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Indledning. 
(Fra Salling Herred, nærmest før 1536.) 

Vesterskjerninge-Ulbølle (-forkortet: "Vskj.-Uib." -) 
udgjøre det sydøstligste Hjørne og omtr. 1 /~u af 

Salling Herred, som er 8 1/2 D Mil stort, med et Flade
indhold af c. 87,000 Tdr. L., hvoraf godt 70,000 er Ager, 
Eng og Mose, henved 1000 Vande (hvoriblandt Fyens 
største Indsø Arreskov Sø) og knap 9000 Skov (hvoraf 
1873 kun 124 i de skovfattige Sogne Vskj.-Uib., hvor 
Skovarealet yderligere er formindsket i de følg. 50 Aar 
med c. 1/s). Ifølge den saakaldte "Valdemar ll's jordebog" 
fra 13de Aarh. hørte Foburgh, Horne med sit Tilliggende 
( - vurderet til 30 Mark Guld), to Dele af Swanæwich 
og Dighernæs til Kongens jordegods. Salænghæreth, som 
da nævnes første Gang i Historien, skulde yde 4 "Nætters 
Gjæsteri", ;,, en Omsætning af Ydelserne;- 2 "Nætters 
Vintergjæsteri" var ansat til 5 Pund Honning, 6 Mark 
Havre, l M. Rug- og Hvedemel, 1 /s M. Bygmet, 3 M. 
Malt, l M. Pors (til Øl), 26 saltede Svin og 14 levende, 16 
saltede Oxer, 26 saltede Faar, 14 Ask (Æsker, Bøtter) 
Smør a 11/i Pd., 360 Oste a 5 Brikker (;,. Skiver), 360 
Høns, ISO Gæs, 2 Pd. Peber og Kommen, l Pd. Salt, 
8 Mes (;,. Læst) Sild, 360 Stokfisk, fersk Fisk, Ved, samt 
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4 INDLEDNING 

Penge til Marsken, Drosten, Mundskænken, Kapellanen, 
Almisseuddeleren, Kældermesteren, Kærte-, Diske- og 
Dugesvende m. Fl. Afgiften, som 1254 var 200 Mark og 
Plovpenge, pantsattes senere af Kongen, indtil Herredet 
gik over til Lehnsmænd. --

Salling Herred havde sit ældgamle, "fredhellige" Thing
sted i Salling By i Hillerslev (- "Hildesløff" 1392 -) 
Sogn ved Sammenstødet af 5 Hovedveje til 5 fyenske 
Kjøbstæder. Thingpladsen er nu ubekjendt; men Mindet 
er bevaret i Navnene "Thingskoven" og "Galgebakken". 
Mærkes kan det, at Hillerslev ligger i den store Sænk
ning mellem de fyenske Højlande, som, omgivet af store 
Skovstrækninger, tidligst har været tæt bebygget, hvilket 
fremgaaer af over en halv Snes Stednavne med den æld
gamle, her, fremfor ellers paa de danske Øer, selv i Nord
fyen, hyppige Endelse "-inge" (foruden "-lev" og 
"-løse", men ikke "-torp"), som ogsaa betegner Ve
ster- og Østerskjerninges Ælde. (Skjern-, Svann-, Mill-, 
Flen-, Lyd-, Herr-, Find-, Vant-, Vitt-, Tørr-, Hæs-, Sal
tinge i Salling Herred, Sød-, Bolt-, Rysl-, Svindinge i 
Gudme H. og Skjern-, Taas- og Gjesinge i Sunds H.) 

Naar T hin g afholdtes, sad 8 "Thinghørere", "Stokke
mænd" (:>. Bisiddere, Retsvidner) paa 4 "Thingstokke" 
:>. Planker over Stene i en Firkant; midt paa den saa
ledes indhegnede Plads - "Thingdom" - laa "inden 4 
Stokke" "Tyvstenen" til den Anklagede; - i Nærheden 
var en Galge rejst, i Hillerslev paa den 260 Fod høje 
"Galgebakke", hvor Stilladset vistnok benyttedes sidste 
Gang 1661. Kun Tyve hængtes levende; Mordere hals
huggedes og ophængtes derefter parterede, f. Ex. Kokken 
paa Stensgaard 1591. Loven forbød Krohold nær Thing-
stedet. Thinget holdtes - med symbolsk Betydning ·
under aaben Himmel, saavidt Vejrliget tillod det; ellers i 
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INDLEDNING 5 

Vaabenhuset eller Tiendeladen ved "Herredskirken" (Hil
Jerslevs), hvor Thingbogen opbevaredes; - endnu exi
sterer den 1613 begyndte Bog. Senere opgav man helt 
Thing i det Frie; 1749 hedder det: "ingen Thinghus; men 
Thinget holdes (om Mandagen) i en Bondes Stue i Hil
lerslev, som dertil er leyet"; - Opførelse af Thinghuse 
var dog paabudt allerede 1669. Flytning af Thingstedet -
dels af Beboerne selv, dels ifølge Kongebud - var tid
ligt begyndt paa Grund af Klager over lang Thingvej, 
idet Sallinge laa nær Herredets Nordgrændse: til Faaborg 
(siden 1493 ?), Hillerslev By (fra 1560 "for bestandigt"), 
Sallinge (1594), Espe Mark, Hillerslev (1749) og Faaborg 
(fra 1783). "Thingskriver" var 1600 Degnen i Allested 
og 1624 Degnen i N. Broby; men 1621 forbødes det 
Degnene, uden dog at blive overholdt; - fra c. 1800 
var Herredsskriver og -foged en Person. "Thingholderen" 
(Fogeden), som skulde være en "god, gudfrygtig og ærlig, 
lovfaren Mand "og" skikke hver Mand Lov og Ret uden 
Vild", var oprindeligt en af Herredsbønderne valgt Selv
ejerbonde, senere beskikket af de kgl. Lehnsmænd og fra 
c. 1700 af Kongen selv; han lønnedes med Frigaard og 
Gjæsteripenge, senere med Sportler efter D. Lov, endnu 
senere med fast Lønning. Under Adelsvælden bleve Herre
mændenes Tjenere eller Yndlinger ofte Fogeder: saaledes 
bad en af Griffenfelds tre intime Veninder i Hovedstaden, 
Friherreinde af Brahetrolleborg, Enken Birgitte Brahe f. 
Trolie skriftlig (1672-74) sin "lille goven" om at hjælpe 
hendes Tjener Rasmus til Fogedembedet i Salling Herred: 
"han drikker nu intet m er, Rasmus; jeg vil love for ham; 
han skal aldrig staa nogen Dag paa hans Ben, han jo 
skal bede godt for Dig". Forbønnen hjalp dog neppe; 
thi 167 4-98 (?) hed Fogeden Melchior Nielsen, og før 
ham havde Ridefogeden paa Rødkilde Laurits Christensen 
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6 INDLEDNING 

i Faaborg haft Bestillingen indtil senest 1671. 1418 var 
Per Torkil Foged, Broder til Abbeden i Holme Kloster, 
1508 Hans Bøg i Hørup, 1534 Peder Laurentzen, 1582-4 
Thyge Nielsen i Heden, 1594 Mogens Sørensen i Pejrup
gaard indtil 1637, Morten Plov, 1645 Dines Madsen i V. 
Aaby, 164-8-66 Christen Nielsen i Heden og Søn Lau
rids, 1671 og 1674-98 (se ovenfor!), 1698 Peder Palen
kamp, 1716 Niels Krogstrup, 1718 Hans Palenkamp (se 
Traps Værk 1919, III, 418), 1737-~2 Chr. Mølmark, som 
tillige var Byfoged og Borgmester i Faaborg. I det Tids
rum Rødkilde havde fælleds Ejere med Rantzowsholm 
( 1608-57), der havde Birkeret fra gammel Tid og Thiog
sted i Spanget til 1886, maa de underliggende Bønder i 
Ulbølle have hørt til Birkefogedens Retsdistrikt 1840 
betalte Salling Herred 5625 Rdl. til det nye Raadhus i 
Faaborg, og 1845 lignedes paa V s kj. Sogn 3 R dl. 71/2 

Sk. og paa Ulbølle 2 Rdl. 2 M. 41/ 2 Sk. til Lys og Brænd
sel for Herredsthinget, - antageligt en gammel Afgift, 
som nu er overgaaet til Amtskassen. - Salling Herreds 
Segl fra 161 O udviste en Ha and med alle 5 Fingre op
rak te ; fra 1648 en Arm med et Sværd; - begge afbildede 
i Traps "Danmark''. 1700 fik Herredet en Fane af hvidt 
Taft med forgyldt Indskrift, - vistnok i Anledning af den 
samme Aar af Frederik IV oprettede Landmilitse, hvorved 
"hver 20 Tdr. H. Bøndergods el. jordegods gjorde en 
Soldat" ;) . 1800 i Fyen. - Fra Hillerslev By udgik Nor
dens ældste Korttegner Claudius Clausen Svart, "Svendborg 
Amts berømte Mand", som inden 1428 udarbejdede en geo
grafisk Beskrivelse af Norden med tilhørende Kort, hvad 
for en Del Aar siden er fundet i Bibliotheket i Nancy 
i Frankrig (j vfr. "Svendborg Amts Aarsskrift 1915). En 
anden af Herredets tidligste, bekjendte Mænd, den første 
danske kgl. Historieskriver, Hans Svanning, er bonde
født i Svanninge 1503. -
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INDLEDNING 7 

Herredet laa tidligere c. 285 jordfaste Oldtidsmindes
mærker (Stengrave og Kæmpehøje), hvoraf alene i Horne 
Sog n c. 55 Stengrave og i Diernisse 20, og hvoriblandt 
1847 "ikke saa faa i Vskj.·Ulb."; - efter Traps Dan
mark 1923: "i Vskj. c. l O kjendte Oldtidsmindesmærker, 
i Ulb. nogle Dysser og en halv Snes Gravhøje, hvoraf 
kun 2 mindre ved Strandhuse ere endnu bevarede" (paa 
Sognefoged Hans johansens jord). 1\un et anseeligt Grav
kammer ved Hannemosegaard i Vskj. Søndermark staaer 
endnu urørt i Vskj.-Ulb. og er nu fredet: med en Over
ligger af godt 9 Al.'s Omfang, 3 store Bære = og 4 
Indgangsstene mod Øst. Ellers er i Vsk.-Ulb. kun til
bage fra Hedenold jordfund, hvoriblandt Rensdyrtakker 
fra en Mose i Vskj. og en Mængde Brudstykker af et 
Elsdyrgevir fra Kasmose i Grdmd. Niels Fredeløkkes Mark 
(Skovle af indtil 1

/ 2 Al. i Tvermaal og hver med c. 16 En
der; Hornets Spændevidde godt 2 Al.; Skelettet for skørt 
til at tages op). De øvrige Fund ere dels i Privateje, 
dels indsendte til eller erhvervede af Svendborg Museum 
(2 Øxer, 2 Knive og l Sav af Flint, 5 Stene til Flinte
geværer og en smuk, poleret Hammer af Granit m. M.) 
og af Nationalmuseet i Kjøbenhavn, hvor der gjemmes: 
a) fra Stenalderen: 2 Økser af Bjergart ~. Granit og 5 
af Flint, l Plintsav og 2 Slibestene ; b) fra Bronzealderen: 
Brudstykker af et Sværd, l Dolk, l Naal, l Bøjlemaal, l Arm
baand og l Paalstav, Alt af Bronze, 3 Armringe fra Matr. 
Nr. 3 i Vskj. 1880, l "Edsring" af Guld fra Lavningen 
V. for Ringshøj ved Ringsgaard i Ulbølle 1858 og 2 
Flintspyd fra selve Højen 1850; c) fra den yngre Bron
cealder: det anseelige Fund 1858 i en Grav i Toppen af den 
nu udjevnede "Korshøj" paa Skjerninggaards jord: 2 Sværd, 
l Niptang af Guld, l Ragekniv og Dobbeltknapper af Bron
ze, Brudstykker af et indført Bronzekar m. M.; fra jern-
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alderen Intet. Paa nævnte Korshøj stod rimeligvis -
ifølge Navnet - tidligere et Kors, vel uden religiøs Be
stemmelse paa katholsk Vis, kun som Mindetegn, ligesom 
det, der endnu ved Begyndelsen af 19de Aarh. saaes ved 
St. jørgensgaards Lund, med Paaskriften: "Anno 1629 d. 
29. Nov. er en Quindes Persohn Kirsten Peders Daater 
funden død og formyrdet paa dette Sted". No. 15 af 
Præsterne i Vskj. erindrede 1844 fra sin Barndom, at 
paa Korshøj, "som var uden synlig Stensætning eller Grav
kammer, stod et Træ eller stor Busk omgivet af et tem
melig! højt Risgjærde, hvorfor den i Frastand lign ~; de en 
Urtepotte med en Blomst; - det gamle Træ er nu (1844) 
gaaet ud, men en Del Rodskud af samme findes endnu 
paa Højen, som er omgivet af et Stengjærde for at frede 
den for Kreaturer". - Nær Korshøj, i Nummegaards 
nordligste Vang, "Stenhøjmarken", laa en Langdysse, 
hvor en Mængde Flintsager opgravedes, da dens store 
Sten kløvedes 1878 og benyttedes til Gaardens nye Stue
hus; - vistnok samme Mark, som paa et Kort fra c. 1781 
benævnes "Skibhøjeskift", da dette Ord brugtes om Høje 
med Langdysser. Ligeledes ere store Sten bortførte fra 
en Runddysse (? - med Stenkiste) lige overfor Numme
gaardsdyssen, paa Sønderlunggaards tidligere vestligste 
jord, og fra en Stensætning (med Urner) paa samme 
Gaards tidligere østligste Lod, maaske ogsaa til en ny 
Stuelænge 1877-78. I en rund Stensætning indeni den 
tidligere dobbelt saa høje "Birkehøj" i Ulbølle - Vest 
for de nuværende Huse - er fundet flere Urner og Træ
kul og skøre Stykker af et Bronzesværd, som bleve 
Legetøj for Børn. Paa Præstegaardsjorden har ligget to 
jættestuer, som Præsten No. 14 lod udgrave, og hvori 
fandtes adskillige Oldsager; - og Syd for samme jord, "paa 
Huslodderne" (Bolsstedet "Nøjsomheds" Lod) en 6 Al. lang, 
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5 bred og 4 høj Overligger - "den største, jeg har 
seet", skriver No. 15 - "som udkløvedes til mangfoldige 
Ledpæle og Trappetrin, bl. A. til Præstegaardens Sten
trappe foran Gaarddøren". Selv en Præstemand havde 
saaledes dengang ikke Sands for Bevarelse af de Oldtids
minder, som havde ligget i Fred gjennem Tusinde Aar. 
I Vangen med de to jættestuer - "Egesagre", Syd for 
"Vemmenhøj'• (1781) - er i 1922 opgravet en Mængde 
store Sten, som Istidens Is vel har baaret herned fra 
Norges Fjelde og - efterat være bristet - saaet paa 
dette Sted, saa at Oldfolket fandt paa Stedet rigeligt Ma
teriale til de t0 nævnte Stensætninger, - nær Havet, 
som gik op til Pladsen, og nær den dybe Kløft, hvori 
Aaen nu løber, og som vældige Vandmasser fra højere
liggende Land havde "skaaret" (Navnet Skjerning af Skaar, 
Skæring). - Mage til nævnte Kæmpesten er 1922 ud
gravet og sprængt med Aerolith paa Bondetoftes ("Skade
gaardens") jord i Ulbølle: 61/2 Al. tang, 31 /~ bred og 15 
i Omkreds(- sammenlign Maalene i Din Stue! ).- No. 15 
beretter fremdeles, at "paa en Sten i Vskj. Nørremark 
sees en Dragekto, hvilket maaske er et Naturspil", -og 
at der i et Stengjærde i Ulbølle Grønnegade skal have 
været en anden stor Sten, som antoges at have ligget 
ved en hellig Kilde, og paa hvis dækkede Side der 
sagdes at staa indhuQget : "Hellige Sten, det er mit 
1'\avn;- hvo mig rokker, det skal være hans Ugavn!";
imidlertid er Stenen baade bleven rokket og bortført, -
efter Sigende til Brobygningen ved Lindevads Aa først 
i 19de Aarh. Muligvis er det samme Sten, hvorom Ras
mussen-Søkilde fortæller, at en Kæmpe, der stod paa V. 
Aaby Kirkebakke, kastede den efter Ulbølle Kirke, da 
denne var under Opførelse; - "nu er Stenen sprængt 
og brugt til Hegn ved Siden af Vejen", siger R.-S. 
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Denne Sten naaede da ligesaa lidt sit Maal som den, 
Troldkvinden paa Taasinge slyngede mod Kværndrup 
Kirke, og som faldt ned ved Langkildegaard og Iigesaa 
lidt som den, Kæmpen paa Langeland kastede efter Breg
ninge Kirke paa Taasinge. - Ogsaa fra Grønnegade er 
den Kæmpesten (- 9 Al. i Omkreds - dog en Dværg 
mod Danmarks største Sten paa Hesselager Mark, som 
er 50-60 Al. i Omkreds og 20 over jorden-) hentet, 
som, med Efterligning af Oldtidens Gravkamre med deres 
Omgivelser af store Indfatningssten og vilde Buske, er 
rejst 1920 ved Apotheker A. E. Sibbernsens Offervillig
hed og med Skjønhedssans ved Vskj. Apothek til Minde 
om Gienforeningen med desværre kun en mindre Del af 
det gamle, historiske Sønderjylland, der gik til Rends
borgporten med den nu i Kjbhvns Tøjhus opbevarede 
Sten med Indskriften paa Latin: "Ejderen det romerske 
Kejserriges Grændse" ("hvor Lffe slog og vandt, var Dan
marks Grændse"). Ogsaa Ulbøllerne have i 1920 rejst 
en Gienforeningssten fra Grdmd. Niels Madsens jord 
paa den gamle Bystrevneplads ved Kirken, hvor en Lind 
nu er tre gamle Asketræers Afløser; - Stenen er tagen 
ud af det endnu bevarede, paa store Sten rige Hegn, 
som sikkert har afgrændset de gamle Gaardtofter fra 
Fælledsmarken Nord for før Udflytningen. 

