
En forsvunden Herregaard 
paa Fønsskov. 
Ved Pastor A. R. Idum, Føns. 

Paa Fyens Vestside Syd for Middelfart strækker en lang og smal 
Halvø sig ud i Lillebælt over imod Fænø. Denne Halvø, som 

kaldes F ø n s s k o v og er ca. 8 km lang, er frugtbar og· lermuldet, 
men tyndt befolket; der findes kun 7-8 store Forpagtergaarde 
foruden nogle Leje- og Fiskerhuse, altsammen hørende ind under 
Grevskabet Wedellsborg. 2 km fra Halvøens Fod ligger Hovedgaar
den Sparretorn, der dog først blev Herregaard 1718. Vest for 
Sparretorn findes en dejlig Bøge- og Egeskov; enkelte af Egene 
er ca. 200 Aar gamle. Men tidligere har hele Halvøen udefter fra 
Sparretorn været skovklædt, indtil Grev Christian Wedell ca. 1740 
fik Lov til at omhugge Skoven og udlægge Jorden til Bøndergods. 
Navnet betyder da ogsaa ligefrem Føns' Skov og har hørt sam
men med den ved Halvøens Fod liggende Landsby F ø n s, der tid
ligere har været Købstad - vistnok indtil ca. 1440.1) Saaledes 
beskriver Biskop Jacob Madsen Halvøen i 1589: »Fønsskov, l Mil 
lang, statelig Oldenskov, Fjord ind paa begge Sider.« I den neden
for nævnte Indberetning fra 1624 hedder det: »Ved Sparretorn, 
1/ 4 Mil fra Føns, begynder nu en stor Skov, hedder Fønsskov, 
strækker sig derfra udi Vester mellem tvende Strande, 3 Fjerding
vej i Længden. Vesterst udi samme Skov ud imod en Ø (hedder 
Fænø) ligger hart hos hinanden 3 Gaarde, kaldet Fønsøer (Føns
føre). « Disse Gaarde har ligget omtrent der, hvor nu Ellegaard 
ligger, og er de sidste Rester af den gamle Landsby Fønsøre eller 
Fønsføre, som laa yderst paa Halvøen og hvoraf der endnu ca. 1600 
var Rester tilbage. Hertil skete i gamle Dage Overfarten fra 
Sønderjylland til Fyen over Stenderup Hage, og baade Halvøen 
og Byen Føns har saaledes den Gang haft langt større Betydning 
end nu. 

Midt paa denne Halvø er det, at den gamle Borg eller Herre-

1) Jfr. Jac. Madsens Visitatsbog: Var en Købstad i gam!P Dage, kalledes 
Føns, find es endnu (1589) rudera. 
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gaard F Ø n s g a a r d har ligget, som jeg· nu vil prøve at fortælle 
lidt om. Meget er det ikke, hvad jeg har fundet, og Borgen selv 
er forlængst forsvunden. Men det er mit Haab, at disse Linier 
rnaa komme en videnskabelig Historiker for Øje, som mulig kunde 
kaste mere Lys over Borgens Historie og komme videre, hvor jeg 
har maattet standse. 

I Følge Vedel Simonsen skal der allerede i Vikingetiden have 
ligget en Borg herude. Men de vigtigste Oplysninger om Herre
gaardens Tilværelse stammer fra en I n d b e r e t n i n g· t i l D r. 
O. W o r m 16 2 4 fra den daværende Sognepræst til Føns og Ørslev, 
Hr. Jørgen Kjeldsen, hvis Fader var barnefødt i »Olidt«-Gaarden 
1 Pastoratet og som synes at være vel underrettet om dettes histo
r iske og topografiske Forhold. Jeg· skal derfor anføre hans Oplys
ninger ordret (dog med noget ændret Retskrivning): 

