoloZiL r. ä. 3souacla, trykt i 8or. rsr. ärw. I'. I,
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p. 323, 328 og 338, Efterretninger om bisse Afladsprivilegiers Udstedelse findes, tilfojer, ved at omtale de i
sidstncevnte Aar givne: Haas (r>e. ioäulxsntig8) Lvärss8
Lrioi, miles in I^isl8trup, impotravit: orats pro so!
Denne Andreas Erici dar vistnok Bistoppens Foetter,
Voebncr Anders Erikscn Ulfeldt til Koxbolle, dod 1456,
som allerede ovenfor er omtalt.
Angaaende Forandringer ved Kirkebygningen kan
endnu bemoerkes, at omtrent ved Aar 1820 eller nogle
Aar tidligere bleve de smaa, gamle Blyvinducr borttagnc,
Muraabningerne, hvori de havde siddet, udvidede saavel
efter Lcengde som efter Brede, og Kirken forsynet med nye
og storre Vinduer. Ved samme Lejlighed blev Blyet nedtaget af Taarnets Tag og rode Tagsten oplagte i Stedet,
en Forandring, som vel var til Fordel for Skolevoesenet,
men ikke til Prydelse for Kirken.
Skolevoesenet crholdt
nemlig Rentcrne af det Overstud, der indkom ved Blyets
S alg.
Om Kirkens Udseendc 1589 har Biskop Jakob Madsen
Vejle i sin Visitatsbog anmcerket folgende:
„Kirken langt; Tarnet met velske Gauler stör paa
Osterende til Kirken; tagt med Bly.
Huald alt med 6
Hnellinger. 2 Cloker.
Kirkegorden Kamp, oc Troe paa
den. Kirkeladen nederfallen. Alteret met en forgylt stattclig Taffle: scttis Kronen paa Jomfrue Narirs vnder
Christj; paa Floyelen äolorUarise........., rv8urr., asesnsio,
äonatio 8. 8. (Var der et Kors vdj Stedet, da en herlige
Taffle.) E t Skab neben i Fundamentet paa Tafflen. Fönten
i Vesterendc. Proedikestol af Eg paa Synderside. Smuk
Degnestoel. Liden Skrefftestol. For Choret Trailer, dob-
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belt let Dor.

En sinuk Taffle aff Troe, forinalct inet

P iller allevegne met Guld oc S o l." ')
Om den katholskc Altertavle bemcerkes i en Jndberetning fra 1755: „Udi Kirken findes en gammel katholst Altertavle, som har vcrret rig og er endnu af smuk
Anseelse".
Forst 1799 blev den ombyttet mcd en anden,
der dar af smukt Snedkerarbejde mcd et M aleri i Midien,
forestillende Christi Lidelse i Urtegaarden og med en Jndskrift derunder, ncmlig Joh. 3, 16: S a a elskede Gud
Verden rc. Ved hver Side af denne sidste Altertavle stod
en hvidmalet kvindelig Figur af Trcr. Den ene af disse
stulde freinstille „Religions- cller Skriftlceren"; hun holdt
i den ene Haand et Scepter, paa hvis Spids saaes en
straalende S ol, for at antyde, at Religionens Lys adsprcder VankundighedenS Morke.
Den aabne Bog, hun
holdt i den anden Haand, skulde tilkjendegive, at hun Var
rig paa Beviser for sin Guddommelighed.
Det samme
antydedes endnu ved en anden Figur, der stod ved Siden
og havde en broendende Falke! i Haanden.
Den anden
kvmdelige Figur forestillede: „den evige Lyksalighed".
Hun bar et let, hvidt Kleedebon, som skulde bctegne hendes
Renhed. Hun holdt en Laurbcrrkrands og en Palmcgrcn
i Haanden, som Tegn paa, at de, der nyde den evige Lyk
salighed, have vundet Sejer i den Kamp, de maatte kcempe
her paa Jorden.
Flammen, som hun med den anden

') Jakob Madsen Vejles Visilatsbog, udg. af N. Crone, S . 221.
I M anuskripts findes en kille Tegning, der ikke vifer Gravkapellet med Sikkerhed, men baade Baabenhuset og Taarnet med
vcelfle Gavle.
Kapellet, som Han ikke omtaler, fandtes vistnok
ikke paa Hans Tid, men er rimeligvis bhgget af Laurits Brokkenhus cller Jakob Mfekdt.
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Haand holdt i Bejret, var et Symbol Paa Kjccrlighed til
Gud. — Dissc Figurer ere fvr mange Aar siden bortfjernede, og dct er allerede omtalt, at Kirke» atter 1865
fik en ny Altertavle. — F ra sanime Tid som de noevnte
Figurer Var rimeligvis ogsaa cn celdre Dobefont, der stal
have staaet i den sydlige Korsarm (altsaa i det Ulfcldtske
Kapcl). Den bcstod af cn simpel hvidmalet Englefigur af
T r« , holdendc en flad Tallerken, ligeledes af T r« , hvorpaa det egentlige Dobefnd blev hensat, naar Daab skulde
foretages').

3. Sognkprlksterne.
F ra Tiden for Reformationen er Jn tct fundct om
Prccsterne i Kvcrrndrup, undtagcn dette, at Sogneprcesten
der paa Siedet i 1348 hed Johannes (fee Suhm s Danmarks Historie XIII, 814—15, hvor Hans Navn forekommer i et Dokument, underskrevet af de 12 «ldste
Sogneprcester i Fyen), og at den sidste katholske Proest
var Hr. Claus. Han Var tillige den forste i R«kken af
Svgncprcesterne eftcr Reformationen.
1. Hr. C l a u s er altsaa som saa mange andre
Precftcr paa den Tid gaaet over fra den papistiske til den
evangcliskc Leere. I Kvcrrudrup Pr«stekalds Arkiv findes
et gammelt Dokument, som hvcrken er underskrevet mcd

') I Prcestegaardens Have staaer en gammel Dobefont af Granit,
med ndhllgne Prydelscr i Rundbucstil.
En anden gammel
Dobefont staaer ved Jndkjörselen til Herregaarden Egestov.
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Navn eller dateret, men som uden Tvivl er fra Aaret
1572, i hvilket Aar der efter Köngens Befaling allevcgnc
fra skulde indhentcs Efterretninger om Proesternes og
Degnenes Jndkomster.
Dokmnentet Händler netop herom,
og har vist oprindelig hört til den gamle Provstebog, som
findes i S unds Herreds Provstearkiv. Det maa saaledes
vcere affattet af den davcerende SogNeprocst.
I dette
Dokument bereites, at Hr. Claus havde overantvordet alle
de Papirer, som udviste Kaldets Tilliggende, til Egeskov
(altsaa til Lensmanden F ran ts Brokkenhus, som dengaug
ejede Gaarden). Ligeledes sortwlles i samme om en navngiven M and i Egeskov By, at Han gav Tiende til Proestcgaarden i de „gamle" Bispcrs Tid og svarcdc ingen
anden Herlighed cllcr Landgilde udeu alene til Prcesten,
som dcngang var Hr. Claus.
Endelig siges i samme
Jndberetning, at Hr. Claus var Sogneprcest til Kvcerndrup for 16 Aar siden, og at en Anncxgaard i Soderup
har vcrret fra Proestegaardcn i 14 Aar, siden Hr. Claus
dode. Hcraf sluttes, at denne Prcrst dodc 1558.
2. Hr. N i e l s , der var sidstnocvntes Esterfolger,
noevnes ogsaa i det ommeldte Aktsthkke, i hvilket folgende
bemocrkcs: „Halvparten af Köngens Tiende har vcrret
fra Proestegaarden i 13 Aar og kom fra i Hr. Nielses
Tid."
3. Hr. C h r i s t e n J a k o b s e n ' ) var formodentligHr.
Nielses noermeste Eftermand.
I Blochs fyenske Gejstligheds Historie l, 541 siges, at Mag. Bertel Lang blev

>) I e» Fortegnelse oder Provsternc i Su nd s Herred kaldes hau
Hr. Christen Aalborg.
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beskikket til Rektor i Odense Skolc i Aaret 1570. og hvls
dette er rigtigt, maa man antagc, at Christen Jakobsen i
dcttc Aar er kommen til Kvoerndrup, og at Han har vceret
Längs umiddelbare Formand i Rektoratet, da Han cfter
Jakob Madsens Visitatsbog var Skolemester i Odense,
forend Han blev kaldet til Kvoerndrup.
Blochs Formo'ning, at Han har havt Rektoratei fra 1580 til 1685,
er nemlig urigtig, da det er sikkert, at Christen Jakobsen
i Aaret 1573 var Proest i Kvoerndrup, i hvilket Aar Han
ncevncs i S u n d s Herrcds gamle Provstebog blandt de
Prccster i Herredet, af hvis Sogne der ikke plejede at
givcs Gjoesteri i „Bispernes" Tid, og som derfor efter
Ordinantscn varc fric for dennc Afgift. 1584 har Chri
sten Jakobsen som Prccst i Kvcerndrup nnderskrevet Hcrredcts Gejstligheds Hyldingsbrev for P rinds Christian.
Han var Proest her til sin Dod 1603.
F ra 1587 af
var Han billige Provst i Herredct og sad tilligemed S tiftets ovrige Provster 1601 i Rette i M ag. Niels Glads
S a g '). Biskop Jakob Madsen Vejle om taleri sin Visitatsbog, at Han visiterede i Kvcerndrup Skjocrtorsdag den 27dc
M arts 1589.
Han vmtaler Proesten som en from og
loerd Mand, der proedikede noget loenge (1! Time) og med
lavt Mocle, dog forstaaeligt nok.
Procdikenen handlcde
om Christi Ncervoerelse i Nadvcren. Af Visitatsbogcn crsarcr man endnu folgende om Christen Jakobsen og Hans
Familie: Han var fodt i Aalborg 1534 (Han var nemlig
55 Aar, da Bispen var der paa Visitats i 1589), og blev

') Bloch ans. S t. S . 741. — Christen Jakobsen omtales i Sam tingcr til F yens Historie og Topografi VII 244, 250, 253, 254,
256, 268.
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altsaa 69 Aar gammel.
Hans Konc var sra Odense, en
Soster til Hr. Christen B run i Nyborg, men hcndcs
Navn ansorer Bispen ikkc').
Han havde 2 Dottre, den
cne gift, den andcn hjemine, og 3 Sonner.
Den crldste
Son, Jakob, som Bispen kalder en lcerd Nngling, var i
M arts 1589 blcven Leerer for Lensmanden Lanrits Brokkcnhuscs Born, og var i Aaret 1594 Skolemestcr i Ny
borg. Aaret efter kaldtcs Han til Sognepreest for Gislev
og Ellestcd, og cegtcde Formandcns (Hans Frandsens)
Enke Karen Lauritsdatter, hvis Fader Laurits Jespersen
var Prcest i Espe.
En anden af Christen Jakobsens
Sonner, ved Navn Niels, var i Aaret 1587 Hörer i Ny
borg Skole, men en maadelig Leerer (nikil valet, siger
Bispen om Ham), cn tredic var i Odense Skole, enten som
Hörer cller vel snarere som Discipel, men Hans Navn
anfores ikkc?).
4. Hr. N i e l s H a n s e n var, ifolge cn i Kveerudrup
Kirke ophcengt Tavlc, Prevst her i 6 Aar. indtil 1609.
Ellcrs vides kun om Ham, at Han i Aaret 1608 var mcd
at underskrive S unds Herrcds Gejstligcs Fuldmagt til
Balgmccnd, der skulde deltage i Balget af Kong Christian
IV 's ccldste S o n Christian til Thronfolger.
5. Hr. S o r e n K je r r var i Aaret 1608 Hörer i vverste
Lcctie i Odense Latinskole, hvilket sees af Anders Pedersen
Perlestikkcrs Optegnelser (Nyt hist. Tidsskrift V, 150),
hvor der fortcelles, sat^da denne i an forte. Aar oversattes fra
Svendborg til Odense Latinskole, var Hr. Jakob Jakobscn
') At hun heb Anna, sees as Fhenske Sam linger VII, S86.
-) M utig er Han den F rants Christensen Qverndrup, som
1591
sik le s t iw . publicum sra Universitetet <se Rsrdam, KbhvnS
ltniv. Hist. I t l, 650, Not. 4).
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udi Ostofte oberste H ö re r,. „hvilken Hr. Sofren Kicrr i
Kboerndrup succedcrede i samme Dagr". 16«>9 blev Soren
Kjcer Prccst i Kboerndrup og bar der efter den i Kirke»
ophcengte Table indtil 1619. Hans Kone, Maren, sad i
Enkestand efter Ham i ober 27 Aar, da hun uden Tvibl
noebnes i Ebbe Ulfeldts Skjode af lOde M arts 1646 til
Oluf Parsberg paa Bondergods i Kboerndrup Sogn, hvor
anfores som pligtig at svare Landgilde af et H us i Trunderup: „Maren, sal. Hr. Soffrens, 5 A S olb".
6.
Hr. M o g e n s H a n s e n er fodt i Kjerteminde 12te
Septb. 1588. Han blev Student 1613, altsaa i fit 25de
Aar, vg i Decbr. 1617 Kapellan i sin Fodeby hos Prcesten Anders Jorgenscn Mand.
Her bar Han dog kun
nogle faa Maaneder, idet Han i M arts 1618 kaldtcs til
residerende Kapellan bed S t. Hans Kirke i Odense. T il
Sogneprocst til Kboerndrup kaldtes Han 31te August 1619,
altsaa af Rigskansler Jakob Ulfeldt, som dcngang ejedc
Egeskov med Patronatsretten til Kboerndrup Kirke. Han
fulgte saaledes umiddelbart efter Soren Kjoer, og det er
altsaa urigtigt, hvad der siges i Blochs F. G. Hist. I,
844, at Mogens Hansen blev Prcest i Kboerndrup efter
Jakob Pcdcrsen. Han bar Proest her i 38 Aar, til 1657,
da Han afstod Kaldet til sin tilkommcnde Svigerson vg
dode 73 Aar gammel den 27de August 1661 (efter Kvoerndrups ocldste, meget mutilerede Kirkebog).
Han bar gift
nied en Datier af Proesten Christen Lauritsen i Jordlosc,
M aren Christensdatter (ikke Anne Lauritsdattcr, som der
staaer i Blochs F. G. Hist.), der dode som Enke efter
Ham i Aaret 1669 (Kvcerndrups Kirkebog'».
Hun bar
Moder til 14 Born, af hvilke dog kun de 4 naacde den
voxnc Alder, nenilig:
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s. Christen Mogensen, forst Skibsprcest paa Niels
Ju els Skib, siden Sogneproest i Tved paa Mols.
d. Karen Mogcnsdatter, f. 1624, som var to Gange
gift, forst mcd Peder Sorensen Aarhus, Proest til Landet
og Bregninge Sogne paa Taasinge (f 1649), og derefter
med Eftermanden Jen s Mogensen Haasum
1679).
Hun selv dode 26de August 1684 i Sonder-Broby hos sin
Datier, der var gift med Prcesten der, Dines Hansen.
o. Dorothea Mogcnsdatter, gift med Faderens Eftermand.
cl. M aren Mogensdatter, der efter sin Faders Död
opholdt sig hos Moderen i Kvcerndrup Proestegaard og
dode ugift. (Kvcerndrup Kirkebog; Gjessings Jubellocrere,

II, 2, 202.)
T il sin Biskop, vr. Hans Mikkelseu, sendte Mogens
Hansen 1640 en Bisvcerm, og det var maaske for at takkc
derfor, at Biskoppen kort efter besogte Ham paa en Gjenncmrejse til T h u ro ').
7.
Hr. M a d s K n u d s e n L e e g a a r d varPrcrst her i
34 Aar, nemlig fra 30te Oktober 1657, da Han blev ordincret, til sin Dod den lOde Decbr. 1691. Han var fodt
1628, og blev altsaa 63 Aar gammel.
Med den ovennocvnte Dorothea Mogensdatter blev Han forst gift efter
Fredslutningcn, nemlig 16de Söndag e. T rin. 1660. Hun
dode 30te J u li 1686, hvorpaa Han 27de Ja n . 1687 oegtede
M aren Nielsdatter.
Med sin forste Hustru havdc Han
6 Born, nemlig:
». Jytte, f. 1661, död 1662.

) S am t, til

Fyens

Hist, og Topograf! VII, 164, IK5.
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b. Maren, f. 20de August 1663, gift 21de Mas 1690
nied Jen s Christensen Fog.
e. Mogens, f. 8de Ju n i 1665, blev Magister 1697
og overste Kapellan ved Holmens Kirke i Kjöbenhavn,
hvvr Han dode af Pesten 1711.
Han havde en Son,
Jakob, som blev Student (Kvcerndrup Kirkebog; Gjessings
Jubellcrrere II, 2, 222; Kbhvns. Skilderi 1829, Nr. 9).
<1. Otto, s. I3de Decbr. 1669, dod som Student.
e. Knud, döbt H. 3 K. Dag 1668, om hvem ellers
intet vides.
k. Hans, dobt Dom. Qvasimod. 1670, blev danst
Skoleholder i Kjoge.
Den crldste Kirkebog i Kvcerndrup er fort fra Begyndelsen af M ads Knudscn Leegaards Embedstid. Han
har desuden efterladt sig en Dagbog eller Tegnebog, hvori
findcs adskillige Optegnelser angaaende Sognet, Kirken,
Proestegaarden osv.
Provst I . A. Lassen, der havde
faaet Bogen til Foroering af Pastor Lcerbeck i Ringe,
har afgivct den til Kvcerndrup Proeitekalds Arkiv, og da
den er meget medtaget af Tiden, har Han afskrevet den
storste Del af Jndholdet i eil anden Bog, som nu ligeledes findes ved Kalbet.
Om Asgiften til Enken paa
Kalbet har Leegaard saaledes anfort:
„Aarlig Affgifft til M aren S . H. Mogensis.
1 Pund Rüg, 24 Skpr. Blandkorn, 2 tonder haffre,
1 Skiepp Ertter, 4 Gies, 4 Hons, 2 Voll Egh, 3 Slette
Daler, 1 til Juel, 1 til paaskc, 1 til pintzdag. 10 Loes
Veed.
At holde hende paa Foder og Groes 2 Koer og
6 F aar."
Om Udgiften ved at holde Brod og B in til Kirken
har Han noterct folgende: „Anno 1662 d. 8. M arts til-
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sagde Velborne Herrc Othe Kragh mig Kirckcns Viin og
Brod at skaffe selff til Kirckcns Fornodenhed, ligesom min
Formand og for samme prijs som Hand hafde, ncmlig 26
Skieppe Rüg, 28 Sk. Biug, Herforuden lofucde den gode
P atron mig, om dct Var for ringe, saa vilde Hand af sin
Liberalitet fvrbedre dett, vdi Steen Brahes, Hans Frues,
de Adelige B orns Ncervcerelse, sampt min gode Nabo Hr.
H ans i Steenstrup.
Det samme flulde jcg mig paatage
til kkil. ^aeobi." — Herefter folger nu en Fortcgnelse
over hvad Han har indkjobt af Vin og Brod fra Iste Maj
1662 til omtrent samme Tid 1663, nenilig 1500 Oblatcr
og 11 z Kande Vin.
Han gav 1 fj. a 20 /.! for 300 Oblater og 24 Z L 2 P- for en Kande Vin.
I Begyndelsen af M ads Knudsen Lcegaards Embedstid indtraf den for hele Landet saa ulykkeligc Krig, i
hvilken det forst blev ovcrsvommct af de fjendtlige Svenste
og senere af de polske og brandenborgske Hjoelpetropper,
der huserede endnu voerre end Fjenden'). At ikke cngang
Kirkcn blev staanet, sees af folgende Antegnelser i Lecgaards Dagbog:
„Huad jeg Tid effter anden aff den gode günstige
Patron Velb. Hr. Otho Kragh oe Hans k. Hustruc
Anne Nosenkr. haffuer forhuerfnet til Qverndrnp
Kirckis Z iratt.
Efterad de Kayserligc oc Brandenburgiske med vor
Konges folck bleffue dette land Fyen mectig, plondredc de
10 gange mere end de Suenskc nogensinde for, selv udi
Kircken bvrttoge de Messe Scrchen, da bad Jcg den gode

') Af Laurids Brvkkenhuses Ligkistc blev Lolvet borttaget (Hist.
Tidsskr. 4 R . V, 517).
'
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Frue m en Ny, som hun oc strax foroercde til Kircken,
der jeg Var i Kiobenhaffn Anno 1660.
Nu for de brulte Vinduer i Korskirckernc forhucrfuet
ny Vinduer Anno 1662.
Noch n tt alle Sogneborn skuldc udcn skvlegield kcrre
at locse oc skriffue hos Dcgnen.
Nu for Alteret ny hcrligen staffcret ved Contrafeyeren, saa oc Skrifftc-Stolen oc Skabet.
Nu det rar oc ypperlig Stenlagde Gulff udi Choret,
ncden for Fruens Stoell.
Ao. 1664 En ny Altcrdug oc handklcde ved Fönten.
Av. 1668 En ny Messe Serck.
Ao. 1669 Steeninurct om Kircken fra Degnens löge
indtil Kirckcporten o: Runt om."
8.
M ag. P e d c r A n d e r s e n C l a u d i a n u s Var
den nceste Prcest. Hans Fader Var Mag. Anders Clausen,
Rektor ved Trondhjem Latinskolc; Hans Moder var Anne
Pedersdatter, en Datier af De. Peder Alfson, Laugniand
saminesteds, vg Anne Jakobsdatter Wolf. Han er fodt i
Trondhjem den 9de Novb. 1644 og Var kun 8 Aar gammel,
da Haus Fader dode.
Han opholdt sig dercfter hjemmc
hos sin Moder vg kom, 11 Aar gammel, i 4de Lektie i
sin Fodebyes Skolc. For cn kort Tid forlod Han Bogen
og Landet, idet Han med sin Morbroder rejste ncd til
Danmark, hvor Han blev sat i danst Regne-og Skriveskole
i Kjvge, men vendte siden tilbage for at studere og kom
atter i Latinskolen i sin Fodeby. I M arts 1665 dimittcrcdes Han, 21 Aar gammel, til Kjobenhavns Universitct,
vg da Han var foerdig nied Examen, begav Han sig strax
til Christiania, hvor Han blev 2den Lektie-Horer ved La
tinskolen, strax eftcr Hörer i 3die og endelig 4de Lektie.
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Her arbejdede hau i 4 Aar og rejste derpaa igjen til
Kjobenhavn i Ju n i 1669, for at tage Attestats, som Han
erholdt med noeftbedste Karakter, og prcrdikedc dereftcr
med Berommelse for Dimis,
N u blev Han Leerer for
Kjeld K ra g s') B orn paa Trudsholm og undervistc dem i
3 Aar; derefter skulde Han have rejst udcnlands med dem,
men Rcjscn blev forhindret ved deres Faders Dod. Hans
Clever kom kort efter til Kjobenhavn, og da de der hos
Rlgens Amiral Henrik Bjelke til Ellinggaard (i Jylland),
talte med Foerdighed om udenlandske Skikkc, Regerings
former, Floder, Bjerge o. dsl., bevoegede dette Amiralen,
der vidste, at de ikke havde voeret udenlands, til at fporge,
hvorfra de kjendte alt dette.
De beraabte dem nu paa
deres Leerer, og dette havde til Folge, at Amiralen strax
antog Peder Claudianus til at undcrvise Hans celdste Son,
hvorefter Han, 3 A ar feuere, i Aaret 1675, befordrede
Ham til Sogneproest for Verninge Menighed i Fyen.
Aaret efter blev Claudianus Vicepastor for Storehedinge
Menighed med Exspektance paa Sognekaldel efter Sogneprcestens, M ag. Je n s Christensen Aalborgs, dodelige Afgang.
Hans Bestalling hertil laae allerede fcerdig i Kancelliet,
men blev Ham ncegtct, hvad Griffenfeldt antoges at vcere
Skyld i. Da denne mcegtige Mand Var styrtet, i M arts
1676, traadte Claudianus' tidligere Kaldelse i Kraft, og
Han fik nu sin Bestalling paa Vicepaftoratet. M ag. Jens
Aalborg, hvis Datter, Anne Jensdatter, Han cegtede 23de