- - Vistnok de eneste bevarede "hellige Kilder" i 
Salling Herred ere "Frue Kilde" ved Bøjden og "St. Olufs" 
paa Svanninge Mark (sidste opkaldt efter hele Nordens 
Fælledshelgen). I ældre Tider fandtes slige Kilder paa 
en Mark i Herringe ("Røde Kilde" 1623), i Nybølle Mose 
i Hillerslev og i Trente Mølles Have. Opdyrkning, Ud
grøftning og Dræning har aflivet mange af de forhen 
talrige Kilder, hvoraf i Vskj.-Ulb.: Alle-, And e-, Berne-, 
Bjørne-, Brylle-, Gaase-, Kaad-, Krybe-, Lamme-, Linde-, 
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Rød-, Skade-, Sluge-, Stavre-, Sø-, og Tørkilde. Navn
givelsen viser Kildernes Anseelse og Betydning, selv om 
de just ikke vare "hellige" Sundhedskilder (ingen i Vskj.
Uib.).-

Af Herredets nuværende 20 Herre- og Hovedgaarde 
(- c. 1600: 24) nævnes Rødkilde 1314, samtidigt med 
Finstrup (Holstenshus), - · Arreskov allerede 121 O, Stens
gaard 131 O, Brobygaard 1351, Sandholt, Østrupgaard, 
Fjellebro og Hvedholm i 15de Aarh. og Damsbo m. fl. 
i 16de. Adelige Sædegaarde, hvoraf mange ere forsvundne 
(- i Hundstrup, Krarup, Grønderup, Haagerup, Heden, 
Sandholt, Søfælde, Horne, Svanninge, Katterød, Millinge -) 
vare Pilegaard 1338, Vejlegaard 1467, Gjelskov c. 1450, 
Nakkebølle 1463, Søbo 1480, Nordskov 1495, Flintholm 
1506, Ølstedgaard 1583 og Skovsgaard i Espe 1614. -

I Salling Herred laa to Klostre: "Helligaands'' i Faa
borg 14 77-1540, da det skænkedes til Odense Hospital, 
og det eneste historisk bekjendte Landkloster i Sydfyen, 
" Holmekloster" fra 1172 (1568 "Rantzausholm", 1672 
"Brahetrolleborg"), af hvis betydelige Klostergods intet 
vides at have ligget i Vskj.-Ulb. (- medmindre det skulde 
være ifølge Navnet den · c. 1700 nedbrudte "Munkegaard" 
i Ulbølle - med "Mungketoft" 1682 -, ligesom Klo
strets 5 Gaarde paa Avernakø kaldtes "Munkebo" - ); 
derimod 1525 9 Gaarde i V. Aaby, 4 i Peirup og Æskc
bjerg i Hundstrup, hvilke 1536 inddroges under Kronen, 
der 1540 solgte dem til den rige Rigsraad Jakob Harden
berg til Hvedholm, Arreskov og Sandholt, hvorefter de 
pantsattes til forskellige Panthavere, indtil de 1568 kom 
til den "paa Penge, Bøger og Børn rige" Henrik Rant
zau, der oprettede Stamhuset Rantzausholm. -

Ved Reformationens Begyndelse fandtes 31 Kirker i 
Salling Herred, idet Finstrup Kirke var nedbrudt før 1525 
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(efter Sagnet: fordi den var vanhelliget ved, at en Adels
frue havde ladet sin Hund begrave i den). 1539 ophørte 
den brøstfældige St. Nikolaj Kirke i Faaborg at bruges 
til Gudstjeneste, og Sognemenigheden henvistes til Klo
sterkirken; - den nedreves senere paa Taarnet nær, efter 
at have været Kornmagazin fra 1539, og ombyggedes til 
l~aadhus fra 1550. Ligeledes maatte Haagerup-Fiening 
Menigheder søge Kirkegang i Holmeklosterkirke, da deres 
to Sognekirker afbrødes 1569 (- noget senere blev 
Krarup Annexsogn). Saaledes var der 1589 kun 28 Kir
ker i Herredet (- l med Spir, 19 med og 8 uden Taarn-), 
samme Antal som i Nutiden. De 1870-71 afdækkede 
Rester af Finstrup Kirke i den af Holstenshus 1630-40 
opslugte Finstrup By med Præstegaard ( 1581) er e den 
eneste bevarede middelalderlige Ruin i Herredet. - Under 
den almindelige Plyndring af Kirkeklokker til Kanoner 1525 
maatte Salling Herred afgive 9, - hele Fyens Stift 263. -
Utvivlsomt have Vskj. og Ulb. Kirker fra først af været 
Trækirker (- ,,Stavkirker", svarende til Sognefolkets 
"Bulhuse" - ), som senere ere ombyggede af Kamp i 
den indtil Reformationen almindelige "gothiske'' Spids
buestil og med et Par Alen tykke, hule Mure, samt med 
flere Altre, - Alt ved Pengehjælp fra de alm. Aflads
salg -- f. Ex. i 40 Dage - ifølge pavelige Afladsbreve. 
til Fyen; - saaledes vedk. St. Jørgens og Stenstrup 
Kirker 1372; Svanninge 1400, 08 og 34, S. Broby paa
ny 1408, Fennerup (Finstrup), Hundstrup og "Alstorp" 
(Ollerup? -- som 1371 kaldes Uldorp) 1416 og K værn
ctrup 7 Gange. Aflad kunde faaes ved f. Ex. at bede 5 
Fadervor og l O Ave-Mari er foran den Korsfæstedes Bil
lede. - Senere - i 16de Aarh., "Renaissancen" med 
Rundbuestil ligesom før c. 1350 - har delvis Ombyg
ning fundet Sted, samt Indmuring af større Vinduer 
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istedenfor de tidligere meget smaa, Opsætning af Kirke
stole, Opførelse af Hvælvinger istedenfor fladt Bjælke
loft og af Støttepiller udvendigt, samt Tilbygning af Taarne 
af raa Kamp og Munkesten (før 1589 i Vskj.-Ulb.; i Vskj. 
T aarnet ved Vestenden, i Ul b. sideværts, vel af Hensyn 
til Terrænforholdene, paa Nordsiden, 261/2 Al. højt) . I 
Vskj. tyder en Sammenføjning af raa Kampestensmur og 
mere regelmæssig Mur af brændte Sten paa en Tilbyg
ning ikke blot af Taarn, men ogsaa af 4-6 Al. af Kir
ken selv, maaske ogsaa af Koret; - og sammesteds var 
ialtfald den ene af de tre Støttepiller, som nu alle ere af 
brændte Sten, tidligere af raa Kamp. Tidligere har der 
baade i Vskj. og i Ulb. været 2 Vaabenhuse, i Nord for 
Kvinder, og i Syd for Mænd. Granitdøbefonterne i begge 
Kirker, samt en i V ski. Vaabenhus hensat Tympanon (;): 
Overligger til en Dør) med Relieffer (et Kors og to Blom
ster) ere fra den romanske Tid (før c. 1350), - vist
nok eneste Levninger fra de ældste Bygninger. Fonten 
i Ulb. har paa Kummen 4 Menneske- el. Englehoveder 
og Ornamentbaand og paa Fodstykket 2 Løvekroppe med 
fælles Hoved (fra Svend Estridsens Tid? - da der efter 
Adam af Bremen var 100 Kirker paa Fyen; nu c. 230). 
Relikvier fandtes 1847 indmurede i det gamle, da ned
brudte Alter i Ulb. Kirke (- nemlig "en Hovedskal og 
nogle Træfigurer (en vinget, skællet Skabning i menne
skelig Form og et Brudstykke af en drejet Vase) og un
der en flad Sten bag Alterets Træbeklædning noget fint, 
halvt opraadnet Linned og nogle smaa, af Spanskgrønt 
halvt fortærede Kobber- el. Broncestykker af hul Form" 
(Præsten No. 15). Ogsaa i det med en aldeles opraad
net Told lukkede Hul i Hovedet paa det ved Apotheker 
Sibbernsen restavrerede Krucifix af Eg i Vskj. Kirke 
(- tidligere i Ulb. Kirke paa en Bjælke over Indgangen 
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til Koret og derefter henliggende paa Præstegaardens 
Loft -) formener N o. 15 at have været en hellig Gjen
stand: Splint el. Lign. fra en Helgen, skjøndt han ikke 
fandt noget Sligt trods al anvendt Forsigtighed ved Un
dersøgelsen. En anden Formodning er, at der i Hullet, 
som gaaer helt ned til Øjnene, har været hældt Vand, 
som kunde løbe ud af den Korsfæstedes Øjne som Taarer 
virkende paa fromme Katholiker som et jærtegn ("græ
dende Krucifix"). Bag i Figurens Ryg er en stor Hul
ning, hvori A pothekeren har indlagt beskrevet Papir og 
Fotografier fra Nutiden. Korsbilledet er af de go thiske med 
en Nagle gjennem begge Fødder og med Tornekronen 
(- nu kun Spor deraf - ), forestillende "Smerternes 
Mand", - modsat de romanske Krucifixer med 2 Nagler, 
en gjennem hver Fod, og med Kongekrone ("Sejersfyr
sten fra Livets Træ")*. Et Røgelsekar fra Ulb. Kirke 
(fra c. 1275-1300) opbevares nu i Nationalmuseet, men 
har lidt Overlast ved plump Restavrering; hvad der kan 
læses af Runeskriften (dels Gammeldansk, dels Latin) er 
tydet saaledes paa Nydansk: "Mester Jacob Rød gjorde 
mig. Han giver mig til den hellige, mægtige Krist (til 
Frelse) for (sin) kjære Hustru Meretes Sjæl. Gud signe 
den, som gjorde mig. Hil Maria, fuld af Naade. Herren 
være med Dig. Velsignet være Du blandt Kvinder". Ja
kob Rød levede i Svendborg som Kobbersmed og har 
leveret Røgelsekar til Kirkerne i Ollerup ("Mester Jacob 
gjorde mig. Toke kjøbte mig. Maria"), Stenstrup ("Ja
cob Rødfarvet gjorde mig"), Hundstrup ("Mester Rød"), 
Lunde, Faaborg o. s. v. (Se Lis Jakobsens Haandudg. af 

*) Danske Relikvier vare bl. A. Noget af jfr. Marias Klæde
bon, af St. Knuds Kappe og af Arons Kjæp, Pave Lucius's 
Hoved, St. Clemens's Ben og et Fingerled af en af de 11,000 
jomfruer. 
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Wimmers: "De danske Runemindesmærker" !). Degnen i 
Brænderup havde 1720 brugt Røgelseskarret til at hente 
Ild i til Alterlysenes Tænding, saa at det var ganske 
forbrændt. 

Fra Tiden før Reformationen kjendes ikke nogen 
som Papist afdød Præst i Vskj.-Uib. (- derimod 4 i V. 
Aaby -); thi, naar der i et latinsk Dokument af 18-8-
1372 nævnes "Andreas af Skerninge, Menighedsforstan
der" (- sammen med bl. A. Kollegaen Johannes af Sæd
harp J. Sørup og Væbnerne - J. adelige Godsejere, 
som ikke vare l?iddere - Tymmo (- Fyn n e Aghisson? -) 
af Løghethwed J. Løjtved og Godekin af Beyerho!m, som 
altsaa da har været en Herregaard ligesom Frigaaarden 
Beyerholm i Sønderj\?lland I 392 - ), maa der menes 
Østerskjerninge som liggende i Sunds Herred. Efter 
Aktstykket blev en vis Botilde, Niels Kerffs Datter, paa 
Sunds Herreds Thing (i Lunde By) frakjendt Retten til 
noget "de Spedalskes Hus" (;:>. St. jorgensgaard) tilhø
rende jordegods, som Valdemar Atterdags Drost Laurits 
jonsen havde skænket til Huset, ligesom Marine Tykes
datter ogsaa havde tilskjødet noget Gods i Slæthebek i Sog
net K yrke by (Kirkehist. Saml. III, l, 551) Slige Huse, 
opkaldte efter Helgenen Jørgen (Georg) som de Svages 
Beskytter, vare almindelige ved Kjøbstæderne og særligt 
bestemte for Pestsyge og "Spedalske" J. "Hospitalske" 
J. tjenlige til Optagelse i et "Hospital" J. Gjæstehjem 
(,,Spedalsk Skov" i Jylland). Sagnet om St. Jørgens rid
derlige Kamp med den Gift udaandende Drage for den ly
biske Kongedatters Skyld stedfæstes ogsaa til Svendborg
egnen. Hospitalsvognen med "St. jørans Bedere ved 
Svendborg Sund" som til visse Tider kjørte runat i Om
egnen for at indsamle Godtfolks Almisser, kom ogsaa ind 
i Salling Herred, hvor Vskj.-Uib. laa først for, og ved 
hvis eneste Kjøbstad ikke nævnes nogen St. jørgensgaard. 
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Landsbypræsterne skulde, hvor Vognen kom, - ogsaa 
i Vskj.-Uib. -, formane Folk til Kjærligheds Velgjernin
ger. Disse bestode da alene i Naturalier, ikke som nu i 
Penge ; - selv, naar Folk kom i Kirke: "Kjære Børn
formanede Sjællands Biskop Peder Plade - foragter ikke 
de Fattige! kommer ikke tomhændede herind! Naar I faa 
en Kornkiste, at I da tager en Haandfuld Korn udi Eders 
Ærme eller Forklæde til Kirke med Eder" . - Et ær
værdigt Minde om Hospitalet i gamle Dage er en mægtig, 
1921 fredet Hestekastanie med stammetykke Grene, 
"Fyens største Træ" af den Art (nu i Præstegaardsha
ven), hvis Alder er anslaaet til 400 Aar, - dog vel 
rigeligt, eftersom Hestekastanien først c. 1600 kom til 
Evropa fra Asien (1588 til Wien); - rimeligvis er det 
først plantet eller saaet efter Hospitalets Brand 1638, -
og altsaa i Christian !V's Dage. -

N o. 1. Anders La c h (Lech, Loch) t 1544. 

Hr. Anders, som nævnes 1535, var den første 
lutherske Præst i Ulb.-Vskj.; maaske tidligere papistisk. 
Efternavnets Form er usikker. Wibergs Præstehistorie 
fremhæver "Lo c h". Præstens egenhændige Underskrift 
1535 haves ikke, - kun en Afskrift med Formen lach 
(ligesom Las Lachi i Balskov 1459); men, naar Afskri
veren ogsaa skriver "Magens" for Mogens, er en fejl 
Læsning eller Skrivning af Vokalen i Præstens Navn mu
lig, og Formerne med o og e (æ) ere de almindeligste! -
saaledes: Bartolomæus lægæ i Odense 1490, Henrik lege 
i Svendborg 1499, Byfoged Hans Læghe i Assens c. 15 J 8, 
Lauritz Lock i Thømmerup 1563, Rektor i Faaborg og 
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Præst i Svanninge Hans Hansen Lock t 1678, Provst Læch 
el. Lehc i Kolding 1699-1746, Gaardmændene Hans 
Loch i Ulbølle 1684 og 1768, Præsterne Andreas Leck 
i Tanderup 1721-32 og Foch Lech i Tostrup 1719-51 
samt Vægter paa Rødkilde Rasmus Pedersen Lok t 1822. 
Endogsaa langt ned i Kirkebøgernes Tid var man, selv i 
disse, saare skjødesløs ved Navnes Nedskrivning. -

Hr. Anders oplevede "Grevens Fejde" 1534-36, -
en ogsaa for ham angst- og farefuld Trængselstid! - og 
jordskælvet i hele Danmark 1541. Af Fejdens Historie 
meddeles her kortelig!, hvad der særligt vedrører Syd
fyen (jvfr. forøvrigt Vedel-Sirnonsens: "Fyens Vilkaar i 
Grevens Fejde" 1813). Ved Kong Frederik l's Død 1533 
opstod der Uenighed i Folket om hans Efterfølger, og 
det blev en politisk Kamp mellem Adelsvælde og Borger
fri hed. Adelens Flertal var stemt for den Afdødes ældste 
Søn Hertug Christian af Holsten, medens Borger- og 
Bondestand foretrak - med Lybækernes Tilslutning -
deres Ven, den tidligere, nu fængslede Konge Christian 
11. 19 fyenske Adelsmænd med Johan Friis til Hesselager 
og Fyens Biskop Knud Gyldenstjerne i Spidsen (- men 
uden Deltagelse fra Rødkilde, Nakkebølle og Finstrup -) 
sluttede sig 9-7-1534 i Hjallese Kirke ved Odense 
(nedbrudt 1576 -) til den jydske Adels Valg i Rye af 
Hertugen til Landets Konge. Fyens Borgere og Bønder 
forbitredes derover og fore · omkring som lldgjernings
mænd med Plyndring og Opbrænding af Adelssæder 
og Mishandling af ikke føjeiige adelige Mænd, Fruer og 
jomfruer; - "slaa Ulven ihjel, saa bliver der ingen Un
ger tilbage!" hed det; - "det var i de Dage ikke fæl
ligt at være eller hedde Adel", skriver Hvitfeldt. De op
hidsede Svendborgere tændte først Oprørsluen og op
brændte Nybyen Ørkild (Svendborgs uprivilegerede Kon-

2 
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kurrent, med 20 Gaarde og 2 til Hvidkilde hørende Vand
møller) og Slottet Ørkildshus (den forhadte Bisp Knud 
Gyldenstjernes Ejendom); - sejlede dernæst op til Nakke
. bølle, hvis Borg paa "Herregaardsholmen" el. "Hønse
mosen" ødelagdes, og hvis Ejer Claus Eriksen "Slippe
slot", Christian Il's troløse Befalingsmand i sin Tid, blev 
ført til Svendborg og paa Pinebænken tvungen til Tro
skabsed til den fængslede Konge; - opbrændtc Herre
gaarden Bondemosegaard i Svanninge og befæstede Svend
borg By med Mure og Taarne. Nu kom Hertugens hol
stenske Tropper under Johan Rantzau søværts til Fyen og 
anrettede paa Fauerskov Bakker Nord for Assens Blodbad 
paa de oprørske Borgere og Bønder, hvoriblandt var 
Salling Herreds Bønder, som ved Angrebet sad og spiste 
deres Davre paa "Davrehøj". Uøvede, kun med Knipler 
og Stager bevæbnede Bønder overfor harniskklædte, vel
beredne Tropper! Men Rantzau maatte tilbage til Holsten, 
og Grev Christoffer af Oldenborg, Christian Il's Fætter 
og Sagfører, spillede med sin hvervede Hær Herre paa 
Fyen og udskrev l Svin af hver af Kronens Bønder, l O 
Mark af hver Kirke og Præst og 3 af hver Degn, 200 
a 2000 Lod Sølvskat af hver Kjøbstad (selv Svendborg) 
o s. v. Imidlertid rykkede Kong Christian med sin Arme 
Fyen til Hjælp først i 153f>, idet Rantzau kom med 
2-3000 Mand og 300 Heste fra Jylland over Als til 
Helnæs paa Fyn, ilede ad Middelfart til og traf og be
sejrede Fjenderne paa "Grevens Høje" i Fjelsted. 3000 
Grevelige faldt, mest Bønder, vel ogsaa fra Vskj.-Uib. 
"En Miil fra Medetfar stod dette Bad, - de Qvæste 
vare saa skarpe (hidsige); - der bleff saa mangen Bonde 
ug lad, - som bleff der død paa Marck e; - tretusende 
Mand der lagdes ned; - de andre ad Assens toede 
stande; - Ellefve Falckneter (lange Kanoner) og Ellefve 

Svendborg Amt 1923



ANDERS LACH 19 

Slanger (Feltkanoner) de toede der staae; - de vare saa 
banger; - dem gik saa ilde udj haande" (gl. Vise). Fyen
boerne stævnedes derefter til Lejren i Barløse for at for
pligtige sig til ubrødelig Troskab mod Kongen: baade 
Adelige (hvoriblandt Knud Hvide til Rødkilde), Borgmester 
og Raad fra Byerne og Herredsfogeder og -mænd paa 
Bøndernes Vegne (Fogederne Peder Laurentsen for Sal
ling og Henrik Laurentzen for Sunds Herreder, Jess Hans
sen i Ollerup, Simen Olssen i Østerskjerninge, Severin 
Deghen i Kværndrup o. s. v.) Salling Herreds Gejstligheds 
Hyldest af Christian III er underskreven i Vesterhæsinge 
5te Paaskedag af Anders tack i Ulbølle, Henric Hansen 
i Oby (Aaby), Magens steen i Ostrup (Aastrup), Hans 
Matsen, Biskoppens Official i gejstlige Sager (;:,: Vikar) 
m. Fl.*) 

Da en lybsk Flaade bragte friske Tropper i Foraaret, 
fortsattes Krigen med delvis Afbrænding af Faaborg, ny 
Plyndring af Herregaarde og Mishandling af Herremænd, 
som havde hyldet Hertugen, - bl. A. Knud Hvide til Rød-

"') I en af Christian Ill's Bibler fra 1550 i det kgl. Bibliothek, 
som har tilhørt nævnte Mogens Steen, der vistnok var af de 
tidligere katholske Præster, men med Iver sluttede sig til Refor
mationsværket, er noteret med Tilføjelse af to Mænds Vurdering 
ved Skiftet efter sl. Hr. Mogens: "Anno 1534, da annammede 
jeg Mogens Steen dette Efterskrevne i Ouby prestegaardh, som 
herefter følger og skal blive efter mig i fornævnte preste
gaardh: l Bryggel,jedel for 12 M. d. (senere tilføjet: "thenn 
fick Kong. Maiestat y kobberschat Anno 1565"), l Ølkar for 
2 M. d., 2 gamle Heste for 6 Daler, l Arbejdsvogn med Tømme 
og Sele for 3 M. d., l Plov med jern og Aag foruden queq 
(Plovkvæg) for 4 M. d., l lang Skammel for 6 Sk., 2 gamle 
Binge (Maltkasser) foruden Laag for 2 M. d., l Haandkværn 
for 8 Sk., l Dejntrug for 8 Sk., l Rustetruff (Malttrug\ for 8 
S k , l langt Bord for 4 M. d., 2 Træsenge for 6 Sk, l flesk 
Ale (Saltekar) for l M. d, l latine Bibel" ("Kirkeh. Saml." I,8). 
Hr. Mogens, "hæderlig og from", døde Nytaarsnat 1560 af 
Tredjedagsfeber som Provst i Salling Herred efter Hans Madsen. 
Sognene V. Aab)' og Aastrup forenedes i Reformationstiden. 

