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Bidrag til Indslev Sogns Historie 
l chronologisk Orden -

Indsamlede af V e d e l S i m o n s e n 1832. 

(Med dette Sogns Beskrivelse har jeg 
baaret mig ad paa samme Maade som med 
Nørre Aaby Sogns - se Aarbogen for 19~0 
Mine Tilføjelser er sat~ i; Klammer. Af de 
50 Kilder, Vedel Simonsen har øst a ·, 
nævnes følgende: Hans "Grevefejden" -
"Gamle Samlinger til den danske Histor:e 
1779" - Vedel Simonsen: "Borgruiner" ·
A. Berntsen: "Danmarks frugtbare Herlig
hed 1656 - Hoffmann: "Fundatzer 1760" 
"Fabers fynske Rescripter 1791-1802 -
Maleren Ringe rejste paa V S.'s Bekost
ning omkring paa Fyen og indsamlede S<lgn 
fra Svenskekrigen. 

G. Schovsbo). 

Om dette Sogn kan, foruden hvad som allerede under Nr. 
Aaby, hvis Annex det udgør, derhen hørende er anført, end
videre tilføjes følgende: 

Om Egneins gamle Beskaffenhed ved jeg intet at berette. 
En Aa gennemskærer Sognet, som maaske i gamle Dage har 
været sejlbar. [Dette syne8 snarere at have været Tilfældet 
med et Mosedrag, der naar tæt ind til Indslev By ved Kirken; 
e1n af Byens Tofter kaldes paa et Kort fra 1790: Knurre-Toften; 
Knorr er Navnet paa et mindre Fartøj . En anden af Byens 
Marker kaldes »Lundbro«, hvoraf Gaarden »Lombrogaard« har 
Navn] . 

Beviser paa Sogne!ts Beboelse i den hedenske Tidsalder 
findes nu i de mange Gravhøjel i Nærheden af Bubelgaard, 
saasom: 

1.) D a n d s e h øj, hvorpaa man tilforn om Natten immer 
",aa Lys brænde, hvorfor ogsaa en af Buhelgaards forrige Ejere, 
nemlig Højberg (omtrent 1746) lod Højen gennemgrave fra Syd 
af til Kordvest, lige til Bunden og fandt i den en Krukke med 
Kul og et Sværd, og siden den Tid lod intet Lys sig mere se . 
. ;::l!mlde det ikke - siden denne Tro paa Lys, som Metallerne 
giver, virkelig er saa almindelig og rodfæstet - ikke være 
muligt, at Metallerne ved deres Forkalkning i Jorden kunde 
udvikle et brændbart Gas, der ved sin Frempiplen af Jorden 
antændtes? 
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('l'biele taler i sine Folkesagn 4, pag. 32, om 3 Dandse·· 
høje ved Bubelgaard. Endnu 1843 kaldtes de saaledes og skal 
have deres Navn af følgende Begivenhed: Paa Buhelgaard tjente 
en ung Svend ved Navn Hans. Han kom en Aften forbi Højene 
og saa den ene staa paa ildrøde Støtter, mens der var Dans og 
Lystighed derinde. Betaget af al den Dejlighed, han saa, nær
mede han sig Højen, og nu kom den skønneste af de ungel Elver
piger, som dansede derinde, hen til ham og kyssede ham. Fra 
det Øjeblik var han ikke sig selv mægtig, han maatte med i Dan
sen. Og siden var han som besat af Danselyst; han maatte idelig 
danse, i Stue og Gaard, i Mark, over Hegn og gennem Krat, saa 
ubændigt, at han formelig sled Klæderne af sig derved. Tilsidst 
maatte man sy en Klædning til ham af Læder, en Slags, som 
man J,aldte Puntlæder, og derfor blev han i helle Egnen kaldt 
Hans Puntlæder. (Anført i ».Middelfart Venstreblad« for 18. Juli 
1921 af M. S.) 

2.) S m e d e h ø j, hvorpaa nu en Sneglegang er anlagt- og 

3.) K r a g e h ø j [?] . Disse 3 kaldes under et Navn Fruer
iløje. 

4.) F l ø t t e h ø j [eller maaske Byttehøj] og 

5.) F a n d e n s H ø j [eller maaske: Anders Høj, Skrifteu 
ulæselig], hvilken sidste mere syntes at være en naturlig Grus
banke end en opkastet Høj, imidlertid fandtes der dog for 30 
[nu altsaa 90 Aar] siden Y:; Alen dybt i samme en Urne med 
forbrændte Ben og 1806 atter en anden med Been, som havde en 
høj smuk Hals, og en Alen fra samme en Kobberknap i Form af 
en .. .il!.:rmeknap, begge omsatte med Sten. 

I T r y n e h ø j s Agre, ikke langt derfra, er ogsaa for 4 
Generationer siden ved Pløjning opdaget en stensat Begravelse 
og i samme ~unden et Sværd. 

Af Navnet Indslev [der ogsaa skrives Ingslev el. tidligere 
Ingesløff] maa man slutte, at denne Egn i gamle Dage har ud
gjort en Privatmands Arvegods, Allodium eller Odel, som Ja 
kaldtes leufe, leif eller lev [»Privatmandeln« maa da have heddet 
Inge, et almindelligt M a n d s navn, der nu er bleven et Pige
navn]. 

[1 4 l 9 skøder Borgvardth L a m b e k en Gaard i Bubel til 
t'it. Knuds Kloster i Odense, hvorover der siden faldt Biskopdom 
og Rigsraadsdom og ifølge samme skete Indførsel.] 

[Den lO. August l 4 3 9 blev en Oprørshær, i hvilken fand
tes en hel Del Vends Herreds Bønder, der var lokkede med 
Løfte om Frihed for Slaveri og Landgilde til Hindsgaul og Ret 
til at fiske i Lillebælt, siaaet ved Villestofte af en kongelig 
Hær under Eggert Frille!, der til Løn for Sejren fik 
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Ridderslaget og Hindsgavl Lehn cg Slot. Men Bønderne i Vends 
Herred maatte ved 2 Mænd fra hvert Sogn forpligte sig til at 
hylde Kristoffer af Bayern og at være Eggert Frille hørige og 
lydige, aldrig holde Samling eller Samraad uden hans Vilje og 
Vidende, men derimod møde - Dag eller Nat - saasnart han 
tilsagde dem; frelmdeles forbødes det dem at bære Armbrøst 
eller Panser, uden naar Høvedsmanden befalede det, at fiske, 
jage og at drive Landprang eller Samkøb; de sirulde udeluk
kende handle i Middelfart. )'Skulde nogen ikke ville holde det, 
men gøre de Dannemænd ordløse som det lovede, da skal alle 
V ends Herreds Mænd gribe dennem ved Halsen, ih vor de kan 
finde dennem, og fØre dem til Lehnsmanden paa Hindsgavl og 
hjælpe hannem, om de bortslipper.« Blandt Underskriverne er 
Clawes Aluessøn, ~Præst i Ingesløff.« V. Simonsen: Skovby 
Herreds Hist. 97-100.] 

l5 3 5 nævnes en Mand i Indsloff (Grevefejden S. 94) . 

[I Biskop, Mester Jacob Madsens Visitatsbog, der findes i 
Landsarkivet i Odense og i :1.853 blev udgivet af Pastor A. Crone, 
siges der 1 5 8 9, at der i ~Endsleff« Sogn elr 30 Tiendeydere, og 
han nævner »Kerbyholm Sø, meget liden«]. 

[14. April16 2 9 blev Kjærby Bylov (Asperup Sogn) thing-
læst. Ved den Lejlighed nævnes Hans Jørgensen i Asperup 
som Heredsfoged i V ends Herred, Peder Olufsen i Gremerlykke, 
Peder Knudsen i Fjelsted og Jørgen Vest i Middelfart som 
Thingsmænd - og bl. a. Hans Knudsen i Indslev-Taarup som 
Thingsvidne. Og blandt de Mænd, som modtager Loven og vid
ner, at de ;; fuldkommeligen samtykker forskrevne Bylov og 
Thingsvidne ved alle Ord, Punkter og Artikler at holde ville som 
foreskrevet staar i alle MaadeN nævnes Rasmus Henriksen i 
Kjærbyholm, Oluf Andersen og Niels Pedersen ssteds og An
ders Povlsen i Kjørup. »Middelfart Venstreiblad« 2l. 6. 1918]. 

1623 indberetter Præsten i Indsløff om Dands.ehøj der i 
Sognet, at der rundt om Toppen paa samme er en Sti, men om 
den er gjort af Troldfolk, Bjergfolk eller Papister paa S. Hans 
Nat, kan · han ikke bedømme (Gl. Sl. 1, 1, 83) . 

