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Et lille Bidrag 
t il 

Hindsholms Historie før Aar 1600. 
V ed Lærer r A x e l g a a r d. 

Kaster man et Blik paa et Kort over Fyn og betragter Hah·
Øen Hindsholm, saa faar man Indtryk af, at alt Land Nord for 
Kjertinge Nor hører med til Hindsholm, ja, endog Købstaden 
Kjerteminde. 

Saaledes forholder det sig imidlertid ikke. Hindsholm 
omfatter kun de fire Sogne : Mesinge, Viby, Dalby og Stubberup. 

Skellet syd for Hindsholm dannes af den saakaldte Taarup 
Strand, der blev inddæmmet og til Dels udtørret i Aaret 1812. 

Taan1p Strand strækker sig fra Odense Fjord Øst paa helt 
ud til Store-Belt 2 .km. Nord for Kjerteminde med Mesinge og 
Viby Sogne Norden for og Drigstrup Sogn samt Kjerteminde 
Jorder Sonden for . 

I Magsvejr kun e Folk, før Taarup Strand blev inddæm
met, ret let komme til og fra Hindsholm over det smalle Drag 
eller Drej ved Kikkenborg, men naar det stormede, særlig fra 
Nordvest, kunde vældige' Vandmasser fra Odense Fjord presses 
ind i Taarup Strand og derefter skylle over Draget ud i Bæltet, 
og da var det vanskeligt, ja, ofte livsfarligt at komme over. 

Hindsholm har været beboet allerede i Stenalderens Dage. 
Dette kan ses af de mange Gra~høje, der endnu er bevarede, og 
hvoraf en Del er fredede. Ja, en af dem, Maarhøj paa Mar
tofte Mark, har et særlig stort og velbevaret Kammer, en saa
kaldt Gangbygning, der er 32 Fod lang, 7 Fod bred og hen
imod 6 Fod høj. Gangen, der fører ind i Kammeret, er 22 Fod 
lang. 

At her har boet Folk ved vor Tidsregnings Begyndelse, 
derom fortæller et Gravfund fra den romerske Jernalder. 

Under flad lVIark ved Martofte er fundet: Fibulaer (d. e. 
Bøjlenaale, noget lignende vore Sikkerhedsnaale!) Perler, Drik
kehornsomslag, Bidselringe m. m., og midt imellem Sagerne 
stod et Lerkar fyldt med brændte Ben. De fleste af de fundne 
Bronzesager bærer tydelige Spor af at have været paa Ligbaalet, 
saa de maa sikkert have tilhørt en Høvding, delr har haft sit 
Bosted i Nærheden. 
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De første sikre historiske Efterretninger om Hindsholm fin
der man i Kong Valdemar den Andens Jordebog. Denne Jor
debogs ældste Del er affattet 1231, og deri findes følgende faa 
Linjer, som paa Dansk lyder saaledes : :»Hægnæthscogh nærved 
mæthælfor (og) hele Skovein i hægnæzholm undtagen m e syng 
og salris.« 

Efter Sagnet faldt Svend Tveskæg i Fangenskab og maatte 
for at komme fri skaffe meget store Løsepenge. De danske 
K vinder gav deres Smykker og fik derfor halv Arveret; men det 
forslog ikke, og saa maatte Kongen sælge en betydelig Del af de 
store Skove for at skaffe Løsesummen til V eje. 

Siden den Tid skelnes der skarpt mellem Fællesskove og 
private, de første kaldes stedse :1 Almindinger (( ' de sidste »Heg
nede Skove« eller kun »Hegnidtc 

Den ansete Historiker Johannes Steenstrup gør nu gæl
dende, at Kongen, ved den Tid Valdemar den Andens Jordebog 
bliver affattet, ejer to private Skove paa Fyn, nemlig den paa 
Holmen og den, der laa tæt ved Middelfart og Gavlen (Klin
ten), og fordi begge Skovene var »hegnede«, kom de til at 
hedde henholdsvis Hindsholm og Hindsgavl. 

Benævnelsen 2Hegn« for mindre og større Skove var for 
Resten ret almindelig her paa Holmen i ældre Tid. 