2* 
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kilde, hvis Gaard rimeligvis da er lagt i Aske af de 
Grevelige, eftersom Kongen 1535 befalede Johan Rantzau, 
"at hand skicker Frwe Knud Otthsenns udj Fyenn .en 
ærlig wonnyng och verellse ther udj Faborig eloster till 
seg och sytt folck till saa !enge att hendes hosbunde och 
hwn kunde bekomme att bigge theres gardtt jgienn, som 
er afbrendtt. Thersom thet er ther betagett udj closteret, 
att hand tha ville flij hender saadan verellse udj en aff 
the andre clostere ther udj landett æntthen udj Otthennse 
eller andersleds ... '' (D. Mag. 3 R. 5,34) (Munkene 
havde forladt Faaborg Kloster 1530) - - Bl. A. kom 
de Grevelige til Sandholt, hvis Ejer Jakob Hardenberg 
før sin Afrejse til den kgl. Arme havde betroet sit Guld 
og Sølv til Præsten i Svanninge Hans Madsens Vare
tægt. (H. M., som ovenfor er nævnt som Bispens Stifts
kapellan, var 1531 katholsk Klosterforstander i Faaborg 
med Svanninge som sit Kirkesogn og blev luthersk Præst 
og 1545 Provst i Salling Herred). Et lybsk Strejfparti 
fik Nys derom, kom anden Gang tit Præstegaarden, ro
vede og plyndrede, saa at Præstekonen og hendes Børn 
maatte tiltigge sig Brødet, og slæbte Præsten selv bort 
til en Gaard (i Odense?), puttede ham ind i et stort Skab, 
hængte ham ved begge Tommelfingre op under Loftet 
og lagde gloende Æg i hans Armhuler, - Alt uden at 
han røbede Noget. En Pige paa Stedet tog senere Æg
gene bort og satte en Tønde under Præstens Fødder. 
Fjenderne kom igen, tog Præsten ned og lukkede ham 
atter ind i Skabet, - i samme Stue, hvor de grevelige 
og lybækske Officerer hen paa Natten aftalte Tid, Sted, 
og Maade for Angrebet paa den kgl. Lejr ved Assens, 
saa at Præsten hørte det. Ved Opbrudet toge de ham, 
barfodet og bunden til Grimen paa en Hest, med og 
lagde ham, bunden med Bastliner, ind paa en Gaard 
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(Hvedholm? - Klingenborg i Faaborg?). Han sled sig 
løs om Natten, ilede til Stranden, sprang i en Baad, 
stagede sig ved en Humlerart over til Helnæs (el. Horne 
Land?) og løb, barbenet som han var, Dag og Nat, indtil 
han i meget forkommen Tilstand naaede en juninat til sit 
Maal, hvor han opsøgte Hardenberg og fortalte Rantzau 
de Greveliges Planer: næste Dags Morgen at ville an
gribe fra to Sider med Tropper fra Faaborg og Assens 
(Denne Scene: Hans Madsen barfodet og med Humlesta
gen i Haanden, overfor Rantzau har Grev Bille Brahe 1837 
ladet fremstille i Svanninge Kirke ved et Bronzebasrelief 
efter Thorvaldsens Kunstværk). R. tvivlede ; men Hr. 
Hans "vilkorede sig ved et hengen de, om saa ikke vaar." 
R. lod da Armeen ufortøvet bryde op for at forhindre 
Foreningen og afbrændte Lejren for at skuffe Fjenden. 
Hr. Hans, som var bleven forsynet med Klæder og Sko, 
red med, og, da det trak ud med at øjne Fjenden, ud
brød R.: "Hr. Johan! vaarer Eder for it Hengende!" 
Endeligt - Kl. 6 Efterm. - saaes Fjenden, forskandset 
med en Vognborg, paa det store Øxnebjerg, en Milsvej 
fra Assens. De Grevelige og Lybækerne kom fusende 
"som Vildsvin" ned ad Bjerget og bleve forvirrede, da 
Rantzaus blottede Kanoner kom til at spille, og et i Bag
hold lagt Rytterkorps pludseligt angreb fra Siden, og da 
begge de lybske Anførere faldt. Efter ! 1/ 2 Times blodige 
Kamp var Sejren Rantzaus, og Danmarks Krone var be
fæstet paa Hertugens Hoved. Mandefaldet, Fangernes 
Tal og Byttet var stort. "Af de Kongelige faldt kun 40 
Mand", - "hvilket fortjener at anføres, men ikke troes". 
Fra det Stag stammer Udtrykket: "at løbe løbsk", -
altsaa rettere: "lybsk", - og Mundheldet: "Den kom 
tidsnok, som kom i Grevens Fejde". l Assens, Faaborg 
og Svendborg bleve Ringmure og Taarne sløjfede ud i 
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Gravene, og der plyndredes med den hensynsløse Rant
zaus Tilladelse, hvad aldrig tilstedtes af Admiral Peder 
Skram, "Danmarks Vovehals", den første Dansker, der 
førte Kanoner paa sine Skibe, og den, som fuldstændig
gjorde Sejren tillands ved sine heldige Kampe med lybske 
Skibe i Svendborg Sund og ved Bjørnø, hvorved Lybæks 
Sømagt fik en brat Ende. - Kongen sammenkaldte der
efter Fyens Borger- og Bondestand til Odense og irette
sagde, men lovede Tilgivelse og Naade, hvad der gjorde 
villig til Samtykke i hans Valg og til Hyldingsed 3-7-1535. 
Efter at det fyenske frivillige Troppekontingent, hvortil 
den brandlidte Knud Hvide til Rødkilde kun var taxeret 
til l "gerustet" Hest (-alm. var 2 a 6-), drog Kongen 
til Sjælland og videre Øst paa til nye Sejre og sluttede 
Freden med Lybæk først i 1536. Greven forlod Dan
mark, strengt og dog tillige naadigt tiltalt af Kongen: 
"Hvad vil I svare Gud for denne store Blodstyrtning? 
gjør dog itide Bod! jeg vil imidlertid mere anse vort 
Frændskab og mit eget, gode Navn end Eders Brøde og 
ikke hævne mig, men af Naade skænke Eder den Fred, 
I begjære !" Krigen havde kostet Penge: efter Sejren ved 
Øxnebjerg udskreves over hele Fyen en Sølvskat til Trop
pernes Sold: den halve Indkomst af Kirker og Præste
og Degnekald (-altsaa ogsaa af Anders Lachs-) og 
ikke saa faa Lod Sølv af Byer og Herreder (Odense 2000, 
Svendborg 600, Faaborg 200, Sunds Herred 858, Salling 
Herred 1940), - Alt vistnok to Gange; - desuden Mad
skat: f. Ex. 1535 skulde hver 10 Mænd i Salling Herred" 
giffue l test øøll och 6 sider flesk, for the haffue ingen 
fisk". Fyen frembød et sørgeligt Syn efter Krigen: over
alt udyrkede jorder, ødelagte Herregaarde og Landsbyer, 
delvis afbrændte Kjøbstæder, plyndrede Gaarde og Huse,-
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og saa Armod efter den dobbelte Krigsskat til Fjender og 
Venner . Nogle fradømtes deres Ejendom (Anders Ulfeld 
til Oregaard, Claus Bang i Svendborg m. Fl.) ; Andre be
lønnedes : saaledes Præsterne Hans Madsen (hvis to Søn
ner blev Præster i Svanninge og Horne, "det bedste Kald 
i ganske Fyen") og Hans Gaas i Svendborg (Biskop i 
Trondhjem 1549), der fik et Sølvkrus, der endnu 1740 
var i Skaarup Præstegaard (Hans Mindestøtte i Jægers
borg Slotshave)'~). Adelen fik størst Fordel af Krigen : Ga
ver og Privilegier, Gaarde og Birkeret: efter Biskopperne 
150 Herregaarde til Deling. Trods betydelig Ejendoms
skade under Fejden kunde da den fornævnte Claus Erik
sen til Nakkebølle og Erholm 1540 laane Kongen den 
store Sum af l 000 gode, fuldvægtige rhinske Gylden, for 
hvilke han fik Pant i 13 Krongaarde i Vesterskjerninge, 
som skyldte tilsammen 2 Læster (a 32 Tdr.) og 5 Pd. 
(å 20-24 Skj.) Hartkorn, 7 fede Galte, 1 /~ Td. og l Skj. 
Smør m. M., samt i en Mølle sammesteds (Vestermølle), 
som skyldte 14 Pd. Mel, og i en Gaard i Aastrup, "at 
beholde som et frit og brugeligt Pant, til det igjen blev 
ham og hans Arvinger afløst, dog at han ikke forhug
gede Skovene eller Jod Pantet forringe" (Salling Herreds 
Breve i Gehejmearkivet; her efter den ihærdige Arkiv
gransker Rasmussen-Søkilde). - Efter Krigen befæstede 
de Adelige deres Borge til Støtte for deres Uafhængig
hed: Egeskov, Glorup, Hesselager, Hvedholm, Nakkebølle 
og 20 andre paa Fyen. "Grevens Fejde" indledede Adels-

*j Hans Gaas's Stedfader, Raadmand i Svendborg Niels 
Mogensen havde før Reformationen funderet Vor Frue Alter i 
St. Nikolaj Kirke ved Gave af tvende Gaarde i Vester- og 
Østerskjerninge, hvorom der var en Retssag 1547, som Sted
sønnen tabte. Denne var tillige Møller - foruden Præst -, 
idet han 1546 anlagde den meget omstridte Pjentemølle. 
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vældens Tid foruden kirkeligt Reformationen. Samtidigt 
sank Gejstligheden og Borger- og Bondestanden i Magt 
og Betydning. 

No. 2. Hans Thomsen t 1556. 

I Hr. Hans' Præstetid grasserede den almindelige Pesti
lenise 1548, og var Is en paa Østersøen 1546 saa stærk, 
at man kjørte med Heste og Vogn fra Sjælland til Mek-
1enborg. - Naar der paa et Kongebrev 1555 er noteret 
nedenunder: "Skarø til Vesterskjerninge" ( - hvad Wibergs 
Præstehist. har optaget), skal det være Østerskjerninge; 
men Øen blev samme Aar, ligesom Hjortø (tidl. til Bjerre
by) og Birkholm (tidl. til Humble p. Langeland), under
lagt Drejø, som havde 'faaet egen Præst 1535 (tidl. til 
Ærøeskøbing), og denne trængte til større Indtægt; -
efter Sagnet, da et Brudepar kuldsejlede og druknede 
paa Vejen til Kirken i Ærøeskøbing. Fra Rudkjøbing 
udskiltes Strynø 1589 (?) og fra Faaborg Avernakø 
1536 og Lyø 1592 (Pontoppidans Annaler III, 339). -· 
Formodentligt have Vskj.-Ulb. Kirker eller ialtfald Hoved
kirken i Hr. Hans' Tid faaet Exemplarer af den af Chri
stian III 1550 bekostede, første danske Bibeloversættelse 
ved Chr. Pedersen, da den efter kgl. Befaling skulde an
skaffes af hver Landsbykirke til Præstens Tjeneste; -
ligesom senere Hans Thornissøns ?salmebog 1569. Disse 
Bøger samt Kirkeordinantsen 1539, Manualen 1556 (Alter 
bog) og Gradualet 1573 (Koralbog) skulde lænkes ved 
jernkæder til Degnestolen; bortkom de ved Præstens 
Forsømmelse, skulde han afsættes. -

No. 3. Jens Andersen Tuxen el. Teuxen 1556-1604. 

Født c. 1533, resid. Kap . i Svendborg, forflyttet til 
Vskj.-Ulb. 1556, t 1604 som jubellærer, - samme Aar 
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som hans Provst i Espe, Laurits Jespersen, døde, Fader 
til 18 Børn, hvoraf 6 bleve Præster, og Stamfader til 
Slægten Pontoppidan (Latinisering af Sognenavnet Broby). 
Hr. jens's Kaldsbrev 6-4-1556, - paa en lille, uanseelig 
Lap Papir i Rigsarkivet -, lød saaledes: "Wij Efftschrne 
Kijerstijne Tymands datter knud Ottzens efftherleffuerscke 
till rudkiell, hr. Hansz mattszen sogne prest til! suannige 
kircke, prouist udj saling herritt, ancters michelszen udj 
vlbøllj, hansz nielszeen, christopher schriffuer ibidem, per 
clauszen ij Ore, nielsz hanszen, laursz hanzen oc hansz 
sterck udj scherninge kiendis oc giøre wittherliige for 
alle udj thette wortt opne breff: anden poske dag anno 
1556 ware wij forsamlede paa vlbøllj kiergordet oc men
nige sognemendit om en sogne prest att kalle oc uduelle 
till vlbøllj oc scherninge sogen effther saliige her hansze 
død oc affgang oc wij tha effther kongeHige ordinandz 
ware tillmeltte en god Christen mandtt at kalle oc uduelle 
til! samme sogen ij hans stedt paa mennige sognemendtts 
wegne. Tha effther wor oc alle sognemendtts willie oc 
begering udj vlbø1lj og scherninge sogen haffue wij vd
uald, kallett oc begerett oc nu mett thette wortt opne 
breff udj alle maade vduelle, kalle oc begere hederlige oc 
fornumstig (forstandig) mandtt her jens anderszen cappe
lan til! St. nicolaj kircke udj suenborg til! wor rette sogne 
pres t oc ingen anden; wii wilte ud j alle maade oc gi øre 
hannom then tilbørHige rentte oc rettighelt som osz bør 
o c wij pleye at t giffue wor rette sogne pres t; at t saa er 
gangen og faren udj alle maade som formelit er. Til yder
mere widnesbyrde oc bedre foruaring trycke wij wore 
besegling nedenpaa thette wort opne breff". (Nedenunder 
8 Segl, hvoraf kun de 3 endnu ere hele, og Lidt tilbage 
af det fje~de). - Ifølge Kirkeordinantsen af 1539 skulde 
"de Bedste i Kirken" ;,: "7 af de menige Sognemænd 

Svendborg Amt 1923



26 JENS ANDERSEN TUXEN 

Udvalgte" (1542) sammen med Provsten udvælge "en 
bekvem Person" til Stedets Præst ved Vakance; Biskop
pen skulde billige, og Lehnsmanden paa Kongens Vegne 
stadfæste Valget. Senere overdrog Kongen Kaldsretten 
til stedse flere og flere Adelsfolk ("Patronatsret"), indtil 
Kancelliet 1660 og den enevældige Konge 1683 forbe
holdt sig selv Retten til de Embeder, de ikke lod Adelen 
besætte efter Bortsalg. -

Af Hr. jens's IO Børn "levende og døde" (1589) kjendes 
5: l. Anders, Præst i Tranekjær, t 1629;- 2. Niels, Degn 
i Kirkeby, senere Faderens Eftermand; - 3. Morten, som 
"undertiden tjente i Kjøbenhavn Fru Margrethe" (fra Rødkil
de), og som Faderen vilde 1589 have ordineret, hvad neppe 
er lykkedes, fordi "Handen huggen sønder i Købnehaffn" 
(Biskoppen) (Studenterlivet i Hovedstaden var da meget 
raat og uvorn med Svir, Slagsmaal og Gadeoptøjer, hvor
for Kongen nødtes til at befale 1598, at ingen Student 
maatte færdes paa Gaden, "naar Klokken hun er slagen 
halvgaaen 7"); - 4. jens (Johannes), Studiosus 1589 og 
1598 "Degn udi Ulbølle og til Vesterskjerninge" isteden
for Anders Hansen, som 1594 var "opsætsig mod Præsten", 
men dog fik "godt Vidnesbyrd" af Menigheden; - og 
5. Datteren Elisabeth, t før 1589, Moder til 7 Børn i 
Ægteskab med Præsten i Stenstrup Gregers Krag, som 
blev Farfader til Præsten No. 8 og 1589 havde "gifte 
Tøszer". jens var "siddende Degn", "Sædedegn" (- mod
sat "Løbedegne" fra nærmeste Latinskole), - med Degne
bolig og svarende i Afgift ("Degnepension") af begge 
Sogne til Faaborg Skole 4 a 6 Skj. Byg a 8 Sk. og 3 
M. til Vadmel til fattige Peblinger. Degnene "skulde 
kunne læse og skrive skikkelig Latin og sjunge alle Mes
ser, Officium og alleluja paa Latin" (paabudt endnu 1562), 
samt "læse med Børnene" (;,: Katekismus). 
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25-9-1573 gjorde Frederik II vitterligt fra det af ham 
istandsatte og beboede Koldinghus: "Hr. jens Andersen har 
berettet, at hans Præstegaard i Ulbølle, hvori han nu boer, 
ikke er saa god, at han deri kan have sin tilbørlige Under
holdning; men i hans Annex Vesterskjerninge ligger en 
Gaard, som er bedre. Det tillades ham derfor at flytte i den 
Præstegaard i Vesterskjerninge, og at hans Efterkom
mere Sognepræster til forte Sogne altid herefter skulle 
blive boendes der". Dernæst tilskrev Kongen Axel Vif
fert (Lehnsmanden) 18-1-1574: "For nogen Tid siden er 
der bevilget Hr. jens i Ulbølle at maatte bekomme en 
Gaard i Vesterskjern til Præstegaard. For at nu Bonden, 
som maa rømme Gaarden i Vesterskjerninge (Kronens), 
ikke skal være husvild, maa han uden Stedsmaal (Ind
fæstning) flytte ind i den Gaard, Hr. jens i Ulbølle hidtil 
har beboet" (Fyenske og smaalandske Registre No. l 
Fol. 42 og Tegninger I, 25. Rørdams "Danske Kirke
love" II, 219.) Flytningen af Præstens Bopæl fra Ulb. til 
Vskj. (skraas overfor det nuværende Apothek) maa dog 
være foregaaet langt senere (saa at Tidsangivelsen i de 
to sidste Udg. af Traps "Danmark" er fejl); thi 15-6-1589 
udgik Sendebrev til Lehnsmanden i Salling Herred, Lau
rits Brockenhuus om "at lade Præsten jens Andersen faa 
en Gaard i Annexsognet (Vskj.) til ret Præstegaard, da 
han har den afdøde Konges Brev (af 25-9-1573) derpaa, 
og igjen lade den derpaa boende Bonde faa Præstens 
Gaard eller tilbagebetale ham hans udgivne Stedsmaal" 
("Kancelliets Brevbøger" 1908, S. 186). -- Aaret efter 
Hr. jens' Død fældedes paa Salling Herredsthing l 0-9-1605 
en Dom, ifølge hvilken "Tungehaugen, som Hr. jens Tuxen 
bevilgede den Bonde, som boede i Vesterskjerninge An
nexgaard, sin Livstid at nyde, imod at denne godvilligen 
vilde gjøre ham denne Gaard ryddelig og inddrage i den 
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tidligere Præstegaard i Ulbølle, skulde efter Bondens Død 
følge Vesterskjerninge Præstegaard, paa hvilken Grund 
den ligger'' (Efter en Embedsbog i Landsarkivet, hvor 
Salling Herreds Thingbøger først begynde 1613 og fort
sættes med Afbrydelser indtil 1637). Senere tales om 
"Præstens Andel i Rug i Skovhaven, som kaldes Tunge
hafven"; - den laa i Søndermark ( 1779). - Den gamle 
Præstegaard i Ulbølle, som laa Vest for den nuværende 
Skole (- i hvis Have der for faa Aar siden er opgravet 
en gammel Sølvske med Bogstaverne j. A., Bomærke og 
allegoriske Figurer, "i Formen lignende Erik af Pommeros 
Ske i Fabricius' Danmarkshist "), blev Annexgaard, hvoraf 
Præsten som Husbond nok først (før 1690) fik "al Her
lighed" (Landgilde, Fæste m. M.), siden blot de 3 Parter 
Korntiende og hele Kvægt;enden, da den blev Rødkildes. 
".Men hvorledes Gaarden som utvivlsomt en Mensalgaard, 
der bortfæstedes af Sognepræsten (som Præstegods), er 
kommen under Rødkilde, er vanskeligt at indse; dog: de 
adelige Godsejeres Vilkaarlighed i hine første Dage efter 
Reformationen forklarer dette som saa meget andet", 
skriver Præsten No. 15, som dog fejler med Tidsangivel
sen. Rødkilde udflyttede Gaarden c. 1782 til "Toestoft" 
(Thorstoft); - Stuehuset med gamle Zirater over Dørene 
blev staaende (- vistnok ombygget -) til senere Ud
flytning til Langemark (solgt 1798). Den i den gamle 
Præstegaard indflyttede Mand kaldes Rasmus "Bonde" el. 
"Præstegaard", t c. 1593, og efterfulgtes af Niels Peder
sen "Præstegaard", som 1611-12 gav i Landgilde 2 Pd. 
Byg, Havre, l G a as og 2 Høns; - senere antageligt af 
Hans Pedersen "Præstegaard", hvis lill'e Barn døde 1702, 
og af Rasmus "Præstegaard", som "i Skoven blev ihjel
slagen 1774 - 50 Aar gammel - af et Træ, som faldt 
paa ham, da han skulde save det over, efter at det var 
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fældet". Rødkilde tilskjødede Gaarden med 6 1/ 2 Td. gl. 
H. for 2800 Rdl. til Sognefoged Anders Hendriksen Bars
march, t 1813, hvis Enke døde 22, 82 Aar gl., paa Af
tægt hos Svigersønnen (siden 1794) Rasmus Andersen 
Krog fra Gaarden Galbjerg, som, efter at være bleven 
Husmand og Enkemand 31, døde 43, 72 Aar gl., som 
Almisselem i Fattighuset Efter ham Mads Hansen Skade 
fra Bondetofte fra 28, t 64, 66 Aar, Svigersøn (60) Hans 
Vilh. Andersen 65, med Guldbryllup 191 O, t 1921, 93 
Aar, og dennes Søn Anders Andersen 1911. 19 b. fra
solgt 98. - jens Tuxen var Præst under de 3 første 
evangeliske Biskopper i Fyen : Hans Jørgensen Sadolin 
1539 - 59, Niels Jespersen t 1587 og Jacob Madsen 
Vejle t 1606. I Blochs og Næraa's "Den fyenske Gejst
ligheds Historie" 11, 1790 haves Odense Synodeartikler 
1568-85, hvoraf kan sees, hvad der da foreskrevcs 
Præsteskabet, og hvad altsaa ogsaa Hr. jens havde at 
holde sig efterrettelig. Præsterne skulde "rette sig efter 
de paa Prædikestolene anordnede Timeglas ("Stundeglas"), 
at de ej prædike over een Time" og "have en vis Orden 
i deres Prædikener, som de skulde skrive, og hvert Aar 
prædike eet og det samme (- altid samme Ting og paa 
samme Maade og altid de samme Ting med samme Ord - ), 
at Tilhørerne des bedre kunne fatte det"; "i Prædikener 
maa ej bruges gjekkelige, latterlige, nedrige, opdigtede 
Ting, men alene alvorlige og passende til det, der af
handles". De skulde (for at undgaa 16 M. Danskes Mulkt) 
sørge for, "at Børn kom i Kirke l s te el. 2den Søndag 
efter de er fødte, om de og ere hjemmedøbte", "flittig 
studere, synderligt i Hemmingsens Skrifter", "præstere et 
klart Register paa alle deres theologiske Bøger", "holde 
sig ved Konventer fra liderlig og ublue Snak, Drukken
skab og unyttige Disputer" ("ingen Disputatser tillades 
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angaaende Herrens Nadver eller nogen anden omtvistet 
Ting.") og "skicke siig y deris Bondergilde hederligen, 
tuctige og beskedelige oc icke som en Hob omflaatte 
ephterdi di skal werre et Spigell oc exempel for andre". 
De maatte ikke befatte sig "med Besværeiser (Manen) 
og andre Djevlespil", - ikke "give Syge Altervin for 
Øjensvaghed eller Ørepine", - ikke holde "Christmesse" 
om julenat 12 Slet eller om Morgen 4 Slet, som her thill 
Dags er skeet paa Herregaarde o c andensleds ", - ikke 
"gjøre Barselgilder længere end e en Dag", -- ikke ,, verre 
Skaffer til noget Brøllup eller Verdskaff, ey heller Aller
mand y nogen Bygilde", - ikke "selff Person \igen gaa 
om ij sit Sogn ephter Æg oc slig Rente, men lade sin 
Suend oc Tienere eller en anden med Degnen eller huem 
h and will sancke sig saadan Renthe; thi det er saa gaat 
som nogen spottelig oc gerrig sordes (Nedrighed), som 
icke wel bequemmer en Gudtz Ordtz Thienere", - og 
ikke (- under Straf at afsættes fra Embedet -) ,,have 
Bøsser hos sig, enten i Huse, paa Reiser, i Mark og 
Skov eller anden Sted, eller holde jagthunde". Præsterne 
skulde (under 4 gamle Dalers Mulkt -) "forbyde deris 
Hustruer offuerflødig, wsømmelig Klæde Sed, som den
nem retteligen icke sømmer, synderlig Fløyells Kraffuer, 
Kamlotz Kjorteler (vævet Uldtøj af Kamelgedens Haar), 
Dammaskes Trøyer oc høyge standende Krumkraffuer. 
lcke heller skal Prester haffue douellt ruer (Rynker, 
Folder) om theris Skiortekraffuer"; - deres Klædedragt 
skulde være anstændig baade hjemme og ude; - lige
ledes deres Børns i Skolen: disses "Kappe maa naa ne
denfor Knæene; Kraven derpaa kun 3 eller højst 4 Fingre 
bred; Kjolen af samme Længde, med snevre Ærmer; 
Vesten maa naa til midt paa Laarene; Kabusen passende 
til Hovedet, uden bredt Slag; i Benklæderne allene een 
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engelsk Alen". "Skoledegnene, naar de bydes til Gjeste
bud, maa ej dandse eller drikke sig drukne; men, naar 
Maaltidet er endt, skal Præsten advare dem om at reise 
hiem".-

