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Et Bidrag
til Hindsholms Historie.
Særlig Tiden fra 1578 til 1608.
Ved L æ rer Axelgaard, Lango.

I Rigsarkivet findes opbevaret et Regnskab for Nyborg Len
for Aaret 1578-79. Den Gang hørte Eskebjerg Len paa Hinds
holm under Nyborg, og nævnte Regnskab omfatter ogsaa Eske
bjerg Gods.
Man skulde tro, at saadanne gamle Regnskaber maatte
være tørre og kedelige at arbejde med, men intet mindre.
Efterhaanden som man fordyber sig i dem og lidt efter lidt
bliver fortrolig med gammeldags Udtryksmaade og med de
gamle Benævnelser paa Mønt, Maal, Vægt m. m., saa vil man
finde disse gamle Regnskaber meget interessante og opdage, at
de kan give en Mængde værdifulde Oplysninger om Datidsfor
hold.
Af nævnte Regnskab, der altsaa er næsten halvfjerde
Hundrede Aar gammel, faar man bl. a. at vide, at Hindsholm
den Gang var dækket af store Skove, og at de allerfleste af
disse hørte under Kronen. Man ser af Regnskabet, at Skovene
gav betydelige Indtægter. Hovedindtægten var ?>01dengæld; ;
thi der kunde fødes en Mængde Svin der, og Bønderne maatte
betale særskilt for at have deres Svin i Skovene. Man ser end
videre, at det var Skik og Brug at betale med det, man bedst
kunde undvære. Der betaltes sjældent med Penge, oftest med
gamle Svin, undertiden med Ungsvin og tit med »Torsk«..
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Brændsel og Gavntræ betaltes derimod for det meste med
Penge.
I Skovene, der var meget aabne, var der store Græsgange;
men om Indtægten af disse fortæller Regnskabet intet; thi
Vederlaget for Græsning var indbefattet i Bøndernes Land
gilde, og dette tilkom Lensmanden som en Del af hans Løn og
førtes derfor ikke ind i Regnskabet.
Kronen havde den Gang en Indtægt, der kaldtes »Forlov. .
Bønderne maatte svare en Afgift for at flytte deres Gods fra det
ene Sted til et andet, og det ser ud til, at Taksten var fast,
nemlig 18 ß for hver Flytning.
En meget betydelig Indtægt var Bøder, eller som det den
Gang jævnligt kaldtes »Sagefald« eller »Faldsmaal«. Lovover
trædelser var der en Mængde af, og Bøderne var meget store.
Endvidere har man Aarsag til at undres over de høje Indfæstninger eller »Stedsmaal«, og betegnende for Tiden er det.
at en stor Del af Stedsmaalet ydes i Øksne.
Landgildet laa ret fast. Vel kunde det ske, at en ny Fæ
ster fik sit Landgilde forøget med et Par Høns, en Gaas eller
som oftest et Ungnød at føde; men det blev kun til Smaating.
De egentlige Landgildeydelser laa fast, og Livsfæste var bleven
almindelig Sæd og Skik. I gode Tider kunde Indtægterne af
Fæstegodset kun øges ved højere Indfæstninger, ja og saa ved
øget Arbejde til Hovedgaarden.
Tiden efter Reformationen og til noget ind i næste Aarhundrede var, hvad man kalder en god Tid, særlig for Landbruget;
thi Priserne var gode baade for Kom og Fedevarer, og navn
lig var Fedestude i meget høj Pris.
Opdagelsen af Amerika 1492 og af Søvejen til Indien 1498
satte efterhaanden Fart i Skibsfart og Handel, og da saa senere
Sølvet ved Opdagelsen af de rige amerikanske Sølvminer dalede
i Pris, steg selvfølgelig Prisen paa alle andre Varer.
Her i Landet blev der nu lagt Vægt paa øget Kornavl samt
paa Opdræt og Fedning af Stude; men Bønderne maatte ikke
»fede Studene, de var nødte til at sælge deres magre Stude til
Kongen eller til en Adelsmand, undtagelsesvis til en Køb
stadborger. I Købstæderne var det ikke forbudt at fede Stude,
men da Borgerne ikke kunde blive Ejere af Jordegods, med
mindre de var af Adel, kunde der i Byerne ikke skaffes Foder
til ret store Mængder af Fedestude.
Med Hensyn til Korndyrkning var Forholdene gode ogsaa
for Bønder; man ser derfor, at hvor Jorden er god, der udvides
Korndyrkningen, og Kvægavlen indskrænkes. Adskillige Ha
ver, der før var Græsbed, tages under Plov, og Landgildet paa
disse Egne ændredes saaledes, at Smørskylden afløstes af
Kornskyld efter den faste Regel, at en Fjerding Smør afløstes
af tre Tønder Byg, eller en Skæppe Smør af to Tdr. Byg. (Der
skulde 8 Skpr. Korn, men kun 6 Skpr. Smør til en Tønde).
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For Kongen og Adelen gjaldt det om at avle meget Korn og
navnlig at skaffe store Mængder af Foder til Fedestudene, og
Adelen blev ivrige for at forpagte saa mange Kirke- og Konge
tiender som muligt.
Endvidere gjaldt det om at udvide Hovedgaardene og at
faa Bøndergodset samlet omkring disse for derved at faa merog mer Hoveriarbejde baade af Gaardmænd og Husmænd.
Efterat den nordiske Syvaarskrig endelig var ført til Ende
1570, begyndte de store Godssamlinger at tage Fart. Dette
skete saa godt som udelukkende ved Mageskifter, og Kongen
gik i Spidsen.
Frederik II.s store Iver for at samle alt Godset til sig
omkring sine Slotte Frederiksborg, Skanderborg og Kolding-,
hus, havde sikkert nok sin Hovedaarsag i, at han var en vældig
Jæger, og for at Jagten den Gang kunde blive rigtig spændende,
maatte Jagtomraaderne være meget store, saa at Jægerne paa
Hesteryg kunde forfølge de jagede Dyr ofte paa Strækninger
af flere Mil, og de Jagtomraader, Kongen fik samlet sig, var
meget store. Omkring Frederiksborg fik han saaledes samlet
hele Nordsjælland og omkring Koldinghus ikke mindre end fem
Herreder eller et Omraade over ti Gange saa stort som hele
Hindsholm.
For Adelen laa Fordelen ved Godssamlingen særlig deri,
at Bøndergodset kunde samles omkring Hovedgaardene. Alt
det Bøndergods, der laa eller kom til at ligge i samme Sogn som
den Hovedgaard, det hørte under, var eller blev skattefri; men
det var selvfølgelig ikke Meningen, at Skattefriheden skulde
komme Bonden til Gode; nej hele Fordelen tog Godsejeren til
sig, og Fæsterne eller »Tjenerne«, som de stedse kaldtes, maatte
betale Skattefriheden med forøget Hoveriarbejde.
Naar Fæstegodset blev samlet omkring Hovedgaarden, blev
der tillige bedre Lejlighed til dennes Udvidelse. Ikke alene
kunde en Græsmark tages under Plov, men en Del Bondejord,
og ikke saa sjældent Jord af hele Landsbyer, blev lagt ind under
Hovedgaarden.
Paa Hindsholm foretoges ingen større Mageskifter før kort
efter Aar 1600; men i det 16de Aarhundrede fik Kongen dog
samlet saa meget Strøgods sammen, at han ved Aar 1600 ejede
næsten hele Stubberup Sogn, det allermeste af Dalby Sogn og
en betydelig Del af de andre to Sogne.
Kristoffer Pallesen af Slægten Ulfeldt, en Søn af Palle
Andersen til Hverringe, boede paa Jershave i Revninge Sogn.
Han ejede fire Smaagaarde i Martofte i Stubberup Sogn, og da
Kongen ejede 2 større Gaarde i Revninge med noget nær samme
Hartkorn som Martoftegaardene, saa var der god Grund til at
bytte, og Mageskiftet blev foretaget i Aaret 1526.
1528 fik Kronen ved Mageskifte med Fyns Bisp, Jens Ander
sen Beldenak, Hersnapgaard og to andre større Gaarde i Her-
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snap samt begge Birkebjerggaardene. Bispedømmet fik til Gen
gæld Ørbæk Mølle samt en Del Bøndergods i Ørbæk, som tid
ligere havde tilhørt Hr. Poul Laxmand, men af Rigsraadet var
bleven Kongen tildømt.
Efter Reformationen tog Kronen saa hele Bispegodset til
sig; paa Hindsholm udgjorde dette i alt 18 Gaarde.
Fra Reformationstiden og til Aar 1600 erhvervede Kronen
enkeltvis nu og da en Del Gods, en a to Gaarde ad Gangen.
Det hele beløb sig til henimod en Snes Gaarde og et Par Huse.
Efter disse indledende og forklarende Bemærkninger gives
her saa et kortere Uddrag af foran nævnte Lensregnskab.
Uddrag
af Lensregnskabet over Eschebierrig Len fra 1 Maj 1578 til
1 Maj 1579.
1. Olldengieldt
oppeborid paa Hindtzhollum thette aar, som kong tz
alliene thilkomer.
Martofjte.
2 gamle suin { Frandtz Lauersenn
aff 28 suin
12 ß { Hanns Knudtzsenn
aff 2 suin og 9 grise
Anders
Marquersenn.
Va fr. thorsch {
aff 3 suin
1 vng suin { Anders Søffrensenn
aff 10 vng suin
Jep
Lauersenn
Vj thøne thorsch |
aff 3 suin
’/2 thøne thorsch { Jøren Pedersenn
aff 4 suin
1 fr: thorsch J Hanns Alsing
aff 2 suin
Nørschouff.
1 gi. suin f Jakob Stolpe
l aff 13 suin
Anders Nielsenn och
(
2 gi. suin
1 hans dreng aff 15 suin
li-e thøne thorsch 1 Karen Niels is
1 aff 4 suin
2 gi. suin I Jens Samsing oc Ael
1 Jensenn aff 16 suin
Ma§ Pedersen
’’a thøne thorsch j
aff 1 sou med 5 grise

may tz
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S u m m a riu m
aff ollengieldt oppebaarit paa Hindtzhollum thette aar: Pendingey? .Ç 5 ß, gamel svin 73%, Wngsuin og gris 3, thorsch
3 tr 1 fr. (3 Tønder 1 Fjerding).
Enkelte Hindsboer havde Svin paa Olden i Skove udenfor
Hindsholm. Saaledes havde f. Ex. 1 Mand i Dalby og 3 Mænd
i Midskov deres Svin paa Olden i Skoven ved Svendborg, og
Lauers Thunemose i »Birchebierrig« havde sine 12 Svin paa
Olden i Killerup Skov ved Odense.
2. Winndfeller.
oc schouff, somm er soldt paa Hindtzhollum thette aar, somm
kongtz Maytz alliene th ilkommer.
Marthoffte.
10 ß Chresten Marquersenn for en green.
1 V Peder Hansenn og Rasmus Marquersenn for en
liden roduelt felle.
1 % Frandtz Lauersenn for 1 liden grøn feile paa 4 less.
Thoppen kom til Eschebierrig.
1 V Hanns Ibsenn for et roduelt three paa 9 less.
4ß Peder Herre for en liden støcke thop.
4 ß Jep Lauritzen for 1 grenn paa 2 less.
1 % (' Hanns Michelsenn for en affbrosten felle.
6 ß Hanns Ibsen for en affbrosten felle.
S u m m a riu m .
Pendinge 355 jj’ 7 ß,
Hauffre 8 sohip (d. e. 8 Skæpper)
Torsch 1% tr. (1% Tønde).
3. Stedsmaal.
J Peder Søffren y Dalbye thill
20 Daller oc 12 Oxenn ! stedtzmall aff thend gaardt
I Sørren Hansenn ibidem iboede
Erich Michelsenn y Salbye thill
12 Daller oc 8 Oxenn stedtzmall aff thend gaardt ibd. Lauris Jensenn iboede.
Peder Frandtzenn y Marthoffte thill stedtzmall aff
thend gaardt vdj Eggense Knud Pouelsenn afdøde
for 10 Oxenn oc 15 daller; ther aff haffuer hand
5 Oxenn
vdgiffuet 5 øxenn; thi andre oc pendingerne er be
daget thill Michaelis 79.
4. Sagefaid.
10 tl. torsch. — Hanns Marchuersenn og Marthoffte for han
hug Peder Frandtzenn vdj sin hand.
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8 / Ibs, (lybsk), — Jenns Nielsenn af Mesing for slagsmall.
3 £ Ibs. — Her Hannsis suendt af Mesing for bordag.
maal, Overfald).
NB.

(Slags-

Her Hannsis suendt. d. e. Præstens, Hr. Hans Sørensens
Avlskarl. Bøndernes Karle kaldtes stedse Drenge, men
Avlskarlene i Præstegaardene var noget højere paa Straa
og kaldtes Præstesvende.

2 øxen. — Hanns Lauersønn for bordag han gjorde med Ras
mus Marchursenn paa Lang.
6 daller

— Frandtz Bull oc Frandtz Lauersen paa Lang for
nogen gamell grenne thi stuffnedt

6 daller. — Peder Bunde y Messing Anders Hansenns dreng,
for noget han hug paa Anders Harsings schouff.
3 øxenn og 5 daller. — Jørren Lauersønn, somm thiente Olluf
Matzsønn y Mischouff for hand icke thiendet. (ikke gav
Tiende).
5. Forlov.
18 ß.

— Jep Hannsenn y Marthoffte thill førloff for noget
guodttz (Gods) han førde fraa Lang.

18 ß

— Laueritz Jensenns børn thill førloff.

18 ß.

— Matz Frandtzenn og Hersnap thill førloff.
S u m m a r iu m

paa gaardfestning, sagefald oc førloff oppeborrid paa Hindtzhollum
thette aar, somm kong may alliene thilkommer:
Pendlnge 75 daller 12 ß, Øxen 30,
Torsch 1 V2 lester, (30 Tønder)
Laurits Brockerihuus.
1. Nvbr. 1579 fratræder Axel Viffert Nyborg Len, og Laurits
Brockenhuus faar dette store, indbringende Len, endskønt han
kun er 27 Aar.
Han var eneste Søn af den dygtige og tapre Frans Brocken
huus, der faldt i den nordiske Syvaarskrig.
Det er Frans Brockenhuus, der 1554 byggede Egeskov, som
den staar endnu. Denne Gaard giftede han sig til, selv var han
fra Bramstrup i Nørre Lyndelse Sogn.
Det var vel sagtens Faderens store Fortjeneste, der skaf
fede Sønnen dette store Len i saa ung en Alder. Det viste sig dog
snart, at han var en saare uheldig Person. Han var meget
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lunefuld, saare grisk og hævngerrig, og da han tilmed ofte optraadte paa en kluntet og klodset Maade, saa blev der tit noget i
Vejen med ham. Ofte blev der ført Klager over ham, og en
Mangfoldighed af Kanceliskrivelser omhandler hans Meriter.
Tilsidst drev han det da saa vidt, at han fik sin Afsked paa
graat Papir, idet han fra Kongen modtog følgende Skrivelse,
dateret 30. Januar 1601 :
Missive til Laurits Brochenhuus! Da Kongen førstkommende
1. Maj vil sætte en anden Lensmand paa Nyborg Slot, som han
hidtil har været forlenet med, befales det ham at indrette sin
Lejlighed derefter og til den nævnte Tid overlevere Slottet og
Lenet med Inventarium og andet til den Person, som Kongen
sætter til Lensmand.
Som rimeligt er, tog denne Afskedigelse haardt paa ham.
Han levede kun faa Aar efter, og efter hans Død kom hans Datter'
Rigborg ud. Hende havde han ladet indmure paa Egeskov.
Hun havde, mens hun var hos Dronningen, forseet sig med Kon
gens Kammerjunker Frederik Rosenkrants.
Laurits Brockerihuus
og Kronens Bønder paa Hindsholm.
Til stort Held for Hindsboerne maatte Laurits Brockenhuus
fratræde Eskebjerg Len allerede 1588; men skønt han med
Aarene blev værre og værre, saa fik dog Kronens Bønder paa
Hindsholm i de 9 Aar, de stod under ham, hans Lunefuldhed,
Gridskhed og Vilkaarlighed i høj Grad at føle.
I den første Jordebog efter Reformationen hedder det om
baade Gaardmænd og Husmænd i Martofte, at de skal gøre Uge
dage til Eskebjerg. Derimod lader det til, at Pløjning m. m. blev
foretaget af lejede Plovmænd og med Gaardens egne Trækdyr;
men efter Laurits Brockenhuuses Overtagelse af Eskebjerg Len
faar Kronens Bønder Befaling til »at hjælpe til med at pløje til.
Eskebjerg Ladegaard«. Her er altsaa kun Tale om »Pløjning«
og kun om »at hjælpe til« med dette Arbejde, og denne Byrde
kunde derfor ikke blive særlig trykkende, hvis den ikke blev
udvidet langt ud over det, Befalingen lød paa; men da Lensman
den som en Del af sin Løn havde Udbyttet af Ladegaarden, saa
kan man være vis paa, at han paalagde Bønderne alt det Arbejde,
han kunde komme afsted med.
Hindsboerne var den Gang meget fredelige, de led og taalte i
Stilhed; men da der var gaaet nogle Aar, blev Lensmandens
Overgreb saa store, at de endelig besluttede sig til at klage
over ham til Kongen.
Hvad Klagen gik ud paa, og hvori de paaklagede Overgreb
bestod, faar vi at vide af følgende Kongebrev, dateret
14. Marts 1585:
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Til Laurits Brockenhuus!
Da Kronens Bønder paa Hindsholm har klaget over, at de
besværes meget og ofte med at gøre Ægt og Arbejde til hans
Gaard Vrangstrup, paalægges det ham, s k ø n t h a n s k r i f t 
lig h a r e r k læ r e t, at h a n ik k e h a r b r u g t B øn
d e r n e t i l A r b e j d e v e d s i n G a a rd , alligevel alvor
ligt ikke at bruge nogensomhelst Bønder under Nyborg Slot til at
gøre Ægt og Arbejde til sine Gaarde, saafremt Kongen ikke skal
tænke et andet Sind dertil.
Den i Brevet nævnte Gaard, som her ved en Skrivefejl kal
des Vrangstrup, er Laurits Brockenhuuses Fædrenegaard Bram
strup i Nørre Lyndelse Sogn. En Ægtkørsel fra Hindsholm der
til vilde frem og tilbage udgøre en Vejlængde af 10—14 Mil,
saa det er ikke underligt, at Hindsholms Bønder vilde gøre et
alvorligt Forsøg paa at blive fri for slige Ture.
Kongen holdt altsaa med Bønderne, endskønt Lensmanden
forsøgte paa at lyve sig fra det hele; men Lensmandens Natur
var af den Art, at nu vilde han hævne sig paa Bønderne, og et
Kongebrev lidt yngre end det forrige fortæller om dette mis
lykkede Hævnforsøg: Brevet er dateret 13. April 1585, er stilet
til Kronens Bønder paa Hindsholm cg lyder saaledes:
»Kongen har bragt i Erfaring, at de ikke har villet søge til
Kronens Mølle i Nyborg med det Korn, som de skal have malet,
men trods Kongens Forbud har søgt til andre Møller med det,
hvorfor Lensmanden paa Nyborg har ladet dem tiltale og lovfor
vinde.
Skønt Kongen nok kunde have Aarsag til at lade dem und
gælde for deres Ulydighed, vil han dog eftergive dem al Tiltale
og Faldsmaal paa den Betingelse, at de herefter kun søger Kro
nens Mølle til Nyborg Slot. Viser nogen siden Ulydighed i den
Retning, skal denne Sag paany tages op.«
En Mølletur fra Hindsholm til Nyborg Slotsmølle udgjorde
en Vejlængde af 7 -1 0 Mil. M^i Datidens daarlige Veje i Minde
forstaar man, at en slig Møllerejse var meget besværlig.
Paa Hindsholm var der den Gang Vandmøller baade ved
Eskebjerg, Hverringe og Broløkke, men Vandmængden til disse
Møller var saa ringe, at Malingen til Hovedgaardene næppe
kunde overkommes. For at derfor »Tjenerne« til Hverringe og
Broløkke kunde faa malet, var der rejst Vindmøller baade ved
Hverringe og Broløkke; men ved Eskebjerg var der kun den
lille Vandmølle, og Kronens Bønder var altsaa lagt under Ny
borg Slotsmølle.
Kort efter Frederik IPs Død blev Eskebjerg Gaard og Gods
taget fra Laurits Brockenhuus og givet til Rigsraad Erik Har
denberg. Nu holdt Hindsboerne op med at lade male i Nyborg.
Mølleren klagede derover, fordi han saa ikke kunde udrede den
svære Mølleskyld, der var ham paalagt, og et Kongebrev af
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12. Novbr. 1588 indskærpede dem, at de fremdeles havde at
søge til Nyborgs Slotsmølle, og hvis de undlod dette, vilde de
blive straffede.
Nu hører man ikke mere om dette Møllespørgsmaal før i
Aaret 1600*), men da klager Mølleren i Nyborg bl. a. over, at
Lensmanden Laurits Brockenhuus har forbudt Hindsholms Bønder at tage til Mølle ad den Vej, som de plejede at bruge.
Rigsraad Erik Hardenberg
faar Eskebjerg Len.
Ved et Rigsraadsmøde kort efter Frederik IPs Død krævede
Erik Hardenberg at faa Eskebjerg Gaard og Gods til Len uden
Afgift som Vederlag for at være i Raadet. Rigsraadet føjede
rham, kun skulde han holde to Ryttere eller, som det hed den
Gang »tjene Riget med to geruste Heste«.
Laurits Brockenhuus maatte altsaa afstaa Eskebjerg Len,
men fik sin aarlige Løn forhøjet med 250 Daler, 2 Læster Mel,
8 Læster Havre, % Læst Smør, 20 fede Svin, 10 Øksne, 50 Lam,
50 Gæs og saa mange Foderøksne, som Jordebogen formelder.
Erik Hardenberg var en meget rig Mand. Han ejede Mat
trup, som han skrev sig til, Skovsbo o. fl. han havde det store
Hagenskov Len< og nu fik han altsaa tillige det lille, men gode
Eskebjerg Len paa meget billige Betingelser. Han vilde
imidlertid have mere, og Rigsraadet føjede ham endnu en Gang
dg gav ham ved Brev af 23. Maj 1595 »indtil videre« Frihed for
at holde »de to geruste Heste«, d a h a n k u n h a v d e e n
r in g e T in g fo r a t v æ re i R a a d e t.
Dette »indtil videre« betød, at den unge Konge, Kri
stian IV. snart skulde overtage Regeringen, og da dette skete
Aaret efter, maatte Erik Hardenberg finde sig i ved en ny For
bening af Eskebjerg at faa sine Indtægter af dette Len meget
stærkt formindskede.
Ved dette ny Lensbrev af 12. April 1597 forbeholder Kon
gen sig nu Halvdelen af de uvisse Indkomster, al Told, Sise og
Vrag, hele Indtægten af rodhuggen Skov og en Tiendedel af
Oldengælden, og desuden blev det paany paalagt Erik Harden
berg »at tjene Riget med de to geruste Heste«.
Erik Hardenberg er meget misfornøjet med denne Ind
tægtsformindskelse, og Aaret efter er den unge Konge da ogsaa
saa naadig ved et nyt Lensbrev af 8. Juli 1598 at lade ham be
holde noget mere af Eskebjerg Lens Indtægter. Blandt andet
faar han igen Lov til at beholde de uvisse Indtægter, men »de to
geruste Heste« slipper han ikke af med.
*) V ejen fra H indholm g ik gennem B ogense o g A vnslev Sogne, sam l
N yborg L andsogn. D isse Sogne borte A ar 1600 u n d er N yborg L en og det
v ar V ejen gennem visse Sogne, som L. B. forbød ILs B ønder at b ru g e.
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Kirkelader og Bygningen af Taarnet ved Stubberup Kirke.
Ved hver Kirke var der eller havde der været en Kirkelade.
Her modtog Kirkeværgerne den Tiende, der tilkom Kirken. De
havde da at sørge for at faa Tiendekornet tærsket og udnyttet
paa bedste Maade, Kirken til Nytte og Gavn.
Imidlertid blev det mere og mere almindeligt, at Kirke
tienderne saa vel som de gamle Bispetiender, der nu var overgaaede til Kronen og almindelig kaldtes Kongetiender, blev
bortforpagtede, som oftest til en Herremand i Nærheden mod en
fast Kornafgift, og naar det kunde falde nogenlunde belejligt,
blev Tienden leveret paa Herregaarden, og i saa Tilfælde kom
Kirkeladen til at staa ubrugt, og Tid efter anden blev adskillige
Kirkelader nedrevne.
Kirkeladen i Mesinge var endnu ved Aar 1600 i Brug, ja paa
Grund af den øgede Kornavl og deraf større Tiende maatte den
bygges større. Den blev forlænget mod Vest, og da den var
bygget af Grundmur, er det ingen Umulighed, at den kan staa
endnu. Man mener, at det nuværende Mesinge Hospital er den
gamle Kirkelade; men dette er ikke sikkert; thi 24. Aug. 1668
faar Selvejerbonde i Mesinge, Herredsfoged Hans Krag, Skøde
paa Mesing Kirkelade med Forpligtelse til at vedligeholde Kir
kediget , saavidt Ladens Grund naar.
Nogle Aar efter afhænder Hans Krags Søn Knud Krag sin
Selvejergaard til den ny Ejer af Hverringe, Hr. Oberstløjtnant
Krabbe, og Kirkeladen kom derved under Hverringe; men Ho
spitalet har i lange Tider hørt under Baroniet Schelenborg.
Kirketienderne fra Dalby og Stubberup Sogne blev over
ladte til Lensmanden og blev leverede paa Eskebjerggaard,
hvorfor Kirkeladerne ved Dalby og Stubberup Kirker stort
ubrugte. Den i Dalby var opført af Bindingsværk, forfaldt mer
og mer og blev saa nedrevet ret før Aar 1596.
Stubberup Kirke var tidligere uden Taarn; men Lensman
den Axel Viffert, der havde Nyborg og Eskebjerg Len fra
1. Maj 1571 til 1. Novbr. 1579, fik Tilladelse til at nedbryde Kir
keladen og bruge Materialerne til Opførelse af et Taarn.
Axel Viffert fik opført 9 Alen Mur af Taarnet, saa fratraadte'
han Lenet; men den ny Lensmand, Laurits Brockenhuus, fore
tog sig intet, og det lod heller ikke til, at Erik Hardenberg
havde i Sinde at foretage sig noget med Hensyn til at faa Taarnet
bygget færdig.
Samtidig med at Erik Hardenberg fik Eskebjerg, kom der
en ny Bisp til Fyn. Det var Magister Jacob Madsen, en overmaade flittig og udholdende Mand. Han kunde overkomme at
komme rundt i hele Stiftet hvert andet eller tredie Aar. Han saa
sig godt om, og det, han lagde Mærke til og oplevede, optegnede
han i sin Visitatsbog. Denne Bog, et uvurderligt Kildeskrift til
Fyns Historie paa den Tid, er heldigvis bevaret og findes i
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Landsarkivet i Odense. Han fortæller her ikke alene om Kir
ker og Kirkegaarde, om Præsterne og deres Familieforhold, men
ogsaa om Herremænd og Herregaarde, om Landsbyer, Øer og
Søer, Skove, Møller o. s. v. Man faar at vide, hvormange Kirker
han kan overkomme at efterse paa een Dag, og hvor mange Visitatser han paa een Dag kan overkomme. Første Gang han var
paa Hindsholm holdt han paa een Dag Visitats baade i Dalby.
Mesinge og Viby og desuden fik han efterset Stubberup Kirke.
Selvfølgelig var han Morgenmand. Den første Visitats begyndte
han Kl. 7 om Morgenen ofte efter en lang Køretur forinden.
17. Marts 1589 er han første Gang paa Hindsholm. Han ser
straks det halvfærdige Taarn ved Stubberup Kirke, som »staar
utillukt og aabent i Regn og Rod, Muren til stor Skade«; men
nu vil han tale med Lensmanden, Erik Hardenberg, om at faa
Taarnet bygget færdigt. Lensmanden er imidlertid sejg; thi
efter Visitatsen i Stubberup 15. April 1595 skriver Bispen i sin
Visitatsbog: »Tornet staar endnu i onde Maade«, og 15. Juni
1598: »Tornet inthet røris ved«.
Imidlertid rammes Erik Hardenberg af store Familiesorger.
Han mister sine tre voksne Sønner, saa han skal gaa i Graven
som den sidste af Slægten. Hans Hustru Anne Rønnow bliver
mere og mere tungsindig, og hans Døtre har arvet det tunge Sind
efter deres Moder. Baade Anne Rønnow og Døtrene bliver
mere og mere ivrige efter at smykke Kirker, og Erik Hardenberg
faar ogsaa Trang til at gøre noget i den Henseende.
Taarnet ved Stubberup Kirke blev nu færdigbygget. Der
blev intet sparet paa at gøre det anseligt og solidt. Det blev
højt og blev forsynet med smukke Trappegavle, og det staar den
Dag i Dag, som det den Gang blev bygget færdigt i Aaret 1600.
Højt oppe paa Taamets sydlige Gavl læser man:
E H B
F A R
1600
Om Kirkeklokken melder Bispen: »Klokken er revnet og
duer til inthet, uden den omstøbes.«
Den nuværende store og klangfulde Klokke er skænket af
Erik Hardenberg. Dette ses af Indskriften, der er saalydende:
Denne Klocke haver ehrlig oc welbiurdig Mand ERICK
HARDENBERG till MATTRVP ladit støbe till Stuberup Kierke
den Tid hand var Lensmand paa Eskeberge ANNO 1601.
Støbt mig Borchart Gellegiesser.
Sagnet
om Marsk Stigs Begravelse i Stubberup Kirke.
Biskop Jacob Madsen omtaler ogsaa Sagnet om, at Marsk
Stig skulde være begravet i Stubberup Kirke.
Han meddeler, at der i Kirken fandtes en liden Messing-
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tavle med Bogstaver omkring, som man antog for Runebog
staver, og som han finder at være ulæselige.
Endvidere fortæller han, at Fru Anne Rønnow, Erik Har
denbergs, i Aaret 1588 (altsaa lige efter, at hendes Mand havde
overtaget Eskebjerg Len) havde taget denne Tavle med sig til
Skovsbo, havde ladet den forgylde og derefter indføre i Kirken
igen.
Tavlen er nu forsvunden, men Thomas Birkerod, Professor
ved Odense Gymnasium har ladet den stikke i Kobber og den
findes afbildet i »Danske Magazin 1747«. Herværende Rids er
taget derfra og kan give en Forestilling om Tavlens Udseende.
Saavidt vides har Professor Birkerod ikke efterladt sig no
get skriftligt om denne Tavle, men Sønnen Jacob Birkerod,
Landsdommer paa Fyn, har blandt sin Faders Papirer fundet
en Del lærde Mænds Breve og Betænkninger, som omhandler
denne Tavle. Disse Papirer har han egenhændig taget Udskrift
af og tilstillet Etatsraad Gram, og denne Historiker har ladet det
trykke i »Danske Magazin for 1747.«
Den første af disse Betænkninger, som imidlertid hverken
er lærd eller betænksom, er fra Sognepræsten til Dalby og
Stubberup, Hr. Provst Mathias Thestrup.
Provsten skriver bl. a.: »Salig Fru Kirsten Hardenberg
»haver ladet Marsk Stig Andersen Hvid eller Pors, som begge
»er een Stamme, hans efterfundne Monument (til et Bevis, at
»han, som slog Kong Erik Glipping ihjel i Finderop og døde
>;paa Hielm, som ligger 6 Ugsøes fra Fyns Hoved, ved Nordskov
»By i Stubberop Sogn, visselig er begraven i denne Kirke)
»reparere og forbedre, som Opskriften paa Tavlen udviser med
»disse Ord: »Anno 1635 lod Velb. Fru Kirsten Hardenberg
»denne Tavle reparere og forbedre«. Overskriften paa Tavlen
»er denne:
»»Anno 1293 døde den ædle og Velbyrdig Mand Marsk
Stig Andersen paa Hjelm og ligger her begraven.««
»Anledningen, hvorledes denne Marsk Stigs Begravelse er
»funden, berettes at være denne: Da Choret skulde bygges og
»til Hvælving føjes, maatte først Alterets Fundament opbrydes,
»og da Haandværksfolkene vare i dette Arbejde, komme de til
»en aflang, hvid Sten.
»Der denne var optagen, fandtes dette Monument. Der har
»været en gammel Tale her i Sognet, at da Tavlen blev først
»funden, var den besat med adskillige Ædel-Stene, hvoraf
>endnu findes en Rubin og mange ledige Huller, som holdes for
»et vist Tegn, at Marsken der har haft sin Begravelse . . . .«
Den lærde Magister Peder Luccoppidan, Præst paa Taasinge,
er mere ædruelig og nøgtern end Provsten i Dalby. Han skri
ver til Thomas Birkerod bl. a.: »Dette Epitaphium udi Hinds»holms Kirke, som »tillægges Marsk Stig, synes mig saa obscur
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»og indviklet, at næppe nogen kan finde nogen vis og sikker
»Udtydning derpaa«.
En Søn af ovennævnte, Magister Niels Luccoppidan, Præst
i Landet paa Taasinge, skriver 1729 i et Brev til Provsten i
Dalby, at nævnte Tavle næppe kan have noget at gøre med
Marsk Stig; thi i saa Fald maatte nogle Bogstaver kunne hen
tyde til Mandens Navn, men det findes der ingen Tegn til, at
Indskriften næppe kan være i et eller andet fremmed Sprog,
fordi Bogstaverne er latinske, og man i alle offentlige Breve og
Indskrifter brugte det latinske Sprog, samt at Indskriften sikkert
er paa Latin; men da der mangler Skilletegn, og der ikke findes
hele Ord, saa har det hidtil ikke været muligt at læse Ind
skriften.
Selve Tavlen var kim lille, 12 Tommer lang og 7% Tomme
bred, var af Træ og belagt med forgyldt Kobber.
De, der ønsker fyldigere Oplysninger om denne Sag, henvises
til »Danske Magazin for 1747«; men dette maa være tilstrække
ligt til at sandsynliggøre, at Talen om Marsk Stigs Begravelse i
Stubberup Kirke kun er bygget over løse Sagn og intet har at
gøre med virkelig Historie. Nu er man forøvrigt paa det rene
med, at denne Tavle har været Forside af et Bogbind fra Ilte
Aarhundrede.
Hindsholms Kirker.
I sin Visitatsbog har Biskop Jacob Madsen tegnet et grovt
Rids af hver Kirke. Der er ogsaa Rids af alle Hindsholms fire
Kirker. Biskoppen er en daarlig Tegner, men disse Rids er
alligevel meget værdifulde; thi de viser, at Kirkernes udvortes
Skikkelse kun er ændret ganske lidt i de forløbne godt og vel
300 Aar.
Stubberup Kirke.
Foruden hvad der alt er meddelt om denne Kirke, fortæller
Bispen, at Kirken er dedicerit St. Laurits, at den ligger paa et
Bjerg, er tækket med »Holestien«, men der fejler nogen. Der
er en ny Prædikestol »Synder op til Siden«, og ny Stole. Der er
tre Pergaments Bøger; men de er fordærvet, der er skaaren
meget af; Kirkegaardsmuren er god, og der er en Ask paa
Kirkegaarden.
Dalby Kirke.
Denne Kirke er helliget St. Peder og er vel ved Magt, har
Taarn. Der er fem Hvælvinger, en smuk Prædikestol og ny
Stole. Der er Stole til Lensmanden og Fruen ligesom i Stub
berup. Der er 2 smukke Messingstager paa Alteret, smukke
Messeklæder og alle Bøger, og ny Kampestensmur omkring
Kirkegaarden.
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Mesinge Kirke.
Mesinge Kirke er helliget St. Catherin®, er lang og har et
Taarn og to Spir, et lille paa Midten og et større paa den østre
Ende. Kirken har 6 Hvælvinger, er tækket med Bly paa hele
Søndersiden samt paa Nordsiden ved Taarnet, det øvrige med
»Holsten«.
Der er to »skøne Clocker« og to smaa Klokker i det lille
Spir, som ikke kan bære dem. Der er ny Stole og smukke Mes
seklæder, som dog er gjorde af gamle, onde i Aaret 1592, og
saa er der et Segerværk (et Kirkeur.)
Viby Kirke.
Denne Kirke er uden Taarn. Paa den østre Ende er et Spir
tækket med Spaan og med to smaa Klokker i. Paa Kirkegaarden
er der Klokkehus med to Klokker udi. Kirken er tækket me<i
dobbelte Sten. Der er fem Hvælvinger; en liden bag Altret med
en liden Dør til. Stor indelukt Kor. En ny skøn Prædikestol
ved Søndersiden; men den gamle staar endnu og blev brugt af
den gamle Præst.
Hindsholms Herregaarde.
Foruden Eskebjerg i Stubberup Sogn laa der i Mesinge Sogn
Torslundegaard og i Viby Sogn Hverringe og Brolykke.
Torslundegaard
ejedes henimod Slutningen af 16de Aarhundrede af Erik Korfitsen Hardenberg. Biskoppen kalder ham stedse »fattige
Erik Hardenberg«. Han var en daarlig Økonom, og han har
nok tilsidst ikke andet tilbage end den lille Torlundegaard,
der laa i Taarup og gik i Arv til hans Datter Anne.
Anne Hardenberg til Torlundegaard, født 28. Decbr. 1558,
var først gift med Anders Bjelke til Bellinge (paa Falster.)
Deres Bryllup stod i Nykøbing Falster den 24. Oktober 1585,
men Ægteskabet varede kun kort; thi Anders Bjelke kom i
Slagsmaal 5 April 1588 med Peder Eggertsen Sandberg, der
stak ham ihjel, og han blev begravet i Sønder Kirkeby paa
Falster.
Paa Hindsholm, særlig i Viby Sogn, var der i det syttende
Aarhundrede en ret talrig Bondeslægt, der kaldtes Bjelke; men
denne Slægt kan næppe nedstamme fra denne Anders Bjelke.
I hvert Fald var hans Ægteskab barnløst.
Anne Hardenberg blev anden Gang gift med Sivert Sehested. Hun døde 1612 og er sandsynligvis begravet i Mesinge
Kirke; i hvert Fald findes der i Kormuren en Ligsten over
hende og hendes to Mænd. I Mesinge Kirke findes ogsaa en
Ligsten over Anne Hardenbergs Moder, Regitze Ulfeldt, der
døde 1571.
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Torslundegaard kom nu paa andre Hænder. Først ejedes
den af Axel Rosenkrants og dernæst af Sønnen Holger, som
1631 solgte den til Thyge Brahe paa Eskebjerg, en Søn af Rigsraad Axel Brahe, der 1603 var bleven Ejer af Eskebjerg.
1662 er Torslundegaard blevet til to Bøndergaarde under
Eskebjerg, hver med noget over 9 Tdr. Hartkorn, og ved Ma
triklen af 1688 blev den ene af disse Gaarde sat til Hartkorn
11 Tdr. 3 Skp., den anden til 10 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk.
Broløkke.
Broløkke er en gammel Gaard. Den omtales allerede i det
fjortende Aarhundrede. Henimod Slutningen af 16de Aarhundrede ejedes den af Jacob Viffert, men han døde 1592 og
blev begravet i Viby Kirkes Kor.
Hans Moder, Mette Rønnow, blev saa Gaardens Ejer. Hun
døde 1601 paa Hvidkilde, og Liget blev sat ind i Egense Kirke;
men nogle faa Dage efter blev det ført til Viby og nedsat ved
Siden af Sønnens. Over Graven blev der lagt en Sten, hvorpaa
begges Billeder var indhugget, og Stenen laa en Alen højere
end Gulvet. Efter Mette Rønnows Død arvedes Broløkke af
hendes Søster, Anne Rønnow, Riigsraad Erik Hardenbergs.
Hverringe
ejedes i henimod 150 Aar af Slægten »Lykke«. Hvornaar den
første af denne Slægt, Rigsraad Peder Lykke blev Ejer af
Gaarden, vides ikke, men 1527 fik han Livsbrev paa .Koruppe
Gods«, »Gedtskows Madt« og Romszøø. Koruppe er det nu
værende Kejrup i Kølstrup Sogn, og Gedskov ligger lige Nord
for Kerteminde og hører nu ind under Byen.
31. Nvbr. 1542 fik Peder Lykkes Søn, Rigsraad Jørgen
Lykke, Brev paa, at kgl. Maj. skylder ham 400 Jochimsdaler,
gode af Korn og Slag, 500 Mark lybsk i gode dobbelte lybbiske
Skilling, som ginge og gæve er i Lybech og Hamborg, og 1600
Mark danske Penge i saadant Mønt, som nu er gangbar her i
Danmark. For disse Penge pantsætter Kongen til Jørgen Lykke
en Del Gods i Skaane og paa Laaland samt Keruppe Gods og
Gødtskoff, Maade i Fyn, som han nu selv har i Værge. Dog skal
ingen befatte sig med Kronens 0 »Ramsøe«, som kgl. Maj. vil
have sig forbeholdt.
Siden bliver Jørgen Lykkes Søster Anne Ejer af Hver
ringe. Hun er gift med Anders Bille, men da hun bliver Enke
og vel ingen Børn har, tilskøder hun i Aaret 1557 sin Broder
Jørgen en Del Jordegods og deriblandt Hverringe med tillig
gende Bøndergods, dog saaledes, at hun beholder det hele. saa
længe hun lever.
Af dette Skødebrev ser man, at Hverringe den Gang var
fattig paa Bøndergods; det var kun 3 Gaarde i Maale, 1 i Viby
og 8 Ugedagshuse i Maale.
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Anne Lykke gifter sig for øvrigt igen og det med ingen
ringere end Rigets Marsk, den gamle Otto Krumpen. Da Mar
sken derved er bleven Bruger af Hverringe, beretter han til
Regeringen, at Hverringe Enemærke og Maale Mark skyder sig
ind paa hinanden, at Kronens Skov paa Hindsholm løber ind
paa hans Skove under Hverringe, og at der intet Skel er gjort
mellem disse Ejendomme.
I den Anledning blev 6 Adelsmænd tilsagte til sammen
med Lensmanden Frants Brockenhuus og Sandemændene paa
Hindsholm at undersøge al Lejligheden, og hvor der ikke er
Skel mellem disse Ejendomme, skal de ride og gøre ret Skel
med Sten og Stabel.
Maale By flyttet.
En 40 Aar tidligere var der blevet redet og gjort ret Skel
mellem Kronens Ejendomme og Maale Mark, og dette »Ride
brev« er særlig interessant derved, at man af dette faar at vide,
at Maale By nogle Aar i Forvejen var bleven flyttet.
Herregaarde har i den historiske Tid ofte skiftet baade
Navn og Plads; men Landsbyerne har bevaret deres gamle
Navne og deres gamle Pladser.
Saa godt som alle vore Landsbyer er mindst 700 Aar
gamle, og paa den Plet, hvor de nu ligger, har de ligget siden
Valdemarernes Dage, og Navnene har de beholdt til den Dag
i Dag. At flytte en Landsby er noget ganske enestaaende, og
det er meget muligt, at Maale er den eneste By i Danmark,
der har skiftet Plads i den historiske Tid.
Derimod tyder adskilligt paa, at man i det ellevte og tolvte
Aarhundrede ikke saa sjældent flyttede Landsbyerne. Bygnin
gerne var jo den Gang nemme at flytte, og navnlig i Jylland
flyttede man fra lette til noget sværere, men mere frugtbare
Jorder.
Ovennævnte Ridebrev lyder saaledes:
»Niels Høg, Jørgen Marsvin, Jens Stigsøn, Laurids Skinkel,
»Niels Bild, Hans Friis, Johan Brockenhuus rede Markskel
»mellem Kronens Skov og Mark og Maaløe Skov og Mark efter
»kgl. Befaling. Kongens Foged paa Eskebjerg, Niels Svindinge
»var til Stede med Oldinge, som vidnede, at det Skovned, som
»ligger Østen og Norden op til Malø, har hedt Malø Skovned af
»Arilds Tid, baade før Byen f l y t t e d e s og siden; item at
»Kallehave Mose har været til Kronen af Arilds Tid. Og saa
»vidnede somme af dem, at en, som hed Peder Nielsen, var
»Skovfoged til Eskebjerg og gav »Lov til at hugge i den Skov,
»som ligger mellem Mosen og Malø, da lade Biskop Mogens og
»Niels Urne tage deres Økser fra dem, som huggede i samme
»Skov. Endvidere vidnede nogle af dem, at de selv købte
»Torn af Maalø Mænd i samme Maalø Skovned, f ø r B y e n
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» b le v f l y t t e t . Det findes ogsaa i Sandhed, at det Gærde,
»som de gode Mænd har givet Kongen beskrevet, staar inde
»paa Kronens, vidt over det Skel, som Sandemænd gjort haver.
»De vidnede alle, at Sandemænd blev tilkrævede af Hr. Hans
»Valkendorf til at gøre samme Skel og ikke af Palle Andersen
»(til Hverringe). Fremdeles vidnede de, at der gaar et gam»melt Gærde frem, hvor det Sned er hugget igennem Byen,
»f ø r B y e n v a r s a t , h v o r d e n n u s t a a r . Ridemændene
»kan ikke retteligere skønne, end at det er ret Skel, som San»demændene gjort haver, om saadant Kongen tækkes.
Dat. Malø, Tisdag næst før St. Martyres Dag MDXIX.
(26. Juli 1519).«
Det kunde være meget interessant at faa fastslaaet, hvor
Maale har ligget, før den blev flyttet; men dette kan jo blive
vanskeligt, nu over 400 Aar efter. Imidlertid nævnes der i For
arbejderne til Kr. V.’s Matrikel lidt nordvest for Byen en
»Brandsteds ender aasz«. Dette kunde jo tyde paa, at Byen er
flyttet efter en Brand, hvilket kan være meget rimeligt, men
helt sikker kan man jo af dette ikke føle sig, og Byens tidligere
Beliggenhed og Aarsagen til dens Flytning maa derfor indtil
videre henstaa uopklaret.
Præstevalg og Enkeforsørgelse.
Efter Reformationen fik Sognemændene Ret til at vælge
deres Præst; men boede der Adel i Sognet kom Hovedindflydelse
selvsagt for det meste til at ligge hos denne, og nu og da skete
det, at Kongen greb ind og bestemte, hvem der skulde være
Præst.
Den Gang blev Præsterne saa godt som aldrig forflyttede,
og kunde Præsten paa Grund af Svaghed eller Alderdom ikke
længere gøre Fyldest i sit Kald, maatte han se at faa sig en
Medhjælper, og denne blev saa i Regelen hans Efterfølger. For
det meste blev det økonomiske Forhold mellem den gamle og
den unge Præst ordnet ved en Kontrakt, hvori det bestemtes,
hvilke Indtægter hver af dem skulde nyde, eller udtrykt i Da
tidens Sprog: »De enedes om Renten«.
Naturligvis vilde den gamle Præst helst have en Søn eller
Svigersøn til Medhjælper og Efterfølger; thi derved kunde et
af Børnene blive forsørget, og Tid efter anden blev det almin
delig Sædvane, at Præstekaldene gik i Arv til Søn eller Svoger,
d. v. s. Svigersøn.
Ofte skete det i disse pestsvangre Tider, at en Præst i sin
kraftige Alder bortdøde og efterlod sig Enke, i Reglen med en
talrig Børneflok.
Der var den Gang ingen Pension til Præsteenker og ingen
Hjælp til Børnenes Opdragelse; men da der dog helst skulde
gøres noget for Enker og Faderløse, var det jo baade det billigste