Omtrent ved denne Tid vare 2 Bønder i Kjær by holm [der 
ogsaa skrives K i r k e by holm], 1 i W eirup, 1 i Indslef Torup 
og 4 i lndslef, hvor Fierdingsfogden boede, Hindsgavls Slots 
Tjenere og henhørte til deln saakaldte Indslef Fjerding (B. R. 
2, 134). 

[Den 6. Augusti 1 6 4 9 døde Er lig og Velbyrdig Mand Niels 
Munck i Allesvraa, 72 Aar gammel.- Kirkebogen]. 

[1 6 4 9 Skøde af J espe r Hansen i Odense til Steen Bille 
paa Andel i en G a ard i W eirup. 6. Aug. 1 6 5 6 Skøde af Fre
derik Friis og Ida Muus til Steen Bille, Kjærsgaard, (Nabosognet 
Brænderup.), paa Jordegods i Indslef Sogn]. 
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1 6 5 6 nævnes Sognet Indsleff som henhørende til Hinds
gavls Slots Len (A. Berntsen 1,220). 

16 57 d. 7. Januar nævnes en Kaptajn Mads Hansen som 
Fadder og s. A. den 7. Sept. en Mads Rasmussen, Kaptajn i 
Bubel, som Fader til et i Kirken døbt Barn. Den første blev 
endnu d. 3. Advents Søndag opkaldt, og et Barn af Taarup blev 
efter ham kaldet Mathias, og dein sidste nl. Mads Rasmussens, 
Barn blev 13. Februar 1658 lagt [ !] ihjel af Ammen, hvorfor 
hun dP.n 7. Snndag efter Trinitatis maatte staa aabenbare Skrifte. 

Om d e n s v e n s k e F e j d e 1 6 5 8 - 9 hedder det i 
Indslev Kiri.{i:J>Og: 1658, da der var Børnepokker i Vejrup, blev 
Dom. 4te post Epiphaniam (den Gang d. 31. Januar) et Barn 
i Indslev hjernmedøbt af en Nabokone, fordi Præsten i Oubye 
formedelst Udplyndring ikke kunde komme til Indslev. End
videre døde 4 her i Sogne/t i den Stund, Plyndringen varede og 
Usikkerheden at færdes, paa hvilke der derfor ikke før Dom. 
Estomihi (c: Fastelavns Søndag, som indfaldt d: 28. Februar) 
blev kastet JonL 

[Jeg udelader alle de virkelige eller opdigtede Vold
tægtshandlinger, der blev begaaet af svenske og danske Ryt
tere, senere d :<>de: Brandenborgske Plyndre-Ryttere«]. 

Den 2. Martz blev begravet Jens Jensen, født i Harn
uru}J, uskyldigeln ihjelskudt a! en svensk Rytter i Bubel i hans 
20 Aar. :Æit vietor justissimus Deus innacentis effusi sangvinis, 
Amen!« Le : Den retfærdigste Gud hævne det uskyldig ud
gydte Blod!]. 

Imellem den 21. og 22. Juli en Stund over Midnat faldt 
Karine Hansdatter, Christen Andersens i Kjærbyholm, paa 
Hovedet ned i Brønden, da hun vilde forvare for Fjenden noget 
Kobber, og kom saaledes af Dage i sit 30. Aar. 

D. 4. Aug. døde Johanne Hansis af Indslev-Taarup i Bræn
derup, J1vorhen hun i Ufredens Tid, som sit Fødested, havde 
begivet sig. 

I Begyndelsen af Decbr. blev en Mand i Bubel, 87 Aar, 
dræbt af Pc,Ial\kerne i Kjødstrup (Brændelrup S.). 

Fra 18. Sept. til Nytaar 1659 døde her i Sognet 8, og fra 
Nytaar til 1. Maj 1660 derimod 41. [Der er nu i 1922 665 Men
nesker i lr;dslev Sogn ; paa Svenskekrigens Tid har der ikke 
været saa mange, saa 41 i 4 Maaneder giver en høj Procent. 
Man maa erindre, at Krigelil - som alle andre Krige før og 
selnere- efterfulgtes af svære, smitsomme Soter, »Pest«.] 

Forresten fortælles, at Karen Andersen i Kjørupgaarden 
(mellem Kjærbyholm og Kjærby), som var et stort, stærkt og 
modigt Fruentimmer, ikke var bange for at opholde sig e'ne i 
sin Gaard, da Svenskerne kom; hun lukte blot Porte og Døre 
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godt til og satte forsvarligt for dem; derpaa tog hun en Øxe, 
i hvilken var et Baand gennem Skaftet, og den hang hun ved 
sin Side og gik med som et Sværd for i paukommendel Tilfælde 
at forsvare sig. Engang kom en Svensker og vilde ind i Gaar
den, men da han fandt, at der var sat paa Porte og Døre, gik 
han til et Tremmevindue for at forsøge sin Lykke; men da han 
tog i Tremmerne med Haanden, hug Koneln ham Haanden af 
med sin Øxe, hvorpaa han løb sin V ej. Dog kom de Svenske 
siden i Gaarden, thi der er et stort Egebord i Gaarden, hvis 
Skuffe de have opbrucH, og hvis ituhuggede Levninger endnu 
opbevares; men siden kom der en »Selvvarer« (c: Salvegarde) 
til Gaarden. Da nærværende Kones Fader blev begravet om
trent paa det Sted, hvor forommeldte Kone var jordet, blev der 
opkastet en ualmindelig stor Hovedpande, som alle dømte at 
maatte væ:r:e den store Karen Andersens (Ringe). 

Den Mand, der ellelrs her i Sognet gjorde sig mest be
kendt i Svenskekrigen, var Christen Andersen fra Reveldrup, 
som den Tid boede i den mellemste Gaard i K j æ r b y h o l m 
ug i den Tid oplmstedesig til en Slags Blodhævner for Landet. 
Han var stor og stærk som en Kæmpe og havde baade Mod og 
Kræfter til at modsætte sig de plyndrende Fjender. Da han for
nam deres Ankomst, grov han alle sine Binge med Malt, Korn 
og Fødevarer necl i Jorden, samt, da han var rig, en Del af sine 
rede Penge; de øvrige fordelte han i Punge: og stak omkring paa 
Høslyden. Sine Høsger, Pistoler og Geværer (hvoraf han besad 
en stor Del, der endnu tillige med Sabler og Geværer for 60 
Aar siden til etn Amindelse hængte der i Gaarden) fordelte han 
omkring paa de skjulteste Steder, i hule Træer o. s. v. Af sin 
Bagerovn, som gik ud ved Porten, dannede han sig et Slags 
Batteri, gjorde Skydehuller i samme paa Kryds og paatværs, 
at han i alle Retninger kunde beskyde Porten; derpaa spærrede 
han sin Port med Lastræer og stillede sig i Ovnen paa Vagt. Da 
nu en Trop Svenskere kom ansættende og efter brugelig Manelr 
vendte Hestenes Rumpe til for at opsprænge Porten, skød han 
fra sit Smuthul ud iblandt dem saa længe, til de forfærdede 
retirerede; men Sejren kostede ham hans Kones Liv, thi hun laa 
netop i Barselseng, og da hun hørte, hvorledes de Sveinske brød 
paa Porten, og hvorledes hendes Mand skød Skud paa Skud, 
sprang hun i Brønden og druknede sig (se hvad derom i det 
foregaaende af Kirkebogen er meddelt). 

Til andre Tide'r lod han Porten staa aaben, og naar rla 
de svenske Partigængere! kom og fordrede hans Penge, fulgte 
han dem op til en af sine Smaapunge paa Slyden, og medens de 
fordelte Pengene, sprang han ud af et eller andet svagt Sted paa 
Taget, grelb et af sine skjulte Geværer, lagde sig i et Baghold 
og skød et Par Stykker af dem: i det de droge bort. 
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En anden Gang tvang de ham til at vise sig Vej, og da han 
ved Pavesbro mellem Skovhøjrup og Kjærby fik dem til at 
gaa ud paa en Række Stene i V andet, saa at de ikke kunde 
omringe ham, skød han dem bagfra med sine1 skjulte Pistoler 
og undløb. 

En tredie Gang stjal 2 Marodører hans eneste tilbage
blevne Ko, men han forsynede sig med sin Buløxe, gik efter 
dem og fik rigtig sin Ko tilbage, formodentlig ved at hugge lVIa
rodørerne ned. 