>>Midt i Skoven [Fønsskov J - i det Skovsmaal, som nu tilhører 
velb. Hr. Eske Brok, velb. Hr. Frands Rantzau og velb. Fru Mette 
Hardenberg I) - sig·es at have staaet en Herregaard. Gamle Folk 
siger, at den skulde heddet Fønsgaard. Der er for stakket Tid 
siden opgravet mange Mursten, som Skovbønderne have brugt til 
deres Skorstene og Ovne, og endnu findes paa Stedet mange Styk
ker Teglstene og andre store Kampestene liggende. Det siunes 
[d. e. kan ses J endnu ved to af Siderne udi nogle Moser, som det 
haver været Grave omkring Gaarden. Sønden for det Sted, hvor 
Gaarden menes at have staaet, er endnu et Vandsted, som tydelig 
ses at være opkastet ved Menneskehænder; der siges de Herre
folk . . . . at have vandet deres Heste. Udi samme Skov findes 
mange Steder store Sten dynger, som man -almindelig kalder Kæm
IJegrave, besynderlig en lidt østen fra forskrevne Sted besæt med 
mange store Stene; 2 ) der menes de Folk, som have boet paa den 
Gaard, at være begraven (!) . Videre enten om de Herrefolks Navn 
eller Tiden, som Gaarden er nedbrudt, haver jeg ingen videre 
Undervisning· kunnet bekomme. Mig er sagt, at der skulde findes 
paa Iversnæs et gammelt Brev eller Skøde, hvormed en haver skødet 
hele Fønsskov med Føns Kirke og By fra sig til den, som da ejede 

1) Eske Brok til Estrup m. m., f . 1560, død 1624, og gift med Christence 
Viffert .var Sønnesønssøn af Lave Brok (f. c. 1503), der ejede det gamle Ris
b r o her i Sognet. Det vides, at Sønnen Niels ejede Gods paa Fonsskov. Eske 
Brok var Slægtens sidste Mand. 

Frands Rantzau, f. 1.604, druknet 5;u 1632 i .Slotsgraven vad Rosenborg. 
var Søn af Breide Rantzau til Rantzausholm [nu: Brahetrolleborg] og Tybrind. 

Mette Hardenberg, f. 156\l, død 4/5 1629, var siden 1616 Enke efter Preben 
Gyldenstjerne til V os borg, som var Sønnesøn . af Henrik Gyldenstj erne til 
Iversnæs. 

2) Jfr. Aarbogen ror 1918, Side 277 f . 
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Iversnæs, for nogle faa hundrede Mark lybsk; deraf kan man maa
ske endnu forfare noget om de Herrefolks Navn. Samme Sko 
haver i gamle Dag·e været en saare kostelig og skiøn Skov, oc: 
endnu findes ikke mange dens Lige. Udi denne Skov løber endn 

· en Skovtrold, som af mange er set ogsaa om høj Middag, nu ud. 
€m, nu udi en anden Skikkelse(!).« 

Stedet, hvor den gamle Borg har ligget, er det efter disse Op
lysninger let at eftervise, det er ca. 375 m (600 Alen) vest fo~ 
Gaarden Torbenhøj og lige saa langt fra Lillebælt, der hvor Halv
øen er bredest. Paa en Plads ca. 95 m (150 Alen) i Kvadrat fi n
des der i almindelig· Pløjedybde talrige Brokker af Mur og Kamp. 
mulig findes der ogsaa Fundamenter nedenunder. Det omtaltE 
Vandsted findes endnu S.Ø. for Pladsen. Moserne er derimod for
længst tilkastede og opfyldte; men gamle Folk erindrer, at der 
har været saadanne paa Stedets sydøstlig·e Side. Stendyssen -
vistnok en Langdysse med Randstene - er desværre forlæng 
borte og dens Plads kun kendelig ved en sten- og gTusbestrøet Plet. 