Kjeld Krag, en Broder til Otto Krag til Voldbjerg og Egestov,
var Landsdommer i Skaane og dode 1672. Efter sine Forceldre
havde Han arvet Hcrregaarden Trudsholm, som ligger i Kastbjerg
Sogn, Ejerlev Herred, Randers Amt.
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Jan u ar 1678, dode kort efter, nemlig 5tc Febr. 1678, hvorpaa Peder Claudianus tiltraadte Embedet enc. I dettc
sit Embede havde Han en vidtloftig og famos Proces, som
endte med Hans Afscettelse. Sanimenhccngen hermed fortoelles at have voeret denne: Storehedinge Kirkc var tildels bleven odelagt i ct Tordenvejr 1677, og dereftcr vmbygget, men saa slet opmuret, at cndel deraf faldt ned.
Dctte tog Mag. Peder sig noer, og efter at Han ved Ansögninger i 5 Aar intet havde kunnet udrettc hos Vedkommcnde, androg Han Sagen for Kong Christian V.
Köngen gav derefter strax Ordre til Stistsovrigheden om
alt det, som behovedes til Kirkens Jstandscettelse. Heraf
rejste sig nu en Sag, der bestod af mange vidtudseende
Klagcmaal mellem Dronningens Bonder i Stevns Herred
og Forvalteren over Godsxt'), og Sagen blev tilsidst saa
forvirret, at Ingen lcrnger vidste at forsvare sit eget Foregivende. Peder Claudianus blev nu af Dronningen ^be
sä let at udfore Sagen, der havde det Udfald for Ham, at
Han forst for en Kommission (4de Deck. 1690) og nogen
Tid efter, da Han beskyldtes for at have aflagt salsk Ed
for Retten, ved Hojestcret blev domt fra Kaldet. Teuere
blev Sagen imidlertid forestillet anderledes for Köngen,
som ikke alene gav Ham Oprejsning, men endog et andet
og anseeligt Kald ved Trondhjem, hvor Han skulde voere
Sogneproest og tillige Canonicus i Kapitlet og Forstander
for Hospitalet. Denne kongelige Naade fik Han dog ikke
Lejlighed til at benytte; thi da Han behovede Tid til at

') Chr. V s Dronning Charlotte Amalie cjede Gjorslev GodS i
Stevns Hcrred, til hvilkct GodS Herregaarden Erikstrup, der
liggcr i Storehedinge Landsogn, Hörer.
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bringe sine Säger i Rigtighcd, og Rcjscn til Norgc derfor var blcven opsat, blev Han af Egestovs Ejer Etatsraad
(og senere Gehejnieraad) Niels Krag kalbet til at vcere
Svgneprcest i Kveerndrnp.
Om den ne sin Kaldelsc har
Han selv antegnet folgende i den fvran omtaltc celdste
Kirkebog i Kverrndrup:
„Den lOde Dccbr. 1691 blev mig B u d ' og Brcv
ihcendeleveret udenfor Storehedinge Precstegaard, at jeg
strax sknlde konnnc til Kjobenhavn og talc mcd Hr. E tats
raad Niels Krag, eftersom Kvcrrndrup Kald i Fyen var
lcdigt. Hvilkct feg har ansect som et synderligt Tcgn paa
Guds Forshn, eftersom dct var samme Dag forrigc Sogneprcest ved Dvden afgik. Gud lod dct ogsaa lykkcs, saa nt
Hoibem. Nclb. P atron aiiiiainniedc mig günstig og bcfol niig
at betjenc Menigheden i de tilstundende Juledagc; Han
vilde imidlertid udfoerdige mit Kaldsbrev, og jeg det mcd
Redcbonhcd antog, og, forst paa Iste Juledag, siden og
fremdelcs til Helligtrekongersdag var forbi, forestod Kalbet
og lod mig höre fvr Guds Ansigt i Hans Mcnighed her
udi Kveerndrup Kirke og hos Sygc.
S a a rcjste jeg den
10dc Ja n u a r 1692 igjcn vver til S jalland nt afhente
mit Kaldsbrev, som og paa Totterupholm') den 12te ds.
blev mig af Velb. Frue, F rn Sosie Juel, i Herrens Navn
levcret, hvorpaa jeg den 16de Ja n u a r derefter bekom Hs.
Kgl. Majesteets Konfirmationsbrev.
Imidlertid havde
Beltet lagt sig til, saa at det var farligt at »verkomme,
iscrr af Skrobelige, og jeg baadc med adskillige Forfolgelser
af Menneskene og iscrr nicd Sygdoni af Herren blev

') Totterupholm, nu Rosendal, der tilhortc N iels Krag, ligger i
Faxe Sog» og Herrcd, Prcest» ?lnit.
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hjemsvgt, saa at jeg ej kom til Kaldet forend den 14de
M arts, da jeg kom fra Korsor og samme Dag blev expedcret af I)n. vpiseopnin v ,. Th. Kingo.
Hvorefter jeg
den 19de ds., som var vesto.^nnuneiationis, bctjentc Menighedcn, og den 20de, som var vom. valmarum, blev indsat
8M>6ta «t publieu 8oIennitat6 af vn. viseposito, vn. iVIktZoo
Foimni<ls, ?u8to> e Oriontsl. LoIriorninASnsium>X O H crre!
lad dig min Tjeneste besolde, dig crre, din voerc jeg vil
sor Alle. Justus nt polma llorobit.
Men Freisens Gud
skal inden stakkct Tid sonderknuse S atan under alles vores
Foddcr!"
"
Peder Claudians forste Wgtcstab med Prcestedattcrcn
Anne Jensdatter er allercde omtalt Med hendc var Han
tun gift henved 4 Aar, da hun blev begravet 22deNovbr.
1681 (efter Storchcdinge Klrkebog).
Af dette 'ALgteskab
var 2 Dottre, hvoraf den ene, Anne Pedcrsdatter, dobt
3die Adv. S . 1678, blev gift den 19de Decbr. 1703 med
Hans Mouritzcn Mandix til Lundegaard iVolstrup S ogn;
og den andcn, Beritte Margrcthe, dode som Barn. —
Anden Gang, 1665 vom. Vantato, crgtcde Claudianus
„den dhdadlc og gudelstcndc M o" Apellone Nielsdatter,
Datter af Byfogcd Niels Nielsen i Storehedinge.
Hun
dode 19de Jan u a r 1700 og blev begravet den 26de s. M.,
og Heroin bemeerker Claudianus i den gamle Kirkebog:
„1700, den 26de Jan u ar begrov Provsten min salig
Hustru Apollonia Nielsdatter, som dode den 19dc egnsllsw,
da hun havde levct 35 Aar cller 5 Gange 7 Aar og 7

Mag. M agens Jensen Lucoppidan, Sogneprcest for Ostcrfkjcrninge vg Hundstrnp Mcnigheder, var Proust i Sunds Herrcd
sra 1688 til 1722.
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Maaneder, 7 Uger, 7 Dage og 7 Timer. Kars rstas, in
qua novsm 8Sptsnarii!" Mcd hendc havde Han 10 Born,
hvoraf de 5 dode smaa.
B landt de vorige vare: M aren
Pedersdattcr, dvbt Idde M arts 1666, blev gift 5teNovbr.
1708 med Sognedegnen i Kvcerndrup Mandcrup Rasmussen Krarup. Charlotte Amalie Pedersd., opkaldt cfter
Dronningen, dvbt 7de S . c.Trin. 1688; levedc endnu 1702,
som sees af S unds Hcrreds gejstlige Skiftcprotvkvl (Peder
Claudians Skifte med sine B orn af 2det Wgteskab, 6
Dottrc, alle hjcmmc, er af 3dic August 1702).
Ved
S tiftet dlcv der cfter den forcgaacnde Vurderingsforretning 155 N»t 1 A 7^ Alb. til hver af dem, men udenfor
sin Sostcrlod sik Charlotte Amalie den af Enkedronningen
hende forwredc drevnc Solvskaal, som vejcdc 62 Lod og
vurderedes til 36 Rd. Anne Cathrine Pedersd., dobt 7dc
Novbr. 1690. Margrethe Sosic Pedersd., f. 12te Ju n i og
dobt 19deJuni 1694. Det er not denne Hans Datter, der
blev gift med Prcrstcn Rold i Kursor').
Elisabeth P e 
dersd., f. 9de Septb. 1699 og dobt 15dc Septb. s. A (op
kaldt efter Elisabeth v. Knnth, gift med Amtniand oder
Kjobenhavns Amt Kammerjunker Knud Juel>.
M.
Peder Claudian dgdc d. 6te April 1715, da Han
Var 71 Aar gammel og havde voeret Prcest her i 23 Aar.
Han synes at have voeret temmelig stridbar; men at Han
tillige var ivrig i sit Embede, sees deraf, at Han for

') Prägten Peder Rold i Korsor blev gift vmtrcnt 1719 og dode
1752. Hans Enke dode omtr. 1761 cllcr 1765.
Dcrcs Datter
Frederica Sofie llcv gift mcd R olds Eftcrmand, Proesteir D a 
niel Wohnscn, og blev i sin Enkcstand Kammerftne hos Drvnning Caroline Mathilde, hvem hun lcdsagcdc til Kronborg og
forniodcntlig ogsaa til Celle.
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Provsterettcn den 30te M aj 1688, medens Han var Sogneprccst i Storehedinge, indstcevnede en stör Del af sine
Sognefolk i Tommestrup og Sierslev, paa Grund af
Helligdagens M isbrug til Gilde og Drikkelag, imod offcntlig Forbud fra Proedikestolen, hvilken S ag dog bortfaldt, da de Jndstcevnte bekjendte deres Forseelse, bade om
Forladelsc og lovcdc, at saadant aldrig stulde sie öftere').
Uheldigerc var hau med sine to andre S äg er; thi, som vi
vidc, gav den ene Anledning til Hans Afsoettelse, og den
andcn tabte Han baade vcd Herredsthinget og ved Landsthingct. Ved den sidste Sag, der fortes mod Kvcerndrup
Bhmcend 1697, gjordc Han Fordring paa storre Groesningsret, end der rettelig tilkom Ham.
Af et endnu opbcvaret Brudstykke af Sagen erfarer man, at Han gjerne
vilde skyde sig ind undcr Egestovgaard, som om dcnnes
Ejer forurettedes med Ham; thi under 3die J u n i erklocrcr
Han i Retten: „KvoerNdrup Prcestegaard ligger under Egcstovgaards Taxt, og Proestegaardens Frihcd er cn Del af
Egeskovsgaards Herlighed", og frcmdeles stgcr Han:
„Proestegaarden med fit tilliggcnde Grcesbed etc. er hobt
under Egestovgaards Taxt sor 80 Nd. pr. Td., hvilket
bekrcefter hvad andctstcds er bemoerket om. at Proesten kuu
var Vruger, Kirkcpatronen derimod den egentlige Ejer af
Proestegaarden med Tilliggendc.
I Kvcerndrup fortoeller
Sagnet endnu om, at Han havde gjort falsk E d, forend
Han kom hertil, og der tilfojes den aldcles urigtige Forklaring, at hau havde fvoret falsk i en privat S ag, for at
tilvcnde sig en ulovlig Fordel. Af de Gamlc kaldcs Han
derfor endnu: „Den forsornc Mester Peder".
> Skandinavisk Folkckalcnder for 1846, S . 104 fg.
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Hans Skrifter ncevnes i Nyerups Literaturlexico»,
hvor dog det enc af dem urigtigcn kaldes „Gjenskrald" i
Siedet for „Gjenstjald" o: Gjenlyd, en Gevmanisme,
bannet af det tyske wicdcrschallen.
Af P . Claudians Brodrc var den ene, Anders,
Student og gik feuere i Krigstjeneste; den anden, Frcderik
Andersen Claudianus, var Preest i Skjelskor; den tredie,
Claus Andersen Trondhjem, der ligcsom Pedcr sclv og
Frederik var Magister, var forst Preest til Gosnicr og H al
ling, siden til S t. Clemens Kirke i Aarhus.
9.
Hr. C l e m e n s I e s s c n var Sognepracst i Kvocrndrnp i 46 Aar, fra1715 til sin Dod 1761. Han er fodt i
Ribe 23de Decb. 1672. Faderen, som var Kjobmand der, heb
Je s Christensen, Moderen Dorothea Clemensdattcr. Forst
gik Han i dansk Skole ogLatinskole dcr i Byen, siden undervistcs Han privat af cn Student Gregors Cappel. Derefter
kom Han i Fredericia Skole under Mag. Jorgen S eeru p ;
da denne i Naret 1693 blev Rektor i Ribe efter Mag.
Gregcrs Fog, fulgte Clemens Jessen nied Ham. Der fvrblev Han iudtil Han fra Ribe Skole dimittcredcs til
Universitctet i 1698, og var saaledes 26 Aar da Han blev
Student. Efter ovcrstaaet Examen forlod Han Byen og
resste ud til sin Farbroder Hr. Hans Christensen Mulvad
Riber i Hojby, hos hvem Han forblev et Aar og tog
derpaa den philosophiske Examen. Derefter kom Han til
Fyen, hvor Han i Biskop Kingos Hus undcrviste den afdode Ribe-Biskop Christen Lodbergs yngste Son, tilligemed
Ejercn af Norbcek Krigskommisscrr M öllers Born. Hos
Biskop Kingo var Han 1s Aar og resste derpaa til Kjobcnhavn. Dels sonl Ripenser dcls som noget besiegtet med
Stiftercn fir Han der strax P lads paa Borchs Kollegium,
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hvvr Han opholdt sig i 5 Aar og blev imidlertid antagct
af Professor H ans Wandall til at undervise Hans hngste
Sou, hvem Han dimitterede, paa samme Tid som Han sclv
tog Attestats med LsaclMIis saavel for den som sor
Dimisprcrdiken. Derefter rejstc Han udenlands med H ans
Wandalls oeldste Son Johan Fredcrik Wandall, der ogsaa
blev Professor, nie» dode ugift.
F ra Rejscn blev Han
hjemkaldt til at vcere Leerer for Gehcjmeraad Niels Krags
hngste S o n af samme Navn og forblev i denne S tilling i
3 Aar. I M arts 1715 blev Han af Gehejmeraadens
Enke kaldet til at vocre Sogneprcest i Kvcerndrup og ordineret af Bistop vr. Christian M uus. I Hans forste
Embedsaar blev Prccstegaardcns Stuehus ombygget.
Den 18. August 1718 giftedc Hr. Clemens sig med
Anne Borch Schoubo «f. 1689, dod 9de M arts 1747), cn
Datier as Borgmester i Odense Jen s Christenscn Schoubo
og Hustru Margrethe West (se Stamtavlen i Hofm. Fund.
I, 88). De havde 2 Sonner og 1 Datier, af hvilke B orn
dog tun den hngste Son, der blev Kapellan hos Fad,eren,
overlevede dem.
,
Clemens Jessen blev henved 89 Aar gammel vg dode
den 16de Oktober 1761. Han var en stör Elster af Musik
og künde ypperlig behandle ncesten alle Jnstrumcntcr.
Han var af rolig Sindsbestaffenhed, hvilkct vel ogsaa bidrog sit til, at Han til sin hojcste Alder neppe vidste hvad
Sygdom var. Foruden rystende Hccnder havde Han intet
andet Alderdomsmcerkc end et snehvidt Haar, som Han bar
under en lille Floselskalot. (Sagnet fortceller, at Han i
sine sidste Aar havde 7 „Luer" paa, og at den yderstc
gjerne var gron). Medens Han laa paa Borchs Kollegium,
udgav Han nogle smaa latinfle Dissertaüoner, der ncevnes
22
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i Worms Lexicon over lcrrdc Bleend. Desuden haves af
Ham: Oratio babita 6iv Ilt Oseb. 1698 äe oomwoclis oivilis oonvsrsationis.
. Clemens Jessens ovennoevnte Son heb J e n s J c s s c
J e s s e n ; men kaldes as de ALldste i Sognet altid „Hr.
Jesse", ligesonl Faderen kaldes „den gamlc Hr. Clemmen".
Han var personel Kapellan hos Faderen i dcnncs 10 sidste
Leveaar, sra 14de Jan u a r 1752, som var Hans Ordinationsdag. Han er fodt i Kvcerndrup Prcestegaard den
2den Februar 1724.
Hans Fader underviste Ham selv
indtil Han var 12 Aar gammel, derefter undcrvistes Han
hjemme af en Kandidat, Chr. Ludvig Brask, indtil sit 15dc
Aar, da Han blev Student 1739. D a Han Aaret cfter
havde taget Philosophie»»:, bcgav Han sig ntter hjcm, hvor
Han sorblcv indtil Han i Aaret 1748 tog Attestats.
I
Deccmber 1751 proedikede Han for Dimis og 26de Novb.
s. A. blev Han kalbet til Kapellan hos sin Fader. Ester
Faderens Dod blev Han Fcltprcest, og i Aaret 1763 blev
Han kalbet til Sognepreest for Hjardcmaal Mcnighed i
Aalborg S tift, i Stedct for Provst Thomas Praöm ,
der ved Landemodet i Aalborg dodc paa Prcedikestolen.
I Soguet fortL'ües cndnu adskilligc Sagn om Hr. Jcsse.
Han var cn dygtig Karl, naar Han kom paa Prcrdikcstolen, hedder det, men ellers temmclig slem til at bande,
og Jagten var Hans storste Lyst.
Da Hans Dndlingsjagthund, hvis Navn var Kaifas, dode, lod Han den begrave midt paa den lillc D i Dainmen i den saakaldtc
Damhave tcet udenfor Prcestegaarden, og et Kastanictrce
plante paa dens Grav.
Troect staar der endnu og indbydcr til Hvilc under sin kjolige Skhgge. Ligeledcs for
tcelles, at Han havde en Karosse at kjore i, der var lige
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saa praegtig som Hcrskabets paa Egcskov, og mcd 4 Hefte
for, under een Tomme, og denne Hans Jagtlyst og Pragtlyst bevirkcde, at Han faldt i Unaade hos Herskabct, saa at
Han ikke fik Kalbet efter Faderen, skjondt det var Ham
lovct allercde i Buggen.
Det er ovcnfor bemocrket, at Han efter sin Faders
Dod blev Fcltpnrst, og herom har Han selb antcgnet
folgende i Hjardemaals Kirkebog: Efter min Faders Dod
i16de Oktober 1761) forblev jeg i Kalbet (i Kvcerndrup)
den halve Tid af Naadsensaaret og traf en Akkord med
Succesfor Hr. Hans Stenstrup for den vorige halve Tid
og den mig tilkommcnde Lon og reffte saa til Kjobenhavn.
Der forblev feg fra den 6te April til 22de J u li 1762, da
feg gik som Kgl Feltprcest til Armeen i Holsten og Var plaeerct vcd Hr. Generalmajor Rieppvurs Kavalleri-Regiment.
Da de danskc Tropper blevc kalbte tilbage og vare hjemkomne, blev jeg 17de M aj 1763 efter Hr. Feltprovst Bargum s
Forslag kalbet til Hospitalspreest for de eneste syge S oldater, hvilket, da de fleste Soldater vare dode, ikke varede
lcengcr end til 25de Ju li.
Den eneste Fordel, jeg havdc
af denne besvaerlige og farlige S tation var, at jeg alene
as 38 rcduceredc Fcltproester beholdt 18 Rd. om Maaneden,
indtil jeg blev kaldet til Sogneproest her for Menigheden
(Hjardemaal) d. 23de Decb. 1763." Han ankom dog forst
ril Menigheden den 16dc April 1764 og rejste dort derfra
den 15dc Ju n i for at holde Bryllup i Kjobenhavn, men
kom forst igjeu tilbage til Kaldet den 31. August. Jessen
var Praest i Hjardemaal i henved 9 Aar og blev kaldet
derfra til Sogneproest for Kicttrup og Gvttrup den 15de
April 1772; men tiltraadte forst Embedet den 30te Sept.
s. A. (Hans Formand der var den senerc saa beromte
22*
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Biskop Nicolai Edingcr Balle, som dog kun var der i 7
Maaneder, da Han indviedes til Proest den 21de August
1777 og kaldtes til Professor i Theologi ved Kjöbenhavus
Univcrsitet den 20dc M arts 1772). I Kjettrup varJcssen
i 27 Aar, til sin Dod, der indtraf 1799, da Han var 75
Aar gammel. Han blcv begravct paa Kjettrup Kirkegaard
den 22de April 1799.
Je s Jessen var 2 Gange gift, nemlig forst mcd Anne
Elisabeth Rüdiger, en Datier af Abraham M artin Rüdiger,
Sogneproest til Norre-Jernlose og Kvandlüse Menighcdcr
i Sjcelland (-s 25de Ju n i 1743) og Dorothea Margrcthe
Friccius. T il hende blcv Han cegteviet i Kjobenhavn den
Iste August 1764 af Prcesten ved Fredcriks Hospital Hans
Henrik Tyrholm. Hun dode 47 Aar gammel, 18de Februar
1782, cfter 7 A ars smerteligc Svaghed, og blcv begravct
27de Februar s. A. Med hende havde Han 1 S o n og 3
Dottre. Anden Gang giftede Jessen sig den 13de Decb.
1782 med Karen Hamborg Hvid paa den gamle Hcrregaard
Aagaard i Kjettrup Sogn. Med hende havde Han formodentlig ingen Born, siden der ingen »crvnes i Kjettrup
Kirkebog.
10.
H a n s A r e n t s c n S t c n s t r u p blcv fra Rhslinge Sogn i Gudme Herred af Enkefrue Etatsrnadindc
Krag til Egestov kaldet til Kvcerndrup, hvor Han var
Sogneprccst i 14 Aar, fra 1761 til sin Dod 1775. p a n er
fodt 1703 i Sonder Necraa Prcestegaard i Aasunr Herred
i Fyen.
H ans Fader var den dervcerende Sogneproest
Arent Hansen Stenstrup,- Hans Moder den forrige P rasts
Datier Magdalene Rummel, som dodc 12 Dagc efter Hans
Fodsel. Tilnavuct Stenstrup er vistnok optaget, fordi hans
Fader var fodt i Kirkebyen af dette Navn, da Arent
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Hansen var en Sem af H ans Pcder Langeland, Sogneprcest for Slenstrup og Lunde Menigheder i S unds Herred,
hvilkcn sidste var gift med Kirsten Jensdatter Froch.
Hans Stenstrups Morfader var Prcesten Hans Juliussen
Rummel i Noeraa; Hans Mormoder hed M aren Sim onsdattcr. Han blev Student 1722 og Kandidat 1724. I
Aarct 1728 blev Han Amanuensis hos den fynste Biskop
Jakob Lodbcrg; den 8de April 1730 blev Han Sogneprcest
i Ryslingc og 1757 tillige Provst i Guknne Herred. Af
Enkefruc Etatsraadinde Krag blev Han, som ovensor bemoerlet, kaldet til Sogneprcest for Kvcerndrup Menighed
1761, og indsat i Kaldet den 20de Decb. s. A. paa 4de
S . i Advent. I Aaret 1765 blev Han tillige Provst i
S unds Herred. I Aaret 1731, altsaa Aaret efter at Han
var bleuen Prcest i Ryslinge, blev Han gift med Rigborg
Hclvig Svitzer, en Datier af Jubclloereren Erik Svitzer,
Sogneprcest for Hojerup og Gjestelev Menigheder og
dcnues anden Kone Anne Sofie Andersd. Lund, men de
havde ingen B o rn '). Provst Stenstrup dodc 73 Aar
gammel den 30tc Decb. 1775. Hans Kone overlevede
Ham i adskillige Aar og skal have haut fit Enkescrde i et
Hus i Kvcerndrup By ncdcnfor Kirkebakken, imellem Ho
spitalet og S to len ; dog er hun ncrppe dod der, siden hendes
Dod og Begravelse
Kirkebog.