391
-og det nemmeste at faa Enken gift med den ny Præst. Derved
felev der jo sørget for baade Enke og Børn.
Naar der var Enke, stilledes der derfor for det meste det
Krav til den ny Præst, at han for at faa Kaldet skulde tage
Enken med i Købet. For det meste gik den unge Præst til Re
bene; men undtagelsesvis skete det, at Præsten satte sig imod
sligt Forlangende og klagede til Kongen, og var han ellers skik
ket og havde godt Lov, tog Kongen sig gerne af hans Sag og
sørgede for, at han fik Kaldet uden Enken.
Saaledes gik det i Munkebo 1584. Præsten var død af Pest,
og den unge Kapellan i Kerteminde, Hr. Marker Hansen, udførte
en Tid Præstegerningen der, og da Præstevalget skulde gaa for
sig, vilde Sognemændene nok give ham Kald, hvis han vilde
gifte sig med Enken.
Hr. Marker vilde gerne være Præst i Munkebo, men Enken
vilde han ikke have med. Han klagede til Kongen, og i et Kon
gebrev af 17. December 1584 anmodes Lensmanden paa Odensegaard og Fyns Bisp om at forskaffe Hr. Marker Hansen Munke
bo Præstekald — uden Enke —, saafremt han findes skikket
dertil.
Efter adskillige Vidtløftigheder endte denne Sag med, at
Hr. Marker slap for Enken og alligevel blev Præst i Munkebo-,
Paa Hindsholm var der i Aarene omkring 1600 Præsteskifte og Præste valg i alle tre Præstekald, og da disse Skifter
foregik her paa lignende Maade som ellers rundt om i Landet,
skal de kortelig omtales; thi man faar derved klare og livlige
Billeder af, hvorledes slige Præsteskifter i Regelen gik for sig.
Da Biskop Jacob Madsen første Gang i Marts 1589 var paa
Hindsholm, var den halvfjerdsaarige Jacob Jenzsøn Præst i
Viby. Han kunde altsaa snart trænge til Afløsning, og et Par
Aar efter, i Marts 1591, kom den gamle Vibypræst »udi stort
Snefog« ud til Odense til Bispen tillige med sin meget unge
Søn, Hr. Jacob, og 6 Bønder fra Sognet. Den ene af disse var
udvalgt af Fru Beate Brahe paa Hverringe, Hr. Jørgen Lykkes
Efterleverske, en anden af Jacob Viffert paa Brolykke, og de
fire var udvalgt af Bønderne i Sognet.
Disse 6 Bønder udtalte over for Bispen, at hvis Jacob, Hr.
Jacobs Søn, maatte ordineres og fandtes god dertil, da skulde de
ikke forskyde ham efter hans Faders Død, men vilde kalde ham
til deres Præst.
Hr. Jacob Jacobsen blev nu sin Faders Medhjælper og siden
Sognepræst i Viby. Han fik 4 Sønner, der alle blev Præster;
den næstældste, Laurids Jacobsen Hindsholm, blev Hofprædi
kant og derefter Biskop over Fyn.
1589 var Hr. Hans Sørensen Præst i Mesinge. Han var 65
Aar gammel og »fejler meget paa Melet«. Kort efter blev han
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gift anden Gang med den 15—16 aarige Sidsel Lauridsdatter
Bremer, Præstens Datter i Dalby.
Den gamle Præst døde kort efter, og Sønnen, Laurids Han
sen, der var Faderens Medhjælper, blev nu Sognepræst. Lau
rids Hansen døde 1603, og hans Efterfølger, Niels Kræmer, æg
tede den gamle Hans Sørensens endnu unge Enke, og da Niels
Kræmer døde Aaret efter, blev Enken gift med Eftermanden Hr.
Hans Andersen. Ja, efter dennes Død 1609 blev hun for fjerde
Gang Præstekone i Mesinge.
I Dalby hed Præsten Laurits Hansen Bremer. Han havde
været Kapellan i Nyborg og var gift, før han 1575 kom til Dalby.
Han var haard mod sin Kone, Bispen formanede ham, og han
lovede at forbedre sig. Da Bispen 1589 var i Dalby, havde han
4 Børn. Den ældste, Sidsel, var 14 Aar og blev et Aar eller to
derefter Præstekone i Mesinge. Den anden, Maren, blev i Dalby,
idet hun siden blev gift med hendes Faders Medhjælper og Ef
terfølger. De to yngste, en Dreng paa 9 Aar og en yngre Pige
var begge »dumme«, d. v. s. døvstumme.
Ved Aar 1600 fik Præsten i Dalby en Kapellan, der hed Niels
Clausen. Denne unge Mand forstod at tage alle med Storm,
baade unge og gamle, baade Bønder og højerestaaende. Præ 
stens Datter fik han snart Lovning paa; Fru Anne Rønnow, Erik
Hardenbergs, blev ivrig for at faa ham kaldet til den gamle
Præsts Efterfølger, endnu mens denne var i Live. Sognemændene vilde gerne give ham Kald, og om det saa var Provsten, Hr.
Hans Pedersen i Kerteminde, saa fik de ogsaa ham med.
Nu gjaldt det om at vinde Bispen, og Fru Anne Rønnow paa
tog sig at faa ham overtalt; men det gik ikke saa let. Bispen
svarede, at Kaldet var ulovligt, der maatte ikke være to Sogne
præster samtidig i eet Kald, og det var en stor Fejl af Provsten,
at han var gaaet med til dette, og Brylluppet vilde han intet
høre om, før han nødtes dertil af Øvrigheden.
Det var 28. Maj 1600, at Fru Anne Rønnow fik dette Svar af
Bispen; men allerede 2. Juni s. A. kom Hr. Niels Clausen ud til
Bispen ledsaget af Hr. Laurits Bremer samt Præsterne til Me
singe og Skellerup, for at fremsætte Begæringen paa ny.
Bispen gav dem imidlertid det samme Svar, som han faa
Dage før havde givet Fru Anne Rønnow. Han vilde intet »rode
derudi«, og han lod dem læse et Brev fra Hr. Vdnstrup, Sjæl
lands Biskop, som denne efter Kongens Befaling havde udsendt
til de andre Bisper.
I dette Brev — fra 1597 — hedder det bl. a. »Hans kgl. Maj.
har bragt i Erfaring, at det hist og her er blevet Skik i alle
Stifter, at Præsterne ofte tager til Medhjælp i Embedet og uden
trængende Nødvendighed vælger til Medtjenere deres egne
Sønner, som de engang har holdt til Studeringer, eller naar de
ingen Sønner har — andre unge Mennesker i det Haab, at de
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skulde ægte deres D ø tre .-------Derved sker det, at det kirke
lige Embede gaar ligesom ved Arveret og i uafbrudt Følge fra
Fader til Søn eller Svigersøn, og Præsterne ved alle Haande Mid
ler tilvender sig den Ret til at vælge Præsten, som i Kirke
ordinansen er forundt Sognemændene. — — Det er derfor
Kongens alvorlige Vilje, at Superintendenterne hver i sit Stift
skal med al Kraft modarbejde denne mod Ordinansen stridende
Sædvane, som Kongen vil have aldeles afskaffet og aflagt. — —«
Det hedder videre i Brevet, at for Fremtiden maa ingen
Præst holde Medhjælper, uden det er strængt nødvendigt. Præ
sten maa ikke selv søge sig en Medhjælper, men Bispen skal
alene have Ret og Magt til at forskaffe en saadan. Han maa
ikke vælge nogen af den Præsts egne Børn, og efter Præstens
Død skal det staa Sognemændene frit for at vælge en anden
Præst, enten han saa er i Slægt med den afdøde Præst eller ikke.
Det er jo ikke underligt, at Bispen ikke turde handle imod
et saa strengt Forbud. Han turde heller ikke tilstede, at Hr.
Niels Clausen blev gift med Præstens Datter; thi ovennævnte
Forbud fortolkedes derhen, at Præstens Datter hverken maatte
troloves eller vies til hans Kapellan i Faderens levende Live.
Et Par Aar senere satte Bispen sig imidlertid ud over For
budet; thi ved Visitatsen i Dalby, 31. Juli 1602, hvor Hr. Niels
prædikede, og hvor Provsten og Fru Anne Rønnow var til
Stede, blev over Bordet Hr. Laurids og Hr. Niels »forligt om
Renten«; Hr. Niels fik sin Maren til Ægte og blev virkelig
Sognepræst efter Svigerfaderens Død, der vist indtraf i
Aaret 1608.
Gift fem Gange.
Paa samme Tid levede der i Mesinge en Bondekone, som
havde maatte friste en ret mærkelig Skæbne.
Denne Kvinde hed Anne Knudsdatter. Hun var født 1521
i Heden og blev 1537, altsaa 16 Aar gammel, gift med Hr. An
ders Rod, første lutherske Præst ved vor Frue Kirke i Odense.
Anders Rod blev Provst, men døde 1553, og Enken drog nu med
sine tre Børn til Dalby og blev gift med Præsten der, Hr. Frands.
Hun levede med ham i 8 Aar, og de havde 5 Børn sammen. Ef
ter hans Død blev hun gift med Eftermanden, Hr. Hans Ander
sen. Med ham havde hun 3 Børn; men da han døde 1575,
maatte hun Aaret efter rykke ud af Dalby Præstegaard. Enke
pension var der som sagt lidet eller intet af. Hvad skulde hun
og Børnene leve af? Hun maatte saa tage til Takke med Søren
Olsen, Degn i Mesinge, og da han døde i 1589, blev hun for
femte Gang gift med Bonden, Delefoged Hans Grønlund i Me
singe. Skønt hun var 68 Aar gammel, da hun sidste Gang gif
tede sig, blev det sidste Ægteskab dog det længste, 22 Aar, idet
hun blev over 90 Aar gammel; hun døde 14. Decbr. 1611.
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En af hendes Sønner af tredie Ægteskab, Hr. Hans Peder
sen Hindsholm, der 1611 blev Sognepræst i Paarup ved Odense,
maatte som lille Dreng sammen med sin Moder og sine yngste
Søskende drage ud af Dalby Præstegaard og ind i Mesinge
Degnebolig. Saa lille han var, forstod han dog godt, at Moderens
Giftermaal med Degnen var fremtvungen ved den haarde Nød.
Da Moderen var død, skrev denne Søn et Mindedigt om sin
Moder, og i dette skildrer han, hvor tung en Skæbne, hans Mo
der havde maattet friste.
Fra Krongods til Adelsgods.
Axel Brahe til Elvidt, Lensmand paa Odensegaard, en yngre
Broder til Astronomen Tyge Brahe, var født 1550 og blev Rigs
raad 1596. Han blev gift 1575 med Mette Giø, og med hende
havde han 6 Børn. Efter hendes Død 1584 sad han Enkemand,
indtil han 1589 blev gift med Kirsten Hardenberg, en Datter af.
Rigsraad Erik Hardenberg og Anne Rønnow.
Axel Brahe ejede bl. m. a. Hovedgaarden Korselitze paa
Falster samt en Del Bøndergods derovre, men dette laa spredt
over hele Øen.
Kongen ønskede at samle Gods paa Falster og tilbød Axel
Brahe Eskebjerggaard paa Hindsholm tilligemed saa meget
Bøndergods, at det hele kunde blive lige i Hartkorn med hans
falsterske Gods.
Axel Brahe, som gennem sin Hustru og Svigerfader var
godt kendt med Godset paa Hindsholm, indsaa let, at dette for
ham kunde være et godt Bytte. Ikke alene laa Eskebjerg ham
mere belejlig, men han kunde faa Bøndergods, der laa samlet
omkring Hovedgaarden, og da tilmed det allermeste af dette laa
i samme Sogn som denne og derved blev skattefrit, saa kunde
han faa Hoveriarbejdet stærkt udvidet; thi Bøndernes Skatte
frihed skulde selvfølgelig komme Ejeren til Gode og ikke
Fæsterne.
Paa Grund af Herregaardenes Udvidelser og Bøndergodsets
Samling omkring disse, blev der god Lejlighed til at forøge
Hoveriarbejdet i høj Grad. Bønderne satte sig til Modværge,
saa godt de kunde, de krævede stedse at slippe med det Arbejde,
som de havde udført fra Arildstid; men Kongen og Adelen stod
sammen i dette Spørgsmaal, og Bønderne blev tvungne til at
bøje sig. Bønderne havde Retten paa deres Side, men de
store havde Magten, og Magten blev sat i Rettens Sted.
Forud for et Mageskifte gik der en Besigtelse og Vurdering
af begge Parters Gods. For Hovedgaardenes Vedkommende
blev det undersøgt, hvor meget der kunde saas af de forskellige
Slags Korn. Rug og Bygudsæd regnedes i »Udsædshartkorn«
saaledes, at lige saa mange Tønder, der saaedes af disse Sædarter, lige saa mange Tdr. Hartkorn regnedes det til. Af Havre
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regnedes der 2 Tdr. til 1 Tønde Hartkorn. Det blev dernæst
undersøgt, hvor mange Læs Hø, der aarlig kunde avles, og 8
Læs Hø regnedes lig med 1 Td. Hartkorn. Endelig blev Sko
vene vurderede efter, hvor mange Svin de kunde føde. 24 Svin
Giden blev sat til 1 Td. Hartkorn.
Bøndergodset blev ofte vurderet paa samme Maade; men
tillige blev dette altid vurderet i »Landgildehartkorn«. Land
gilde var jo en fast Afgift, som Fæsteren svarede til Godsejeren,
det var meget vanskeligt at faa denne Afgift øget, det skete saa
godt som aldrig i nævneværdig Grad, og derfor var Landgilde
en særlig god Værdimaaler. Landgilde kunde bestaa af mang
foldige enkelte Ydelser; de almindeligste var Smør og Korn,
endvidere Høns, Gæs, Lam, Ungnød at føde, og som Regel var
der ogsaa en større eller mindre Pengeafgift.
Ved Hartkornsberegningerne, blev disse mange forskellige
Landgildeafgifter omregnede i Hartkorn efter bestemte Takster.
Til en Tønde Hartkorn regnedes som nævnt en Td. Rug
eller en Td, Byg eller to Tdr. Havre. Endvidere regnedes lig
med 1 Td. Hartkorn 2 Mark Penge, 2 Ungnød at føde, 6 Lam, 12
Gæs eller 24 Høns. 1 Td. Smør sattes til 12 Tdr. Hartkorn. En
delig regnedes 1 Td. Torsk lig med 1 Y* Td. Hartkorn.
Besigtelsen over Eskebjerg Gaard og Gods er endnu bevaret
og findes i Rigsarkivet. Den er underskrevet 12. August 1603
aï Adelsmændene Anders Dresselberg og Jacob Rosenkrantz.
Man ser af denne Besigtelse, at saa vel Hovedgaard som
Bøndergods var særdeles »vel ved Magt«. I de femten Aar
Erik Hardenberg havde haft dette Gods til Len havde han forstaaet at faa meget ud af det ved netop ikke at udsuge det.
I Besigtelsen meddeles der om Hovedgaarden, at der
kan saaes:
I Kongens Mark 2 Læster 1 Td. R u g .............. 61 Tr.
samt 30 Tdr. Havre e r ................................. 15 Tdr.
„ Ankærs Mark 2 Læster Byg er ................. 72 Tdr.
„ Sandvangen 2 Læster Byg ......................... 72 Tdr.
„ Norbjergsløkke og Norhaven 10 Pd. Byg er 30 Tdr.
Er tilsammen Udsædshartkorn 250 Tdr.
Eng kan høstes aarligen baade udi Markerne og udi Eng
haverne 250 Læs.
Om Gaarden er der en Husgraf sat med store Kampesten
ved begge Sider. Ved Graven er opstemt en Dam, som en lille
Vandmølle er sat for; men den maler kun for Gaarden og er
ikke sat for Landgilde.
Der findes ingen Abildhave og ingen Frugttræer ved
Gaarden.
Udenfor Gaarden ligger en Have, kaldet Kohaven med
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nogle unge Aske udi, som ikke høstes, men alene bruges til
Græsning til Gaardens egne Køer.
Eskebjergmarkerne havde den Gang samme Udstrækning
som Schelenborgmarkerne har nu. Kun er de nu kommen noget
nærmere ind mod Hersnap.
I Ankærmarken laa der endnu to Bøndergaarde. Ankær By
bestod oprindelig al 6 Gaarde, de fire var alt nedlagt, og Mar
kerne lagt ind under Hovedgaarden. De to, der var tilbage,
havde Kronen først erhvervet sig 1583. De skulde ogsaa for
svindes, men de kunde ikke godt nedlægges, før Fæsterne var
døde. Disse to Ankærgaarde var ret store. De kunde tilsam
men saa 60 Tdr. Korn og avle 40 Læs Hø.
Landsbyen Nordskov var den Gang en særlig god og vel
stillet By. Den havde god Høslæt og Græsning i de store Skove,
der var henlagt til Byen til Græsning for deres Kvæg, og des
uden græssede de i Skovene paa Fyns Hoved samt i den nord
lige Del af den store Sømoseskov, der laa Syd for og lige op
til Byen.
I den dyrkede Jord kunde der saas 120 Tdr. Byg;
det var ikke meget til ti Gaarde; men Nordskov
bønderne havde deres Hovedindtægt af Kvæget, og deres
Landgilde bestod da ogsaa særlig af Smør, '/■; Td. Smør af hver
Gaard. Foruden den halve Tønde Smør gav hver Gaard i Penge
2 ^ Mark 8 Album samt 2 Høns, og saa skulde hver Gaard des
uden føde en Studekalv, et saakaldet Fødenød (Fønødt). Det
var kun de 9 Gaarde, der gav fuld Landgilde, den tiende Gaard
var noget mindre. Byens Landgildehartkorn beløb sig den Gang
til lige ved 75 Tdr., og nu har Byen kun 30 Tdr. Hartkorn. Da
de store Skove omkring Byen forsvandt, blev den yderst fattig.
Til Grønlund, en større Gaard, til Egense med 2 Gaarde,
Bogense med 3 Gaarde og Lang med 5 Gaarde var der ogsaa
gode Græsgange, og deres Landgilde svaredes derfor mest
med Smør.
Til Byen Martofte laa der ogsaa en Del gode Græsgange,
særlig i den sydlige Del af Sømoseskoven, samt i den sydlige
Øksenhave; men ellers var der i denne By med de gode Jor
der taget godt fat paa Opdyrkning af gamle Græsgange.
Den store Hestehave lige syd for Byen var bleven nedlagt
kort efter Kristian III.’s Død. Hestene var ført andre Steder
hen, og Hestehaven blev overladt til de 15 Fæstere i Martofte,
som den Gang hørte under Kronen, til Opdyrkning, og »Olle
lundt«, der før var Græsbed, blev siden taget under Plov.
I de godt 900 Tdr. Land, der hørte under Martofte, og hvor
af en betydelig Del var Enghaver, Moser og Sø og endnu en ret
stor Del var Skov, var der dog opdyrket saa meget, at der kunde
saaes 335 Tdr. Byg. Der var altsaa til de 19 Gaarde omtrent 3
Gange saa meget Pløjeland, som til de 10 Gaarde i Nordskov;
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men medens der til Nordskov kunde avles 400 Læs Hø aarlig
maatte Martofte nøjes med en Høavl paa 325 Læs.
Til Godset hørte den Gang store Skove, og efter Besigtelsen
at dømme var disse Skove i fortrinlig Orden.
En Del af Skovene var dog bievne til »Laaner« eller
»Markelaaner«, det vil sige Krat med nogle store og gamle
Oldentræer hist og her.
Ordet »Laadden« eller »Lodden« i Betydning af »bevokset«,
særlig med Buske er almindeligt ikke alene i Danmark, men
over hele Norden. Her paa Fyn finder man adskillige »Lodnehøje«, og vi har »Lodne-Brøndstrup« i Modsætning til »BareBrøndstrup«.
De Skove, der blev tildelt Axel Brahe ved Mageskiftet, er
følgende, og hver af dem blev takseret saalunde:
1. Mellø (nu Mejlø) er takseret for Græsning og Underskov
imod Riising udi Falster, som befindes i lige Maade med
Underskov og Græsning.
Svins Olden

2. Føenshoffuet takseret til ........................................
3. Indøen (nu kaldet Jøv), som ligger til Nørsehouff
4. Lungeschouff ligger til Nørschou oc er Marke
laaner til Nørchouff t i l ............................................
5. Dyrrebjerg oc Odderbjerg schou, som och ere
Marchelaaner til Nørsehouff .................................
6. Siømose, som er Eskebjergs Enemærke .............
7. Grønlunds K ohave....................................................
8. Martofte Laaner, som flere Lodsejere ere til, er
takseret den Anpart til Eskebjerg deraf f o r ___
9. Marchelaaner ved Eskebjerg .................................
10. Den Skov til de tvende Gaarde paa Bogennsø for
Summarium paa for’ne Skove er

130
50
150
200
1400
5
222
50
50
2257

Desuden var der endnu en Gaard i Martofte, som egentlig
hørte til Eskebjerg, men sin meste Landgilde skulde den svare
til Dalum Kloster; denne Gaard havde Skov til 27 Svins Olden,
og de fire Gaarde paa Lang, der tilfaldt Axel Brahe, havde
Skove til 80 Svins Olden.
Da Vurderingen baade af Godset paa Falster og Eskebjerg
var tilendebragt, viste det sig, at Axel Brahe kunde faa Eskebjerggaard, de nævnte Skove, en Gaard i Hersnap samt alt
Kronens Bøndergods i Stubberup Sogn med Undtagelse af den
ene Gaard paa Lang. Denne Gaard skulde han ogsaa gerne
have med, og 25. Marts 1606 naaede han det endelig. Til Ve
derlag gav han Gaarden Querntofte ved Varbjerg i Halland samt
Nvbølle Mølle, ogsaa i Halland; men da disse to Ejendomme
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havde mere Hartkorn tilsammen end Gaarden paa Lang, fik
Axel Brahe tillige et Bol i Dalby.
Til Slut skal lige nævnes, hvad Besigtelsen har at melde
om Fiskeriet: »Thill Marthof fte wdj Wongenn Vdt till
Schouffuen Ligger en Lempelig Søe, som møgit er forgroet,
ellers ehr ther Ingen ferske Søer, eller Fischerij till gaarden
eller for’ne godts Vdenn wdj Stranden, medt Bonndtgarnns
Stade eller i andre maade.«
Da Kronen nu havde afhændet sin Hovedgaard paa Hinds
holm samt en betydelig Del af Bøndergodset og Skovene, havde
den liden Interesse i at beholde Resten, og i de nærmeste Aar
afhændes da ogsaa det meste; men saa gik Mageskifterne i Staa,
og da man naaede til Svenskekrigen, havde Kronen endnu noget
Strøgods herude.
1604 foretoges et større Mageskifte mellem Henrik Giø og
Kronen. Henrik Giø afhændede Hovedgaarden Skjørringe og en
Del Bøndergods ovre paa Falster og fik derfor Vederlag særlig
paa Sjælland, men ved samme Lejlighed fik han ogsaa nogle
Gaarde og Huse paa Hindsholm.
I Kronens Skøder hedder det, at han 1604 faar 5 Gaarde
i Birkebjerg og Herligheden af 2 Kirkegaarde, der svarer Land
gilde til Mesinge Kirke eller til Præst og Degn, samt 4 Gade
huse, hvoraf 1 giver sin Herlighed til Kronen og Husleje til
Præsten.
Her maa sikkert foreligge en Fejltagelse; thi der har ikke
været mere end to Gaarde paa Birkebjerg.
Heldigvis er selve Besigtelsen bevaret, og deraf ser man,
hvorledes det hænger sammen. I denne nævnes først de to
Gaarde i Birkebjerg, der e r lige store. Deres Pløjejord ligger i
tre Marker: Skovmark, Dalbymark og Vibymark.
Derefter nævnes tre Gaarde med Pløjejord i Bregnemark,
Mellemmark og Tavlundmark; men disse Marker hører til
Mesinge^ Dernæst er der tvende Kirkegaarde. Den første giver
Landgilde til Mesingekirke samt til Kronen 10 Skpr. Havre og
>1 Foernødshold«; den anden giver Landgilde til Mesing Kirke,
Præsten og Degnen og dette efterskrevne til Kronen: 20 Skpr.
Havre og »1 Foernødshold«. Endvidere nævnes der fire Gade
huse, hvoraf den sidstnævnte giver Husleje til Præsten og Her
lighed til Kronen.
Derefter hedder det: »End ligger der paa Mesinge Mark en
liden Sø, er meget forgroet, kaldet Tagemose søe.«
Denne Sø laa i Tavlundmark, og nu forstaar man, hvorledes
Fejlen er fremstaaet. Som Overskrift over Omtalen af Birkebjerggaardene staar der: »Birohe Bierge«, og da Omtalen af
disse to Gaarde er sluttet, skulde der som Overskrift over det
næste have staaet: »Mesinge«, men denne Overskrift er forglemt.
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Da Henrik Giø ellers ikke ejer Gods paa Hindsholm eller i
Nærheden, ser det noget mærkeligt ud, at han lader sig udlægge
Gods her; men da han er Axel Brahes Svigersøn, forstaas
det bedre. Hvis Godset ikke bliver lagt ind under Eskebjerg,
kan det i hvert Fald styres derfra.
Samme Aar erhverver Henrik Lykke, Ejer af Hverringe, sig
Øen Romsø, og den faar han meget billig, den koster ham kun
eet Bol i Tyvkær ved Vejle.
1606 faar Frederik Qvitzow til Quitzowsholm tre Gaarde i
Midskov og 2 Gadehuse. Dette Gods laa jo ret belejlig; thi
Quitzowsholm, det nuværende Hofmansgave, er jo paa en Maade
Nabo til Midskov, der er kun »Gabet« imellem.
1607 faar Henrik Lykke paa Hverringe den store Stavreskov, takseret til 500 Svins Olden, samt 3 Gaarde i Viby, og Aaret
efter faar samme Mand 1 Gaard i Mesinge, 1 Gaard i Taarup, 2
i Dalby og 4 i Hersnap samt 2 Skovmaal i Østerskov, det ene
kaldet Hegnet, til 300 Svins Olden, det andet, kaldet Martofte, til
200 Svins Olden.
Hverringe kom derved i Besiddelse af alle Skovene langs
Store Bælt lige fra Kikkenborg tæt Nord for Kerteminde og ud
til Sømoseskoven, nu Brockdorff Mark, en Strækning paa henimod 2 Mil, og da alt det Gods paa Hindsholm, der laa under
Hverringe blev regnet til Viby Sogn, fik dette Sogn sin nuvæ
rende ubekvemme Form med en lang Hale mod Nord langs
Store Bælt. Den yderste Spids af Halen blev dog kappet af for
omtrent 80 Aar siden, idet Snavegaardene kom under Stubberup Sogn.
— Nu er saa den 30aarige Periode af Hindsholms Historie
til Ende, den jeg havde foresat mig.at skildre, og der sluttes der
for af her. Vi har set, at i de sidste fem Aar af Perioden gled
de fleste af Kronens Bønder ind under Adelsvælden, og det blev
skæbnesvangert for dem. Vel kunde det til Tider være strængt
nok at være Kronbønder, men for det meste var dog Adelens
Herredømme haardere. Her paa Hindsholm blev det meget
haardt især med Hoveriarbejde. Ja, under Baroniet Schelenborg gik det saa vidt, at der næppe noget andet Sted fandtes saa
svært Hoveri, og det varede længe; det blev først afløst, efter at
Lov af 4. Juli 1850 gav Hoveriydeme Ret til at kræve Afløs
ning. Det bør dog fremhæves, at Juelerne paa Hverringe
stedse har været meget humane mod deres Fæstere.
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Minder og Overlevering
fra ældre Tider i Skovby Sogn
af Fru Martine Hansen, Christiansminde.
O, Fyen, du Danmarks skønne Have,
med tusind Oldtidsminder,
og dine Kæmpegrave;
du os om Fædres Liv og Virke minder.
Skovby Sogn har i Fortiden været meget skovrigt, Navnet
minder derom. Der findes i dette Sogn, som saa mange andre
Steder i vort Land, Minder fra gamle Dage, der giver os Ind
blik i vore Forfædres Liv og Virke; saaledes vil man paa Fo
gense (et Mosedrag), der er den nordligste Del af Sognet og lig
ger ud til Kattegat, finde en Køkkenmødding, som kaldes : Soen«,
og hvis Indhold er en mægtig Askehob og Ben; denne Køkken
mødding stammer sikkert fra Kystbeboernes Tid, og det kan
tænkes, at disse Folk har levet af Jagt og Fiskeri. Den østlige
Del af Fogense (h. t. Bogense Kommune) er et Højdedrag, som
kaldes »Øen«, der skulde fordum have ligget en Borg, som hed
»Hejneborg«; man har desværre ingen Oplysninger om den.
»Øen« har før været omgivet af Havet, og har altsaa været en
0; derfra stammer Navnet. Havet har nemlig i ældre Tider af
sat Vige og dannet Øer, som nu er landfaste. I det vestlige Fo
gense har der været en Vig, Maalet eller Englodden, kaldes
endnu Vestervig til Minde derom. Ligesaa minder den Syd for
»Øen« liggende Lavning, hvorigennem Hovedkanalen har sit
Løb, og som kaldes »Den lille Strand«, os om, at Havet her har
skaaret sig længere ind i Landet.
Nær den vestlige Side af Bogense har der ligeledes været
en Vig; der fortælles, at Havet her har gaaet helt ind til Harritslevgaard, man har kunnet sejle derind med Skibe; meget
tyder derpaa, da man i den Lavning, hvorigennem Møllebæk
ken fra Overmølle*) løber, har funden Tang og Strandskaller.
Harritslevgaard skulde i ældste Tider have været en Sørøverborg; dermed maa ikke forstaas, at Sørøverne har haft Ophold
der, den har derimod været bygget til Værn mod Sørøverne,
*) Overmølle ligger ved vestre Side af Herregaarden og hører til
denne.
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som i hine Tider hærgede vort Lands Kyster. Sagnet fortæller,
at Palnatoke som Fyens Høvding har beboet Harritslevgaard;
men om der i Virkeligheden har været noget om det, vides ikke.
Kælderen under den nordlige Del af Slottet er meget om
talt; den bestaar af to hvælvedeRum, som man har Adgang til fra
Borggaarden, hvor Kælderhalsen findes; naar man gaar igennem
den og træder ind i den forreste Kælder, vil man dér faa se
Resterne af en Snegletrappe, som har ført op til de øverste
Etager, saa Herskabet til enhver Tid kunde komme direkte fra
deres Værelser til Kælderen og igennem denne til Løngangen.
Kælderrummene, som er mørke og skumle, skulde have
været Gaardens Fængsel, og kaldtes da for »Hundehullet«.
Bonden blev kastet i Hundehullet, naar han havde været opsætsig
eller paa anden Maade havde gjort sig fortjent til Straf. Sligt
skete i hine Tider, da Bonden var underkuet, og Herremanden
selv dømte og straffede sine Bønder.
Det vides, at Kongen har ejet Bøndergods her i Sognet, og
har til Tider været Gæst paa Harritslevgaard; derom minder en
Sal i anden Etage, som kaldes Kongesalen. Ikke langt fra
Gaarden, mellem Tofte og Kærby, er der nogle Marklodder, som
kaldes: »Kongslund« eller »Kongelunden«, ligesom Landevejen
mellem nævnte Byer kaldes: »Kongslundsgyden«. Disse Navne,
som stammer fra gammel Tid, minder om Kongefærden der i
gamle Dage, antagelig under Ophold paa Harritslevgaard. I flere
af Herregaardens Marker har man gjort Fund fra fordums Tider,
saaledes har man fundet Oldsager af ikke ringe Værdi i Mølle
løkken Nord for Gaarden, i »Norden Hestehave«: Rester af en
Køkkenmøddång, og i »Forreste Fredskov« ved Christianslund
er der fundet Murrester af et Vagttaarn, som skulde have
staaet der.
Bogense med Fredskoven og Christianslund skulde før have
været en 0, Bøgenæs eller Bognæs var Byens oprindelige Navn.
Næsset med Bøgene har givet den Navn. Den har i fordums Tid
hørt til Harritslevgaard; det menes, at Gaardens Ejere har op
ført de første Bosteder, der blev Byens Ophav, paa Bakkens
sydlige Skraaning. Øst for Bogense har Havet ligeledes skaaret
sig længere ind i Landet, det har ogsaa her skvulpet ind paa
Skovby Sogns Grund, og Øer har været dannet, Navnene:
»Østerø«, »Stegø« og flere andre minder derom.
Den nordligste Husrække paa Harritslev Fælled (de Bo
steder ved den nordlige Side af Vejen, der gaar fra Christians
lunds Jorder mod Vest til Aalbækskoven mod Øst), er ifølge
Udskifteberegningen i det attende Aarhundrede, bygget paa
Strandagre, en Erindring om, at Havet har været nær. Dæm
ninger er i senere Tider bleven opført til Værn mod Havet.
Lidt sydligere ligger »Sølbergmosen« (almindelig kaldet
»Sortmose«), og fortsættende mod Vest: »Fællederne« og »Dam-
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mene . Denne lave Strækning har før været et Vand, som havde
trængt sig ind fra Havet. »Sølbergmosen«, en Del af »Fælle
derne« samt »Dammene« har længe været under Ploven.
Paa Harritslev Bys Jorder har man ogsaa funden Sager fra
fjerne Tider, og Minder knytter sig til forskellige Steder. I
Engløkken har man under Tørveskæring ofte fundet smaa
Hestesko, som sikkert stammer fra en fjern Tids smaa Heste:
ligeledes er der i samme Mose fundet Rensdyrtakker, som la
der formode, at der engang har været en Rensdyrtid.
I »Gruusagre«, eller som den nu kaldes »Grymarken« (til
hører Grygaarden), har man fundet Stenkiler og lignende Old
sager. Flere Steder her i Sognet findes Navne, der ender paa
Spjeld, som f. Eks.: »Bøgsspjeld« ved Smidstruplund, »Smedespjeld« ved »Store Elm« (begge paa Harritslev Mark) og Kirkespjeldet vest for Skovby Kirke. Da Spjeld siges at være old
nordisk og betyder Raadslagning, kan man deraf slutte, at
nævnte Steder har vore Forfædre kommen sammen og
holdt Raad.