Biskop Jakob Madsen Vejle, der havde studeret i Witten
berg, var almindeligt agtet og yndet og som Biskop en 
nidkjær og utrættelig Visitator, .der efter 7 Aars Forløb 
havde besøgt alle Menigheder i sit vidtløftige Stift, hvor
til da horte Als (indtil 1819), Femern, Lolland og Falster 
(indtil 1803), - ofte flere Gange sammesteds; saaledes 
i Faaborg i hvert af hans 18 Bispeaar undt. l. Han 
kunde holde Visitats baade Kl. 6-7 Morgen og Kl. 9-
1 O Aften og engang i 7 Dage i 21 Kirker og 16 Menig
heder. Han var ivrig for at udrense af Kirkerne alle 
papisti ske Levninger: Vievandssten, Røgclsekar, Mon
strantser (Gjemmer med en større indviet Oblat til Be
slwelse), overflødige Altre (undertiden 2- 4) og "Skarns" 
Altertavler med Helgener (f. Ex. Antonius med sin Gris) 
og med jfr. Maria i "Solgitzel" (Solglands; - Aab: 12,1) 
og med Krone. Han paatalte, hvad der var imod Ritu
alet (f. Ex. Præsters Knæfald for Brødet og Vinen med 
Korsets Tegn), og hvad der var Vanhelligelse af Kirken 
(Præsters og Andres Korn, Halm, Hø, Øl og Fade med 
Mel i Kirkerummet). Strengt irettesatte han Præster og 
Degne for Drukkenskab(- meget almindelig!-), Usæde
lighed, "Bordedage" (Slagsmaal), Haardhed mod Hustruen 
og Overdaadighed (f. Ex. 15 Retter Mad ved en Visitats 
1601 i Nr. Aaby), - men ogsaa Præstekoner ("N. N. 
fik af mig en Skrabe; hun skulde tage Vare paa hendes 
Rok, ikke paa Stevning at udgive") og Borgroestere (- om 
den drikfældige Konsul i Assens: "aldeles et Svin af 
Epikurs Hjord"). Om Degne: "en underlig Kompan" 
(i Ollerup og Horne), - "en Sinke, som sjunger daar-
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ligt", "sjunger gjennem Næsen", - "duer inthet", -
"et lille Barn" , "en Fantast", - "skal (!) ægte Forman
dens Enke", - "slog Pintsedag l Mand i Hoved en 
Kande i synder" o. s. v. Bispen kunde ogsaa kjærligt 
søge at forlige uforligelige Ægtefæller og Brødre (f. Ex. 
Præsterne i Ollerup og Egense). Ofte fik han at mærke 
ved sine kirkelige Bestræbelser, at det var Adelsvældens 
Tid f. Ex. 1590, da han vilde have et Alter i Næraa 
Kirke bort, og den senere nævnte Laurits Straale paa 
Torpegaard svarede, at han havde ikke bygget det og 
ikke heller vilde nedbryde det. - Af Biskop Jakob Mad
sens af Pastor Crone 1853 udgivne Visitatsbog, hvori er 
en Blanding af Dansk og Latin, gives her et Uddrag for 
Vskj.-Uib.'s Vedk. , med Oversættelse af det Latinske og 
med indskudte Bemærkninger i Parentheser. - "A o. 1589 
jul. l Kl. l O visiterede jeg i Vesterskjerninge. Tiende
ydere 31 ( 1687: 42). Hr. jens Andersz: Alder 56. Han 
prædikede ikke, men i den anden Kirke. jeg gjorde min 
Skyldighed. Degen sidendis. Begge godt Vidnesbyrd. 
(Biskoppen udspurgte om Præsters og Degnes Liv og 
Lære). Kirken paa i t Berg, tornet; noget Bly paa nor
des te Side ; Latter (Lægter) bare (1599 "K.irken fejler paa 
Tag"). l Clock synder og bruden (Ny Klokke først 5 
Aar efter, med latinske Uncialbogstaver: "Mens jeg træk
kes, hører! jeg kalder Eder til Livets Glæder. Matthias 
Bennick e, gjorde mig 1594". Klokkestøberen boede i Ly
bæk). Alt hualde, 5 Huellinger. Meget bygfallen. Knud 
Bilde til Flintholm (forarmet Adelsmand) Kirken plictige, 
opbær Kornet: 2 el. 21

/ 2 hundr. Dr. l liden Taffle met 
Crucifix oc begge Marier ved Siden. l Altere nederfor 
Choret, affbrødis. l Magestrans (Monstrants) bort (4 
Gange paatalt). Fonten i Tornet. (Bispen ønskede Fon
terne i .Koret). Prædickestolen paa Hiørnet mod Synder-
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side. Kirkegonlsmur Kamp, nederfallen nogre Steder. La
den (Kirketiendeladen) ond, faller neder. Westerskernings 
Mølle, t Quern, hør Knud Bille til (maaske var det der 
i Vskj. han døde 1592 i yderste Armod), løber af Olderop 
Sø. Ingen A ar, Søer". - "l juli j A o. 1589 Kl. 2 vis i
terede jeg i Vlbøl. Tiendeydere 30 (t 687: 45). Hr. jens 
Anderszon, røskeget (de katholske Præster var ragede). 
Hustru Eline, l O Børn. God Røst, langsom, lærer godt. 
"Hjartens Christen", en stor Smigger (sagtens brugt vel 
ofte i Præstens Prædiken). Drog aff Kjortelen, hand vilde 
i Serken (;, . Messeskjorten; i Tved: "l lang Meszeserk, 
hand kleder sig i". 1587: "De lange Messesercke, der 
kiltes, skalt affleggis och mand ska11 1\iøbe Røchelin igien 
";,. en Slags Messeskjorte?). Hand fremsatte Luc. l: 
Maria stod op, Undfangelsen ved den Helligaand. Tre 
Undere: l. det springende Foster, 2. Elisabeth, 3. Marias 
Lovsang . . . Degnen Hans . . . skal give mere til Sko
len (end 4 Skj.; se S. 26). Begge godt Vidnesbyrd. 
Templttm paa et høyt Berg; Tornet mit for Norside paa 
Kirken; ingen Lofft ud j (oplagt 1599). 2 Cloeker der 
udj. Kirken met Tegel meste Parten. Hueilinger 4. Alter 
Tafflen Chrj crucifix met Reffuern, Fløjeler (to Døre til 
at lukke i for Ta·;len) malet. Fonten i Westerende. Prædike
stol Fyr, nederfor Synderende aff Choret. Stager 2 Mes
zinge. Laden forfallen for Tag. Unnevad s Mølle (- ikke i 
Ul bølle Sogn! -· tilhørte Hvidkilde ), 2 Querne (P a a den 
Tid kun 2 Vejrmø11er i hele Salling Herred, - 1809 den 
den første i Svendborg, l 0-20 A ar senere en i Ul bølle 
Langemark, afløst i Halvtresinderne af den nuværende ved 
Chausseen) Huidvads Aa ... ".-"Visiterede 1594 Ap. 
3. Begge godt Vidnesbyrd. Degnen rebelsk overfor Præ
sten (S. 26) Om Eftermiddagen i Vlbøl. Faa Sognefolk var 
tilstede . . . " (Efter Visitatserne 1589 spiste Biskoppen 

3 
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hos Fru Margrethe paa Rødkilde og overnattede vel der, 
da han næste Dag skulde visitere i Faaborg; men, da 
han 25-5-95 Kl. 9 Aften kom fra Ulbølle til Faaborg, 
havde han ikke været paa Rødkilde, da "Margrethe ikke 
var hjemme"; hun var paa Taarbækgaard, hvor hun døde 
knap en Maaned efter). - "Visiterede Ao. 99 Apr. 3 
Kl. 12 Middag i Vesterskjerninge. Alt vel. Od der inthet 
(thi Frokost i Ollerup efter Gudstjenesten der Kl. 7, Mid
dagsmad i V. Aaby). jeg holdt en Formaningstale (- maa
ske som andensfeds Opmuntring til "stadigt at høre Guds 
Ord, uden hvilket ingen Frelse, at tage Børnene med 
i Kirken og sende dem i Skole" -). Præsten svagelig 
af Alderdom (66 Aar), da i Templet. Kl. 3 i Vlbøl. jeg 
ventede længe paa Menigheden, og her var Præsten ikke 
tilstede ... ". - Da Hr. jens havde døbt i Vesterskjerninge 
Kirke et 13arn fra Bejerholm, hviken Ga:1rd vel havde megen 
jord i Vskj., men laa i OliJerup Sogn, stævnedes han af 
Hr. Niels Knudsen i Ollerup 1580. Dommen, som er 
ukjendt, afsagdes i Faaborg af Provsten Laurids Jesper
sen i Espe og Præsterne i Svanninge og Haagerup. 
Samme Ollerup Præst ("flinskallet" kalder Bispen ham - ) 
procederede ogsaa med Sophie Lunge paa Nielstrup om 
Præstegaardens halve Avling, som Næstformanden havde 
maattet afstaa, og som nu fradømtes Kaldet. -

Syvaarskrigen 1563-70 paaførte I-ir. jens og alle 
hans Kaldsfæller store Skatter: 1563 en Pengeskat, flere 
Gange en Fetaljeskat (Kjød, Flæsk, Mel, Malt, Salt, Gryn, 
Havre) og 1566 en Sølvskat. - · 1573 udkom den første 
danske Almanak, som skulde fortrænge de tydske, - 
nemlig mathem. Prof. Dybvads eneberettigede, til hvis 
Trykning Bogtrykker Laurits Benedicht i Kjbhvn . fik Ene
ret. 1627 forbødes Salg af en lybæksk Almanak. -
20-10-1585 "en Thimme offver Midnath blesde en Y sige-
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lig stor Storm, som icke mange kand mindis och giorde 
stor Skade paa Husse, Skiff och Skow och an dit h mere"; -
og 9-5-1598 "wor Herre Himmelfarss Dag w ar ith stort 
Wer med stor Sne och Blesth, som icke haffver werith 
sligt y Mands Minde" (Fra Nakkebø!le). -

- 25-3-1589 udgik kgl. aabent Brev med Gjentagelse 
af Forbudet fra 14 70, 1480, 1518 og 1560 mod at bruge 
ulovlige Havne paa Fyen, bl. A. ved Skjerningaa, Ulle
mose og Skovsbo. Der ind- og udskibedes Korn, Øxne, 
saltet Kjød, Humle, Staal, Salt m. M. Trods alle Foran
~taltninger havde Strandfogederne nok at gjøre, og det 
var ikke sjeldent, at Lehnsmændene kunde opføre i deres 
Regnskaber betydelige Indkomster af ,,forbrudt Gods, op
taget paa kgl. Maj.'s Strande i Sydfyen". De gamle Lan
dingspladser ere lige til Nutiden benyttede til Smugleri. -

I Sommeren 1590 har vel Hr. jens -ifølge Paabudet 
til alle Præster - fra Prædikestolene i Vskj.-Ulb. Kirker 
takket Gud, ·"fordi han saa lykkeligt og vel havde ført Kong 
Jacob og Gemalinde (Prindsesse Anna) til Skotland og 
den danske Flaade tilbage igen", - saa meget mere, da 
Margrethe Skrivers, Kisten Søntags og Anne Vintappers 
m. Fl. i Kjøbenhavn havde forsøgt "at forgjøre og om
komme Kongens Skibsflaade". -

1591-92 blev Poul Lauritzen af Vesterskjerninge 
"rettet" til Sunds Herreds Thing for sin Misgjerning, 
"og hans Hovedlod falder til Kronen". -

Indenfor jens Tuxens lange Præstetid døde 3 Søskende 
af Hvideslægten paa Rodkilde. Herregaarden siges at 
have Navn "efter de mange jernholdige Kilder omkring 
den, som farve Alt i Nærheden rustrødt" (- modsat 
Hvidkilde, "Wittekelde" 1376, med kalkholdigt Vand); -
maaske dog rimeligere af Røde :>. Sump, sur Plet i et 
Kjær, (jvfr. Røedkier 1682 i Ulbølle Nørremark, Rødkilde 

3* 
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ved Glamsbjerg og Svendborg, paa Møen, 3 Steder i 
Nordsjælland og 2 i Jylland, Røde Kilde 1623 i Herringe, 
Rødebjerg i Hundstrup, Rødbjerg Kilde paa Bornholm, 
Rødby, -bæk, -enge, -have, -høj, -klit, -lund, -mose, -slet, 
-sten, -vig). Det ældste Rødkilde laa lidt Nordvest for 
det nuværende, hvor Mur- og Tagsten af gammel Form 
ere fundne, og en rund Plads tyder paa, at der har væ
ret Taarn paa Borgen. Gaarden nævnes allerede 1314-
62 Aar før Hvidkilde -- som tilhørende Kongens Kammer
svend, Ridder Tyge Lauridsen Abildgaard ("Abbelgaard"), 
Hertug Valdemar Drost og vistnok Fange sammen med 
ham i 9 Maaneder paa Søborg Slot 1285. Han hørte, 
ligesom Gatskalk Litte paa Finstrup og Rane jonsen paa 
Ranildsholm ved Lun_degaard til Marsk Stigs Bande 1286; -
om han var med i Finderup Lade til det sidste Kongc
mord i Danmark, er dog uvist, --· li~c ledes om "han 
blev fangen, men slap løs". Dernæst deltog han og hans 
Brødre sikkert i Sammensværgelsen mod Erik Menvcds 
Liv 1312; - alligevel var Tyge 1313 med til at dømme 
de jydske Oprørere, blandt hvis Førere vare hans Brødre 
Niels og Timme til Margaarde. Aard efter skal han selv 
sammen med Flere være bleven paa Viborg Landsthing 
dømt fra Liv og Gods for Landsforræderi; - dog, naar 
Rasmussen-Søkilde siger i "Holstenshus og Nakkebølle", 
at han blev henrettet, er det rimeligvis Forvexling med 
Broderen (?) Timme Lauridsen (se Barfods Fædrelands
historie I, 434); thi 1318 nævnes Tyge som siddende i 
Hertug Christophers Raad og beseglende et Forlig mel
lem Hertugen, Ærkebisk Esger og de svenske Hertug
inder. Ved Erik Menveds Død 1319 maa han, 9en nye 
Konges haandgangne Mand, da ogsaa let have faae t sit 
Gods tilbage, ligesom de andre Fredløse (jvfr. Adelsaar
bogen I, II og IV og Thisets Stamtavler 1). - Adels-
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slægten Abildgaard, hvis første kjendte Mand ogsaa hed 
Tyge (1230 Medforlover for Valdemar Sejrs Løsesum), 
og hvis sidste Mand døde 1705, samt hvis Vaaben ud
viste et flettet, grønt Gjærde og 3 røde Æbler i Sølv
skjoldet og et rødt Æble mellem to forsølvede, harnisk
klædte Arme paa Hjelmen, var sammen med Slægterne 
Bekker og Limbek paa Dronning Margrethes Tid 1387-
14 12 af den overmodige Adels mægtigste, hvorom Dron
ningen udtalte forblommet, at hun maatte opsætte til 
bedre Tider "at skudde Abilden, bryde Bægeret og stem
me Bækken". -

I næsten 11/2 Aarh. efter Tyge A.'s Tid vides ikke 
Noget om Rødkildes Ejere indtil "Hans Poulsen (Hvide) 
til Rødkilde" nævnes 1461-2 (som Medudsteder af et 
Vidne i Fyenbo Landsthing og af et andet paa Sunds 
Herredsthing), og 1469 hans Broder "Otto til Rødkilde" , 
som efter det Aar - maaske ved Hans's Død - fly ttede 
fra Jylland, hvor "Fædrenegaarden laa i Vilsted Sogn ved 
Løgstør, til Fyen og 1498 - hans Dødsaar - pantsatte 
Gods i Lundløse (;:,. Lyndelse, 1553: "Lundlosze") til 
Mikkel Brockenhuus til Bramstrup. Brødrene nedstam
mede i sjette Led fra Marsk Stig og hørte ligesom denne 
(- samt Absalon og Esbern Snare, Jakob Erlandsen og 
jens Grand, Rane j onsen og maaske Niels Ebbesen - ) 
til den mægtige og berømte Hvideslæg t, hvoraf en Gren 
besad Rødkilde i tre Slægtled gjennem maaske 11/2 Hun
dred Aar, og hvis Vaabenmærke var en syvoddet Sølv
stjerne i blaat Felt i Skjoldet og samme Stjerne mellem 
to Arme paa Hjelmen . I det lange, tilslørede Tidsrum 
mellem Tyge Abildgaard og Hans og Otto Hvide har 
Gaarden muligvis været besiddet af Mænd af de to Slæg
ter, eftersom der mellem de to Brødres Stammefrænder 
var omtr. 1350 gjentagne Gange Ægteskabsforbindelser 
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med Tyges Slægt (se Adelsaarbogen I-XXlii). - Otto 
Poulsen Hvide til Rødkilde havde en Hustru af "Søblade
Skinkel"'erne paa Egeskov og Døtrene Margrethe paa 
Tommerup og Mette, hvis Dattersøn Oluf Brockenhuus 
blev Rødkildes Ejer efter Hviderne, men altsaa med 
deres Blod i sig. -