ikke

findes antegnede i Sognets

P aa M uren i den nordre Korsarm i Kirken har
Provst Stenstrup ladet ophccnge en Stentavle med Lsriss
?i»8taium og dcrunder folgende V ers:

') Om Svitzcr-Stammca
25V sg.

kau secs Gjessmgs Jabelloerere II, 2,
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Lnäo§ äL88S ?rD8tSQLVLS
ksimmslsic Uinäe si vil 8LVÜS
Idlanät äs uävalts8 'Isl,
k'LIc js§ nisuäs i8in<1e
vsm st ^joiäisL Lrsminäs
Her at §ivs, ksr jex sical

Iläi 8tsv til 8tsv o§ dlivs,
8an»t mit Haab tilgen äs^ive,
^ SA 0 § Ü U 8 trU 80VS M L L

8sr o§ vors Leer» si r^rv8,
1'il kra I^iv86ll8 blsrrs dsrs8:
Op til Iiivst I 8^al 8taae.

kls.v ä«. vor ^8lcs vel, äu Lorts 0rmeboeli§,
^.lt i 6oä8 klaanä vor 8^ssl bsvLl68 ^lmslcs rosliss,
8»L vi L 8oäs Ro sn dsrliA 8^mlin^ vsnter,
l i l Mmmswnu8 o§ tzos 08 Zerren vi8t kjsmlie^tsr.

Endnu et halvt Aarhundrcdc cfter Provst Stcnstrups
Dod mindedes Han af de Wldste i Sognct, der omtalte
Ham svm en retskaffen og i sit Embede meget nidkjcrr
Mand.
Saalcdes fortoclles, at da Han engang ved en
Katekisation paa Kirkegulvet ikke künde faae nagen ud af
Egeskovs Ungdom, svm holdt nicget af at svire i den i
Byen vccrende Kro, kastcde Han forbittret sin Stak längs
ned ad Kirkegulvet med de Ord: „O du ugudelige Egeskovs Flak!
Saalcdes svm du er, gaaer du ad Helvedc
til og troekker mig gamlc Mand med". Med gammeldags
Ligefrcmhed begyndte Han en andeu Gang ved en Brudevielse af to uvocrdigc Subjekter sin Viclsestale med de
O rd:

„N aar to skabbcde Og cre komue paa een Fwllcd,

fkal de nok finde Hinanden".
I Aarct 1770 dar et nyt Hospital til 4 Lemmcr
blevet bygget og funderet af Etatsraadinde Krag, og indviet af Provst Stcnstrup den 5te Deck. s. A. I dcnnes
5 sidste Aar havde Han en Kapellan ved Navn L a m b e r t
K i n g o . DenneKapellan Var en S on af ThomasKingo,
Kapellan i Alleso og Noesbyhoved-Broby i Fyen og M arie
Lund, og er födt i Allesö i Aaret 1734. Forst undcrvistes Han hjemnre, derpaa gik Han i Odense Latinskole
og blev dimitteret fra denne Byes Gymnasium 1755. I
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sine Studenteraar ermrrede Han sig ved at informere.
Aar 1770, 4de Sondag i Advent, altsaa 9 Aar eftcr at
Provst Stenstrup Var blevcn indsat til Sogneproest, blcv
Kingo af Ham indsat til Hans Kapellan pro psiovna, efter
kgl. Konfirmation af I6de November og Biskoppcns Kollats
af I4de Dccbr. s. A. Det folgende Aar, 1771, 6tc Dcbr.
blcv Kapellanen Kingo gift mcd cn Brodcrdattcr afProvstens Kone, Anne Sofie Kirstine Svitzer, Datier af Propricterr Claus Erikfen Svitzer til Juelingsholm i Kolding
Amt og Eleonore Taulov. De havdc ingen Born. Som
Kapellan boede Svitzer i Trunderup i fit eget Hus, som
Han selv havdc ladet bhgge. Eftcr Prcrsten Stcnstrups
Dod blcv Han Kapellan for Hojcrup og Gjestelcv Menigheder i Svendborg Anit.
II.
L u d v i g L u d v i g s c n Var Sogneproest her fra
1776 til 1788, da Han blev forflyttct til Jyllingc og
Gundfomaglc Sognekald i Sjcrlland. Han var fodt 1745
i Dostrup ved Tonder, hvor Hans Fader Jen s Daniel
Ludvigscn var Degn. Hans Moder hed Mette Kirstine
Jakobsdatter. Forst undervistes Han i Hjemmet, dcrpaa
gik Han halvfjerdc Aar i den loerde Skole i Tonder og
drog i Aaret 1765 derfra til Universitetct i Halle, hvor
Han i 2l Aar studerede Theologi.
Dcrefter resste Han
tilbage til Slcsvig, hvor Han i 3 Aar var Husloerer i
Hejls for Proesten Jorgen Alexander Lassens Born.
Dcrefter resste Han til Kjobenhavn, hvor Han blev indskreven som akademisk Borger og samme Aar (1771) tog
theologisk Examen med bedste Karakter. Samme Karaktcr
fik Han ligeledes for sin Dimisproediken, som Han kort
ester holdt i S t. P etri Kirke i Kjobenhavn. Derfra drog
Han tilbage til Hejls, hvor Han paany underviste Proestens
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3 Sonner, indtil de 2 af dem künde dimitteres til Universitctet. (Den oldste af disse blevsiden Hans Efterfolger
i Kvccrndrup.) Derefter Var Ludvigsen i 2 Aar Husloerer
for Proesten H ans Qvedesen Harboes Born i Hoptrup.
Endelig blev Han af Etatsraadinde Krag paa Egestov i
Aarct 1776 kaldct til Kvoerndrup Sognekald, og efter at
Hans Kaldsbrev var kgl. konfirmeret, ordinerct af Biskop
Jakob Ram us den 24de M aj s. A.
Nogle Maaneder
efter, nemlig den 25de Oktober f. A., indlod Han sig i
Wgteskab mcd Jvm fru Justin« Sofie Wrebo paa Egestovgaard.
Hun var en Datier af M tarius xudlioas
R asm us Wrebo i Kjobenhavn og Hans anden Hustru
Kathrine M arie Alberg; hun var fodt den 30te Oktober
1739 og opnccvnt efter den beromte Viceamiral Just Juel
og Hans Datier Etatsraadinde Sofie K rag').
De havdc
kUn en Son, Ju st Juel Wrebo, vpkaldt efter den noevnte
Sohclt og fodt den 2den Oktober 1777; Han dodc fom
Student i ynkelig Tilstand paa Hospitalet i Kjobenhavn,
efter at Han i flere Aar havde voeret forfalden til Drik.
1786 visiteredc Bistop Bloch her, og var meget vel fornojet med Kirken, Menigheden og dens Ungdom.
Lud
vigsen prwdikede meget vcl over Gal. 3, 11, og Dcgnen
Winnike katekiserede.
I Jyllinge var Ludvigsen Prcest
i 23 Aar og dode den 24de J u li 1811, 66 Aar gammel.
Den 31te s. M . blev Han begravet paa Jyllinge Kirkegaard.
H ans Enke dode 1813 eller 1814 i Kjobenhavn,
hvor hun i sine feuere Aar opholdt sig.

Ludvigsen efter-

') See: Etatsraad Johan Monrads og N o t a r s pub1reu8 R a s
mus 2Ercboes Autvbiografier, udg. ved v r . I . G. Burma«
Becker, 1862, S . 172.
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Ivd sig et agtct Mindc i begge de Mcnigheder, Han cfter
hinanden betjentc.
12.
N a s m u s L a s s e n var Prcest her i 37 Aar, fra
1768 til sin Dod 1625.
Han er fodt i Hejls Proestegaard i Haderslev Amt den 25de Februar 1755. Hans
Forceldrc vare Sogneproestcn for Hejls og Vejstrup Mcnighedcr Jorgen Alexander Lassen'), f. 1713, dod 1783,
og M aria Johanna Georgia Wrebo, f. 26. Decbr. 1731,
dod 1794, en Datier af M tsn u s xubliouo Rasm us ALreboe i Ksobenhavn og Katharina M aria Alberg.
H ans
Farfader, Alexander Lassen, var Degn sor Aulum og
Hodsagcr Sogne i Ringkjobing Amt og var fulgt efter sin
Fader i dette Degnekald; Hans Farmoders Navn var
Jngeborg Nielsdatter. Rasm us Lassen var den oeldste
af 8 Sostende, 3 Brodre og 5 Sostrc. Sine Barndoms
aa r tilbragte Han hjemnie hos sine Forceldrc i Hejls
Preestegaard, hvor Han tilligemed sine 2 Brodre undervistes
dels af Faderen, der var bekjendt som en dygtig Orien
talist, dels af Student, senere theol. Kand. Ludvig Ludvigsen (se ovenfor).
Den yngste Broker kom til Hande
le« og rejstc udcnlands med en Onkel og ncdsatte sig i
Marseille, men de to celdstc Sonner sortsatte Studeringerne
og bleve dimitterede til Kjobenhavns Universitet 1774,
Rasm us Lassen med et meget hoederligt Testimonium af
Faderens Ven og Nabo M ag. Bjornsen i Stenderup,

') Egenttig hcd Han knn Jorgen Lassen, men stundoin strcv Han
sig ogsaa Alexander eller Alexandri, ester Hans Fadcrs Navn.
Om Jorgen Lassen kan iovrigt sees Rhades Beskrivelse over HaderSlcv Anit S. 38 t og den af Jorgen Lassens S on Provst
I . N. Lassen affattcde og as Lengnick udgivnc Stam tavle over
Familien Lassen lB l. 7).
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der tilforn havde vcrret Rektor ved den lccrde Skole i Hadcrslev. Allerede til Examen grimm opgaves hele det gamlc T e
stament i Grundsproget, som Faderen selv havde gjenncmgaaet med Sonnerne. Saavel til denne Examen som til
Examen pbilooopdicuw erholdt Nasmus Lassen bedstc
Karaktcr, og samnie Karakter erholdt Han ligeledes ved
theologist Embedscxamen, som Han underkastede sig den
30te Oktober 1781, samt for den homiletiste Prove, soni
Han aflagde i Helliggejsts Kirke i Kjobenhavn den 6te
M as 1785 ovcr den vpgivne Text 1. Cor. 15, 58. Sine 4
forste Studcnteraar opholdt Han sig i Kjobenhavn, hvor
Han fik Opholdet dels som Alumnus af Kommunitctct
og paa Regentsen, samt ved det Rostgaardske Legat, dels
ved Privatinformationer.
Dcrnoest var Han i 6 Aar
Hovmcster for Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand i
Odense Henrik Billes Born, og medens Han var i denne
Stilling, rejste Han til Kjobenhavn og tog Attestats. Sine
2 sidste Kandidataar opholdt Han sig alter i Hovcdstaden
og levede af at informere, isoer i den af v r. Schonheydcr,
senerc Bistop i Trondhjem, oprettcdc og bestyrede lcerdc
Skole. Jnüdlertid var i Aaret 1788 ved Hans gamle
Locrcrs, Ludvigsens Forflyttelse til Sjoelland, Kvoerndrup
Kald blevet ledigt, og hertil kaldtes Rasmus Lassen af
Kirkepatronen, nysnoevnte Gehejmeraad Stiftamtmand
Bille, der var bleven Ejer af Stamhuset Egestov. Kaldsbrevet er af 3 Ite J a n u a r og kgl. konf. 4de April s. A., og
R. Lassen blev ordineret i S t. Knuds Kirke i Odense af
Bistop v r. Bloch, den 28de M arts 1788, hvorefter Han strax
tiltraadte Kaldet.
Den 4de J u n i 1801 visiterede Bistop
Bloch i Kvoerndrup og var overmaade vel fornojet med
Menigheden og dens Ungdom.
Hr. Lassen katekiseredc
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opbyggclig, Sogncdegu vg Skoleholder Wisbek nogenlunde.
Sogncts konfirmerede Ungdom as begge Kjon var 119,
Skolebornenes Antal 115. — Rasm us Lassen dode den
27dc April 1825').
Han var 3 Gange gift.
Den forste Gang blev Han
gift 28dc M arts 1788 mcd Karen Landorf Melby, en
Datier as Postmester Ulrik Christian Melby i Odense og
Birgitte Thorscn.
Hun var fodt 1763 og dode efter
Barselseng 1789.
Med hende havde Han tv Sonner.
Anden Gang blev Han gift den 5te Ja n u a r 1790 med
Bartholette Dorothea Holmer, en Datier as Hospitals
forstander i Odense Henrik Christian Holmer og Christiane
Louise Hansen. Hun var fodt 1765, 25de Februar (samnie
Dato som hendes Mand) vg dode den 3dic April 1800,
Med hende havde Han 5 Sonner og 3 Dottrc. Af disse
lcver nu kun Sonnen Provst I . A. Lassen, der blev Faderens Eftermand i Kaldet, til hvis Arkiv Han har stjamket
en Bog, hvori Han bl. A. har nedskrevet en smuk og udforlig Skildring af sin Fader. Tredie Gang blev R as
mus Lassen gift med M arie Elisabeth Lautrup, en Datier
af Johan Christian Lautrup, Sogneproest for Tyrstrup og
Hjerndrup Menigheder i Haderslcv Amt, vg Salome
Sass. Hun var fodt 21de Mas 1780 og dode i Haarslcv
21dc Dccb. 1850.
13.
J o r g e n A l e x a n d e r L a s s e n , ovenncevntcs
Son, blev af Grcv Bille Brahe anfort som N r. 1 paa
Hans Lernet er i Korthed fortalt af Pros. J e n s Möller, i Nyt
theol. Bibl. VIII, 332. Et Mindedigt over Ham, af Proesten
Thomas Barfoed i Jordlsse, blev kort efter Hans Dod trykt i
Fyens Stiftstiden de, og senere iblandt Barfods „Sm aating og
Lejlighedsdigte".
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Hans Forslagsliste og af Köngen ved Kaldsbrev af 12te
August 1825 kaldet til Sogneprcest for Kvcrrndrup Menighed, for hvilkeu Han holdt sin Tiltrccdclsesprcediken paa
15de S . e. T rinitatis. P a a samme Sondag holdt Han 25
Aar senerc sin Afskcdsprcediken, efter at Han var bleven
kaldet til Sogneprcest for Tollose og Aagerup Menigheder
i Sjcelland. Som ovenfor anfsrt var Han en S on af
Proesten Rasm us Lassen og dennes Hustru Bartholette
Dorothea Holmer, og fodt den 8de M arts 1800. Hans
Moder dode 4 Uger efter Hans Fodsel, og 2 Aar feuere
giftcde Hans Fader sig paany. Han blcv undervist hjemme
indtil fit 12te Aar tilligemcd flerc Drenge, fom Faderen
havde i Huset; dercftcr kom Han i Odense Kathedralskvle,
hvorfra Han diniitteredes af Skolens Rektor, Professor
Heiberg i Aaret 1817, med et meget rosende Testimonium.
Samme Aars Efteraar tog Han Examen artivm ved Universitetet med bedste Karakter. Aaret efter absolverede
Han den filologiste og filofofiske Prove. Ved denne faakaldte anden Examen fik Han kun llnuä iliauä., men havde
dvg kun et Unuä formange til at faae I-»u6. I Kjobenhavn levede Han nu tildcls af Privat-Jnformationer.
Senere fik Han Kommunitet og Regents, samt modtog nogen
Understottclfe fra Hjcmmet. I Sommeren 1823 tog Han
Attestats, og fik I^u<is>bili8 faavel til denne fom senere,
kort for Han blev Prcest, for den homiletiske og katckctiske
Prove. Da Han loengtes efter at komme til Fhen og at
forblive der, iscer for sin Faders Skyld, modtog Han i
Efteraaret 1823 en Ham tilbuden Husloererplads hos
Ejeren af Herregaarden Skovsbo ved Kjcrteminde, Ju stitsraad Berg, hvis enestc S o n og 2 Dottre Han informerede, og fordlev der, indtil Han efter sin Faders Dod
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blev kaldct til at vcrre Hans Efterfolger i Kvoerndrup.
Ester Amtsprovst Wedels Entledigelse blev Han vcd kgl.
Bestalling af 25de November 1837 Provst for S unds og
S alling Herreder. I dette Embedc, som Han tiltraadte i
Begyndelsen af Aaret 1838, forblev Han, indtil Han den
2den August 1850 blev kalbet til Tollose og Aagerup
Kald i Sjeelland. Herfra blev Han entlediget den 29dc
Dcccmber 1868 og boer nu i Frederiksberg ved Kjobenhavu.
Den 15de J u li 1826, efter Naadensaarcts Udlob,
stod Hans Bryllup i Kjobenhavn med Laurine M arie
Lind (f. U te Februar 1806), en Datier af Justitsraad og
Brygger, tidligerc Bankdircktor Jen s M athias Lind og
Ane M arie Nimb. Vielsen forrettedcs af Lassens Ungdomsvcn, Prcesten A. N. C. Smith, da Kapellan vcd
Frue Kirke i Kjobenhavn, senere Sogneprcest i Farum.
De havde tilsammen 4 Sonner og 5 Dottre.
Endnu bor tilfojcs, at Provst I . A. Lassen med
stör Flid har samlet historiske Efterretninger om Kvoerndrup Sogn, Kirken, Prcesterne o. s. v., og at Han har
skjcenket sine mange Optegnelser og Afskriftcr af Dokumcnter til Prcestckaldets Arkiv. At dissc Sam linger have
afgivet et betydeligt Grundlag for nuvcrrendc Arbejde, er
alleredc anfort.
14.
L u d v i g F e j l b c r g blev den 8de Oktober 1850
kalbet til Sogneprcest for Kvoerndrup Menighed. Han er
fodt paa Lindholm vcd Slangcrup den 21de M aj 1803;
Hans Fvreeldrc vare Proprietoer, Prokurator og Landvoescnskommissoer Christian Peter Fejlberg og Johanne
Nikoline M öller. Han blev Student fra Frederiksborg
Skole 1820 og tog Attestats den 28de April 1826 med
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Karakteren ü au ä illau<i.
Saavcl for den homilctiske sonr
for den katcketiske Prove fik Han l-LiMbili». I Bcgyndelsen af Aaret 1829 blev Han Kapellan i Glostrup og
22de Februar 1833 Sogneprcrst i Skagen. Samme Aar,
den 24de Oktober blev Han gift med Karen Johanne
Schouboe af Glostrup, f. i Ballcnsbcrk 23dc Deck. 1803,
og havde med hendc 4 Sonncr. Han blev entlediget den
26de April 1864 og dode i Kjobenhavn i Bcgyndclsen af
Aaret 1870.
15. C h r i s t e n F r i i s R o t t b o l l blev kaldet hcrtil
den 12te J u li 1864. Han er fodt i Kjobenhavn den 16de
April 1822; Hans Forccldxe varc Gehejmekonferentsraad
Christian Mich. Rottboll, Justitiarius i Hojcsteret, og
Jensine Nielsinc Kasparinc Fred. Sehcsted Bcrregaürd.
Han blev Student fra Herlufsholm 1840, Kandidat den
28de April 1845 med Iisuäabilis. JA arene 1845—46 rejste
Han udenlands oq sidstncevntc Aar blev Han Assistent vcd
det Classenste Bibliothek i Kjobenhavn. Den 6te April
1858 blev Han gift med Louise Emilie Bangert, f. 2den
August 1814, cn Datier af Etatsraad Konrad Kasper
Bangert, Sekretcer i Ordenskapitlct, og Christ. Elconora
Green.
De havde ingen Born. Rottboll blev kaldet til
Sogneprcrst for Brodersby og Thorsted Menigheder i
Gottorp Provsti den 16de Jan u a r 1858, ord. i Flensborg
19de Febr., men assattes af den tyske Regjering 1864.
Han dode den 14dc Ju n i 1871, paa en Rejse i Jylland,
hvor Han var rejst oder for at folge cn asdod Brodcr til
Jorden.
16. H a r a l d F r i t h i o s H e n r i k J u l i u s P c t e r s e n
er fodt den 3die Jan u a r 1834. Hans Forcrldre, Jorgen
Henrik Petersen, forhen Prcest i Kastellet i Kjobenhavn
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vg feuere i Allerslcv ved Praests, og Anna Margrethc
Pouline Clausen, leve bcggc i Kjsbenhavn, da Faderen
for nagle Aar siden tag sin Afsted. H. Petersen blev di»littcrct fra Metropolitanskvlen 1852 og tog 1858 theolo
gist Embedscxamen mcd I-guclabilis, som Han ogsaa ftk ved
homcletisk og kateketist Provc. Den 8de November 1860
udncevutcs Han til Kapellan pro persona for Skaarup
Menighed i Fyeus S tift og Leerer ved dct kgl. Skolelocrerseminarium sammcsteds. Den 27de August 1871 blev hau
kalbet til Sogncproest sor Kvcerudrup Menighed, og 1879
blev Han Sogncproest i Nabosognet Gudbjerg.
Den 26de
J u li 1861 crgtcde Han Frederikkc M ariane Schepelern,
Datier af afdode Generallieutenant og Kommandant i
Kjsbenhavn C. A. Schepelern.
De have to S snner og
1 Datier.
17.
J e r e m i a s Wol di ke , der tiltraadte Kalbet
1879, er fodt den 5te Ju n i 1819 i Faaborg, hvor Hans
Fader Peder Rosenstand Woldike Var Praest. Hans Moder
var Dorothea Elisabeth Holst. Han blev Student 1838
vg Kandidat 1843, virkede som Husloerer 1345—47 paa
Moen, og blev den 7dc J u li 1847 ordineret til Kapellan
for Nystcd og Herrcdslcv.
I Sommeren 1849 var Han
Hjoclpeproest hos Pastor Guldbrandsen i Bester Ulslev i
Lolland og derefter Kapellan for Skjelby og Gjedesby i
Falster til 1859.
I Sommeren 1860 var Han konstitueret Feltproest i Rcndsborg, og blev i Novb. s. A. Sogneproest i Oster Hörnum i Viborg S tift, hvorfra Han den
lOdc Jan u a r 1879 kaldedes til Kvcerndrup. Han blev den
14de Septb. 1854 gift med Georgine Kathrine Holst, der
dode i M arts 1859, og havde med hende cn S sn , der
dsde 1875, og en Datier.

