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Kaientegodset 
til V ends Herreds Præster. 

Ved Pastor A. R. Idum, Føns. 

Ligesom Præsterne i vor Folkekirke de fleste Steder -
som Regel indenfor samme Herred - har deres K o n v e n t, hvor 
:nan samles til Drøftelse af fælles Interesser, til fælles Ophyg
"else og selskabeligt Samvær o. lign., saaledes fandtes der ogsaa 
: den katholske Tid i Slutningen af Middelalderen frivillige For
eninger eller Sammenslutning af Præster, de saakaldte K al en ter. 

rdet kommer af det latinske C a l e n d æ, der betyder den første 
Dag i Maaneden, idet man nemlig plejede at samles en Gang hver 
1Iaaned . 

Det var saaledes et gejstligt Sidestykke til de borgerlige Gilder 
: Købstæderne, og ligesom hine kunde Kalenterne have deres 
gne Forsamlingshuse og deres egne Midler, der anvendtes baade 

:il selskabelige Sammenkomster og til indbyrdes Hjælp. Ved Re
·ormationen gik Kalenterne over til at blive Herredsforeninger, 
der samledes en Gang om Maaneden til indbyrdes Belæring og 
Raadslagning, og alle Herredets Præster og Degne skulde være 
1Iedlemmer og give Møde. Eftm·haanden er de vel udartede, i 
hvert Fald forbød Kristian IV dem, og Forbudet gentages i 
Danske Lov «. (Se iøvrigt Peder Palladius' Visitatsbog, udg. af 

C. Rosenberg, S. 165.) 
Her skal nu fortælles lidt om, hvorledes Præsterne i Venels 

Herred holdt Kalente, og hvilke Midler de havde til deres »Gilder '' · 
De var nemlig i saa Henseende ret velhavende, takket være Herre
manden Otte Skinkel paa Iversnæs (det nuværende : Wedellsborg). 
Derfor maa vi først høre lidt om ham. 

Otte Skinkel var Søn af Rigsraad og Ridder Ditlev Berneke 
kinkel, d~r 1387 var med til at hylde Dronning Margrethe i 

Odense og 1397 var med ved Unionens Oprettelse i Kalmar; han 
Yar i det hele en af sin Tids betydeligste Mænd, der gjorde Dan-
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mark store Tjenester, skønt Slægten egentlig stammede fra Hols E 

dens Vaaben var 3 Søblade i Sølv paa blaa Bund. 1382 b_
Berneke Skinkel Lensmand paa Hindsgavl, og Aaret efter bi
han Ejer af Iversnæs. Efterhaanden kom han ved Køb, ved F 
lening eller Pantsætning fra Kronen i Besiddelse af omtrent h 
Vestfyen med alle Godser og Borge, nemlig foruden de nævn-
Enggaard (nu Gyldensten), Langesø, Dallund, Margaard, Frøbje. 
og Rugaard. Ved hans Død 1418 gik alt dette Gods i Arv -
hans Søn, Otte Skinkel. Han begyndte straks at afrunde og u 
vide sine Godser og har øjensynlig ikke været bange for at ta" 
Kampen op med selve Kongemagten; han er da ogsaa Medund 
skriver af Opsigelsesbrevet til Erik a( Pommern 23. Juni 14 
Han døde 1449 og var gift med Cecilie Ludvigsdatter Barsebæ 

Ved Gavebrev af 22 . (?) Januar 1446 skænkede Otte Ski 
til Vends Herreds Præster 3 Gaarde i Asperup Sogn med a_. 

deres Indtægter, for at der · i alle Herredets Kirker kunde hold 
Sjælemesser for ham og hans Hustru, Cecilie, samt for Dattere 
Hilleborg, og hendes Mand, Knud Henriksen Gyldenstjerne. (l)" -

2 sidste arvede Iversnæs efter Otte Skinkel.) Dette Kalenteg 
bestod af l Gaard i Asperup By og 2 Gaarde i Baaring (»B 
ding << ), og alle 3 Gaarde skyldte tilsammen aarlig: 9 Ørtug By_ 
3 Faar, 3 Lam, 6 Høns, 6 Gæs og 6 Skpr. Havre; de 2 Tien -
gav hver aarlig 13 Skill. lybsk og den 3die 8 Skill. lybsk. 