„Lille Harritslevgaard“ eller Trappen, som den almindelig blev kaldt efter
Flytningen. Hele Fasaden set fra Gaden, som man ser af Skiltet, har der
ogsaa her, en Tid, været Brændevinsbrændere.

Sydvest for Engløkkerne findes en ældgammel Hvidtjørn,
som bærer det utiltalende Navn, »Djævletornen«, den kåldes og
saa for »Fandens Busk«. Ældre Folk fortæller, at der langt til
bage i Tiden har gaaet en Gangsti fra Bogense forbi denne
Busk til Smidstrup; men ingen turde gaa forbi »Djævletornen«
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efter Mørkets Frembrud, da Skarns Folk holdt til dér og over
faldt forbipasserende.
Ved den sydøstlige Sognegrænse (i Guldbjergvænget), laa
Kronborghuse't, ikke langt fra Guldbjerg Kirke.*) Huset, som
forlængst er nedlagt, var Ledhus og tillige Skænkekro; vej
farende kunde her faa sig en Skænk. Efter Folkemunde at
dømme havde Kromanden ikke den reneste Samvittighed, han
skulde have staaet i Ledtog med Ejeren af »Guldbjerggaarden«
(i Guldbjerg Sogn), der ligger i Nærheden af Ledhuset. Naar
der kom rejsende Kræmmere til Kroen, hjalp Kromanden og
Gaardejeren hinanden med at skaffe dem af Vejen og delte si
den Rovet. Det kunde tænkes, at der har været noget om det,
da man har fundet Skeletter i »Dortes Høje« ved »Guldbjerg
gaarden , men da der senere ved Grusgravninger er fundet
Urner, kan det ogsaa tyde paa Begravelsesplads.

Et smukt Parti fra Bogense Fortid.
Fra venstre til højre ses: En meget gammel Bygning (Landbohjemmet),
som • ndnu er bevaret, foran den den nu forsvundne Vandpost. 4 Midten
den store Købmandsgaard, som for mange Aar siden er ombygget, og
til højre „Trappen“, som nu er forsvunden.

*) Ved Kirkegaardens Udvidelse for nogle Aar siden blev en Munke
stensmur af dækket; det kunde tænkes at der langt tilbage i Tiden har
ligget en Borg; maaske har »Kronborghuset« sit Navn fra den?
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Bidrag til Lille Harritslevgaards Historie.
Nordvest îor Harritslev Hestehave, tæt op til Skoven, laa
»Lille Harritslevgaards, og ved dens søndre Side Hvededam
men, som af ældre Folk paastaas at skulle være en Levning af
Gravene, der har omgivet Gaarden; nævnte Dam er i senere Tid
blevet fyldt. Det var som omtalt i forrige Aarbog, General Fr.
v. Ahrensitorfs (Ejer af Store Harritslevgd.) anden Hustru, Fru
Augusta Elisabeth Rumohr, der som Enke (1695) oprettede
Sædegaarden »Lille Harritslevgaard« af 4i4 øde Gaarde i Har
ritslev By, i alt 28 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb.
I Aaret 1708 forelaa en Ansøgning fra Sønnen Henrik v.
Ahrenstorf paa »Lille Harritslevgaard« (formodentlig da Gaar
dens Ejer), om at maatte anlægge en Kro i Harritslev By, da
Folk ofte nødes til at overnatte dér, naar der var Højvande
ved »Neder Mølle«, og hans Bønder, der hidtil havde herberget
de rejsende og derved mod Forordning af 31. Decbr. 1700, for
lededes til at give sig af med Bryggen og Brænden. At brygge
og brænde Brændevin var ret almindelig paa Landet i de Tider
og fortsattes trods Forbudet mange Aar i Smug; der fandtes ei
Brænderi i mange Bøndergaarde.
I denne By var der Brænderi i gamle Klaus Jørgensens
(Laurits Nielsens) Gaard, som blev benyttet langt frem i Tiden;
særlig i hans Faders Tid blev der brygget og brændt meget.
Bryggekarrene var det tilladt at have til Ølbrygning; men
Brænderiredskaberne var derimod forbudt; der fortælles, at saa
snart det rygtedes, at Toldvæsenets Mænd var paa Færde i Nær
heden, fyldte man i Hast de forbudte Redskaber i en Sæk, som
en Mand drog andet Steds hen med, til Faren var drevet over.
Omsider maatte man — af Frygt for Toldbetjentene, der skulde
paase, om Bønderne overholdt Forbudet — sænke Brænderiredskaberne i Hvededammen, der den Gang var meget dyb. Om
der blev anlagt nogen Kro i nævnte By, har man ingen Oplysnin
ger om; men Nord for Byen langt ude paa Marken har været en
Skæhkekro (Lerkroen), og i sydlig Retning ved Ledet til Guld
bjerg Sogn laa »Kronborghuset«, som ligeledes var Skænkekro.
Henrik v. Ahrenstorf, der døde 1712, var gift med Charlotte,
Oberst de Vinds Datter; de havde i Ægteskabet to Døtre. Fru
Charlotte v. Ahrenstorf, der fik Christian v. Ahrenstorf til Svanholm til Kurator samt tillige til Værge for sine Døtre, residerede
paa Gaarden i 10 Aar. Det lader til, at Fruen — pekuniært set —
ikke var saa godt stillet, eftersom hun i Aaret 1718 har maatlet
pantsætte en Gaard i Harritslev By, og kun 4 Aar senere (1722)
solgte hun og Kuratoren i Forening Gaarden til Ejeren af »Store
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Den gamle Toldbod, som nu er forsvunden,
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Harritslevgd. , Oberstløjtnant v. Hagedorn*) for 7 500 Rbd.
danske Kroner; foruden Gaardens egne Jorder var der noget
Bøndergods, 13 Gaarde i Harritslev, 1 i Smidstrup, 1 i Toderup
og 2 i Tofte By — ialt 93 Td. »Skp.« Fdk. 2 Alb.
I Tidsrummet mellem 1731 og 55 (noget bestemt Aar er
ikke oplyst) blev Gaarden nedbrudt og flyttet til Bogense, hvor
den blev opført nøjagtig i samme Stil, som den paa sin forrige
Plads har staaet; dens første Beboer efter Flytningen til Bogense
skulde have været en Søn af Herskabet paa »Store Harritslev.
gaard«, nemlig Obersten Stige Lassen. Gaarden, som siden den
Tid blev kaldet »Trappen« paa Grund af den høje Trappe til
Gaden, er nu nedbrudt og en smuk Forretningsbygning er opført
paa Stedet. (Crome & Goldschmidts Udsalg, Bogense, Adelgade.)
Af Kilder er benyttet Vedel Simonsens og Lærer Johannes Mol
lers historiske Optegnelser samt mundtlig af forlienv. Gaardejer Rasmus
Mensen (omtrent 90 Aar), Ætling af gamle Klaus og født i Brændevinsbrænderi gaarden og har været Kjer af den.