Den 5te April 1876 blev Han
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gift ined Elise Möller Holst.
Med Pomologien har hau
beskjoeftiget sig endel, og lederet noglc Afhandlinger i den
Retning. Han har anlagt eu udmcrrkct Frugthave i den
jydstc Hedeegn.

4.

Prcestcgaardcn.

P r c e s t e g a a r d e n ligger omtrent 600 Alen oft sor
Kirken.
Gaardens Bygninger udgjore 4 Lcengder, af
hvilke den ostlige er det smukke, grundmurede Stuchus.
Dct blev opfort i Aaret 1868—69 af Pastor C. F. Rottboll og indeholdcr en uhedvanlig smuk vg smagfuldt indrettct Embedsbolig. Den nordlige af Prodst I . A. Lassen
opfgrte Lcengde, der tidligere beboedes af Proesten, er nu
Forpagtcrbolig. T il Gaarden Hörer et Areal af 81'. Td.
Land Ager, 4Z Tdr. Land Eng og 4Z Td. Land Skov,
med 9^ Td. Hartkorn.
I et „Register paa Kirkcns Jndkomst og Klenodicr,
i S unds Herred Anno 1576", som findcs indbundet bag
i Provstcbogen, hcdder dct om Kvcerndrup Kirke: „T il
denne Kircke haffue Herrefolck til Egeskoff llus paticmatus,
oc derfor monne huerken Köngen eller Bispen haffue nogen
Deel at skaffe met hende".
Men det er dog ingenlundc
vist, at dette paa samine Tid gjcelder om Prcestegaarden,
og det dar maaske fsrst i det 17de Aarhundrede, at Herlighedcn blev udstrakt til Eje. Jakob Madsen siger kun om
den 1589, at den dar „ond".
Den ncevnes ikkc i dct
Kongebrev, hvorved F ran ts Brokkenhus fik llus xatronams
til Kirken, lige saa lidt som i de oeldstc bekjendte Skjodcr
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paa Egeskov G aard og Gods. Derimod noevnes den i de
endnu paa Egeskov opbevarede Skjoder paa Gaarden fra
1648 og 1656; men dette beviser vistnok ikke andet, end
at Ejeren af Egeskov folgte Gaarden og Godset mcd hvad
dertil horte, paa samme Maade som Han selv ejede det.
Her er altsaa atter et Exempel paa, at Proestegaardens
Herlighed er gaaet over til Herregaarden, uden at man
veed, hvorledes det er skeet'). At Proestegaarden og dens
Herlighed virkelig var ander Egeskovgaard, vil yderligere
sees af det folgende
S trax efter Enevoldsmagtens Jndforelse besterntes det imidlertid, ved de Gejstligheden givne
Privilegier af 24de Ju n i 1661, at enhver Prcest maatte
af Köngen tilforhandle sig sin Prcestegaards Bygning, og
at Proesten af sin Eftermand skulde have, ifolge foregaaende Vurdering, indtil 500 Sletdalcr for Bygningen;
nojere Besteinmelser herom gaves ved Anordning af 24de
Oktober 1662 og Reskript af 13de Ju n i 1663. Prcrstegaardene paa Landet skulde herefter laxeres, og i Forhold til Voerdien flulde den davoerende Proest betale en
S u m til Fattigvoesenet i Kjöbenhavn eller udstede en
Obligation for Pengene, hvoraf stulde svares aarlig
Rente.
Kvoerndrup Proestegaard kom da under samme
Bestemmclse, og ved Taxeringen den 21de Ju n i 1663
ansattes den til 302 S ld. med en Brostfoeldighed af
18 S ld ., altsaa til en S um af 284 S ld .
Den
davoerende Proest i Kvoerndrup, M ads Knudsen Leegaard, fandt imidlertid, at denne Vurdering var altfor

') See herum I)r. Bistop C. T. Engelstosts Afhandling um P a 
tronatsretten, i Theol. Tidsstrift, 6. B . 2. H. S . 29.
23
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h oj').
Ved en Forordning af 19de Januar 1664, som
blev lagt til Grund for Bestemmelsen i Lodens 2—12—4,
fastsattes Betalingen for Landsbyprcestegaardene til 100
Rd. for hver Gaard, og herefter udstedte M ads Leegaard
den 16de Februar 1664 folgende Obligation, hvoraf en
Afskrift findes i Hans Dagbog:
Jeg Madtz Knudson Loegaard, Sogneprcest till Qverndrup Sogen, vdi Fyens stict, vdi Sundtz herred, kiendiß
och gior hermed vitterligt, att ieg aff roett ditterlig gield
sthldig er till de Fattigiß vireoteursr vdi Kongelige
M ai. Residentz S tad Kiobenhaffn for min prcestegaarß
bygning, Jeg dennem affhandlet haffuer, ett hundred Rixdaller, effter den aff hanß Kgl. May., voriß allernaadigste
Herre och Konge dennem derpaa naadigst offuerdragen
') Dette sees af Halls Dagbog, hvori findes folgende Antegnclse
(jvf. Hist. Tidsskr. 4 R. V. 243 fg.):
Siuns-A fsigt
om Prcestegaardene i Fyen udi Sundtz Herredt.
Dreyo prcestegaard er taxerit for 53 S ld ., Brostfceldig 25j S ld .
S tryens prcestegaard tax. 121 Rixd., Brost 10 ss.
Taasing S . H. Aildersis taxt. 261 Nixd. Brost 47 Nixd.
Lande Prcestegaard 414 Rixd., Brost 21 Nixd.
Skornp Prcesteg. 256 Rixd., Brost 43 Nixd.
S t . Jorgensgaard for 227 Rixd., Brost 32 Rixd.
bgense prcestegaard taxt. 180 Rixd., Brsstf. 22 Nixd.
Olderup prcestegaards taxt. 219 Nixd.,. Brost 19 Rixd.
Skerninge prcesteg. taxt. 232 Rixd., Brost 22 Nixd.
Steenstrup prcesteg. taxt. 160 Rixd., Brost 38 Rixd.
Qverndrup Prcestegaards taxt. 302 Rixd., Brost 16 Rixd.
Anno 1663, d. 21 de Junij.
A L. Her feer rnand stinbarlig, at ligesom Siuns-M cend
blefue tractercde til, saa sagde de siun oe sra dem, som de vilde.
Dorthe oc Jeg vare til Gudz bord, da Sinnsmcend komme til
os, gad derfor icke stabret med dem.
See derfor giorde de oc,
som de vare til. Huor TEren er inde, der kommer oc ceren ud.
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Oessionsbrcffs videre formelding, huilcken Capital med ett
Aarß offuerstandendiß Rentte, bcregned 6 pro osnto aar
ligen, Jeg hermed loffuer och forpligter mig och mine
Arffuinger till min oervoerdige Biftop paa form, virsotourers Vegne forstkommende U te Ju n ij 1664 at erlegge
och betalle.
Mcnß huis ieg iche till bemelte Thiid den
gandske Capital kand betalle, da Thiid efster anden att
afflegge saa meget ieg kand affstoed komme, och mideler tiid
cffter Proportion Rentier «artigen vdi rette tiid till hanß
rervoerdighed att crlegge, indtil Capitalen noyacteligcn
vorder affbetalt, och faalediß holde velbemeltte Kiobenhaffns
Faltiges vireotsnror, de fom nu ere eller hereffter kommendis vorder, aff mig och mine Arffuinge skadesloß i
alle maader, fom forstreffuedt staar.
Dedß till Vitterlighcd och ydermere forsickring haffuer ieg denne min
Obligation med egen Haand och Signette bekreffted.
Odense d. 18de Februar 1664.
M en nt dette fandt Modstand hos Egeskovs Besidder,
hvem Proestegaarden tilhorte, kan man let toenke, og det
fremgaaer yderligcre af et Brev, som Otto Krags Enke tre
Aar scnere skrev til Proestcn Leegaard.
Dette Brev opbevares som Bilag til en ganske anden S ag, idet Leegaards Eftermand (Mag. P . Claudianus) har benyttet det
i sin Proces med Bymocndene, om Groesningen, for dermed at bevise, at Prccstegaarden laae undcr Egeskov G aards
Taxt. Brevet Var folgende:
Ncest min venlig Hilfen, Taksigelse og Tjenstvilligheds
Erbydelse.
Eders Skrivelse, datcret Kvcerndrup den 16
Septembris noestafvigte, er mig behcendiget, fornemmer
deraf, at Bispen i Fyen endnu som tilforn hos Eder lader
23*
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fordre Rente-Penge for Proestegaarden, uanscet Han vel
af min S a l. Husbonds Skrivelse til hannem kan fornemme,
hvad Rettighed jeg haver baade til Proestegaarden og
Degneboliget, idet min S a l. M and det dyre nok undcr
Egeskov G aards Taxt haver antaget.
Jeg haver talet
med Erkebispen derom, som mener at I bor forskaanes;
dog saa tidlig H ans M aj. hjemkommer, flal jeg nok bedstc
Flid anvende, hojstbemeldte Hans M aj.'s Scer-Brev Eder
til Befrielse at erholde. Befaler Eder med Hustru og alt
kjcert under Guds Bestjoermelse.
Kjobenhavn den 24de September Anno 1667.
Anne, S a l. Otto Krags, Rosenkrandtz.
(Udskrift.) Hcederlig og vcllcrrd M and Hr. Madtz
Knudsen Leegaard, Sogneproest til Kvcerndrup, min synderlig gode Ven, venligen. Kvoerndrup Proestegaard.
At Otto Krags Enke Anne Rosenkrantz, som dengang
besad Egestov, efter Loste har anvendt sin bedste Flid paa
igjen at faae Proestegaarden under Egeskov, kan ikke betvivles, og det er uden Tvivl ogsaa lykkedes. hende, da
hun havde Retten paa sin Side. Proestegaarden er ogsaa
senere blcven anseet som hörende under Egeskov, da den i
Aarct 1716 blev ombygget af Egeskovs davoerende Ejerinde, Gehejmeraadinde Sofie Krag. For desbedre at tilkjendegive sin Hcrskabsret lod hun opsoette fit adelige
Vaaben, Kragerkes og Bolge-Juelernes, smukt udstaaret i
Troe og malet, over Stuehusets Hovedindgang, hvilket
Vaaben paraderede der i noget over 100 Aar, nemlig
indtil 1833, da Stuehuset alter blev ombygget af Proesten
R asm us Lassen.
I sidstnoevntes Kaldsbrev af 31te Jan u a r 1788 be-
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mcerkes udtrykkelig, „at Kvcerndrup Prcestegaard mcd sit
Tilliggende er under Hovedgaardens (Egestovs) Taxt, og
at Proesten nyder den uden Betaling, med sin Adling og
Tillceg, til fri Beboelse, imod at Han holder samme stedse
i forsvarlig Stand, samt om sorlanges igjen afleverer den
til Efterkommeren ved et lovligt Syn, og da erstatter den
Mangel, som derpaa maattc befindes, enten efter indbyrdes
Afhandling ellcr uvillige Mcends Taxation. D a R asm us
Lassen tiltraadte Kaldet 1788, dar, ifolge Hans Jndberetning af 18de Februar 1812, saavel Stuehuset som alle Udhusene meget forfaldne, men bleve strax med stör Bekostning
istandsatte a f Ham, stjondt man rigtignok stulde antage, at
dette maatte paahvile Egeflovs Ejer. T il den sidstnocvnte
Proest blev iovrigt Prcestegaardcn stjcenket og overdraget
af Gchejmekonferentsraadinde Karoline Agnesc Bille-Brahe
til Egeskov, ved Gavebrev af Iste Oktober 1801, kgl. konf.
under 13de Novbr. s. A., mcd den Betingelse, „at Han og
Arvinger maa ved Hans Fratroedelsc af Hans Estermcrnd
i Embedet ikkun derfor lade sig betalc den for andre
Landsbyprcestcgaarde her i Fyens S tift fastsatte S um af
500 Slettedl. eller 333 Rd. 2 V, hvilken Betaling saaledes
stal gjcelde for Ham og Hans Efterkommere i Kvcrrndrup
Sognekald, M and efter Mand, naar Han og de forsvarligen
vedligeholde denne Proestegaards Bygninger, hvilke hereftcr
i Henseende til dens Jstandsoettelse og Opsyn skal vcrre de
samme Love og Vilkaar underkastede, som for andre
Prcrstegaarde i Fyens S tift cnten ere eller hereftcr anordnede vorde."
E t Reskript af 29de Oktober 1802 beftemte folgende: „Enhver Prcestegaard, som efter S ynsforretning befindes i vedborlig god S tand og saaledes
afleveres, stal betales af Eftermanden med 500 Rdl. til
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den afgaaende Formand eller Hans Enke og Stervboet."
Forordningen af 5te Ja n u a r 1813 om Pengevoesenets
Forandring gav Anledning til Reskriptet af 24de Ju n i
s. A., men bette kan ikke have gjort nagen Forandring for
Kvoerndrup Prcestegaards Vedkommende, da Vakance ikke
indtraf i Kalbet i de Aar, i hvilke den maatte vcere skeet,
hvis den skulde have bevirket en Nedsoettelse. Da Provst
I . A. Lassen fratraadte Kalbet, indgav Han en Ansogning,
hvorpaa der fulgte en allernaad. Bevilling af 23de August
1851, som besternte, at Kvcerndrup Procstegaard i Lighed
med de fleste andre Proestegaarde i Danmark da og herefter skulde indloses med 500 Rigsbankdaler.
Haven blev af den ovennoevnte Prcest Rasm us Lassen
udvidet og forskjonnet, saa at den i sin- Tid var meget
bekjendt for sine mange Lysthuse og smukke Anloeg. Proe
sten L. M . Wedel i Everdrup, der besögte Stedet 1800,
siger i sin „Jndenlandste Reise" I, 35, at „Prcestegaarden
udmoerker sig isoer ved et smukt Stuehus og en dejlig
Have, hvori ere anbragte mange Perspektiver ved blot
N atu r og Hoekkernes Anlceg; men isoer et er fortroeffeligt;
thi naar man i S tuen sidder ved Spisebordet, og en liden
Luge aabnes, har man Udsigt igjennem 2 Lysthuse over
Parken, Agrene, Vejen til de fjernere Skove, et ganstc
fortroeffeligt overraskende Perspektiv."
Den samme Forfatter ncevner ogsaa den smukke Udsigt fra Kvistvoerelset,
i hvilket Proesten gjerne opholdt sig, og hvor Han havde
sine Bögcr og en betydelig Säm ling af Kobberstik. Wedel
tilfojer: „Udenfor Proestegaardens P o rt er en stör Dam
med en L) i M idten, hvorpaa er plantet et skyggefuldt
Trce, omringet med Groesboenke og Blomsterhcekker; ved
Siden ligger en Jolle med Fiskeredskaber, Garn o. a. dl."
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Den af R. Lassen anlagte Have blev af Hans S o n og
Efterfolger I . A. Lassen i en S nes Aar vedligeholde
uforandret, men 1846 underkastede Han den en Hovedforandring, bl. A. ved at anlcrgge en Grcesplcene foran Huset
og grave en Kanal fra Dämmen i Haven igjennem det
forreste P arti.
De i Aaret 1716 opforte Bygninger dannede, ligesom
de nuvccrende, 4 Huslcengder.
Proesten I . A. Lassen
ombyggede Gaarden i Aarene 1827—33, dog uden at
bygge hvert Aar. Hertil benyttedes ende! gamle Egetrcrer,
som fandtes i Proestegaardens Fredskov og paa dens Udmarker, og af Kirkcpatronen erholdtes S ten fra Egeskov
Teglvoerk for halv P ris (o: 4 A Pr. Hundrede).
Kun
den vestlige Gavlmur i Stuehuset opfortes af Grundmur,
Overtömmeret af Fyr og Undertommeret overalt af Eg.
Ester at Stuehuset var foerdigt, optoges af offentlige
M idler et Laan paa 1000 Rd., som var afbetalt en halv
S n es Aar senere.
Provst I . A. Lassen maatte i sine
forste Embedsaar anvende ikke liden Bekostning paa Proestegaardsjordernes Forbedring, Jndhegning, tildels med
levende Hcgn, og Udgravning, da ogsaa disse vare i en
maadelig Forfatning.
De havde ncmlig tidligere vceret
bortforpagtede, og en ordentlig D riftsplan var ikke bleven
lagt eller i det mindste ikke overholdt.