Ottos Søn Knud "Otzen" Hvide var Fætter til Poul 
Stigsen Hvide paa en forsvunden Herregaard i Katterød 
og til den i Fr. Barfods Fædrelandshistorie I, 620 om
talte Søhane (u. -røver) Otto Stigsen, ved hvis Død 
c. 1567 Marsk Stigs Slægt uddøde i direkte mandlig Ned
stamning (Stamtavle i Adelsaarbogen 1898). Knud, som 
et Par Gange er omtalt i "Grevens Fejde<< (S. 19 og 22) 
beseglede 151 O et Dokument til Vitterlighed, underskrev 
1526 sammen med Ejler Bølle paa Nakkebølle et Brev 
om V. A a bys Præstegaards Tilliggende og fik 1532 Be
faling til sammen med tre andre Standsfæller at kjende i 
en Sag um en Ager i Bjerne Mark og 1536 Følgebrev 
(Skjøde, Transport) paa 2 af Kronens Gaarde i Hundstrup 
(tidl. Bispestolens). Han var gift med Kirsten jakohsd. 
Tyrnand (Timann, Tidemand; se S. 20), som 1551 havde -
sammen med Kusinen Gese Timann - en Retssag med 
en Kjøbmand i Odense om en Fordring fra 1519 paa Ja
kob Timann - og døde 1562 efter 25 Aars Enkestand. 
Knud efterlod ved sin Død 1537 fire Børn: Søhanen Otto 
til Hønnerup, som 1545 havde forødt sin Fædrenearv og 
døde 1562, og Jakob til Rødkilde med Søstrene Anne og 
Margrethe. -

Jakob Knudsen Hvide- t St. Ibsdag d. 25-7-1563-
var 1550 med til at udstede Vedtægten for Fyen, -
skikkedes 1552 med 3 andre Hofsinder (u. Væbnere) til 
Kanundborg for at vogte den fængslede Christian II, -
sendtes 1553 til Island, var 1557 Skibshøvedsmand 
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paa et Togt til de norske Kyster efter Sørøvere, - deltog 
1559 i Ditmarskerkrigen, da en Kanonkugle borttog hans 
Hat og Hovedhud med Haar, - og holdt Bryllup 1/ 2 

Aarstid efter paa Nyborg Slot Fastelavnssøndag 1560 med 
Lene Gøye (Gjøe) "til Trunderup Gods" i Sunds Herred, 
Datter af Anders G. til Kjærstrup paa Lolland og Karen 
Walchendorff. Kongen gjorde Brylluppet (sammen med 
Axel Viffertz's); men det synes at have været lille og 
stille (paa Grund af Brudens Faders Død?); thi kun 14 
vare indbudne: Jakobs Moder paa Rødkilde, hans Broder 
Otto med Hustru og hans Søstre Anne (Enke) og Mar
grethe med Mand, Lenes Brødre Absalon til Løgetved 
(Løjtved) og Henning til Kjærstrup, Lehnsmand paa Hol
bæk Slot Jørgen Walchendorff og Søster Margrethe (for
gjort 1567) med sin Mand Jørgen Skinckel til Lammehave, 
Ølgard (Øllegaard) Walckendorff (Peder Falsters Enke paa 
Falster) og Landsdommer i Lolland-Falster Mogens Falster 
med Hustru Mette Walckendorff. Fru Lene havde som Enke 
Underhold fra 1582 fra og efter 1595 (Svigerindens Dødsaar 
paa Rødkilde) Ophold i det berygtede Maribo Kloster, 
men tilbragte - barnløs - sine sidste Dage paa Løjt
ved (Gjøernes), med Hans v. Mehlen paa Broholm til 
( 1608) kgl. udnævnt Lavværge istedenfor den retmæs
sige, og døde uden at efterlade sig Noget 1599 skyldte 
Lene 691/2 Dl. l O Sk. og l Læst Byg til en Borger i 
Maribo, der klagede til Kongen over, at han ofte og med 
stor Besvær havde forgjæves krævet hos hende; Konge
brev udgik da til Lehnsmanden om at indeholde hendes 
aarligc Genant (Pension) af Klosteret, indtil Gjælden var 
betalt. 1601 var Lene Gjøe indbudt af Kongen til at 
være med til at "bepryde" Statholder i Kjbhvn. Breide 
Rantzau til Rantzausholms Bryllup paa Kronborg med 
Karen Gjøe. -
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Anne Knudsdatter Hvide var før Rødkildes Brand 1535 
(S. 20) bleven gift med Jesper Friis af en ubekendt Gren 
af "Egern-Friiserne", Søn af Christian Friis og en Datter 
af Hans Pedersen til Højsgaard (Højbygaard ?) paa Lol
land, tapper og sejerrig Forsvarer af "Karnan" i Helsing
borg 1535 overfor en lybsk Flaade, Lehnsmand paa Mal
møhus 1541 -49 og paa Akershus 51-56, "paa Gislev
gaard og Hammergaard" i Norge, t 1558 paa Rødkilde 
(se "Saml. til Fyens Hist. og Topogr." VI). Fru Anne 
mistede 4 Aar efter Mandens Død sit vistnok eneste, 18-
aarige Barn Margrethe og boede og 'iøde 13-3-1577 
(begr. 25

/4 i Ul b. Kirke) i den maaske af hende c. 1560 
opførte Gaard i Svendborg Fruestræde, som nu er Mu
seumsbygning, og hvor der 1913 opdagedes Kalkmalerier 
med Egern-Friiseroes og Hvidernes Vaabener. Paa de 
øverste Stole i Koret i Svendborg Frue Kirke fandtes tid 
ligere de to Ægtefællers Vaabener og Aarstallet 1560. ---

Margrethe Knudsdatter Hvide blev efter 1554 gift 
med Enkemanden, Ejer af Kragerup, "Embedsmand paa 
Elmelund" paa Møen Claus Eggertsen ("Aagesen" i D. 
Atl.) Ulfeld, t 1566, fra hvis Farbroder Forræderen Kor
fits Ulfeld nedstammede i fjerde Led, og som havde 4 
Børn af sit første Ægteskab med Dorthe Lunge fra Tirs
bæk, hvoraf Margrethe voldte sin Stedmoder Græmmelse, 
idet hun som Enke vitterligt for Alle "førte et slemt, 
løsagtigt Levnet og trods tidligere Arrest stadigt var sin 
Slægt og Venner til Skam", hvorfor Kongen paabød 1578, 
at hun skulde "indmures (J. indespærres) for Livstid paa 
Thømmerup. Selv havde Margrethe Hvide ikke Børn, 
saa at ved hendes Død 1595 ( -- sikkert i en meget høj 
Alder, - 29 Aar efter Mandens Død, 32-3 efter Bro
deren Jakobs, 18 efter Søsterens, 58 efter Faderens og 
28 efter Moderens -) arvedes Rødkilde (og Anne Hvides 
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Ciaard i Svendborg) af den 70-aarige, i Slaget ved Svar
teraa 1565 saarede Oluf Brockenhuus til Sebberkloster 
ved Limfjorden (fra 1581 ,*) Søn af Margrethes Næst
søskendebarn Gese Timann og Broder til Godske Br. paa 
Pilegaard. Ved hans Død 1608 (smuk Ligsten i Sebber 
Kirke! -) gik Rødkilde over til Brejde Rantzau paa 
Rantzausholm (S. 39) og dennes Efterfølgere i 1/2 Aarh. 
(Kaj, Frands og Sophie Kajsdatter Rantzau, hendes Moder 
Anne og Morbroder Frands Lykke), indtil den ulykkelige 
Kaj Frandsen Lykkes Fald 1661. -

Som Enke lejede Fru Margrethe Hvide efter Sigende 
Ulbølfe Byjorder ved Stranden, og, da 20 Aar var for
løbne, og hun havde faaet Hævd paa dem, lagde hun dem 
til Strandhuse c. 1585 (Aldertids Hævd lovfæstedes først 
ved D. L. 1683); - og det er sandsynligt hende, der 
menes, naar . et Marknavn, som er overført paa en ud
flyttet Gaard i Ulbølle Langemark, var "Fruens Lejde" 
(J. Hvilejord; fyensk "at saa Byg i Lej"). Hun synes 
undertiden at have opholdt sig for længere Tid i Hoved
staden, betjent af Præstens Søn fra Ulbølle (se S. 26), 
og oftere har hun vel været med ved Kongehusets Fester 
af sørgelig og glædelig Art, - saaledes Il- 2-1559, da 
"den menige Adel i Fyen var tilsagt til at møde i Odense 
saa sortklædt som muligt med ligeledes sortklædte og 
hænglede (J. med Hængler, nedhæn,g-ende Hovedp)mt) 
Hustruer og jomfruer for paafølgende Mandag at følge 
den afdøde Konge til hans Lejersted" (i Odense), - og 
Søndagen 13-8 s. A., da den nye Konges Kroning fandt 
Sted i Kjøhenhavn med storsiaaet Festlighed, hvorom 
man faaer en Forestilling ved at høre, at 4 Lehnsmænd 

*) 1597 fik O Br. Stadfæstelsesbrev for Livs! d paa Kir
kens Part af Ulbølie Korntiende, hvoraf aarligt skulde svares 
6 Ørtuger Rug og ti Byg til Kirken (:J. 60 S kj. Rug og 72 Byg.) 
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skulde skaffe l 00 fede Galte, 1200 Lam, l O fede Kalve, 
1200 Par Høns, 16 Tdr. Æg og 78 Tdr. Smør, - at der 
Jaantes c. 400 Tinfade, c. 670 Tintallerkener, c 400 
Duge, l O Lysekroner, c. l 00 Lysestager, c. 40 Kj ed
ler og 16 opredte Senge, - og det gamle Torvs 
Stenbro optoges og bortkjørtes for Turneringens Skyld, 
men siden lagdes paany (60 Daler) (efter "Kancelliets 
Brevbøger"). - Til Ulbølle Kirke skænkede Fru Mar
grethe i sin Enkestand 1579 to svære, smukke Lyse
stager af lyst, gulagtigt Malm, mærkede med C. U. og 
M. H. i Forbindelse med Ulfeldernes og Hvidernes Vaa
benskjolde, henholdsvis med en Ulv og med en Stjerne. 
Denne Gave stod utvivlsomt i Forbindelse med et større 
Arbejde ved eller i Kirkebygningen Aaret forud; thi 4·6-
1578 fik Kirkeværgerne for Ulbølle Kirke "det Aars Af
gift af Kronens Part af Korntienden af Østerskjerninge, 
Olderup og Egens Sogne til deres Kirkes Bygning", imod 
Regnskab for Anvendelsen (- atter for A ar 1580). -
Fremdeles lod Margrethe pietelsfuldt ialtfald 2 af Lig
stenene i Kirken hugge i fint Arbejde 1573-77. Hendes 
Frænke og maaske Husfælle i nogen Tid Margrethe Hen
riksdatter Friis fra Ørbæklunde (Søster til den senere 
nævnte Fru Bertha paa Nakkebølle), som 1579 ægtede 
Hofsinden (Væbner) Laurits Straale paa "Taarbækgaard" 
(Torpegaard i S. Næraa) og døde Aaret efter, gav 1575 
som 25 aarig jomfru stærkt forgyldte Kalk og Disk af 
Sølv til Ulbølle Kirke; paa Kalken, hvis Kumme er for
størret 1874, et Krucifix og Egern-Friisernes og Bilder
nes Vaabener; paa Disken, som er opforgyldt 1891, et 
Kors og M. F. - Paa nævnte Gaard døde Margrethe 
Hvide - sikkert en ædel og from Adelsfrue - Tirsdag 
17-6-1595, 4 Dage efter, at Husets Frue Mette Bille tit 
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Lammehave, L. Straales*) anden, vel ogsaa med den Af
døde beslægtede Hustru, havde barslet (- "y Stenbuek
ens Thegen" - ), i hvilken Anledning Margrethe utvivl
somt var kommen til "Taarupgaard" for at være til Hjælp; 
Barnet døbtes da ogsaa med hendes Navn (og døde først 
1675 som 80 aarig Enke efter Niels Gyldenstjerne til Iver
næs). Fru Margr. oplevede da ikke Slutningen af Nakke
bølle-Tragedien i hendes Nærhed, som senere skal om
tales, og som hun maa have fulgt med Deltagelse. Over 
en · Maaned efter Dødsfaldet (- før 1602 alm. 6 Uger 
efter blandt de Adelige - ), Tirsdagen 29 Juli, blev hen
des Lig nedsat i Ulbølle Kirke, ved hvilken Lejlighed 
Biskoppen efter almindelig Skik i Adelen holdt Ligpræ
dikenen og vel fik det sædvanlige Honorar (- 16,40, l 00 
Rdl. eller, ofte foruden, 60- !20 Lod forarbejdet Sølv. -
Mærkeligt da, at det 1592 forbødes Præsterne at tage 
Betaling eller Gaver ved Begravelser!); - Biskoppen 
forblev Andendagen over paa Rødkilde. Margrethes be
slægtede Efterfølger paa Rødkilde har antageligt - i tak
nemmelig Erindring - ophængt 1599 i Kirkens Skib den 
Mindetavle af Træ, med forgyldte Zirater og med for
gyldt Kobberplade i Midten, hvorpaa siaaer forneden med 
gothisk Skrift: "Hun er hedensoffuit i Herren med hen-

*) Da L. Straale 1588 var med Flere indbudt af Kongen til 
et adeligt Bry11up paa Haderslev Hus "for at gjøre sig glade 
med Kongen", var han vistnok Enkemand. Hans Moder Fru 
Anne Skinkel, Peder Lauridsens Enke, havde 1584 en lille Dværg
pige, Datter af en Præst paa Fyen, som Dronningen havde 
Lyst til, hvorfor Absalon Gjøe skulde forhand le med Fruen og 
Præsten om Afstaaelse af Pigen til Kongen, "som vilde lade 
hende underholde sømmeligt". Laurids, som 1587 havde Næraa 
og Østerskjerninge Kongetiender i Fæste for l gl. Dl for hver 
Tønde Rug og Byg og ' /2 for Havre, døde 17-3-1596 paa Vej
legaard Straale, Bild og Hvide vare blandt de over 70 danske 
Adelsslægter, som uddøde 1559-1648, saa at "kun Stubbe og 
vissent Løv blev tilbage". 
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des Forræderne 1595 oc er forsamlet til sit Folk". "jeg 
ligger oc soffuer oc opvoger; thi Herren opholder meg. 
Ps. 3. Christus er de Døde deri s Opstandelsse''; - paa 
Pladen med latinske Bogstaver: "Her leger Begraved er
lige oc Welbyrdir·e Frou Margrete Huiden tilt Rudkeld, 
salige Ciaves Wlfelds Efterlever~ke, war salige Knud 
Ottesens Daather tilt forbemeldthe Rudkeld, oc kaliede 
Gud hinde paa Thaarpegaard d. 17. juni 1595, Gud gifue 
hinde med alle tro Christne en glædelig, ærefuld Opstan
delsse. Amen" . Et andet Mindesmærke for hende og 
hendes Mand er en Ligsten paa Kirkens Kormur, med 
Vaabener og vedføjede Slægtsnavne, i Kanten tilvenstre 
nedad: Ulfeld, Stralendorff (- drop), Grube, Espelgaard, 
Brock, Krumdike og Basse; tilhøjre: Hvide, Timann, Skinc
kel, Bild, Krumdike, Ulf, Rantzau og Sandberg. Sand
stenen var endnu i Præsten No. 17's Tid indfattet af en 
(1862-3 opmalet) Træramme med to riflede korinthiske 
Søjler, en Frontespice med forskiellige Figurer (navnligt 
en Regnbue, hvorpaa Herren thronede, trædende paa jord
kloden, med Sol og Maane ved Siderne) og med Grav
skrift med latinske Uncialbogstaver nedenunder: ("Her 
liger begrafven erlig oc velbyrdig Mand Claus Ulfeld af 
Rødkæld ruet sin kære Hostru Fru Margrete Hvide. Gud 
giffve them baade en salig Opstandelse, oc kaliet Gud 
Claus Ulfeld det Aar 1566"), - samt et Fodstykke med 
de Dødes Opstandelse i Udskæring og underneden: "Staaer 
op, i Døde, oc gaaer for Dom, -- staae nøgen som I i 
Verden kom, - O c seer nu, hvad I før hafver giort; -
det er aabenbare baade Lidet oc Stort; - O j es u Christ, 
barmhiertig offver alle, - - vi arme Sindere paa Dig kalde,-
Du døm os af Naade oc ei af ret, - som Du vor Frel
sere har jet (;,. forjættet) , - Fru Margrete Hvide, salig 
Claus Ulfelds til Røkeld mon hun hede, - som lod tenne 
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Steen hekoste oc rede" (Træværket opmaledes 1863 og er 
nu borttaget. Ogsaa i Kragerupgaards Sognekirkes Kor 
i Ørslev findes en Ligsten over Cl. UHeld) . - I Kirkens 
Vaabenhus staa fra 1862-3 4 andre Sandstensmonumen
ter, som oprindeligt have ligget i Korets Gulv, inden
og udenfor Knæfaldet, og som derfor ere en Del afslidte, -
til Minde om Knud og Jakob Hvide, samt Jesper Friis, 
og deres Hustruer og den Sidstnævntes Datter Margrethe, 
der er afbildet som fuldvoxen, vandrende med en Bog i 
Havealleer med Kirke og Borg i Baggrunden; - paa den 
Førstnævntes Sten staa to Børn, en mindre Dreng og en 
større Pige (Jakob el. Knud og Karine?) ved Siden 3f 
Forældrene, imellem hvem foroven et Krucifix. Lig
stenene, hvoraf 3 ere afbildede i Abildgaards Tegninger 
i oldnordisk Museums Bibliothek, vise Riddere i Rustning 
og med Vaaben og Ridderfruer i Datidens Dragt, hæng
lede med et langt, smalt Stykke Tøj fra Hoved til Fod; -
2 af Ridderne ere i Harnisk og med Hjelm, Sværd og 
Stridsøxe, l i Læderkøllert og med Sværd alene. Vaa
benerne i Randen af Stenene oplyse om Ahnerne i to Led 
opad, Mandens til den ene Side og Hustruens til den an
den, og i hver Række er første Vaaben Moderens, der
efter de to Bedstemødres og sidst de fire Oldemødres. -

I j ens Tuxens 13 sidste Leveaar taltes der sikkert 
meget i og udenfor hans Hjem om, hvad der forefaldt i 
Omegnen af opsigtvækkende, sørgelige og grufulde Be
givenheder: Drab paa Finstrup, Hexeri paa Nakkebølle, 
en jomfrus "Indmuring" paa Egeskov og Pesten, som 
1593-4 rasede i Faaborg, hvor bl. A. Sognepræsten 
og Hans Hustru bleve Ofre for den, og atter 1603, da 
Eftermanden og alle hans Børn paa et nær døde af Pe
stilentse (500 i Middelfart 1603 og 400 i Nyborg 1604); 
mon ogsaa jens Tuxen 1604? -
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Den myndige og virksomme, haarde og proceslystne 
Knud Venstermand paa Finstrup (senere "Holstenshus"), 
som 1579 havde faaet Kronens Herlighed i to "Kirke
gaarde" (;:,. tilhørende Kirken) i UlbølJe ror andet Gods, 
og af hvis Sostre Anne var gift med Godske Brocken
huus til Lejholm (Pilegaard) og Cathrine med Broderen 
Otto Br. til den nu forsvundne Herregaard Voilerslev ved 
Odense ( - Svendborgs højagtede Amtmand Grev Bro
ckenhus Schaks Stamfader - ), ~kød en Bonde paa Fin
strup 1591. Ogsaa de Adeliges Ugjerninger b leve -
trods modsatte Fremstillinger - straffede og det strengt: 
Peder Nordby blev saaledes halshugget 1595 ved Slottet 
i Kjøbenhavn, fordi "han havde stucket syn Kari død i 
Othensee", Birgitte Rosenkrantz 1608 og Gjord Kaas for 
Blodskam, Albert Skeel 1609 for Mord, Joachim Brock
dorff 1610, Palle Frii.; og Hans Munk 1616 og jl'r. Si
bylle Gøye 1635 for Barnemord, - og, da Laurits Bro
ckenhuus fra Egeskov, Søn af den berømte Frands Br., 
som faldt ved Varbjerg 1569 sammen med Daniel Rant
zaw, havde som kun 19-aarig Hofsinde dræbt 1571 '' uden 
skjelJig og billig Aarsag" en Kvinde i Kjbhvn., maatte 
han kjøbe sin Fred af Kongens Naade for den meget 
høje Sum af l 0,000 gamle Daler*). Men for Knuds Vens ter-