Saaledes hedder det i et Kongebrev af 21. Novbr. 1546: »Met
te Holste fik Livsbrev paa en Messingel Kirkes Gaard paa 
Baandseheynet paa Hintseholm mod at give sædvanlig Land
gilde, Tynge og Tjeneste til Kirken og Kronen, holde Gaarden 
i Hævd og ikke forhugge Skovene - - --«, og fem Aar senere, 
30. Oktbr. 1551, hedder det om sammel Gaard : »Livsbrev for 
Matz Borgeleyer (Slotsfoged paa Nyborg Slot) og hans Hustru, 
Mette Holste, paa en Messinge Kirkegaard paa Boense Hegnet 
paa Hindzehollum, som de nu selv ibo, tilligemed Gamle Enge
mad og Enbierigss Græss samme Steds . .. « 

Denne Gaard paa Bogensø, i Stubberup Sogn, ligger endnu 
paa samme Sted som den Gang. Den ligger lige! i Brynet af 
Bogensøskoven. Stuehuset er flere Hundrede Aar gammel, og 
i en Indbelretning fra 1743 meddeles der, at der ved denne 
Gaard er en større Frugthave, hvorfra der i gode Frugtaar kan 
sælges en Del Æbler. 

Og 1608 a'fstod Kongen den store Østerskov, der strakte sig 
fra Maale langs Store-Belt helt ud til Øksenhave og var vurderet 
til 500 Svins Olden. Den nordlige Del, til 200 Svins Olden, kald
tes Martofte Skov, og den sydlige og største »Hegnidt«. 

Man kan altsaa sikkert gaa ud fra, at Navnet Hindsholm er 
afledt af »Hegn«, og i Kong Valdemar den Andens Jordebog 
faar vi at vide, at hele den nordlige og østlige Del var væsent
ligt Skov og var i Kongens private Eje. 

Som Følge deraf var Holmen den Gang meget tyndt befol
ket. Det ser ud til, at der kun har været meget faa Landsbyer, 
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men at der ligesom i Vikingetiden hist og her har ligget en større 
Gaard med meget lidt dyrket Jord, meln megen Græsning og 
maaske ogsaa en Del Høavl samt mange Oldentræer. 

I Kærheden af saadanne Gaarde har der saa boet nogle 
Gaardsæder, der har udført del daglige Arbejder paa Gaarden 
og som Løn derfor faaet Del i Udbyttet. Foruden Kvæg- og 
Svineavl har der saa tillige været drevet Jagt og Fiskeri. 

Det ser ud til, at man endnu kan finde Spor af en Del af 
disse! Enstedgaarde. 

Den Gaard paa Bogensø, som alt er nævnt, er sandsynlig
vis den ældste Bebyggelse der og har vistnok oprindelig havt 
hele Bogensø under sig. Paa Langø med sine 6 Gaarde ser det 
ud til, at der oprindelig har været 2 Gaarde, og Egensø, der nu 
bestaar af 2 Gaarde, har oprindelig været een. 

Grønlund, det nuværende Brokdorf, har ogsaa saa langt 
t.H~age, man kan spore! den, været en større Enstedgaard; 
men man kan endnu i Landsbyerne paavise, hvorledes disse op
rindelige store Gaarde, hvorlra Byerne har udviklet sig, endnu 
er beliggende lidt udenfor den egentlige Landsby. I Dalby er 
endnu denne, skal man kalde den Hovedgaard, omtrent dob
belt saa stor som Gaardene i Byeln og har endnu bevaret sit eget 
Navn Mosegaard <r , - uafhængig af Landsbyen, der er vokset 
frem i Nærheden af den. Den oprindelige Hoveelgaard i Her
snap - Matr. Nr . 1 - ligger lidt uden for Byen og var 1682 paa 
20 Td. Hartkorn. 

I Stubberup, der bestaar af 5 Gaarde, har der oprindelig 
kun været een Gaard; den sydligste Gaard i Nordskov har tid
ligere haft sin Toft syd for Gaarden og har oprindelig ligget no
get fra Byeln, idet den Gaard og de Huse, der nu ligger i Nær
heden, tidligere har ligget fjærnere . De andre Gaarde og Hus
tofter har været mindre og ligget ud til de andre Sider. 