5. Sognestolen og Loererne. Hospitalet.
Skolebygningen ligger paa den vestre Side afOdenseSvendborg Landevej og indeholder to Klassevcerelser samt
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to Voerelser til Beboelse for Andenlcerer.
Den er af
Bindingsvoerk og temmelig gammel.
Andenloererembedet
er oprettet 1847, til hvilken Tid ogsaa Skalen deltes i
4 Klasser. Börneantallet i Sognestolen er for Tiden omtrent 130.
Boligen for Forstelcerer ligger paa den modsatte Side
af Vejen, ligeoverfor Skalen.
Den er af Grundmur. og
bygget 1839 paa Kommunens Bekostning, i Siedet for
den gamle Dcgnebolig.
Den er fmukt og solidt bygget
og blev i sin Tid betragtet som nogct Enestaaende paa
denne Egn blandt Loererboliger. Den afgiver en foerdelcs
god Beboelseslejlighed og ligger mcget bekvemt i umiddelbar Noerhed af Kirken og Skolen, med hvilken den dog
ikke staacr i Forbindelse, hvilket maa betragtes som cn
Fordel. Udhusene ere derimod temmelig indskrcenkcdc og
gamle.
Den tilhorende Jordlod er beliggende paa begge Sider
af Odense-Svendborg Landevcj, omtrent Z M il fra Bo
ligen, nord for Byen.
Den udgjor 9.j Td. Land, med
Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 3 Fdk. z Alb. Heraf udgjor den
egentlige Skolelod 7 Td. Land, med Hartk. 7 Skp. 3 Fdk.
1 j Alb., medens Resten er den saakaldte Degncjord, som
i 1848 af Grev Bille-Brahe til Hvedholm overlodes til
Kvoerndrup Skoleloererembede, mod at Leereren fvarer den
derpaa faldende Skat.
Af de noevnte 9^ Td. Land er
omtrent 1 Td. Land Eng, Resten frugtbar Agerjord. Den
til Boligen hörende Have er kun en lille trekantet P let
ved Odense og M ullerup Landevej.
Om de celdre Degne og Leerere kan folgende meddeles.
S o r e n D e g n Var, som ovenfor anfort, med 1535
at hylde Kong Christian III.
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P e d e r J v e r s e n Var Sognedegn her 1572, i hvilket
Aar Han har skrevet en i Provstebogen indheftet Jndberetning om sine Embedsindtoegter. Herr siger Han, at Hans
Nesidens er „et Ormstinghuuß och en liden Kaalhaffue,
och ther mett er Deignen forarmedt baade paa syn Residentz och Jord".
Bistop Jakob Madscn omtaler 1589, at Degnen bocr
vcd Kirken, synger godt, har en god Stemme og kan godt
Latin, men er kam og har en kroget Fod.
H ans Navn
anforcs ikke (Visitatsbog S . 221).
M a d s R a s m u s s e n ncrvnes som Degn i Kvcerndrup i Matrikelen af 1,661. H ans Kone ved Navn M aren
dode 1665, hvorefter Han samme Aar giftede sig med
Kirsten Christensdatter. Han dode 1680, og formodentlig
er det harrs Enke, der i Kirkebogen anforcs som kopuleret
tredie Paastedag 1682 med Jakob Pedersen, maaske den
Jakob Pedersen Degn, der nedcnfor omtales.
P.
N i e l s e n havde som Degn i Kvoerndrup 1681 S trid
med Husmoendene i Byen om Dcgnebyg eller Havre, da
Han paastod, at der af hvert Hus burde gives 1 Skp. Byg
eller 2 Skp. Havre, men som den forrigc Degn ikke havde
faaet i sine sidste Leveaar, fordi Han Var for gammel eller
sättig til at paatale sin Ret. B landt Husmoendene var
Hans Nielsen, den gamle Degns S on.
J a k o b P e d e r s e n D e g n anforcs i Kirkebogcn som
begravet den 15de M arts 1691, henved 70 Aar gammel.
N aar det fremdeles hedder i Kirkebogen: vie 16de Llai
1694 trolovede jeg.H ans Hansen, boendes udi Gislev
Holme og Birkedommer ved Brahetrolleborg, med Kirsten
Christensdatter, forrige Degnekone i Kvoerndrup, og Onsdagen den 14de J u li kopuleret S r. H ans Hansen udi
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Gisleholm og Kirsten Christensdatter Ager, er det vel den
famme Kone, der forst havde vocret gift med Jakob Peder
sen Degn.
O l u f P e d e r s e n D e g n ncrvnes i samme Kirkebog
som trolovet med Agncte Lauritzdatter 28de Novb. 1689
og oegtcviet til hende 13de M arts 1690.
C a r s t e n P e d e r s e n noevnes som Degn i Kvcrrndrup 1697 i M ag. Claudianus's i Byskrinet opbevarede
Proces med Kvcrrndrup Mcrnd om Grcesningen.
Han
Var forst gift med M aren Christensdatter, som dodc 65
Aar gl. 3die M a rts 1707, og samme Aar giftede Han sig
anden Gang med Anna Jbsdatter, Enke efter Gaardmand
Knud Pedersen i Trunderup.
Carsten Pedersen dode 62
Aar gl. 27de J a n u a r 1708. I Hans Tid noevnes Oluf
Andersen som „dansk Skolemestcr" 1698, og Anders P e
dersen Hvid i samme S tilling 1701.
M a n d e r u p R a s m u s s e n K r a r u p stk Degneembedet 1708, i hvilket Aar Han lOde August blev trolovet
med M aren Pedersdatter, en Datier af Sogneproesten
M ag. Peder Claudianus.
J e n s B a g e r (eller Bagger) blev Sognedegn i
Kvcrrndrup 1716, og dode 2den Dccb. 1763, 72 Aar gl.
C h r i s t i a n We n n i k e , som fra 1759 Var Substitut
hos Jen s Bagger og samme Aar blev gift med Hans
Datier, Margrethe Sofie Bagger, blev indsat til Sognedegn
4 S . efter H. tre Konger 1764. Han Var fodt i Rudkjöbing 1728, blev Student 1749, tog Aaret derpaa Ex
amen xbilosopbiouw, og Attestats 1752. Han dode pludselig 8de December 1792. H ans Kone overlevede Ham,
men de havde ingen Born. Under Ham ncevnes folgende
Substituier: 1) Niels Tullesen fra det Slesvigske, der
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senere blev Toldbetjent i J yl l and; 2, Frederik M arstrand;
3, en Student Barfoed, som var forfalden; og 4, Christoffer Jakobsen fra Trunderup, som senere blev Degn i
Hundstnip.
F r e d e r i k C h r i s t i a n C h r i s t e n s e n , fodt i Egeskov 1746, Var forst Skoleholder i Egeskov i 8 Aar, blev
derefter Degn i Lunde, hvorfra Han efter 7 Aars Forlob
kom hertil som Sognedegn og blev indsat i Embedet Iste
Sondag efter H. t. K. 1793.
Han blev 12te Aug. 1786
gift med Jom fru M argrets Soelgaard paa Egeskov, hvem
Han esterlod som Enke uden Born. Han dode 21de Oktb.
1798.
En Pille af Kampesten, oprejst ved Kvcerndrup
Kirkes Nordside, bcerer folgende Jndskrift: Usi dvilsr äs
ä^äigs Lgtskolk vsKnsn I'. 6. Okristonssn o§ Uustru
N. LoolKLarä.
Han äsäs 1798 i 8>t 49 ^g>r, dun äsäs
I8l 8 i 8it 78 ^.sr.
Under Ham var Maintz, som senere
blev M öller i Lunde, Substitut i 9 Aar, og Wisbeck,' som
blev Hans Eftermand, i 3 Aar.
C h r i s t i a n Wi s beck var fodt1776 i Hejls i Slesvig
og gift med en Degnedatter fra Ringe, Susanne Frederikke
Marstrand, med hvem Han havde en Son, Christian, der
blev Gaardmand i Kauslundc ved Middelfart.
Efter
Degnen Wisbecks Dod 1826 giftcde Enken sig med Clemens
Clemensen, Gaardejer i Norre Aaby, hvem hun overlevede.
Under Wisbeck vare folgende Substituter: 1, L ars Borre,
en Bondeson fra Trunderup, kom senere til Stenstrup og
derefter til Avernako, hvor Han druknede; 2, Peder
Knudsen, der blev Wisbecks Efterfolger i Embedet.
P e d e r K n u d s e n var en S o n af Gaardmand Knud
Pedersen i Kvcerndrup.
Han var i nogen Tid Gaardfcester i Kvcerndrup og i adskillige Aar Wisbecks Med-
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hjoelper indtil Han blev Hans Efterfolger. Med Gaarden
fik Peder Knudsen Gaardmandens Enke, fra hvem Han
senere blev separerct.
Af dette Mgteskab havde Han
nedenanforte Sön. Han dode den 14de August 1852.
A n d e r s P e d e r s e n K n u d s e n var fra 7de Ju n i
1834 Hjcelpelcerer hos Faderen, hvem Han efterfulgte i
Embedet den 2den M aj 1848.
Han havde selv i flere
Aar Hjoelpelcerer, og dode den 2den Oktober 1878. Hans
Efterfolger blev
I . F a u s i n g , der i omtrent 8 Aar havde vccret
Andenlcerer ved Skolen.
I en Proeste-Jndberetning af 20de Decb. 1694 om
Pensioner og Dotationer til Skoler og Hospitäler anfores,
at Patronen N. Krag havde ved Kvcerndrup Kirkegaard
„ladet bygge et stört H us til et Skole-Hospital, hvorudi
Hs. Vell>7 vil et temmeligt Antal af sättige B orn underholde, baade med Kost, Klceder, Seng og fri Inform ation
saavel som anden Nodtgrftighed, hvilket ikke kan ret defineres, forend nogen vis Fundats bliver gjort". J Hofm.
Fund. VI, (1760) S . 91 findes herom folgende: „Af sal.
Gehejmeraad Otto Krag til Egeskov har vceret indrettet
en Hospital-Skole til 12 faltige B orns Undcrholdning
med Fode og Klceder, og en Skolemestcrs Lon, for at
informere dem og Sognets Ungdom i Loesning, Skrivning
og Regning.
Skolen er i bemeldte Hr. Gehejme-Raad
Krags Tid ophcrvet.
Huset beboes nu af en Boeder.
Fundats eller Breve herom findes ingcn."
Men i den
originale Jndberetning af 1743, fom ligger til Grund
herfor, staar ikke Otto Krag, men blot sal. Gehejmeraad
Krag.
Desuden omtaler denne Jndberetning et andet
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Hospital, som har vceret i Egestov By, og herom bemcerkes: „Huset staar endnu og kaldes Sjceleboderne, men
leset dort, og findes ingen Brev eller Tradition, at deri
nogensinde har voeret Hospitalslcmmer".
( I det foran
anforte S y n oder Egestov Bondergods 1663 ncevnes
Fattighuset i Egestov By).
Det nuvoerende Hospital i Kvoerndrup er stiftet den
5te Decb. 1770 af Etatsraadinde Krag, som dertil har
legeret en Kapital paa 4000 Rd., hvoraf Renten uddeles
til Lemmerne').
E t nyt Stuehus er opfort 1868—69.
Fattigvoefenet har endvidere et mindre Legat paa 200
Rd. og Smed Andersens Legat, 208 Rd. 46 ß.
Af Legaler har Sognet fremdeles: Det Kragste Legat
for Sogneprcesten, 2000 Rd., og det Bille-Brahefle Begravelseslegat, 500 Rd.

6. Herregaarden Egestov.
Herregaarden Egestov ligger i Egestov By, noget
nord for Hovedlandevejcn imellem Nyborg og Bojden.
Saavel Hovedbygningen som Ladegaarden omgives af
brede Grave.
Hovedbygningen, der ligger mod Ost, og
temmelig nojagtig i Retningen fra Nord til Shd, er op
fort af den beromte M arst F ran ts Brokkenhus 1554.
Den er en af de mcerkeligste gamle Herregaardsbygninger,
ikke blot i Fhen, men i hele Danmark, og da den er hoj
og anselig og ligger temmelig hojt, kan den fees vidt om-

') Schacks Fundatssamling I V , 2K2.
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kring. Den bestaar af to störe, grundmurede Hufe, op
ferte vcd Siden af Hinanden, saa at den meÜemste M ur,
der har en Tykkelse af 4 Alen 1 Kvarter, bliver fcelles
for dem begge.
De to Tage adskilles ved en Blyrende,
fra hvilken Bandet ved Gavlene nedfalder i Gravene.
Denne scrregne Bygningsform, der skal habe voeret temmelig almindelig i Holland, findes kun sjceldent anvendt
her i Landet.
Af andre Bygninger, vpsorte paa samme
Maade, kunne dog noevnes det oeldste Frederiksborg, samt
Hovcdbygningen paa Tollöse i Sjcelland, der er opfort af
Peder Oxe 1575, og ligeledes havde to adstilte Tage,
indtil den af Kancelliraad Neergaard foretagne uheldige
Ombygning. En lignende Form havde endelig Fraugdegaard i Fyen, der dog kun var af Bindingsvcerk; frem
deles Svanholm i Skaane og Ahrensburg i det sydlige
Holsten.
P a a Egeflovs Hovedbygning ere de to Gavle
mod Nord takkede, hvorimod de to sydlige have en noget
anden Form, med Baand og Buestykker af Sandsten,
hvilket tyder paa en feuere Ombygning. Vcd den ostlige
Husloengde, der vender mod Haven, findes to störe runde
Hjornetaarne med fpidse Tage og midt for det vestlige
H us et stört firkantet T aarn ined Hovedindgang.
Bygningen er paa to Etager, forudcn Kjcelderen og en
S la g s Mezaninetage. Over Taget hoever sig et Höft ottekantet kobbertoekket S p ir. Gravene, der ere meget brede og
vistnok dannede af naturlige S o er, gaa ved alle Sider
helt ind til Bygningens Mure, hvorfra to Broer af Jord
og S ten fore over til Gaarden og Haven.
Oprindelig
har Abgängen til Huset vistnok kun voeret ad en Binde
bro, der forte til Nordsiden af det firkantede Taarn, og
her fees endnu S p o r af en forhenvcerende Jndgang.

367

Medens Jndgangen nutildags gjerne anbringes i Taarnets
Forside, var det indtil henimod Slutningen af det 16de
Aarhundrede ikke sjceldent, at den fik P lads i en af
Taarncts Sidcmure, vistnok for lettere at kunne bevogtes
og forsvares fra selve Hovedbygningen.
Som Exempler
kan man noevne Hesselagcrgaard og Nakkebolle i Fyen
og Borrebygaard i Sjoelland.
Udvendig har Egeskovs
Hovedbygning endnu eftcr mere end 300 A ars Forlöb
nogenlunde bevaret fit oprindelige Udseende; men i dens
Jndre er dette kun paa faa Steder Tilfceldet.
Over
Kjoelderetagen findes Tondehvoelvinger, og foruden den
störe Stentrappe i Jndgangstaarnet findes en nnndre
Vindeltrappe i den tykke Mellemmur.
I de tykke Id e rmure findes endnu enkelte Skydehuller, der blot udvendig
ere tilmurede. I den forrige Besidders Tid saaes endnu
i anden Etage, ved Jndgangen, en stör S a l, hvis Loft
hvilede paa en Moengde usoedvanlig tykke Egebjoelker, der
endte i udskaarne Bjcrlkehoveder.
P a a Gaarden opbevares endnu adskillige celdre Gjenstande, hvoraf et P a r Stykker maa omtales her.
Den
ene er et gammelt Jagthorn af M etal, hvorpaa er indgraveret Bogstaverne b, ü 8 og L 8, der sikkert nok
skulle betyde Lavrids Brokkenhus og F ru Karen Skram,
samt disses Vaabencr og A arstallet 1615. Men Laurids
Brokkenhus var allerede dod 1604, og Hans Enke har
altsaa ladet Hörnet gjore cller i al Fald Skrifttrcekkene
indgrave paa det.
Et lidet trovcerdigt S ag n fortoeller,
at Laurids Brokkenhus, en kccmpcstcerk M and, brugte
dette Horn til at sammenkalde sine Folk ved Gaarden paa
en sceregen Maade; Han havde nemlig ladet Hörnet ophoenge i Porten i en stcrrk Jernkjoede, og naar Han red
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derunder, greb Han med begge Hoendcr om Hörnet, og
hoevede sig selv og Heften saa hojt, at Han künde naa at
bloesc i det. Endvidere findes her en moerkelig gammel
D s r med to Billeder i Troefljcerearbejde, der ere ganfte
ens og anbragt det ene oder det andet, Hvert af dem
forestiller et kvindeligt Voesen, siddende i en S la g s P a 
villon eller maaste en Hvcelving, omgiven af 3 Troeer.
Om disse Trcrcrs Top flynger sig et Baand, hvorpaa
staar disse latinfte Bogstaver:
I. r .
I.
8.
I.
L. v . kl. kl. 8. 8 . v .
Hvorledes de skulle
lceses, vides ikke, men den almindelige Fortcelling om, at
Dören stulde have Hentydning til-Jom fru Rigborg Brokkenhuses Jndm uring, er nceppe rigügt.
Hertil kommer
endnu, at efter en Optegnelse af Provst Lassen stak der
paa Bagsiden af Doren findes Bogstaverne
888.
(Jakob Ulfeld og B irgitts Brokkenhus). Dören har formodentlig vceret en Skabsdör.
Endvidere findes her ikke
blot en moerkelig, uscedvanlig stör, gammel ottekantet
Jernkakkelovn, fom T . A. Becker har omtalt i sin Beskrivelse af Gaarden, men endog hele tre af famme Slags,
alle foerdeles vel bevarede. P a a Siderne er fremstillet en
mindre opbyggelig huslig Scene, nemlig en M and med
störe Knebelsbarter og opkrammet Hat, der omfavner en
Kokkepige, fom dcrved taber sin Pande i Jlden og til
Belönning tildeler Ham et dygtigt Orefigen; derunder
staaer:
slaLsr äi§ meä LLLiiäen,
I^eüorL k«.rs.
Den brsnäis L kunälZü,
8uir mm ^are.

P a a to andre S ider feer man Djcevelen, fom roekker
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begge Hcenderne ind i Jlden, som man dog stulde tro, at
Han vidste at tage sig i Agt for, og derover meget ynkeligt fordrejer Ansigtet; derunder staaer:
Levar VLn Henäer
k'ia vett äu

Lieuäer.

I det forreste Voerelse i nederste Etage hccnge to
störe malede Portrcrter af den beromte Sohelt Niels Ju e l
og Hans Hustru Margrethe Ulfeld (hele Figurer).
Det
forstncrvnte er en Original, malet af Io Coffre 1696, det
andet er en Kopi, malet af H. Borch. I de vorige Vcerelser findes endnu adskillige gamle Portrcrter, faasoni af
Niels Krag til Trudsholm og Hans Son, den fra Souverainitetshistorien bekjendte Otto Krag til Boldbjerg, Gregers Krabbe til Torstedlund og flere.
Den störe og smukke Have, der omgiver Hovedbygningen paa de trc S idcr, er for den storste Del vel vedligeholdt i sin gnmmeldags Skikkclse, med brede, snorlige
Alleer og Gange og hoje, klippede Hcekker. Den skal vccre
anlagt i forrige Aarhundrede af Etatsraad Niels Krag,
der tillige her indrettede et P a r Springvand, som nu ere
borttagne. Kun den nordligste Del af Haven er anlagt i
den scrdvaulige engelske Parkstil. I det sydvestlige Hjorne
af Haven, ved Jndkjorselen til den smukke Allee, der forer
fra Egeskov By op til Hovedgaarden, er oprejst en hoj og
anseelig Mindcstotte af Sandsten, med folgende Jndskrifter
paa M arm ortavler:
(Mod Vejen:)
Uan8 LxosUenos üsbeimsoonkorontsraLä Orovo krebsn
Lillo Lrsds, Ltorkors ak vannodroßs o§ vsnuodio§swaoä
w. w., Leoiääsr ak 6rsvskudst Lrabesm inäe, 8tswbuset
VZeskov o§ Uovsäßsaräsa Lvsndolw.
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(Mod Haven:)
von seäls c>§ ksibfortsäs Ickanä, äsn kuwsns og rst8iaäigs 6o68eisr reiatsa äsnns simpls Wnäe8tstte ak
Ügo8kov Ooässa öebosre 8vw et Viäneebxrä ow äers8
uekrsmteäe Hoisgtslso, Lfssrligksä og ^Lknemmkligdsä.
^ a r 1856.
T il Hovedgaarden Egeskov Hörer et Areal af 898 Td.
Land Ager og Eng, og 632 Tdr. Land Skov, med Hart!.
94H Td. A. og E., og 16 Z Td. Skovstyld.
Stamhuset
Egestov har efter Statsyaandbogen for 1880 Hartk. af
alle S la g s 365 Tdr., hvoraf fri Jo rd , 86? Td., indtaget
til Skov 28^ Td., Bondergods 16(>E Td., Kirke- og
Kongetiende 89 Td., i Bankaktier 8000
Fideikommiskapital 1,379,000
Egestov tilhorte i Slutningen af dct 14de Aarhundrede
denholstenste ellersydflesvigfle F am ilieS k in k el, der forte3
Soblade i s i t Vaaben' ) ; men Gaarden Var vistnok dengang
kun mcget ubethdelig. Den noevnes forste Gang 1405, da
Lüdekc Skinkel paa Egestov med flere paa Fyens Landsting
udstedte en Vidisse af et Brev fra 1391, og det er rimeligvis denne Mand, der noevnes 1386 som den forste af
de Sorovere, der i dette Aar fluttede en Fred med Dronning Margrethe og Hansestoederne paa 4 Aar. Efter Ham
noevnes Johan Skinkel, Voebner, der forekommer 1453—
55; Jorgen Skinkel. Voebner, i Midten eller den sidste
Halvdel af det Ibde Aarhundrede; Otto Skinkel, Voebner,
der forekommer som Otto Skinkel af Egestov 1510, 1514
og 1516, da Han tog et Skjelbrev paa Herredsstjellct

) Jvf. Historist Tidsflrist 4 R . IV, 4S2.
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mellem Salling, Gudme og S unds Herreder, som Han begyndte „paa den störe S tcn ved Bjornsvad".
Paul
Skinkel, Vcebner, ncrvnes til Egestov 1518, da Han skjodcde eu Gaard i Egestov By og en Gaard i Hundtoste
til Laurids Skinkel til Juelstov.
Men allerede sammc
Aar fljodede Han til Laurids Skinkel paa Juelstov Ege
stov Gaard og Molle og 5 Gaardsoeder med Skove og
Marker.
L a u r i d s S k i n k e l , Vcebner, horte til en anden
Familie end de ovennoevnte Ejere, nemlig til den, der ogsaa kaldes T inhus og forte en Hjort i fit Vaaben. 1502
var Han Embedsmand paa S lottet Kragen'). F ra 1508
til 1510 eller maaste til 1513 var Han Embedsmand paa
Helstngborg S lo t i Staune?). 1506 pantsatte Kong H ans
Ham Rannis Gods i Bygholm Len, i Tyrsting og Voer
Herreder.
Ved Freden! I's Brev af 16de Ju n i 1523
blev Pantebrevet bekroeftet og udvidet til F ru Hilleborgs
Livstid?).
Men den 21de August 1531 forhojedes dette
P ont med 100 Mark danste Penge, som Laurids Skinkel
yderligere havde laant Köngen, og der tilfojedes nu den
mcerkelige Bestemmelsc, at dette P a n t ikke paa nogen
Maade flulde kunne forbrydes, selv om Laurids Skinkel
eller Hans Arvinger forte Avindstjold imod Köngen og
Riget. I saa Fald stulde de rigtignok kunne tiltales efter

') Dette S lo t laae paa sarnrne Stcd som det nuvoerende Kronborg,
og ikke, som det joevnlig angives, paa et endnu synligt Voldsted
S yd for Helsingsr.
r) L. I'ollia. kelsioAdorAö distoria, at§. a k ? .
1851,
S . 257.
b) Kong Frederik den Forstes danste Registranter, udg. af Erslev
og Mollerup S . 8.
24*
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Loven, men P antet stulde de ligefuldt beholde, indtil det
blev indlost.
Allerede 1509 blev Laurids Skinkel Lensmand paa
Visborg S lo t paa Gulland, som den bekjendte Jen s Holgensen Ulfstand ovcrleverede Ham mod behorig Kvittants
(trykt i D. M ag. II, 146—49).
I Aaret 1517 afstod
Han S lottet til den beromte Sohelt Soren Norby, og
s. A. pantsatte Köngen Ham de to Der Lyo og Bjorno
ved Faaborg for 1500 Mark danste, som Han laante
Köngen.
Senere tjcnte Han tilsoes, men hvor loenge det
varede, eller hvilke Len Han forovrigt havde, vides ikke.
D a Han noevnes som Rigsraad forste Gang 1523, er Han
formodentlig bleven det ved Freden! I's Thronbestigelse.
Han dode 1533 og efterlod Egeskov til sin Enke Hilleborg
Bille. Ester hcndes Dod 1536 ejedes den i Forening af
hendes tre Dottre Anna, Hilleborg og Riborg.
I Grevefejdeu, der indfaldt ved denne Tid, bleve som
bekjendt flere af de fyenske Hcrregaarde asbrcendte af
Svendborgs Borgere paa dcres odelceggende Tvg til
Odense, men det synes, at Egeskov har undgaaet denne
Skjcebne').
Egestov gik Aar 1545 over i Familien Brokkenhuses
Besiddelse, idet Anna Skinkel eller Tinhus giftede sig med
den senere saa beromte F r a n t s B r o k k c n h u s .
Han
horte til den Gren af Brokkenhusernes Familie, der kaldcs
Bramstrup Brokkenhuserne, da Han var ncestoeldste S o n af

>) Becker formodcr, at Egeflov ikke blev broendt, da Han intet Sted
har fundet det omtalt, og da der paa Bramstrup senere fandtes
Dokumenter, som i Grevesejdens Tid havde voeret paa Egeflov
(Orion 111, 375). Men sikkre Beviser er det dog ikke.