Disse Sjælemesser hørte imidlertid op ved Reformationen li 
som saa meget andet af det katholske Væsen, og det dertil skæ 
kede Gods blev da ofte in.ddraget af Testatorernes Arvinger, fo 
det ikke mere anvendtes efter sin Bestemmelse. En Del af 
blev ogsaa inddraget under Kronen, dog ikke til Kongens pe. 
sonlige Fordel, men til Løn og Indtægt for Universitetet og 
lærde Skoler, hvoraf der som Regel var en i hver Købstad. De 
maa vi huske for at forstaa det følgende. løvrigt søgte Sup 
in tendenterne (0: de lutherske Biskopper) at hindre Inddragels 
af saadant Kirkegods, idet de fik det "konverteret << til V eder 
for Fasteprædikener, Lørdagsgudstjeneste, Sædeprædiken o. lig!: 
saa at der altsaa blev ydet Tjeneste for Godset. 

Nu sad der imidlertid en Rektor i Middelfart, og han og ha:: 
Skole var meget smaat aflagt med Indtægter. Han gør da Kong 
opmærksom paa den fede Bid, V ends Herreds Præster havde 
dette Kalentegods, og 1567 (maaske allerede 1560) lægger 
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-ong Frederik II dette Gods til Rektoren og Latinskolen i Mid
::i!lfart. Men Præsterne gør straks Indsigelse ; thi 1568 klager 
?rovs ten: Oluf Pedersen Bang i Middelfart og Præsterne Hans 
?edersen i Vejlby, Jørgen Lauridsen i Udby, Erik Pedersen i 
''iamborg, Laurids Jørgensen i Asperup og flere af Herredets 
?ræster (vistnok dem alle) over Forurettelsen og kræver som Er
~atning fri Skolegang i Middelfart Latinskole for deres Børn. 
:)er blev altsaa Vrøvl, og da Stiftets Biskop, Jacob Madsen, i 
: 591 kom paa Visitats i Middelfart, faar han fat i Sagen. Han 
:>rfarer da til sin Forbavselse, at >> Præsterne i Vends Herred skal 
;P_ve af deres Kaientegods til Skolemesteren i Middelfart, som de 
ålforn har gjort. Det har de aldrig gjort før! « Han ser saa 
efter i sin Forgængers, Biskop, Mag. Niels Jespersens Visitatsbog, 
hvor han for Aaret 156:! finder antegnet, at samme Gods er skrenket 
j} Vends Herreds Præster af Henrik Knudsen Gyldenstjerne paa 
I versnæs! (Dette er altsaa mindre nøjagtigt.) H vad Resultatet blev, 
·ender jeg ikke, men det ser i alle Tilfælde ikke ud til, at Rek
:oren fik fat i Godset. · 