Kort: hvor han kundel se sit Snit, det være sig i Gaarden, 
paa lViarken eller i Skoven der nedskød eller nedhugg han de 
Svenske og især deres Officelrer, af hvilke en, som han nedlagde, 
skal være begravet i Kauslunde Kirke og have været af en 
betydelig Charge. Forresten fortalte! han, at Mangelen den .Tid 
var saa stor og Hungeren saa trykkende for dem, der ikke hav
de nedgravet deres Proviant i Jorden, at man ofte fandt Folk 
omstyrtede og døde paa Vejen med en Visk Hø i Munden, som 
de af Hunger havde forsøgt at svælge. 

'rilsidst ophørte dog Fjendtlighederne for største Delen, 
idet det blev saaledes bestemt, at hvo der vilde tage mod en 
Svensker og føde ham, skulde være fri for videre Plyndring (alt
saa et Slags Sauvegarde). Derved blev Svenskerne lidt efter 
lidt vante til Danmark, og mange blev derfor ogsaa siden her 
boende, da de andre drog ud, og derfra skulle alle de hidrøre, 
hvis Sønner hedde Svend. Ligeledes skulle de Svenske, da de 
bleve slagne, i Flugten have efterladt m a n g e S a g e r hos dem, 
de laa i Indlnrarlering hos, og disse derved være bleven rige 
(Meddelt af en af Mandens Descendenter Hr. Landmaaler Ras
mussen paa Uubelgaard). 

Fremdeles fortælles der om samme Mand, at han stundom 
sad i Skjul i en hul Æsk for derfra at belure de Svenske, og 
engang kom en fornem svensk Herre, eiller, som Bønderne 
kalde det, en Minister, ridende der forbi og holdt ned i et 
Kjær, som laa ved Enden af Gyden, der gik fra Gaden og op 
til Mandens Por1, for der at vande sine Heste, men han skød ham 
paa Stedet, saa at han segnede død ned i Vandet, og derved 
skulde han være kommen til stor Rigdom, ligesom man ogsaa, 
da man for en Del Aar siden ryddede bemeldte Dam, skal have 
fundet for over 200 Dalelr Værdi deri (Ringe). 

Han spærrede .sine Porte ikke alene med Læstræer, men 
satte• ogsaa al sin Gødning indvendig for samme, og derfor var 
det, at de Svenske, endskønt de i en hel Række rykkede deres 
Heste baglæns mod Porten, aldrig kunde sprænge den; selv 
gik han omkring paa Rygningen al sin Gaard og nedskød derfra 
de Svenske, som kom ham for Skud; og saaledes turde ingen 
Svenskere opholde sig der i Byen, men han og hans Kone havde 
all€ Byens Gaarde at raade for. 
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Engang skød han en fornem Svenskei:r, der var meget cor
pulent idet han vilde gaa over et Gærde, og da han ikke 
strax døde, hørte han ham raabe: ~o, min Bug, min Bug!« 

En anden Gang skød han en anden Svensker, som sad 
inde i e!n af Nabogaardene og talte sine Penge. 

Derved fik han stor Rigdom - og alle de døde Kroppe 
slængte han ud i det føromtalte Kjær; men ved sidstnævnte 
Lejlighed troede hans Kone, at det var ham, der blev skudt, og 
styrtede sig derfor i Fortvivlelse i Brønden, og siden den Tid 
blev Vandet i Brønden stedse hvert Aar paa den Dag, hun druk
nede sig, rødt som Blod (Ringe). 

Engang havde han været i Smedie og gik med noget Plov·· 
jern paa Ryggen da han blev angrebet af en svensk Rytter; han 
forsvarede sig da paa Skrømt med Plovjernet, til han fik den 
Svenske lokket ud i en lVIose paa Asperup Grund, der kaldes 
Engvads Mosei, hvor han tæt derved i en lille Kratskov, som kaJ
des Tornehauge, havde en af sine Bøsser skjult, og nu maatte 
den Svenske bøde med Livelt. 

En anden Gang kom en svensk Officer kørende i en 
Chaise der til Porten og var ledsaget af en halv Snes Mænd, som 
forgæves søgte at sprænge Porten; da skød Christen Andersen 
Officeren , dei Gemene (d. v. s. Menige) flygtede, han tog, hvad 
der var af Værdi i Chaisen, skilte den derpaa ad og nedsæn
kede den i det foromtalte Kjær (Ringe). 

Naar han gik ud, havde han gerne en Kappe om sig, un
der hvilken han hemmelig førte sine Pistoler i etn Art Bælte, 
han bar om Livet. 

To Svenskere kom engang til Indslev Kro og sad og talte 
indbyrdes om, at de vilde gæste Christen Andersen i Kjærby
holm om Natten. Kropigen underrettede ham om delt fore
staaende Besøg, og da de kom til Bryggersdøren for at bryde 
ind, var han straks tilrede og, idet de undløb, gav den ene et 
Skud Hagl i Bagdelen, der bekom ham saa ilde, at skønt han 
vilde skjule det ved at sige at han havde sat sig i Tornene, 
maatte han dog kort efter dø deraf. 

En anden Gang vilde en anden Svensker ogsaa stjæle fra 
ham og var l~kkelig smuttet ind paa Loftet gennem en Luge i 
Gavle'n, men Chr. A. kom efter ham med sin Buløxe, og nu 
maatte han i sin Nød styrte sig ned ad en Lem i Bryggerset, 
hYorved han faldt i et stort Kar, hvori Korn stod i Støv dernede, 
til ikke liden Forskrækkelse for den tilstedeværende Pige -
og undkom saaledes lykkelig. 

En anden Gang kom der et stort Parti, som han ikke turde 
binde an med, og bortførte: hans sidste Ko; da de nu gik bort 
mP.d den, opdagede han, at de delte sig, og ikkun 3 blev vea 
Koen. Da greb han en Bøsse og en Buløxe og ilede efter dem, 
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og da han indhentede dem paa Asperup Mark mod Kauslunde 
tæt ved det saakaldte Tagedam, tvang han dem med Trudsler 
til at give Koen tilbage. 

Saa længe hans Kone levede, stod hun ham trolig bi ved 
hans Manøvrer; naar han skød, var hun gerne ved og ladede 
Igeu de tommel Geværer. 

Da han endelig paa denne Maade var kommen i Besiddelse 
af store Rigdomme, tog han en Sauvegarde eller, som Bønder
ne kaldte det, en Selvvarer i Gaarden til sig for saalede8 at 
kunne leve i Sikkerhed og nyde med Ro sit erhvervede Gods. 
Hans Søn, som fik Gaarden efter ham, hed Rasmus Christensen, 
og i hans Tid var der i Gaardeln et Kammer, hvis Vægge var 
rundtom behængte med Geværer, Sabler, Gehæng, Patron
tasker o. s. v. Hans Søn og Gaardens næste Ejer var Mads 
Rasmussen, dennes Søn Rasmus Madsen, dennes Søn Hans 
Rasmussen og dennes Søn igen, som nu beboer Gaarden, Anders 
Hansen (Ringe). 

[Efter enhver stor Krigsomvæltning styrtes et Samfund ned 
til fattigere Kaar og udsætter sig derved for et kulturelt Sam
menbrud. Efter Svenskekrigen i det 17. Aarh. maatte 10 Pro
cent af den danske Befolkning ud paa Landevejene som Tiggere 
og Landstrygere, og den øvrige Befolkning sank ned i aandelig 
og materiel Forkuethed, saa Bøndelrne maatte stavnsbindes til 
Gaardene, og Byernes Indvaanere svinebindes i Laug, Lovpara
graffer og politisk Afmagt. - Red. Thalbitzer i Finanstidende, 
Februar 1922.] 

[Dominica Cantate 1663 blev publice absolveret Anna S. 
Jorgen Hanselns, som boede i Taarup, eftersom hun sig imod det 
første Bud havde forset derved, at hun til sin syge Søn Michael 
Christoffersen i Taarup brugte ulovligt Middel og lod ham age 
3 Gange avet omkring Indslev Kirke om Aftenstide - Kirke
bogen.] 

1 6 6 4 bestod Sognet i Følge den gamlellVlatrikul af følgen
de Byer og Steder: 

Bubbelgaard . . . . 18 Tdr. 3 Skpr. O Fdk. O Alb. Htk. Steen Bille 
Kirkejord ... . . . 5 

" 
2 

" 
l 

Indslev: 1 Gd. .. 3 
" 

3 
" 

o 
" 

l 
" 

. .. Hindsgavl 
l øde Gd ... 2 

" 
6 

l 
" do .. : 7 

" 
l 

" 
o 

1 afbrudt Gd. 6 
" 

. . Steen Bille 
l øde Gd .. 3 

" 
5 

" 1'/2 " . 
Allesvraa .. . .. 5 n 1'/2 ., LauriB Munk 
Kjærbyholm : l Gd. l 

" 
2 

" Kongen 
l Gd. 9 .. 2 .. Odense Hospital. .. --
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(Dette var den Gaard, som den i den svenske Fejde saa bekendte 
Christen Anderseni endnu _ beboede).:: 

Kjærbyholm: l Gd. g Tdr. 2 S k pr O. F dkr. O-Al b. Hk t. Odense Hospital. 