*) Hagedorn var en myndig Herre, der er blevet bekendt ved sine
Processer, hvoraf her skal nævnes den mærkeligste, nemlig den han førte
med Provsten i Haarslev, Herredsprovst Anders Hvid, der ejede Holsegaard. De nævnes begge som Egnens største Studehandlere, og Sagen
drejede sig — mærkeligt nok — om en Stud! Provsten havde købt en
sortblisset Stud paa Bogense Marked (1732), og næste Efteraar kom den
bort fra den øvrige Flok; hans Røgter fandt paa Maderup Mark en lig
nende Stud. Den blev hentet og brændt med Provstens Mærke; kort efter
solgtes den tilligemed en Del andre Stude og blev afsendt til København.
Nogen Tid derefter gjorde Hagedorn opmærksom paa, at den solgte
Stud tilhørte ham, og at den egentlig var sorthjelmet og ikke sortblisset.
Provsten blev tilsidst overbevist om, at han endnu havde sin sortblissede
Stud, som han troede var bortgaaet, og i hvis Sted han havde optaget og
solgt Hagedorns. Han erklærede sig villig til at aflægge Ed paa, at han
havde handlet i god Tro og tilbød at ville betale; den ansattes til en Værdi
af 6 Daler! Han nægtede derimod at betale Bøde og Sagens Omkostnin
ger, hvorfor Hagedorn lod Processen fortsætte, og Enden blev, at Provsten
mistede »Kjole og Kald«. Han døde siden i stor Armod; men lever endnu
i Folkemunde under Navnet »Studeprovstenc.
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Et tilfældigt Fund!
Da jeg en Gang gennemsøgte »Slagelse Herreds geistlige
Skifteprotokol« fandt jeg følgende i et Skifte efter den noget
forud afdøde Sognepræst Hr. H a n s L a u r i t z e n i Sønderup
og Nordrup, som ikke er uden Interesse for vor Aarbogs Læsere,
hvorfor jeg meddeler et ganske kort Uddrag af det ret vidtløf
tige Skifte: »Den 15te Marts 1697 foretoges Skifte i Sønderup
Præstegaard efter Sognepræsten Hans Lauritzen. Hans efter
levende Enke, M a r e n L a u r i t z d a 11 e r, var tilstede, men de
efterlod sig ingen Børn, derimod havde den afdøde 3 Farbrødre
og en Faster, der havde boet i Rolfsted Sogn paa Fyen, nemlig
R a s m u s H a n s e n , A n d e r s H a n s e n og P e d e r H a n 
s e n (død uden at efterlade sig Arvinger) samt M a r e n H a n s d a t t e r , som alle vare hensovede, men Rasmus Hansens Døttre,
M a r g r e t h e gift med N i e l s P e d e r s e n i Saaderup, L i sb e t h , tjenende i Piils Hus, K a r e n , som var gift med H a n s
M a t z e n i Wissenbjerg Sogn udi Maydenbølleby og nu er bortdød, men har efterladt sig 4 Børn, nemlig 2 Sønner og 2 Døttre.
Og førbemeldte Anders Hansen har efterladt sig en Søn, H a n s
A n d e r s e n , tjenende paa Hindemoe, og en Datter, M a r 
g r e t h e , gift med T h o m a s T h o m s e n i Skielderup. Maren
Hansdatter har efterladt sig en Sønnedatter M a r e n H a n s 
d a t t e r , som nu er hos sin egen Moder og Stiffader, A n d e r s
L a u r i d s e n i Rolfsted. At ovenstaaende forholdt sig saaledes aflagde de tilstedeværende deres Ed paa for Retten.«
Jeg noterede mig dette meget kortfattede Uddrag for mulig
at tilfredsstille en eller anden fynsk Samler, der muligvis netop
savner disse Oplysninger for at finde Forbindelse og gaa videre
i sit Arbejde. Yderligere tænker jeg mig, at denne lille Notis
kan faa almindelig Interesse derved, at den udfylder et aldeles
tomt Rum i Vibergs Præstehistorie, der ikke har andet end selve
Navnet om denne Præst. Her faar vi dog lidt at vide om hans
Familie, hvor han var fra, og Faderens Navn kan vi slutte os til
at have været L a u r i t z H a n s e n . Endvidere er der Grund
til at formode, at Præsten er den ældste af de 4 Brødre.
Baagegaard pr. Tommerup, 5. 3. 24.
F. Hjort.
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Nikolaj Faber som Skolemand.
Den 16. Januar 1847 udsendte daværende Biskop over Fyns
Stift, Nikolaj Faber, et Cirkulære til samtlige Skolekommissio
ner i Stiftet, og da bemeldte Aktstykke indeholder langt mere
end den Slags i Almindelighed, skal det meddeles her; thi det
fortjener at blive kendt.
Ved Læsning af det faar man et noget mørkt Billede af
Skolernes Tilstand i Landsognene paa Fyn, ja, saa mørkt, at
man med Undren maa spørge: af hvilken Grund er Forholdene
saa længe efter 1814 s a a primitive? Hertil maa svares: Ja,
ved Skoleloven 1814 lægges ganske vist Grunden til en bedre
og fastere Organisation for den danske Folkeskole, og Loven
indtager en Hædersplads iblandt de Reformer, der ved Over
gangen til det 19de Aarhundrede indleder et nyt Afsnit i vort
Folkeliv; men Tiden var meget vanskelig for Gennemførelsen
af en saa stor Reform. Det var en fattig Tid og havde været det
fra 1807 og frem efter. Fra 1815 faldt Kornpriseme med en
saadan Fart, at Kapiteltaksten for de 3 Kornsorter fra 1818—24
daler fra 35^ Kr. til 9% Kr. Naar saa hertil kom, at Befolknin
gen slet ikke forstod Nødvendigheden af en Forbedring i Skole
forholdene, da forstaar man lettere Sagens langsomme Frem
gang. Det gik virkelig kun smaat fremad; som et Eksempel herpaa kan nævnes fra Laurits Pedersens Bog: »Almueundervis
ning« : »Byen (Helsingør) fik vel 1815 en Skolekommission, men
den nye Skoleplan blev først approberet den 1. August 1821, og
endda hengik 17 Maaneder, inden den blev ført ud i Virkelig
heden. Den 7. Januar 1822 begynder Skolen,« — men der her
sker stor Uregelmæssighed i Skolegangen. »Snart komme de,
og snart komme de ikke,« hedder det om Børnene.
For i det hele at give en liden Forstaaelse af Skolevæsnets
langsomme Udvikling skal her følge en kort historisk Rede
gørelse: Fra Reformationstiden var vel fremsat Folkeundervis
ningens Princip, der dog ikke blev gennemført, men kun bestod
i Degnelæsning og nogen Hjemmeundervisning; enkelte Steder
var der af private Folk oprettet Almueskoler, som sammen med
de offentlige Skoler næppe udgjorde Vr, af det nødvendige Antal.
Først med Instruktionen for Rytterskolerne 1721 lægges en for
beredende Grund for den senere Skoleordning. Kristian den
Sjette gør Skridtet fuldt ud 1739 ved at give den første alminde
lige Skolelov, der gør det til en Pligt i alle Landsognene at op
rette Skoler; men desværre — »Godsejerne ømmede sig paa
Grund af de daarlige Tider og de store Udgifter, og ved en ny
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Forordning 1740 fik de Lov til selv at bestemme, h v o r d e r
b e h ø v e d e s S k o l e r . « — Følgen blev, at denne Lov kun fik
en meget ringe Betydning, idet ganske faa Skoler blev bygget!
Omkring 1784 var der vel i alle Sogne Omgangsskoler, men
alt for faa, Vejlængden var derfor ofte uoverkommelig og Vejene
meget slette. Der blev saa den 27. Marts 1789 nedsat en stor
Skolekommission, der skulde se at finde Midler til denne van
skelige Sags Løsning. Det var imidlertid ikke let. saa meget mere
som Meningerne stod stærkt delte indenfor Kommissionen mel
lem de ivrige Filantropister med deres »Reformsyge« og de
mere stilfærdige Elementer med Biskop Balle i Spidsen. Blandt
Kommissionens øvrige Medlemmer kan nævnes Grev Ludvig
Reventlov, Brahetrolleborg. Denne Mands Interesse for Skolen
er velkendt. Noget synderligt kom der ikke ud af Drøftelsen,
den var lang og bred og resulterer m a a s k e i Forordningen af
10. Oktober 1806. Efter denne skal der være en Skolekommis
sion i hvert Sogn, og Skolevæsnet skal bringes paa Fode; men
»Skolegangen er formedelst Krigsurolighederne, af hvis Aarsag
saa mange arbejdsdygtige Hænder er berøvet Landmanden ikke
for Tiden i den bedste Orden, imidlertid lovede baade Sogne
præsten og Skolelæreren efter Tid og Omstændigheder at be
fordre denne Sag uden længere Henstilling«, hedder det i en
Beretning fra 1808. Heller ikke efter 1814 stiller Sagen sig
bedre. »I Jylland kunde man endnu 1830 træffe Sogne uden
egentlige Skolebygninger, eller man kunde træffe Skolestuer,
hvor Bordene var plantede i Lergulvet.« Klager lød stadig over
de store Udgifter til Skolevæsenet. »Skal Skoleordningen over
holdes med Strenghed, saa maa hver Mand gaa fra Hus og
Gaard.« — Det var Omkvædet mange Steder!
Men ikke blot det økonomiske Problem er en Hindring efter
1814; et andet Forhold kommer til og bringer Vanskeligheder.
Det er dette, at »Skolen fik ikke Lov til at øge sin Vækst i Fred.«
Der trak et larmende Uvejr op over den med Signalpiber og
Militærmarch. »Den indbyrdes Undervisning« holdt sit Indtog
i de fredelige Skolestuer. Under Feltraabet: »Een Skolelærer
blandt Tusinde Skolebørn« havde denne nye Metode gaaet sin
Sejrsgang over Landene siden Aarhundredets Begyndelse. Alt
Lære- og Læsestof blev opsat paa Tabeller, som blev ophængt
paa Skolestuens Vægge, og Børnene blev inddelt i Grupper, der
lededes af hver sin »Monitor« eller Bihjælper. — I Lande med
liden eller ingen Folkeundervisning var denne fasttømrede Me
tode maaske god nok; men her hos os passede den ikke og
gjorde sikkert stor Fortræd ved at gøre Skolen til et Prøveobjekt,
just som den skulde til at danne sig en Form, passende for dansk
Folkeejendommelighed. »Den indbyrdes Undervisning« har sin
Glansperiode her i Landet fra 1823—1836; det første Forsøg
gøres 1819 i Fattigvæsenets Skole i Bredgade i København. 1822
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gav en kongelig Resolution Tilladelse til Indførelsen af Metoden
i Købstad- og Landsbyskolers yngste Klasser. Den kom dog altsaa ikke til at beherske hele Undervisningen, hvad dens ypper
ste Talsmænd havde ønsket; de slog den straks op til noget stort,
en underlig Overspændthed fulgte fra Begyndelsen Metodens
Tilhængere; det kommer frem i deres hadske Angreb paa ander
ledes tænkende og i deres Indberetninger om Fremgangen, f.
Eks. hedder det fra et Distrikt fra August 1822, at der var 18
Skoler med indbyrdes Undervisning, fire Maaneder efter var der
100 Skoler. Inden 1830 var Metoden da ogsaa indført i mere
end ’/s af Landsbyskolerne og i næsten alle Købstadsskoler.
Allerede ved samme Tid begynder den aabenlyse Modstand
at komme frem. »Den frie Luftning strøg hen over Skolens
Egne og bragte dristig Kritik, hvor der før kun havde været stil
færdig Utilfredshed» Den første Kritiker, der melder sig, e r H.
N. Clausen i 1831 i »Maanedsskrift for Litteratur.« Han gaar
voldsomt frem mod Metoden og dens første Mand, Abrahamson
(kaldet »den røde Bisp«), der føler sig saa haardt ramt, at han
forlangte sin Afsked fra de Poster, der vedrørte Skolen. — I
1836 talte Ole Kirk i Viborg Stænderforsamling imod indbyrdes
Undervisning og anbefalede at give Lærerne Metodefrihed.
Stænderforsamlingen indgav et Andragende herom, men fik Af
slag. — Noget senere kommer Grundtvigs vældige Angreb, vel
særlig gældende den højere Skole, men rammer ogsaa Folke
skolen: » S k o l e n f o r D ø d e n kender hos os hele Folket;
thi det er uden Undtagelse enhver, som begynder med Bog
staver og ender med Bogkundskab, stor eller liden, følgelig alt,
hvad der gennem Aarhundreder kaldtes Skole, alt hvad der
endnu kaldes saa.«
Der er i det hele i 1830-erne ikke saa lidt Røre om Skolespørgsmaal, selv om det først er hen i 40-erne, at Tanken om
en samlet Skolereform kommer frem. Det maa erindres, det er
i Begyndelsen af Stændertiden, hvor Folket i mange Retninger
er ved at vaagne og naar som helst kan kaldes til Selvvirksom
hed; dette Forhold vækker alvorlige Tanker hos alle, hvem Fol
kets og Skolens Sag ligger paa Hjerte. Det Spørgsmaal trænger
sig frem og maa besvares: Kan Skolen med de nuværende Kaar
for Lærerne, de af Børn overfyldte Skolestuer og den bundne
Undervisningsmetode gøre Fyldest?
Nikolaj Faber, den Gang Stiftprovst i Odense, er den første,
som giver et bestemt Nej til Svar. I 1832 udsender han sin
Bog: »Forsøg til et Overblik paa Almueskolevæsenet i Dan
mark.« Her stiller han den bundne Undervisningsmetode paa
sin rette Plads: so m M i d d e l — i k k e s o m M a a l. »Som
et Udtryk af Metodeprincippet, altsaa som ø v e r s t e L e d , som
primus motor, s o m d i r i g e r e n d e U n d e r v i s n i n g e n
og som villende ved Formen og Metoden, som d e t f ø r s t e og
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f o r t r i n l i g s t e , n a a Sk o l e v æ s e n e t s H o v e d ø j e m ed
m a a d e n t r æ d e t i l b a g e . « Han hævder endvidere, at
Metodeprincippet, strengt gennemført, »bemægtiger sig Lærerens
Selvtænksomhed og paa en Maade gør ham umyndig i hans
egen Skole ved at indskrænke hans Selvvirksomhed i de mest
afmaalte Grænser« ogsaa overfor det Barn, »hvor hans sunde
Menneskeforstand maa sige ham, at det er urigtigt.« Under saadanne Arbejdskaar taber Læreren Agtelsen for sig selv og sin
Gerning, og en ligefrem Følge heraf er saa, »at andres Ag
telse for Lærerstanden i Almindelighed tillige aftager«. Dette er
allerede sket. Agtelsen for Lærerne er mindre end før, og
det giver sig Udtryk i, »at der mere og mere er indtraadt en
vis Afknappelses-Maxime, der har ytret sig klart med Hensyn
til Lærernes Boliger, og paa mangt et Sted ogsaa i mere og
mindre Grad med Hensyn paa deres Emolumenter«, og det fin
der ikke blot Sted i Sogne, hvor den økonomiske Evne er meget
ringe, men ogsaa i velstillede Sogne.
Stiftprovst Faber lægger dernæst stærk Vægt paa at faa
Hjemmene til at interessere sig for og om muligt paatage sig
en Del af Skolens Arbejde, hvor det tiltrænges; det maa kunne
lade sig gøre at undervise Børnene hjemme fra det 8.—10. Aar;
thi som det er nu i flere Skoler med overfyldte Klasser kan
det ikke blive ved at gaa. Han skriver: »Var det allerede fra
gammel Tid i mange Sogne ikke ualmindeligt, at Moderen lærte
sit eget Barn at læse indenad, saa kan man ikke tvivle paa, at
den Tid forberedes, da dette med Rette kan fordres i alle hus
lige Kredse.« Skulde de enkelte Hjem nu ikke være i Stand
til at løse denne Opgave alene, kan flere slaa sig sammen og
formaa »fattige Enker, svagelige Mandfolk og Bønderpiger til,
i Mangel af anden Fortjeneste, at gøre sig et Erhverv af at
undervise i de første Elementer.« Derved vil man kunne i
nogen Grad hindre den utaalelige Overfyldning af Sko
lens Klasser. Efter hans Mening maa der højst være 60 Børa
i en Klasse; men i flere Skoler er over det dobbelte Antal. At
dette e r Virkelighed, faar man Bevis for i nogle opgivne Sko
lers Børneantal: i Orte Sogn er der over 200 Børn til een Skole
og een Lærer, og »Sognet har aldeles ingen Midler til at bygge
og vedligeholde 2 Skoler og lønne 2 Skolelærere.« I Skalbjerg
Skole er der i nederste Klasse 130 Børn; i Koelberg 70 i øverste
og 140 Børn i nederste Klasse. »Skønt Skolestuerne nylig er ud
videde og i det hele temmelig rummelige, er det klart, at Bør
nene i nederste Klasse langt fra alle kunne erholde siddende
Plads, men en stor Del staar tæt op til hverandre i sluttede Rader:
men ikke nok hermed; thi foruden de til Skolegang indskrevne
Børn er det en notorisk Sandhed, at der er en hel Del Børn,
som er skolepligtige, men som af vedkommende Skole ikke
kunne modtages.« Tommerup Skole har i øverste Klasse 110,
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i Bederste 111 Børn. Bedre er det ikke i Ubberud Skole med
henholdsvis 110 og 100 Børn.
Som man vil se af det anførte, blotter Stiftprovst Faber Sko
lens Mangler, og stærkt slaar han til Lyd for en Forbedring;
det tager imidlertid lang Tid, før en Forandring til det bedre
sker. Først med Loven af 8. Marts 1856 fastslaas det, at dersom
en Skoles Børneantal overstiger 100, skal der være 2 Lærere.
Man kan dog i Kommunerne gaa den Vej at oprette Pogeskoler
med Undervisning for de Børn, der var under 9 Aar. Ved disse
Skoler kunde ueksaminerede Folk ansættes.
I 1840-erne er der Dødvande i Skolens Verden. Det kan i
det hele ikke siges, at Skolen og Lærerne mod Midten af Aarhundredet havde blide Kaar, og under disse Forhold er det, at
Biskop Nikolaj Faber i 1847 udsender sit Cirkulære, der vist i
mangt og meget e r intet mindre end et Tidsbillede af Skolen.
Det skal derfor anføres her:
»Der er i dette Aar indkommen flere Ansøgninger end sæd
vanligt om Dispensation for Kundskaber til Konfirmationen; fra
eet Pastorat endog for 4 Børn, der — uagtet gaaende i det 16.
Aar — endnu har været saa langt tilbage, at der ved sidste Ek
samen ej har kunnet tildeles dem højere Kundskaber end maadelig eller slet — for Bibelhistorie endog 0. — Forsaavidt dette
maatte have sin Grund i en absolut S t u p i d i t e t , der ved
intet Middel kan vækkes, vil man vistnok kunne blive nødsaget
til at undlade Konfirmationen; men før man kommer t i l d e t t e
f o r v o r t S k o l e v æ s e n y d m y g e n d e R e s u l t a t , bør
det godtgøres, at alvorlige og ekstraordinære Foranstaltninger er
trufne til at forebygge saavidt muligt, at det skal komme dertil,
og det saa meget mere, som det af flere af de i Aar indgivne
Ansøgninger fremgaar, at Usselheden af Skolekundskaber ogsaa
har sin Grund i den Forsømmelse, hvori fattige Børn ved til
tagende Alder gør sig skyldige især om Sommeren, naar de nu i
en Alder af 15—16 Aar, dels endnu hensidder i nederste
Klasse, naar de — næsten udvoksne — egner sig langt bedre
til Virksomhed i det praktiske Liv end til Skolebænken, er det
intet Under, at de aldeles sløves, taber Tilliden til sig selv og
Lyst til Anstrengelser — jo følende deres fysiske Kræfter — let
forfalder til Trods og til sidst viser afgjort Vrangvillighed til
at lære.
Denne ganske naturlige Følge maa det være vor Pligt som
gejstlige og Skolelærere at modarbejde. I denne Vinter er der
gjort Forsøg i den Retning med et Menneske paa henved 22
Aar, der hidtil har hengaaet ukonfirmeret formedelst Mangel
paa fornødne Kundskaber, men som nu især ved Anvendelsen
af Anskuelsesmetoden og ved Henflyttelsen til en Købstad og
fortrinlig privat Undervisning er bragt saa vidt, at han til Paaske vil blive konfirmeret. Denne Metode, der gaar ud paa, ved
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sanselige Genstande at vække Forstaaelsens Begreber, anvend
tes for 40—50 Aar siden meget almindeligt, maaske vel meget:
saa svingede man over til den modsatte Yderlighed, idet man
troede hurtigere, at kunne opnaa Forstandens Udvikling paa den
abstrakte Vej, ved den blotte Metode.
Erfaringen viser os Utilstrækkeligheden heraf, og det er
mit Ønske, at Anskuelsesmetoden, der tildels hyppigere anven
des af flinke Lærere, maatte blive forsøgt med Børn, som i
Forstandsudvikling begynder at staa tilbage. — Paa følgende har
jeg derfor troet at burde gøre opmærksom:
A. 1. Da Anskuelsesmetoden er baseret paa den Fremgangsmaade, at anskuelige Genstande, som Barnet baade kan
se, som ogsaa med Hænderne kan tage paa, at vække Forstan
dens Forestillinger, saa kan dette meget tidligere ske ved at
lære Barnet at tælle, dels paa Fingrene, dels vejledes dertil ved
Smaasten eller Pinde, dels kan den russiske Tællemaskine —
[Den russiske Tschotii, i en nyere Form med 108 Kugler] — an
skaffes overalt. Den bestaar blot af 100 Kugler, af forskellige
Farver, gennem hvilke er boret et Hul; paa 10 tykke Staaltraade.
hvis Ender sidder fast i en Ramme, er 10 Kugler anbragte paa
hver Metaltraad saaledes, at de med Lethed kunne skydes fra
den ene Side til den anden. Hermed kan simpel Tælling, Ad
dition og Subtraktion foretages med stor Lethed fra 1 til 100.
og tilbage igen. Denne Forøvelse kan ikke nok anbefales; be
høves den ikke for mange Børn, saa kan den jo for saadanne
undlades, men hos s t u p i d e B ø r n vil den bidrage særdeles
til deres Opvækkelse.
2. Det næste Skridt er Brugen af Billeder; det er ikke let
at beregne, hvor meget Billeder i Skolerne bidrager til Forstan
dens Udvikling; de opvakte Børn fatter dem snart, de bliver —
som opvakte — Vejledere for de andre; udenfor Skoletiden fin
der nu idelig vexelsidig Meddelelse Sted. Naar nu den tænksomme
Lærer i en Uge lader nogle Billeder være ophængte, maa han
blot lære nogle ferme Børn at kende og forklare dem, saa vil
denne Kundskab snart udbrede sig til alle Børnene, d e t s t u 
p i d e B a r n rives med af det almindelige Røre og faar nu ej
Lov til at synke hen i sin Stupiditet. — Man har nu i Tyskland
hele Samlinger af Afbildninger af det daglige Livs Genstande,
som just benyttes i førmeldte Øjemed. De kunne købes for en
Bagatel hos Boghandlere, og livis de ikke haves, let forskrives.
3. Et Skridt videre er det Sæt naturhistoriske Billeder, nem
lig de kolorerede, som af Samfundet til Sangens Fremme er
skænkede til flere Skoler, og endnu fremdeles til Skolerne
kunne erhverves. Herved udvides Børnenes Begreber særdeles,
nye Forestillinger kommer paa en let og næsten umærkelig
Maade ind i Børnenes Forstand, naar den under Nr. 2 anførte
Metode bruges.
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4. Dernæst kan det ikke nok anbefales fra først af at be
gynde Religionsundervisningen med Bibelhistorien efter Bille
der, og kan de ikke nok anbefales disse Billeder, som allerede er
meget udbredte i Stiftet, og som ogsaa kunne erhverves fra Sel
skabet til Sangens Fremme, saaledes som de af dette Samfund
udgives. — De faas af Boghandlere i Odense opklæbede og fer
niserede for 4 Rbd. Naar blot et Udvalg af disse gennemgaas
med et Sæt af 6—8 ferme Børn, naar disse læ rer at kende hver
enkelt Genstand paa Billedet, naar Læreren har fortalt dem
aldeles kort den bibelske Historie, de fremstiller, naar han ved
Overhørelsen har overbevist sig om, at Børnene fuldkomment
fatter dem, saa kan han hænge 6 Billeder op, give hvert Barn
3 andre at undervise, og dagligen afvexle med Billederne.
De 6 Børn kunne da i 6 Dage i det allerhøjeste indprente
18 Børn disse Billeder, og da tages andre 6 frem. — Da nu en
hver fornuftig Lærer ved at forklare Billederne vil tillige vække
de moralske og kristelige Følelser og Begreber, saa har han
med det samme paa en let Maade lagt Grunden til den kristelige
Bygning, som han siden skal opføre. — Skulde nogen anse denne
Metode for altfor langsom og altfor besværlig, saa er dette kun
tilsyneladende; thi har han kun først dannet sig Hjælpere af de
flinkeste Børn, saa kan han lade disse undervise — som anført
— de nederste Børn i nederste Klasse, medens han selv for
klarer Lærebogen og noget mere af Bibelhistorien for de øverste
Børn i samme Klasse, og hvad der ført syntes besværligt, bliver
i høj Grad lettet ved Brugen af Billederne og Hjælpere. — Navnligen kan jeg ikke nok anbefale Billedernes Brug ved s t u p i d e
B ø rn .
Det forhen omtalte unge Menneske er først ved et lidet Ud
valg af Billeder, som han forstaar og kan forklare, bragt til at
erholde de kristelige Begreber og Følelser, som nu gør ham al
deles skikket til at konfirmeres, og jeg har selv to Gange ved
Examination overbevist mig om den heldige Fremgang, han just
ved Anvendelsen af Anskuelsesmetoden har gjort. — Hovedlær
dommene i Katekismen er ogsaa ved Billedernes Brug bievne
indskærpede og til en vis Grad tydeliggjorte, som ogsaa hans
Sognepræst har overhørt ham for en 14 Dage siden og erklæret
sig vel tilfreds med Fremgangen.
5. At saadanne Kundskabsgrene, der især beror paa An
skuelse, ogsaa paa den Maade fremmes ganske anderledes end
ellers, vil let indses, f. Eks. den geografiske Kundskab efter
Kort og Globus, til hvis Erhvervelse Samfundet til Sangens
Fremme ogsaa har aabnet Adgang.
Saa meget tror jeg, at enhver vil indrømme, at det i Skoler,
hvor ogsaa Undervisning efter Anskuelsesmetoden anvendes,
ikke kan komme dertil med noget Barn, at det kan blive ca. 16
a 18 Aar gi. uden at det med Bestemthed kan forklare, hvad der
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er gjort for at vække dets Forstand; men naar en Skole ikke har
de fornødne Apparater, ved hvilke der paa en særegen Maade
kan virkes ind paa de mindre opvakte, paa d e s t u p i d e B ø r n ,
saa er det forklarligt, at de kun vedbliver i denne Tilstand, synke
dybere deri, indtil de tilsidst kun kunde forfremmes ved saa
overordentlige Foranstaltninger, som den offentlige Skole ikke
ser sig i Stand til at tilvejebringe. — Da jeg nu holder mig fuld
kommen forvisset om, at baade gejstlige og Lærere vilde forene
sig hertil Afværgelse saavidt som muligt af den sorgfulde Stu
piditet i Fremtiden og til den aandelige Opvækkelses Fremme,
saa anmoder jeg herved indstændigen om, at følgende maa blive
iagttaget:
a. Naar et Barn har naaetdet 12. Aar uden at kunne opflyttes
i øverste Klasse, bør Læreren ved hver Eksamen i en Nota paa
Eksamenslisten henlede Forstanderskabets Opmærksomhed paa
dette Barn, samt forklare, hvorvidt Mangelen paa Fremgang lig
ger i høj Grad af Forsømmelser, i Dovenskab, i daarligt Nemme
eller virkelig Stupiditet.
b. Jeg har den Tiltro til dels Forstanderskabet i Alminde
lighed, dels Sognepræsten i Særdeleshed, at de ikke ville lade
det blive ved en blot Formaning, hvis Frugtesløshed i de fleste
Tilfælde dette Aars Konfirmantansøgninger paa en tildels for
uroligende Maade have vist mig, men at de da nøje ville over
veje, hvad efter deres Formening, kan og bør gøres til et saadant
Barns Fremme, at de ville foredrage det i Sogneforstanderskabet, og jeg holder mig overbevist om, at ogsaa disse her alvorligen ville opfatte den store Betydning af deres Stilling, ogsaa
med Hensyn paa det kristelige Ansvar for d a a r l i g e B ø r n s
S j æ l e, til hvis aandelige Værger, de paa en vis Maade er satte.
c. Jeg opfordrer især til efter kristelig Pligt at overveje,
hvilke Apparater Skolen nødvendigen behøver, for at det med
Sandhed kan siges, at der er gjort noget overordentlig ogsaa til
de ikke begavede Børns Fremme, og da søge denne Anskaffelse
bevirket med en saadan kristelig Omsorg, at de med glad Haab
kunne engang staa til Ansvar for den højeste Domstol lige over
tor d e B ø r n , d e r f o r b l i v e r i S t u p i d i t e t e n og ikke
lærte Gud og Frelseren at kende. — Endelig tilføjes, at jeg, lige
som Cancelliet i sin Tid ved Bevilgeisen af Dispensationen for
Kundskaber, vil tage meget Hensyn til, hvad extraordinært, der
er gjort, og gjort i Tide til et saadant Bams Forfremmelse, og
at jeg derfor ved Ansøgning, som maatte indkomme i Slutningen
af 1847, foruden Forklaringen om Barnets Skolegang de 6 sidste
Halvaar og andre Forklaringer udtrykkeligen maa bede oplyst,
hvad der er forsøgt med Hensyn paa det af mig i nærværende
Cirkulære paapegede.«
------- Man vil lægge Mærke til, at Biskop Faber stærkt
fremhæver Billedernes Betydning i Undervisningen, og han
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gjorde meget for Anskaffelsen af gode Billeder til Skolerne i sit
Stift, og naar disse paa den Tid var noget bedre udstyrede end
Skolerne i andre Egne af Landet, saa var Æ ren derfor hans. —
Skolens Folk satte Biskoppen meget højt; thi de lærte at forstaa,
at deres og Skolens Ve og Vel laa ham paa Sinde.
Nikolai Faber var Fyns Biskop fra 1834—1848. Før den
Tid var han Stiftprovst i Odense 1830—34, Præst i Middelfart
og Kauslunde 1826—30, Præst i Allested-Vejle 1820—26. I
1826 tog han den teologiske Doktorgrad i Anledning af Tusindaarsfesten for Kristendommens Indførelse. Han døde den 15.
Maj 1848.
H a n v a r i a l l e M a a d e r e n g o d M a n d ; men her har
det kun været Hensigten at drage hans Skoletanker frem, for
om muligt at tegne et Billede af en interesseret og forstaaende
Skolemand.
Forhaabentlig e r d e t i n o g e n M a a d e lykkedes!
Lærer P. E. Jensen, Grindløse.
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Søndersø Kirke.
Ved Lærer Elling, Søndersø.
Maaske Søndersø Kirke er blandt de 100 Kirker, som
Adam af Bremen nævner skal være paa Fyn 1070. Allerede
1083 skal der have været 300 Kirker paa Fyn og omliggende
Øer.*) De fleste Trækirker blev ødelagt af Venderne. Beklage
ligt e r det, at man tog Sten fra Jættestuer og Gravkamre til
Kirkebygning, fordi de var glatte. Mange Runestene blev lige
ledes ødelagte, og der findes muligvis nogle indmurede i Kir
kerne. Søndersø Kirke er helliget Apostlene Peder og Povl.
Naar Bønderne i den katolske Tid traadte ind paa Kirkegaarden,
tog de ærbødigt Haten af og hilste Kirkens Helgener. De fleste
Stenkirker blev først bygget i det 12. Aarhundrede, da man bl.
a. fik Midler til Kirkebygning fra det gode Sildefiskeri i Øre
sund. Fra ca. Aar 1200 i egyndte man at bygge Kirker af Tegls en med Munkeskifte (2 Løbere og 1 Binder). Senere, i Midten
af det 16. Aarhundrede, indførtes Krydsskiftet. Kirkernes tak
kede Gavle skulde symbolisere Jakobs Himmelstige og de 7 Pla
neters Trin eller Verdenssjælens gradvise Fremskridt ved dens
aarlige Op- og Nedsvingninger. Indgangen, hvorover senere
Taamet byggedes, skulde symbolisere Fødselen, Skibet der
imod Livet og Koret Graven, hvori stundom Helgenernes Ben
blev nedlagt, og uforklarlige Symboler blev anbragt uden paa
Kirkens Kor. Det var en fortjenstfuld Gerning at hjælpe til ved
Kirkens Opførelse. De fattigste i Sognet tiggede somme Tider
2 Dage for at have Proviant til den 3. Dags Kirkearbejde. Søn
dersø Kirke er oprindelig opført i romansk Stil. Senere er der
ombygget og tilbygget i gotisk Stil. Det er almindeligt, at Koret
og Langskibet udvides først, derefter tilføjes Hvælvinger, og
Murene forstærkes med Piller. Derefter opførtes Taarnet,
Muren ind til Taarnet brydes igennem, og en Spidshvælving
mures ovenover. Taget bliver teglhængt, og Vaabenhuset til
bygges. I ældre Tid havde Mændene Indgang i Syd og Kvin
derne mod Nord. Kirkens Indtægter kom især fra 1300—1450
ind ved Afladsbreve; men baade Kongerne og Bisperne tager
ofte af Kirkernes Gods, naar der er Krig i Landet. Efter
Reformationen erstattes Læsepultene med Prædikestole og
*) De, som ønsker almindelige Oplysninger om Kirkernes Kaar sær
lig paa Fyn, henvises til Pastor Idums Artikel i Historisk Samfunds Aarbog 1919 (Side 370—77). — Man har prøvet at beregne Kirkernes Aulægstid ud fra Længdeliniens Afvigelse fra Sollinien.
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Stolestader. Kirkerne smykkes ofte i denne Tid. Senere, da
Kongerne havde overdraget Kirkerne til Herremændene, op
hører Udsmykningen tit. Dog findes i Søndersø Kirke baade
Kirkestole og Prædikestol skænket af Kirkens Ejere i dette
Tidsrum.
1483 lod Peder Hogenskilds Enke, Cecilia Skinkel til Dallund,
Kirkedøren beslaa med Jernbogstaver, hvis latinske Indskrift
lyder omtrent saaledes i Oversættelse: Hustru Cecilia Aar efter
Kristus 1483. Naar du gaar ind i Kirken, kom i Hu at du er født
som et Menneske. Du skal læse, skal synge udgyde mange
Bønner. Denne Dør er Herrens. De retfærdige indgaar i de
helliges Forsamlinger (Petri og Pauli apostolorum). Den gamle
Kirkeklokke, som revnede ved Ringningen over Kr. VIII. 1848,
bar ogsaa Skinkels og Hogenskilds Vaaben.
1552 maa Præstestolen eller Skriftestolen i Søndersø Kirke
være givet af Gert Bryske og Anna Viffert til Dallund. Den er
forsvunden nu; men udvendig fandtes Bryskes og Vifferts Vaa
ben og indvendig Gyldenstjernes og Frues Vaaben. Gert
Bryske og Frue har sikkert ogsaa givet Altertavlen i Haarslev
Kirke, da deres Vaaben (halv Ørn og halv Lilje samt et tværdelt
Vaaben, hvis øverste Felt atter er delt paa langs) findes paa
den ene Side. De ligger begravet foran Alteret i Søndersø Kirke,
og ved Korets søndre Væg e r opsat et Sandstensepita
fium*) over dem med Indskrift: Her ligger begrafven
erlig oc velbyrdig Mand, Gert Bryske, som var Eyler
Bryskes Søn af Dallund,, som døde paa hans Gaard,
Dallund Mandag nest efter Trinitatis Søndag, som var
den 13. Dag Juni 1552, med sin kiere Hustru erlig oc vel
byrdig Fru Anne Weffert, som var Tønne Weffertzdaater af
Brolycke, som døde paa Tirsbek Onsdagen nest efter Philippi
Jacobi, som var den 4. Dag Maii 1586; oc lefvet de sammen i
16 Aar, begafvit af Gud met 3 Sønner oc 4 Døter. Gud gifve
dennem oc os ale en salig Opstandelse paa den yderste Dag.
Lige overfor er indmuret paa Korets nordre Væg en Ligsten
af Skifer over deres Datter Jomfru Elisabeth Bryske til Amagergaard i Vigerslev Sogn. Hun afbildes særdeles tydeligt**'
med broderet Hue, Dyvekekrave, syvradet Guldkæde, 2 Kors
og 1 Medaillon samt 8 Ringe paa Fingrene og deriblandt 2
eller 3 med indfattede Sten samt blommet og, som det synes,
Sølv- eller Guldbrokades Kjortel. Hun var Søster til Carl
Bryske paa Margaard, der senere blev Lehnsmand paa Rugaard. Hun forveksles ofte med sin Broderdatter Elisabeth
Bryske, der har efterladt sig en Slægtebog, som findes i Karen
*) Er ogsaa afbildet i en tidligere Aarbog ligesom Elis. Bryskes
Sten.
**) Se Historisk Samfunds Aarbog 2. Bind. Side Ô43.
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Brahes Bibliotek, der opbevares paa Landsarkivet i Odense.
Under hendes Billede i Kirken staar følgende Indskrift: Her
ligger begraven ærlig og velbyrdig Jomfru Elisabeth Bryske,
som døde paa sin Gaard Amager den 14. Febr. 1582 og blev hid
ført den 18. Marts.
Alle de 16 Ahners Vaabener staar meget tydeligt gengivet
paa Stenen. Til venstre Forfædrenes Vaabener paa fædrene
Side (Bryske, Gyldenstjerne, Hogenskild1), Rønnow, Skinkel1),
Bille og Lunge) og til højre Vaabener paa mødrene Side (Wiffer, Ulfstand, Reventlow,’) Ulfeld, Brahe, Rosensparre’) og
Lunge.)
Kalkmalerierne paa Hvælvingerne i nordre Kapel stammer
fra Tiden lige før Reformationen. Der findes 4 bevarede, og
mindst 2 er udslettede efter at være fremkaldt (1898) efter
Overkalkningen paa Reformationstiden. Det ene forestiller
Marie Bebudelse. Man ser til venstre en basunende Engel med
udfoldede Vinger; til højre ses Jomfru Marie, som forfærdet
løfter sine Hænder. Midt imellem findes 3 Mynder, der betegner
den undfangende Kraft. Ovenover Mynderne imellem Figurerne
er et slynget Baand med Engelens Hilsen til Jomfru Marie
(Ave Maria mena feccu Dms . . .)
Det næste Billede forestiller den hellige Gregors Messe.
Man ser til venstre 2 Vinduer. Paa et Bord (Alter?) to Røgelse
kar; ved det ene en opslaaet Bibel og midt imellem en staaende
Kristusfigur, fra hvis Hjerte en Blodstrøm straaler ned i en
Kalk, der ligeledes staar paa Alteret. Ved Siden til venstre 2
Munke eller Kardinaler og til højre 2 Bisper i fuldt Skrud. Foran
knæler Pave Gregor med tilbedende Hænder imellem 2 Kor
drenge. Pave Gregor kunde ikke faa Folket til at tro paa
Forvandlingslæren og lavede derfor dette lille Under. Billedet
skal være enestaaende; man kender kun et lignende fra Lü
beck*).
Paa den vestlige Hvælving ses de hellige tre Kongers Til
bedelse af Jesus. Man ser Herberget i Bethlehem med Udsigt
9 Er vist Bille.
2) Her mangler 1 Vaaben.
3) Passer temmelig sikkert ikke. Det 4de er vist Brahe. Det 5te
Rønnow.
9 Her mangler 1, der ser ud som Urne.
*) Der har været endnu 2 Kalkmalerier foruden de her nævnte. Det
ene forestillede Maries Himmelkroning; men de blev begge, fordi de var
for »katolske«, paa Ministeriets (Styhr) Befaling udslettede. Den hellige
Gregors Messe var ogsaa i Fare; men paa Pastor Balslevs, Provst Bals
levs og Biskop Rørdams Anbefaling blev Billedet skaanet. National
museet vil nu ved Kirkens Restaurering lade de to udslettede Billeder
genfremkalde.
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et bakket Landskab i Baggrunden med enkeltstaaende Træer
paa Toppen. Til højre i Baggrunden Taarne og Spir af Byg
ninger. I Forgrunden til venstre ses Josef staaende i Portaabningen og Marie siddende ved Siden af med Barnet samt en
af de hellige tre Konger knælende foran. De to andre Konger
staar velsignende og tilbedende bagved. De to forreste Konger
er klædt i lang Kapper eller Kaaber; den tredie er iført kort
Kappe.
Det fjerde Billede paa Hvælvingen ind mod Kirken fore
stiller ogsaa Marie og Josef med Barnet. Her er Rollerne
ombyttet. Marie staar foran Herberget eller Stalden. Dyrene
ses gennem Døraabningen inde i Stalden. Midt paa Billedet
ses Jesus liggende med 2 svævende Engle ovenover holdende
imellem sig et Baand med (ulæselig) Indskrift. Josef staar
tilhøjre munkeklædt. Bagved ses Byen med Huse og Taarne
og atter en svævende Engel. Længst til højre er malet tre
sejlende Skibe.
Altertavlen forestiller Korsfæstelsen.
De to gamle Lysekroner, som nu er forsynet med elektrisk
Lys, blev flyttet hen i Sideskibene 1916, da Kirken blev for
synet med 2 nye, hvorpaa staar: Skænket Kirken 1916 af Sogne
foged C. P. Jørgensen og Hustru til Minde om deres Søn
Anders Jørgen.
Prædikestolen er et tarveligt Arbejde, som rimeligvis er
skænket af Eiler Høeg*), da hans og Hustrus Vaaben (Krabbe)
findes rundt om Prædikestolens Rand (Krumpen, Gøye, Bryske,
Lunge, Høeg, Krabbe, Juel, Friis, Ged, Rosenkrans). Paa Midten
af Prædikestolen findes rundt om udskaarne Billeder af 4 Evan
gelister: Mathæus med Menesket, Lukas*) med Løven; de to
andre staar hver med en Bibel og opløftet Haand, men mangler
de sædvanlige Symboler Oksen og Ørnen. — Ovenover Prædi
kestolens »Hiinmel« er malet paa Hvælvingen et Draperi, hvori
før har været at se et Billede (Jomfru Finicke?).
Degnestolen var 1583 forsynet med Rosehkransemes Vaa
ben paa den indvendige Side, og udvendig fandtes Lungernes
eller Dyremes Vaaben**). Nu findes Bryskemes flakte Ørn paa
den udvendige Side
Den gamle Kirkeklokke revnede 1848, da man ringede over
Kristian d. 8. Paa den nye staar: Støbt af H. Gamst og H. C.
Lund, København, Anno 1849.
*) Eiler Høeg (f 1660) opførte 1634 det ene Taarn paa Dallund,
hvor Vaabenet ses over Døren.
**) Se Historisk Samfunds Aarbog 2. Bind 547 og 553.
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I Biskop Jacob Madsens Visitatsbog omtales Søndersø
Kirke:
Skouby Herred . . . 12 Kirker: Synderzø: Nicolaus Christiemj. Dallund, Eyler Bryske . . . Décimantes (Tiendeydere)
70 Visitauj 1 5 9 0 Marty 5 h 10. Efter en Omtale af Præsten
og hans Forhold fortsættes: Templum tornet (Kirken har Taam)
og Korskirke; huggen Kamp; fejler paa Taget; Inthet Bly uden
paa Synderside ved Renderne. Huellinger 4 og 2 Capelier.
1 Clok. Tafflen Chrj crucifixio (Altertavlen Kristi Kors
fæstelse) 12 Aposteler paa Floyeler. Fonten i Norden Capel.
Arm Prædikestol staar paa Mur. God Skriffte og Degne Stole.
1 herlig blaa Fløels Hagel. Kalck og Disk uforgylt. Ligger Gert
Bryske oc Frue Anne Wiffert begraffuen udj en Kiøller. Sten
paa (ipse obiit Aa. 1552, 13 Junij ipsa 1586 paa Tirsbeck
Maij 4); oc deres Dater Jomfrue Elizabet, hendis Sten sort staar
i Muren (døde 1582, 14 Febr. paa hendis Gaard, Amager; begraffuet 28 Martij). Kirkegorden 1 Træ paa; Muren met Camp
oc muret paa ofîuer met Tegel. Laden god. 1 lidet Segerværk
i Kirken.
I Hoffmans Fundatser omtales Søndersø Kirke 1760. Lige
ledes i Præsteindberetning fra 1755: Kirken er en Korskirke,
Muren vesten (?) Porten af graae hugne Kampesteen, sammenbundne med brændte Muurstien. Taamet havde forhen 2 Gavle
mod Østen og Vesten; men for 2 Aar siden, da Kammerherre
Grüner, som Kirkepatron, lod Kirken reparere, bleve disse 2
Gavle formedelst Brøstfældighed nedbrudte og i deres Sted op
ført et 4kantet teglhængt Spiir med Jernstang, Kugle og Floi.
Paa Kirkedøren, som er paa den nordre Side (den indvendige
Dør) findes i Munkeskrift med Jernbogstaver den Ins(k)cription som i R . . . under 1483 er indført hvis første Stropher
Præsten saaledes oversætter: »Naar du i Herrens Huus gaaer
ind, den store Gud at ære, lad da derhen dit ganske Sind med
Andagt stillet være, at tænke paa: Gud derfor Dig til Men
neske beredte, at Du for Gud ydmygelig skal læse, sjunge,
bede.«
Kalk, Disk og Brødæske har Assessor Broder Landorph den
Tid Kirkens Patron, givet og ere derfor betegnede med Bogsta
verne B. L. Paa Funten, som er af graa Kampsteen, findes nogle
Billeder udhugne, hvoraf det ene har en Nøgle i Haanden.
(Ifølge Ringe (?) ere Billederne 3 med tilføjede Navne; S. Peder
har en Nøgle i Haanden med et P. paa og S. Johannes og Chri
stus ere forestillede med Glorie om Hovedet.) Paa Klokken fin
des Navnet Maria paa begge Sider og derimellem paa den ene
Side P. P. (formodentlig Peder Pedersen Hogenscheld) og paa
den anden Side et Vaaben, der har Lighed med det paa Kirke
døren (altsaa Schinkels) samt et andet, der er Hogenschilds og
Hvitfeldfa.
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Den 4. 2. 1755 giver Pastor Elias Brinch følgende Indberet
ning angaaende Begravelserne i Kirken:
»— — I Kirkens søndre Fløi en aaben Begravelse over
Jorden, hvori Assessor Broder Landorph og Frue, Major Jør
gen Thyge Seefeld, Margrete Due, gift med denne. En Søster til
Margrete Due, f som Hofdame i Kjøbenhavn.. Generalinde
Alette Margrete Vind, f. Dorn. — Alle deres Ligkister og Lig
foruden andre smaa og spæde Ligkister.
Under denne Begravelse findes endnu en anden aaben Be
gravelse, uden Tvivl adelig. Men Kisterne ere ganske forfulede.
og henfaldne og derfor ikke kan vides, hvo de have været, som
derudi have været begraven.
Dernæst findes en gi. adelig Begravelse af de Brysker*),
som har været Eiere af Dallund, under Koret, hvis Kister, som
ere ganske henfaldne, skal endnu findes, men Nedgangen der
til er tilmuret. Ovenover ligefor Alteret er udi Gulvet lagt en
Ligsten, hvorpaa er udhugget et Mandsbillede (her følger en
Beskrivelse af Stenen og Inskriptionen paa den) samt i Korets
nordre Væg en Ligsten over Elisabeth Bryske. Over denne sid
ste hænger en Tavle med en Inscription, at hendes Broder
Tønne har bekostet den.
Under den nordre Kirkefløi tæt ved Muren have Præ
sterne**) deres Begravelse muret udi Jorden.«
Af ovenstaaende fremgaar altsaa, at der 1755 i det søndre
Kapel henstod Kister indeholdende Ligene af:
1. Assessor i Hofretten Broder Landorph til Billesbølle, f. 26. 10.
1650. f paa Billesbølle 30. 1. 1711.
2. Anna Kirstine, Datter af Assessor Hans Knudsen til Sandager,
f. 1680, f paa Billesbølle 1703, 23 Aar 8 Md. 2 Dage gi.; bisat i
Fjelsted Kirke 19. 11., gift med Broder Landorph. — Desuden
et Par Børn af dette Ægtepar, døde som smaa. De maa anta
gelig være blandt de af Præsten 1755 nævnte smaa Ligkister.
3. Major Jørgen Thyge Seefeld til Margaard, f. paa Steenalt 1. 2.
3675, f paa Margaard 6. 11. 1723, bisat 8. 11.
*) Kaliske Samling i det kgl. Bibliotek 4° Nr. 377. Velvilligst med
delt af Hofjægermester v. Schøller, Margaard. — Biskop Jacob Madsen
skriver:
Fru Gjertrud døde, 71 Aar gi., Lørdag d. 16. Juli 1614 Kl. 8—9
Fmd. og Ejler Bryske samme Eftermiddag Kl. 2—3, 73 Aar gi. Blev
begge begravet i Søndersø Kirke. — Aaret før blev ifølge Pont. Atlas Karl
Bryske til Margaard og Langesø ført fra Aarhus, hvor han døde, til
Søndersø Kirke.
**) 1698 blev Præsten Knud Krags Kæreste (Kone) her til Søndersee Meninghed begrafven i hans Kirche.
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4. Margrete Due, £ 25. 9. 1682, f paa Margaard 1. 4. 1736, bisat

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
r
8.

9.
10.

18. 4. Gift 1) med Thyge Seefeld, 2) med General Grüner.
Else Kathrine Due, f. 30. 7. 1675, f i København 25. 8. 1714,
Hofdame, Søster til Margrete Due.
Generalinde Alette Margrete Vind, f. Dorn, f i Odense 11. 12.
1749, bisat 9. 1. 1750*). — Blandt de af Præsten 1755 nævnte
smaa Kister maa være 3 udøbte Børn af General Chr. Schøller,
der vides indsatte i Kapellet 1750, 1751 og 1752.
Efter 1755 vides følgende at være bisatte i Kapellet:
Isabelle Sofie Schøller, Datter af General Chr. Schøller, f. 15.
12. 1757, f i Odense 4. 11. 1758.
Baronesse Eva Margrete Kanck, f. i Gøteborg 14. 3. 1674, f paa
Kronborg 1. 8. 1755, gift med Etatsraad Johan Didrik Grüner.
Etatsraad Amtmand Johan Di drik Grüner, f. 27. 7. 1661, f 25. 3,
1712 i Sorø, bisat der og senere ført til Søndersø.
General og Chef for Armeen i Norge Carl Gustav Grüner til
Margaard, f. paa Sæbyholm i Sverri g 1. 1. 1688, f i Kristiania
18. 2. 1763.
Generalmajor Christian Schøller, f. 16. 5. 1706, f paa Margaard,
4. 4. 1778, bisat 18. 4.
Generalinde Ebba Ovidia Schøller, f. Grüner, f. 2. 5. 1720, f i
Odense 12. 11. 1793, bisat 25. 11.
Klosterfrøken i Odense Christiane Sofie Magdalene Mund, j* i
Odense 1799, Datter af Justitsraad Frants Mund og Helle Mar
grete Krag.
Margrete Marie Schubarth, Datter af Oberstlieutnant Carl
Rudolf S., f. 14. 4. 1752, f under et Besøg paa Margaard 1770,
bisat 7. 5. s. A.
Kaptain Peter Friederichsen, f i Odense — —; han testamen
terede 10. 11. 1745 en Kapital til Søndersø Hospital.
Sofie Magdalene Schøller, f. 25. 5., f 26. 5. 1745, bisat 29. 5.,
Datter af Generalmajor Gustav Grüner Schøller og Vibeke
Charlotte Trolle.

I Præstens Indberetning 1755 siges det jo, at der under det
søndre Kapel findes en anden Begravelse, hvor der er flere
sammenfaldne Kister. Blandt dem har sikkert enkelte gemt
Ligene af flere Medlemmer af Familien Friis, der fra 1626 til
1680 ejede Margaard, saaledes Fru Mette Friis, f. 26. 12. 1609,
sal. Henrik Sandbergs, der jo havde købt Kapellet 1676, og som
ejede Margaard fra 1674—80, men døde 8. 9. 1684 paa Møllegaard i Vigerslev Sogn, og som vides bisat i Søndersø. Antagelig
er her ogsaa bisat Jomfru Mette Friis, der ejede Margaard 1658—
74; hun døde 1690.
*) 1750 9. Januar blev Højædle og Velbaarne nu SI. Generalinde
Vinds Højadelige Lig ført fra Odense og hensadt i Syndersøe Kirke.
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Disse Kister og maaske flere af Slægten Friis har vel henstaaet i Kapellet, indtil Landorph købte det; han har saa for
modentlig flyttet dem ned i Hvælvingen under Kapellet, da han
indrettede dette til Gravsted for sin Slægt.
Efter 1799 har Kapellet ikke været brugt til Bisættelse, idet
den næste Ejer af Margaard, General Gustav Grüner Schøller,
der døde 1810, blev begravet paa Kirkegaarden ligesom hans
Hustru, der døde 1821.
Hvornaar Kapellet er bleven rømmet vides ikke bestemt,
antagelig i 1820erne. Kun 3 Kister, nemlig General Grüners,
Generalmajor Chr. Schøllers og dennes Hustrus blev nedsatte i
Hvælvingen under Kapellet. Levnede Rester af Kisterne ned
sattes i Hvælvingen under det nordre Kapel, hvor efter Beret
ningen 1755 Præsternes Begravelse oprindelig var.
1924 er der givet Tilladelse til, at Gulvet over Hvælvingen i
søndre Kapel maa sænkes ca. % Alen i Anledning af Kirkens
Istandsættelse. Der bliver saa anbragt Stole i Kapellet, hvad der
ikke har vøeret siden 1648.
Ejler Høeg, som opførte det ottekantede Taarn, der danner
Trappegangen til den gi. Hovedbygning paa Dallund, og som
byggede den store Lade 1641, fik det søndre Kapel i Søndersø
Kirke overdraget til en Familiebegravelse. Kongebrevet herom
lyder saaledes:
»Vi Fr. III. etc. Gøre vitterligt, at eftersom Os elskelig
Ejler Høeg til Dallund Vor Mand og Tjener, underdanigst hos
Os lader anholde, Vi naadigst ville forunde ham til et Begravel
sessted det søndre Kapel ved Søndersø Kirke i Skovby Herred
i Vort Land Fyen, da have Vi naadigst bevilliget og tilladt saa
og hermed bevillige og tillade, at bemeldte Ejler Høg for
skrevne søndre Kapel udi Søndersø Kirke til et Begravelsessted
maa nyde; dog at han paa sin egen Bekostning det lader forfær
dige. Og eftersom der skal findes udi samme Kapel en otte
Stole, som de unge Karle hidindtil have istaaet, da skal han der
for i Steden paa sin egen Bekostning neden i Kirken et Pulpi
tur indrette, hvor bemeldte unge Karle igen staa kunne. For
bydendes Alle og Enhver fornævnte Ejler Høg derimod som
forskrevet staaer at hindre eller udi nogen Maade Forfang at
gjøre under Vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot, Kjøbenhavn, d. 16. Juli 1648.
Under Vort Signet
F r i d e r i c h.
Ejler Høgs Formuesomstændigheder var meget slette. Han
havde 1650 »forstrakt Hs. Kongl. Majestæt og Kronen udi Guld,
Sølv og Varer ved 1000 Rigsdaler« og ønskede nu til Gengæld
at faa bevilget Tienden af Søndersø Sogn og jus patronatus til
Dallund. Han laante og kunde ikke betale (1643: 300 Rdl. af
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Søndersø Hospital, 1652 : 5000 Rdl. til 6 % af Erik Kaas, 1655:
1000 gode Daler af 2 Præstesønner fra Broby o. s. v.). Han
døde i Jørgen Snedkers Gaard i Vestergade i Odense 1660.
Kreditorerne strømmede nu ind fra alle Kanter, og Børnene
maatte gaa fra Arv og Gæld. Endnu i November 1675 fremkom
Jomfru Anna Sophie Seefeld til Margaard med Fordring i Ejler
Høegs Bo. Hendees Paastand gik ud paa at faa Indvisning i det
søndre Kapel i Søndersø Kirke, som Sal. Ejler Høeg var
raadendes over, og Dommen gav hende Ret deri. Hun bør nyde
Indviisning i bemeldte Kapel i Søndersø Kirke og det ved gode
Mænds Anmeldelse. Denne Dom blev 1676 stadfæstet af Lands
tinget, og til at udføre den udnævntes Christopher Korf til
Østrupgaard og Bendix Hans v. Buchwald til Langesø, som da
begave sig til Søndersø Kirke, hvilken af Degnen blev oplukket
og gjorde de da Indførsel og Udvisning i fornævnte Kapel.
Actum Søndersø, 19. Maj 1676.
1687 sælger Assessor Landorph Søndersø Kirkes Tiende
m. m. til sin Broder i Odense.
1753 forsyner General Gustav Grüner til Margaard Søn
dersø Kirke med Spir (i Stedet for takkede Gavle).
Der blev ikke sjælden handlet med Kirkernes Tiende,
og der var ofte noget at udsætte paa Tiendeejernes Vedligehol
delse af Kirkerne, hvad følgende Uddrag af Synsforretningerne
for Søndersø Kirke viser.
Anno 1803 mødte Provst Boesen (Vigerslev) tilligemed
2 Mænd, en Tømrermester i Høved og en Murermester i Svennekiær ved Viggerslev, for at tage et befalet Syn over Søndersø
Kirke.
Loftet befandtes at være muret Hvælving og uden Mangel.
Gulvet bestod dels af Bræder dels af brændt Sten, og af de
første var nogle brøstfældige. I Enden af Kirkens nordre Ud
bygning samt en Del af Stengulvet ujævn og optraadt i Kirkens
vestlige Ende. For Resten var Gulvet uden Mangel. Taget var
godt paa nogle enkelte Stene nær, som i denne Tid blive oplagte.
Murene og Tømmerværket er i saadan Stand, at det ei behøver
Forbedring i de første Aar. Vinduer, Døre og Porte ere saaledes beskafne, at de kunde holdes for anstændige og .brug
bare, undtagen den yderste Kirkedør, som er brøstfældig. Der
var sendt Arbejdsfolk ved Kirken, og ved disse blive de ovenanmeldte smaa Mangler straks istandsatte. At Kirken af os er
befunden i denne Tilstand, det attesteres af os undertegnede
Synsmænd, ligesom vi ogsaa ere villige til naar forlanges det
med vor Eed at bekræfte.
Jørgen Nielsen — Rasmus Larsen
attesteres af Boesen
(Skovby Herreds Provsti Protokol).
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Aar 1804 d. 4. Juli var der atter Syn. Der manglede et
Par Stole. 1808 var Kirken saavel som Præstegaarden i god
Stand. 1812 manglede 1 Reb i Kldkkeloftet, og 6 Ruder var i
Stykker. 1813 var Kirkegaarden »planeret«.
1814: Søndersø Kirke havde forrige Aar faaet en Hoved
reparation. Dog var Loftet itu paa Pulpituret tæt ved Opgangen.
4 Ruder itu, andre aa'ben. En Begravelse, som foreviste sønderbrudte Kister og Dødningeben, bør at fyldes. Vognhuset (?)
tiener til Material Huus. En Kasse om Kalkebænken skjuler
den vel, men hindrer ei, at jo Kalkstøvet flyver hele Kirken over,
og laa tykt tillige med Grus og al Urenlighed paa Pulpituret.
Af de 3 Laager paa Ringmuren manglede de 2 Klinker, og
den 3die kunde ei holdes lukket. Kirkegaarden var vel planeret,
men om efter nogen Plan, kunde ei sees formedelst Udfred.«
Aaret efter (1815) skriver Synet om Kirken: Vaabenhuset
bruges til Material Huus, Knæfaldet om Alteret manglede Pu
der, 2 Ruder itu, paa Taget over Taamet var to Tagsten itu og
manglede paa adskillige Steder at understryges. — Synsforret
ningen 1816 udviste, at nogle faa Ruder var itu og nogle Tagsten
blæste af Taamet og en Pille. Ringmuren var siden sidste Syn
meget godt omsat, og Kirkegaardens Planering begyndt meget
net og med Smag, men vil neppe kunne vedligeholdes.
1817: (Søndersø Kirke) Vaabenhuset mangler et Vindue,
der fandtes Kalkbænk. Vinduet mod Nord kunde ønskes større,
dybere ned i Muren og lysere, Rygstød mangler ved Fruentim
merstolene, Messe-Kjortelen uanstændig, Hagelen falmet. Vin
deltrappen farlig, da et Trin ligger ganske løst, Taarnets Tag
trænger til at understryges.
Kirkegaarden nydelig anlagt og forskjønnet, Steenmuren
overmaade godt omsat fra Grunden. De 2de Steen Monumen
ter, som ere opreiste midt paa Kirkegaarden bør, da de ei kan
bruges i Forbindelse med Anlæget, at henflyttes til Muurene.
1819: Den 10. Juni synet Søndersø Kirke, der ligesom i For
vejen var godt vedligeholdt paa Muur, Tag, Træværk og Gulv.
Kun anmærkes, at Fruentimmerstolene mangler Rygstød, som
dog vanskelig kan anbringes formedelst Kirkestolenes Stilling.
Endnu mangler her Materialhuus og Vaabenhuusets Vinduer.
Kirkegaarden smukt planeret, beplantet og anlagt, men slet
vedligeholdt. Endnu fandtes de 2 Steen Monumenter, hvorom
er erindret 1818, at vansire Anlægget. Tordenen havde 3 Dage
i Forvejen beskadiget Taarnet, hvor Spærret og Lægter i mod
satte Hjørner var splintrede — og Kalken kasted med Magt fra
Gewelfet 7 a 8 Al. hen i Kirken. Saavel Muurmesteren som
Tømmerfolk fandtes i fuldt Arbejde med at reparere Mang
ler. Om Uvejret skriver Fyns Stifts Adresseavis 15. Juni 1819,
at der faldt Hagl af Dueægs Størrelse ved Brahetrolleborg (Ru-
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gen var dette Aar saa ødelagt af Tørke og Nattekulde, at man
flere Steder paa Fyn havde maatte afhugge den for endnu at be
nytte Jorden til anden Sæd. I Krarup havde 3 Mænd aldeles mi
stet deres Rug, og Kartoflerne affrøs ganske i Foraaret). Avisen
fortsætter: »Medens den skrækkelige Byge trak over, var Tor
denen tillige temmelig stærk oppe, og begge Naturbegivenheder
virkede sammen paa det kraftigste til at ryste Sindet, og opfylde
Hjerterne først med Skræk og Beundring og siden med ligesaa
stor Taknemmelighed mod den almægtige Haand, som be
skyttede os . . .«
Iversens fynske Avis af 15. Juni 1819 siger: Den kortvarige
Orkan Byge, der indtraf i Torsdags her ved Odense, har raset
værst paa Sletten, ledsaget af Havi eller rettere kantede Is.
stykker af næsten en Tommelfingers Størrelse, der knækkede
meget Korn, og paa Sandagergaard sønderslog alle de store
Ruder, der vendte mod Veirsiden, hvorefter der fulgte en
Skylleregn, der lignede et Skyebrud, som saaledes slog ind i
Værelserne gennem Vinduerne, at Vandet flød til midt paa
Gulvet, og ligeledes nedslog meget Korn, der ikke mere staar til
Redning.
Skovby Herreds Provsti Protokol meddeler 1820: Søndersø
Kirke godt vedligeholdt ud- og indvendig. Fruentimmerstolene
ere nu forsynede med Rygstød; kuns mangler nu et Vindue i
Vaabenhuset, og Kirken et Materialhus. Opgangen til Kirkens
Tag er fra Vaabenhuset, men der savnes en Stige for at kunne
komme paa Hvælvingerne; Træet for Vinduet ved Prædike
stolen mørkner i Kirken. I Taarnet er kun en Klokke. Prov
sten giver sig den Frihed at yttre det Ønske, at den tømte Be
gravelse kunde omdannes til et Sacristie og et Materialhus.
1822: Vinduet er endnu ikke anskaffet i Vaabenhuset, ikke
heller er Vinduerne i Kirken, som ved forrige Aars Syn blev
anmærket at trænge til Ombytning, repareret. Den øverste
Fruentimmerstol kan ikke lukkes — 2 Stole i Pulpituret ere
løse. En Del Tagsten mangler adskillige Steder paa Kirken.
Saavel i Taarnet som i Kirken mangler Tagstenene Understryg
ning. Kirken trænger saavel indvendig som udvendig til Kalk
ning paa adskillige Steder. Ringmuren paa vestre Side maa
repareres. Kirkegaarden var i meget god Stand.
1825: I Vaabenhuset er en Bjælke meget angrebet af Fugtig
hed, der hidrører fra den ovenfor værende Blyrende, der ei
kan holde Vandet ude. Kirkens Tag har lidt meget ved Stor
men afvigte Vinter og maa overalt eftersees, paa nogle Steder
maa ganske oplægges nye Tagsten i Særdeleshed mod
Synden, hvor Langhalm er oplagt paa flere Steder, maa
de gi. Tagsten rettes og understrygges. Indvendig trænger
Kirken til Kalkning. Imod Landevejen er Ringmuren nedgledet paa et Sted — Vinduet ved Prædikestolen giver intet Lys,
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fordi de udenfor staaende Træer ere bievne for høje. Disse
maa derfor klippes eller stevnes. — 1830 bemærkes, at der
findes en Del aabne Begravelser under Kirkens Gulv.
1831 bemærkes, at der mangler en Stige i Vaabenhuset.
Vinduet lige for Schøllers Begravelse er gammelt og bestaar af
smaa Ruder, saa Kirken paa det Sted er meget mørk, som noget
kunde afhjælpes ved at klippe Grædepilen og de noget fra
staaende Popler.
1834 er Manglerne ved Vinduet endnu ikke afhjulpne.
Sognepræsten bemærkede, at det var hensigtsmæssigt og ønske
ligt om den Steenforhøining, som findes tæt ved Alteret, kunde
enten helt borttages, eller og det øvrige Gulv ved Alteret gjøres
lige med Samme, da Passagen for de Ofrende især med Børn,
er vanskelig, ogsaa for Præsten ved Alterets Sacramente.
Kirkelaagen i nordre Side, som er gammel og forfalden og
ei afbenyttes, bør borttages, og Steenmuur opføres i Stedet.
1836 bemærkes, at der findes en Del Foder og Snavs paa
Vaabenhusets Loft. Det bør skaffes bort (Er ikke bortskaffet
1837). Knæfaldet om Alteret er for lidet i Forhold til Menig
hedens Størrelse og bør udvides.
1839 klages over, at Vinduet i nordrç Kapel ikke var lyst
nok. Var 2 Aar senere endnu ikke forandret.
Paa Foranledning af Menighedsraadet er det bestemt at lade
udføre en større Restauration af Søndersø Kirke i Aaret 1924.
Blandt Sognets Beboere er tegnet en Sum af ca. 7000 Kr. til
dette Formaal. Tanken er at lade indrette et Varmeapparat, at
flytte Prædikestolen og Orgelet hen paa mere passende Steder,
at forsyne Kirken med nye Stole og at lade Vinduerne reparere
m. m. Tegningen er approberet af Ministeriet, og Arbejdet ledes
af Kirkearkitekt Jensen, Odense.
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Søndersø Præstegaard set fra Gaarden.