En halv Snes Aar efter skete der nemlig noget i Nørre Aaby, 
som sikkert skyldes Kalentegodset; der er ingen Tvivl om, at det 
Yar dette Gods, der var Aarsag til, at Vends Herreds Præster var 
i Stand til at gøre saa flot et Gilde for Biskoppen, som det skete 
i >> Ouby« (0: Nørre Aaby) Præstegaard den 5. August 1601. Det 
var et >>udvidet Præstekonvent«, idet ogsaa Præstekonerne var med. 
Biskop Jacob Madsen beretter nemlig herom, at de fik femten (!) 
Retter Mad. >> Var 15 Retter; jeg skændte paa Præsterne og deres 
Koner; de lovede, det skulde ikke ske tiere. ,, Det var nu næppe 
den Nørre Aaby Præst, Jeppe (Ib) Andersen, der personlig havde 
Raad til sligt; men der stod noget i Otte Skinkels Gavebrev, som 
forklarer Sagen, nemlig følgende : >> Hvilken Præst, som Calent gør, 
tager for sin Bekostning 3 Ørte Korn af samme Landgilde med 
Smaaredsel af alle 3 Tiender; men de andre 6 Ørte Korn med 
Arvends (0: Hoveri) Penninge og anden Herlighed, Gaardfæstning 
ag Sagefald deles under Præsterne _udi lige Parter. Dag-Ger
ninger gør de Herredsprovsten. « (Indberetning af 10. August 1562 
til Bispekon to ret fra Jørgen K n ud sen, Sognepræst i Fjelsted
Harrendrup (t 1572) og Provst i Vends Herred.) Jeg skal endnu 
bemærke, at 1 Ørte eller Ørtug Byg var 1-} Td. , og 1 Skilling 
lybsk var i Værdi ligeledes ca. 1t Td. Byg . 
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Naa, Otte Skinkels Gave til Præsterne blev vel ogsaa - se. 
under de forandrede Kirkeforhold - brugt til andet end til c.

spise og drikke op. Herom faar vi lidt mere at vide ved de
der foregik i Brænderup et halvt Hundrede Aar senere. Det vi e 
sig da, at Sjælemesserne for Slægterne Skinkel og Gyldenstjern
n u var blevne konverterede til en "bedre << Middag og til e n P r æ
d i k e n t i1 d e 2 S l æ g t e r s I h u k o m m e l s e. Oprindelig skuld
Sjæiemesserne holdes Tirsdag efter St. Olafs Dag, den 29. J uli 
ved denne Lejlighed fandt den her omhandlede Præeliken Sted : 
Brænderup Kirke den 31. Juli 1649. Det var nemlig den dygtig 
Sognepræst til Ore og Brænderup, og senere Provst, Magiste 
Mads Andersen Hvid (t 1660), som holdt Kalenteprædiken. Der. 
udkom Aaret efter paa Tryk med Titlen: >> Guds Ord oe Befalin<= 
til de Rige af denne Verden, hvorleeles de retteligen skulle fore
staa hans Laan oe Leen. Aff 1. Thim. 6, 17- 19. Prædieket 
fræmsat den 31. Julii Anno 1649 udi Brænderup Kireke i Veneliz
herrit udi Fyen ved Matz Hvid, Sognepræst ibid. << Den inde
holder bl. a. Citater paa Latin, Græsk og Hebraisk - med o~ 

uden Oversættelse -, og han revser især Adelens Levneel mec 
Fynd og Klem. BL a. omtaler han Datidens Skønhedspletter, sorr. 
han kalder Satans Spøt oe Dreek << (0 : Spytteklatter), eller >> de
sorte Tøj, som de sætte paa deris Ansiet, Halse oe Bryst<< , o 
>> som Fanden ieke kiende udi Esaiæ Tid << . 

Under Kristian V fik Venels Herreds Præster kongelig Kon
firmation paa Otte Skinkels Gavebrev; herom findes der noge
i Wedellsborg Godsarkiv, som jeg ikke nærmere har faaet under
søgt, men det staar vist i Forbindelse med Oprettelsen af GreY
skabet Wedellsborg i 1672. 1841 blev >> Godsets << Renter del
imellem Præsterne, medens >> Vingodset << (13 Ørte Byg) blev tildel
Provsteembedet, der endnu har det. Gaardene var da forlæng : 
bleven solgt - uvist naar - og Salgssummen, ea. 32,000 Kr .. 
indbetalt iblandt Stiftsmidlerne. Men med Undtagelse af Vin
godset har Kirkeministeriet inddraget hele Kapitalen i 1910. 

Kilderne er væsentlig: Bispearkivet, J ae. Madsens Visitats bo 
udg. af Crone, Biografisk Leksikon og Optegnelser om Brænder·up 
Sogns Præstehistorie af Pastor L. Hertel. 
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