Og den gamle Kongsgaard i Martofte ligger den Dag i 
Dag, hvor den har haft sin Plads i adskillige Hundrede Aar. 

Nu er den en Bondegaard paa samme Størrelse som de 
andre Gaarde i Byen; men saa sent som 1664 var den over dob
belt saa stor som nogen af de andre større Gaarde. Den ligger 
nogle Hundrede Alen sydøst for Byen og har haft forskellige 
Navne : Martoftegaard, Fogedgaard, Østergaard. 

Det ser ud til, som den nordlige Del af Hindsholm har 
været meget tyndt befolket lige til efter Vendernes Underkuelse; 
men at Befolkningen her i Knud den Sjettes og Valdemar Sejrs 
Dage er tiltaget med rivende Fart, og en Del af de gamle Ensted
gaarde har da udviklet sig W Landsbyer, og de gamle Landsbyer, 
Mesinge og Salby, har spaltet sig hver i to. 

I Begyndelsen af det 12te Aarhundrede blev det mere og 
mere almindeligt at drage i Leding i Panser og Plade, baaret af 
stærke Heste . De Bønder, der ikke havde Raad til at skaffe 
sig Rustning og Hest, skulde nok blive kede af at komme med 
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paa Krigstog, fcrdi de slet ikke kunde staa sig mod de panse
rede Ryttere, og da Kongen gerne vilde give dem fr i mod en 
r imelig Krigsska t, der kaldtes Leding , saa blev en Mængde 
af Bønderne hjemme og tog med Iver fat paa Jordens Opdyrk
ning. Paa den Tid rejstet sig mange af Torpbyerne. 

Det var et vældigt Slid at rydde Skove og gamle Græs
marker, Redskaberne var jo tarvelige den Gang i Sammenlig
ning med utidens; men lige saa kede disse fattige Slidere var 
af at komme med i Leding, ligesaa ivr ige var de paa at bygge 
h egne Hjem"'. De krigslystne Storhønder, der kunde drage i 
Leding til Hest i Panser og Plade, saa naturligvis ned paa disse 
1 'ybyggere, og en Terper fik en lignende Betydning som en 

Tølper . 
Da Rytteriet blev Hovedvaabenet i Krig, blev det en Nød

vendighed at skaffe gode Rytterheste, og mange Stormænd og 
sa:rlig I\:ongen hlev ivrige Besteopdrættere. 

Hesteavlen lykkedes saa godt den Gang for Dansl·erne, at 
der paa Valdemar Sejrs Tid ilz·ke alene var Heste nok i I andet 
til eget Brug, m{m der ucEørtes tillige en Mængde til Tyskland, 
Frankrig, England o. s. v. 

Et enkelt Aar blev ler alene fra Ribe udført 8400 Stykker. 
Hestene brugtE:s den Gang saa godt som udelukkende til Ride
brug. :\fan pløjede den Gang med Okser. 

Hindsholm blsv et ai 7 engens Hesteavlscentrer. Der blev 
indrettet Stod paa Fyns }.oveu, paa Romsø, vistnok ogsaa paa 
Mejlo og sandsynligvis Ilere Steder, og mellem Eskebjerg og 
l\1artoite, umiddelbart syd for det nuværende Martofte, blev 
indhegnet en meget stor Hestehave, der i det mindste Yar paa 
150 Td. Land, og antagelig en Del større. 

Den gamle Kongsgaard - Jlartoftegaard -, der tidligere 
laa 1 km længere mod Nord, blev flyttet til sin nuværende 
Plads umiddelbart ved Nordsiden af Hestehaven, og Kongs
bryden har jo sikkert blandt andre Hverv ogsaa faaet dette at 
tilride og afrette de unge Heste. Han har haft Brug for ikke 
aa faa H.iælpere, og disse har bygget sig Boliger ikke langt fra 

Kongsgaarden. Der savnes Oplysninger om, hvor stort dette 
Hesteopdræt har været i ældre Tid. Først i Kristian den Tre
dies Dage, da Hesteavlen langt fra var det, den tidligere havde 
været, hører man nærmere1 derom. 