Præsterne i Søndersø.
Ved Lærer Elling, Søndersø.
Samme Aar, som den sorte Død begyndte paa Fyn, da samt
lige Skomagersvende i Odense døde, îordi de ifølge det nyop
rettede »Suudersvendenes Gilde« skulde hjælpe hinanden i
dom og følge hinanden til Graven, samme Aar nævnes Hr. Nico
laus som Præst i Søndersø. Det var vel noget senere, at Fru
Clara paa Dallund lod hente en Præst til en So, hun ifølge Sagnet
lod lægge i Sengen i Stedet for sin syge Mand. Om det har
været Søndersø Præst er ikke godt at vide; men bemeldte
Præst forbandede Stedet, saa Gaarden sank. Dengang kunde
man nok faa Præsterne til at læse Messer for syge Køer og
Heste. Deraf kommer vel saa Sagnene om Grisene i Sengen.
Paa Reformationstiden nævnes Peder Thygesen som Præst.
Han er rimeligvis en katolsk Præst, der er forbleven i Embedet
efter Reformationen. I Aaret 1571 blev optaget en gejstlig Jordebog. Heri findes Søndersø Sognepræsts Indtægter.
J o r d : I Søndermark: By g 1 a n d (Skindeleed, Moseland, Keppiis
Dam, Boesland, Stangeager, Maglehøj, Steenhøj, Viigbæk, Kirkestie, Lykkegierde (Sds. Mølle?) 10 Ørt. 1% Skp. — H a v r e l a n d (Fullebæk,
Aaretoft) : 19 Skp. — B o g h v e d e l a n d (nederste og øverste Holm):
14. Skp. — og Eng: 10 Læs.
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I V e s t e r m a r k : B y g l a n d (Toftekiær, Kirkestie, Grandtzdiil,
Lnndsbierg, Hjortekiærsbierg, Langekiær, Skindehøi, Snækkeager, Truunager) : 7 Ørt. 10 Skp. — H a v r e l a n d (Størrehøi, Øritzlef Stænte) :
17 Skp. — B o g h v e d e l a n d (Brandtzhykke, Bruhøj) : 10 Skp. — E n g :
8 Læs.
I Nørremark: By g l a n d (Tofteagre, Stakkarleholm, Stineslund,
Krogsagre, Axelhøi, Hollekiær, Ravneholm, Ravnebierg, Tyrnehøi, Grønrygg, Faverske Tvedt, Allesi Bierg): 10 Ørt. 9 Skp. — H a v r e l a n d
(Sandvaadsbierg, Sviinkiærsriis, Danneager, Komose) : 11 Skp. — B o g 
h v e d e l a n d (Steilehøj, Hornfiskhøi) : 22 Skp. — E n g : 6 Læs.

1585 nævnes Niels Christensen af N. Næraa (f. 1556, f 1616)
som Præst i Søndersø. 1 Biskop Jacob Madsens Optegnelser
findes følgende:
Synderszø: Nicolaus Christiernj. Dallund, Eyler Bryske.
Synderse Décimantes (Tiendeydere) 70. Visitauj 1590 Mar
ti] 5 h. 10. Hr. Niels Christensz., Her Christians Søn i Nardou.
Ætas 33; ibj habitans 5 annoo, prius capellanus Othoniæ. Bonus
concionator. Bibilus (admonitus). — Anne, Søster ved Marine,
M. Jørg. Simenszøns i Othense. 2 smaa Pige Børn.
Proposuit 1 Pet. 2: Chrus passus pro nobis, relinquiens
nobis exemplum etc. 1, Quide crux & discrimen piorum
& impiorum; 2, causæ crucis piorum; 3, quomodo consolentur
ser per sub cruce.*)
1592 visiterer Bispen i Søndersø og siger om Sognepræsten,
Hr. Niels Christensen, at han var en god Prædikant; hans
Hustru hed Anna og de havde 2 smaa Døtre.
Ao 1595 Ap 2 Othensze, præsentibus (overværede) Mgro
Georgio Simonis (Magister Jørgen Simonsen) & M. Jacobs, lectore, admonuj (paaminder) D. Nicolaum, at han haffde giort
mod sin Collatz oc Ordinantz oc fest sin Gord bort til en Bunde,
oc er meget forfallen. Loffuet at vilde fly Bunden der aff oc
selff den beside oc forbedre. Samme Tid claget hans Degen,
Nils Perszon, hand slog hannem odj sin Drockenskab her i sit
Husz i Otthensze met en Tin Potte i sitt Husz; skød hans Hustru
om, var inden Kirkegang. Sagen bleff forligt mellem dem.
Men hand loffuet emnedationem ebrietatis, quam si non serucrit (Forbedring fra Drukkenskab, hvis han ikke holder det),
ellers stande fra sit Kald oc Embid.
*) Visiterede 1590 5. Marts Kl. 10. Hr. Niels Christensen, Hr. Chri
stians Søn i Næraa. Alder 33. Boet her i 5 Aar, før været Kapellan i
Odense. God Taler. Drikfældig (blev form anet).-----Fremførte 1. Pet. 2. Kristus led for os, giver os Eksempel etc.
1. Hvad Korset er og Forskellen paa fromme og ikke fromme; 2. Grunden
til frommes Lidelser; 3. Paa hvilken Maade man trøster sig under Kristus.
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Ao. 1599 Julij 4 visitary. In templo Hilarius Bruske, vxor,
viraque filia. Explicuit Magnificat. Ego parænesin*).
Eiler suarde sagte: ia; Bønderne holt lenge op. Der fra til
Wigersleff Afften. Eiler sende 2 Potter Vin til os.
Den ældste Kirkebog for Søndersø Sogn indledes saaledes:
Anno 1688 d . . . Trinitatis blev jeg Knud Gregersen Krag indsat
til at være Sognepræst her til Synderse Sogen efter at jeg fra den
24. Okt. 1682 hafde været si. Peder Nielsens Capelan**) fra
hvilken Tid ere døde, føde och indviget i Ecteskab som følger:
1688 Den 16 . . . ber blef min si. formand Her Peder Nielsen
Sognepræst her til Synderse och Probst i skoby Herret begrafven och prædiket ofver hannem voris nye Probst Hr. Rasmus
Madsen Skobye (?), hans Alders 63 Aar. — Den 10. October
(1689) blev jeg och min Kone Anna . . . Datter af Hr. Peder
Nielsen indviget i Ægteskab af Probsten Hr. Rasmus i Eilbye. —
Den 5. October blef min lille Datter Elisabet Kirstine Knudsdatter Krag fød under skorpionen och war en . . . d. 16. Trin.
och blef døbt Onsdagen d. 22. October af Hr. Rasmus Madsen i
Eilby och velborne fru Ide Rathlouf (fra Langesø) bar Barnet
och var der 18 Præster til hendis barsel foruden 5 Adelige
personer och andre fornemme folch. — Anno 1692 Mathis Dag
som indfalder d. 24. Febr. blef min lille Søn Gregers Knudsen
Krag fød og blef holt til Daaben af Landcomisæierens frue Ma
ren Bang (paa Dallund) och cristnet af Probste Hr. Hans i Særslef og war Fadder til barnet Landcommisair Otte Pedersen (Him
melstrup), Magister Elias Naur, Mester Thomas Biroherod och
begge Borgmesterkonerne i Ottense som vore Blancheborris og
Christen Vestes (?). — 1698 i Fredag d. 28. Januari bleff ærlig
*) Visiterede 4. Juli 1599. I Kirke var Hilarius Bryske, Hustru og
begge Døtie. Forklarede . . . Jeg formanede og talte).
**) Peder Nielsen Esterbøl, f. 1626; gift 2 Gange. Blev indstævnet
1686 fordi I an uden Bispens Vidende havde ladet nogle af sine Sognefolk
drage til Tings for en og anden af hans Rettigheder (Wiberg). Vedel
Simonsen meddeler, at Sognepræst i Søndersø, Hr. Peder Nielsen (Ester
bøl), 63 Aar gi., blev begraven 16. Okt. 1688, da Viceprovsten Hr. Rasmus
Madsen i Ejlby prædikede over ham. Han tilføjer, at Hr. Knud Greger
sen samme Aar blev gift med Formandens Enke (?) Ane Rasmusdatter.
Hans Formand igen var Thomas Nielsen Hem (f ca. 1661), der nævner’
sem Præst 1616. Han var 1630 indstævnet for Bispen i en Sag mod Hr. Jens
Jespersen i Særslev, som 1605 var »urigtig« i Hovedet. Atter 1632 maatte
han møde for Bispen, fordi han havde ledet en Kone i Kirke (»Kirke
gang«), uagtet hun havde gjort Barsel 25 Uger efter Brylluppet. Hans
Søn Niels Thomsen nævnes 1652 som Kapellan hos sin Fader. Han blev
senere Præst i Vigerslev (f 1659), og Broderen Anders Thomsen, der
siden blev Præst i Haarslev, blev hans Eftermand som Kappelan hos
Faderen.

447
og velærede Mand si. Knud Krags Kæreste her til Syndérse Me
nighed, begrafven i hans Kirche. 1699: Onsdagen som indfalder
10 May wahr hæderlig og wellærde Mand si. Knud Krag, Sogne
præst her til Synderse Menighed hans Barn til Daab og blef kal
det Christian*). — I Aaret 1690 klager Knud Krag over sin
brøstfældige Præstegaard og over, at Jens Eriksen Vestengaard
paa Dallund havde berøvet ham Størstedelen af hans Tiende,
1690 indstævnede Hr. Knud Krag Krigskommissær Otto Peder
sen, Himmelstrup (i 8 Aar Forpagter af Dallund og gift med
Maren Bang, Biskop Dr. Niels Bangs Datter, som først var gift
med Borgmester Jens Eriksen, Dallunds Ejer), for 6 Tdr. Byg
aarldg fra Dallund til Søndersø Præst. Denne Afgift blev tildømt
Præsten saalænge Krigskommissæren og Jens Eriksen havde
haft Dallund. En lignende Dom var afsagt 1684. '
I Aaret 1688 opgiver Præsten sine Indtægter saaledes:
1) D e c i m a n t e r (60 Gaarde)
Korntiende hver 30 Kjærv.
Kvægtiende % og et forlods Lam paa hver Tiendegaard,
Føl-Penge og Bi-Penge samt en Lime (?) Hør eller
Hamp.
2) R e d i i t u s f e s t i v a l e s :
Offer: knap 8 Rdl. hver Højtidsdag,
Paaskerente 20 Æg fra hver hel Gaard,
og 10 Æg fra hver halv Gaard.
3) Æ d i f i c i a :
Bygninger, 4 Længer, takseret for 300 Daler, hvoraf
maa svares 50 Daler til de fattiges Forstander i Køben
havn og Resten til Enken og hendes Børn.
4) J o r d (Sml. 1571) til Præstegaarden i V i e r s l ø f M a r k e n : (Trunagre, Højagre, Langsagre, Lankiær,
Ørritzlef Kirkestænte, Stærhøj, Langekiær, Groffstilt,
Brandslykke, Vedby Kirkestænte, Boderne). I S k a m 
b y M a r k : (Krogsager, Axelhøj, Hylhøj, Tyrnehøj,
Ravneholm, Grønneryg, Homfiskehøj, Sandvads Bierg,
Sunekiærriis, Falskentved, Stakaleholm, Styerslund,
Komose, Dalnager og Kulkiær). I S k o v m a r k e n :
(Holmager, Sølager, Brendbjerg, Fuglebæk, Oertoft,
Stangager, Korsager, Boeslund og Malløy); hvorhos er at
agte, at naar 2 af disse Marker er inde, hviler den 3. og
Præsten har ingen Jord, som jo ligger blandt Bøndernes,
uden en lille Tofte ved Præstegaarden og desuagtet er
Præstegaardens Jord i den ny Matrikel anslaaet for 24
Tdr. 2 Skp. Fdk. 1 Alb.
5) I n v e n t a r i u m
til Præstegaarden findes intet.
*) Knud Krag maa altsaa have giftet sig igen straks efter Konens
Død.
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5 Huse findes paa Præstegaardens Grund, hvoraf de 2
skulde svare Hovning og Landgilde.
6) Beneficia, Mensalia & haves ikke. Derimod har Præ
sten nydt 6 Tdr. Byg af Margaard og 6 aif Dallund.
7) G r a v a m i n a :
a. Præstegaardens ulidelige Taxation ifølge hvilke en
Dragonhests Udredelse blev paalagt Præsten, skønt der
ikke er saa meget Jord man kan græsse en Kalv. Der
er heller ikke Giærdselskov eller Tørveskær til Præstegaarden.
b. ) De 2 Huse paa Præstegaardens Grund er ogsaa for
højt ansatte, da de hverken har Græsning, Fælledsbeed
eller Tørveskiær.
c) De 6 Tdr. Byg, som Præsten plejer at faa fra Dallund
har sal. Borgemester Jens Eriksen til Dallund frataget
ham, uagtet sal. Morten Mikkelsens Enke til Dallund,
som nogen Tid forholdt samme Afgift, ved Landstinget
blev tildømt at udrede samme.
d) Ligeledes har sal. Jens Eriksen frataget ham 6 Skp.
Byg, som aarlig gik af Dallunds Mølle, der nu er afbrudt
og for 7—8 Aar siden lagt under Dallunds Hovedgd., og
desforuden betaget ham al den Refusion, han burde at
nyde deraf for sit Offer, Kvægtiende og Smaaredsel.
e) Dernæst har samme Mand betaget ham hans Offer af
Dallunds Hovedgaard, at istedetfor hans Formænd før
nøde aarlig 12 Rdl. af Dallunds Eier, hvad enten han
boede paa Gaarden eller ikke, saa har han derimod ikke
nydt en eneste Skilling, siden Borgmesteren fik den.
f) For 12 a 13 Aar siden betog sal. Morten Mikkelsen
saavel ham som Bønderne, deres Græsning paa Dallunds
Heed, og den nuværende Ejer vil nu endogsaa tvinge
dem til at »giærde for den Græsning, der saaledes er
dem betaget. (Præsten i Lunde klager ligeledes over
Borgm. Jens Eriksen, der døde 1690).
g) Offer af Margaard er ogsaa tilforn givet hver Offer
dag 4 Rdl., men det har Dr. Jacob Seemand afskaffet.
h) Pension til Enker eller andre gives ej her af Kaldet
og D e c i m a n t i u m Formindskelse er ej meget stor;
men de er saa forarmede og elendige, at de neppe have
det tørre Brød, saa at Præsten ikke kan erholde det
halve af dem, hvad Formanden fik, og derover er geraadet i stor Armod.
i) Mangel paa Græs og Hø er stor; af det sidste kan i
det højeste avles 8 a 10 Læs.
8 ) H o s p i t i a p a u p e r u m . De 600 Rdl., som Jomfru
Ingeborg Friis funderede til de fattige (i Søndersø),
bleve satte paa Rente hos sal. Fru Anne Friis ( f 1657)
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paa Oregaard og Eiler Høg paa Dallund ( f 1661) men,
eftersom efter dem begge blev fragaaet Arv og Giæld,
saa blev der udlagt til de fattige Jordegods i Stedet for,
c® Kommissæernes Domme saavelsom Fundatsen blev
indleveret paa Skiftet efter sal. Jomfru Mette Friis til
sammes Kommissær med Bøn atter at gøre de fattige
Udlæg, da Jomfru Mette havde de fattiges Gods bortsolgt
og forødt; men hidtil haver intet været at erholde, hvor
over Huset selv er færdigt at nedfalde.
Knud Krag efterfulgtes som Sognepræst 1710 af Peder Otto
Ludvigsen Stoud, hvis Fader Mag. Ludvig Stoud, Striftsprovst ved
St. Knuds Kirke i Odense, havde været Biskop i Kristianssand
i Norge og døde hos sin Søn i Søndersø. Moderen døde ogsaa
her 1716. Otto Stoud blev Provst 1714 og var gift med Provst
Velle jus’s Datter i Lintrup ved Ribe. Under et Besøg i Lintrup
i Anledning af, at Provstindens Søster Karen Vellejus skulde
giftes med Salmedigteren, senere Bisp i Aarhus, Peder Hygom*),
blev Provstinden syg og døde. Af Sorg bliver Provsten syg og
beder til Gud om at maatte følge sin trofaste Ægtefælle i Døden.
Hans Bøn bliver hørt, og paa en og samme Dag bæres begges Lig
til Lintrup Kirke (1719).
Otto Stouds Efterfølger var den 29aarigé Elias Brink (f.
1690 i Odense, Student 1710. Baccalaureus 1711). Han blev
gift med Magister, Sognepræst og Provst Hans Limes Datter i
Middelfart.**) De levede sammen i Ægteskab i omtrent 40 Aar
og havde 8 Børn. De 3 af Børnene døde før Forældrene. Om
en voksen Datters Død 1758 indeholder Søndersø Kirkebog
følgende***): »16. August blev min kiære Datter Else Chatrine
nedsat i Præsternes Begravelse i Syndersøe Kirke, som d. 9. om
Morgenen Kl. 1, formedelst en salig Død endes sit Lif i hendes
Alders 28 Aar og 16ten Dage.« 1763 melder Kirkebogen:
»29. Marts behagede det den almægtige Gud ved en salig Død at
bortkalde Proustens Eliæ Brinks allerkiærligste Ægtefælle Eli
sabeth Margaret Lime, en Datter af Hr. Magister Hans Lime
Sognepræst i Midelfart og Proust i Vends Herret udi hendes
Alders 69 Aar 2 Maaneder og 8te Dage og derefter d. 7. April
indsat i Præsternes Begravelse i Syndersøe Kirke efter at hun
hafet lewet i Ægteskab med sin efterladte bedrøvet Mand hen
ved 40 og var velsignet af Gud med 8te Børn deraf er 5 allene
endnu levende.« Aaret efter døde Provst Brinks ældste Dat
ter. Herom siger Kirkebogen: »26. Febr. min egen kiære eldste
*) Har blandt andet digtet: »Jesus din søde Forening at smage«.
**) Elisabeth Margrethe, Enke efter Knud Rosenvinge i Fjellerup.
***) Den første Kirkebog begynder 1688. Fra 1759 anføres først Al
deren paa de døde. Fra 1767 nævnes ved Barnedaab Faddere: »Slægt og
Naboer.«
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Datter Johanne Chatrine begravet som d. 20. Ejusdem døde
hende Venner stil stor Sorg i hendes Alders 39. Aar. Elias
Brink har altsaa haft megen Sorg over de mange Børn. Og har
han haft lige saa strænge Opdragelsesprinciper, som Vedel Si
monsen fortæller, at en af hans Forfædre havde, saa har han
haft nok at bestille med at opdrage sine Børn. Som Eksempel
paa Fortidens strænge Opdragelse skal disse Udtalelser frem
sættes her. Provst Claus Wedel i Munkebo lod sin Søn fra det
7. Aar bade sig i »frosset« Vand og gaa lige af Sengen nøgen i
Sneen til Halsen om Morgenen. Han maatte ikke ligge i Varme,
ikke drikke noget kraftigt, ikke spise fremmed Mad og ikke
nyde Spiser af Blod; han skulde klæde sig i hjemmegjort Tøj,
holdes til strengt Arbejde og maatte ikke more sig med andet
end Videnskaber og nyttig Haandgærning. Hver Søndag Efter
middag maatte han læse 10 Kapitler i Bibelen og høre en For
klaring dertil; han fik derfor 1 Skilling. — Vedel Simonsen til
føjer: »Han blev i sin Manddom en rask Mand, en af de rigeste
i Landet, da han har lært, at den e r rigest, der begærer mindst
og ikke den, der ejer mest.« — Elias Brink ombyggede Præste
gaarden 1747. Tømmeret er først brugt i Herregaarden Margaard, og i Egetømmeret over Gangdøren findes følgende Ind
skrift:
E. B. For Legemet bygges den tryggeste Bolig. E. M.
17 Naar Sjælen i Gud og hans Forsyn er rolig. 47.
Ved Restaurering 1902 anbragte Pastor Balslev en Plade
over Havedøren med følgende Indskrift:
A ° 1695 Jeg bygtes som en Herregaard
Blev saa en Præstebolig A« 1747
S. B. 1 Endnu et Ly for den jeg staar j A B.
19 )
Som i sin Gud er rolig
I 02
Paa Bjælken over Porten ved Indgangen til Præstegaarden
staar: »Dominus custodiat introitum et exitum. 1736.« (»Gud
bevare din Indgang og Udgang.«)
Pastor Brink maa have nedlagt Værdigheden som Provst
før sin Død, da han 1764 i Biskop Ramus’s Rundskrivelse til
Præsterne angaaende Provstevalg, anbefaler at stemme paa
Sognepræst Christen Schaarup Westergaard i Vigerslev som
Provst i Skovby Herred. Elias Brink døde 1767: »27 January
Prousten Elias Brink begraves, hand var født i Odense 1690, blev
kaldet til Præst i Syndersøe 1720, kom i Ægteskab med sin salig
Kone 1723. Levede i Ægteskab med hende 39 Aar 6 Maaneder, avlede i Ægteskab med hende 8te Børn, 4er eer alt af Gud
bortkaldet, 4er sørgelig efterlever. Hand blev syg imellem d.
16. og 17. January, sagte og sødelig i Herren hensov d. 19. Ja
nuary i sin Alders 76 Aar og 6 Maanet.«
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Hans Efterfølger blev Hovmesteren paa Margaard Mads
(eller Matthias) Kannevorff*), Søn af Niels Kannevorff, Klokker
ved St. Hans Kirke i Odense. Han var 1. Gang gift med Ane
Kirstine Morud, som tjente paa Margaard. Han har vel maattet
ægte hende for at faa Kaldet. Hans anden Hustru hed Sindel
Apelone. Pastor Kannevorff var meget ligegyldig med sine
Embedsforretninger og førte i flere Aar ingen Kirkebog. Han
var ogsaa en meget stridbar Herre og var ilde lidt af de fattige
i Sognet.
Om Hr. Kannevorffs Strid med Bymændene i Søndersø
findes i Tingbogen følgende:
Tirsdagen d. 30. Juni 1772 mødte for Retten Procurator S.
Bagge af Odense paa Oldermandens Niels Jørgensen i Søndersø,
og nogen af Bymændene sammesteds, saasom Rasmus Mikkel
sen, Niels Larsen, Anders Sørensen, Hans Christophersen,
Jens Nielsen, Hans Jensen og Anders Hansen; tillige mødte paa
deres Vegne som Sag Søgeren dennes Tingsvidne Sag og frem
stillede 2de Stevningsmænd, nemlig Hans Kingo og Christian
Skrædder, begge af Schambye, som fremlagde det skriftlige
Stevnemaal under bemeldte Oldermand Niels Jørgensens Haand
dateret Søndersø 23. J u n i -------og blev oplæst i Kaldsmændenes Paasyn, som tilstod at de havde været hos Hr. Kannevorf i
Præstegaarden, og forkyndte samme for hands Kiereste samt
leveret hende deraf Copie. Paa den indstævnede velærværdige
Hr. Kannevorfs Vegne mødte Procurator Hans Jørgen Troyet
af Fuglevig. Det gik Hr. Kannevorf til Hierte saasom han intet
hellere vilde ønske end at kunne leve i Fred og Roelighed med
alle og enhver, maatte nu see sig uden Skyld og Aarsag beskylt af sin egne Sogne Mænd for at have fornærmet Bymæn
dene ved at paaslaa mere paa Græsningen end efter hans Lod,
da erklærer hand saadant at være ganske Usandfærdig, hvor
imod det e r bevisligt, at de i denne Pest adskillige Gange har for
urettet ham besynderlig med Afpløjning, hvad de optagne Svin
anbelanger, er det ligeledes bevisligt, at Aarsagen til den Skade,
som foregives de skal have tilføjet i Bøndernes Mark, ikke er
anden end at Kirkemuren, som derfor hegner, i lang Tid har
ligget nedfalden og brøstfældig, har der derfor Hr. Kannevorfs
Sviin tilføjet Bønderne nogen S kade,-------kommer paa deres
Ansvar, hvis Pligt det er at reparere og vedligeholde Kirke
murene, og som ved saadan Forsømmelse har foranlediget be
meldte Skade. Desuden er det bevisligt, at ingen af Søndersø
Bymænd har brugt at ringe deres Svin og er desaarsag ganske
ubeføjede at paatænke om Hr. Kannevorfes ej heller skulle be
findes ringede. Hr. Kannevorf beskyldes for at have brugt
*) Havde allerede fra 1763 Lovning paa Haldet. Blev ordineret i St.
Knuds Kirke 20. 3. 1767.
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grove Ord, der klingede ilde i Bymændenes Øre, men det kunde
ikke bevises, at han havde brugt andre Ord, end han havde
Grund, Anledning og Føje og som var convenable efter Per
sonerne, som de sagdes til og Omstændighederne. Hr. K.
nægtede disse mod ham gjorte ugrundede Beskyldninger. Bymændene maatte ikke være Vidner i deres egen Sag. Disse
fattige Bønder vilde nødig have Disputer med deres Sognepræst,
som de dog nu ikke have kunnet undgaa, i hvor stor Taalmodighed de have havt cg givet ham dertil. Oldermanden havde lov
formelig forkyndt for Præsten, at hans Svin var optagne i
Kornmarken og skulde løses ethvert Svin med 2 Skil. (Ialt
7 uringede Svin). Saa skulde Hr. K. have sagt til Oldermanden:
Hvad vil din Hund? og nægtede samtidig at løse de indtagne
Svin, og truede Oldermanden N. J. med, at han ikke skulde kom
me til Skrifte, før end hand giorde Pøenitence. Præsten spurgte,
ogsaa,om han betalte noget for de Kreaturer, der stod paa Præ
stens Græsning. Bonden spurgte, om han kunde bevise det,
hvortil Præsten svarede ja. Der blev sagt til Præsten, at hvis
han ikke betalte, blev han pantet. Hertil svarede han: Det maa
du gerne, kom kuns du og pant mig. Og: Jeg er tilfreds I har
til Herskab en Kammerjunker; thi dend I har til Herskab ham
skal jeg nok spille med Eder (?), hvorpaa han viste Niels Jør
gensen ud af Huset og paa Døren, og sagde videre: Jeg vil have
en Stok og prygle den Hund ud og gentog, at han ikke skulde
komme til Skrifte, hvortil N. J. kun svarede ja, ja. Præsten
skulde ogsaa have sagt, han kunde gaa til Fanden og pakke sig
ud af Gaarden, og han vilde spette ham eller prygle ham ud af
Præstegaarden. Niels Jørgensen skal have sagt til Præsten, at
det var Løgn han sagde, men ingen Vidner kunde bekræfte det.
Hr. Kannevorfs Tjeneste Pige Gustaua (?) Larsdatter, der af
lagde Lovens Ed om at ville vidne Sandhed. Der var 2de Hø
veder mere i den saakaldte Øritslev Bymark (Leye Mark) end
der skulde være. Præsten havde sagt, han frygtede hverken
for Oldermanden eller hans Herskab. En halv Snes Vidner
blev fremført. Nogle mente, Præsten havde 13 Svin, andre vid
ste ikke, hvormange cg havde ikke hørt alle de faldne Udtalelser.
Senere d. 18. Aug. 1772 -mødte Fuldmægtig paa Dallund
Mons. Christensen paa Herskabets Bønders Vegne. Hr. Kannevorf var kommen sildig hjem i Aftes og kunde ikke møde selv
i Dag. Han lod ved sin Karl begære Henstand endnu i 14 Dage.
Herimod protesterede Hr. Christensen.
Den 1. September 1772 mødtes Retten igen. Oldermanden
og Stokkemændene var til Stede; men Præsten lod møde ved
sin Broder Rasmus Winther Wamberg. Afgørelsen igen ud
sat i 14 Dage og atter i 14 Dage. Den ene Dag var ingen af
Parterne mødt. Man konfererede med Søndersø Sogns gamle
Bylov, som er dateret 1718. Hr. Kannevorf erkender endelig, at
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de af ham brugte Talemaader burde have været lemfældigere
og sagtmodigere. De udsagte Talemaader maa »erkendes for
døde og magtesløse, til Side sat nu og i Fremtiden, den ene eller
anden til mindste Præjudice. Til den Ende Hr. Kannevorf og i
Anledning hans fornærmelige Talemaade bør bøde til Sante
Hans Kirke i Ottense Een Rdl. og lige saa meget til Justitz
Kassen. Og da Synderse Præst er i den Preducerede Byelow
er indført, saa vel som Byemændene og derved bepiigtes; at
efterleve samme kand ingen Forandring finde Sted, udi een
Tilfelde mere end i een anden, saa følger det af sig self og erfordrer billig Erstatning det Oldermandens Paastaaende Indløs
nings Penge for Præstens syv Svin, ikke staar uden Forandring,
men Præsten betaler for hver 2 Sk. er 14 Sk. For Krea
turerne i Læjemarken modereres Indløsningen til det halve
som for Korn M arken-------tilkommer Hr. Kannevorf at betale
af 3 Høveder a 4 Sk. er 12 Sk. med Processens Bekostning til
Citanterne 3 Rdl. og til Justitskassen 8 K 6 Sk. alt inden 15
Dage efter Dommens lovlige Forkyndelse.«
Man holdt i de Tider en streng Kirketugt. En Landsoldat
i Vigerslev var paa Grund af »Leyermaal« bleven bortvist fra
Nadveren af Provst Westergaard. Han klager til Bispen over
at være bortvist og begærer atter at maatte komme til Herrens
Bord uden forudgaaende offentlig Skriftemaal,*) Pastor Kanne
vorf beklager sig 1763 i en Skrivelse til Bispen over, at David
Jensen, som i 4 Aar ikke har været til Alters i Søndersø Kirke,
vil sammen med 2 Mænd tvinge ham til at foretage Trolovelse
over ham og en Pige. David Jensen foregiver, at han i denne
Tid har været til Alters i Fredericia. Pastor Kannevorf! andra
ger 1792 Biskoppen om Lov til at antage en Medhjælper, da han
nu ved 70 Aars Alder er skrøbelig, og Synet e r daarligt, I Aarene
1787—1802 visiterede Biskop Tønne Bloch 6 Gange Søndersø
Kirke og skriver hver Gang »med Menigheden og dens Ungdom
saare vel fornøjet«. Kun én Gang har han en Anmærkning at
gøre: »Ved Barnedaab bør Moderens Navn lige saa vel antegnes som Faderens.« Den 20. Sept. 1805 melder Kannevorf
til,Biskop Hansen: Underdanig Pro memoria.
Min høje Alder og især den Skade jeg har taget paa Mælet,
saa jeg ikke mere kan forrette mit Embede, byder mig at frasige
mig samme, som jeg herved giver mig den Frihed at til
melde ------ .
Fra Oberst og Generallieutenant von Schøller til Margaard, som er Kirkepatron for Søndersø Kirke, er ved Fuld*) Ligeledes en Sag fra Haugaard i Vigerslev om en »Dreng« paa
20 Aar, der er bleven bortvist fra Konfirmation 2 Gange af Pastor Østrup.
[Skovby Herreds Breve i Bispearkivet].
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mægtig Knudsen givet det Svar, at man ikke har noget imod
Præstens Afskedsansøgning.
I Anledning af Kannevorfs Afsked opgives Embedets Indtægter saaledes:
Kontiende af 449 Tdr. tiendeydende Hartkorn . . 523 Rdl. 5
2 >»
Præstegaardens Areal 123 T d r ....................... . 310
Kvægtiende og S m aaredsel............................... . 20 „ 2
Offer og Accidentser.......................................... . 100
For nedlagte Gaarde fra D a l l u n d ............... . . 12 n
12
„
„
fra Margaard .
. . .
978 Rdl. 1
,,
Herfra gaar kgl. Skatter og a. Udgifter . . . . ( 100 n
Cannewoiffs P e n sio n ....................................... . 1 300
•»
578 Rdl. 1
Kannevorf døde 1808, og den 29. Okt. 1808 afholdtes Skifte
efter ham og hans afdøde Hustru Anne Kirstine Maarup (eller
Monid) Kannevorf.*) Der var ikke saa lidt Indbo samt 3 Køer,
der vurderedes fra 14—16 Rdl. Stykket, 2 Faar, 2 Svin à 2 Rdl.
og 8 Gæs; men der var ogsaa mange Arvinger til Herlig
hederne:**)
ti