*) Dog holdt han samme Aar Bryllup paa Egeskov med 
Admiral Peder Skrams lærde Datter, en 27-aarig Enke, og Kon
gen gav ham - maaske senere - Nyborg Lehn, hvortil Sal
ling Herred hørte. Som Lehsmand fik han 1597 i aarlig Ge
nant (Lønning) 100 Dl., 10 Læster Rug, 16 Byg og 9 Havre, l 
Læst 6'/2 Td. Smør, 40 Bolgalte, 30 Øxne, 150 Faar og Lam, 
152 Gæs, 12 Tdr. Gryn og ' /10 af uvis Indkomst; men han skulde 
stalde og fodre godt 20 Øxne for Kongen om Vinteren og tjene 
Riget med 10 geruste Heste. Da Vskj. Kongetiende blev ledig 
1597 ved Fru Madelen Banners Død, skulde han bortfæste den 
for højest mulig aarlig Afgift til Markus Bille paa Hvidkilde, 
som ønskede den i Fæste. 1585 havde han, efter Klage over 
ham, faaet alvorligt kgl. Paabud om "ikke at bruge nogensom
helst Bønder under Nyborg Slot til at gjøre Ægt og Arbejde 
til sine Gaarde (Bramstrups), saafremt Kongen ikke skulde 
tænke et andet Sind dertil". 
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mands Vedkommende bevisliggjordes det edeligt, at hans 
Drab var Nødværge under voldeligt Overfald paa ham; 
Kongebrev fritog ham endogsaa for Bøde til den Dræbtes 
Slægt. Da Præsten i Faaborg-Diernisse havde absolveret 
ham, før han kjendte Brevet, og derved kom i Forlegen
hed, gik Knud i Forbøn for ham og skrev til Biskoppen 
et Brev, der viser, at han ikke tog sig Drabet let: "jeg 
har gjort mit Skriftemaal i Kirken i Guds og Menigheds 
Nærværelse, og siden har Præsten, som har afløst mig 
af mine Synder, fra Prædikestolen offentligt ombedet alle 
Sognefolk at ville for Guds Skyld gjøre en christelig Bøn 
for min Bekjendelse og mine Synders Overtrædelse". Den 
rige Knud gik senere fra Gaarden og døde i Armod 1609 
i Faaborg efter at have været sagsøgt 1597 af sin egen 
Søn angaaende dennes Mødrenearv og afkrævet 1609 
(- forøvrigt sammen med Andre -) 50 Dlr, for sin 
Svigermoders Nedsættelse i Frue Kirke i Kjbhvn Efter 
hans Død søgte hans Søster Anne at faa sit Tilgodeha
vende ind ved Salg af hans Gaard med Løsøre i Lands
krone, og Borgerne samsleds deres Udlæg af 208 Rdl. 
ved hans Begravelse. Knud var langtfra den eneste Ade
lige, som forarmedes i de Tider. Hans Broder Hen
nings Enke maatte sælge Brobygaard og "sad derefter 
til Huse til en Tjeners, hun havde i Ølsted". Ejler Bro
ckenhuus paa Nakkebølle efterlod en forgjældet Enke, og 
Flintholms Ejer Knud Bille døde i Vskj. 1592 i yderste 
Pengenød efter at have handlet ilde med sin Kone Bir
gitte Banners Arv: selve Flintholm og sjællandsk og 
jydsk Gods, hvoraf en Del var ombyttet 1574 med 13 
Gaarde, l Bol og l Mølle i Vskj. og 1579 med en 
Gaard og Kronens Rettigh(:d i 3 jordegne Gaarde i Ul
bølle og 2 i Mynderup (Kolderup-Rosenvinges "Gl. dan
ske Domme" IV, 133 og ,,Kancelliets Brevboger" 1900). 
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Fra 17de Aarh.'s Begyndelse gik Adelen almindeligt øko
nomisk tilbage som Følge af Krige, Dyrtid, ufrugtbare 
Aar, Godsspekulationer, Skatter og Bøndernes Restancer 
med Landgilde; - dernæst moralsk tilbage med et vildt 
Liv i Drukkenskab og Spil og i Usædelighed med Bol
skaber (trods Kongens Forbud 1580) og Slegfredbørn, 
hvad der smittede nedad i Borger- og Bondestand: 1642 
stod i V. Aaby Il Kvinder aabentbart Skrifte for uægte Fød
sler, enkelte for 3die, 4de Gang. Baade Ejler Brocken
huus til Søndergaard selv, hans Fader, Hustru og to Sø
stre havde nok alle uægte Børn, - og Ejler, en berygtet 
Herre, der endogsaa beskyldtes af Rygtet for Forgivelse 
af ·sin egen Moder og sit eget Barn med sin egen Sø
ster, foruden for falske Beskyldninger mod Rigsraadct, 
maattc bøde for sit utugtige Levnet og sine Smædeord 
med 27 Aars strengt Fangenskab i Statsfængslet paa 
Draxholm , hvor han blev skørhovedet - Da Rigborg 
Brockenhuus, Datter af ovennævnte Laurits Br. paa Ege
skov og Hofdame hos Dronningen, "af en Hændelse" fik, 
20 Aar gl., 1599 et paa Lindved født Barn ved Hof
sinden (- junker) rr. Rosenkrantz til Rosenvold (- eller 
selve Kongen, ymtedes der - ), tog Faderen med jern
haand paa Datterens Beskæmmelse af Husets Ære, troc' s 
Rosenkrantz's Tilbud om Ægteskab og trods Kongens 
Forbøn, med Forglemmelse af hans egen, større Ung
domsforsyndelse . Herredagen dømte Forføreren til at mi
ste to Fingre og være æreløs, hvorefter han drog uden
lands i fremmed Tjeneste, og Rigborg til at "indmures" 
(indespærres) paa Livstid, sammen med en Pige, i et 
Kammer paa Egeskov, som endnu vises, og hvor hun fik 
Maden gjennem et Hul i Døren. Først ved den ubønhør
ligt strenge Faders Død 1604 blev hun friere stillet under 
Moderens Opsigt (t 1625), og senere fik hun Bolig paa 
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Nybøllegaard med fri Færden, dog kun til Sognekirken 
og Odense, tillagdes betydeligt Gods og betragtedes af 
Alle som Adelsfrue (t 1641 ). Sønnen Holger Rosen
krantz blev efter udenlandsk Tjeneste Befalingsmand over 
Landeværnet i Fyen 1628, men drog 1634 atter ud af 
Landet, efter at have 1631 tabt sin Proces om det solgte 
Arvegods Rosenvold. Ved et Besøg hos "Fru Rigborg" 
1634 fandt Biskoppen hende meget bedrøvet over Søn
nens Død (Hist. Tidsskr. IV, 4 og 5 og Fyenske Saml. 
VI, 168). -

Nævnte Laurits Brockenhuus's Fætter Ejler Brocken
huus havde arvet Nakkebølle og Damsbo efter sin Fader, 
den fra Syvaarskrigen bekjendte, heltemodige Admiral, 
Lehnsmand paa Helsingborg og Landsdommer i Fyen Ja
kob Br. til Damsbo, t 1577, hvis Slægt omkring 1600 
ejede 19 fyenske Herregaarde, og som var gift med den 
energiske og fromme Susanne Bolle (t 1569), Claus 
"Slippeslot'"s Enke paa Nakkebølle siden 1541, til hvis 
Ære hendes Mand lod sætte over Borgdøren: "Medens 
jeg i Sverrig fangen waar (1563-70), da bygde min Hu
stru denne Gaar"; - som den staaer den Dag i dag! ... 

l Jakobs Tid hørte de ovenfor omtalte, af Kronen 
1540 pantsatte 13 Gaarde og 1 Mølle m. M. til Nakke
bølle (Pantets Fornyelse 1551 ), - i Sønnens Tid kun 1 
Gaard, som afbrændte en Fredagmorgen 4-11-1597. 
(1654: 5 G. og 1 H. i Vskj. til Nakkebølle). Ejler Bro
ckenhuus opførte Familiekapellet (med 4 Ligsten) ved Aa
strup Kirke (sydlige Korsfløj), skænkede ny Altertavle og 
Prædikestol og opsatte et nu forsvundet Spir paa Kirken 
1594, skjøndt han ikke havde Patronatsret. Efter Bis
koppens Opfordring bekostede han en ny Prædikestol til 
St. Knuds Kirke i Odense. I Fruerstuen i hans Hjem bal
dyredes det kunstfærdige Tæppe, som endnu opbevares 

4 
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i det adelige jomfrukloster i Odense, og som er omtalt 
og afbildet i "Fra Arkiv og Museum" for 1919: indbro
deret er med forskjelligtartede Sting og med fo rskjelligt
farvet Silke paa fint, hvidt Lærred Navnebogstaver og 
Vaabener, Aarstallet 1589, Baandslyng, Blade og Blomster, 
Menneskehoveder, Skriftsprog og Kryptogrammer. - En 
af Ejler ført og til Nutiden bevaret Dagbog vidner om 
hans historiske Sands og livsglade Færd i Siægts og 
Venners Kreds, - om hans ringe Sprogdygtighed ("Aa
meral" J. Admiral, "Luthenanth" J. Løjtnant, "Chapetin" 
J. Kaptajn, "Komponiet" J. Kompagniet, "Chonterfey" 
J. Kontrefej o. s. v.), - om hans Overtroiskhed 
("13-9-94 en Fredag falth myn Tand wd" - uheldigt 
Varsel!), - om hans Gjæstfrihed, som paadrog ham stor 
Gjæld (Besøg af en skotsk Gesandt og en Hertug og af 
den unge Christian IV som Prinds ved Datteren Susannes 
Bryllup 1594 med Markvard Bille til Hvidkilde, hvem 
Biskoppen viede; i Forbindelse med to Præsters Bryl
lup; - en glimrende Fest! hvortil Kongen havde givet 
4 St. Daavildt fra Kronens Skove paa Hindsholm), -
om Drikkeri som de Stores Skjødesynd dengang ( ogsaa 
Kongens), - og om Tidens Raahed (" 1594 bleff myn 
Karli Thobias stuckith ihjell y Faaborrig aff myn Keller
suend om Affthenen mellem iiij och 5"; - - "1598 bleff 
Matz Lauritsen myn Fogith ~tucket paa Hellerup och 
døde 5 Dage effther"; - "160 l stack myn Staldreng 
jørren mynn Karl Hans Alssing jhjell y Lunnene om Aff
thenen"). - Ejler var først gift (Bryllup i Odense) i 8 
A ar med Bertha Friis fra Ørbæklunde (t 1582, 33 A ar 
gl.; se S. 42), dernæst fra 1584 med den 19-aarige Anna 
Bille fra Billesholm, D. af jens Bille (Bilde), og Karen 
R0nnow fra Hvidkilde, Søster til Markvard Bille til Hvid
kilde og Stedmoder til dennes Hustru. Fru Anna havde 
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i Huset fra sin Forgængers Tid en 20-aarig, fattig, adelig, 
overfor hende hadefuld, maaske skuffet og derfor skinsyg 
jomfru, Christence Axelsdatter Krukow fra Aarslevgaard, 
Søster til jens Krukow, som holdt Bryllup paa Rødkilde 
1585 med Dorthe Sandberg fra T øj s trup, og beslægtet 
med Ejlers første Kone og med Ejler selv. Anna fødte 
17 Gange i 14 Aar enten i Utide eller dødfødte eller 
kortlevende Børn, og hendes Helbred og Sind led der
under; hverken Konsultation hos udenlandske Læger, som 
kom til Nakkebølle, eller 6 Ugers Baderejse til Karlsbad 
1591 hjalp; - "Gud husuale oss en Gang effter syn 
guddommelige W1lge!" skrev hendes Mand gjentagende i 
sin Dagbog, som aander virkelig Kjærlighed til hende.*) 
Da Ulykken havde gjentaget sig 15 Gange i de 12 første 
Ægteskabsaar, fik den mørke Tanke Indgang hos den 
fortvivlede Moder, at hun var forgjort ved Trolddom, og 
hun bestyrkedes deri ved at høre, hvorledes hendes Ku
sine i sit Fædrenehjem paa Hagenskov Slot i en legemlig
sjælelig Sygdomstilstand indtil Sindsforvirring og i reli
giøs Overspændthed efter et Barns Død troede sig for
fulgt af skjulte Fjender med Hexekunster og havde faaet 
en mistænkt Hex brændt paa Baag Herredsthing 1596. 
Tre Uger efter holdt Fru Anna i "Godtfolks" (;,. Ade
liges) Nærværelse, men vistnok i Mandens Fraværelse i 
Kjbhvn . Forhør paa l'\akkebølle over en gammel Kvinde 
fra Faaborg, Ouse Lauritses, som havde tjent paa Gaar
den, og denne bekjendte, at hun i Forening med jfr. 
Christence som anførende og 3 andre Kvinder havde for 
l 2 Aar siden, Fredagen før Annas Bryllup, maalt Brude
sengen og under Vielsen i Gaardens Sal om Søndagen 
(- efter adelig Skik Bryllupsdag i Almindelighed -) 

*) Erik Mem·eds Dronning Ingeborg skal have født 14 Søn
ner, hvoraf Il vare dødfødte, og 3 døde smaa. 

4* 
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siaaet en Knude paa Maalesnoren (- hvad der skulde 
bevirke Ufrugtbarhed -) og havde lavet et Voxbarn, faaet 
det døbt en Fredag i Aastrup Kirke med Navnet Anna 
og ofret med det, samt havde nedgravet det under Fru
ens Kirkestol i Præstens, Bryggepigens, Kjældersvendens 
og Fleres Overværelse; - ved A !t havde en Dreng 
hjulpet, som jomfruen havde kaldt jeronymus, og som var 
Djævelen.*) Ouse havde udbrudt : "nu gjøre vi den Synd 
og Gjerning, os ald rig kan forlades!" men jomfruen havde 
taget Ansvaret paa sig og givet Klæder i Foræring. 
Konen følte sig nu siaaet i sin Samvittighed ved den 
foreliggende sørgelige Opfyldelse af deres onde Ønsker, 
bad, at Gud vilde straffe hende og jomfruen for de l 5 
uskyldige Børns Død, blev stillet for Salling Herreds Thing, 
gjentog sin Bekjendelse og blev brændt i Oktober 1596. 
Flere andre Kvinder forhørtes senere og fik maaske samme 
Lod (maaske efter pinligt Forhør med glødede Tomme
skruer eller andre Marterredskaber). Historisk vides kun, at 
1
/2 A ar efter, da Fru Anna atter havde født et dødfødt Barn, 

var en femte Kvinde, Johanne jenses, i Forhør i Danne
mænds Paahør, og hun fortalte, at jfr. Christence - "den 
Djævel! saa faa hun Skam!" - havde forført hende; 
havde to Gange haft hende med paa Bloksbjerg, idet de 

*) Sjællauds Biskop Peder Plade, der - ligesom Alle lige 
op til Kongen - delte Tidens Mening om Galskaben, havde 
1554 - ligesom Fyens niskop Niels Jespersen 1561 og 75 -
indskærpet at lade Børnene blotte ved Daaben, "for at Hexene 
ikke skulde indsmugle deres Voksbørn og faa dem døbte til at 
drive Trolddom med"; og Blottelse maa have været almindelig, 
siden Odense Biskop 30- 40 A ar senere udtrykkeligt bemærker 
om to Børn, han døbte, at "de var i Cleder". Afklædning nød
vendiggjordes da ogsaa ved den tidligst brugte Neddyppelse 
i de store Fontkummer (uden Døbefad), hvad Plade alt havde 
foreskrevet 1524. Ved at lave et Voksbillede, tilføje det Skade 
og ønske denne overført paa den Person, Billedet forestillede. 
mente man at kunne faa sit Ønske opfyldt. 
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rede paa Drenge i flyvende Fart med en Spillemand foran, 
og paa Hexesabbathen dandset i Ring med hende, medens 
Djævelen gav dem Vin; - havde byttet Fru Annas væ
vede Brudetæppe og med Forbandelse over Ægteskabet 
anbragt tre af Smeden lavede, i Papir - sammen med 
Haar af de sammensvorne Kvinder - indsvøbte og med 
sort Silketraad omviklede Staalkors under Fodenden af 
Fruens Brudesen g, for at hun ikke skulde trives; - og 
havde Torsdag , efter Brylluppet søgt at faa Anna til at 
drikke en Skaal Mælk med en Edderkop i fra hendes 
Brudeseng, hvad hun vægrede sig ved, hvorefter Fanden 
kom og tog den. Ogsaa denne Kvinde brændtes som 
Hex: "Fru Anna skulde faa sin Helbred igen, naar Alle, 
som havdet været med at forgjore hende, vare brændte". 
Men jfr. Christence havde følt jorden brænde under sine 
Fødder, da hendes I\unster vare røbede, hvorfor hun tid
ligt var rejst fra Nakkebølle. Hun indrøn1mede paa Thinge, 
at hun havde maalt Sengen, men kun for at lade en an
den Seng lave efter Maalet, og hun forsvor Alt, hvad de 
udædiske Fruentimmer iøvrigt havde udsagt. I Lands
thinget vilde Dommeren hverken dømme "til Erklæring" 
(Frifindelse) eller til Skade, men henstillede Sagen til Kon
gens Dom som Adelens rette Forum; men ingen ind
stævnede Christence hertil. Derimod stævnede hendes 
Broder baade Landsdommeren og Ejler B r: for Æreskræn
kelse af Søsteren; men begge frikjendtes. jfr. Chr. drog 
helt op til Aalborg og dannede sammen med Søsteren 
Anne en Hexeskole, voldte Ulykke i Fru Annas Broders 
Hus og drev sit Spil saavidt, at hun blev halshugget i 
Kjbhvn 1621 for Trolddomsværk. Før sin Død stiftede hun 
et Legat paa 500 R dl., som endnu existerer under Navnet: 
"Den halshuggede jomfrus Legat" til Bedste for fattige 
Studenter (nu 905 Kr. stort). I hendes Dødsaar døde og-
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saa Slægtens sidste Mand Niels Kruchow, efterat Sø
skendeflokken paa Aarslevgaard havde sørget for Slæg
tens slette Eftermæle i Historien.*) -

Trods Sorger, Svaghed og Uheldets Gientagelse ialt
fald to Gange senere naaede Fru Anna paa Nakkebølle 
over Støvets Aar (t 1640; Enke i 38 A ar; Ligsten i 
Aastrup Kirke). "Der er intet Lyspunkt i hendes Liv". 
At en Præstesøn i jordløse, Degneaspirant, havde be
svangret en Pige, som fik Tvillinger (- Ejler gik dog i 
Forbøn for ham-), og at Præsten i Egense "beruset havde 
sovet paa Prædikestolen" (- hvad Hr. Claus selv be
nægtede - ), refererede hun gladeligt til Biskoppen, hvem 
hun og Ejler vare fortrolige med og gav Skjænk, en Gang 
2 Potter Vin, en anden Gang "4 Sprætter (;:,. Sild), 2 
Stykker Lax og l K. kolde Skole". Hun førte Proces
ser med sin Broder og Svigersøn paa Hvidkilde om 
Nakkebølle og med sine Bønder, og synderlig Respekt 
for Adelsfruen hos Menigmand tyder det ikke paa, at, da 
en Tjenestekarl fra Aastrup kjørte for hende, og hun paa 
Hjemvejen vilde om til Nybøllegaard for at besøge "Fru 

*) Christences Søster Anne fik 1605 Brnderen Eyler til Bel
linge til Værge, "da hendes Broder jens til Aarslevgaard, som 
skulde være det efter Loven, paaførte hende forskjellige Trætter". 
Baade Eyler 1592 og Søst~ren Elline 1603 fik kgl. Paabud om 
deres Gjælds Betaling. Søsteren Mette var den onde A and paa Søn
dergaard som Christence paa Nakkebølle, spekulerede i Gaar
den og beskyldte derfor Fruen der "for ikke a t være kommen 
i Ægteseng som en ærlig Adelsjomfru", hvorfor hun indstæv
nedes 1587 til Salling Thing og Kongens Retterthing som Ære
skjænder; - 1591 anklagedes hun af Christen Jørgensen i 
Allested (?) "for paa forskjetlig Maade at forurette ham", og 
s. A., klagede hun selv over, at "hun og hendes Folk i mange 
Maader tribuleredes og overfaldtes af en af Kongens Tjenere", 
hvad Lehnsmanden ~kulde tage sig af, for at "Kongen kunde 
blive fri for videre Overløb af hende"; - 1595 blev hun skilt 
fra sin tydske Mand eller forladt af ham, og 1620 døde hun i 
Armod i Svendborg efter dog at have stiftet et mindre, nu 
forsvundet Legat. 
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Rigborg" (se S. 48), hvad Karlen paastod at ligge uden
for Fartplanen, "bandede denne og overskjændte hende og 
bad, at Djævelen vilde kjøre for hende"; Fruen maatte staa 
af Vognen og lade Bonden kjøre hjem. Anders Hansen 
og Hans Markussen (Markvardsen?) i Vesterskjerninge · 
lod hun tiltale paa Salling Herreds Thing 17-10-1637 
for den Ulydighed, de havde udvist, da hun var rejst fra 
Nakkebølle til Svendborg og havde paabudt dem at hente 
hende om anden Dag; de kom ikke trods gjentagne Paa
mindelser, og efter at have ligget 4 Dage i Svendborg 
maatte hun leje Vogn for egne Penge, hvorfor hun stod 
paa, at de skulde have deres Fæste forbrudt. -