373

Mittel Brokkcnhus til Bramstrup og F ru Karen Lykke.
Han dar fodt 1518, og det antages, at Han oprindelig
var bestemt for den gejstlige Stand, men om Hans Ungdom vides In tet.
Dog har Han rimeligvis faaet en omhyggelig Opdragelse, og vist er det, at Han stedse bevarede
Interessen for aandelige Ting. En Samtale, som engang
forefaldt paa Egcskov imellem Ham og den loerde Niels
Hemmingsen, viser, at lcrrde Sam taler havde hjemme lige
saa vel ved F ran ts Brokkenhuses Bord som vcd Johan
Frises og andre ansete Adelsmcrnd
Han ncevnes forste
Gang 1541 som kongelig Sendebud til Frankrig.
1548
pantsattc Köngen Ham Hindsgavl S lo t og Len for 40V
rhinske Gylden og 1600 Joakimsdaler, som Han skyldte
Ham. Brokkenhus beholdt Hindsgavl indtil 1545, da Hans
Svoger Hans Johansen Lindenov udloste Ham af Pantet.
Da Han ved sit Giftermaal med Anna Tinhus 1545 var
kommen i Besiddelse af Egeskov, var denne Gaard vistnok
kun ubetydelig'); men Han skrev sig fra nu af til Egeskov,
og Han vcdblev i mange Aar at forbedre og udvide
Gaard og Gods. Dette künde Han saameget letterc gjore,
som Han ikke blot maa have vceret formuende, men tillige
samme Aar fik det meget betydclige Nyborg Len, som F a 
deren afstod til Ham, og som Han beholdt indtil 1562.
Han var tillige Stiftslensmand. I Hans T id blev Lenet
foroget med S unds Herred og Taasingc, som senere stedse
forblev under Nyborg.
Dcsuden var Han til forskjellige
Tider forlenet med Hagenskov, S alling Herred, Tranekjcrr

>) 1540 udstedtcs paa Sunds Herredsting et Tingsvidne om, at al
Egefkovs Grund var slagen udi 3 Boel (Brokkenhusernes Brevregistrant).
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og Langeland, og af Dronning Dorothea med Holme
Kloster, saa at Han havde Befaling over H af Fyens S tift.
Som Lensmand blev der Ham overdraget mange bcthdelige
Hverv, og bl. A. fik Han mange Forhold at ordne med
Hensyn til det gejstlige G ods, Kirker og Procstekald,
Tiender og Annexgaarde, og Alt tyder paa, at Han stedse
holdt strcrngt paa Kronens Ret, »den dog at overftride de
lovlige Grcrndser.
Ved Faderens Dod 1555 arvede Han Bramstrup, og
strev sig derefter til denne Gaard, medens Han hidtil havde
ejet og skrevet sig til Egeskov. Dog vedblev Han ndcn
Tvivl mest at boe paa Egeskov, naar Han ikke var i Ny
borg.
Den smukke og anseelige Hovedbygning paa Ege
skov, der foran er omtalt, opferte Han 1554'). Han forögede Gaardens Tilliggende med 36 Bondergaardc, af
hvilke Han kjobte de 23 af Köngen i Aaret1562. JA a re t
1560 erholdt Han Patronatsretten til Kvoerndrup Kirke,
hvormed fulgte Kongetienden.
Desuden ejede Han Stougaard paa Taasinge, som Hans Grim tilskjodede Ham
1556, og flere Kjobstadgaarde, iscer i Odense og Nyborg.
Den Anseelse, F ran ts Brokkenhus havde erhvervet sig
i Christian IH s Tid, vedvarede i Frederik 11s. Ved Kroningen 155S vilde Frederik II have givet F rants Brokken
hus og Hans Broker Jakob Ridderslaget, men disse Brodre og flere Adelsmcend, hvem denne A§re var tiltoenkt,

>) Den gamle Hovedbygning har maafkc staaet der, hvor cn ny
Holloenderibygning blcv opfert for omtrent et halvt Aarhundrede
siden. Da man gravede i Gründen for at indrette en Kjoeldcr,
fandt man nemlig et helt Gulv, der var bannet som Mosaik af
brcendte og glasserede Mursten af forskjellig Form og Farve
(Orion III, 396).
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vcegrede sig ved at modtage den, uden at Gründen besternt
kan angives'). I Taget til Ditmarsken 1559 gjörde F ran ts
Brokkenhus Tjeneste som Overvagtmester. Den 3die Febr.
1572 blev Han Medlem af Rigsraadet og forlenet med
Kjobenhavns, Kragens og Abrahamstrup Len, og sencre
med Frue Kloster i Roskilde i Stedet for Kjobenhavn. Da
Köngen ved Krigens Udbrud gik med Armeen ind i
Sverrig, indsatte Han en Regjeringskommission af 4 Rigsraader, nemlig Mogens Gyldenstjerne, Johan F riis,
Borge Trolle og F ran ts Brokkenhus. Allerede den lOde
Febr. 1564 Var det blevet bcstemt, at F ran ts Brokkenhus
skulde anfore den danste Landhcer; men desuagtet forte
Han i Sommeren et Skib under Herluf Trolle, men den
lOde Decbr. 1565 fik Han sin rette P lad s som Befalingsmand over Fodfolket, og fra den Tid af til 1569 udforte
Han og Daniel Rantzov i Forening de mange tappre Bedrister, der have gjort dem begge saa navnkundige. Under
Krigen blev F ran ts Brokkenhus 1567 udncrvnt til Danmarks
Riges Warst.
Krigen ophorte hver Vinter, undtagen i
Vinteren 1567—68, og i den Tid künde F ran ts Brokken
hus vende hjem for at varetage offentlige og private Forretninger.
Men allerede forend Han vendte hjem forste
Gang, var Hans Hustru dod.
Ved Krigens Begyndelse
boede hun i Kjobenhavn, hvor F ran ts Brokkenhus ejede
en stör Gaard paa Nytorv; men senere drog hun til Egeflov og dode der den 2den J u li 1565, men blev forst be-

') S. M. Gjellerup mener, at det rnaafle var fordi Riddervoerdigheden ved denne Tid begyndte at antage Karakteren af en Hof
rang, i Stedet for som tidligere af en Krigerrang (Hist. Tidsflrift
4 R. 4 B. S. 23).
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gravet i Kvcrrndrup Kirke den 8de Jan u a r 1566, formodentlig fordi man afventede Mandens Hjemkomst.
I
Efteraaret 1569 gjordes et Tag til Varberg, der rigtignok
cndte med denne Foestnings Overgivelse, men tillige berovede Danmark sine to beromte Feltherrer, F ran ts Brokkenhus og Daniel Rantzov.
Brokkcnhus blev saaret den
31te Oktober og dodc i Halmstad den 14de Novbr., og
Rantzov faldt den U te Novbr.
F ran ts Brokkenhuses Lig sortes forst tilligemed
Rantzovs til Kjobenhavn, hvor der ved Universitetet holdtes
Sorgefest for Ham den 6te Ja n u a r 1570, og senere blev
Han begrabet i Kvcrrndrup Kirke, ved Siden af sin Hustru.
S aavidt vides havde F ran ts Brokkenhus og Anne
T inhus kun to Born, en Datier, fodt 1550 og dod 1553,
og en S o n Laurids, der var fodt 1552 og dode 1604 som
sidste M and af denne Gren af Familien.
L a u r i d s B r o k k e n h u s , der i en Alder af 19 Aar
arvede begge Faderens G aarde, erhvervede sig tillige
Kjcerstrup i Lolland. M en af Faderens mange rosvocrdige
Egenskaber havde Han derimod ikke arvet synderligt. Jndtil Moderens Död 1565 blev Han opdraget hjemme, og
sendtes derefter med en Hovmester til Kjobenhavns Universitet. Senere tjente Han et P a r Aar i Kancelliet under
Johan F riis, og mod Slutningen af Krigen gjorde Han
Krigstjeneste og blev gjort til Voebner, og derefter var
Han Hofsinde et P a r Aar. Alleredc 1570 blev Han trolovet med den beromte Amiral Peder Skrams Datier
Karen, der var 8 Aar celdre end Han, og de bleve gifte det
folgende Aar. M en i Februar 1571, da Laurids Brok
kcnhus ftod i Begreb med at tiltroede en Udenlandsrejse,
gjorde Han sig skyldig i en Handling, der scetter Hans
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Karakter i et lidet fordelagtigt Lys, idet Han drcebte cn
Kvinde i Kjobenhavn „uden al skjellig A arsag"').
De
ncermerc Omstoendigheder kjendes ikke, men man seer, at
Laurids Brokkenhus maatte kjobe sin Fred af Köngen for
den betydelige Sum 10,000 gamle Daler, og dcri indbefattet I I Pantebreve paa Gods, som Hans Forcrldre havde
crhvcrvet af Konger og Klostre.
Sagen maa have tildraget sig ualmindelig Opmcerksomhed, da Köngen endnu
10 Aar efter at Drabet dar foregaaet forlangte den sjoellandske Biskops og Niels Hemmingsens Betoenkning oder
Sporgsmaalet om „Manddraberes og andre Ugjerningsmcrnds Benaadning i Anledning af et Drab, LauridS Brok
kenhus havde begaaet". Men forovrigt synes dct ikke, at
Sagen blev bedomt saa sccrdeles strcrngt, hverken af den
offentligc Mening eller af Köngen. Laurids Brokkenhus
blev nemlig samme Aar som Drabet havde fundet Sted
gift med sin forlovede Brud, og man seer, at Köngen i
de noermest paafolgende Aar ikke alene brugte ham i mange
betydelige Hverv, men ogsaa 1579 overdrog Ham det störe
Nyborg Len, som Han beholdt i 22 Aar.
Nyborg Len
indbefattede dengang S unds og S alling Herrcder og T aasinge, og Stiftslensmandskabct strakte sig over Langeland,
ALro og Als.
De to sidstncrvnte Oer bleve 1579 i kirkelig Hcnseende lagte under Nyborg Len. E t enkelt Aar
skal Laurids Brokkenhus ogsaa have havt Langeland i
Forlening.
Laurids Brokkenhus var iblandt de Adels-

') Bcfalingen til Erik Roscnkrantz og Axel Visfcrt as ISde
Fcbr. 1571 om at anholde Laurids Brokkenhus, der sor kort
siden havde begaaet et Mord i Kjobenhavn, er nu trykt i
Kjobenhavns Diplomatarinm IV, 5S8.
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moend, der 1576 udvalgtes til at ledsagc Köngen paa en
Rejse til Tyskland').
Som vi vide havde Laurids Brokkenhus efter F a 
deren arvet Herregaardene Bramstrup og Egestov. Han
skrev sig snart efter den ene og snart efter den anden, dog
mest efter Egeflov. H ans Besiddelser havde rigtignok lidt
en betydelig Jndstroenkning ved den störe Sum , Han maatte
udrede for sin Benaadning; men de vare dog endnu meget
anseelige, og Han forbedrede dem stedse ved Kjob og
Magestifter, iscer med Köngen, og afhcendede efterhaanden
noget af det Gods, Han endnu ejede i Jylland og i det
fjerne Lunde Herred og inaaste paa JEro.
Som andre
Herremcend bestroebte Han sig for at samle Gods oinkring
sine Gaarde.
Denne i sin Tid almindelige Bestrcrbelse
medforte ikke fjeldent Tab for Proestekaldene, og saalcdes
gik det ogsaa her, idct Kvoerndrup Proestekald niistede
sin Del af Kongetienden og to Gaarde, hvorfra den ene
kom under Bramstrup, den anden under Egestov.
Laurids Brokkenhus og Karen Skram havde flere
Born, men kun Dottrene bleve voxne. Den forste Son,
der hed Frantz, var fodt 1573 og dode 1683 i Nyborg,
og den anden, der fik samme Navn, var fodt 1586 og dode
1587. Dottrene Anna, Elisabeth, Birgitte, Rigborg og Karen
vare fodte i Aarene fra 1575 til 1586, og A lt tyder paa,
at der blev givet'dem en omhyggelig Opdragclse.
Foroeldrene holdt en Huslccrer, som Biskop Jakob Madsen 1589
kalder en loerd ung Mand, og som senere blev Rektor i Ny-

') Brevet og den tilhorende Fortegnelse sindes i Sjoell. Tegn.
XIII, 1S4-35
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borg og tilsidst Proest i Gislev. D a mange af den Tids
adelige Damer og deriblandt flere af F ru Karen Skram s
noermeste Sloegtninge havde megen Interesse for Poesi og
Fcedrelandets Historie, er det ilke usandsynligt, at det
samme var Tilfceldet med hende.
Hendes Softer
Olive Skram , der blev gift med Johan Taube til
Kulleberg, Lcnsmand paa Kronborg, fkrev deres Fader
Pcder Skrams Levnet.
Hendes M oder, Elisabeth
Krabbe, og dennes Soster, Anna Krabbe, samt flere
Damer af Familierne Krabbe og Skram henregnes til de
lcrrde Damer. At Laurids Brokkenhuses Datier Elisabeth
i en Alder af lidt over en halv S nes Aar har afskrevet
endel historiske Rim om de danske Konger og aftegnet de
tilhorcnde Billeder, samt tilegnet sin Moder M anuflriptet, viser i al Fald, at der i Familien var Interesse for
flige Ting.
De tre af Laurids Brokkenhuses Döttre
bleve i Hans Levetid gifte med ansete Herremoend, nemlig
Anna 1592 med Henning Valkendorf til Glorup, Elisa
beth 1596 medCorfitz Ulfeld ü l Bavelse, og Birgitte 1599
med Jakob Ulfeld til Ulfeldsholm (det nuvoercnde Holkenhavn), en Broker til den ovennoevnte Corfitz Ulfeld.
Men kun en sorgelig Lod traf den fjerde Datier, Rigborg Brokkenhus, „den indmurede Jom fru". Da hendes
Historie er fortalt udforlig af Becker og senere med mcget
vcescntlige Berigtigelser gjentagct af Biskop Engelstoft,
maa det her voere nok at meddele Hovedtroekkene af den.
Rigborg Brokkenhus blev i Aaret 1597 Hofdame hos
den unge Dronning Anna C atharina'). Her kom hun i et

>) Den 28de Scptb. 1597 blev der fkrcvet til Laurids Brokkenhus
og flere Adelsmcrnd og Fruer, der hver isoer anmodedes om at lade
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fortroligt Forhold til en Hofsinde Frederik Rosenkrands
til Rosenvold' , og Folgen blev, at hun den 24de J u li 1599
fodte en S s n .
D a hendes Tilstand ikkc lcrnger künde
stjules, dar hun draget til Lindved, som beboedes af hendes
Moders Softer, der dar gift med Ove Bille. Laurids
Brokkenhus blev yderst forbittret over hvad der dar stet,
og et LEgtestab imellem de Paagjoeldende. som Köngen
stal have foreslaaet, modsatte Han sig paa det Bestemteste,
og gjorde fit til, at Sagen blev forfulgt efter Lovens hele
Strcrnghed. Den 18de J u li udgik et Kongebrev til Ove
Bille om at holde Rigborg Brokkenhus tilstede, da hun
havde opfort sig utilborligt. Frederik Rosenkrands flygtede
til Hamborg, hvorfra en kongelig Udsending af 12 M and
hentede Ham tilbage. Laurids Brokkenhus tog en Stevning over Rosenkrands. der havde „forsvoekket" og vanoeret
Hans Datier, og Köngen lod sin Hofmarstalk anklage baade*)

deres Datter komme i Froken Anna Katharines Jomfrukammer,
„og at hun til den sidste Oktober förstklunmende maa visselig
blive indstillet for hojbaarne Fyrstinde vor elskelige kjoere Fru
Moder paa hendes Livgcdings Hus Nykjobing, hvor hun skal klcedes,
tugtes og mrdervises, efter som slig Lejlighed fordrcr, indtil paa
tilkommende Foraar, hun udi hsjbaarne Frsken Anna Katha
rina, vor elskelige kjoere Froken, hendes Kjoerligheds Tjeneste og
Jomfrukammer flal indstilles". (Sjoell. Tegn. XIX, 109.)
*) Frederik Rosenkrands, en Ssn af Holger Rosenkrands til Böller,
var allerede flere Aar tidligere kommen i Köngens Tjeneste.
Den 6te Juli 1598 gjor Köngen vitterligt, „at os elskelige Fre
derik Rosenkrands, vor Kammerjunker", nu har gjort god Rede og
Regnflab for al Jndtcegt og Udgift, der har vceret Ham anbetroet,
„beregnet fra 28de Januar 1594, samme Hans Regnflab fsrst
angik, og til 22de Juni ncestforleden i n«rvoerende Aar 1598",
og er Fr. Rosenkrands intet bleven flyldig (Sjoell. Regist. 14,
167).
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Ham og Nigborg'). Ved den forste Herredag, der begyndte
den 8de Oktober, faldt der Dom over dem den 15de Ok
tober, afsagt „paa Köngens Retterthing, overvcrrende alt
Raadet". Den lod paa, at efter Gaardsrettens 16de og
17de Kapitel stulde Rosenkrands for sin Forseelse i Kön
gens Gaard miste sine to Fingre og voere oerelos, og
Rigborg stulde hendes Vccrge nu strax i hendes Livstid
lade indscrtte og uden al Vild i Foengsel forvare.
Den
folgende Dag faldt en ny Dom over Frederik Rosenkrands,
i Henhold til Laurids Brokkenhuses Stevning, og den lod
paa, at Han stulde voere oerelos „efter den forste Doms
Lydelse og Gaardsrettens 16de Kapitel".
Hermed var
Rettergangen tilende; men Köngen formildede den strwnge
Dom, for saa vidt fom Frederik Rosenkrands fik Lov til at
afsone sin Brode ved at gaae i Krig mod Tyrkerne. Svm
Folge heraf begav Rosenkrands sig til Kejser Rudolf Ils Hoer,
og efter at Han havde tjent der i 2 Aar med W re, ansogte Han Köngen om Benaadning, anbcfalct af to kejserlige
Oberster; men Köngen afslog det med haarde Ord. Han
fik ikke fcnere Lejlighed til at fornye fit Andragende, da
Han i Svmmeren 1602 omkom ved et ulykkeligt Tilfoelde
i Mähren og blev begravet i Theinkirken i P rag, hvor
ogsaa Tyge Brahe og endnn en danfl Adelsmand, nemlig
Christoffer Lunge til Odden, hvile.
H ans Moder og

-) Den 8de Oktober 1599 sik Henning Gjsc, Marskalk, Brev om, at
da Frederik Rosenkrands og Rigborg Brokkenhus varc indstoevntc
til kenne ncervcercnde Herredag for den Forseelse, de havde begaaet, medens de vare i Hostjenestcn, da skulde Han paa Köngens
Vegne gaae i Rette med dem, og ester som Köngen skriftlig og
mundtlig vilde besale Ham, lade dem lide og undgjoelde, hvad
Ret er (Sjaül. Tegn. X IX , 224).

382

Hans Broker satte Ham et hcederligt Gravminde, med enJndstrift om, at Han dengang tjente paa dct tredic Tog mod
Tyrkerne og havde Udstgt til hoje Wresposter.
For Rigborg Brokkenhus, der skulde „indmures",
var der ingen Formildelse at vente. Hun blev indespcerret
i et Vcerelse paa Egeskov Hovedbygning, i den oberste
Etage, og fra dette Fcengsel kom hun forst ud lcrnge efter
Faderens Dod. Hendes Son, der strax sik Navnet Holgcr
Frederiksen Rosenkrands, blev 1624 af sin Faders F a 
milie anerkjendt som „en oegte Rosenkrands", hvilket stadfoestedes af Köngen den 3die August 1624'). Den unge
Holger Frederiksen Rosenkrands tjente nogen Tid i Udlandet, og giftede slg der. Senere var Han nogle Aar i
dansk Tjeneste, men forlod atter Danmark 1634 og dode
samme Aar.
Laurids Brokkenhus, der 1601 havde fratraadt Ny
borg Len, dode paa Bramstrup 1604 i en Alder af kun
52 Aar. Han blev begrabet i Kvcerndrup Kirke, maaske
i det störe Gravkapcl, der senere blev Ulfeldernes. Provsten fra Svendborg, Segud Jorgensen, holdt Ligproediken
over Ham.
I kenne Ligproediken, der senere blev trykt,
bereites, at Laurids Brokkenhus holdt en egen Husprcedikant og daglig lod proedike for sig. Han roses ogsaa for
at have forfrcnimct mange Mennesker til Studier og Embeder.
P a a Graven anbragtes senere en stör udhuggen
Ligsten med Hans og Hans Hustrues Billeder og Vaabner.