»t

ti

tt

tt

ft

*) Kannevorf havde stiftet et Legat paa 1000 Rdl. til trængende i
sin Fødeby Odense.
**) Johan Vilhelm Kannevorf, Sognepræst i Idom, død, men har:
1. ) en Søn Jørgen Paulin, Aaby, Ribe Stift.
2. ) en Søn Andreas Jespers, Guldsmed i Ringkøbing.
3. ) en Søn Claus, Guldsmed i København.
4. ) en Søn Johan Nikolaj, død og har efterladt sig en Søn, som
skal opholde sig i København, men hvis Navn ikke vides,
o.) en Søn Nikolaj Johan, Inspektør ved Mullerup.
6. ) en Søn Niels, som skal opholde sig i Holland.
7. ) en Datter Nicolette Claudiane, gift med Hr. Mogens Halkier,
Sognepræst i Heilskov i Viborg Stift, som er død ogsaa
efterladt sig følgende Børn:
a) en Søn Johannes Vilhelm i Sønderborg.
b) en Søn Jacob, opholder sig i Aabye, Jylland.
c) en Søn Christian, opholder sig hos sin Stedmoder i
Wellinge Sogn.
d) en Datter Magdalene i Aarhus eller i Aalborg.
e) en Datter Anne Kirstine er hjemme hos Moderen.
f) en Datter Sophie Amalie, opholder sig i Wellinge Sogn.
g) en Datter Siedel Abelone i Søndersø Præstegaard.
B* Andreas Jesper, Boghandler i København, som er død og har efterladt
sig en Søn, hvis Navn og Opholdssted ikke vides.
C. Henrik Rudolf, Sognepræst i Faaborg, som har efterladt sig 4 Børn:
1.) en Søn Ludvig, Sognepræst i Aaby, Aalborg St.
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Allerede 1806 udnævntes Kannevorfs Efterfølger, Augustinus
Herman Steenbuch,som bliver ordineret 12. Marts. Hans
Hustru hed Rebekke Sophie Werlauff. De har i Løbet af en
halv Snes Aar 7 Børn til Daab i Kirken. Fadderne var saadanne
Notabiliteter som Generalmajor Schøller med Frue, Margaard,
Dreyer, Østrup, Præsterne Wirth, Odense, Steenbuch og Ipsen,
Uggerslev, Sabro, Adersballe, Sabro, Tanslet, Zeuthen, Skamby,
Siedenius, Særslev, Forvalter Lang, Augustenborg, Forvalter
Knudsen, Margaard, Adjunkt Bergenhammer, Odense, Degnen
Hoick, Hesselager, Forpagter Heilmann, Margaard m. fl.
Pastor Steenbuch havde en Strid med en af sine Sognebørn,
Fæsitegaardmand Jørgen Olsen fra Søndersø. Denne beklager
sig i et Brev af 31. Maj 1814 til Biskop Plum over, at Pastor
Steenbuch under sin Fraværelse havde paalagt Pastor Zeuthen
i Skamby, der forrettede Tjenesten, ej at lade ske Tillysning for
ham og Pigen Giertrud Gotfriedsdatter, fordi Gmd. Mads Nielsen
i Seerup var imod det, da »jeg skulde være forbunden til at
ægte hans Datter Appelone Madsdatter«. Jørg. Olsen mener, at
Tillysningen bør ske, da der intet skriftligt eller andet binder til
den omtalte anden Forbindelse. — Hr. Steenbuch lyser saa 2
Gange, men standser Tillysningen, hvorfor J. Olsen atter be
klager sig til Bispen og udbeder sig en Resolution, der byder Præ
sten foretage Tillysning og fuldbyrde Vielsen; thi, som han gen
tagende siger, der er aldeles ingen Løfte fra mig givet til Mads
Nielsens Datter om Ægteskab. Pastor Steenbuch redegør i en
længere Skrivelse til Amtsprovst Lützen, Lumby, sin Stilling til
omtalte Sag. Nogle Mænd var kommen og indbildt Præsten,
medens den gi. halvblinde Mads Nielsen laa for Døden, at nu
vilde J. Olsen nok gifte sig med M. Nielsens Datter. Dette viste
sig ligefrem at være Løgn. Amtsprovsten giver Præsten Med
hold, da han paa god Vis har »modvirket en Letsindighed hos
Almuen med hvilken, der lægges og spilles Kabaler.« Det var
jo højst sørgeligt, at de to Mænd skulde skilles saaledes, at den
ene søgte Graven og den anden Prokuratoren. I en Skrivelse
fra Pastor Steenbuch erklæres, at der aldrig er ønsket Tillys2. ) en Søn Johan Friederich, Student, opholder sig i Rudkøbing.
3. ) en Søn Henrik i København.
4. ) en Datter Grethe, opholder sig i Gudbierg.
D« En Halvbroder Niels Wamberg »er død og havde følgende Børn«:
1. ) en Søn Friederich Christian boer paa Løgtved.
2. ) en Datter Friederiche, gift med Hr. Friis i Schellerup, hun er
død og har efterladt sig 5 Børn, hvis Navne ikke vides.
3. ) en Datter Lise, gift med Købmand Ploug i Faaborg.
— 2. Afdøde Madame Kannevorf har kun en Arving, en Søster
datter Sara Soelberg, Enke efter Lars Olsen, forhen Bryg
ger i Helsingør, nu i København.
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ning fra Jørgen Olsens med Gertrud Gotfriedsdatter. Det hele
var et Værk af hendes Brødre spillet under Præstens Fravæ
relse. Pastor Steenbuch slutter sin Skrivelse med at udtale, at
hvor megen Bedrøvelse end Klagen har voldet ham, saa har den
»dog ogsaa skænket ham søde Øjeblikke«. — »Med Tak til Gud
for disse, med Kærlighed til Alle, nedlægger jeg Pennen, naar
jeg har erklæret, at blandt alle mineSognemænd er Ingen dyre
barere for mit Hjerte end — Klageren Jørg. Olsen.«
Pastor Steenbuch flyttede 1818 til St. Hans Kirke i Odense,
hvor han døde 1845. Herom fortæller Vedel Simonsen: »11.
Marts dør Præsten Ridder Augustinus Herman Stenbuch i
Odense, forhen Præst i Søndersø, og blev den 17. af et meget
stort Følge (deriblandt Kronprinsen) ledsaget til Graven. Karl
Bagger sagde om ham: »Det er ikke fordi han var en brav og
god Præst, ikke fordi han var en begejstret Elsker og Beun
drer af Naturen, ikke fordi at han kunde — udrustet med
sjelne Gaver — fra Prædikestolen fremsige begejstrede Ord;
det er slet ikke derfor, at vi omtaler Stenbuch, men fordi han
var et Menneske, en Mand, hvis Puls slog for hans hele Omver
den, en Mand, der elskede alt og hadede og frygtede intet.« —
Han var imidlertid en stor Rationalist, og hans Paaskepræken
maa endnu tit holde for. Ove Thomsen og Fr. Schjøtt satte
: Blomsternes Ven« og de betrængtes Trøster »smukke Minder.«
Han efterfulgtes af Jørgen Koefoed*), der allerede 1826 flyttede
til Bornholm (0 Marie).
Præstegaardssynet, hvoraf 2 Medlemmer valgtes af Præsten,
udtaler sig 1803 omtrent som følger om Søndersø Præstegaard:
Stuehuset bestaar af 21 Fag Mur- og Bindingsværk (anstændigt
og brugbart). Den nordre Længde bestaar af 34 Fag til For
pagterens Værelser og Kornhuse. Væggene ud mod Haven be
høver Reparation med Leer og Kalk. En tredie Længde be
staar af 20 Fag til Stald og Fæhuse. Væggene behøver Repara
tion med Leer og Kalk. Tømmerværket mangler Fod under 12
Fag til Haven, og 4 Døre til Gaarden behøver Reparation. Den
4. Længde 15 Fag »hoy« Bygning og 12 Fag mindre Tilbygning
(der helt igennem fattes Fod til Gaarden) og Tagene til de 12
Fag bør repareres. — Bygningerne i Baggaarden bestaar af ialt
27 Fag (Kun lidt Reparation behøves). — Haven befandtes i
god Stand, »besadt« med nyttige Frugttræer. — 1815 udtaler
Synet, at det gamle Baghus bar ingen Fod og hælder til begge
Sider. — 2 Aar senere meddeles, at Fjellene paa Gavlen og Vin
duerne i Mælkestuen er under Arbejde. I Stalden mangler
Spiltougene Afklædning og Overdelen Hanebaand. I sydlige
Lade er en Bjælke knækket, og i dene nordre er en Dør brøst*) H ans H u stru bed .Jacobine M øller. De havde en D a tte r, »Jom 
fru E leonore C aro lin e Koefoed«, der blev k o n firm eret 1820.
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fældig, og 10 Fag samme Steds trænger til nyt Tag, Jorden bør
kastes fra den nordre Lade, der bestaar af 42 Fag, som i det
hele er meget svagelig. Den gamle Bygning i Baggaarden,
som er tilbygget Præstegaarden »kunde vi ei skønne kan repa
reres til nogen Nyte, men bør at ombygges fra Grun
den, den Vestre Længde er ogsaa svag, og Taget, som trænger til
Omlæggning, kan neppe oplægges paa det Spærværk, der nu er.
— Aaret efter var de ønskede Reparationer endnu ikke udførte.
Endvidere var 2 Skorstene saa daarlige, at de burde omsættes,
hvilket Præsten lovede saa hurtigt som muligt. »Haugen i god
Stand.« — 1819 og 1820 er Klagerne over Præstegaardens Til
stand omtrent ens: Porten mangler en »Biøern« (Stiver). »Lof
tet over Bryghuset skrøbeligt hist og her. Skorstenen svæk
ket ved Tagets Skrøbelighed, som ej har holdt Regnvandet ude.
Søndre Lade mangler Sylesteen ved Søndre Side. Vestre Lade
ved Nordre Ende ligger Jorden op paa Foden. I Koestalden er
en Bielke i Stykker, hele Stalden meget gammel og skrøbelig.
Nordre Lade repareret med Tømmer og Tag, som er nyt over
20 halve Fag, ogsaa her indtil Gaarden ligger Jorden op til Fo
den. — Stenbroen i Gaarden er meget »ujævn, og i Porten og
flere Steder mangler Stene.« — 1842 blev opført en ny Stald
længe i Søndersø Præstegaard.
I Aaret 1827 blev Johan Henrik Edsberg*) udnævnt til
Sognepræst i Søndersø. Han tog sig meget af Hospitalets og
Skolens Forhold, men synes at have haft daarlige økonomiske
Forhold at kæmpe med.
Saaledes klager han 1827 over, at de faa Pengemidler, der
tillægges Embedet, ikke er tilstrækkelige til at sørge for Besæt
ning til Præstegaarden, hvorfor han udbeder sig Indløsnings
summen, 500 Rdl., udbetalt af Stiftets offentlige Midler til For
manden Hr. Koefoed. — 1828 (13. 2) skriver Pastor Edsberg
til Biskop Plum og beklager sig over, at hans Formand Pastor
Koefoed, Bornholm, har anlagt Sag mod ham til at betale 500
Rdl. Sølv, som han ikke kan udrede paa een Gang, da han ellers
vil blive ganske ruineret. Han vil ikke tage imod et Tilbud om et
aarligt Afdrag paa 25. Tdr. Rug, 25 Tdr. Byg og 25 Tdr. Havre.
Det er jo en Embedsgæld og ingen privat Gæld. — I næste Skri
velse forklarer Edsberg, at ved Hjælp af hans Steddatters Penge,
der ankom et Par Dage, før Udpantningen skulde foretages, er
nu Halvdelen betalt; men i en ny »dierv« Skrivelse fra Koefoed
*) Født 10. Maj 1781 (Viberg siger 1784). Hans Hustru hed Bodil
Baar og døde paa sin 71aarige Fødselsdag, 20. 9. 1845. — 1845
blev Edsberg Sogneraadsformand efter Forvalter Cloos, Dallund.
Han tog sig af de fattige Konfirmanders Sag og klager over, at Forstan
derskabet vil laane dem Klæder i Stedet for at give dem gode daglige Klæ
der. Dengang laante ogsaa Gaardmandsbørn Klæder til Konfirmationen.
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fordres øjeblikkelig Resten udbetalt. Pastor Edsberg tilbyder
saa Pant i Ind- og Udbo og Besætning mod at laane 500 Rdl.
1843 blev ham bevilget et Laan paa 600 Rdl. af Stiftets
offentlige Midler. Det lader ogsaa til at have haft sine Vanske
ligheder for Pastor Edsbjerg paa hans gamle Dage med at
bestride sit Embede rigtig tilfredsstillende. Provst Hald i
Lumby skriver nemlig 6. Januar 1846, at alle Præsterne
i Provstiet er flittige og fører sig godt. Kun om Pastor Edsberg
i Søndersø klages der over, at han paa Grund af sin Alder ikke
kan tale saaledes i Kirken, at det bliver opbyggeligt; men Prov
sten kan ikke ifølge Praxis (!) visitere hos ham og kan altsaa
ikke udtale sig af Selvsyn. — Et Par Aar senere beklager Eds
berg sig over denne Klage, som er uden Grund og vil ikke gerne
have hverken Kapellan eller tage sin Afsked; thi »her i dette
Præsteembede er lidt nok at bestille for en, som ikke vil ligge
paa den lade Side, og mindre for to.« — Senere (22. 12. 1848)
erklærer Edsberg, at hans Styrke og Sundhed er taget til, og at
han derfor ikke føler Trang til at tage en Kapellan. Nogle Dage
efter udtaler han, at han har indgivet Ansøgning til Kongen om
at faa Sagen undersøgt for at faa virkelige uomstødelige Beviser
paa Klagens Ugrundethed. Heri fremfører Pastor Edsberg, at
han var bleven overtalt af Provst Hald til at tage sin Sviger
søn, Kandidat Svelmøe, til Kapellan; men en ældre Kandidat
gjorde Fordring paa en ledige Plads, og nu indgav Edsberg
igen Ansøgning om ikke at ville have Kapellan. Han skriver
nu til Kongen og henflyer til hans Retfærdighed og
beder Sager undersøgt. Han er nu 67 Aar og endnu i Stand til
at forrette sit Embede forsvarligt. Kun af Hensyn til sin til
kommende Svigersøns Vel har han indgivet nævnte Ansøgning.
I Marts 1850 indsender Edsberg atter Ansøgning om at maatte
blive fri for Kapellan. Dog maa han senere (1851) have faaet
en Kapellan (Weiss), da denne med Edsbergs Indvilligelse an
søger Biskoppen om Rejsetilladelse til København.
Som et Tidsbillede fra hine Dage kan anføres Pastor Edsbergs
Skrivelse til Biskoppen 13. 3. 1846 om en vanartet Konfirmand:
»Drengen Hans Johansen, Søn af en for nogle Aar siden afdød
Husmand i Søndersø: Johan Peder Rasmussen og endnu levende
Hustru: Eleonore Hansen her i Søndersø, er nu til Efteraaret
17 Aar, som født her i Søndersø 1829 d. 24. September, har ikke
været ved alle mulige Straffemidler, Formaninger og Advarsler,
at formaa til at modtage Undervisning, og arbejde selv med;
ved egen ikke ringe Legems- og Siels Evner og Kræfter, til at
beholde det tilbudte Ord saaledes, at han kunde tages til Con
firmation. Aarsagen til hans Fordærvelse er oprindelig fra
Hjemmet af, hvor han ikke er tilholdt til Flid og Orden, men er
bleven øvet i Uterlighed, saa at han flere Gange har begaaet
Tyverier forhen, og nu for kort siden sidste Gang stiolet fra
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Moderen et Hovedtøy, som han i Odense har solgt, som han tilstaaer selv, for 1 ÿ. Han er ogsaa bleven straffet derfor, og
fremholdt for det forsamlede Forstanderskab, som eenstemmigen erklærede, at det nyttede ikke at lade ham blive hos Mo
deren, som selv i hoy Grad fordærvet ikke har nogen Magt
over ham, heller ikke at holde ham hos nogen anden Mand her
i Egnen, hvor han kun blev holdt til Legems Arbejde, men for
sømt i aandelig Henseende, derfor er det, paa hele Forstander
skabets Vegne, at jeg herved ansøger om at denne Hans Johan
sen maa blive optaget i Tvangshuset i Odense og der, under
daglig Opsigt, holdt til Undervisning saaledes, at han der,
maaske til Efteraaret, kunde blive confirmeret. Hvad dette
skal koste og paa hvad Vilkaar han kan optages bedes Under
retning om.« — Piovsten skriver senere, at han nu opfører sig
bedre og søger Skolen.*)
Pastor Edsberg tog Afsked 1858 og flyttede til Odense. Han
efterfulgtes af Mogens Nielsen Worm, der var en Præstesøn fra
Flødstrup og født i Nyborg 1814. Han blev 16. Oktober 1841
viet til Marie Friis, Odense. De havde 4 Sønner og 1 Datter
(Adolf, Christian, Niels, Sofus og Henriette). Pastor Worm, der
blev Sogneraads Formand 1862, efterfulgtes 1894 som Sogne
præst af Sofus Theodor Balslev, født i Hammer Præstegaard 1850,
tidligere Sognepræst i Dejbjerg-Hanning ved Ringkøbing**).
Pastor Balslev var i Jylland Sogneraadsformand og Medlem
af Ringkøbing Amtsraad. Har ogsaa paa Fyn haft Hvervet som
Sogneraadsformand, var Medlem af det kirkelige Udvalg 1903—
07 og Medlem af et mindre Udvalg til Udarbejdelse af Forslag til
kgl. Anordninger om Afløsning af Kirketiendeejernes Vedlige
holdelsespligt samt Formand for Kommissionen for denne Af
løsning og er endelig Medlem af Præstegaardskommissionen.
Pastor Balslev, der er Ridder af Dbg., har været gift 2 Gange.
Hans første Hustru var Nanna Birkedal, Vilhelm Birkedals Dat*) Om Pastor Edsberg fortæller Jacob Rasmussen, Tommerup, at
han korte med to store brune Blodshopper. — Engang talte han i Kirken
om Johannes Døberen, der ikke var nogen Elsker af det jordiske og gik i
grove Klæder. Da vaagnede Tamboen, der var falden i Søvn, og udbrød:
»Det maatte jeg nok tænke, for ellers havde han ikke solgt sit Hus i
Aftes!« Det var Johannes Møllebygger i Serup, der Aftenen før havde
solgt sit Hus, Edsberg sagde: »Naar den ene siger en halv, saa siger den
anden en hel Pægel, og saa drikker de sig fulde. Jeg tror, at jeg fik flere
Folk til Kirke, naar jeg tog et Anker Brændevin og lagde herop. Det
kan ikke hjælpe at lægge det i Vaabenhuset, for saa kommer de ikke
længere. Det skal helt op til Alteret.«
**) Tilhører den bekendte Præstesiægt Balslev, hvis Stamfader var
Amtsskriver Rasm. Andersen Balslev i Odense. Se iøvrigt om denne
Slægt: »Benjamin Balslev: Stamtavle over Familien Balslev, Odense 1901.«

460
ter. Hun døde 26. 3. 1886. Blandt deres 4 Børn er en af Søn
nerne Præst, en anden Læge, en Datter er Lærerinde, og en
anden Datter er bosiddende i Amerika. Pastor Balslev blev
1894 gift 2. Gang med Anna Piesner, der var Præstedatter fra
Vedersø. I dette Ægteskab findes en Søn og en Datter.
Præsterækken i Søndersø ser altsaa saaledes ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hr. Nicolaus.
Peder Thygesen.
Niels Christensen (Næraa) 1585—1616.
Thomas Nielsen Hem 1616—1661.
Peder Nielsen (Esterbøl) 1661—1688.
Knud Gregersen Krag 1688—1710.
Peder Otto Ludvigsen Stoud 1710—1719.
Elias Brink 1719—1767.
Mattias Kannevorff 1767—1806 (t 1808).
Augustinus Herman Steenbuch 1806—1818 (j* 1845).
Jørgen Koefoed 1818—1826.
Johan Henrik Edsberg 1827—1858.
Mogens Nielsen Worm 1858—1892.
Sofus Theodor Balslev 1892—

Søndersø P ræ s te g a a rd set f r a H aven.
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To Fgnboere,
der var forsvundne, men nu er genfundnel
Af F. Hjort, Baagegaard.
Da jeg for nögle og tredive Aar siden samlede Materiale til
»SI æ g t e n T h u r a « , der blev udgivet i 1893, var der ingen
»Landsarkiver«; man maatte da søge Stoffet trindt om i det
ganske Land, i Præstegaarde, Retskontorer, hos private Gods
ejere eller andre, som laa inde med de paagældende Arkivalier,
der mulig kunde give Haab om at indeholde Stof til det Værk,
man arbejdede paa. Dette havde til Følge, at de historiske Ar
bejder den Gang blev mange Gange forøgede, ia, undertiden
blev det ganske overvældende eller endog helt umuliggjort,
saaledes at det kunde blive ret nødvendigt paa et eller andet
Punkt at nøjes med en og anden »Familietradition«, som maatte
træde i Stedet for paalidelig historisk Viden.
I en Gren af Slægten Thura« blev jeg netop stillet overfor
et saadant Tilfælde, hvor jeg maatte lade »Familietraditionen«
udfylde et Hul, som jeg ikke paa anden Maade kunde faa helet.
Litteraturhistorikeren, Sognepræst A l b e r t T h u r a i
Lejrskov, der var Broder til de to Brødre, D i d r i k og L a u 
r i t z T h u r a , som blev adlede 1740 med Navnet »de T h u r a h«, havde 3 Sønner, af hvilke den yngste, Chr. H, de Thurah,
ogsaa blev adlet i 1773. Den ældste, Lauritz Thura, døde som
Præst i Hvidbjerg paa Thyholm 1781, medens den mellemste,
H a n s T h u r a , døde som Sognepræst i Helligsø 1776. Denne
Hans Thura havde kun et eneste Barn, nemlig A l b e r t H a n s e n T h u r a , om hvem Traditionen sagde, »at han døde som
ung Løjtnant ved Husarerne, ugift og uden at efterlade sig
Børn!« Med dette maatte jeg nøjes den Gang, og den Gren af
Familien, som han tilhørte, stopper følgelig op med den Oplys
ning«! Senere er jeg kommen til et andet Resultat, som her
skal gengives:
Sognepræst H a n s T h u r a og Hustru, A n n a D o r o t h e a
A s c a n i u s, fik en Søn 25. 9. 176?, der 7. 10, s, A. blev døbt i
Helligsø Kirke og fik Navnet A l b e r t ; Fadderne var »Madd.
Ascanius fra Boddum, Jomfru Aggerholm fra Helligkildegaard, Hr. Oluf Ascanius, Hr. Sebastian Peter Opitins, begge af
Boddum Præstegaard, og Hr. L. Thura, Præst i Hvidbjerg.« Dette
Barns Fader døde 8. 2. 1776 og Moderen 1782, da Sønnen var
15 Aar gi.; men allerede kort efter Faderens Død kom Barnet i
Huset hos Farbroderen, Commandeur Chr. H. de Thurah i Kø
benhavn. og Arven efter Forældrene — mellem 300 og 400 Rdl.
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— blev indsat i Overformynderiet, hvor de stod til 6. 8.1786, da
de blev udtaget af Værgen, Commandeur de Thurah, boende i
Kokkegade 138 og Albert Thura opholdt sig da i København.
Foruden en god Skoleundervisning sammen med sine egne
3 Sønner og den anden Broders Sønner har denne gode Far
broder sørget for at faa den unge Albert Thura anbragt ved
Husarkorpset. Det viser sig nemlig, at Albert Thura 18. 10. 1783
lod sig hverve ved 1ste Husar Korps (paa Sjælland), 2den Eska
dron som Nr. 68 »paa Avantage«. Han afgik 27. 11. 1785, da
han »efter Forlangende blev dimitteret«. At »tjene paa Avan
tage« betød at være Officersaspirant med Korporalsstilling som
Mellemled til at avancere til Kornet (Sekonlieutenant). llvorfor han »forlangte« at afgaa fra Militærvæsenet, véd jeg ikke,
ligesaa lidt som jeg véd, hvor han blev af i Aarene umiddelbart
derefter; men det sker nogle Aar senere, at nogle Slægtninge dør
uden Børn og vil derfor testamentere deres Formue til fjernere
Slægtninge, blandt hvilke Albert Thura ogsaa optræder. I de
paagældende Skifter siges det gentagne Gange, at »han giver
sig af med at undervise Ungdommen paa Fyen«! Et andet Sted
ßiges det kun, at »han er Skoleholder paa Fyen«. Men det viser
sig, at Exekutoreme ikke kan finde ham, saaledes siges der et
Sted, at »da Skoleholder Albert Thura ifølge kgl. Resolution
af 19. 6. 1804 var at anse for død«, gik Arven ind i Boet igen.
Og i 1798 maa Amtsforvalter Lützen i Ringkøbing lade en Arv,
som var tilfalden Albert Thura efter Præsten Ole Ascanius’s
Enke, Dorthea Kirstine Opitius, gaa ind til »Fondet ad ufus publicos«, det vil sige Kapitaler, som Arvingerne ikke havde meldt
sig til. Til samme Fond gik ogsaa Albert Thuras Arv, fra
Diderik de Thurah og hans Kone, som faldt 1796. I dette Skifte
gav Student Mylius én Gang Møde for Madam Thura, »der
er fattig og har flere Børn«, og der ligger et Brev til Skifte
forvalteren fra Mylius (skrevet fra Fyn paa Rejse til Tysk
land), hvori han beder om, at Kammerjunker Cederfeld
de Simonsen paa Erholm maa møde i Skifteretten for
Madam Thura. Men denne ses ikke at have givet Møde i
nogen af de over 20 Møder, som holdtes i dette Bo. Men
Brevet fortæller altsaa, at Mad. Thura havde Forbindelse med
Mylius, hvis Fader var Herredsfoged og Viselandsdommer i
Odense. Der faldt saaledes ret ofte Arv til Albert Thura, men
det var stadig ikke muligt hverken for Familien eller det offent
lige at finde ham. Endelig i 1803 dør den sidste af 2 Frøkener
Thura i Christiansfeldt Søsterhus, som ogsaa i deres Testamente
af 1796 havde tiltænkt Albert Thura en lille Kapital; men Man
den eller hans Arvinger kan stadig ikke opspørges. Endelig for
langer Commandeur Chr. H. de Thurah, at Øvrigheden skal
gøre et alvorligt Forsøg paa at faa oplyst, hvor Albert Thura er
bleven af, og dette har til Følge, at Herredsfogden i Tyrstrup
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Herred , der har Søstrene Thura’s Bo til Behandling, udsteder
offentlig Proclama der bl. a. foruden i Københavnerblade ogsaa
findes indrykket i Hempels og Iversens Aviser her i Odense for
18. September 1804 og lyder saaledes:
»Afgangne Hans Thuras, forhenværende Sognepræst i Helligsoe
i Jylland, efterladte Søn, Albrecht Hansen Thnra, som er født 1766, og om
hvis Opholdssted man i 10 Aar har varet uvidende, men nu erfaret, at han
skal være ved Døden afgangen i FyeD og efterladt sig et Barn, der skal
opholde sig ved hans efterlevende Enkes Forældre, er her under Juris
diktionen tilfalden en Arv af 200 Rdl. Da man nu ej har været istand til
at opspørge hans Enke i Kjøbenhavn eller hendes Forældre i Egnen ved
Nyborg, hvis Navne er ubekjendt, saa indkaldes samme inden 6 Uger fra
Dato hertil at melde sig med de.fornødne Beviser.
Haderslef, udi Tyrstrup Herredsfogden, 15. 9. 1804.
Langereuter, Herredsfoged.«

Men forinden var den overfor nævnte »Kgl. Resolution«
af 19. 6.1804 udstedt paa Gottorp Slot gennem det tyske Kancelli
og lyder i Oversættelse saaledes:
»I Anledning af Dit Spørgsmaal af 31. f. M. angaaende Arven efter
de i Christiansfeldt afdøde Søskende, Helene Catharina og Jacobe Maria
Thura, og de til deres Brodersøn, Albert Hansen Thura, eller hans Arvin
ger testamenterede 200 Rdl., giver vi Dig herved tilkende og bestemmer,
at ovennævnte Albert Hansen Thura bliver at anse for død. men vil vi dog,
at der efter det Barn, som han efter Sigende har haft, og som maaske endnu
lever, bliver at anstille yderligere Eftersøgning af Dig, hvorom der bliver
at gøre Indberetning hertil.
Da Familien har vidst, at han har været Husar og efter sin Afsked
har været Lærer, saa maatte det gennem samme ogsaa kunne oplyses, ved
hvilket Korps han har tjent og derefter gjennem dette, om han under Tje
nestetiden giftede sig, med hvem og om han fik Livsarvinger. Dernæst
bør der gennem de fynske Adresse-Cirkulærer eller Tidender med An
førsel af, hvad der maatte være oplyst og ellers paa samme Maade, som
sket er i Københavns Adresse-Kontors Efterretninger, udstedes Bekendt
gørelse om Barnet og Moderen.
For at de nævnte 200 Rdlr. Legatpenge imidlertid ikke skal henstaa ganske ufrugtbringende, bliver de at overdrage til Diakoniet i Chri
stiansfeldt til 4 Procent aarlig Rente paa sædvanlig Maade.
Hvorefter Du Dig have at rette.
Kruck.
v. Stemann.
H. C. Otto.«

Og endvidere blev der 7.12. 1804 fra Gottorp udstedt en ny
kgl. Resolution gennem det tyske Kancelli, der ligeledes i Over'
sættelse lyder saaledes:
»Da der — ifølge den af Dig den 26. f. M. fremskaffede yderligere
Beretning med Bilag — i Anledning af, at der til de 200 Rdlr., der af de
i Christiansfeldt afdøde Søskende Thura er testamenteret deres Brodersøn
Albrecht Hansen Thura, som allerede i Aaret 1795 skal være afgaaet ved
Døden, efter udstedte Proclama hverken har meldt sig den opgivne Enke
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eller Børn, saa bliver de i Testamentet fra 1796 i Nr. 2 udsatte 200 Rdl.
at udbetale Forstanderinden for Søster-Huset i Christiansfeldt som Arv
tager til Resten af Efterladenskaberne dog med Forbehold af Ret for den
afdødes Arvinger, om nogen senere skulde melde sig. Forøvrigt overlades
det den som afdødes Kreditor anmeldte Ascanius paa Eskiær at varetage
sine Interesser mod alle og enhver, uden at man dog her kommer ind paa
disse.
Hvorefter Du Dig have at rette.
Kruck.

v. Stemann.

H. C. Otto.«

Endelig som Resultat af alle sine Anstrengelser skriver
Herredsfoged Langereuter 31. 8. 1805 følgende til et andet Bo,
som er under Skiftebehandling i København, og hvori Albert
Thura ogsaa var Arving, ligeledes i Oversættelse:
»Da Søskendene Helene Catharina og Jacobe Maria Thura i Chri
stiansfeldt var afgaaet ved Døden, foreviste Forstander G-øepp sammesteds
mig forrige Aar de nævnte Søskendes Testamente af 24 October 1796,
efter hvilket Albrecht Hansen Thura, deres Stedbroder, afdøde Præst i
Helligsøe i Jylland, Hans Thuras eneste Søn eller dennes Arvinger, skulde
arve 200 Rdlr. Da man intet vidste om hans Opholdssted, bad den nævnte
Forstander mig om at udstede offentlig Proklama.
Dette blev ogsaa udstedt den 14de October f. A., og derefter sendte
Hr. Kammerjunker Cederf el-d de Simonsen fra Erholm paa Fyen mig et
Vidneforhør, hvoraf det oplystes, at en vis Albrecht Hansen Thura alle
rede i 1795 var død i den nævnte Egn og skulde have efterladt sig en
Hustru, som opholdt sig i København, samt et Barn, der skulde opholde
sig hos Moderens Forældre i Omegnen af Nyborg. Men hverken Konens
eller hendes Forældres Navne eller de sidstes Opholdsted fremgik af For
høret. Opgivelsen af Nyborg foranledigede mig til at skrive til Kammer
herre og Amtmand Schumacher*) i Svendborg. Men af hans Svar fremgik
kun, at man der ikke vidste noget om disse Personer, og paa en af mig i
Adresse-Kontorets Efterretninger i Kjøbenhavn indrykket Notifikation og
Opfordring fulgte intet Svar. Paa min Indberetning og Forespørgsel hos
Overretten paa Gottorp indkom de (omskrevne) Kgl. Resolutioner.
*) Under 15. 11. 1805 foreligger ganske rigtigt et Brev fra Amt
mand Schuhmacher til Byfoged Bæk i Nyborg, hvori han beder denne om
at undersøge, om der endnu lever »et Barn efter Albrecht Hansen Thura,
der skal være afgaaet ved Døden« i eller i Nærheden af Nyborg, hvor det
skal opdrages hos Konens Forældre. Naar Byfogden ikke fandt Barnet i
Pilevaadhuset kan han være undskyldt, da den gi. Peder Madsen var død
og Datteren, Karen, gift med Rassmus Jørgensen fra Kjerteminde, som da
beboede Pilevaadhuset, medens Peder Christian Thura, sansynligvis alt
for længe siden var sat i Tjeneste hos en eller anden Bonde, maaske i
Biskopstaarup i Skjellerup Sogn ,hvor han har faaet god Mad og derfor
begyndt at voxe igen.
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At ovenstaaende er Sandhed og i Overenstemmelse med Akterne,
hvoraf de fleste i Original henligger i Slesvig, bekræftes herved paa For
langende officielt under Herredets Segl . . . .
G. D. Langreuter.«