Endnu 1685 førtes Sag paa Salling Herredsthing mod 
en Hex fra Svanninge; men den sidste Brænding faldt 
dog her før 1660 (- 1671 brændtes en H ex i Særslev 
i Skovby Herred og en i Vissenbjerg i Odense Herred). 
En Hex paa Falster brændtes vel 1693, men først efter 
at være henrettet med Sværdet. Af et Regnskab 1621 ved 
en Troldkvindes Brænding sees, at Udgiften var "5 Tjære
tønder a l M., Stigen, hvortil Hexen blev bunden, inden hun 
kastedes ir.d i Baalet, 20 Sk., Kosten 2 Sk. om Dagen, 
Skarpretteren 9 Daler"; - til andre Hexebaal 16-20 
Læs Brænde (af Datidens Størrelse). - I l 1/2 Aarh, ra
sede Hexeforfølgelsen epidemisk her i Landet og i Ud
landet, - med Paaberaabelse af 2 Mos. 22,18 og i Over
ensstemmelse med Danske Lov af 1683. Baalene flam
mede overalt, og mange ulykkelige Kvinder - ogsaa 
Meddelagtige, selv blandt Præster og Degne, - slæng
tes ind i dem; alene i 1589 13 i Kjbhvn.; i et svensk 
Landskab 71 i Løbet af 2 Maaneder; - "Ofrene i 1520-
1670 i alle Lande maa regnes i Millionvis". En H exe
proces i Fyen 1704- l O endte med Frikjendelsesdom ved 
Landsthinget, og dermed ophørte de ganske. Men Efter-
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dønningerne af den gamle Hexeforfølgelse kjendes endnu 
fra 18- 19de Aarh. i Udlandet: 1879 brændtes en rus
sisk Bondekone som Hex, og 1888 af Befolkningen en 
Amerikanerinde. - Efter Hexeprocessernes Ophør i vort 
Land vedblev Overtroen: "naar En fik Sting i Siden eller 
Gigt i Benene eller spyttede Blod, - naar Øllet ikke 
vilde gjære eller Fløden ikke give Smør, - naar Kalvene 
døde, Køerne satte Mælken, og Svinene ikke vilde trives,
da var det Forhexelse !" I Aarene efter Svenskekrigen 
vovede en ung Karl at drikke Fæsknsøl med en Enke i 
Aastrup, som man ikke troede Godt om, og fæstede hen
des Gaard; men, da hun Midsomm~rsaften efter almin
delig Sengetid vilde have ham til at gaa hen paa Kirke
gaarden og hente Christenjord til at strø udenom Gaar
den, ,,da han ellers ikke kunde nære sig", blev han bange 
for, at hun var en Hex, og gik næste Morgen til Foge
den paa Nakkebølle Henrik W rang el; men denne vilde 
ikke have med Sagen at gjøre. Paa et Sognestævne gav 
Johanne Mads Smed onde Ord, og han beskyldte til Gjen
gjæld hende ror at have "forgjort" hans Smør. Næste 
Søndag pantede en Del Mænd hos hende, og 3 Aar efter 
fik hun Wrangel til at indkalde Aastrupmændene for Pant
ningen; Sagen faldt hen af sig selv. - 1667 klagedes 
til Kongen over, at den nye Præst i V. Aaby jens Rosen
kilde havde givet en Pige fra Sjælland Ægteskabsløfte 
og alligevel ladet sig trolove med en fornemme Raad
mandsdatter fra Odense, hvilket ordnedes saaledes, at 
han skulde stille Pigen tilfreds, hvis han ikke vilde ægte 
hende. Værre for Hr. jens var det, at han og hans Hu
stru "troldedes" af Degnen Ejler Madsen {t 1692) saa
ledes, at han faldt i en svær Sygdom, og hun gik fra 
Forstanden. Da Rosenkildes Svigersøn og Kapellan ( 1690) 
en Dag fandt under Alterdugen en Pakke med Menneske
haar og -negle, hvad altid havde været anseet for virk-
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somme Trolddomsmidler, forstod han, at det var Ejler Degn, 
som var ham fjendsk, der havde været paa Spil, hvorfor 
han gav ham en Dragt Prygl (Anne Ejlers blev som Enke 
stejlet for Mord af en gammel Kone i hendes Hus: "de 
kom i Klammeri og mordisk viis trakterede hinanden, 
saa at den ene, 73 Aar gl., blev dræbt paa Stæden, men 
den anden, 78 Aar gl., fik mange Saar"). Et Aarh. tid
ligere (1594) var Degnen i Hillerslev fradømt Kaldet af 
Provsten "for sin Spøgeri (Trolleri), han bruger, og Dom 
fældet (1563) over Michel Degn i Rørup, "som havde 
øvet Kogleri og Bedrageri", og N. N. (1589) havde ladet 
Oluf Gaas i Svendborg, som var "forhexet", "se i Vand 
hans Skademand til hans Sjugdom" . - Den " oplyste" 
Nutid føler sig hævet over Fortidens, selv Kongers og 
Bispers Tro paa Hexeri og Trolddom, - og har Sur
rogat i Spiritismen! 

No. 4. Niels Jensen Tuxen 1604-13. 

Formandens Søn (se S. 26), t 1613. 

I Skattelisten over Nyborg Lehns jordegne Bønder 
1610 opføres i Vski. 26 Gaarde (hvoriblandt "Vester
gaard"), l Mølle, 5 Gadehuse (;:,. uden jord) og 15 Drenge 
(;:,. Karle) at have givet 171/2 Daler 1 Ort i Skat; - i 
Ulbølle 24 Gaarde (hvoriblandt "Østergaard"), 8 Huse, 
12 Drenge med fuld og 1 med halv Løn 34 Daler l Ort. 
De jordegne Bønder betalte den største Skat, Fæstebøn
derne halv Skat mod hine, og Ugedagstjenerne eller Hov
bønderne i Reglen ingen, - ligesom i Almindelighed 
Adelen, der istedenfor skulde gaa med i Krigen og sende 
et vist Antal Folk - særligt Ryttere --· til Kongens 
Hær. - Samtidigt (c. 1598-1629) var Søren Jensen i 
Ulbølle "Delefoged" ;:,, Sagfører (af gl. Dansk "at dele" 
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;:,. føre Proces) og fik 12 Tdr. Gjæsterihavre for sin 
Umage. Disse Fogeder kunde ogsaa fritages for Land
gilde, Ægt og Arbejde af deres Gaarde. -

No. 5. Claus Rasmussen Herrested 1613- 26 . 

Vistnok 1589 i Odense Skole; t 1626; Søn af Præ
sten i Herrested Rasmus Pedersen Bregnemose, som i 3 
Ægteskaber i samme Præstegaard havde 17 Børn, og i 
hvis Hus Børnene ved Visitatsen 1589 "leste for Biskop
pen Aftenen og sang overmaade fromt", saa at det er 
tænkeligt, at Hr. Claus er udgaaet fra Barndomshjemroer 
med fromme Indtryk, der have præget hele hans Liv. Om 
Faderen skriver Biskoppen Hans Mikkelsen i sin Visitats
bog: "God Bas. Rød under Ansigtet. God Taler". -
1616 udgik Forordning om Bededage 3, 4 og 5 Februar 
efter Stormfloden paa Sønderjyllands Vestkyst i Dec. 1615. 

No. 6. Jesper Poulsen Kullerup 1626-27. 

Kun 1/2 Aar i Vskj.-Ulb., da han døde; tid!. resid. Kap . 
i Bogense (1624) 15-4-26 præsenterede Biskoppen ham -
efter kirkelig Skik -- for Kantsler Jakob Ulfeld til Ege
skov, D. R. R. (;:,. Danmarks Riges Raad), Fader til Kor
fits Ulfeld. Efter Wibergs Præstehist. var Hr. Jesper 
"maaske Præstesøn fra Kullerup"; men saa passer "Poul
sen" ikke. -

No. 7. Iver Lauritsen Struch 1627-45. 

Født i Ribe 1597; i Ribe Skole sammen med Bro
deren Hans 1603-- l O; alene i Mesterlektien fra 1611; 
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Student 1617; Hører i Ribe og Vejle; tog Bakkalaureus
Graden (svarende til filosofisk Examen nu) 1619; pers. 
Kap. ved Odense St. Knuds Kirke 24, Sognepræst i Vskj.
Uib. 27, t 45. Efternavnet Struch (jvfr. det sønderjydske 
Sogne- og Herredsnavn Strukstrup) træffes ofte, tidligere, 
samtidigt og senere, især i og ved Ribe og paa Fyen. 
Henholdsvis 1595 og c. 1634 nævnes Bertel og Herreds
foged Laurs Struch som ansete Raadmænd i Ribe, -
Førstnævnte Anders Sørensen Vedels Svigersøn og Sidst
nævnte formentligt lvers's Fader. 13 andre Præster i 
Danmark og Skaane (Peder Bertelsen S tr. 1624) have 
baaret Navnet, hvoraf l i Marslev 1714-42, 2 i Næraa 
1688-1750, 2 i Østerskjerninge 1755-1815 (se No. Il!) 
og l i Brorstrup 180 l - 12 vare Erterslægt i tre Led 
efter Tolder og Raadmand i Svendborg Johan Ps. Struch. -
1631 brændte Hr. Ivers Præstegaard med næsten Alt, 
hvad han ejede, hvorfor Biskop Hans Mikkelsen indbod 
ved en latinsk Rundskrivelse af 22-4-31 Stiftets Præster 
til at understøtte ham og hans talrige Børneflok i deres 
Nød og hjælpe ham til at faa Gaarden opbygget paany 
(jvfr. Blochs trykte og utrykte Saml. i Univcrsitetsbibl.). 
Samme Aar var Struch paabudet en Skat, til hvis Betaling 
han ogsaa søgte Hjælp, hvad Biskoppen tilsagde. Rime
ligvis er efter Branden foretaget Mageskifte, saa at Ste
dets Præst da flyttede derhen, hvor Præstegaarden nu 
ligger. Et Mageskiftebrev mellem Hr. Iver og Jørgen 
Bisgaard, som angik "en liden Kaalhave, liggende Sønder 
her (!) for Præstegaarden, hvori nu er et Vandested og 
Fiskedam" (afstaaet 1886 til Kommunen til Branddam-), 
er nemlig dateret 1-5-1631 (- Salling Thingbog for det 
Aar existerer ikke længere). Den paa Brandtomten gjen
opførte Gaard, som vistnok "Niels Rasmussen Præstegaard 
i Vskj .", der 1677 gav 15 Skj. Rug i Landgilde, beboede 
paa den Tid, og senere Mathias "Præstegaard", hvis 
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Hustru døde 1730, udflyttedes 1800 til Sønderlungen efter 
Udskiftningen mellem Skjoldemose-Bønderne og har væ
ret ejet af Rasmus Pedersen "Præstegaard", som fri
kjøbte (?), indtil I 808; Jørgen Pedersen; Hans Markvardsen 
("Markusen" i Kirkebogen) t 16, 60 Aar, hvis Enke, t 24, 
bortforpagtede (?) til 27, og hvis Søn Markvard Hansen 
overtog 28, t 50! hans Enke og fra 57 hans Søn Hans 
Markvardsen (nyt Stuehus 78) t 1900, 70 Aar; g. m. 
Boelil Frandsen fra No. 26 i Ul b. , t 1902, 7 J Aar; Søn 
Johan Jørgen Markvardsen (Navneforandring 1912), nu 
paa Korshøj, g. 88 m. Vilh. Christensen fra Skovlyst; 
Axel Søndergaard fra No. l O i Ulb. 1916 for 65,000 Kr. 
Den gamle Gaardsplads med Have blev 1800 lagt til 
No. 32 og er senere bebygget med Husene S. Ø. for 
Apotheket. -

1631 "rostes Struch for Gudsfrygtighed, Lærdom og 
Skikkelighed; men han maa være bleven ganske forandret"; 
thi 29-7-39 skrev Biskoppen i sin Dagbog: "Hr. Ivers 
Hustru berettede (- mundtligt? -) ikke faa gyselige 
Ting om hendes Mands Drukkenskab, Hor, Grumhed og 
Ugudelighed". Biskoppen besvarede 7/11 en Skrivelse af 
3

/11 fra Lehnsmanden Mogens Kaas og fik "3/ n Ordre til 
at stævne Struch til a/12 (-og samtidigt den drikfældige Hr. 
jens Bjerg i Egense), "hvorpaa Struch 26/u gav sin For
pligt til Biskoppen streng nok", og 12

! 12 tillodes det ham 
at blive i Embedet, ,,fordi Provsten Hr. Claus Juel i Kir
keby-Lunde* kjendte ham fri" (- mon som fungerende 
Provst ogsaa i Salling Herred?). Da Hr. Claus havde væ
ret Provst ligefra S's Tiltrædelse i Vskj., og som nær
boende vel maa have kjendt nøje begge de stridende 
Parter personligt eller i altfald af Omtale, taler Frikjen-

*) Ved hvis Død 1644 Kirkeby blev Annex til Ollerup og 
Lunde til Stenstrup. 
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delsen ikke til Gunst for Præstekonen (ivfr. Matth. 7,3), 
selv om Samlivet med en Ægtefælle som Struch kan 
have været vanskeligt og trykkende nok paa mange Maa
der ("utilbørlig Adfærd mod hans egen Hustru" - ; Pal
ladius: "Des bedre Du far med hende, des bedre har Du 
hende" ). Struchs anden Sag kun godt et Aars Tid efter 
giver ikke noget tittalende Indtryk af hans Personlighed. 
3 Mænds (hvoriblandt Jost Hversøn "med egen Haand"; 
se S. 63), af 5 indstævnede Vidner edeligt bekræftede 
Beretning om, hvorledes det ,,gik'' ved følgende Beret
telse, lød saaledes: "30-5-164 t blev Hr. Iffver kaldet til 
Hans (Hansen) Kjergaard (- boende i en af de to "Kir
kegaarde"? - ) at skulle meddele ham Chr. Legem og 
Blod. Oc der Hr. Iffver kom ind ad Døren i Stuen, da 
sagde han: er det nu tid at sende Bud efter mig, oc 
sagde siden: Dagen er vel saa lang, at det kunde have 
været bestillet tilforn. Oc sagde til Sal. Hans Kjergaard 
ved Sengen: det er nu godt, at jeg kunde finde Eder 
her, i kunde drage til Foburg oc Svendborg oc udi alle 
Huse oc paa andre Steder, uden i Guds Hus, der kand 
i ikke komme, oc skal i vide, at, dersom i vil forlige 
Eder med Gud, da skal i oc forlige Eder med eders næ
ste. Da svarede Hans Kj.: jeg ved Ingen, jeg har for
tørnet; da svarede Hr. Iffver: det er mig, i hafver for
tørnet; Det er nu 6 Aar siden, i forklagede mig for eders 
forrige Husbonde Hr. Jørgen Brahe (- "den lille Konge 
paa Fyen", Ejer af Hvedholm og 6 andre fyenske Herre
gaarde, Lehnsmand paa Hagenskov, Tycho Brahes Broder
søn -) for de bier, i løj mig paa. Da sagde Hans Kj.: 
nej det haffver jeg icke giort. Da sagde Hr. Iffver: ja 
Gud haffver i giort det oc skal i vide, at, dersom i ikke 
afbeder mig det, da skal i vide, at, saamange bier, som 
i skyller mig for hos eders forrige Husbonde, saamange 
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diefle skal føre Eders Sjæl oc levere dend udi i Helvede, 
ja, i haffver løjet mig paa, som ingen ærlig Mand, nu 
vil jeg icke videre haffve mt:d Eder at bestille, uden i 
beder mig det aff oc drager det til Minde, i godtfolk, her 
staaer, oc drager nu hen oc klager, huor eder lyster; oc 
derefter fik de hverandres Haand, oc da sagde Hr. Iffver: 
nu haffver hand bedet mig det aff, oc jeg haffver givet 
ham det til; gaaer nu ud, nu vil jeg skrifte ham, oc sider1 
bestillede Hr. Iffver sit Kald, som han burde at gi øre". 
Dernæst udstedte 4 andre Mænd 1 Vskj. et beseglet, aabent 
Brev af flg. Ordlyd: " ... Aar 1641, 7 S. e. Tr. til
spurgde hæderlig Mand Hr. Iffr. Lauritsen Struck sine 
Sognemænd paa Sognestevne, om dem ikke droges til 
minde, hvorledes tilgik med Hans Kirckegaards Skudsmaal, 
som blev skudt over hans Grav (efter Ligprædikenen), 
og herefter som skete, med efterfølgende Ord: Efter gam
mel Skik oc christelig Vis er jeg ombedet denne S. mands 
skudsmaal at skjude, da for min Person, eftersom det er 
alle vitterligt, som nu tilstede er, at mig og hannom har 
været et Irring og Trætte imellem, hvorudi han højtigen 
har forgrebet sig mod mig, saa har han dog udi sin sidste 
Tid bekjendt og afbedet saadan sin Forseelse, saa jeg har 
ligesom en anden medlidende Christen givet ham det til, 
og vi ere bleven venlig og vel forl"igte her, saa jeg haa
ber, at vi ville findes Venner paa den yderste Dag, saa 
jeg har hannem intet Andet at eftersige, end som Dyd 
og godt er". Efter Brevvexling midt i September mel
Biskoppen og den verdslige A vtoritet kom Sagen for 
21

/9 og afgjordes derhen, at Struch blev mulkteret med 
50 Daler til de Fattige og paamindet om "at leve sit 
kirkelige Embede værdigt, hvis han ikke vilde afsættes'·. 
Knud Ul fe l d af Egeskov (t 1646) var 19 /s gaaet i Forbøn 
for ham hos Biskoppen, men altsaa forgjæves, medmindre 
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Dommen derved formildedes. -- En ny Bøde havde Struch 
kan hænde faaet, om han havde levet længere, idet han 
havde ladet en Kvinde, Præsten i Faaborg havde viet 
uden tilstrækkelige Oplysninger, tage aabenbar Afløsning 
hos sig og ikke i Flensborg, hvur hun havde forseet sig. -

7-7-1632 visiterede Biskop Hans Mikkelsen i Vskj.: 
"Børnene forsømmeligt underviste. Degnen blev paamin
det om sin Pligt, og jeg paabød, at en Substitut skulde 
adjungeres ham". Samme Skudsmaal fik Undervisningen 
i Ø. Sk., hvor "den nyligt kaldede Degn Ivar Pedersen 
lovede Flid (- endnu 1660 i Embedet); ham klippede 
Hr. Malthesius (Præsten Malte Sonesen) efter mit Paalæg 
og gjorde en Klærk af en Hofmand". I Egense vare 
Børnene "ikke overmaade godt underviste", -- i Ollerup 
"ret godt" . - 21-5-1 637 var Biskoppen i Ul bølle: "Bor
nene faa, men middelmaadigt underviste. jeg adjungerede 
Degnen joh. Schmid en Substitut just Iversen. Efter 
Middagsmaaltid hjem. Havde overnattet i Ø. Skjerninge 
' 0;5". - Nævnte "sjældent dygtige og retsindige og 
herligt begavede" Biskop (1616-51 ), som "med egen 
Haand re\·sede Skolelærere for begangne Forseelser", og 
om hvem "gamle Folk vidste længe at fortælle, at han 
dandsede Polsk Dands med Brudene", meddeler i sin Dag
bog flere betegnende Træk til Tidsbilledet (- se "Saml. 
til Fyens Hist. og Topogr'' VI!). 1626 var der paa Lol
land en Pige paa 8 Aar, som begjærede at giftes med 
en ung Bonde, hvad Bispen dog ikke vilde tillade, - og 
1627 sammesteds en Kvinde, som bekjendte at have seet 
2 Dage tilforn Christus med Tornekrone og Naglegabene. 
1629 laante Bispen en Bibel bort til en fransk Soldat, 
som gav sig ud for en Profet, skjændte han paa en Præst, 
der havde tvunget en Bonde til at lægge Haanden paa en 
Bibel og sværge, klagede Hr. jens i Lunde til Biskoppen 
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over, at Hr. Knud i Egense (- vistnok kun Kapellan hos 
den ovennævnte fordrukne jens Bjerg -·) havde givet 
ham et Ørefigen tilblods ved et Præstekonvent i Ljungby 
(;,. Lumby, 1231 "Lyungby") Kirke. 1630 vægrede en 
en Kvinde sig ved at drikke af Kalken (- Rest af Pa
pismen! - ), og stævnedes en tidligere for Hor beskyldt 
Præst, som nu pryglede sin for Utroskab mistænkte Hu
stru. I Dagbogen medtages ogsaa Meget fra Biskoppens 
Privatliv, der viser hans alsidige Interesser, - saaledes, 
at han 1630 skikkede Bud til Hr. Ole i Lumby om sin 
tyvagtigt bortførte Kat, - sendte 1631 Asparages*) til 
Als, - "satte Duerne sammen 16

/ 2 efter Adskillelse i 
Vinter", - "rejste til Lundegaard for at se sit Kvæg". 
At der var Humor hos Biskoppen ved Siden af Alvor, 
viser et Par N o tater: ved en Visitats 1629: "Sildene 
meget smaa, Øllet meget tyndt og Brødet slet bagt"; -
og: "1626 døde paa Drejø den 83 Aar gl. Hans Carlsen, 
Degn, Skrædder og Smed. Paa en Dag blev de begraf
vet og det udi en Kiste. Fire stærke Karle bar dem til 
Graven; kun en Enke saaes grædende samme Dag; Sme
den havde Sønner to, Datter en. Skrædderen og Degnen 
havde ligesaa mange, og dog ved denne jordefærd blev 
kun 3 faderløse". -

No. 8. Gregers Knudsen Krag 1645-81. 