) Hans Faders Sloegtninge udstedte et Brev herom den 2dcn J n li
1624, hvilket stadfoestedes af Köngen den 3die August s. A .
(S j« ll. Regist. 17,503. - I Hist. Tidsflr. 4 R. IV, 507 staar
urigtigt 23de Aug.).
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Hun dode 1625. Kvoerndrup Kirke har endnu flere M in
der om bette W gtcpar.
Ester Laurids Brokkenhuses Dod besad F ru Karen
Skram i nogle Aar Egeskov som Enkcscede, og forst 1615
foretoges det endelige Stifte. Bramstrup tilfaldt Datieren
Anna, og da Elisabeth og hcndes Mand Corfitz Ulfeld
vare dode for flere Aar siden, tilfaldt Egeskov dercs Born.
Urup tilfaldt Birgitts, medens Karen, der nogle Aar efter
Fadercns Dod Var bleven gift med Hans Povisk til
Damsbo, arvede Kjoerstrnp.
Rigborg, der forst mange
Aar efter Faderens Dod kom ud af fit Foengsel'), havde
af de andre Medarvinger faaet sig udlagt Nybollegaard i
Hillerslev Sogn. Hun boede i nogen Tid i Odense, hvor
Christine Munk besagte hende 1630. Af sine Sloegtninge
og andre blev hun nu i det Hele betragtet som cn Adelsfrue, ligesom ogsaa Biskop H ans Mikkelsen omtaler hende
med megen Agtelse.
Hun gav Bidrag til en Klokke til
Hillerslev Kirke, og til Kvoerndrup Kirke har hun givet
en Solvceske med Aarstallet 1616.
Hun overlevede sin
Son, da hun dode 1643, og blev begrabet i Kvoerndrup
Kirke.
Ved Stiftet 1615 tilfaldt Egeskov altsaa Corfitz Ulfelds
og Elisabeth Brokkenhuses Sonner, J a k o b og F r a n d s
Ulfeld.
M en de folgte allerede 1616 Egeskov med
Kvoerndrup Kirke og Bondergods i S unds Herred, samt
noget Gods i Salling Hcrred og i Jylland, for 40,000
Rd. til deres Farbroder og Svoger Jakob Ulfeld, Danmarks Riges Raad og Kansler, der var gift med B irgitte

) Historist Tidsstrift 4 R. V, 218.
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Brokkenhus').
Han var fodt 1565, og Var en S o n af
Jakob Knudsen Ulfeld til Koxbolle, Selso og Bavelsc,
D. R. R., der er bekjendt af sin hojst bcsvcrrlige russiste
Gesandtskabsrejse, der ikke faldt ud til Kong Frederik Il's
Tilfredshed^).
Jakob Jakobsen Ulfeld havde paa sine
vidtloftige Udenlandsrcjscr besogt ikke blot de europceiste
Lande, men ogsaa Afrika og Asien, og gjorde 1590 en
Reffe til Batavia. Ester 12 A ars Forlob kom Han hjem
og blev nogle A ar efter Rigsraad og Rigskansler, samt
Lensmand paa Nyborg S lot.
Han var loerd og yndede
Videnskabener, og blev benyttet i mange diplomatiske S en
delser til forskjellige europoeifle Hoffcr. Ulfeldsholm, som
Han havde arvct efter Faderen, der havde flyttet og ombygget Gaarden og givet den dette Navn i Siedet for det
gamle Navn Koxbolle, folgte Han til F ru Ellen Marsvin
for 100,000 Slctdaler, og flyttedc sine Forfocdres Lig fra
Vindinge Kirke til Kvcrrndrup Kirke. Efter sin Kones
Moder, F ru Karen Skram, arvede Han Urup. Af hendc
fik Han et Brev af 2Kde Septb. 1618, hvorvcd hun overdrog eller „oplod" Ham Egeskov, stjondt det var hcnde

') Skjodet, Orginal paa Pergament, sindes i Gchejmcrarkivet.
M selds egen Bejkrivelse af den er udgivcn paa Latin af Melchior
Goldast i Frankfurt 1608 og 1627, og paa Danfl ved S lu tningen af Resens Fr. I l's Krouike og scerstilt, med Tillcrg,
af G. F . P . v. M ylins, 1834.
Den sammc Jakob Mfeld er
ogsaa Forsatter til en kortsattet Danmarkshistorie fra 1333 til
1559 (Worms Lex. II, 526—27, Lyskanders Lcvned ved Rordcim,
S . 265; jvf. Hist. Tidsflrist 4 R. IV, 217 fg. Danmarkshistoricn bliver af slerc Forfattere (Hosman, danfke Adelsmeend
II, 227, Nyerup, N. M . Petersen, Lit. H. III, 29, 418, 422;
Becker, Orion III, 402) urigtigt tillagt Jakob Jakobsen Ulscld.
Fortalen er daterct Ulfeldsholm den Istc Sept. 1585.
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forlenet i hendes Livstid. N u indkaldtes Alle» som havde
noget at fordre i Egeskov Gaard og Gods, til at melde
sig inden et Aar og 6 Uger, og forst da deune Tid dar
forlgben, udstedtes den 6te Oktober 1620 Köngens Laasebrev eller endelige Stadfcestelse af Hans Besiddelsesret til
Egeskov. I Aaret 1618 erholdt Han Gaarden Bjornemose
ved Svendborg, vcd Mageskifte med Köngen, og kjobte
Orebhgaard i Lolland af Falk Brahe til Pederstrup').
Jakob Ulfeld dode i Kjobenhavn den 25de J u n i 1630,
og blev begravet i Kvoerndrup Kirke. F ru Birgitte Brokkenhus, der vistnok fik sin Modrenegaard Urup til Enkesoede, overlevede Ham i mange A ar; hun dode 1657, i en
Alder af 77 Aar, og blev begravet i Ostbirk Kirke i
Skanderborg Amt.
Jakob Ulfeld og Birgitte Brokkenhus havde 17 Born,
nemlig : Knud Ulfeld, Rigsraad, blev dodelig saaret i
Slaget ved Kolbergerhejde 1644; Ejler Ulfeld, faldt i
samme S la g ; Jakob Ulfeld, faldt 1625 i det Brunsvigske;
F rants Ulfeld, Rigsgreve og kejserlig Generalmajor, dod
1636; Laurits Ulfeld, tilkjobte sig efterhaanden de andre
Brodres P arier af Egeskov; Corfitz Ulfeld, Rigsgreve,
Christian IV 's bekjendte Svigcrson; Ebbe Ulfeld, Oberst;
Flemming, Mogens, Peder, Tyge Ulfeld; Anna, Elsebe,
Karen, Birthe, Dorte og M arie Ulfeld.
I nogle Aar
ejede disse mange Soskende Egeskov i Forening; dog synes
det, at de 5 Brodre Knud, Laurits, Corfitz, Ebbe og
Mogens ved Skiftet have faaet Hovedgaarden, medens de
ovrige Soskende fik deres P arter i Bondergodset. Men i

') Skjodet paa Pergament er dateret Nyborg S lo t den 26de December 1618 og findes i Gehejmearkivet.
25
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Tidsrmmnet fra 1633 til 1644 tilkjobte Laurids Ulfeld
sig efterhaanden de övrige Soskendcs P artei af Egestov
Gaard og det meste af Bondergodset.
L a u r i d s U l f e l d dar fodt den 24de Januar 1605
paa Hindsgavl, som Hans Fader dengang havdc i Forlening. I sin Ungdom lagde Han sig med stör Flid eftcr
Videnflaberne, og blev anseet for den loerdeste iblandt
Brodrene. Han samlede sig et betydeligt Bibliothek, som
efter Hans Dod ftulde have voeret bortsolgt ved Auktion,
men blev kjobt af Köngen og indlemmet i det störe kongelige Bibliothek').
Han dar 1634 i en Statssendelsc i
England, og blev 1646 forlenet med Stjernholm ved
Horsens. J Aaret 1631 blev Han gift med Jom fru Sofie
Rantzov, en Datier af Kaj Rantzov og Anna Lykke, og
fik med hende Harritslevgaard.
Anden Gang blev Han
gift 1640 med Jom fru Else Parsberg, en Datier af Oluf
Parsberg til Jern it og F ru Karen Kruse. Ved det sidste
Bryllup, der formodentlig ftod paa Jernit, Var der omtrent
160 Gjoester tilstede, der hver medbragte sin Forcering i
S o lv eller Guld.
M an har endnu en Fortegnelse over
Brudegaverne, hvoraf fees, at disse udgjorde 5137 Lod
forarbejdet Solv, hvoraf de 1610 Lod forgyldt, og desuden
omtrent 300 Rosenobler, over 20 Guldkroner, omtrent en
S n es Gylden og 1 P o r t u g a l s ).
Allercde et P a r Aar
') V erlaufs, Hist. Efterretn. om det störe kgl. Bibl. 2 Udg. S . 21.
') Fortcgnelsen er trylt i Danske Magasin IV, ISS fg., og derester
i Hosmans Esterr. om d. Adelsm. II, 231 sg.
M en det sidstUlevnte Astryk er overmaade scjlsuldt, og da T . Becker kun har
ljendt dette, mente Han, at de ved Slutningen ansorte Summer
maatte vcere aldeles urigtige (Orion III, 168).
Det synes forovrigt, at Astrhkket i D . M ag. IV. Heller ikke er aldeles nojagtigt.
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efter at Laurids Ulfeld, havde faaet Egestov Gaard og
Gods famlet, folgte Han det Hele, den 22de Septb. 1648,
til sin „kjoere Fader" (Svigerfader) Oluf Parsberg. Lau
rids Ulfeld dode den 9de J u li 1659, og blev begravet i
S t. Knuds Kirke i Odense; men Liget blev fenere flyttet
til Kvcerndrup Kirke'). Med begge Huftruerne havde Han
Born, men kun en Datter overlcvedc Ham.
O l u f P a r s b e r g , Ridder og Danmarks Riges
Raad, der 1648 kjobte Egestov af Laurids Ulfeld, ejede
desuden Herregaardene Jernit, Hagesholm, Tulstrup og
Palstrup, dog ikke dem alle paa engang.
Han var gift
med F ru Karen Kruse, Datter af Enevold Kruse til Hjermitslevgaard og Elfe Marsvin.
Allerede i Aarene 1640
og 1647 havde Han kjobt endel af det Gods, der i Jakob
Ulfelds Tid havde Hort til Egestov.
I Aarene 1649—
1651 indkjobte Han atter nogle Gaarde, men 1656 folgte
Han Egestov Gaard og Gods til Otto Krag, der er faa
bekjendt fra Souverainitetshistorien.
O t t o K r a g horte til en jydst Adelsfamilie, der stal
voere meget gammel, men forst naaede en vis Anseelse i
det 17de Aarhundrede.
Hans Forceldre vare Rigsraad
Niels Krag til Agerkrog, Trudsholm og Voldbjerg, og
Jhtte Hoeg, og Han Var fodt 1611. Efter at have refft
udenlands i 8 Aar, blev Han ansat i Kancelliet og erhvervcde sig fenere megen Anseelse faavel ved sin diplomatiste Dhgtighed fom ved sin Loerdom. Han blev Overfekretoer 1645, Rigsraad 1653 og var efterhaanden forlenet
med Halsno Kloster og Hardanger Len, Thyholm, Riber-

') 1674 blev det flyttet ud af det valkendorfste Kapel.
25*
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hus, Mogeltonder, Bovling og Nyborg. Foruden Egeflov
ejede Han Flintholm, Lojtved, Skjoldemose, Vibhgaard og
Voldbjerg. Allerede forend Han kjobte Egeflov, havde Han
begyndt at samle Gods i denne Egn, hvormed Han ogsaa
derefter vedblev. D a Han 1656 kjobte Egestov Hovedgaard
med ^ln8 pLtrovdtas til Kvoerndrup Kirke, samt Proeste
gaarden, Degnebolet osv., ansloges alt dette ttl 87 Tdr.
4 Skpr. 2 s Fdk. Hartk.; Bondergodset udgjorde: i Egcstov 23 Gaarde, 13 Huse og 4 Ugedagsboliger samt Egcstov Molle, i Kvoerndrup 7 G. og 4 H., i Trunderup 2
G. og 3 H., Gaardene Munkepibe, Piberbanke og Bebe
i Sofelde i Krarup Sogn, samt Gods i Stenstrup, Ringe,
Frorup og flere Sogne, i Alt 42 Gaarde, 20 Huse, 4
Ugedagsboliger og 1 Molle.
Ester Enevoldsmagtens Jndforelse maatte alle Godsejerne i Danmark indsende Jordeboger oder deres Besiddelser, og en saadan indkom ogsaa fra Otto Krag 1662.
I denne anforer Han, at Egeflov Hovedgaard med tilliggende Ager, Eng, Skov, Mark, ^us xatronatus til
Kvoerndrup Kirke, Proestegaarden, Degnebolet og dets
Tilliggende, samt det ode Gods, Oluf Parsberg i sin Tid
lagde under Gaarden, og endelig Egeflov Molle, hvoraf
Mölleren for Mollen at vedligeholde nhder halvtredie
Pund, udgjor Hartkorn 147 Td. „ 1 Fdk. 2Z Alb. —
Herfra drager Han: „Kong. M ajs. og Kirkens Anpart af
Korntiende af Kvoerndrup Sogn, som afgaaer i Gaardens
Taxt. og giver af hver Tonde Korn som af anden Tiende
i Sognet, bedrager 42 Td. 7 Skp. 1s Alb., nok 200 Svins
Olden under Gaardens Taxt, beregnet 48 S vins Olden
til en Td. Korn, som det i denne Kontribution er anslaget,
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gjor 4 Td. I Skp. 1 Fdk. 1 Alb.", saa at Gaardens Taxt
bliver netop 100 Td. Hartkorn.
Kort for denne Jordebog blev forfattet, havde Otto
Krag erhvervet Tangegaarden i Krarup Sogn.
Denne
Gaard havde tilhort Kaj Lykke og var ved Hans Fald
1661, ligesom Hans vorige Gods, bleven inddragen under
Kronen, hvorefter den, tilligemed noget mere af Hans fradomte fyenfle Jordegods blev udlagt til Joakim Gersdorfs
Arvinger.
Tangegaarden, hvortil horte en Skov til 30
S vins Olden, var paa 14 Td. 6 Skp. Hartkorn, og blev
vurderet til 70 Nd. Tonden, altsaa til i Alt 1032^ Rd.,
og til denne P ris blev den af Arvingerne overdraget til
Otto Krag, der fik Skjode paa den 23de J u li 1662. (Han
havde nemlig 1060 Rd. tilgodc hos dem, fordi Han havde
indlost et af I . Gersdorf udstedt Gjcrldsbrev paa 1000
Rd.. med et Aars Rente.) Det ovrige fyenske Jordegods,
som Gersdorfs Arvinger havde faaet tilligemed Tange
gaarden, blev derimod delt imellem dem; heraf fik Jorgen
Bjelke til Aakjcrr en P a r t paa 9 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk.;
denne overdrog Han i Februar 1664 til Soren Sorensen,
Stiftsskriver i Aalborg, der i M arts s. A. overdrog den
til Otto Krag.
I Aaret 1659 indgav Otto Krag i Forening med
den bekjendte Bogsamler Jorgen Seefcldt et Andragcnde
til Köngen om Erstatning for de Bogsamlinger, Mobler,
Rariteter og Pcnge, som Corfitz Ulfeld havde berovet dem.
Hcri siges bl. A., at „de Boger, Han i Fyen fra Egeflov
med andre Mobilier lod bortfore, samt de forbemeldte
Peüge, Han tvang mig Otthe Krag til at forskrive sig,
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for mit Gods og Losore, som dog siden blev mig ogsaa
fralaget, künde ej betales med 10,000 R d ." ')
At Otto Krag tun modstrcebende fandt sig i Souverainitetens Jndforelse, er bekjendt. Ester Sagnet stal Han
have viist sin Utilbojelighed til at underskrive Souverainitetsakten ved at vrage alle de Penne, man rakte Ham, som
om ingen af dem Var til at skrive med, indtil Köngen
selb provede og rakte Ham en, som Han da maatte finde
god nok.
D a Frederik Ill's originale Haandfcrstning
fluide kasseres, var den, som bekjendt, intet Sted at finde.
M an maatte derfor benytte en Afstrift, og paa denne bemcrrke, at saavel alle Afflrifter som Originalen skulde un
sres for kasserede.
Originalen blev forst funden 1710 i
et Dodsbo i Fyen, efter Etatsraad Knud Urne til Juelstov.
M en Fortoellingen om, at Otto Krag havde bort
taget den,
T iltro -).

i Haab om bedre Tider, fortjener nveppe

Otto Krag blev 1645 gift med Anna Rosenkrands, en
Datter af den rige Holger. Rosenkrands til Glimminge og

') Nyt Historist Tidsflrift V l, 233 sg. — P aa dct smukkc S lo t
Steninge ved Moelaren findcs ei malet Portroet af Christian IV
i fuld Storrelse, hvorpaa staaer strevet: „Denne min Allernaadigste Herres Kontrasey blev mig Otto Krag as HanS Mayestcet nadigst forcered Nytaarsdag 1648 oc kallcdc Gud Hs. Mst.
samme Aar den 28 Februar i Haven for Kiobenhavn om Astenen imellem 5 oc 6. Gud give H s. Mst. med alle troe Christne
en gloedelig oc «eresuld Opstandelse" (T. A. Beckers Kvartalskrist
Orion 1,92). Hvorledes Portroetet er kommet til Sverig, vides ikkc,
men dct har sormodentlig voeret iblandt de ovennoevnte fra Egeflov bortranede Säger.
*) En Asstrist as Frederik Ill'S Haandsoestning med cndel tilflrcvnx
Bemcerkninger af Otto Krag findcs i det störe kgl. Bibl., M s.
ny k. S a m l. 634 o. Fol.
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Lene Gyldenstjerne.
Med hende har Han formodentlig
faaet Gaardene Loitved og Skjoldemose. Hun overlevede
Ham i 22 Aar og dode forst 1688. I Aaret 1679 overdrog den beromte Amiral Niels Ju el til Köngen Linds
Hovedgaard i Oster Larsker Sogn, Oster Herred paa B orn
holm, med ende! ülhorende Bondergods, og stk i Stedet
derfor ,.i Henseende til Hans tro, ivrige og tapprc Tjeneste", Lunde, Stenstrup. Kirkeby og Rhnkeby Sognes
Kirker og Kirketiender, tilligemed Rettighed til at kalde
Prcest og Degn.
Heraf overdrog Niels Ju el til FrN
Anna Rosenkrands Lunde, Stenstrup og Kirkeby Sognes
Kirke- og Kongetiender. Som Enke sad F ru Anna Rosen
krands i ustiftet B o ; dog har Sonnen Niels Krag vistnok
allcrcdc ved Faderens Dod arvet Loitved, som ikke er indbcfattet under det ved hendes Dod skiftede Gods.
Otto
Krag og Anna Rosenkrands havde to Born, Sonnen Niels
og Datieren Sofie Amalie.
Det Gods, der tilsaldt dem
ved Moderens Dod, udgjorde 2545 Td. 1 Fdk. 1Z Alb.
Hartkorn, og dette delte de saaledes, at Niels Krag fik
alle tre fyenske Gvdser, Egestov, Skjoldemose og Flintholm,
som udgjorde 186 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hovedgaardstaxt, 1287 Td. 4 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Htk. Bondergods og 42 Td. 7 Skp. s Fdk. Htk. matr. Tiender,
medens Sofie Amalie fik Voldbjerg og Vibygaard med
tilhorende Gods.
N i e l s K r a g ejede altsaa de fire samlede Gvdser
Egestov, Flintholm, Lojtved og Skjoldemose.
Han var
Gehejmcraad og Ridder (Storkors) og tilsidst Deputeret i
Rentekammeret').
Han blev 1682 gift med Sofie Juel,
Fra Egestov scndtc Han den 29de April 16SS et mcrrkeligt Brev
til Gehejmcraad (senere Storkansler) Grev Rcventlow til Claus-
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en Datier af den beromte Amiral Niels Juel og F ru
Margrethe Ulfeld, og dode 1713, i en Alder af 60 Aar.
Sofie Ju el dode 1722. De havde flere Born, hvoriblandt
en S on.
Etatsraad N i e l s K r a g , fodt 1699, arvcdeFaderens
fire Godser, som Han stedse sogte at forbcdre, og Han var
i det Hele en meget dygtig Mand.
Del var iscer Ham,
der indhegnede Markerne med Stengjccrder, Noget, som
dengang endnu var hojst usoedvanligt; Haven ved Egeskov
blev i Hans Tid anlagt med fnorlige Alleer og klippede
H«kker, omtrent som den endnu er, og desuden lod Han
her indrettc et Springvand og flere Lysthuse. Han lagde
ende! Bondergaarde ind under Hovedgaarden, hvortil Han
let fik Tilladelse, mod at Jorden skulde forblive ufri.
1723 overdrog Han Gehcjmeraad, Grev C. D. Reventlow
3 Gaarde og Boel i Brahetrolleborg og Krarup Sogne,
som forhen havde ligget under Brahetrolleborg, imod at
Greven gjorde Afkald paa Jndlosningsret til det ovrigc
Gods, som fra Rantzovsholm var kommet til Egeskov. —
Niels Krag var forst Kammerjunker og blev sencre Etats-

Holm, Frisenvold etc., med venlig Anmodning om at undskylde
Ham hos Köngen, fordi Han ikke efter Befaling künde mode til
den forestaaende Hojesteret den 3die M aj, da Han ikke er ganske
rast, og derfor ikke kan rejse.
Han tilstaaer forovrigt, at Han
egentlig Heller ikke har synderlig Lyst til at komme, men forjikkrer, at dette paa ingen Maade hidrorer fra Wrgrelse oder at
voere bleven ttlsidesat af de andre Herrer, der mene at kunne
undvcrre Ham.
„Forovrigt veed jeg meget godt", striver Han,
„at Konzerne handle med Folk som med Penge.
De give dem
det Proeg, som de finde sor godt, og man er da nodt til at
modtage dem efter hvad de gjcelde sor og ikke efter deres virkelige Voerdi". (Ester velvillig Meddelelse af Hr. Arkivassistent
Krarup.)
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raad og Deputeret i Sö-Kommissariatet.

Han blev 1725

gist med Sofie Juel, cn Datier af Viceamiral Just Ju el
og F ru Edle Bjelke.
De havde to Döttre, der dode i
deres tidlige Barndom, og en Ton, Frederik Christian
Krag, som de kun fik liden Glcede af.
Niels Krag dode
1740 og blev begravet i Kvoerndrup Kirke.
Etatsraadinde S o f i e K r a g , fodt Ju e l, overlevede
Ham i endel Aar.
Sonnen Frederik Christian Krag Var
fodt 1726, men flcegtede kun i ringe Grad Faderen paa.
Han blev opdragen til Hofmand og ansat som Kammer
junker hos Dronning Juliane Marie.
Senere rejste Han
til P aris, hvor Han hengav sig til Udsvcevelser og derved
tilsatte baade sin Formue og fit Helbred.
Han dode i
P a ris den 26de M aj 1763, og med Ham uddode den gamle
Familie Krag. Han blev begravet i P a r i s ; men i Kvoerndrup Kirke blev opsat en Mindetavle over Ham og Hans
Fader samt Hans to smaa Söskende.
F ru Sofie Krag fik 1743 Bevilling paa at lade
holde Kro i Egeskov. ( I Bevillingen staaer, „at E tats
raadinde Krag maa holde Kro eller Vcertshus i Egeskov
indtil videre".)
Kroen blev senere flyttet til Korsvejen
ved Kvcerndrup. 1770 stiftede hun vcd Kirken et Hospital
for 4 Lcmmer, samt et Legat paa 2000 Rd.. hvoraf Ren
ten, 80 Rd. aarlig, udbetales til Sogneproestcn i Kvoern
drup'). Hun folgte 1755 Lojtved til Agent von Westen;
1768 Flintholm for 24,000 Rd. til Justitsraad Jen s
Lange .til Rodkilde, og 1784 Egeskov til Gehejmeraad
H e n r i k B i l l e , der senere antog Navnet Bille-Brahe.