Af ovenstaaende lægger man særlig Mærke til Cederfeld
de Simonsens Meddelelser til Herredsfogden; muligen har
Thura været Skoleholder paa et af hans Godser, der jo laa uden
for Rytterdistriktet og dettes Skoler. Stamhusbesidderen har
antagelig for egen Regning søgt at faa stablet noget Skolevæsen
paa Benene og kan da maaske have brugt Albert Thura.
Hvorledes dette nu forholder sig, véd jeg ikke; men i Rørup
Kirkebog findes følgende anført: »1795 17. 6. Døde A l b e r t
H a n s e n T h u r a i Aalsboe 30 Aar gi.« — Der tales ikke om,
hvad han var, lige saa lidt som der findes noget Skifte efter ham
nverken i Erholms Gods, Wedellsborg Birk, Vends Herreds, Am
tets eller i den gejstlige Skifteprotokol. Antagelig er Enken
straks rejst til København, hvorfra hun maaske er kommen, og
har saa afsat Barnet hos Forældrene ved Nyborg.
Morsomt nok fandt jeg, efterat have gennemgaaet en stor
Mængde Folketællingslister fra alle Sognene i Vinding Herred
og Nyborg By endelig i A v n s l e v S o g n , i P i l v a a d s h u s e t
et Navn, jeg noterede mig som det eneste, der gav lidt Haab om
en Mulighed. I Huset var følgende Personer:
»Peder Madsen, 83 Aar gi., Enkemand, faar Almisse, Karen
Pedersdatter, 30 Aar, hans Datter, ugift, vanfør, P e d e r C h r i s t i a n A l b e r t s e n , 8 Aar, et Plejebarn fra København.«
Jeg studsede ved dette sidste Navn, da det var det eneste
»Albertsen«, jeg stødte paa, og dette i Forbindelse med Alderen
og Vedtegningen om Plejebarn fra København maatte give
Haab; der manglede kun, at der efter Albertsen havde staaet
T h u r a , saa var der ingen Tvivl. Det var derfor nødvendigt
at finde andre Beviser, og dem fandt jeg i Lægds-Rullen for
Avnslev Sogn 1800.
Paa den Tid, her er Tale om, skulde alle Drengebørn fra
1 Aars Alderen indføres i Rullen; men først i Aaret 1800 fin
des under Nr. 243 » P e d e r C h r i s t i a n , Søn af A l 
b e r t T h u r a , født i Kjøbenhavn, 6 Aar gammel, op
holder sig i Piilevaad*) (i Anm.) opdaget 1799, Aldren
kan ikke bevises efter Notats Svar 99«. Samme Notits
findes igen om ham 1803, 1806 og 1809; og i 1812 bemær
kes yderlig: »tjenlig til Trænkudsk, forvoxen«; samme Notils
findes ogsaa i 1815. I Aaret 1818 er han overført til Rullen for
S k e l l e r u p S o g n , og der siges: at Peder Chr. opholder sig
*) Pilevaadliuset ligger mellem Juelsbjerg og Hjulby i Avnslev
Sogn, men lige paa Grænsen ind til Nyborg Landsogn Hjulby.
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paa B i s k o p s t a a r u p ; men i en Bemærkning er tilføjet, at han
»er bortgaaet fra Lægdet og skal opholde sig i F e r r i t s l e v
Sogn i Odense Amt, afgaaet 1818. — Er overdraget Amtet at
undersøge ved Forhør 2. 9. (Nr. 26.).« Ved Sessionen for 1820
siges han at opholde sig i H e r r e s t e d S o g n , bør tage F. S.
til 42 Lægd. Til Kysttjeneste, forvoxen.
Den ovennævnte P e d e r M a d s e n boede i Pilevaadhuset
1787 og ligeledes, da han døde 18. 10. 1804 i sit 87. Aar, og der
tilføjes, at han var født i Avnslev, hvilket ogsaa bemærkes om
Konen K a r e n N i e l s d a t t e r , da hun døde 23. 3.1799, 78 Aar
gi. Der er imidlertid ingen af deres Børn fødte i Avnslev Sogn;
derimod finder jeg, at de har faaet 3 Børn døbte i Nyborg Kirke,
fordi de vare fødte i Hjulby, nemlig: 1762 24. 1. døbt G i e r t r u d P e d e r s d a t t e r ; 1765, 10. 3. H a n s P e d e r s e n og
1769, 13. 9. døbt K a r e n P e d e r s d a t t e r , Giertrud er kon
firmeret i Nyborg Kirke 1778, medens Karen Pedersdatter mær
keligt nok først er konfirmeret 1790 i Avnslev Kirke, ca. 21 Aar
gi., vel sagtens paa Grund af sin Legemssvaghed.
Det er altsaa denne G i e r t r u d P e d e r s d a t t e r , som
omkring Aar 1792 er bleven gift med A l b e r t H a n s e n
T h u r a , og som var ca. 5 Aar yngre end Konen. Nu er her
at bemærke at Student Mylius i sit Brev til Skifteforvalteren i
København som Undskyldning for, at »Madam Thura« ikke kan
give Møde i Skifteretten, skriver, at hun »er fattig og har î 1 e r e
smaa Børn«. Imidlertid nævner Stamhusbesidder Cederfeld de
Simonsen i sit Brev kun e e t Barn som Albert Thuras. Herefter
ser det ud til, at Giertrud har været gift een Gang før, og jeg
finder da ogsaa i Nyborg Kirkebog for »1790,18. 9. trolovet S ø 
r e n D i n e s e n og Pigen G i e r t r u d P e d e r s d a t t e r af
Hjulby«, men der findes ikke et Ord om, hvor de rejste hen og
satte Bo. Nu findes der ganske vist en Giertrud Pedersdatter,
som 1785 2. 12. blev trolovet i Nyborg med »unge Karl J a c o b
N i e l s e n , men der nævnes i k k e , at denne Giertrud var fra
Hjulby; og derfor er jeg mest tilbøjelig til at tro, at det er den
Giertrud, som blev gift med Søren Dinesen, der senere blev
gift med Albert Thura og ved ham blev Moder til P e d e r
C h r i s t i a n , som hun satte af i Pilevaadhuset, da hun selv
rejste til København.
Denne P e d e r C h r i s t i a n A l b e r t s e n T h u r a ,
der i 1 Aars Alderen mistede sin Fader og kom i Huset hos et
83 Aar gi. Almisselem med en vanfør Datter, er jo aabenbart
vokset op under de usseligste Forhold, som tænkes kunde, sam
tidig med, at han helt er bleven borte fra Familien, der endda
tænker paa Faderen og Barnet med de venligste Følelser, hvil
ket de noksom beviser ved de forholdsvis ret betydelige Beløb,
som saa mange af Slægten betænker Fader og Søn med, men som
slet ikke kommer nogen af dem tilgode, saa at deres Liv hen-
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leves i Armod og Elendighed. Da Mosteren er »vanfør«, har
antagelig Moderen ogsaa haft en Disposition til et skrøbeligt
Legeme, som er gaaet i Arv til Sønnen, Peder Christian, og
giver sig Udslag hos ham som »forvoxen«, men dette er dog
ikke værre, end at han kan bruges til Trainkusk og Kystsikringstjeneste. løvrigt har han næppe været indkaldt, da han
forgæves er eftersøgt i Stambogen for Artillerikuske.
Interessant vilde det være, om han havde efterladt sig en
Efterslægt; disse vilde aabenbart blive lykkelige, om de nu
kunde sætte sig i Besiddelse af Kapitalen paa 200 Rdl., der i
1796 blev sat fast hos Forstanderinden for Søsterhuset i Christiansfeldt, der jo blev forpligtet til at holde den i Beredskab
for Arvingerne, naar de meldt sig. Søsterhuset vilde næppe
blive henrykt over at blive af med Kapitalen nu, da den i Mel
lemtiden er vokset til ca. hundrede Tusinde Kroner.
Naar jeg her har fremført disse Smaating, er det dels for
at vise, hvilken Betydning det kan have ogsaa i økonomisk Hen
seende, at interessere sig blot saa meget for Personalhistorie, at
man kan holde Rede paa sin egen Slægt, og dels for at henlede
Opmærksomheden paa nogle Kilder, der vist ikke er ret meget
benyttet, i alle Tilfælde ikke af Dilettanter, men som undertiden
kan hjælpe en over Besværlighederne , selv om man synes
uhjælpelig at være kørt fast. Man lægger Mærke til, at her
er Tale om Forhold, der kun ligger 100 Aar tilbage, og som de
fleste tror er lette at udrede; men som det ses af ovenstaaende
dog har kostet store Anstrengelser at faa klaret — og Efter
slægten er jo endda slet ikke belyst endnu trods al Umage.
Dog vil jeg ikke slutte disse Bemærkninger, forinden jeg
først har meddelt min Opfattelse af Forholdet, idet jeg udtryk
kelig pointerer, at jeg intet fuldgyldigt Bevis herfor kan
anføre.
Af ovenstaaende vil man særlig fæste sin Opmærksomhed
ved, at ikke engang Militærvæsenet kunde faa k o n s ta te re t
»Peder Christians« Alder og at Drengen er forputtet for dem i
6 Aar. Ligeledes vil man forgæves søge efter P eder Chr.
A lb e rtse n T huras Konfirmation i Avnslev. Dette kunde
maaske forklares derhen, at Drengen forinden er kommen ud
at tjene i et Nabosogn, vel da Skellerup*), hvor han senere vides
at have været. Men noteres maa det dog, at der i Aaret 1808
blev konfirmeret en Dreng i Avnslev, som hed P eder C h ri
stian sen , der maaske kunde være identisk med vor Peder
Christian; thi han havde jo hverken »Døbeattest« eller andre
Beviser for sin Identitet, og Præsten har vel da troet, at P e d e r
C h ristia n var en Forkortelse af hans fulde Navn Peder
Christiansen. En Bekræftelse herpaa har jeg i Herrested Kirke*) I Skellerup findes ingen Kirkebog fra den Tid.
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bog, hvor der findes anført 1. 5. 1819 som ankommen til Herrested fra Avnslev, Peder Christiansen, 26 Aar gi., og Aaret efter,
den 1. 5., flytter »Tjenestekarl Peder Christiansen, 27 Aar gi.,«
igen til Hjulby (hvor lige op til Pilevaadhuset laa). Alderen pas
ser paa vor Peder Christian, ligesom vi véd fra Rullen, at han
netop var i Herrested Sogn i Aaret 1820. Yderlig finder jeg i
Avnslev Kirkebog: 1821, 17. 4., døde (begr. 23. 4.), Peder Chri
stiansen, Almisselem og Ungkarl af P i 1e v a ad, 28 Aar«. Ogsaa dette passer med Alderen og, at han i sin Nød tyer til Pile
vaadhuset, hvor Mosteren Karen Pedersdatter med hendes Mand
stadig boede, og som er det eneste Sted, han kan kalde sit Hjem.
Dette synes jeg alt tyder paa, at den her omtalte Peder Christian
sen er den samme som vor P e d e rC h ris tia n A lb e rts e n
Th u r a. Han siges altsaa at være ugift og har vel ikke efter
ladt sig Børn, saaledes at Søsterhuset i Christiansfeld uantastet
af Albert Thuras Arvinger kan nyde Søstrene Thuras efterladte
Midler. En yderlig Bekræftelse paa, at den den 17. 4. 1821 af
døde Peder Christiansen, er den samme som vor Peder Chr. A1b e rts e n Thura, er det Factum, at han efter Aar 1820 er
slættet af Rullen, ved Overstregning. Ellers plejer de indrulle
rede først at u d g a a af Rullen ved det 40 Aar. Der er saaledes
aldeles overvejende Sansynlighed for, om end vi savne det af
gørende Bevis, at vi her staar ved Afslutningen paa den Gren af
Thura Slægtens Levned.
Men hvor er dog Peder Christian en talende Exempel paa,
hvor hurtig et Menneske kan falde ned fra Slægtens gamle
Kultur og økonomiske gode Stilling; og takket være en sølle Mo
ders ubegribelige Ligegyldighed for sit Barn og sin Mands Slægt,
ser man her et sørgeligt Eksempel paa, hvor grundigt et Men
neske kan glemme enhver Forbindelse med den Familie, hvis
Navn han skulde bære; han synker endog saa dybt, at han bog
staveligt har glemt, hvad han selv hedder, og aner end ikke, at
han har nære Slægtninge i sin Nærhed (i Kerteminde). Saadanne slaaende Eksempler maa kunne vække den slumrende
Almenhed til med flittig Interesse at værne om Sammenhold i
Familien.
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Nørre Aaby Præstegaard.
Den østlige Ende af Stuehuset og Kapellanboligen.

Et lille Fund.
Aî Pastor G. Schovsbo, Nr. Aaby.
I en tidligere Aargang af dette Skrift har jeg fortalt et lille
Sagn om Nr. Aaby Præstegaard. Det blev i sin Tid optegnet af
Vedel Simonsen, men gaar endnu i Folkemunde.
Det hedder sig, at Greven paa Wedellsborg og Præsten i
Nr. Aaby stod i venskabelig Forbindelse med hinanden. En
Sommer blev Grevens Børn bedt op til Præstegaarden for at
plukke Kirsebær; men da de kom, blev Vejret saa afskyeligt, at
de ikke kunde komme ud i Haven. Præsten lod da sine Karle
hugge Kirsebærtræet om og bære det Stykke for Stykke ind i
Stuerne, saa de grevelige Børn kunde faa den ønskede For
nøjelse.
Nogen Tid efter brændte Præstegaarden, og da Greven fik
Meddelelse herom, skrev han til Præsten, at eftersom han ikke
havde skaanet sine Kirsebærtræer, vilde Greven heller ikke
skaane sine Egetræer, men Præsten maatte i Wedellsborg Skove
frit hente alt det Tømmer, der behøvedes til Genopførelse af
Gaarden.
Denne Begivenhed har jeg i flere Aar ikke kunnet faa tids
fæstet. Bygningerne selv fortæller, ikke ret meget.
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Nogle kolossale »Suler« i den ene Udlænge, et Par »Knæg
te« og nogle lerklinede »Tavler« mellem Stuehusets Bindings
værk kan nok vidne om høj Ælde, men fører jo ikke helt tydelig
Tale. Lidt tydeligere taler en Overligger over en nu tilmuret
Døraabning. Den blev funden ved en Ombygning for ca. 30 Aar
siden og bar et Aarstal, hvoraf min Hjemmelsmand kunde
huske de 3 første Tal: 169. Men det var jo heller ikke nok.
Saa sidder jeg forleden i Landsarkivet i Odense og blader
i en gammel Protokol. Det var Protokollen for Vends Herreds
Thing. Der finder jeg uformodet paa de sidste Blade følgende:
Tirsdagen den 23. September Anno 1683 blev Thinget holdt.
I Herredsfogdens Sted beklædes Dommersædet af Lauridtz Pe
dersen, Sitzhafftig paa Bubelgaard, og blandt de 8 Mænd er Pe
der Hansen i Allesvraa.
Sagen angaar en Kirketoft ved Nørre Aaby Kirke.
Jacob Nielsen i Aaby og Niels Lauridsen i Byllerup hjem
lede med oprakte Fingre efter Loven, at de med fulde 8 Dages
Varsel haver hidkaldet Jens Christensen (Wingaard), Degn i
Aaby, imod Vidne anlangende Kirketoften ved Aaby Kirke —
nok kaldet med lige Kald paa Vidne efterskrevne Hans Nielsen
i Byllerup, Laurids Knudsen i Gadstrup , Rasmus Andersen i
Viby, Hans Lauridsen i Aabylund og Rasmus Anderesen ibid.,
Jørgen Bang og Peder Gammel i Aaby. Og Hr. Friderich (Præ
sien Fr. Alexandersen) begærede, hans indkaldede Vidner
rnaatte tages til Forhør, eftersom Provsten Hæderlig og Højlærde
Mand Magister Jesper Lauridtzøn i Brenderup hannem haver
tilskrevet at forskaffe sig Adkomst til den Kirketofte ved Aaby
Kirke, som Hr. Friderich bruger. Og fremstod Hans Lauridsen
i Aabylund og Rasmus Andersen i Viby og vandt (vidnede), at
den Kirketoft, som ligger ved Aaby Kirke, haver været brugt
til Aaby Præstegaard i 36 Aar, og over 20 Aar siden, da haver
Hr. Frid. fæst samme Jord efter hans Salig Fader.
Endvidere vandt Rasmus A., at han mindes vel 50 Aar, da
haver desimidlertid Substituten eller Degnen i Aaby aldrig brugt
samme Jord; og Hans Lauridsen vandt iligemaade det samme,
at han mindes i 36 Aar. Hvorpaa de bade dennem saa sandt
Gud tilhjælper.
Dernæst fremstod Laurids Knudsen i Gadstrup, Jørgen
Bang i Aaby, Rasmus Andersen i Aabylund og Hans Nielsen i
Byllerup og vandt, at som de i langsommelige Tid haver været
Kirkeværgere til Aaby Kirke, da imidlertid haver Hr. Frid. be
talt Afgiften af den Kirketoft rigtig. Ydermere vandt forne
Dannemænd, at det Hus ved Aaby Kirke som Jacob Nielsen nu
i boer og Anders Mortensen tilforne iboede, samme Hus tillige
med sit Haverum haver aldrig ligget til Degneboliget, saa længe
de kan mindes, ikke heller er det bygt paa den Kirketofts Grund,
som nu er omvundet (omstridt). Videre vandt alle de ind-
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kaldede Vidner, at for 9 Aar siden da desværre er Aaby Præstegaard af ulykkelig Ildebrand lagt i Aske med al indhavende
Gods, hvoriblandt Hr. Frid.s Breve da ogsaa blev brændt. Og
foregav Hr. Fr. nu for Retten, at i samme ulykkelige Ildebrand
er hans salig Faders med hans Breve opbrændt, hvoriblandt var
Fæstebrev paa denne Kirketoft. Formodede, disse førte Vidner
at være hannem god Adkomst til samme Kirketoft. Hvorefter
Hr. Friderioh var Thingsvidne begærende.
Her fik jeg altsaa endelig Ram paa det længe jagede Bytte!
Trækker jeg 9 Aar fra 1683, faar jeg 1674. I det Aar brændte
altsaa Nørre Aaby Præstegaard, og i det Aar har den vel sagtens
igen rejst sig af sin Aske, for en Del ved den første Lehnsgreve
Wedells galante Hjælp.
Den har følgelig staaet i 250 Aar og er vel en af de ældste
her paa Fyen, maaske i hele Landet.

Nørre Aaby Præstegaard.
Den vestlige Ende ai Stuehuset med Kapellanboligen.
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Det andet danske Hjemstavnskursus.
Komiteen for »Det andet danske Hjemstavnskursus«, hvis Medlem
mer var: Stiftamtmand Sv. Neumann, (Formand), Baron H. Berner Scha
den Holsten, Langesø, Borgmester E. Bloch, Odense, Redaktør M. C. H.
Dreyer, Odense, Prof. Dr. phil. Fabricius, København, Borgmester H. C. L.
Lansen, Kerteminde, Apotheker H. C. Schultz, Kerteminde, Politimester
V. Woll, Kerteminde, Biskop A. J. Rud, Odense, Ingeniør C. Andreasen,
Odense, Rektor H. St. Holbeck, Odense, Proprietær F. Hjort, Baagegaard,
Musæumsdnspektør Chr. M. K. Petersen, Odense og Landsarkivar G. Wad,
Odense, afholdt den 5. December 1923 Møde paa Latinskolen i Odense, hvor
Ingeniør C. Andreasen aflagde Beretning om det første danske Hjem
stavnskursus i Rønde, og om det Forarbejde, der var udført for at faa det
andet danske Hjemstavnskursus henlagt til Fyen. Derefter vedtoges Ned
sættelsen af et Forretningsudvalg og følgende valgtes: Baron H. Berner
Schilden Holsten, Ingeniør C. Andreasen, Højskoleforstander H. C. NielsenSvinning, Kerteminde og Højskolelærer Olaf Andersen, Tommerup. Ud
valget konstituerede sig med Ingeniør Andreasen som Formand. Lærer
Elling, Søndersø, tilbød velvilligst at være Kasserer i Kursustiden.
Allerede i Maj Maaned begyndte de første Deltagere at melde sig
og i Løbet af Juni Maaned udsendtes Programmer til Skoler, Højskoler,
Foreninger o. s. v. hele Landet over, og til Udlandet. Hver Dag indgik
ny Indmeldelser, og da Kursuset begyndte var man oppe paa et Tal af ca.
170 Deltagerne, hvoraf ca. 100 ønskede at bo paa Skolen.
Kursuset afholdtes paa Kerteminde Højskole i Dagene 28. Juli—
6. August 1924 under Medvirkning af de fynske historiske Samfund, Natur
historisk Forening for Fyen, Danmarks Lærerforening, Dansk historisk
Fællesforening, Nationalmusæet, Dansk Folkemindesamling, Stednavne
udvalget og Foreningen til Folkedansens Fremme.
Den 28. Juli samledes Deltagerne paa Kerteminde Højskole, hvor
Komiteens Formand Stiftamtmand Sv. Neumann bød velkommen. Derefter
talte Forstander Nielsen-Svinning ganske kort om Livet paa en Højskole,
hvorpaa Forretningsudvalgets Formand Ingeniør Andreasen, Odense, talte
om den Betydning et saadant Kursus kan have. Efter Velkomsten begav
man sig paa Kursusets første Udflugt, nemlig en Fodtur til Lundsgaards
Klint og Voldstedet »Jomfruhøjen«. Ved Klinten talte Direktør for Dan
marks geologiske Undersøgelser Dr. phil. Victor Madsen om vort Lands
geologiske Formationer, navnlig om Kertemindeleret, og paa Jomfruhøjen
forklarede Ingeniør Andreasen om Stedets Betydning som gammel Borg*
fæstning ved Paavisning af dens forlængst udtørrede Vandmølleanlæg,
Grave, Volde og Forværk, medens Arkivar Hans Ellekilde paa sin for
nøjelige Maade fortalte et gammelt Sagn, der knytter sig til Stedet. Om
Aftenen talte Dr. phil Holger Hjelholt om Hjemstavns- og Slægtsforsk
ning. Taleren gav en Skildring af, hvad Landsarkiverne r um m er, og hvor
ledes de kan bruges i Hjemstavnsforskningens og Slægtshistoriens Tje
neste.
Kursusets anden Dag var hovedsagelig Geologiens Dag. Det første Fore
drag holdtes af Dr. phil. Victor Madsen, der paa en klar og anskue-
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lig Maade skildrede Danmarks Jordbundsforhold og dybere liggende
Lag, hvorpaa Forstander Jacob E. Lange fortalte om Egnens Planteliv
og Naturforhold. Eftermiddagens Udflugt gik Fjorden rundt. Pr. Bil
og pr. Cykel tog Deltagerne af Sted ved 2 Tiden. Selskabet standsede
først ved et Kalkleje i Over-Kjærby, hvor Dr. Madsen forklarede,
hvorledes disse Kalk- og Mergellejer har dannet sig gennem længst for
svundne Tider. Derefter samledes man paa Munkebo Bakke, der i det
smukke Højsommervejr frembød en herlig Udsigt, som gjorde et stærkt
Indtryk paa de mange fremmede, og det umiddelbare Indtryk forstærkedes
yderligere ved Dr. Madsens kyndige Forklaring af det omliggende Lands
Tilblivelse. Efter et Ophold ved en gammel Gaard i Munkebo, som endnu
har »Sulelænge«, og hvor Kursusets Leder, Ingeniør Andreasen, paaviste
Bygningsformen, gik Turen til en af Istidens Udfaldsporte ved Kertinge
Fjord og derfra til Dræby Kvissel, -hvor man besaa en Mængde Muslingearter, af hvilke flere allerede i Aartusinder har været uddøde. Hjemturen
gik over Kølstrup til Kerteminde, og paa alle Opholdssteder blev der af
den utrættelige Geolog givet Oplysninger, ligesom han besvarede ethvert
Spørgsmaal med elskværdig Forekommenhed. Om Aftenen holdt Første
lærer Storgaard Petersen, der i mange Aar har praktiseret Hjemstavnsundervisningen i sin Skole, Foredrag om Hjemstavnslæren i Landsby
skolen. Efter Foredraget samledes man til Folkedans under Ledelse af
Frk. Aase Meier.
Onsdagens første Foredrag blev holdt af Arkivar Hans Ellekilde og
handlede om Egnens, særlig Hindsholms Folkesagn. Kl. 10 talte den
kendte Forfatter Morten Korck om fyenske Dialekter. Ved 2-Tiden om
Eftermiddagen stævnede 5 Motorbaade ud af Kerteminde Havn med Romsø
som Maal. Efter % Times Sejlads lagde man til ved den lille, kønne
Storebæltsø. Selskabet vandrede gennem »Byen« og Skoven, hvor der over
alt herskede det samme Præg af frisk og urørt Natur. Ved Jægerhuset talte
Overlæge O. Helms om Øens Dyre- og Fugleliv. Dr. Madsen talte
om Øens Geologi, og Arkivar Hans Ellekilde fortalte stedlige Sagn. Efter
Hjemkomsten talte Overlæge Helms om dansk Fugleliv og ledsagede sit
Foredrag med en Række glimrende Lysbilleder.
Om Torsdagen holdt Dr. phil. Viggo Brøndal Foredrag om Kerteminde«
egnens Stednavne. Straks efter Middag begav man sig paa en Udflugt til Ny^
borg. Undervejs blev der gjort Holdt ved det interessante Kalkbrud ved Rejstrup, hvor Deltagerne under Vejledning af Dr. Madsen undersøgte Jord
bundsforholdene, og hvor Musæumsinspektør Hans Kjær talte om den kort
forinden fundne Bronzealder-Boplads. Kalkbrudets Ejer Gaardejer Poul
Rasmussen inviterede Selskabet paa en Forfriskning i sin Have og lønne
des med Hurraraab for sin Gæstfrihed. Byvandringen i Nyborg tog sit Ud
skole, hvor mange, trods Dagens Anstrengelser, deltog i Folkedans om
Aftenen.
I straalende Sommervejr fortsattes Hjemstavnskursuset om Fre
dagen. Dagens første Foredragsholder var Bibliothekar Ejler Haugsted, der talte om Hovedgaard og Landsby i det 17. og 18. Aarhundrede, hvorpaa Formanden for Foreningen til Folkedansens Fremme
mag. C. V. Otterstrøm talte om den danske Folkedans. Eftermiddagens
Udflugt gik først til Bystævnen i Davinde, hvor Bibliothekar Ejler Haugsted talte om Bystyret, Oldtidens egentlige Selvstyre. Derefter blev gjort
Holdt, ved to Dyssekamre i Nærheden af Ferritslev og Rolfsted, og begge
Steder gav Musæumsinspektør Hans Kjær vejledende Oplysninger. Næste
Holdested var Rønningesøgaard, hvor Baron H. Berner Schilden Holsten
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gav en grundig Fremstilling af Gaardens Historie. Endelig gæstede man
den gamle Vandmølle Mejle Mølle, som blev grundlagt 1345. Mølleren gav
Kaffe til alle Deltagerne, der belønnede de gæstfri Værtsfolk med rungen
de Hurraraab. Om Aftenen holdt Højskolelærer Olaf Andersen Foredrag
om Hjemstavnsrøgt. Efter Foredraget læste Forfatterinden Frk. Sophie
Breum under stort Bifald et Brudstykke af en af sine egne Fortællinger.
Om Lørdagen talte Musæumsinspektør Hans Kjær om Oldtids
kultur og Oldtidsbebyggelse, hvorefter Formanden for den engelske Hjem
stavnsforening Mr. Valentine Bell, der fra Stævnets første Dag havde
været en interesseret Deltager, talte om Hjemstavnskultur i England med
Bibliothekar Ejler Haugsted som Tolk. Ingeniør Andreasen takkede i en
kort engelsk Tale Mr. Bell for det udmærkede Foredrag. Eftermiddagen
benyttedes til Besøg ved flere af Egnens Oldtidsmindesmærker, hvor
Musæumsinspektør Hans Kjær holdt nogle korte Foredrag, samt til Revninge, hvis smukke Voldsteder Jershauge og Voldsgaarden blev beset, og
hvor Ingeniør Andreasen talte om Borgpladsernes Historie. Voldsgaardens Ejer, Henrik Rasmussen, bød ligeledes Deltagerne en Forfriskning,
hvorfor han modtog Selskabets Tak.
Søndagen oprandt med straalende Sommervejr. Allerede Kl. 8%
satte et stort Tog af Biler og Cykler (ca. 60 Biler) sig i Bevægelse. Turen
gjaldt denne Gang Fyens Hoved, og foruden Kursusets faste Deltagere,
deltog Dansk historisk Fællesforenings Repræsentanter, der i Dagene 2.—
4. August holdt Aarsmøde i Kerteminde og Odense i Tilslutning til Hjem
stavnskursuset, samt mange af Egnens Folk. Ved Mesinge Kirke gen
nemgik Musæumsdirektør Mackeprang Kirkens Historie. En lignende Vej
ledning blev givet ved Stubberup Kirke og Arkivar Hans Ellekilde for
talte Marsk Stig-Sagnet. Fra Martofte tog Deltagerne Vejen op til Jæ tte
stuen »Moreshøj«, der hører til de største og smukkeste i Danmark. Fra
Toppen af denne mægtige Jordhøj udpegede Musæumsinspektør Hans Kjær
en Række Mindesmærker, der særlig betegner Hindsholmen som en ud
præget Stenalderbygd. Efter Frokosten ved Korshavn fulgte Vandringen
til Fyens Hoved, paa hvis yderste Bakketop Deltagerne lejrede sig for at
lytte til Dr. Madsens levende Skildring af Stedets Geologi og Arkivar
Hans Ellekildes Genfortælling af Sagnet om Fyens-Hovedmanden. Paa
Hjemturen havde Deltagerne Lejlighed til at bese Herregaarden Hverringe baade udvendig og indvendig. Straks efter Tilbagekomsten begyndte
Folkemødet. Første Taler var Folkethingsmand Klaus Berntsen, der
skildrede det folkelige og kirkelige Røre, som for 100 Aar siden bredte
sig fra denne Egn og ud over Landet. Derefter holdt Formanden foT
Dansk historisk Fællesforening Professor Dr. phil. Knud Fabricius et
Foredrag om vor folkelige Historieskrivning. Om Aftenen var der Folke
visefremstilling paa Højskolen under Medvirkning af Medlemmer fra
Odense og Kerteminde Korforeninger.
Om Mandagen henlagdes Hjemstavnskursuset til Odense.
Kl. 10 samledes man i St. Knuds Domkirke, hvor Biskop A. J. Rud
bød velkommen. Derefter holdt Musæumsinspektør Chr. Axel Jensen et
Foredrag om Kirkens Bygningshistorie. Om Eftermiddagen talte Lands
arkivar Holger Hansen i Set. Knuds Klostersal om Landsarkivernes An
vendelse og Nytte, hvorpaa Rektor H. St. Holbeck gav en Skildring af
Odense som Adelscentrum i Slutningen af det 18. Aarhundrede. I en
Pause samledes Tilhørerne paa Teaterkafeen, hvor Odense Byraad gav
Kaffe til Deltagerne i Aarsmødet og Hjemstavnskursuset. Paa Gæsternes
Vegne bragte Pastor Severinsen, Bringstrup en Tak til Odense Byraad.
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Dagens sidste Foredrag blev holdt af Musæumsdirektør Dr. phil. Francis
Beckett og omhandlede Billedskæreren Claus Berg og hans fynske Kunst
skole Om Aftenen var der atter Folkevisefremstilling, denne Gang paa
Odense Teater.
ifjemstavnskursusets næstsidste Dag indlededes med Forediag af
Musæumsdirektør Mackeprang og Musæumsinspektør Chr. Axel Jensen,
der talte om Egnens middelalderlige Bygninger. Den sidste Udflugt be
gyndte med en Byvandring i Kerteminde, hvor Politimester Woll viste sig
at være en udmærket Fører. Herfra gik Turen til Kølstrup Kirke, hvor
Musæumsinspektør Chr. Axel Jensen talte om Kirkens Udstyrelse. Paa
den smukke Herregaard Ulriksholm fortalte Musæumsinspektøren Gaar
dens Historie, og i Haven mødte der Gæsterne en behagelig Over
raskelse. Grev Danneskjold-Samsøe inviterede hele Selskabet paa
Kaffe. Ingeniør Andreasen takkede og udbragte et med kraftige Hurraraab besvaret Leve for Grev og Grevinde Danneskjold Samsøe. Dernæst
gæstedes Korset ved Skovsbo, hvor Anna Rønnows Historie og de gængse
Sagn om det gamle Mindesmærke blev opfrisket. Endelig besøgte man
Herregaardene Skovsbo og Rørbæk samt Revninge Kirke.
Det interessante og fornøjelige Kursus afsluttedes med selskabeligt
Samvær om Aftenen. Der blev holdt ikke mindre end 34 Taler, gennem
hvilke der fra Deltagernes Sides blev givet Udtryk for almindelig Glæde
over det righoldige Kursus, der havde givet Deltagerne Indblik i Egnens
Forhistorie paa en saadan Maade, at enhver maatte faa Lyst til at videre
føre Arbejdet for at udbrede Kendskab til den Rigdom af gamle dan ke
Minder, vort Land ejer.
E. Brocli-Laursen.