Vi skal nu se, hvad vi kan faa ud af Indberetningen fra 1624. 
Naar gamle Folk i 1624 kunde huske, at Gaarden har hedde 

Fønsgaard, kommer vi vel tilbage til ca. 1550; og da er den øjen
synlig nedbrudt. Hvor langt vi saa skal tilbag·e, er ikke let at 
sige, men jeg vil antage, at Gaarden er gaaet til Grunde i G r e v e
f e j d e n s Tid, 1534- 35, da det jo gik ud over saa mange af 
Adelens Gaarde her paa Fyen. Ogsaa Egnen her var nemlig med 
i disse Begivenheder. Saaledes siger Biskop Jacob Madsen 1589 i 
sin Omtale af Ørslev Sogn 1) : »Paa Grumberg·e - er Sandbjerge -
ovenfor Tybrind [ altsaa den nuværende Ørslev Granskov J ble\· 
nogle af Grevens Folk først siaaede af Holstenerne, som kom i 
Land for Føns Anno 1534.« Han sigter vistnok til, hvad der skete 
i August 1534, da Hertug Kristian fra Kolding sendte nogle Trop
per over til Fyen, nemlig 400 Ryttere, 200 Skytter og 3 Fenniker 
Landsknægte. V ed denne Lejlighed kan det godt være g a aet ud 
over Fønsgaard. 

Med Hensyn til Ejendomsforholdet til Føns og· Fønsskov kan 
oplyses følgende: 

1231 nævnes Fyunnæs d. e. Føns som et kongeligt Domæne paa 
30 Mark Guld. 2 ) Men Aaret efter er Føns - med Fønsskov - og 
Garnborg bleven pantsat til Hertug Abel og gik fra ham i Arv til 
hans Efterkommere, indtil Hertug· V aldernar af Slesvig ved For
liget med Erik Klipping· paa Herredag·en i Nyborg 1286 overgiver 
Kongen Fønsskov og Gamborg, som hans og hans Forfædre havde 
haft i Pant.3 ) Efter E·rik Klippings Mord gør dog Hertugen igen 

1) Visitatsbogen, udg. af Crone. 
2) Scriptores R. Dan. 7,523 = Valdemars Jordebog ved O. Nielsen 1873. 
3) Suhm X, 924, der ogsaa siger, at pali Halvøen Fønsskov er en Borgplads. 

-: 
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Krav paa Jordegodset, og 1295 og 96 forhandles der om Pantet,1) 

Men 1317 bliver det tillige med hele Vestfyen af Erik Menved 
pantsat til Grev Gert af Holsten (»den kullede Greve«). 

12 j 11 1336 tilskøder Grev Gert og· J u n ker Henrik for 3000 lødige 
/Iark Sølv Ditloft van der W ensiinen og· hans Arvinger til evin

delig Eje: Hagenskov med Godset paa Helnces og· i »Booty« med 
al Rente og Nytte [alt i Baag Herred] og endvidere [i Vends 
Herred]: Gods i Rodelund [d. e. Rolund i Udby Sogn] og i Ulmes
bode [jeg formoder: Aalsbogaarde i Rø ru p Sogn J ' med al deres 
Tilliggende og Fyenns [d. e. Føns J med al sin Tillig·gende. 2 ) 

St . Nikolaus Dag (6JI 2) 1360 tilskøder Ditlev v. der Wensiinen 
og hans Broder Otte Hagenskov for 3000 Mark Sølv køln i s k V ægt 
til Benedikt v . Ahlefeld [vistnok: den yngre]. Hermed hænger det 
sammen, at Valdemar Atterdag i Efteraaret 1372 forgæves belej
rer Hagenskov. Jeg formoder, at Benedikt v. Ahlefeld og·saa har 
faaet fat i det øvrige - ovenfor omtalte - Gods. Endelig over
giver Benedikt v. Ahlefeld (t ca. 1400) i 1396 alt dette Gods til 
Dronning Margrethe, hvorved det atter kom under Kronen.3 ) 

Efter Dronning MargTethes Død begynder Ejeren af Iversnæs 
imidlertid at rejse Krav paa Føns. Dette fremgaar af følgende 
Landstingsvidne, udstedt i Odense 1419, den 11te Novernber: 