Søn af Præsten Knud Gregersen i Stenstrup (se S. 26) 
og Broder til Præsten i Odense Peder Falsters Hustru 
Maren, "som forhen havde været trolovet med Peder 

*) De paa Øerne i Odense Fjord m. fl. St. vi!dtvoxende 
Asparg ,~s, hvis spiselig:e Stængler indsaltedes og forsendtes, 
ogsaa ti! Kongens Bord, ligesom syltede Roser. 
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Hanseq i Hundtofte, men vect Lov og Ret var skilt fra 
ham, efterdi hun dertil var tvungen af sine Forældre"; 
Maren giftede sig paany med sin Mands Efterfølger og 
"beklagede sig ved dennes Død, at hun nød ingen Ind
komst af Kaldet eller Andet". Gregers, f. 1617, blev 
Student fra Odense 40, kaldet til Vskj.-Ulb. 4-·6-45, 
Provst {ligesom to Brødre i Hørup og Fuglse) efter Mag. 
H. Achthon i N. Broby 18-10-78; død 5-1-81, 64 
A ar gl., efter at have oplevet Skuet af den "forskræk
keligt og usædvanligt store" Komet sidst i December 
1680. Sit Navn underskrev han tydeligt og fast med 
mange zirlige Snirkler. Af hans før 44 ægtede Hustrus 
Navn kjendes kun Forbogstaverne K. T. D., som - sam
men med G. K. K. og Aarstallet 1662 - staa paa et 
Løsholt i Stuehusets Udbygning, der maa antages om- el. 
tilbygget i det Aar. Af hans kjendte Børn blev Kirstine 
gift med Præsterne Jakob Bagger og Eftermand Henrik 
Morville i Kjøng paa Fyen, og Maren {f. c. 44, t 1716; 
14 Børn) med Præsten Ole Holmboe i Torrild, hvis Fa
der blev l 00 Aar, og som selv var mest sengeliggende 
i sine sidste 20 Aar, t 1714. Sønnen Knud Krag blev 
Præst i Søndersø 1681 {hvor 18 Præster vare hans Gjæster 
ved en Datters Daab) efterat at have været Hører i Svend
borg og Faderens Medhjælper til dennes Død. "Gregers 
Knudsen Krag, som paa Grund af Svagelighed og Alder 
ikke længere kunde betjene sit Præsteembede, havde hos 
Stedets Patron Hr. Generalfiskalen (paa Rødkilde; se S. 90) 
opnaaet, at hans ældste (!) Søn Knud var bleven kaldet 
til hans Kapellan med Løfte om Sukcession, hvorfor han 
16'78 bad Biskop Kingo om at ordinere ham"; - mærk! 
samme Aar den "svagelige" Hr. Gregers paatog sig yder
ligere at betjene et Provsteembede. Naar Sønnen allige
vel ikke blev Faderens Efterfølger 1681, kom det af, at 

5 
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Kongen da havde faaet Kaldsretten og begunstigede sin 
Skomagers Søn; men en Maanedstid efter dennes Kaldelse 
1 ~/2 blev Knud kaldet til Søndersø. -

I Hiskop ( 1651-63) Laurids Jacobsens Dagbog (Kirke
hist. Saml. IV, 2 og V, 3) læses: "24-ll-1651 sua
rede ieg H. Gregers i Wester Skierninge paa sin skrif
fuelse om det barn, som i hans Sogn waar ligget ihiel 
aff foreldrene". Det var sørgeligt almindeligt, men 
forstaaeligt nok i hine Tider med Alkover og uden 
Vugger; - allerede 1378 Afladsbreve desangaaende; -
midt i 17de Aarh. omkom c. 38 Børn aarligt i Aarhus 
Stift paa den Maade; - 1740 2 Børn i Ulbølle og 1743 
l i Vskj.; - 1665-1789 25 i Hillerslev-Ø. Hæsinge. 
16 J O var forordnet, at Mødrene skulde straffes med Penge
bøder og aabentbart Skrifte*) første Gang og anden Gang 
paa Halsen ; - en Kone i Skamby benaadedes dog 1651 
paa Livet for anden Gangs Forseelse, da hun havde godt 
Vidnesbyrd. Endnu 1906-15 omkom i Danmark 290 
Børn "ved Kvælning i Sengetøj eller ved Ihjelligning". 
(jvfr. Fortællingen i l Kong. 3). - Nogle andre Udpluk 
af nævnte Dagbog: 1654 rejste den svenske Dronning 
Christine (- paa Vejen til Rom efter Frasigelse af den 
svenske Throne for at gaa over til Papismen -) gjen
nem Odense "som en Cavailler, i Karle Kleder" (- "i 
Mantz-Kleder" noterer ogsaa Lehnsmanden Jørgen Brahe 
i sin Dagbog. Exemplet fulgte den danske Dronning Ca
roline Mathilde l 770); - "1657 gjorde min Hustro wor 
Stuepige et lidet Bryllup paa 3 Sæt Mad i Huset, som 
hun s kali boe"; -- 1658 juleaften vilde den svenske 
Ober-Commissarius Siltmann (- som 8

/ 9 havde tilskikket 

*) Synderen førtes frem for Menigheden og maatte tilstaa 
sin Forseelse for den og bede om dens Tilgivelse, hvorefter 
Præsten meddelte Afløsning. 
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Bispen 20 R dl. "i Myndt" til Uddeling til Fattige -) 
have Biskoppen til at forbyde Præsterne at bede for den 
danske Konge og nævne hans Navn; men Laurids Jacob
sen vilde ikke efterkomme den strenge Befaling og vilde 
"før quitere sin Bestilling"; - "1662, imettem Søndag 
og Mandag, som waar den 2 Martij blev L. pr. evacu
eret og gaff derfor 8 Dater" (Priveter tømtes dengang 
tid t med mange Aars Mettemrum! selv i de bedste Huse! -
og det da der ofte rasede Landsot! ;. -

- I Kirkerne, som Kongen ejede, ere Prædikestolen 
fra t 650 og den store Klokke fra 1661 i Ul bølle, mær
kede med Krags Navn, ligesom ogsaa Kalken fra 1645 i 
Vskj., paa hvis Fod er indridset i plump Udførelse: "L. 
Cruchow 1750", idet han (Præsten No. 12) rimeligvis 
har faaet det da næsten l 00-aarige Bæger restavreret 
etter forstørret. Ogsaa den i V s kj. 1817 borttagne Præ
dikestol fra 1656, - "med Billedhuggerarbejde", saavidt 
Præsten No. 15 mindedes, beklagende, at det "rimeligvis 
var tilintetgjort" - bar Krags Navn. Begge Stole ere 
antageligt forarbejdede af Datidens mest fremtrædende 
fyenske "Bittedsnider", Anders Bildthugger i Odense, lige
som Prædikestolen i Nyborg Kirke fra t 653. Da der tid
ligere stod malet paa Hvælvingen op imod Koret i Vskj. 
Kirke: "Fri d. III - Sophia Amalie - 1656", - vel til 
Minde om en større Restavrering af den Kongen tithø
rende Kirke -, er der Sandsynlighed for, at Kongeparret 
da har skænket til Kirken baade Prædikestolen og den 
ligeledes 1817 nedtagne Altertavle fra samme Aar som 
Stolen. "Saavidt jeg mindes - skriver No. 15 - var 
den gamle Altertavle af en smuk Form, næsten ganske 
i samme Smag som Altertavten i St. Knuds Kirke i Odense 
(der er opsat 1649). Hovedmaleriet forestillede Nadverens 
Indstiftelse, omgivet af to snoede Søjler, omvundne med 

5* 
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Vinløv, paa hver Side. Ovenover et mindre Maleri, saa
vidt jeg mindes, forestillende Opstandelsen, ogsaa omgivet 
af lignende mindre Søjler. jeg synes dunkelt at kunne er
indre, at der endnu øverst var en udhuggeJ Træfigur 
forestillende den triumferende Christus med Fane". Om 
de gamle inskriptionsløse Lysestager i Vskj. bemærker 
No. 15, "at de ikke engang ere rigtigt afdrejede, men 
have en noget uregelmæssig, oval Form", hvilket ikke 
passer nu, hvordan Uoverensstemmelsen saa skal for
klares. -· "Prædikestolen i Ulb. er ustridigt Kirkens 
største Prydelse, overalt prydet med ophøjede, i Eg ud
skaarne Figurer (i sen Renæssancestil). Foruden en Mæng
de Løvværk findes paa den øverste Kant Engle- og Løve
hoveder, mellem hvilke er anbragt Bogstaverne H. P. S. 
og M. j. I. (;,. Kirkeværgerne Hans Pedersen og Mogens 
Jørgensen) ; paa den nederste Kant staaer helt udført: 
"Gregorius Canuti Kragius P. L. (Stedets Præst) Anno 
1650". Imod Kirken er 4 Afdelinger, adskilte ved 5 Piller 
med Karyatider (;,. kvindelige Figurer): Troen med Kors, 
Haabet med Anker, Kjærligheden med Børn ved Brystet, 
Retfærdigheden med Vægtskaal og Taalmodigheden el. 
Ydmygheden med en Byrde paa Skulderen. I de 4 Af
delinger findes flg. bibelske Billeder ligeledes i ophøjet 
Arbejde: Syndefaldet Gen. 3, Marias Bebudelse Luk. l, 
Chris ti Fødsel Luk. 2 og Korsfæstelsen joh. l D. Lige
som den øverste Kant er den nederste prydet med Engle
og Løvehoveder. Himmelen over Prædikestolen udgjør 
en uregelmæssig Firkant, hvoraf den længste Side er an
bragt mod Muren; ogsaa denne er prydet med mange 
Figurer af udskaaret Egetræ. De to Sider have Opsatser, 
en Portal med Løvværk og et Dyrehoved; i hver Portal 
er en fritsiaaende Basunengel; den tredje Opsats mangler, 
men har været anbragt over et Fyrretræesskab fra nyere 
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overvejende det almindeligste Træ paa Kirkegaardene (ofte 
10-30) og paa Bystævner; - mon dette skulde staa i 
Forbindelse med den gamle Gudelæres Y gdrasil, der var 
en Ask, saa at dette Træ er blevet betragtet som helligt? 
Hylden betragtedes tidligst som Ukrudt. -

Fra Vskj. Grandestævne, der efter Sigende laa - med 
store Sten - lige Øst for "Holstenshussmedien" (den 
vestligste i Byen) og maaske har givet Navn til "Stefns
gaarden", er en Voldssag optegnet i "Hist. Tidsskr. "lV, 
5, 234. Da V skj. Mænd sad paa Stævnen 1663 (- alt
saa i Krags Tid -) for at høre paa de 8 Mænd, der 
havde synet Gjærder og "skulde kjende paa Byens Ved
tægter" (Byloven), kom en Mand Hendrik Rasmussen lidt 
til Ords med en af Synsmændene Rasmus Nielsen og for
langte bl. A., at de skulde vise ham de Stykker Hegn, 
for hvilke han skulde betale "Vide" (Bøde). Da den til
talte Synsmand svarede ham, at saa skulde han have gaaet 
med, saa kunde han have seet det selv, blev Hendrik vred 
og slog til Synsmanden med to Slag af sin Kjæp; men 
denne betalte Slaget med et Hug med en gammel Strids
øxe, der blev Mandens Bane. Vskj. Bylov haves ikke 
længere, - derimod Vantinges og Avernakøs fra Salling 
Herred. Efter Bylovene skulde Enhver ,,giøre sine gier
der, der udgaaer til mark, græs eller eng, lovlig og for
svarlig høie og sterke, saa de kand staa for it fuldt siun 
ved moriensdags og voldermisses Tider og holde for bæ
ster, kvæg og svin; ellers bøedes ... Paa stefne skal 
hver mand begægne hinanden høflig. Skulde nogen be
gynde nogen klammer eller kif med bulder, banden, svær
gen eller løigten, bøde hver, som her udi sig forseer .. ". 
Bøderne bestode i Penge, Øl, Brændevin eller Korn. -

1647 8/6 udgik kgl. Befaling til Fyens Stiftsøvrighed 
(Lehnsmand Mogens Kaas paa Nyborg Slot og Biskop 
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Hans Mikkelsen) til at erklære sig om falk Gjøe til Hvid
kilde's Begjæring om at faa Patronatsret til 4 Sognekir
ker i Nyborg Le h n: Sø ru p, Kirkeby, Vester- og Øster
skjerninge. Men Frants Lykke paa Brahetrolleborg pro
testerede for de to sidstnævnte Kirkers Vedk., da han 
havde Herregaardene Flindthotm i det til Ø. Skj. annex
erede Hundstrup Sogn og Rødkilde i det med Vskj. for
enede Ulbølte Sogn, - og ligeledes Ejler Høeg til Dat
lund for Kirkebyes Vedk., da han havde juspatron. 
til Hovedsognet Otderup med hans Herregaard der 
(Nielstrup ). 

- - 1653, 22.-24. Nov. "munstridt" (mønstrede) Lehns
manden paa Hagenskov Slot Jørgen Brahe til Hvedholm 
(S. 61) Morten Hermandsens Compagnie i Vester Schier
ning, Peder Findtzens i Sundzherrit og Diderick Meier
hoffs ved Hillersløff Kiercke: "de Bynder, som icke var 
antegned til Rytter (i Indkvartering), schulle giffue Penge 
lige ved de andre til Landekisten och aff Lensmendene 
indkreffuis" . Samme Aar mødte Kaj Lykke til Rantzaus
holm (- Oberst for "Kongens Livregiment" paa l 000 
hvervede Mand til Hest i Fyen -) med 8 Heste til Møn
string i V. Aaby. Fædretandet fik faa Aar efter Brug 
baade for Landeværnet og Regimentet i Svenskekrigen 
1658-60, - en for Hr. Gregers og alle Fynboere ond 
Tid med Fare og Nød. Med lifart var den svenske Konge 
Carl X, "Nordens Lynild", kommen med sin krigsvante 
Hær under Carl Gustav Vrange! som General fra Polen 
til Jylland for over Landjord og lsbroer at gaa mod Dan
marks Hovedstad. "Fremad! fremad! - om saa Menne
sker og Heste styrte i Tusindvis!" sagde Kongen. Vin
teren 1657-8 var ualmindelig haard: i mindre end 14 
Dage gik Sveakongen med 3000 Fodfolk, 9000 Ryttere, 
Kanoner og Pakvogne over 6 islagte Vande, hvoraf l var 
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3 Mile bredt, - et i Historien enesiaaende Vovestykke, 
der kronedes med Held (- 9 Cm. Is bærer Infanteri, 16 
let Skyts, 40 Alt --). Lørdag 30 /t passerede den store 
Hær over Lillebælt til Ivernæs (Wedelsborg) og Fønsskov. 
De danske Tropper - 700 Landeværnsfolk til Fods, mest 
Bønder, og 24 Eskadroner - strakte efter en kort Kanon
kamp Vaaben og tog Flugten. Blandt faldne Danske var 
Jørgen Kaas ~ra Lindskov (Lehnskov), hvis Lig den sven
ske Konge som Elsker af Tapperhed, selv hos en Fjende, 
fulgte en Fjerdingvej, og ved hvis Begravelse i Egense 
Kirke 26

/ 6 (!) Biskoppen talte og honoreredes med en 
Sølvkande paa I 00 Lod af Enken. Salling Herreds Mænd 
havde tiltraadt Marchen til Bæltet, men opløstes ved Mel
dingen om Fjendens Overgang. Forstærkningen paa 500 
Ryttere og 450 Soldater toges til Fange i Faaborg og 
Svendborg. I faa Dage var hele Fyen i Kong Carl Gu
stavs Vold og blev grundigt udplyndret, - først Sand
ager Præstegaard paa Vejen til Assens, ·hvor Præsten laa 
Lig, og Enken med 5 faderløse Børn "ikke beholdt det 
ringeste Kledemon, hvormed de kunde hylde deres Le
gemer uden Skamme, ej heller Sengkleder"; -- dernæst 
Assens, hvor det var en forfærdelig Nat efter Overgangs
dagen; - Haarby, hvor Præstegaarden afbrændtes; -
Brobyværk, hvor Geværfabriken ødelagdes; - Faaborg, 
hvor 40 Gaarde og Huse afsved es eller ruineredes; -
A as trup By, hvor der plyndredes flere Dage i Træk; -
og V. Aaby, hvorfra haves Præsten Jørgen Jakobsens 
Beretning (Kirkehist. Saml. II, 6, 335). "1658, 3. Februar, 
som var en Onsdag, blev jeg plyndret tvende Gange af 
de svenske Marodebrødre (;,. Marodører, Soldater, som 
under Paaskud af Træthed bleve tilbage for at plyndre), 
første Gang ved Middagstid af 4 Ryttere, 2 Timer der
efter af 8 Ryttere, hvilke alle tog med sig, saa meget 
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de kunde føre udi Sække og sammensyede Sengeklæder, 
paa 12 Heste"; - "1658, 22. Februar, fik jeg Peiter 
Suensche af den Humborgsche Fyrstis Stalmester og var 
hos mig i 20 Uger, i hvilke han med sine Heste kostede 
mig mere end 120 Daler".*) l Lindevads Mølle blev -
kan hænde senere - Møllerens Dyner opsprættede af de 
Svenske, som vilde se, om der skulde være skjulte Penge 
deri; Fjerene kastedes i Aaen, og Vaarene brugtes til 
Hestedækkener og Sække; ved selv at opsprætte en gam
mel Dyne og strø Fjerene omkring udenfor Gaarden fri
ede mangen snild Bonde sin Gaard for Plyndring. Det 
blev et Mundheld ved stor Uordentlighed: "det seer ud, 
som Svenskere have været her!" Til Plyndringen kom 
Brandskatning, - f. Ex. af Brahetrolleborg Gods 4650 
Rdl. og 2 Rdl. ugentligt af hver Ryttertjener. - Præsten 
No . . 15 beretter 1844-46, at han havde hørt af sin Fa
der (No. 14) fra dennes Barndom, "at, da de Svenske 
kom til Ulbølle, havde man hængt en Rytterkappe om 
den store Sten, ~om da stod paa den 1650 afdøde Hans 
Jensens Grav paa Kirkegaarden, der ligger meget højt, 
og derfor kunde ~ees langt borte, hvorved Fjenden blev 
bragt paa den Tanke, at der laa Garnison, og derfor und-

*) Samme Præstemand var 1653 suspenderet for en Tid for 
usømmelig Opførsel overfor sin Biskop i Anledning af et Prov
stevalg i N. Broby Kirke, hvorved han mente sig uretfærdigt 
forbigaaet "imod Ordinantsen, da han var den ældste Herreds
præst" (- Praxis, men ikke lovfæstet! -), hvorfor han be
skyldte Bispen for "Krumspring udi Ordinantsen". Bagved stod 
nok paa den ene Side Fru Kirsten Munk paa Lundegaard i N. 
Broby, hvis Præst valgtes til Provst, og paa den anden Kaj 
Lykke som Ejer af Brændegaard i V. Aaby; - se Kirkehist.; 
Saml. III, 4. - Jørgen Jakobsen døde 1666, efter at have væ
ret Præst i Aaby i 45 Aar, og havde med 3 Hustruer 16 + l 
+ 4 Børn; - Præsten Tranekjær i Vesterhæsinge, t 1710, i 
to Ægteskaber 23 Børn; - derimod den samtidige Ejer af 
Billeskov ved Assens, Erik Høg, i 5 kun l Barn. 

l, 
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