Kjørup. . . . . . . . ? ? ? mageskiftet 28. 7. 1657 fra} Id L' d 
k b L. d t'! h Fru a m enou ja o m enau 1 ans V 

Søster. . . . . . . . . . . . . paa raa. 

Vejrup: l Gd.. . . 1 Tdr. 4~Skpr. O Fdkr.~O Alb. Htk. Kongen. 
3 " 5 l " l ., . . . . Sorø Kloster. 
g " 4 " 2 " 2 " . . . . Steen Bille. 
[og_ endnu 4_Gaarde, hvoraf 2_ paa 
over 10 Tdr.' Htk., tilhør. sammel. 

Taarup: l Gd . . . 10 Tdr. 6 Skpr.: o ~dkr. O Alb. Htk. Steen Bille 
[og endnu 4 Gaarde, tilh. samme, 
deraf l paa over 11 Tdr. Hartkorn]. 

l afbrudtHus . . .... .. .. . . ... . ... ... . Steen Bille 
1 Gd. 4 Tdr. 4 Skpr. O Fdkr. O Alb. Htk. Præsten i N.Aaby 

\Hans MuleJorgen-
l Gd. · · · 8 " 6 " · · · · · · · · · •· · · · ·f sen i Kjøbenhavn. 

B u bel . 4 Gaarde tilhørende Steen " Bille, l under 
Søndergaarde, l under St. Knuds 
Kloster, l paa l Tønde, 4 Skæpper 
Hartkorn ligger til Præsteembedet. 

Gremmelykke . . . 7 Tdr. 5. Skpr. l Fdkr. 1 Al b. Htk. tHannibalSehested 
J til Lundegaard. 

S u mm a: 232 Tdr.· " Skpr., 4 F dkr. l Alb Htk., 
~ _ deribland(øde_og albrudt 31 Tdr., 4 Skpr., 

l Fdkr., 2 Alb. Htk. 

1 6 6 5 pantsætter Steen Bille til Kjærsgaard blandt mere 
sine 2 Gaarde i Vejrup til Hospitalet i Odense (Hoff. F. 184.) 

[Denne oftnævnte Steen Bille, der altsaa ejede det meste 
af Indslev Sogn,' var sat til at holde Bæltet aabent, da Svensker
ne truede med at gaa over Isen. Da de! virkelig gjorde det 
den 30. Januar J65S med 12 000 Mand og 10 00() Heste! og med 
et Tab af kun 400 Mænd og den franske General Hugo Terlon, 
flygtede St. B. til Odense. >>Men saa slcaanede Fjenden ogsaa 
hans Borge Billesbølle, Kjærsgaard og Rugaard; men Folke
sagnet skaanede ikke ham : det lod ham i Livet spille den sorte 
Forrædden:. og efter Døden den skumle Gengangers Rolle. Han 
døde den 12. Oktober 1672 og blev begravet i Brænderup Kirke, 
skønt Sagnet fortæller, at hver Gang man vilde føre hans Lig
kiste ind over Kirkegaarden, gik delr altid noget i Stykker eller 
kom noget i Vejen, saa at man tilsidst maatte nedsænke Liget i 
~ Billeshule<.< paa Aalsbo Mark i Rørup Sogn, hvor Bøndernel siden 
' kulle have hørt ham raabe: :i>Slaa Isen i Stykker!« Se Skriftet 
Ved Lillebælt ved S. St. K. Middelfart 1867, S. 34 og 35.] 

1 6 8 8 : de\n nye Matrikul. 
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t 6 9 9 : tilhorer Grimerløkkegaard Sandagergaard. 
1 7 O 1: tilhører det halve af Kjørupgaarden Sandage1rgaard. 
[1 7 O 2, 16. Decbr., sælger Fru Barbara Hedevig Dragsted, 

"alig Lauritz Munks, Gaarden Allesvraa, af Hartkorn 3 Tdr. 3 
Skp., til Lauritz Jørgensen Gammel. Lauritz Munk, der var 
Jvd i Kiøbenhavn den 2. Marts 1702 som Generalmajor og hvid 
Ridder," var Søn af den ovennævnte! Niels Munk, der døde i 
Allesvraa 1649] . 

1 7 O 7 savnes Sognet ligesom alle andre V ends Herreds 
3ogne i de for dette Aar indgivne Præsteindberetninger. 

1 715 legerer Forpagter Laurits Pedersens Enke Johanne 
paa Oregaard (en Mode'r til Præsten Hr. Anders Hvid i Haars
eY) Afgiften af 3 Huse i Indslev By, som beløb sig til 6 Rdl. 4 

Ak. til de fattige i Indslev og Ore Sogne, og skulde Ejeren af Bu-
elgaard Absalon Frederikseln og hans Efterkommere, de frem

tidige Ejere af Bubelgaard, have Inspektion med samme Huse, 
men 1734 var allerede disse Huses Tilstand saa slet, at de ikke 
. ·d edE; mere end 7 a 9 slette' Daler a ar lig (Hoff. 5, pag. 406.) 

1 71 9 ejer Harridslevgaard 1 Gaard i Bubel. 
1 7 3 7 bortfæster Sandagergaard Grimerløkkegaarden, 

som stod for 7-1-3-0- og Skovskyld 0-0-3-0- for 165 
~~ . 

1 7 3 9 savnes Sognet i Marmora Danica. 
1 7 4 O legerede Ane Mule, Prof. Thornas Eireherods Enke 

af Odense, til de fattige Skoler i Odense blandt mere en Gaard i 
Taarup, som stod for5-4-2-2 (Hoff. 5, pag. 212-15.) 

1 7 5 5 ejer Sandagergaard endnu Kjørupgaarden, som stod 
or 5-2-0-2- og 1756, ejer den endnu Grimerløkkegaarden. 

1 7 58 tilhørte 2 Gaarde i Kjærbyholm paa 7-1-1-1-
og 7- 5-2-1-- og 2 i Vejrup paa 5-1-1-0- og 5-3-2-

- Hospitalet i Odense (Hoff. 5, p. 166.) 
1 7 6 O omtales Sognet i Hoff. F. 5, p. 386, og p. 407 hedder 

et, at Præsten i Nørre Aaby har en Annexgaard i Indslev Taa
rup og en Mensalgaard i Bubel, samt at de fattige af det Offer, 
som gives for 3 Sædeprædikener, aarlig nyde 1 Daler 1 Mark. 

1 7 6 7 omtales Sognet og dets Byer i Atl. 3 p., 485, Alles
-raa ikke at forglemme. 

1 7 7 4 nævnes Sognets Byer i Atl. 6 p. 647, hvorhos det 
-- Ilige hedder, at Sognet har 33 Gaarde . . . Ved Kirken er 
::::.->iftested, naar Kongen rejser til Holsten. 
_ . 1 7 7 7 kvalte Skolelæreren i Indslev-Taarup sig med en 

nkke, 65 Aar gl. CAdresse-Contoirets Eft. Nr. 22.) 
1 7 9 4 bestemmes det, at den nye Landevejs Anlæg næste 

-~~er skal begynde mellem Indslev og Kauslunde (Faber p. 
;j,),) 

.d 
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1 7 9 6 bestemmes det atter, at bemeldte Stykke Landevej 
skal foretages, og til Arbejde ved samme henlægges, foruden 
flere, Holse, Ore, Kjærby, Skovby og Eskildstrup, hvilket ogsaa 
blev iværksat (se Faber 1797, p. 66 f.) . 

1 7 9 9 Fortegnelse paa, hvad der er ydet til Landevejs
arbejdet ved Indslev (Faber p. 25.) 

1 8 O 6 angives de't tiendeydende Hartkorn i Sognet for 
189 og Folketal 464 og siges alle Beboere at være Selvejere. 

18 3 O hedder det i Jensens Provincial-Lexicon [Chr. B. 
J ens en, Kateket i Horsens. Af hans Lexicon udkom kun 1. Del, 
Odense 1830], at Sognet har 191-7-0-0- Htk., 37 Gaarde og 
108 Huse, og Jorden er i det hele god. 

V e del Simonsen. 

Indslev Kirke. 
l en Indstilling til Kirkeministeriet 10. 4. 1916 siger Kgl. 

Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen saaledes: 
»l n d s l e v Kirke er en romansk Murstenskirke, der, 

hva<l der hører til Sjældenhederne her paa Fyen, staar velbe
varet i sin oprindelige Form uden Ombygninger eller Udvidel
ser. Efter fyenske Forhold har det været en meget pyntelig lille 
Kirke, vistnok den smukkeste af Munkesten opførte romanske 
Landsbykirke i Landsdelen, og den fortjener derfor, at den be
handles med nænsom Haand . . . I Skibets og Korets Sydside 
er der hvert Sted et stort Vindue fra Middelalderens Slutning. 
Taarnvinduet er samtidig med Taarnet og passer med dettes 
sent-middelalderlige Karaktelr.« 

Og i en Skrivelse til samme Ministerium af 24. Juni 1916 
bemærker Museumsdirektør M. Mackeprang: »Indersiderne i 
Taarnets .Mure . .. . indeholder forskellige, endnu ikke fuldt 
undersøgte, e,jendommelige Enkeltheder til Kirkens Bygnings
historie. Navnlig gælder dette Østmuren , d. v. s. Kirkens gamle 
Vestgavl, der før Taarnets Opførelse har haft en herhjemme i 
det mindste foreløbig ganske enestaaende Dekoration, be
staaende af blændingslignende, i Kalkpuds udførte Prydelser.« 

I sin Visitatsbog, begyndt 1588, har Mester Jakob Madsen,*) 
aftegnet ogsaa Indslev Kirke saaledes 1589: 

*) Vinding Acad. Hafn. kalrler ham Bonus pater, bonus maritus & 
bonus episropus, d. v. s. : en god Fader, en god Ægtemand, en god Biskop. 
)fed sin Hustru Karen Baggesdatter fru Ribe havde han 13 Børn, Biskop 
over Fyens Stift 1588-1606. 
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Han har a aben lvut ild-'. e haft Tegnetalen t. Hans Tegning 
skal sees i et Spejl, da hele Kirken er bagvendt. Han giver føl
gende Beskrivelse af den i Nutidssprog : · 

>.> Kirketaarnet takt med Tegl ellers Kirken med Bly uden 
lidet ved Taarnet paa Norderside. 3 Hvælvinger, men over Koret 
Fjælleloft l Klokke, 2 smaa i Afsættelt over Koret. Tavlen med 
et gammelt Crucifix, Maria's og Johannes's Billeder paa Siderne 
1 Sl~arns .Tavle ved Siden: en Kvinde, 2 Børn i Armen. 2 Kob
ber-Stager. 1 Sølvkalk uforgyldt. Prædikestolen ved Sønder
side. Rødblommet Fløjshagel. Fonten i Taarnet med Traller 
o:::n . 1\irkelgaards Mur af Kamp, Tegl ovenpaa. Træ paa Kirke
;,;aanlen.« 

Den lille Tagrytte'r over Koret er tillige med de 2 smaa 
Klokker længst forsvunden. Det samme gælder Altertavlen, 
tlen >-'Skarns-Tavle«, den rødblommede Messehagel og Trallerne 
om Døhelfonten. Den gamle Biskop med de skarpe Øjne vilde 
ikke kunne genkende Kirkens smukke Indre, om han nu traadte 
md i Jen for at holde Visitats. 

Negle Træk af dens Historie skal gengives i det følgende. 
Den 28. December l 3 3 O underskriver Biskop Peder 

Pagh, der da opholdt sig i Avignon i Sydfrankrig, Afladsbrev 
r hHlslev Kirke. 

1 3 4 8 nævnes en Præst Hr. Nicolaus de Ingesløve (D. S. 
:3.81-±----15), hv ilket viseir, at Indslev i den katholske Tid har 
=ret et Sogn for sig, indtil det, formodentlig ve'd Reformationen. 

8 

~ 
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1536 blev Annex til Nr. Aaby. Annexgaarden i Indslev-Taarup 
har vel været Bolig for den katholske Præst. 

I December 14 2 1 gav Bic;;kop Navne Jensen (Krigebusk 
eller Gørsting)*) Afladsbrev (fra Assens) til Indslev Kirke. 

Det er sandsynligt, at de gentagne Afladsbevillinger med 
den deraf følgende Tilstrømning af frommel Mennesker og 
Ofring af Gaver, har Forbindelse med Opførelsen af Vaabenhus, 
Taarn og Hvælvinger. Sognene var for smaa og Beboerne for 
fattige til selv at bekoste Arbejdet. Saa kom man dem til Hjælp 
vri at skænke Kirken Aflad, hvilket jo vil sige, at den, der gav 
en Gave til den eller bad saa og saa mange Bønner i den, fik 
afkortet 00. bel af Skærsildopholdet 

I eit Aktstykke, udstedt paa Vends Herreds Thing den 
31. Okober 1 4 4 O erklærer V ends Herreds Beboere aldrig at 
ville bære Vaaben uden Tilladelse fra deres Høvedsmand paa 
Hindsgavl, og at de vilde vær.e Kong Christoffer (af Bayern. 
Eril( af Pommeren blev jo afsat 1.439) lydig. Blandt Underskri
verne er ;i>Clawes Aluesson, Præst i Ingesløff«. 

14 6 5 blev Kirkedøren forsynet med den saakaldte Jern-
binding, (d. v. s. Jernbeslag), der kan være overmaade smukt 
Smedearbejder, der danner en Indskrift af kabbalistiske Tegn 
(for at holde onde Aander fra at trænge ind i Kirken) eller blot 
Pryde~ser. Indskriften paa Indslev Kirkes Dør, der nu er udtaget 
og hensat i Vaabenhuset, lyder saaledes: Anno Domini 1465. Ave 
Maria gratia plena, Dominus tecum. Ecce ancilla Domini, fiat 
mihi secundum verbum tuum. -s. Dionysius. Laurentius Jacobi 
me fecit. Ora pro eo. 

Det er det katholske »Ave Maria«, efterfulgt af Navnet 
(Dionysius) pa den Helgen, til hvem Kirl{eln har været indviet**) 
·og Smedens Navn Lars Jacobsen, der udbeder sig Kirkegænger
nE!s Forbøn. 

Saadanne gamle Kirkedøre med »Jernbinding« findes 
mange Steder paa Fyen, ikke mindst i V ends Herred. 

*) Død i Begyndelsen af 1440 og begravet i »Ouby« Kirke entoJJ 
="lr. Aaby eller Vester Aaby Kirke (Pontoppidan li, 432.) 

**) Dionysiul:l, Franskmændenes St. Denis , var Biskop i Paris, hvis 
ældste Kirke han skal have grundlagt. Han førte mange Hedninger til 
Kristendommen baade ved sin Prædiken og ved de mange Undere, han ud
førte. Da han var 90 Aar gammel, led han Martyrdøden, Legenden fortæl
ler om ham, at han efter Henrettelsen bar sil afhuggede Hoved til det Sted. 
hvor han vilde jordes. Paa et udskaaret Træbillede af ham i Ejsing Kirke 
i Jylland er den ene Haand bevægelig og Hovedissen lost paasat. P. Stor
guard Pedersen· Hardsyssel S. 160. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1922



115 

1 5 2 2 fik Johannes Bang »præsentationem til »ecclesia 
~.:._lTochialis lndsløffve« (c: Ret til at kalde Præst til Indslev 
··rke), som nu var vacant ved den sidste Præst Hr. Lauritz Eb

sens Død (Gl. S. 2, 2, 55) . Denne Hans Bang var født 1502 i 
~ gense, blev 1522 Borgmester i Assens, fik 1530 Indkomsterne 

_-\sperup og Roel'slev Kald, var 1547 Byfoged og 1563 Borg
~er i Middelfart CVedel Simonsen). 

1 52 8 »udi højlovlige Konning Frederik I. Tid« maatte 
-ÆllJarks Kirker aflevere nogle af deres Klokker til Krigsbrug. 
ens Stift, hvortil Als og Lolland-Falster ~ørte, havde den Gang 

=-' -=Kirker og maatte af med 263 Klokker, de/r tilsammen vejede 
~ ;: Skippund og 3 Y:! Lispund; Als og Ærø, de smaa Øer under 
Fyen og Bogø ved Falster er endda ikke medregnede i denne 

;gorelse (Biskop Jacob Madsens Visitatsbog ved A. Crone S. 6) . 
ti::Jdsgavl Len c: Vends Herred, hvortil Indslev Sogn hører, · 

".siede alene 18 Klokker, der vejede 44 Skippund og 4 Lis
::nd. 

1 6 O 6 og 1 6 O 7 tillige med nogle Bogstaver staar paa nogle 
• hirkestolene. 