»Hr. Prødbiørn van Podbusk 4 ) war paa Landzting oc bødt sig· 
i rette met Otte Skinkel om F ø n s, at thet war Kronen til met 
rette; oc fick ther witne paa, swo at forscreffne Føns hører Ron
ningen oc Kronen till oc er Konningens oc Kronens rette bierck 
u. t h e n e n g o r d h m e t t w o l a n d b o s t a f f n e. Ther thet 
widne wor ganghet tha lodt Otte Skinkel syn bewiisning læse oc 
skødh sig·h fore Konningen. Tha upstodh Hr. Predbjørn oc spurde, 
om thet forne Føns matte meles i Querstede effher beggis theris 
bewiisning oc skodzmaal. Hvileket Landsdomere 5) oc Konningens 
Cantzeler melte i Querstede sex Uger omkring, swo leng·e de haffde 
bode worit fore Konningen. Tha gick Otte Skinkel owerhørigh aff 
ting oc wilde engte holle aff then rett, som landzdommere, Ronin
gens Cantzeler oc menige land fand hanom fore, men Hr. Prødbiørn 
bødh sig· altiid i rette paa Roningens weygne. Datum Ottoniæ 
MCDXIX die Martini episcopi. « [Ældste danske Arkivreg. I. S. 31]. 

Saaledes skrev man altsaa Dansk den Gang! - Enkelte Udtryk 
trænger til nærmere Forklaring·: »B i e r c k« er ikke vort nuvæ
rende Birk og svarer heller ikke til vort »Sogn«, men maa nærmest 
gengives ved »Distrikt« eller »D o m æ n e«. »Landbostavn« er det 

l) Suhm XI, 220. 
2) Ældste danske Arkivreg. V. L 
3) Ældste danske Arkivreg. V. l. 
4) Predbjørn Podebusk til Vosborg m. m. og gift med Ingeborg Vendelbo. 

Is. Rigsraad 1417, død efter 1421. 
5) Landsdommer var den Gang J ens Pedersen Bille til Løgismose (1406- 20). 
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middelalderlige Navn for en F æ s t e g a a r d; i Modsætning· dertil 
maa en »Gaard« være en S e l v e j e r g a a r d. At »mele i Quer
stede« = maale i Kvadrater, d. e. opmaale. 

Vi maa dvæle lidt ved den stridbare Herremand Otte Skinkel 
til Iversnæs, der her er ude efter Føns »Birk« og ikke vil bøje sig 
for Kongemagten. Man er øjensynlig ikke saa bange for Erik af 
Pommern, som man var for Dronning Margrethe! Otte Skinkel er 
altsaa i Færd med at afrunde sine Besiddelser og fulgte her i sin 
Faders Fodspor, hvorfor vi maa have lidt med om ham. 

Ditlev Berneke Skinkel, af gammel holstensk Adel, og hvis Vaa· 
ben var 3 Søblade i Sølv paa blaa Bund, blev fra 1383 Ejer af 
Iversnæs. Fra 1382 til sin Død 1418 var han tillige Lensmand paa 
Hindsgavl og kom efterhaanden ved Køb eller Forlening i Besid
delse af de fleste Godser og Borge her i Vestfyen; saaledes (foruden 
de nævnte) Enggaard (det nuværende Gyldensten), Langesø, Dal
lund, Margaard, Frøbjerg (fra 1397) og Rugaard (i Pant fra_l400) . 
[Se iøvrigt: Biografisk Leksikon. Slægten uddøde paa Mandssiden 
1563.] . 

Næppe var Faderen død, førend Sønnen Otte Skinkel fortsætter 
hans Værk, og det ser ud til, at han har haft Held med sig. Han 
er da ogsaa Medunderskriver paa Opsigelsesbrevet til Kong Erik 
af Pommern 23/ 6 1439. Otte Skinkel døde 1449 og efterlod sig en 
Datter: HiUeborg Ottesdatter Skinkel (død 1494), der arvede Ivers
næs. Hun var gift med Rig·sraad Knud Henriksen Gyldenstjerne 
(f. ca. 1430, død 1467), og herved kom Iversnæs over i Gyldenstjer
nernes Eje, hvor den forblev, indtil Niels Gyldenstjerne ca. 1625 
maatte sælge Gaarden til den rige Hans Lindenov. 