') Schacks Fundatssamling IV, 2K2 fg.
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Hun dode den 5te August 1785, og blev begravet i Kvoerndrup Kirke hos sin M and og sine Born.
As de fire
Godser efterlod hun sig altsaa kun et, nemlig Skjoldemose'), der tilfaldt hendes Foetter, Conferentraad Obelitz,
Professor i Lovkyndighed ved Kjobenhavns Universitet.
Gehejme - Conferentsraad H e n r i k B i l l e - B r a h e ,
Ridder, fodt 20de Oktbr. 1709, vor cn S o n af Etatsraad
Axel Bille til Orumgaard, Holbckgaard og Stenalt, og
Sofie Seefeld.
I sin Ungdom blev Han holdt til S tuderinger, for at kunne komme i S tatens Tjeneste.
Han
blev Stiftamtmand over Fyen og Langeland, samt Amtmand over Odense og Rugaards Ämter, Gehejme-Conferentsraad og hvid Ridder.
Han dode i Odense den 9dc
Ja n u a r 1789, og blev begravet i Kvoerndrup Kirke. Han
Var gift 3 Gange, men kun en S o n af sidste ÄEgteskab
overlevede Ham. Den 22de J u li 1740 oegtede Han Froken
Christine Juel, cn Datier af Generallieutenant Gregers
Ju cl til Eriksholm, Aastrup og Trudsholm, og Fru Vibeke
J u e l; hun dode i Barselseng 1745, uden at efterlade sig
B orn. 1752 oegtede Han Mette Johanne Arenfeld, Enke
efter Niels Ju el Reedtz til P alsgaard; hun dode 1762 og
efterlod sig to D ottre, der dode kort efter Moderen.
Tredie Gang oegtede Han 1766 Froken Caroline Agnese
Raben, Hofdame hos Prindsesse Sofie Magdalene; hun
blev Patronesse sor Odense Jomfrukloster og overlevede
sin M and i 21 Aar, i hvilken Tid hun boede paa Egeskov, og dode i fit 72de Aar, i M arts 1810.
Holbckgaard, som Henrik B ille-B rahe havde arvet

) Beckers Orion III, 423 har urigtigt M ntholm .
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efter sin Fader, folgte Han 1763 til Consistorialraad
Tegder for 28,000 Rd.
Med sin anden Kone fik Han
Palstrup, som Han senere overdrog til sin Stedson Holger
Reedtz. 1784 kjobte Han Egeskov af Etatsraadinde Krag,
og den 12te Decbr. 1787 arvedc Han Stamhuset Hvedholm
efter sin oeldste S o n Axel Frederik Bille Brahe, der dode
ugift, i sit 18de Aar. Oberstlieutenant Preben Brahe til
Hvedholm, Ostrup, Stensgaard og Damsbo havde nemlig
af disse fire Gaarde oprettet et Stam hus, der skulde tilfalde Axel Frederik Bille, og, hvis denne dode ugift, da
Hans Fader Gehejmeraad Henrik Bille.
Sidstncevnte fik
den 7de M arts 1788 kongelig Tilladelse til at forme
Brahernes Navn og Vaaben med sit eget, og kaldte sig
derefter Bille-Brahe. Stamhuset Hvedholm udgjorde 2079
Tdr. Hartkorn.
Grev P r e b e n B i l l e - B r a h e , Kammerherre, S torkors, var eneste Arving til Stamhuset Hvedholm og
Hovedgaarden Egeskov.
Han var fodt den 25de Febr.
1773.
Af Stamhuset Hvedholm oprettede Han med kon
gelig Tilladelse den 9de M aj 1798 Grevskabct Brahesminde, og blev da tillige optaget i den danste Grevestand.
Den 20de Novbr. 1811 oprettede Han Stamhuset Egeskov
med agnatist-cognatisk Succession for sin ncestceldste S on,
Baron Frederik Sigfred Bille-Brahe, Kammerjunker, P re
mierlieutenant, og dennes Afkom; skulde dette uddoe, da
ere Erectors yngre Sonner arveberettigede til Stamhuset
fremfor den oeldre S o n og Hans Afkom, der arver Grevskabet Brahesminde, ligesom ogsaa de yngre Sonner eller
deres Afkom arve Stamhuset, hvis Baron Frederik BilleBrahe eller Hans Afkom kommer til at arve Grevskabct.
Grev Preben Bille-Brahe blev 1834 af Köngen ud-
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ncevnt til at indtrcede i Stoenderforsamlingen for Ostifterne,
og virkede paa denne Maade et A ars Tid.
Han ejede
ogsaa Svanholm i Sjoelland, som tidligere havde vceret i
Billernes Besiddelse, og som Han havde tilkjobt sig, og
dode 1959.
Han dar 3 Gange gift, 1) med Eleonore
Sofie Baronesse Rantzov, f. 1779, dod 1800; 2) med
Johanne Caroline Vilhelmine Falbe, f. 1769, dod 1823;
3) med Birgitte Susanne Sofie Grevinde Schaffelitzky äs
Muckadell, f. 1802, gift 1924, dod 16de Jan u a r 1876.
As alle 3 Wgteskaber havde Han Born. Ved Hans Dod
tilfaldt Grevskabet Brahesminde Hans oeldste Son, Grev
Henrik Bille-Brahe, f. 1798, Kammerherre, Gehejmcconferentsraad, dansk Minister i Wien og P atron for Odense
Jomfrukloster; medens Egeskov tilfaldt den noestceldste
Son, Baron Frederik Sigfried Bille-Brahe, og Svanholm
tilfaldt Baron Johan Christian Bille-Brahe, Kammerherre,
forst Amtmand over Skanderborg og senere over Kjobenhavns Amt.
Baron F r e d e r i k S i g f r i e d B i l l e - B r a h e til
Stamhuset Egeskov, Kammerherre, Ritmester, R. af D. etc.,
var fodt den 26de Febr. 1799 og dode 1870.
Han blev
gift 26de Novbr. 1823 med M arie Sofie Frederikke Karoline v. Bülow, Datier af Generallieutenant F rants Christoffer v. Bülow og Nelly Baronesse äs Selby.
De
efterldde en S o n :
Baron P r e b e n F r a n t s B i l l e - B r a h e , Stamhuset
Egestovs nuvoerende Besidder.
Han er fodt Iste Novbr.
1824, og er Hofjoegermester, Kammerherre og Commandor
af Danebroge; gift med Camilla äs Harmens. Han har
voeret Ministerresident i Brüssel, Haag og Rom.

XV.
Nettelser og Tillleg.
L.

T il M i t t e l H a n s e n J e r n s k j o e g s Reise:

S . 1 flg. Nie. Jacobsen har ikke bemoerket, at M ik k el H a n se n
J ern sk jceg ncevnes paa wende Steder i Worms Lexicon oder
lcerde Moend, nemlia III, 386 og 947, og at Hans „Beflrivelse
over en Rejse fta Korsor til Faaborg i Fyn og tilbage" omtales paa sidstncevnte Sted med den Bemcerkning: „Bliver trykt"
(det ncevnte Bind af Worms Lexicon udkom 1784).
Den maa
dog ikke voere udkommen, da Nyerup ikke noevner den i sit
Literaturlexicon.
- 22, 1 s. n. „Glutten" er i denne Talemaade ligefrem Barnet,
s. Videnfl. Selskabs Ordbog.

d.

T il Erindringer om P . E. K e l l i n g h u s e n :

S . 42, Lin.
- 47, Lin.
Lin.
- 49, Lin.
- 52, Lin.
- 58, Lin.
- 65, Lin.
— Lin.
-

9. over Porten - loes: paa Faxaden.
13. Boerthe — lces: Barthe.
5 f. n. foruden — lces: udenfor.
4 f. n. op af ad - lces: op ad.
14. Skyttefest — lces: Skyttelaug.
1. S . 84 - lces: S . 48.
16. tilfoies: nu Norregade Nr. 22.
9. f. n. havde en Karnap ud til — lces: sprang et Par
Alen ud i Gaden mod.
69, Lin. 11 f. n. (1806 — loes: (1809 —
70, Lin. 6 f. n. Handlende — tilfoies: i det mindste naar de indsandt sig ved det störe Knudsdagsmarked.
81, Lin. 14. synes folgelig — lces: synes nemlig.
84, Lin. 22. 5 Alen — lces: 5; Alen.
93 Anm. Kullerup, lces: Killerup.

e.

T il Mester H a n s G a a s ' s Levned'):

S . 169. Naar H a n s G a a s bar sin Faders Fornavn, kan det mulig
hidrore fra, at Han var fodt efter Faderens Dod; men saa kan
Han rigtignok ikke vcere fodt for i det tidligste 1503.
S . 169 og 181. Aarstallet 1512 for det Gjoeldsbevis, som J o r g e n
P e d e r s e n til Dsterlinnet udstedte til Christine G aas's, maa
vistnok rettes til 1507.
(Jvfr. Dommen i Ny kirkehist. Sam t.
V, 509—11, hvor S . 510 Lin. 4 m äxii maa voere en Skrivfejl
for m ävii; thi ellers künde Jorgen Pedersen ikke 1538 vcere 51
Aar gl.
K in ch s Rettelse i Ribe B y s Hist, og Beskriv. fra
Reform., S . 15 Not. 2, bor altsaa formentlig forandres derhen.)
Om Jorgen Pedersen til Dsterlinnet (Linnetgaard) se Kinch a.
S t., sml. Danske M ag. 4. R. III, 237.
S . 170. Hvis det i Aktst. ndg. af F yns S t. lit.Selsk. I, 115 trykte
Register over Kalente Alters Gods, fom det kan voere rimeligt,
Skjoirt disse Bemcerkninger ere redigerede af undertegnede, skylder
jeg dogBiflop, v r. E n gelstoftsS agk u n d sk ab og Skarpsindighed
de fleste af dem.
H. F. R o r d a m .
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S.

S.
S.

S.

er sorfattet i Anledning af den kirkelige Ordning i Svenborg
1541, man C h r is tin e G a a s ' s endnu have levet i dette Aar,
da hun heri anfores som Besidderinde as en Gaard i Svenborgs
Brogade, af hvilken hun svarede Jordskyld til det ncevnte Alter.
170 og 186. Det er neppe rigtigt, at H a n s G a a s havde to
Sostre (Helsostre), som bleve gifte med J e s p e r H an sen og
H a n s N ie ls e n ; men baade disseMcrndsHustruer og en tredie
Kvinde, der nedenfor stal omtales, tor snarere v oereN iels M ö 
gen se n s Dotre af forste Mgteskab, altsaa sammenbragte Sodflende med Hans G aas: thi Jesper Hansen Var en Oldmg 1543
(Aktst. 1, 118), og i Dommen 1547 (Ny kirkehist. Sam l. VI,
274—5) frakjendes dem ikke Arveret efter N iels Mogensen, saaledes som Tilfceldet var med Hans Gaas, men de fradommes
Arvepart paa et andet Fundament, nemlig at de vare gifte med
ufri Mcend.
Om disse to Koner kaldes Hans Gaas's Sostre i
Dommen, er ogsaa uvist; thi om de end vel paa en Maade
künde kaldes saaledes, naar Han var sammenbraat Barn med
dem, er det dog rimeligere at loese Dommen saaiedes, at de
kaldes Sostre
Halvsostre) til Jorgen Nielsen.
Svogre til
Hr. N i e l s F r i i s künde Moendene kaldes, da Hans Fader, E g 
g e r t F r i i s , Raadmand i Svenborg 1449 og 1501 (Aktst. I,
100, 110), vistnok var gift med en tredie Datter af Niels M o
gensen; som gift med Hr. N iels F riis's to Mostre künde de da
- isoer efter den Tids Talebrug - kaldes Hans Svogre. Hermed stemme de chronologiske Forhold; thi N iels Mogensen var
allercde Raadmand 148 l (Aktst. I, 1 0 6 -8 ), og maa da vistnok
allerede have vceret gift, sor Han sik Christine Gaas's, med hvem
Han kun havde den ene S o n , Jorgen („ B a r n med Ham", i
Vommen).
Sikkert er Han ogsaa dod for 1507 (jfr. Bemoerkninger ovcnfor til S . 169 og 181).
170. S o r e n G a a s sorckommer allerede 1529 (Ny kirkehist.
S am l. 1, 649).
176, Lin. 4: 1522, lces: 1521. Er H a n s G a a s sorst fodt 1503
ell. 4 (se ovfr. Bemcrrkn. til S . 169), gaar det neppe an at an
tage, at Han skulde have vceret i nogen geistlig Stilling fra1523
af. Nogen sikker Tidsbestemmelse i saa Henseende kan nemlig
ikke udledes af Brevet om Colloqvii Gilde fra 1563. H det hele
bliver det nok tvivlsomt, om der kan paavises nogen bestemt
P lad s for Hans Gaas for Reformationen, da det dog, alt vel
overvejet, ikke er usandsynligt, at Hr. M ic h e l P e d e r s e n endnu
den 23de M arts 1535 har vceret Sogneprcest ved Frne Kirke i
Svenborg, navnlig hvis det tor antages, at Han er den Hr.
Michel, der ncrvnes som Besidder af en Gaard i Svenborg i
Hr. Jep Skyttes Register over det Gods, som laa til Kalente
Alter (Aktst. I, 115), hvilket Register, som ovenfor er bemerket,
snarest maa antages sorfattet 1541.
Desuden taler hele det i
Aktst. 1, 1 1 4 - 5 meddelte Lejebrev noermest for, at den gamle
Ordning endnu i M arts 1535 har bestaaet ved Frue Kirke, saa
at man ikke godt kan tcenke sig, at en luthersk Sogneprcest da
allerede skulde have vceret i Besiddelse as Sognekaldet.
160. A t Hans G aas's Hustru M a r in e B e r i l d s d a t t e r var
adelig, künde have vceret udtalt endnu mere bestemt, soerlig med
Henblik paa Berset i Danfke M ag. VI, 316.
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S . 160. Naar Hr. H a n s G a a s i det af Vedel Siinonsen meddelt^
Register over Adelens Rustning i Fyen i Esteraaret 1535 -kalbes
„til B e js tr u p g a a r d " , da kan det bemoerkes, at derpaa kan just
ikke bygges noget Bevis, da Bedel Simonsen selv har tilfojet
Gaardnavnene. M en forovrigt er det rimeligt nok, at naar Han
den Gang stillede en Hest, saa var det netop af det Gods iB e jstrup, som s en e re fik Navn Bejstrupgaard, en Benoevnelse, som
maaske ikke har voeret brugt for as Hans S o n O lu s G a a s (jsr.
Jac. Madsens Visitatsboq, S . 1 8 2 - 3 ) .
S . 186. Af Jac. Madsens Kisitatsbog, S . 198, ses, at Hr. H a n s
G a a s ' s M o l l e i Bagerstrcede i Svenborg fik Lov til at Ilive
ved Magt, og den er der endnu.
S . 186—7. Om Hr. N i e l s F r i i s kan folgende bemoerkes: Hans
Fader Eggert Friis (vistnok af Hesfelagersriserne), der, som
ovenfor er bemoerket, var Raadmand i Svenborg om Aaret
1500, var en Sssterson as Adelsmanden Hr. J e n s E g g e r ts e n
( S a s l o w ) , der 1466 forekommer som Biskop M ogens Krasses
Official Ln spiritualiduZ og siden (1474 ss.) var en af de sorste
Sceeular-Kanniker i Odense (Ved. Simonsen, Odense 1, 2, 164
D. Mag. II, 16 ff. Ny kirkehist. Sam l. VI, 265 ff.) og endelig
blev aflagt med Lumby Proestekald (Ved. Simonsen, Odense 11,
1, 53).
Fra dette Slceglstab stammede de Arvekrav, som Hr.
N iels Friis gjorde gjceldendc paa det Gods, som Hr. J e n s Eg
gertsen havde lagt til et as Ham (1499) stiftet S t. Knuds Alter
i Albcmi Kirke i Odense, i hvilket Krav Hr. N iels F riis konkurrerede med sin Farmoders Sosterson Adelsmanden Christen
Lavritscn og Raadmand Jörgen Kokte i Odense, til hvem Chri
sten Lavritsen havde afstaaet sine Rettigheder (Ny kirkehist. S am l.
VI, 2 8 2 - 3 ; jvfr. V, 5 1 3 - 6 . VI, 2 5 8 - 9 ) . Den 13de November
1536 fik Hr. N iels F riis kgl. Proesentation paa Kjerndrup
(Kjcerum) Kirke ved Assens ved N iels Berildsens (Hans Gaas's
Svogers) Afstaaelse (Sam l. til F yns Hist. I, 216.242). Denne
Kirke har Han dog ikke hast loenge. S id en , i alt Fald fra 1544
(Dom assagt Klokkeronsdag d. A. paa det kgl. Retterting i
Odense, Rigcns Dombog), troeffe vi Ham som Vicarins i R oskilde Domkirke.
Han var endnu i denne Stilling, da Han den
6te Ju n i 1547 ved kgl. Rettertingsdom fravandt Hr. Hans Gaas
o. fl. det Gods, som N iels Mogensen i sin Tid havde givet til
Vor Frue Alter i S . Nicolai Krrke i Svenborg; men den 30te
November samme Aar, da Han ved kgl. Rettertingsdom kjendtes
sor Medarving til Hr. J e n s Eggertsens Altergods, kaldes Han
Kannik i Roskilde (Ny kirkehist. Sam l. VI, 2 7 4 - 5 , 2 8 2 - 3 ) .
Naar der altsaa i D. M ag. 4. R. IV , 171 mellem Kongebreve
sra 1549 findes felgende Üdtog: „Hr. N iels F riis sfikj et Brev
til Kapitlet i Roskilde, at Kgl. Maj. er tilsreds, at det forste
Kannikedom, der vacerer udi Roskilde, enten efter den engelske
Doctor (om denne se Rordam, Kbh. Univ. Hist. I, 579—80) eller
andre, at Han maa fange samme Kannikedom efter Kgl. Maj.s
Brevs Lydelse" — , saa er det aabenbart en celdre Koncept, der
er indfort paa et urigtigt S ted , hvad vistnok ogsaa antydes derved, at det ovenanssrte Udtoa er overstreget i Registranten.
Tilsidst blev Hr. N iels F riis Kantor i Roskilde Domkapitel, og
i denne Stilling dode Han den 6te Januar 1557 (S ten F riis,
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Roskilde Domkirke, S . 231. Ny kirkchist. Sam l. III, 446.) o
ikke 1565, som Pontoppidans Alarwora Dame». (1, 25) urigtig
har, ej Heller 1527, som Behrmann, Roskilde Domkirke, S . 123,
siger.
Han maa ikke, hvad undertiden er stet, sammenblandes
med den samtidige Kantor i Viborg Domkapitel af sammeNavn.

ä.

T i l H a m s f o r t s Optegnelser:

.

S . 249. I Anledning as det her mcddelte Eteostichon over C h ris to ffe r R o s e n k r a n d s har Professor v r . P a lu d a n - M ü U e r
meddelt folgende Bem«rkninger: „Det maa uden Tvivl konstrueres saaledes: Ro8eas eonelusit 8ibi dis ssx 1n8tra st annam, vso3.ta8 körte oetavo (8e. ^astu) 8L§ittarii. P aa Dansk:
Rosenkrands omsluttede for sig to Gauge sex Femaar og eet
Aar, foeldet ved Skyttens otteude Skud.
D. e. Rosenkrands
levede 61 Aar og dode paa den ottende Dag, efter at S olen var
indtraavt i Skyttens Tegn.
Forfatteren maa have brugt et
Kalendarium, hvor S o len s Jndgang i Skyttens Tegn har vceret
sat til den 13de eller 14de November (estersom man tcenker sig
Jndgangsdagen selv mcdregnet eller ikke). Dette leder til at an
tage, at Hans Kalendarium bar voeret fra det 15de eller 14de
Aarhundrede.
Skyttens otteude Skud bliver saaledes den 19de
eller 14de November -s- 6 Dage — 21 de November.
Regner
man med de udhcevede latinfle Bogstaver, faar mdn Aarstallet
1561, naar det bemoerkes, at di88«X — ssX
8eX."

s.

T il kirkehistoriske Aktsthkker:

S . 285—6. Den her meddelte Kjendelse fra 1506 findes allerede
tidligere ester en anden Kilde og afkortet meddelt hos Bloch,
Den synske Gejstligheds Hist. 1, 39—40. Bedel Simonsen, Bidrag til Odense B ys Hist. 11, 1, 9 9 —100, omtaler Kjendelseu
efter en tredie Kilde, men ogsaa afkortet.
Den manglende Be
stemmelse, om hvad der skulde ydes i Sjoelegave til Kirke og
Prcest, kan efter et Uddraa, R oh m a n n i sin Tid har gjort af
Baag Herreds Tingbog Nr. 33, S . 24, suppleres saaledes:
„Men dem, som udvcelger deres Lejersted og begraves andensteds
end i deres Sognekirke, er pligtige at give Sognekirken Halvdelen af hvad de give andensteds, oa deraf tager Sogneprcesten
Halvdelen og ligesaa Halvdelen af al Sjoelegave til Sognekirken".
For pi-Dmissomm er det simplere a.t loese nuoram. Ofsicialernes
Kjendelse om Proesternes Eneret til Smaatienden blev for Baag
Herreds Prcesters Vedkommende stadfoestet, saa vidt mindes omtrent 1685, ved et kgl. Reskript, der findes trykt i Kvartudgaven
af Forordningerne fra Christian V s Tid.
S . 287. Af Kongebrevet vedrorende Hr. H a n s S t a g e findes alle
rede tidligere et Uddrag meddelt i Vedel Simonsens Bidrag til
Odense B y s Hist. 111, 2 0 - 1 .