Ifølge en Belskrivelse af 1 6 3 1 havde Indslev Kirke 481. 
:rrk 4 Skilling 1 Album, edraf var hos Peder Olssøn, Kirke
rge, 146 M., 2 Tavler Bly, 1 Læs Kalk og nogle Tagsten. Kir

-e!l synes da at have tilhørt Christen Bang. 
Den maa være kommen tilbage til Kronen igen; thi 15. Juni 

6 8 6 afhænder Kronen jus patronatus til Major ved Livgarden 
- gen Rantzau til Krænkerup, som dog allerede 1690 afhændede 
.en til Lauritz Pedersen til Buhelgaard og Raadmand i Middel
n Hans Jepsen Juul. Hans Efterleverske Karen Madsdatter 

""' ::kodede 1703 sin Svigersøn Hr. Jørgen Frederiksen, designeret 
-~gnepræst til Nørre Aaby og Indsle!v og hans Hustru Mar
:=ethc Juul,. sin Halvpart af Kirkens jus. Han over
·::og denne Halvpart til Jørgen Laursen til Billeskov (Søn af 
::zmte Lauritz Pedersen), som da var hans Medejer, og denne 

~ -erdrog Kirkens jus 1718 til (sin Stedbroder) Hr. Anders An
ersen Hvid, Sognepræst i Haarslev. Efter Højstereltsdom og 
::refter stedfunden Indførsel i Hvids Ejendomme auktioneredes 
rkens jus til Kancellliraad Hans Bruun, som tillige (22. Juni 

-39) købte Halsegaard af Hvids Gods, og sammen med denne 
rd afhændedes (11. Juni 1745) Indslev Kirke til Forvalter 
s Bryde (Efter Extract-Udskrift af Kommissionsforretnin

__ .., i Ani. af Kirkens Overgang til Selveje). 
Hans Enke giftede sig med Krigsraad Jakob Wedel, delr i 

- ::J satte hende et Minde i Indslev Kirke, en stor Trætavle med 
-- uhyre vidtløftig Indskrift, der lyder saaledes: 

Herunder hviler de jordiske Le!vninger af den i Gud 
. ..ige, nu hos Gud salige Fru Dorothea Pedersdatter Holm, 

8>1< 

_, 
~ ... 
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(andetsteds kaldes hun Dorothea Melhoph) fød i Bogense den 
23. December 1720, givt første Gang med velædle Hr. Hans Bry
de til Halsegaard den 25. April 1739*) Indlod sig i Ægteskab 
anden Gang den 17. Marts 1752 med Krigsraad Jakob Wedel**) 
Munkebo; han blev »virkelig« Krigsraad den 13. April 1756.) 
til Kjærsgaard og Holsegaard, der højst sørgelig efterlever. 
Hvilket hærlige Ægteskab Gud velsignede med 3de Børn, som 
ved Fødselen udi Døden have belredet for deres Forældre V ej en 
til Evi15heden. En stærk Sjæl boede i et skrøbeligt Legeme 68 
Aar 97 Dage og 6 Timer. Ærens Krone!, de saliges Belønning, 
modtog hun den 31. Marts 5 Slet Morgen 1789. Dersom sand 
Gudsfrygt, Fornuft, Ædelmodighed, Redelighed, Vindskibelig
l,eri. og andre christelige og borgerlige Dyder kunde have hind
,·c t Dødens Magt, vilde disse jordiske Levninger næppe have be
ftmden sig her, men uopløst indgaaet for Lammets Trone i Salig
heden. Hun glædes med Myriader Engle at kunne sjunge i Him
len sin Skaber et Ævigt lovet være Herren! Sat af den højst
elskedes Ægtemage 14. April 1789 efter 13,528 Dages kærlige 
Ægteskab.« Derefter kommer: »Betragtninger til Nytte for 
Læseren: Psalme 90, 12. Vers: »Herre, lær mig at tælle mine 
Dage, at jeg maa bekomme Visdom i Hjertet!« Denne salig 
afdødes ganske Dages Tal var kun 74,936 og 6 Timer. Disse 
Dage vare altfor faa til Medmenneskenes Nytte. Betænk, du 
fromme! Dine første 3653 Dage ere for dine Fornøjelser. 
Uskyldigheds Aar; de anvendes kun rettelig til at danne dine 
Tanker for den tilkommende Tid uden betydelig at kunne nytte 
eller skade MedmenneSker. I de øvrige 21,783 Dage kan mange 
nyttige, ædle Handlinger udføres til egen og Medmenneskers 
Fordel, om ikkun et nyttigt hver Dag udføres. For hver Time er 
vi Gud en ædel og værdig Handling skyldige efter vores Be'
!3teinmelse. Den guddommelige Kærlighed kræver Genkærlig
hed i alle Sekunder ... ikke af Ord, men Gerning. Du fromme! 
Din Attraa, dine Handlinger trænger til Personer, Tid og Sted, 
Lykke og Lejlighed, inden din Sjæl kan mætte sine Ønsker. Dine 
Ønsker føle Afmægtighed, din Vilje tvinges med Kobber-Bolte! 
Min Søn forvar dit Hjerte, thi Livet udgaar af delt! Enhver stri
dig Tanke mod de guddommelige Hensigter er en Majestæts-For
brydelse! . . . ***) Hvad Regnskab vil du gøre· fo r dit be
troede og laante Pund; din Tid, din Debet, din ganske Vej 

*) Hans Bryde, der døde 9. Juli 1751, havde bl. a . været Forpagter 
af .Hcrrer;aarden Tybrind, hvor hans første Hustru Mette Sophia Schiern 
dø1!e i SPplember 1738. 

u) En Søn af Provst Wedel i Munkebo; han blev »virkelig< Krigb
raa ,1 den 13. April 1756. 

•·••) T avlen har oprindelig hængt i Kirkens Kor. Ved Fortidou~ 

st r:m~ Alt l'rgange, naar der var Trængsel om Altcrskranken, har .. Tadve.-
gwstL•rnes Skuldre efterhaanden afslidt nogle Linier af Indskriften. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1922



111 

er jo fordærvet! Ethvert tabt, ethvert myrdet Minut udsættes som 
~langel i dit Regnskab, enhver forsømt god Handling er en Ban
.,;:erot i Evighedelns Protokol. Dine Dage tælles faa, du bliver 
let i Evighedens V ægtskaal. Brug Minutten, Timen, Dagen, Nat
-en rettelig, at din Ende ikke skal blive med Forskrækkelse; 
mfavn i Troen din levende, lidende, herliggjorte Frelser paa 

~in Guddoms Tronel, og alle Tiders Minutter skal tilbyde dig 
"in Tjeneste, og du skal omfavne i Døden en evig forsonet kær
·g Gud med Henrykkelse, og du skal frelses i Dødens Skibbrud 
a Fordærvelse.« 

18 O 7. Etatsraad Hansen og Hillerup, som var Execu
:orer i Krigsraad Wedels, Kirkepatronens, Stetrvb0 nægtede at 

dlevere til Museet en mærkelig Metalløve, som fundtes i Inds
e\" Kirke. 

1808 blev Indslev Kirke solgt fra Holsegaard, rimeligvis til 
ubelgaard. 

1821 indsendte Kirkens daværende Ejer, Landmaaler 
mussens Enke paa Bubelgaard, til deln antikvariske Commis

~ion denne Metalløve, der siges at være af Malm eller Kobber. 
Jm dens Hals //forestilledes et Baand, hvorved et Skjold var be
æstet, hvori en Bisp meld sin Bispestav . . . V andet øses ind i 

HoYedet og udgydes af det ene Øre ... Dette Stykke havde hid
"1 henstaaet i Indslev Kirke og i de katholske Tider været 
rugt til at hente Vand for Daaben« (Vedel S.). 

Figuren, der nu findels i Nationalmuseets anden Afdeling, 
tr o1,5 Cm. høj og støbt af Bronce. Den er et saakaldt Aquama
llile, en Vandkande, sikkelrt bestemt til liturgisk Brug, idet 
Præsten før Messen jo skulde tvætte sine Hænder. Ganske lig
::...ende A. har ogsaa været i almindelig, verdslig Brug, men Inds-
eY-Exemplaret viser tydeligt nok sin kirkelige Oprindelse. Den 

Bispefigur, som er graveret i Skjoldet paa Løvens Hals, fore
,tiller nemlig den hellj.ge Dionysius med sin afhuggeide Hjerne
::-kal og Bispehuen i Haanden, og netop St. Dionysius var Indslev 
-irkes Værnehelgen (se foran! ).*) 

10. Oktober 1 8 2 6 blev Kirken af Buhelgaards Ejer, oven
·utvnte Madam Hasmussen skødet til Kammerraad Grandjean 
il Vennerslund paa Falster; efter hans Død blev den ved · 

_-\uktion 1844 solgt til 2 Bønder. 
I 1 8 4 9 blev den en Tid anvendt som Magazin for 3. Bri

_,.~de . 