Knud Henriksen efterlod sig en Søn: Henrik Knudsen Gylden
stjerne til Iversnæs og Restrup (ved Nibe). Slægten havde sit 
Gravkapel i Odense St. Hans Kirke, og af den der bevarede Ligsten 
fremgaar det, at Henrik Knudsen døde 14/ 11 1517. Den Gang var 
det omstridte Gods: Føns med Fønsskov altsammen kommen ind 
under Iversnæs. Dette ved vi fra Skiftebrevet efter ham [trykt i 
Danske Magasin IV, Side 177- 180]. Skiftet holdtes paa Iversnæs 
St. Nikolaus Dag (6/ d 1530 og er oprettet af hans Børn. M dem 
havde han mange i sit Ægteskab med Karine Bille (død 8/ 4 1540), 
nemlig ialt 22; en Del af dem var dog den Gang· døde. Enken 
faar Lov til at beholde Iversnæs uskiftet indtil sin Død. I Skiftet 
nævnes foruden Hovedgaardene Iversnæs og Restrup : »0 l l i d t, 
Ø B r a n d t z ø ø, F ø e n s b y, S p a r r e t-o r n, R i g b r o med al 
deres Tilliggende, Fiskeri .. . Skove med Hugst osv ... . . Naar 
der her staar: Føns By og Sparretorn, er det rimeligst at antage, 
at ogsaa Føns Skov er medregnet deri. [»Olidt« var en Gaard, 
der laa ud til Tybrind Vig, Vest for Tybrind; »Rigbro« er den 
gamle Hovedgaard R i s b r o ved Hovedsø, Nord for Tybrind.l) J 

1) Se Aarbogen for 1920. S. 527. 
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!Jen i Indberetningen fra 1624 omtalte Afhændelse maa her
efter have fundet Sted mellem Aarene 1419 og 1517. Men jeg 
tror, vi kan komme Tidspunktet noget nærmere endnu. 

Det gamle »Brev eller Skøde« fra Iversnæs findes næppe mere; 
Gyldenstjernerne solgte vist allerede samme Aar Gaarden, og den 
danske Gren af Slægten uddøde 1729. Men vi har i Thiset: Dan-

. 3ke adelige Brevkister 1897 et Register over Henrik Knudsen 
;m Gyldenstjernes Breve, der dog maaske kan lede os lidt paa Vej. 
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Heri nævnes ca. 1500: »Skødebrev af Jørgen Daa paa Føensby og 
Skoff«, endvidere ca. 1500: »Peder Bildes Skødebrev paa Iversnæs 
med Brandsø (»Abrandtzø«) og Sparretorn«. 1499 tilskøder Ridder 
Henrik Knudsen [Gyldenstjerne J til Restrup til Peder Bille af 
Svanholm følgende arvede Gods: Kjærsgaard, Bordbjerggaard og 
en Gaard i Vejrup i V ederlag for andet Jordegods (Odense 28/ 6 
1499) - sikkert det ovenfor nævnte. 

Henrik Knudsen havde nemlig 2 Søstre: Karen G. (t 1528), der 
blev gift med Jørgen Daa til Engg·aard (t 1503) og Anne G. 
(t 1521), der ægtede Peder Bille til Svanholm. Henrik G. har alt
saa købt eller mageskiftet sine Søstres Arvepart ud. Altsaa er 
I versnæs ved A ar 1500 i Besiddelse af Føns By og Skov; Føns
gaard, der laa ude i Skoven, nævnes ganske vist ikke, men kan 
derfor godt have eksisteret, blot · var den ikke længere Hovedgaard, 
men Fæstegaard. Saaledes gik det f. Eks. med Risbro, da Herre
gaarden Tybrind var bleven oprettet. 