Aar 1547 forlanger Kristian den Tredie Underretning 
om, :p, orrnange Heste der findes paa de forskellige Stod om
kring i Landet. 

Der faPdtes kongelige Stod paa ialt 22 Steder, paa Fyn ved 
3æsbrhoved og Æbelø samt Sprogø, Romsø, Fyns Hoved og 
Eskebjerg. 

Paa Næsbyboved fandtes 18 unge og gamle Øg; paa Æbelø 
15 gamle og 7 unge og adskilt fra StoddElt 5 gamle Øg samt 
7 Fol. Paa Romsø var der 16 og paa Sprogo 15; men i Mar-
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tofte Hestehave: ved Eskebjerg fandtes foruden 8 Øg 7 Foler i 
femte, 7 i fjerde, 7 i tredie, 5 i andet og 11 i fø rste Aar, ialt 45. 
Bestanden var altsaa særlig stor ved Eskebjerg, den største paa 
Fyn og i Jylland. Sidstnævnte Sted var der ikke ret mange. 
Saaledes fandtes der paa Aakjær (ved Horsens) 10 gamle og 
2 toaarige Øg, og paa Aarhus Ladegaard kun 5 Mærføl og 2 aar
gamle HesteføL 

Kort efter, i Begyndelsen af Frederik den Andens Rege
ringstid, blev Hestehaven ved Eskebjerg nedlagt, og Jorden 
blev tildelt Kronens Fæstere i Martofte By, 15 ialt, (deriblandt 
2 Gadehusmænd), der hver skulde yde 5 Skp. Byg, og nu kom 
Hestehaven under Pl ov. 

Kort efter 1536 blev der for Nyborg Len, hvorunder Eske
bjerg Gods den Gang hørte, udarbejdet en Jordebog, som endnu 
er bevaret og findes i Rigsarkivet. I denne Jordebog ser man, 
hvormeget Bøndergods Kongen eje'r paa Hindsholm, samt hvor
meget Bispegods Kronen her har erhvervet sig ved Reforma
tionen. 

Kronens Gods her paa Holmen bestod af: 
4 Gaarde i Mcessing 
5 ,, " 1\leschow 
2 " "Torpæ 
3 " " Dalby og 3 Gadehuse 
5 " "Hersnabe 
2 ,, "Birchebierge 

15 " " l\Iartoflte og 5 Gadehuse 
9 " " Norschow og 2 Gadehuse 
4 " " Andekierdt 
3 " paa Boghense 
3 ,, "Lang 
2 " "Jense 
l " "Gronlwndt. 

Bispegodset bestod af: 
4 Gaarde i Mæssing 
7 " " Meschow 
4 ,, ., Sal by 
2 " "Torpæ 
1 " "Hersnabe. 

l\I æ s s i n g. 

}Iæsinge er vistnok Hindsholms ældste By. Den laa ved 
Bredden af en nu udtørret Sø, omgivet af Skov paa de andre 
SiJer. 

Efterhaanden som Skovene maatte vige for Ploven, og der 
kom flere Beboere i Bye1n, blev Pladsen for trang, og en Del 
!lyttede ud midt i Skoven og grundlagde Søsterbyen. 
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Meschow. 
Klog af Skade blev den ny Byplads fem Gange saa stor som 

den gamle. Medens Bytofterne i Mesinge kun udgjorde 7 Td. 
Land, maalte Tofterne i lVIielskov By ikke mindre end 35 Td. 
Land. 

Markerne derimod blev ikkel delt, og lige til Udskiftningen 
havde de to Søsterbyer deres tre Kornvange i Fællesskab. 
Baade i Borrerhark, Mellemmark og Bregnemark (senere Mølle
mark) havde Mesinge og lVIielskovmændene deres Agre blan
dede mellem hverandre . Det hedder i Markbogen fra 1682: 
»Meschous Bys Jordligger udi alle tre Vange Ager om Ager, Ren 
om Ren me:d Meisinge Bymæncl. 