I 1 8 9 8 blev Kirkens Kor prydet med smukke Billed
"..:ærerarbejder, forestillende Jesu Indtog i Jerusalem og hans 
~--dgang derfra med Korset paa sine Skuldre. Paa ~ La ager er 
·: ~Iinde herom sat disse smukke Ord: //Denne Udsmykning af 

*) Meddelt ru i g af Museumsinspektør, Magister Chr. Axel J e n s e n. 
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Indslev Kirkes Kor er skænket af Menighelden til Prydelse for 
Herrens Hus og til et Vidnesbyrd for vore Børn, naar vi selv er 
gaaede til Hvile, at vi vidste intet andet til Salighed end Jesus 
Christus og ham korsfæstet. Give Gud, at det maa blive dem til 
Bestyrkelse i deres Tro, hans hellige Navn til Ære! Pintsedag, 
29. Maj 1898.« 

1 9 1 4 overgik Kirken til Selveje med en Kapital af 
12,600 Kr., fordelt saaledes : 
1. til aarlig Vedligeholdelse og forsk. aarlige Udgifter 8000 Kr. 
2. til Udgifter i nærmeste Fremtid . . . . . . . 3400 Kr. 
3. til en ·Kirkens Hovedstol . . . . . . . . 1200 Kr. 

Dette stadfæstedels af Kirkeministeriet 19. August 1914. 
Paa Prædikestolen har denne Forandring af Kirkens For

hold faaet disse Mindeord: »Aar 1917 blev denne Prædikestol 
restaureret og forsynet med Indskrifter. Samme Aar blev Kir
kens Stolestader restaurerede paa Foranledning af Indslev 
Sogns l\1enighedsraad, efter at Kirken var overgaaet til Selveje 
den 1. Juli Aar 1914.« 

AQUAMANILE 
(VANDKANDE) OPRINDELiG TILHØRENDE INDSLEV KIRKE 

NU I NATIONALMUSEET. 
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Endnu senere er der a! private skænket meget smukke 
.Uterduge og eilektriske Lysekroner samt Orgel, saa Kirken 

ade i det indre og det ydre staar som et skønt Vidnesbyrd om 
.lem1eskenes Tro og Haab og Kærlighed. 

G. S c h o v s b o. 

Om Gaarden Allesvraa. 
Tæt ved Indslev By, ved et Mosedrag, der rimeligvis i 

E"amle Dage har været sejlbart Vand, liggelr en lille Gaard (ca. 
3D Tdr. Land) med delt kønne romantiske Navn A l l e s v r a a. 

Den første Del af dette Navn er formodentlig det gamle 
t!andsnavn A l l e, en Kortform af A l v e r, der iflg. Johs. Steen

:;trup (Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem Tidelrne, 
T·jbhvn 1918) betyder f u l d- K r i g e r, M a n d. I et Document 
ra 1440 nævnes en Præst i »Ingesløff« med Navnet »Clawes 
.-\Juessøn,< . Hans Fader har altsaa heddet »Alve«, men om han 
ar haft Forbindelse med »Vraaen«, som Gaarden kaldes i 
aglig. Tale; er jo ikke godt at sige. 

Ordet V r a a er det heller ikke saa let at sige noget om. Det 
~impleste er jo at antage, at det er det gamle danskel Ord Vraa 

Betydningen K r o g (Vraaskab) eller H y t t e, r i n g e B o 
.i g (»Sol ser ind i Slot og Vraa«) . Omtrent 16 Steder i Danmark 

edder »Vraa«. 
Der er ved Pløjning fundet Munkesten i Gaardens Mark. 
OgenGangfandtman ud foren »Skovruss-Avild« (c:etSkov

æbletræ) i et Hegn mellem Tjørnekrat en Stensætning med fed 
_-U;ke indenfor; i Asken var der »Guldstøv«, som ved en af 

in Hjemmelsmand (en tidligere Ejers Datter) foretagen Prøve 
:;ank til Bunds i Vandet. 

Denne Gaard er bleven bekendt ved et dramatisk Optrin, 
Yori en Mand af den gan1le Adelsfamilie M u n k spilledel Ho
·e(J rollen. Det var i den Periode, da endnu en stor Del af den 

gamle danske Adel blomstrede, den, der fik sit uoprettelige 
Enæk ved Enevældets Indførelse 1660. I sit Værk »Em·ol
podion« af 1634 ·har den bekendte Nicolaus Helvaderus eller 
::iels Hellevad sat dem allesammen paa Vers: 

Adels Slægt udi Danmark. 
Sommer, Vinter, Vind og Juel, 
Oxe, Worm, Blesz og Hiul. 
Gjedde, Kraasz, Godsk og Grijsz. 
Høg, Due, Falck og Frijsz. 
Krumpen, Reckhals, Krag og Lund, 
Grøn, Brun, Sort, Rød og Rud. 
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Musz, Gagge og Brockenhusz, 
Kaasz, Krause, Tendhus og Kruse. 

· Glob, Knop, Splid og Green, 
Bugge, Brock og Marsuin. 
Lycke, Mund, Daa, Lindenow, 
Huitfeild, Roffeld og Rønnow. 
Skielbeck, W ende l, G a as og Skenckel, 
Westiny, Galt, Basse, Houentskelt. 
Steen, Wolstrup og Lymbeck, 
Skram, Freidbeck og Glambeck 
Fassy, Skeel, Rytter og Baad, 
Galskyt, Bagge og Skovgaanl. 
Podbusk, Rosenkrantz og Patzbierg, 
Gøye,, Gyldenstiern og Hardenbierg. 
Krabbe, Thot, Laxmand og Bild, 

, Brand, Stygge, Strud og Bille. 
Wrne, (c : Urne) Munck, Barneikow og Falkendorp . 
(c: Walkendorf.) 
Bruske, (c: Bryske) Brahe og Benderup. 
Trolle, Hack, Rosensparre og Rosh·up, 
Grubbe, Huasz, Wlfeld og Wggerup. 
Stump, Hod, Holck og :Ding, 
Skarpenbierg, Falster og Flemming. 
Abildgaard, Rosengaard, Skad og Skaffue 
Bielde, Brymmel og Jettehaffue:. 
Mule, Brat, Speyl og Kollerup. 
Fredberg, Naul og Saxerup. 
Tidmand, Nordby, Bleek og Beck, 
Porsz, Prip, Unger og Hualbeck. 
Ulstand, Ravensbierg og Bang, 
Bielcke, Sparre, Banner og Lang. 
W enstermand og Ødeland, 
Hundremark og Skadeland . 
Rotkirch, Rotsteen, Skult og Galt, 
Senckler Rantzau og Buckwalt. 
Uldsax, Orne og Normand, 
Dertil Marckdanner *), den Danske Mand. 
Gud give dem Styrke og Adels-Mod, 
Og blive deirefer gammel som god. 

*) Caspar ::O.Iarkdanner, efter Sagnet Søn af den senere Konge 
Chn'=i1 i<'.il dP11 3. ub en Skomagerdatter fra Andst Sogn i Jylland, kendt som 
L ehnsmand paa Koldinghus og Ejer af Rønninge-Søgaard her paa Fyen, 
va1 <lotl 16J!j, sa d denne Ramse maa være sat sammen før den Tid. 
Slægten M. uddøde 1677. 
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Af de 147 Adelsslægter, som her eJr opregnede, er de 
Heste forlængst uddøde uden at have gjort Navnet kendt i 
Fædrelandets Historie. 

Det har dog Slægten Munk til en vis Grad gjort. Ethvert 
Skolebarn kender Mogens Munk, der :»glemte« sin Handske me\i 
Opsigelsesbrevet til Christian den anden - og Christian den 
-±des Hustru Kirsten Munk. 

Den gamle Adelsmand, hvis Navn er knyttet til Gaarden 
Allesvraa, hed N i e l s M u n k, og om ham fortælles i »Sam
linger til Fyns Historie og Topografi« IX., Side 286 : 

Allesvraa har næppe været nogen større Gaard, men har 
Jog ogsaa \ æret Sæde for en fattig Adelsmand, der ikke engang 
i denne V raa kunde faa Lov til at nyde sit daglige Brød, der har 
været tarvelig nok. 