Men vi kan vist komme længere tilbage endnu. Iblandt Henrik 
Knudsens Breve nævnes endvidere flere »Skødebreve paa Føns« 
samt »Vidne paa Skøde paa F øns« og »Indførsel paa Iversnæs og 
Føns met rigets deele« - alt fra ca. 1450. Det synes herefter, som 
om Iversnæs ved denne Tid har faaet fat i alt Kronens Gods i 
Føns, ganske vist ikke uden Modstand. Mon ikke Otte Skinkel 
har bemægtiget sig det efter Erik af Pommerns Fordrivelse? 

Tilbage bliver saa den i 1419 omtalte Undtagelse: en Gaard med 
2 Landbostavne (Fæstegaarde). Denne Gaard kan ikke være 
Sparretorn, der først blev Hovedgaard 1718 og altid har været 
regnet med til Føns. Risbro kan det heller ikke have været, da 
denne Gaard først blev bygget ca. 1470 af Lave Brok paa en Lod, 
han arvede efter sin Moder, Ellen Henriksdatter Gyldenstjerne 
(t 1472), en Søster til Knud Henriksen G. Saa bliver der kun 
tilbage den gamle F ø n s g a a r d midt ude i Skoven; Fæstegaar
dene har da muligvis været 2 af Fønsøre-Gaardene ude paa Halv
øens Spids. 

Men hvem var saa de »Herrefolk, der solgte Fønsgaard til 
Iversnæs? Mon det ikke skulde være et Medlem af den tidligere 
saa rige og stolte Limbek-Slægt? I Henrik Knudsens Skødebreve 
findes nemlig anført ca. 1440: »Henneke Lembek af Nebbe tilskø
der Otte Skinkel alt syt gotz i Phyn.« Denne Henneke Limbek 
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var g-ift med Gerlof Pedersclatter Holck og- var Søn af Hartvig 
Limbek til N e b b e (ved Ranelsfjord i Jylland) og- J e r s o r e paa 
Fyen (i Skovby Herred) (t ca. 1423) i hans 2det Æg-teskab med 
Cecilie Jensdatter [Uf]; hans 1ste Hustru hed Grete Ottesdatter 
Skinkel. - Det fyenske Gods, her er Tale om, er sikkert bl. a. 
Jersore, men der kan vel og-saa desuden være tænkt paa Føns
gaard ude i Skoven paa Odden. Ovre paa den anden Side af Lille
bælt laa S k i n k e l s b o r g i Stenderup Sogn, der indtil 1407 til
hørte Claus Limbek til Tørning- (t før 1428); han solg-te Skinkels
borg til Dronning- Marg-rethe. 1442 bliver den lagt ind under 
Hindsg-avls Len, som Eg-g-ert Frille fik efter Sejren ved Villestofte 
(Vest for Odense) 10/ 8 1439. Det er ikke umulig-t, at de 2 Gaarde, 
der laa omg-ivne af Skov paa hver sin Side af Bæltet, en Tid har 
hørt sammen; jeg- vil da g-ætte paa, at Limbekkerne har faaet 
fat i Fønsg-aard og- Fønsskov i Valdemar Atterdag-s Tid. 

Iblandt Henrik Knudsens Breve nævnes og-saa: »Benedikt v. 
Annefelds Afkald og Kvittans paa den Arv, der tilfaldt hans 
Hustru Sofie efter Fader og Moder. « Benedikt v. Ahlefeld (den 
yng-re), t ca. 1400, var først g-ift med en Datter af Hartvig- Krum
medig-e (der tillig-e med Lyder Kr. havde ejet Iversnæs i de hol
stenske Grevers Tid); siden æg-tede han en Datter - altsaa Sofie 
- af ovennævnte Claus Limbek. 

Efter Indberetning-en af 1624 synes Fønsgaard og·saa en kort 
Tid at have underlag-t sig- F ø n s K i r k e og· By. Dette syne 
mig- mærkelig-t, hvis ikke Jørg-en Kjeldsen her har været fejl 
underrettet, hvad han ellers ikke plejer at være. 
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