T o r p æ. 
Det nuværende Taarup, i daglig Tale kaldet Tam·by, er en 

Udflytterby fra Lanelsbyen Salby. 
I det sjette Aarhunclrede skal en Flok af de hjemvendte 

Udvandrere i Folkevandringstiden være gaaet i Land ud for 
Romsø og have sat sig fast paa Hinelsholms østlige Del. >> l Nær
heden af deres Tingsted: >' lV1aalhøj«, fremstod ~enere Landsbyen 
Maale. Omkring deres »Vi (Offerstecl) voksede Viby frem, 
og ved Høvdingens "Sal« fremvoksede Lanelsbyen Salby. 

An k æ r. 
Ikke langt fra Landsbyen Stubberup, omtrent 300 Meter vest 

for denne By, har tidligere ligget en Landsby, der hed Ankær. 
Kronen ejede 1536 i denne By 4 Gaarcle og tilmag·eskiftede sig 
nogle Aar senere endnu to Gaarcle, saa Byen har i det mindste 
bestaaet af 6 Gaarde. 

Da Kroneln 1603 afhænder Eskebjerggaarcl og saa godt som 
alt Bøndergodset i Stubberup Sogn til Rigsraad Axel Brahe til 
Elvidt, er af Ankær kun de to sidstnævnte Gaarde tilbage; de 4 
er ødelagte, og J orderne er Jagt ind under Eskebjerggaard. 
Inden længe gik de to sidste samme V ej . 1662 er der endnu 
nogle Huse i Ankær, som er beboet af jordløse Husmænd, der 
arbejder paa Herregaarden, men Markerne er tagne ind under 
Hovedgaarden. 

Navnet Ankær bliver saa bandlyst af Eskebjergs Ejere. Mar
kerne faar andre Navne, og i Indberetninger og Jordebøger 
nævnes Ankær ikke. Kun i en Indberetning fra Præsten i Dalby 
fra 1680 gaar Naturen over Optugtelsen, og Præsten slumper til 
at skrive følgende: »Lader mahle udj Gaardsens Weir Mølle. 
som staar i Mølle Marken, kaldes Andkielrs Mølle. V ed samme 
JVTolle findEs intet Hus, mens Mølleren bor i Hersnap.« 

Den Gang indtil for henved 70 Aar siden laa Møllen i 
den sydligstel Ankærmark, tæt ved Hersnap. Efter en Brand 
blev den bygget paa sin nuværende Plads og kaldet Schelenborg 
Mølle. 
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I den bageste Smedemark er der et Vandsted, som Om
egnens Beboere den Dag i Dag kalder Ankærs Vandsted, og 
Marken deromkring kalder de Ankærs Mark. 

Dette V and sted er den sidste Levning af Gadekæret i Byein 
Ankær. Der er fundet Murlevninger, og Levninger af Stenbro 
i NærhedPn af Vandstedet, og der findes endnu Spor af den 
Vej, der fra Dalby til Stubberup gik gennem Ankær. 

Saa trofast bevares altsaa endnu Mindet om den forsvundne! 
By, men Tiderne skifter. Om ganske faa Aar vil en ny By skyde 
frem paa den gamles Plads eller dog paa Markerne deromkring. 

Netop de gamle Ankærmarker skal nu tages fra Schelen
borg og udstykkes til ny Husmandsbrug. 

Om faa Aar vil her ligge en Del Boelsteder, saa store!, at 
flittige og driftige Landbrugere her paa denne fortrinlige Jord 
vil kunne klare sig fint. 

Det var meget at ønske, at ogsaa det gamle Bynavn kunde 
komme i Brug paany. Det vilde dog lyde ganske anderledes 
kort, fyndigt, klangfuldt og dansk at sige :?>Ankær«, end at 
bruge! det lange, hæslige og tyskagtige "Schelenborg Mark«. 

Og hvorfor kunde ikke det grimme fortyskede :?> Schelen
borg forsYinde, og det gamle, smukke, danske ;; Eskebjerg« igen 
komme til Hæder og Ære? 
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