Faa Dage efter Afslutningen af ovenstaaende Kursus begyndte det
tredie nordiske Etnologmøde i København. Lederne af de to afholdte
Hjemstavnskursus var indbudte. Mødet, der havde særlig Interesse for de
historiske Samfund, lededes af Musæumsdirektør Olrik, Arkivar Ellekilde
og Magister Gunnar Knudsen. Foredragsholdere var: Dr. Otto Anderson,
Helsingfors, Læge J. W. Johnson, København, Musæumsinspektør H. Zan
genberg, Lyngby, Professor W. T. Sirelius, Helsingfors, Dr. H. Ussing,
Sorø og Professor Knut Liestøl, Kristiania. Foredrag og Diskussioner
omhandlede Emner indenfor nordiske Folkelivsforskning. Det fjerde n o r
diske Etnologmøde afholdes 1926 i Oslo.
Det tredie danske Hjemstavnskursus afholdes i Tønder fra 2.—
8. August 1925.
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Nye historiske Bøger.
Af T. K.
Igennem de mange Aar er det snart løbet op til et ret anseligt
Bibliothek af »Nye historiske Bøger«, som vi har omtalt her i Aarbogen
og da disse Bøger hører til dem, som ikke saa hurtigt bliver forældede,
henstiller vi til Læserne ved Lejlighed at gennemse Listen.
Naar jeg her ganske kort skal berøre de historiske Bøger, som i det
nu forgangne Aar har set Dagens Lys, synes jeg det er ret naturligt at
begynde med de forskellige A a r b ø g e r, som udgives af de h i s t o r i s k e
S a m f u n d , der nu findes i alle Amterne, og ogsaa i Sønderjylland, og som
vore Medlemmer kan faa for halv Pris ved Henvendelse til et af Bestyrel
sens Medlemmer. Ligeledes faar alle vore Medlemmer, der ønsker det,
»Dansk historisk Fællesforenings« Tidsskrift, » F o r t i d o g N u t i d«, for
halv Pris. Dette udmærkede Værk giver en Mængde vejledende Vink for
Begyndere i historisk Studium, hvad enten det drejer sig om Personal
historie eller Sted- og Lokalhistorie; hvorfor det maa anbefales vort
«amfunds Medlemmer at gøre sig bekendt dermed.
Endvidere maa jeg her allerede nævne en Del af de mange Sogne
beskrivelser fra alle Egne af vort Land, som i den senere Tid ere frem
komne. Vi har tidligere nævnt Bøgerne om »Allesø og Næsbyhoved«
Sogne; om Kærum, Brylle og Verninge Sogne, alle 3 af Pastor Møller. I
det nu forløbne Aar er endvidere udkommen »Vesterskæminge-Ulbølle
og Omegn« af L. Bøttiger, Rubjerg Sogn i gamle Dage« af S. Chr. Sortfeldt. »Lunde Sogn i Vesterhorne Herred« af H. K. Kristensen. »Grevinge
Sogn« af T. Petersen-Blidstrup. »Sejerø Sogns Historie« af Rasmus Niel
sen og endelig i Fjor »Historiske Oplysninger om »Tommerup Sogn og i
Aar »Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk« af F. Hjort.
Endvidere »Bidrag til Dalum Sogns Historie af Sogneraadsformand
J. H a n s e n i »Dalum-Hjallese Avis«.
Om alle disse »Beskrivelser« maa det siges, at de er af særlig lokal
Jnteresse og er for den paagældende Egn i nogen Maade Kildeskrifter, som
i visse Tilfælde ogsaa kan faa Betydning i videre Kredse.
Som Særtryk af »Historisk Tidskrift« har Kaptain og Arkivar
K. C. Rockstroh udgivet »Frederik 4s Godspolitik«, denne Bog har ogsaa
Ærinde til Fyn, hvor Kongen som bekendt havde et betydeligt Rytterdi
strikt; dette behandles indgaaende saaledes, at man her paa eet Sted kan
faa et godt Overblik over Forholdene ved dette Gods.
Højskolelærer Oluf Andersen i Tommerup har udgivet et Skrift
»Danmarks Højskoler«. Den beskriver alle Skolerne med deres Beliggen
hed og Oprettelse, deres Omgivelser og Størrelse, Omtaler Forstanderne
og alle Lærerne og deres Uddannelse og senere Virksomhed m. v., alt hvad
der har Betydning for de unge Mennesker, som skal paa Højskole og for
deres Forældre og Vejledere. Bogen er udstyret med en Mængde gode
Billeder af de enkelte Skoler og Lærerne.
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Paa »Gyldendalske Forlag« er udkommen:
I. Hans Birch Dahlerup: »Mit Livs Begivenheder«, udgivet af
hans Sønnesøn, Lieutenant Joost Dahlerup. Dette er et prægtigt Værk
paa 4 tykke Bind og stopper endda op 20 Aar før hans Død 1872.
Som 17aarig Lieutenant deltog Dahlerup i Krigen med England 1807—
14 og var i den Tid 3 Gange i Fangenskab i England, og han giver
fra sine aarelange Ophold der en Mængde udmærkede Karaktertræk af
Personer, han der kom i Berøring med, ligesom der er fyldige Oplysninger
om den engelske Kultur og Forhold i Landet. Her traf han ogsaa den
berygtede Kapt. Jørgensen, »Islands Konge«. Som Chef for Fregatten
»Rota« hjemførte D. i 1830 Thorvaldsen og hans Kunstværker fra Rom.
Denne Begivenhed er foreviget ved Freskomalerier uden paa Thorvaldsens
Museuih. 1841 ledsagede han Fr. Vil. til Spanien og Madeira. Og i 1849
blev han sendt til Østerrig og der sat i Spidsen for Marinen for at reor
ganisere denne, blokerede Venedig, til den overgav sig, og denne By kom
ind under Østerrig. Derefter fik D. af Paven St. Gregorius Ordenen, der
førte ham ind i den østerrigske Friherrestand. Det er store Begivenheder,
der skildres paa livlig og fornøjelig Maade.
II. »Erindringer fra en dansk Bondes lange Liv« af Poul Terp. Forfat
teren lever endnu højt bedaget i Starup Sogn ved Kolding. Hans Memoirer
er noget af det mest fornøjelige, jeg har læst, men vil vel nok særlig falde
i Landmændenes Smag. Der skildres en Mængde Begivenheder fra hans
lange virksomme Liv og fortælles mange mærkelige Ting, som Nutiden
maa studse ved at høre; der er bl. a. Meddelelse om Terps Faders halte
Daglejer, der fortalte sine Oplevelser, »naar a g i k op til Vendsyssel og
samlede. Stude for Majoren i Viuf og drev dem, sammen med andre Drivere,
til Husum og saa gik hjem igen; men det kunde ogsaa slide et Sæt nye
Træskoringe; men vi tjente gode Penge.«
III. »Pompeji« af Holger Mygind. Det er en fin, lille Bog med 150
nydelige Billeder, der beskriver Forholdene, som de var før Ødelæggelsen,
selve Ødelæggelsen og Udgavningernes mægtige Resultater, baade dens
Enkeltheder og i det store Hele. De udmærkede Illustrationer jævnsides
den forklarende Tekst giver Læserne et udmærket Indblik i Kultur og
Skulptur og Byens Historie før den navnkundige Katastrofe.
IV. »Danske Studier«, der som sædvanlig udgives af Gunner Knud
sen og Marius Kristensen. Af de sidste Hefters Indhold skal vi nævne
Artiklerne om »Sigøjnersprog i Danmark« af Johan Miskov og Viggo
Brøndal; »Chr. Barnekov-Motivet i spanske Sagn og Viser« af H. A.
Paludan; »Lejrestudier« af Vilh. la Cour, og af særlig Interesse for os
Fyenboer er »To Breve fra R. Rask« ved M. Kristensen. Disse Breve er
skrevne til en Ven, Urtekræmmer Larsen, der boede i Studiestræde i Kø
benhavn, da Rask i 1818 var paa Rejse over St. Petersborg til Indien.
V. »Arvelighed« i historisk og eksperimental Belysning af W. Johann
sen. Dette er en meget lærd Bog, men ved Eftertanke og god Tid vil den
ogsaa kunne læses med Udbytte af den jævne Befolkning og med stor
Interesse følger man Forf. Undersøgelser, og gerne vilde man have Svar
paa: »Hvorledes fremkommer de Fejl i Anlægspræget, som medfører de
mange mere eller mindre sørgelige, arvelige Skavanker i Befolkningen,
og som Racehygiejnen skulde modvirke.«
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VI. »Kronprins Frederik og hans Regering 1797—1807« af Arki
var Ajel Lindvald. Om Kronprinsene Regering fra 1784 til 1797 har der
alle Dage staaet stor Glans, men da den store A. P. Bernstorff døde 1797,
fik man mindre Respekt for Regeringsarbejdet. »Det er Rigtigheden af
denne Opfattelse, Forfatteren har sat sig til Opgave at underkaste en
fornyet Prøvelse og har til dette Arbejde kunnet benytte en Mængde
ikke før anvendte Kilder, hvorimellem bl. a. findes »Kongehusets Arkiv.«
Hr. A. Linvald er da ved Udarbejdelsen ai dette store Værk, som er støttet
baade af Universitetet og Carlsbergfondet, kommen til det Resultat, at
den hidtidige aim. Opfattelse af Regeringens Politik »er i Strid med de
virkelige Forhold.
De Ting, som Bogen beskæftiger sig med, er af saare stor Betyd?
ning, ikke alene for enhver Lærer i Danmark, der dog selv skal vide
Besked for at kunne yde Eleverne den rette Opfattelse, men ogsaa for
enhver, som ønsker at følge lidt med i det, som har rørt sig i de henfarne
Tider.
Paa G. E. C. Gads Forlag er udkommen:
I. »Trap Danmark«. Hele Fyen, Lolland-Falster og Sjælland er nu
færdig ligesom af Jylland, Hjørring, Thisted og Aalborg Amter. Der fort
sættes i Værket med historisk og topografisk Beskrivelse af alle Købstæder
og Sogne, med deres Byer og Herregaarde m. v. ledsaget af en Mængde ud
mærkede Billeder af alle de betydelige Bygninger og Mindesmærker samt
Kort over hver eneste Sogn og By i Landet. I Beskrivelsen deltager saavel
vore mest ansete Historikere, som interesserede og forstaaende lokale
Kræfter fra alle Egne i Landet, og derved bliver Trap’s Danmark et Værk,
som vanskelig kan undværes ai noget Menneske, som beskæftiger sig med
offentlige Hverv.
II. »Ridderliv og Korstogskultur« af Hans Olrik. Det er maleriske
Billeder, Forfatteren opruller for Læserne; Træk fra Middelalderen, væ
sentlig fra omkring 12te Aarhundrede, tydeliggjort ved ledsagende Billeder
af Borgene og andre Beboelser, Vaaben og Smykket samt Bohave og Klæde
dragt, alt fra de forskellige Lande i Fred og Krig, under Arbejde og i
Hjemmet. Bogen vil give Læseren et godt Overblik af Livet og Kulturens
Udvikling.
III. »Spaniens Storhedstid« af E. Gigas. I Aarene omkring de store
Opdagelsers Dage og da navnlig en Tid derefter var Spainen (der jo den
Gang tillige indbefattede Portugal) en mægtig Stormagt med uhyre Landomraader. Dette er denne Tid, som livligt og interessant er beskreven.
Spaniens Stænder, Institutioner og Erhvervsliv; Folkets daglige Liv og
Sædvaner, Fester og Aandskultur, Litteratur og Kunst, alt ledsaget af
gode Billeder.
IV. »Dybbøl Skanser« ai Carl Dumreicher. Det er en lille Beskri
velse af de 10 navnkundige Skandser i Dybbølstillingen, der nu er Statsejendom; 2 Kort med Plan over Omegnen og de enkelte Skanser tydelig
gør Beliggenheden.
V. »Tyge Brahe« af Arthur Petersen. Bogen udkommer som »Folkelæsning« ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, og dette maa siges,
at være formaalstjenligt, eftersom den bekendte Astronom er en af de mest
berømte Danskere. Som Forsker vil Tyge Brahes Navn leve, fordi han
omskabte en af de ældste Videnskaber og banede Vej til nye Sandheder,
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og som historisk Person lever han, fordi han paavirkede det brede Folke
Fantasi ved sit Arbejde med de lønlige himmelske Ting og ved sin tragiske
Skæbne.
VI. »Det danske Landbrugs Historie« ved Statskonsulent K. Hansen.
Af denne Bog, der skal fylde 20 store Hefter, er hidtil kun udkommen 2
Hefter, der behandler »Hestens Historie«, men saavidt det kan ses heraf
vil Bogen blive en sand Lækkerbidsken for enhver Landmand. løvrigt vil
vi i næste Aarbog kom m e tilbage til en Omtale af Bogen, naar den er
færdig.
VII. »Minder fra gamle Grundtvigske Hjem«. IV. Samlede og ud
givne af D. Barf oed. Bogen indledes med et Motto af H. C. Andersen:
»Mindet er en Jacobsstige, som selv ind i Himlen naar« og et Digt af
Pastor Chr. de Thurah fra 1859 til Barfods to ældste Børns Konfirma
tion. løvrigt er der Minderuner bl. a. fra Præsten Chr. la Cours Hjem i
Nimtofte og Odder. Denne la Cour var født i Odder, og i Hjemmet var der
12 Sønner, nemlig 7 Barfoder og 5 la Courer, som sammenbragte Børn.
Minder fra Stiftsprovst H. E. Glahns Hjem i Sommersted og Storehedinge.
Fra Præsten P. O. Boisens og Grundtvigs Datter Metas Hjem i København.
Fra den bekendte Præst Mads Melby i Asperup, efter hvis Død 1879 Me
nigheden søgte Kongen om at faa Melbys Svigersøn, Lassen, til Præst og
de fik ham, hvorfor de takkede Kongen Chr. IX., der svarede Deputationen
i sin Glæde derover : »Mange kommer for at bede mig, men faa for at takke
mig.« Der er ligeledes omtalt Præsten Brandts Hjem i Rønnebæk og Var
tov og Præsten A. Leth’s Hjem i Middelfart, samt Højskoleforstander Gro
ves paa Marienlyst hvis Hustru Sophie f. Fenger havde et herligt Syn
lige før sin Død, da hun udbrød: »Aa! Hvor dejligt! Jeg kan se ind :
Himlen! Jeg kan se Jesus! — Og Fader — og Moder — og min elskede
lille Grove!«
VIII. »Dansk Kirkeliv,. Medens Tiderne skifter«. Dette er det
første Forsøg paa et kirkeligt Aarskrift, der er redigeret af Pastor Johs.
Nordentoft, som bringe et righoldigt og afvexlende Stof, der sikkert vil
møde megen Tilfredshed, hvilket Bogen i fuldt Maal fortjener. Af de en
kelte Artikler skal nævnes H. Ussing: »Vær velkommen, Herrens Aar!«
H. Ostenfeld: »Enhed og Mangfoldighed i Kirkens Liv«. Hans Kock: »Det
religiøse Liv«. Chr. Ludvigsen: »Nytaarsmorgen«. Fenger: »Fra de unge
Præsteaar«. F. Munck: »Philamon Petri«. Qvistgaard: »Emil Kock«. Fi
biger: »F. C. C. Holsten-Holstenborg«. Jul. Steen: »Stiftsprovst Henrik
Hoffmeyer« o. s. v. Alt er priselig kortfattet og konsist, skrivet, ledsaget
af udmærkede Billeder med godt Tryk paa fint Papir.
Paa O. Lohse’s Forlag er udkommen:
I. »Til Kamp, til Kamp« af Peter Poulsen, en Sønderjysk Soldats Ople
velser under Verdenskrigen. Bogen indledes med et Forord af Sekretær JM. Kylling, Skildringen begynder 16. 11. 1916 og ender Juleaften 1918, da
han atter naaede sit Hjem efter at have oplevet de frygteligste Lidelser,
men ogsaa blev et levende Vidnesbyrd om, hvilken Velsignelse en troende
Soldat kan være for sine Kammerater og andre nærværende. Mærkeligt er
det at læse Forf. Fortælling om hvorledes de tyske og franske Soldater den
»11.11.1918, Kl. 11, smed Geværerne fra sig og styrtede over mod hinanden
og tog hinanden om Halsen. Et bevæget, gribende Øjeblik! Ingen kan
næsten fatte dette Øjebliks Alvor og Storhed, da det lød: O Gud ske Lov,
Krigen er forbi!«
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II. »Landet, hvor Kilderne sprang« II af Pastor Skovgaard-Petersen med Undertitlen »Rejseride og Pilgrimstanker fra det hellige Land.«
Forfatteren har for 3 Aar siden været dernede og besøgt alle de hellige
Steder, og Indtrykkene deraf skildrer han paa slaaende Maade, særlig
ved at sammenholde disse med, hvad Bibelen fortæller om de paagældende
Steder og Forhold, rigt belyst ved udmærkede Billeder og Kort. Hvem der
før har læst noget af denne Forfatter, vil tildels kunne tænke sig til,
hvor gribende netop disse Oplevelser er fortalte, og endnu bedre vil man
forstaa det, om man har hørt Skovgaard-Petersens levende Ord. Bogen
burde ejes af enhver Familie, den bliver aldrig for gammel og kan godt
læses flere Gange, uden at man bliver træt deraf. At den særlig egner sig
som Julegave behøves næppe at siges.
III. »Peder J. Wandal.« Et Præsteliv i det 17de Aarhundrede ved
Carsten Petersen. Peder Wandal var Præst i Magstrup i Sønderjylland
fra 1628 til 1659 og Søn af Jens Wandal, der var Præst i Sognet, til han
afløstes af Sønnen. Den Wandalske Familie har haft en lignende Betyd
ning som den Brorsonske. Peder Wandal udgav en Del betydelige Skrifter,
bl. a. »Guds aandelige Husholdning«, og han var den første, der oversatte
det nye Testamente paa Dansk, og i det hele »har han givet det bedste og
betydeligste Bidrag fra Sønderjylland til det danske Aandsliv i det 17de
Aarhundrede. Bogen berører en Mængde slesvigske Præsters Liv og
Gerning og ender med P. Wandals Selvbiografi.
Fra WoeFs Boghandel er udkommen en ny Udgave af Niels Bli
cher’s »Topographie over Vium Præstekald« af Søren Vasegaard.
Dette er en Beskrivelse af de 2 midtjyske Sogne Vium og Lysgaard,
der udgjorde Præsten, Niels Blichers, Sognekald; udkom i 1794,
altsaa for 130 Aar siden,, og Bogen fremtræder nu i anden Udgave
ganske ordret, som den forelaa oprindelig. Bogen minder i mangt og
meget om moderne Sognebeskrivelser, men den gi. Forfatter behandler
mere indgaaende og langt grundigere Sognenes Flora, Fiske, Fugle og
Pattedyr m. v., end vi er vant til nu om Dage, ligesom han grundigere
behandler Sproget og Beboernes Anlæg i hans Sogne. Men nægtes kan
det ikke, at Bogen i det hele er særdeles interessant og fornøjelig skre
vet. Vasegaards forklarende Noter er udmærkede og meget vejledende.
Hos C. A. Reitzel er udkomm. »Privatarkiver« fra det 19de Aar
hundrede beroende i Rigsarkivet ved Rigsarkivar Kr. Erslev og udgivet
af Rigsarkivet. Heftet er paa 100 Sider og koster kun een Krone. Det
indeholder Fortegnelse over flere Hundrede Personers Arkiver, næsten
alle betydelige Mænd, blandt hvilke blot skal nævnes Andræ, Bluhme,
Johan Bülow, Grundtvig, P. Hjort, Kaas, Krieger, Kryger, Schimmel
mann, Baron Schubart, Stemann, Tietgen, Tscherning, Ørsted o. s. v. Nogle
af Archiverne er dog kun tilgængelige paa Betingelser, og enkelte er
foreløbig helt, eller delsvis utilgængelige. Desuden rummer Fortegnelsen
Arkiver fra en Mængde private, Institutioner, Stiftelser, Foreninger m. v.
Paa det Schønbergske Forlag er udkommen:
I. Danske Folkeminder Nr. 29 »Læsefolk i gamle Dage« af Arkivar
Grüner Nielsen. Det er en Bog, som har meget tilfælles med de ovennævnte
»Sognebeskrivelser«, men betydelig mere fyldig og paa flere Omraader mere
indgaaende i Behandlingen af de enkelte Emner. Men i flere Maader er
Bogen noget for sig selv, som rimeligt er, da den afsides Beliggenhed giver
Befolkning et Præg, der ikke er helt almindeligt. Forfatteren skildrer
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udførligt saavel Befolkningen (Mændenes) Liv paa Søen, som dens
(navnlig Kvindernes) Arbejde i Hjemmene med Jorden. Mærkeligt er det
at se, hvor faa Mænd der til Tider er hjemme paa Øen. Billedstoffet er
vel udført og supplerer Teksten udmærket.
II. »Ewald Tang Kristensens Æresbog« ved Arkivar Hans Elle
kilde som Nr. 28 af Danmarks Folkeminder. I Anledning af den gi. Folke
mindesamlers 80 Aars Fødselsdag 24. 1. 1923 blev der overrakt ham et
mægtig Pragtværk paa 1272 Sider af Nutidsoptegnelser af Folkeminder
fra 223 Bidragsydere og indbunden i Kunstbogbind. Bogen, som her
nævnes, er et Udrag af disse Minder, væsentlig historiske Sagn og slutter
med en Kopi af Kunstmalerinde Agnes Slott-Møllers Maleri, der frem
stiller »Ebbe Skammelsen, der kommer hjem efter sin Pilgrimsfærd og
hører sin egen Vise sunget af Væversken, hvorved Jernlænkerne falder
fra hans Hænder, og han faldt død sammen.«
III. »Thomas Kingo« af Chr. Ludwigs. Der er kun faa Fyenboere,
som er bleven saa fordelagtig bekendte, som den store Salmedigter, der
var Biskop over Fyens Stift fra 1677 til sin Død 1703 og blev optagen i
Adelstanden 1679. Der har igennem dette lange Tidsrum været skrevet
adskilligt om Kingo, og Chr. Ludwigs har nu samlet en smuk lille Levneds
skildring af Salmedigteren, der var Søn af en fattig Linnedvæver i
Slangerup, men som blev en af Landets betydeligste Digtere, en af de
første Mænd i Statskirken, rig, anset og overøst med Naadesbevisninger.
Mærkeligt nok har Kingos Salmebog været brugt lige til den nyeste Tid
og anvendes vist endnu paa Steder i Jylland af de »stærke Jyder«.
Paa H. Hagerups Forlag er udkommen:
I. »Fra Fyems Fortid«. Samlinger og Studier udgivne af Landsarkivar
G. L. Wad. Dette er det 4de Bind af disse udmærkede Samlinger, som For
fatteren her møder med, og det er ligesom sine 3 Forgængere støttet af
Carlsbergfondet, hvilket siger mere end mange Ord. Af Indholdet i dette
450 Sider store Bind vil vi nævne »Til Oluf Bagers og hans Slægts Histo
rie«, der giver mangen en god Hjælp til dem, som søger personalhistoriske
Oplysninger blandt de mange Grene, som udgaar fra denne gamle Borgerstamme. Noget tilsvarende kan siges om »Bidrag til Skildring af Thomas
Kingo og hans Omgivelser«. »Kong Fr.s Besøg i Odense 1748 og det’s Føl
ger.« »Borggreven af Dohnas Epitaphium.« »Fra den Seebladske Familie
kreds.« »Indberetninger om Købstæderne.« »Fra de franske Troppers Op
hold i Fyen 1808« og flere andre Artikler giver, som enhver kan tænke sig,
naar det kommer fra den Forfatters Haand, hver især udmærkede Bidrag
til Fyens Historie ligesom Sløret her trækkes til Side fra mange mærkelige
Tildragelser og lyser op i Forhold, der forud vare dunkle.
II. »Træk fra et langt Liv« af Jutta Bojsen-Møller. Forfatterinden
siger i Forordet, at Grundtonen i Bogen er den samme som hendes Olde
moder, Geske Marie i Emmelev trøstede sig med: »Gud sidder overlig,
men ser nederlig.« Man følger med levende Interesse Beskrivelsen om
hele den Bojsenske Familie, der stammede fra Bonden Boje Outzen Han
sen i Emmelev nord for Højer. Derefter følger en Redegørelse over hele
Fru Bojsen-Møllers lange Liv og den store Virksomhed, som Præstekone
og Højskoleleder samt hendes ledende Stilling i Kvindebevægelsen.
III. »H. C* Andersen og det Melchiorske Hjem« af Elith Reumert.
Bogen har en Indledning af Forfatteren, der ogsaa flere Steder anfører
forklarende Noter til de mange Breve, dels fra H. C. Andersen og dels fra
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Fru Dorthea Melchior, Mouritz Melchiors Hustru. Dette Ægtepar ejede
Landstedet Rolighed, hvor Andersen døde 1875. Skildringen er bygget paa
Grundlag af disse Breve sammenholdt med Andersens Dagbogsoptegnelser
og Udgivelsen er støttet baade af Carlsbergfondet og det Raben-Levetzanske Fond. H. C. Andersen er jo Danmarks mest bekendte Søn og
født her i Odense, derfor maa enhver Fyenbo være de første til fuldt at
kende deres Landsmænd.
IV. »Et Liv, Barndom og Ungdom.« Af Troels-Lund. Et vægtigt
Memoireværk af en af den danske Litteratur mest berømte Navne fra den
nyere Tid. Naar Bogen er bleven saa stor, ligger det i, at Forfatteren
meget indgaaende fortæller om en Mængde betydelige Personer, han igen
nem Aarene er kommen i Forbindelse med, af hvilke navnlig Søren Kirkegaard, Faderens Svoger, offres stor Plads, nok fordi Troels Lund føler
sig aandelig beslægtet med SørenKirkegaard af hvem her fremføres meget
af betydelig Interesse og adskilligt er uddybet mere end man sædvanligt
er vant til at se, saaledes at denne ensomme og mærkelige Personlighed
i nogen Maade kom m er til at staa i nyBelysning. Troels-Lund døde for
4 Aar siden og Bogen er udgivet af Professor Knud Fabricius.
Forlaget »Danmark« er nu i Færd med at udsende anden Udgave
af »Saxo Grammaticus, »Danmarks Riges Krønike« fordansket ved N. F.
S. Grundtvig og illustreret af Gudmund Hentze. Denne udmærkede Histo
riebog, som i Virkeligheden danner Grundlaget for al Historieforskning
og do. Læsning i den store brede Befolkning, udkommer i 13 fint indbundne
Bind i imitteret Pergament â ca. 200 Sder og koster ialt kun 13 Kr. eller
en Kr. pr. Bind, saaledes at man uden Overdrivelse kan sige at dette er
Landets billigste Bog og bør derfor ogsaa købes af enhver, som har
mindste Interesse for vort Fædrelands Historie. Forældre vil have ondt
ved at finde billigere og bedre Gave til deres Børn og andre paarørende
end denne smukke og gode Bog, der vil bidrage mægtigt til at frem
elske Nationalfølelsen hos de unge.
Paa H. Aschehougs og Co. Forlag er udkommen:
I. »Sophus Høgsbro Brevveksling og Dagbøger 1858—1873« udgivet
af Hans Lund. Skønt gamle Høgsbro er født i Slesvig og i nogle Aar var
Forstander for Rødding Højskole og Folketingsmand for Bredebro Kredsen
til 1864, da den gik tabt ved Fredslutningen, har han dog været haft sin
Hoved-Livsgerning her paa Fyen, idet han ligefra 1855 til sin Død var Rigs
dagsmand her, først en kort Tid i Svendborg og derefter valgt uafbrudt i ca.
40 Aar i Sdr. Broby Kredsen. I disse sine betydelige Stillinger har Høgsbro
ført en mægtig Korrespondance emd alle Samfundsklasser i vort Folk og et
Uddrag deraf tillige med Uddrag af Dagbogen foreligger nu i et stort
Bind, i hvilket der forekommer mange overordentlig interessante Ting,
b’. n. en Forklaring af det navnkundige Telegram fra Decbr. 1863 fra
den svenske Red. Aug. Sohlman til Carl Ploug, der slutter med: »De 22 000
kommer og han selv!« Høgsbros Valg i Bredebro 7. 6. 1864, vil læses
med megen Interesse. Det skete nemlig »under Paahør af østerrigske og
ungarske Officerer og Menige og med Forbud mod at hejse Dannebrog.«
II. »Amerika i Billeder og Tekst« af Roger Nielsen, Presseattaché
ved det danske Gesandtskab i Washington. Det er en Bog i mægtig stort
Format med ca. 1000 nydelige Billeder, der baade gengiver den mægtige
Natur og den vidunderlige og sindrige Kunst som Amerikanerne igennem
et forholdsvis kort Aaremaal har erhvervet sig. De forenede Stater er jo
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Verdens største, stærkeste og rigeste Magt, og Forfatteren behandler Ud
viklingen ligefra 1565, da de første Nybyggere kom til Staterne, og for
følges til vore Dage, da vi ser det mægtige Woolworth paa 50 Etager og
Hoteller paa 2200 Værelser, Baptister døbes i Atlanterhavet, Fordfabrikerne i Detroit, hvor 55 000 Mennesker arbejder, Hyrder, som vogter
Faareflokke paa op til 3 Mill. Stk., Høstmaskine med 30 Heste, der tillige
tærsker og pakker Hveden. I San Diego ser man 212 Flyvemaskine i
Luften, Majsrækker paa en Mil. Natlige Møder af de mystiske Ku-KluxKlan Medlemmer.
Man presenteres for de mægtige og storslaaede Mindesmærker fra
Frihedskrigene og Kampen mellem Nord- og Sydstaterne. Vi stifter Be
kendtskab med ejendommelige typiske Bjærgboere fra afsides Egne, hvor
Civilisationen har staaet stille i 100 Aar, og de samme Familier stadig
indgifter sig i hverandre, hvilket give sig Udslag i en mærkelig, aandelig
Afstumpethed. Man stilles Ansigt til Ansigt med et Menneske, en In
dianer, fra en afsides utilgængelig Egn, hvor han havde levet ganske
alene hele Livet og troede, at han var det eneste Menneske i Verden. Og
endelig ser man Dans paa aaben Gade af det fine Selskab bestaaende af
de gamle Slægter og nye Rigmandsfamilier, som lever et Liv, der i For
nøjelser og Luxus ikke overgaas noget Steds i Verden.
Paa V. Pios-Povl Branners Forlag er udkommen:
»I Samliv med Carit Etlar« fortalt af Augusta Carit Etlar. Dette er
Forfatteren Carl Brosbølls anden Hustru, en Datter af Lieutenant Schultz,
der skriver denne udmærkede Bog, i hvilken hun letter Tæppet for det
ulykkelige Liv, den saa skattede Skribent maatte opleve i de 33 Aar hans
første Ægteskab varede. Der er sikkert mange, som gerne vil læse denne
meget sympatetiske Skildring af C a r i t E t l a r , der jo var dansk
Folkedigter i Ordets bedste Betydning; thi han har givet Billeder fra alle
Samfundslag, og den Verdensanskuelse, der danner Baggrunden for dem
alle, er en levende Forsynstro, ved Overbevisningen om det godes endelige
Sejr over Mørkets Magter samt et glødende Fædrelandssind.
Det Classenske Fideicommis har ved Frøken Astrid Paludan-Müller udgivet »Generalmajor Classen« 1725—1792«. Om denne mærkelige
og en af .Danmarks betydeligste Mænd er der skrevet mange Bøger og
Artikler, men det store, smukke og monumentale Værk, som nu er fore
lagt Offentligheden er dog det betydeligste af dem alle. Ikke alene er
Bogen rigt illustreret, og mange af Billederne har aldrig før været gen
givet, men Forfatterinden har ogsaa opgravet mange Ting, som i høj Grad
forhøjer Helhedsindtrykket af Classens Person. Han var jo som bekendt
en Mand, som uden udvortes Understøttelse eller Arv af nogen Art, men
ene ved en gennemført Flid og ved sine aandelige Evner arbejdede sig
op til at blive en af Landets rigeste og en i alle Henseender betydelig
Mand, der tillige har hjulpen en Mængde andre Mennesker frem i Livet,
og hjælper dem fremdeles den Dag i Dag, hvorfor næppe nogen anden
dansk Mand kan stilles ved Siden af Clasen, som nyttig og god Samfunds
borger; derfor Ære være hans Minde. Frøken Paludan-Müller viser
Læserne hvilke Herligheder Generalen ejede ikke alene i sine mange
glimrende Jordegodser og Fabrikker, men ogsaa hvad der var deri af Be
sætning, Maskiner, Møbler, Porcellain og Sølv m. v., ligesom den mærkelige
Mand og hele hans diglige Liv, hans Indsigt og Viden presenteres os i fuld
Belysning. Man faar Respekt for denne Personlighed, som daglig havde over
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5000 Mennesker under sig, livis Ve og Vel afhang af Classen. Han døde
24. 3. 1792 »i standhaftig Hengivenhed i den allerhøjestes Villie, og takkede
Gud, som havde forundt ham Tid til at forberede sig til at gaae ind i
Evigheden.«
Paa August Bangs Forlag er udkommen:
»Det danske Landbrugs-Historie«. Ved Forstander Johannes Jensen,
Kærhave. Det er en Fremstilling af Landbrugets erhvervsmæssige og
kulturelle Udvikling gennem Tiderne, der endogsaa begynder ved »Dan
marks Tilblivelse« og gaar frem gennem Oldtiden, Middelalderen og op
til vore Dage. Bogen fremstiller hele Udviklingen ret kortfattet, men
overskueligt og slaaende, samt minder Læserne om, at »Historien gives
aldrig da capo«, og derfor skal vi ikke tro paa, at de gamle Tider nogen
sinde vender tilbage, hvorfor det gælder om at lære af Historien.
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Meddelelser til Medlemmerne,
Historisk Samfund afholdt sin sædvanlige aarlige General
forsamling den 12te Marts, umiddelbart efter det almindelige
Repræsentantmøde. Generalforsamlingen var ret godt besøgt,
og der førtes en ret livlig Diskussion om Foreningens Virksom
hed. Sluttelig holdt Hr. Rector Holbeck et interessant og livligt
Foredrag om »Odense i gamle Dage«. Af Bestyrelsen afgik Ba
ron Berner Schilden Holsten, Langesø, Apoteker de Neergaard,
Odense, Pastor Schovsbo, Nørre Aaby og Gaardejer R. J. Jen
sen, Sandager-Næs. De 3 første genvalgtes, og i Stedet for den
sidste, der ikke ønskede Genvalg, kom Gaardejer R. J. Madsen,
Mygind, ind i Bestyrelsen. Revisorerne, Trafikassistent Chri
stiansen, Esbjerg, og Tømrermester Johansen, Odense, gen
valgtes.
I Sommerens Løb har Formanden efter Anmodning holdt
historiske Foredrag ved Møder i A ndebølle, i Tomme
ru p og i Røverskoven, medens Pastor Idum og Pastor
Schovsbo har holdt historisk Foredrag i Gamborg paa Val
demarsdagen den 15de Juni og Pastor Idum og Propst Hjort har
talt ved et Møde i Vissenbjerg. Alle Møderne har været godt be
søgt, i Røverskoven var saaledes ca. 1200 Mennesker til Stede.
Her paa dette Sted maa det tillige meddeles, at »Historisk
Samfunds« Medlemmer i Vissenbjerg Sogn har sat sig i Spid
sen for at rejse en Mi n d e s t e n, nær Kroen og Kirken, paa et
af de højeste Steder i Sognet, og dermed i hele Fyen, til Minde
om Afslutningen af en 140aarig Strid mellem Bønderne og Re
geringen c® i taknemmelig Erindring om Bøndernes Førere i
Slutningen af Striden. Til at føre Arbejdet frem blev nedsat
et Udvalg paa 11 Mand, en fra hver By i Sognet, og dette valgte
atter et Udvalg paa 5 Mand, der bestod af Lærer E i 1e r s e n
som Fmd., Dyrlæge N ielsen, Amtsraadsmedlem Jørgen
Greve, Lieutenant A ndersen og Graver N ielsen. En
mægtig Sten ca. 4 Alen høj og 2 Alen bred er skænket af Hmd.
Karl Hansen i Koelbjerg, Indskriptionen er udført af en
gammel Vissenbjerger, Billedhugger P e te r Poulsen, Faatorg, og Pladsen, hvor Stenen staar, er givet af Dyrlæge Ni e 1-
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s e n , medens Anlægsarbejdet er udført af Graver J e n e N i e 1s e n, og den mægtige Sten er transporteret fra sit Leje og stil
let paa Plads af Entreprenør C l a u s e n , Duedal.

Mindestenen har følgende Indskrift:
»Minde om den heldige Afslutning paa den Strid, som 36
Bønder i Vissenbjerg 1628—1768 havde med Regeringen om
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deres Rettigheder, som Selvejere, og i taknemmelig Erindring
om de sidste Førere i denne Strid, D i n e s H a n s e n , Andebølle, og N i e l s C h r i s t e n s e n , Skalbjerg. Rejst 1924 af
Beboere i Vissenbjerg Sogn«.
Afsløringshøjtideligheden afholdtes 26de. Oktober, og aabnedes af L æ r e r E i l e r s e n , Skallebølle, hvorefter Historisk
Samfunds Formand, Proprietær F. H j o r t , Baagegaard, holdt
Afsløringstalen og lod Dækket falde; Sogneraadsformand
B r ø n s e r u d overtog derpaa Mindestenen paa Kommunens
Vegne og lovede at holde Mindet og Pladsen i Hævd.
Vore mange Medlemmer i Vissenbjerg Sogn fortjener en
varm og oprigtig Tak for det maalbevidste Arbejde, de har
udført. Det vidner om den rette Forstaaelse af det Arbejde,
som er »Historisk Samfunds« Opgave. Det var at ønske, at ret
mange af vore Medlemmer i de andre Sogne vilde i nogen Maade tage ved Lære af Vissenbjerg, saa vilde der meget snart gaa
Ry derom ud over Landet.
løvrigt skylder Bestyrelsen at takke Repræsentanter og Med
lemmer for det gode Arbejde, der fra flere Sider er udført for
at skaffe flere Medlemmer; en særlig Tak yder vi Hr. L æ r e r
P e t e r s e n for det udmærkede Arbejde, han har udført i
Odense By og dens nærmeste Omegn for at skaffe vore Tanker
Indgang der. Det var at ønske, at formaaende Medlemmer i de
øvrige Købstæder og Landsogne vilde paatage sig et lignende
Arbejde for at formaa interesserede til at melde sig som Med
lemmer i »vort Samfund«.
Vor Forening tæller nu ca. 1100 Medlemmer, og dermed
er vi rykket op til at blive en af de største i Landet af sin Slags,
kun et Par Foreninger har flere; men dette er ikke nok, vi maa
langt højere op i Tallet, før Maalet er naaet, vi har endnu alt
for mange Sogne, hvor vi kun har en enkelt eller ganske faa
Medlemmer. Bestyrelsen er stadig til Tjeneste saavidt muligt
med Foredragsholdere ved Møder for at skaffe Liv og Interesse
for Syslen med Personal- og Lokalhistorie.
Skriftudvalget.

Regnskab for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1923.
1
Kr.
U dgift:
In d tæ g t:
Kr.
.
.
.
.1
177,94
Udlæg
ved
Afholdelse
af
Møder
Beholdning fra forrige Aar
119,89
Statstilskud for 1923 . .
400,00 Trykning af Aarbog incl. Porto, Fragt og
828,84
Materiale...................
Fyens Stifts patriotiske Selskab
25,00
Indvundne Renter . . .
06,13 Medlemsbidrag til Dansk historisk Fælles- i
66,75
forening...................
Salg af gamle Aarbøger
132,50
150,00
Medlemsbidrag fra 503 Medlemmer à 3.45 1735,35 Løn til Kassereren...............
45,53
do.
do. 401
do.
55 3.00 1203,00 Avertering...........................
418,70
Forfatterhonorar...............
1.95
do.
do.
do. 18
35,10
55
1i
do.
do.
do. 5
55 5.45 27,25
1i
do.
do. 3
do.
55 10.45 31,35 i
do.
do. 6
do.
18,90 I
55 3.15
Udgift 1687,76
Indtægt 3794,47
Beholdning den 1. Januar 1924
i 2106,71
Balance 3794,47
Balance. 3794,47
Odense, den 1. Januar 1924.

C. A ndreasen,
Kasserer.

Ovenstaaende Regnskab fundet i Overenstemmelse med Bøger og foreliggende Bilag.
Kassebeholdningen 2106 Kr. 71 Øre til Stede.
Odense, den 12. Marts 1924.
H. Johansen.

C. F. M. Christiansen.
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Tillæg til Medlemslisten.
Odense By.
Andersen, M., Manufakturhandler,
Kongensgade 23
Andersen, Pr., Kleinsmedemester,
Holsedore 5
Andresen, Lor., Arkitekt, Albanitorv 8
Appel, H. J., Forretningsfører, Hector,
Vestergade 7
Boutard, H., Ingeniør, Chr. Richardtsv. 3
Bryggeriet «Odense«, Holsedore
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Opraab !
Til Repræsentanter og Medlemmer
i historisk Samfund.
Som det vil være d’Hrr. bekendt er der gennem Dags
pressen udsendten Opfordring om, at yde Bidrag til et National«
musæumsfond for at raade Bod paa de yderst uheldige
Forhold, som vort Nationalmusæum befinder sig under. Opfor
dringen er underskreven af en Mængde bekendte Mænd fra alle
Egne af vort Land, saavel fra By som Land og henhørende til
alle Partier og Retninger.
Hele den store Sag er selvfølgelig af særlig Betydning for
„Historisk Samfund“, der jo netop arbejder for Bevaringen
al vore nationale Minder og søger at skabe en vaagen og levende
Interesse for vore Forfædres Efterladenskaber; og derfor vil
Bestyrelsen for vort lille „Samfund“ herved med megen Varme
anbefale alle vore Medlemmer at støtte denne Indsamling. Vi
opfordrer vore Medlemmer til, i alle Sognene at konstituere sig
med Repræsentanten i Spidsen, som Indsamlingskomite sognevis
og enten selv eller formaa dertil egnede Mænd eller Kvinder
til at gaa fra Dør til Dør med Indsamlingslister og bede alle
om at give sin Skærv efter Evne og Interesse, søge at interes
sere alle for Sagen, der jo er en meget stor Nationalsag.
Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til et af Be
styrelsens Medlemmer, der giver fornøden Underretning.
Bestyrelsen for historisk Samfund for Odense
og Assens Amter.

FRA DAABSFADET I HEDENSTED KIRKE.
Thomas Fastis og Christence Bryskes Vaabener.
Paa Daabsfadet findes endvidere Frederik Ulrik Schults til
Findstrup (nu Holstenshuus) og Gertrud Billes Vaabener og en
Indskrift, der meddeler, at dette Ægtepar i 1667 har givet Fadet til
Engom Kirke, der er Sognekirke til Tiirsbæk.
Gertrud Bille var Datter al Slægtebogsforfatterinden Fru Lis
beth Bryske til Tiirsbæk, der var Christence Bryskes Broderdatter.

Tillæg til: H. BERNER SCHILDEN HOLSTEN:
Minder om Familien Bryske i Aarbogen for 1920.

Tryk:
Neue Flensburger Zeitung
Flensborg.

Af historisk Samfunds Aarbøger er de 2 første
Aårbøger for 1913 og 14 udsolgte, men af de øvrige
senere Aargange haves, en mindre Beholdning, sorti
sælges tir Medlemmerne tor den oprindelige Pris Ved
Henvendelse til en at Bestyrelsens Medlemmer.

Baron H. Berner Schilden Holsten har i disse
Dage udgivet et Billedhæfte (uden Text) om Langesø
med 132 Billeder.
• Ét Antal Exemplarer overlades til Samfundets
Medlemmer for 4 Kr. incl. Porto og Emballage ved
Henvendelse til Baron H. Berner Schilden Holsten,
Langesø pr. Langesø.
Et tilsvarende Hæfte om Holstenshuus med 73
Billeder vil om kort Tid kunne faaes sammesteds for
3 Kr. 50 incl. Porto og Emballage. Ønskes begge
Hæfter samtidig, er Priserne 6 Kr. 50 Øre. Hæfterne
sendes mod Efterkrav.

Af Proprietær F. Hjorts Bog:

„Historiske Oplysninger
om Vissenbjerg Sogn og Birk“
er der overladt »Historisk Samfund« en Dej Eksem
plarer, som af Medlemmerne kan faas for 3 Kr. + Porto
(Bogladepris 5 Kr.) ved Henvendelse til Forfatteren,
Baagegaard pr. Tommerup, Telefon Nr. 15.

Meddelelser til Medlemmerne.
Torsdagen den 26. Marts d. A. lader «Histo
risk Samfund« paa »Det nye Missionshotel« i Odense
afholde

Bestyrelsesmøde KL 1'2‘A
Repræsentantmøde Kl. 1

Derefter
Generalforsamling Kl. 2V2.

DAGSORDEN:
1. Meddelelser fra Formanden.
2. Regnskabet fremlægges til Godkendelse.
3. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer (Proprietær F. Hjort,
Pastor Idum, Rektor Holbeck, Lærer Elling og In
geniør Andreasen afgaar):
4. Forhandling om Samfundets Virksomhed.

5. Foredrag af Pastor Idum, Føns, om Betydningen
af den historiske Forskning ved Lægmænd.
Medlemmerne bedes give talrigt Møde.
Adgang fri for alle Medlemmerne.
P. S. V.

F. HJORT.