Ejeren af Allesvraa var 1640-60 (urigtigt, se delt Flg.) vel
l,aarne Niels Munk. Foruden Gaarden, han beboede; havde 
han noget Strøgods i V ends og Skovby Herreder og muligt 
i .Jylland. Som hans Børns Værge optraadte velbaarne 
Peder Mund til Merringgaard i Jylland, der for frem 
mod den gumle Herre med Helnsynsløshed og Haardhed. Dr.. 
Peder Mund var ventendes til Allesvraa, turde Niels Munk ikke 
oppebie! hans Komme, men med en eneste Tjener, Abraham 
Hansen, og med sine Heste drog han til Ejlskov i Skovby Herref.l. 
hvor han ejede en Bondegaard, der beboedes af en Mand, der 
hed Laurits Jørgensen. Men ogsaa her fandt den strænge For
mynder ham. Med 2 Ryttere i sit Følgel kom han til Ejlskov i 
Daggry, trak Niels Munk ud af Sengen, og under Hug og Slag 
betydede han ham, at han ikke maatte ligge der og dovne og 
øde Ejendommen for Sønner og Døtre. Han flygtede i sine Un
t!elrklæder og bare Ben med et Par Tøfler paa ind i Naboens 
Rasmus Andersens Hus, hvor han klagede, at Peder Mund vilde 
skyde ham. Han fik Lov af Husmanden til at sidde og varme 
sig ved Ilden. Imens tog Peder Mund, hvad der var i Gaarden 
ai N. M.s Ejendele ; han fik Læs til 2 Vogne. Tjeneren Abraham 
Hansen bandt han til Helstene og førte ham saaledes til Alles
\Taa, hvor han truede ham med at lade ham hænge, fordi han 
havde fø rt Hestene bort fra Allesvraa. Han sees dog, at være 
~luppet med Skrækken, idet han den 25. Januar 1662 efter 
Laurits Munks (Niels's Søn) Opfordring paa Skovby Herrelds
ting vidner om den Vold, der var tilføjet hans gamle Helrre og 
ham af Peder Mund. Det synes dog, som Niels M. maa være 
kommen i Besiddelse af Allesvraa igen, thi den 31. Maj 1662 har 
Peder Mund stævnet Kristen Andersen i Kaalshave til Skovby 
Herredsting at gøre Rede for, med hvilken Ret han besad sin 
Gaard. Han forklarede da, at han havde fæstet den af velbyr
dige Niels Munk i Allesvraa og ydede ham Landgilde, saa længe 
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han levede, og efier hans Død ydede han Landgilden til Børnene 
Claus, Ida og Kirsten, og at den sidste Landgilde leverede han 
det Aar, Fjenderne kom til Landet. 

Man faar helt ondt af den gamle Herre, der saaledes blev 
forulempet af en Slægtning; men om han ellers fortjener vor 
Sympathi, er mere end tvivlsomt, som det vil fremgaa af føl
gende nærmere Oplysninger om ham, hentede fra Danmarks 
Adels Aarbog 1\-)05. 

Niels Munk, af »Vinranke-Munk'erne«, var Søn af Peder 
M. til V esterris i Hinds Herred i hans 1. Ægteskab med Anne 
Nielsdatter Skade. Han var født 1577 *), kom 1599 i 
Sorø Skole [22 Aar garnmel altsaa! !], var 1633 Løjtnant og havde 
Bolig paa Hovedgaard, 1639 Kaptejn og boede paa Rosborg i 

· Fjends Herred. Laa ved denne Tid i stor Proces og skaffede 
adskillige T1Iennesker paa Baalet veld Beskyldninger mod dem 
for at have forgjort ham og hans Familie; fik 1640 Brev paa en 
Gaard i Borup, men mistede den endnu samme Aar og blev 
kasse'ret som Kaptajn p. Gr. af sine Trolddomsager; var 1642 
Forlover for den menederske Niels Arenfeldt og maatte des
aarsag rømme Landet, hvorfor Søren Munk til Mølgaard og 
senere deres Søskendebarn Peder Mund**) beskikkedes til 
Værge for hans Børn; holdt s. A. Skifte paa siil Gaard Allesvraa 
efter sin anden Hustru, var 1647 kommen tilbage og skulde i den 
Anledning arresteres. Død 6. August 1649. 21. Juli 1650 beskik
kedes Søren Munk til Mølgaard - som nærmeste fødte Værge 
efter Loven - til Formynder for hans efterladte 5 Sønner og 2 
Døtre. Gift 1ste Gang før 1615 med Kirsten Jørgensdatter 
Harbou (der havde været g. m. Claus Mund til Serridslevgaard, 
hvortil Kiels Munk skrev sig); 2deln Gang med Sidsel Mortens
datter Skinkel, der var død før 24. November 1642. 

Børn af 2det Ægteskab : 
1) Peder M., var 1650 forsvunden i Udlandet. 
2) Morten M., døde før 1650, ugift. 
3) Claus M., levede 1650. 
4) Didrik M., døde ugift før 1650. 
5) Poul l\1., levede 1650. 
6) l'\iels M., levede 1650. 
7) Laur~ds M., døde som Generalmajor 2. 3. 1702. 
8) Ide "M., levede 1650. 
9) Kirsten M., levede 1650. 
1 O) Anna M., døde før 1650. 

*) I Indslev Kirkebog staar der nemlig: »Den 6. Augusti 1649 
døde Erlig og Velbyrdig Mand Nielsz Munck i ,Allesvraa i sin Alders 
72 Aar<. 

**) Slægten Mund uddøde i Danmark paa Mandssiden med 
Kaptajn Otto Martin Mund, f. 27. Okt. 1852. Danm. Adels Aarbog 1905. 
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Mels Arenfeldt, der drog Niels Munk i Ulykke, saa han 
forsøgte at skjule sig paa en af sine mest afsides liggende Gaarde, 
var en noget yngre Adelsmand (af ~de arrige~ Arenfeldter), der 
1642 blev dømt til at rømmel Landet p. Gr. af Mened og Forsøg 
paa at ombringe sin Frue*) med Gift, meln blev 1648 benaadet, 
kom tilbage og døde 1669. Under Retssagen imod ham havde 
Niels Munk altsaa sagt god for ham, været ~Forlover~ for ham. 

I Indslev Sogns Kirkebog er der foruden Bemærkningen 
om hans Død kun ganske faa Spor af ham og Familie:. 

Abraham Hansen og Velbyrdig Ide Munck er Faddere til 
e1 Barn Palmesøndag 1651. 

»Mandagen den 14. Marts 1659 døde Bend Nielsen, født i 
Alle.svraa, som og havde boet sammesteds nogle Aar og for
ncten al Aarsag blev dreven deraf af velbaarne Niels Munk, 
som siden besad Gaarden.~ 

Børnene Claus, Ida og Kirsten maa have arvet Gaarden i 
Kaalshave, eftersom Fæsteren svarer Landgilde til dem efter 
Faderens Død (sei ovenfor). 

:Men Allesvraa maa være tilfalden den af Sønnerne, der 
drev det videst: Laurits M. Han gik, som sin Fader, den mili
tære Vej, var 1655 ~Fyrverper~ ved Skibsfolket, 1657 Styk
fændrik ved jydske Artilleri, kommandelrede et Batteri ved An
grebet paa Bremervørde, fangen i Frederiksodde, men frigivet 
58, afskediget, men paany antaget ved Krig:ens Fornyelse, tje
ner under Euerstein i Ditmarsken og paa Sønderborg, 61 Styk
løjtnant i Korsør, tog Afsked 66, skrev sig 62 til Rosborg [ellers 
til Bregninge i Bølling Herred], 1670-93 Kongens Køge
mester, 73 Kaptajn ved Artilleriet i Kjøbenhavn, deltog 
75 i Wismars Belejring og 76 i Angrebet paa Lands
krona, 77 Oberstløjtnant, s. A. Oberst, oprettede 78 
l\lerløsegaard i Meirløse Hened, 92-96 Medlem af Kom
missionen i Raadstuen, 93 Generalmajor, 99 hvid Ridder, 
1700 l\ledlem af Slotsloven. Død 2. Marts 1702 i Kjbhvn., be-
gravell: 11. Juni s. A. paa Bregninge Kirkegaard. · 

Han blev ca. 1661 gift med Kammerjomfru hos Hertugin
den paa Sønderborg Barbara Hedvig Henriksdatter von Drach
sted.t, der døde i Kjøbenhavn 1. Aug. 1709 og begravedes i 
Jylland. 

Hun solgte 16. December 1702 (det Aar, hendes Mand døde) 
Allesvraa med 3 Tdr. 3 Skpr. Hartkorn til Lauritz Jørgelnsen 
Gammel. 

Og dermed glider Gaarden ind i den stille Ubemærkethed, 
der efter den gamle Romers - og mange, mange fleres - Me
ning er den lykkeligste af allel Leveformer. Bene vixit, qui 
bene latuit! G. S c h o v s b o. 

*) Hun hed Karen Dyre Hansdatter. _ 
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