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/l1ESI/VG 

Et Bidrag 
til Hindsholms Historie. 

Særlig Tiden fra 1578 til 1608. 

Ved Lærer Axelgaarcl, Langø. 

I .Rigsarkivet findes opbevaret et Regnskab for Nyborg Len 
for Aaret 1578-79. Den Gang hørte Eskebjerg Len paa Rinds
holm under Nyborg, og nævnte Regnskab omfatter ogsaa Eske
bjerg Gods. 

_ Man skulde tro, at saadanne gamle Regnskaber maatte 
Yære tørre og kedelige at ·arbejde med, men intet mindre. 
Efterhaanden som man fordyb er sig i dem og lidt efter lidt 
bliver fortrolig med gammeldags Udtryksmaade og med de 
gamle Benævnelser paa Mønt, Maal, Vægt m. m., saa vil man 
finde disse gamle Regnskaber meget interessante og opdage, at 
de kan give en Mængde værdifulde Oplysninger om Datidsfor
hold. 

Af nævnte Regnskab, der altsaa er næsten halvfjerde 
Hundrede Aar gammel, faar man bl. a. at vide, a·t Hindsholm 
den Gang var dækket af store Skove, og at de aller.fleste af 
disse hørte under Kronen. Man ser af Regnskabet, at Skovene 
gav betydelige Indtægter. Hovedindtægten var »Oldengæld«; 
thi der kunde fødes en Mængde Svin der, og Bønderne maatte 
betale særskilt for at have deres SvJn i Skovene. Man ser end
videre, at det var Skik og Brug at betale med det, man bedst 
kunde undvære. Der betaltes sjældent med Penge, oftest med 
gamle Svin, undertiden med Ungsvin og tit med »Torsk« .. 
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Brændsel og Gavntræ betaltes derimod for det meste med 
Penge. 

I Skovene, der var meget aabne, var der store Græsgange ; 
men om Indtægten af disse fortæller Regnskabet •intet; thi 
Vederlaget for Græsning var indbefattet i Bøndernes Laml
gilde, og dette tilkom Lensmanden som en Del af hans Løn og 
førtes derfor ikke ind i Regnskabet. 

Kronen havde den Gang en Indtægt, der kaldtes :i'ForloY . . 
Bønderne maatte svare en Afgift for at flytte deres Gods fra det 
ene Sted m -et andet, og det ser ud til, at Taks·ten var fasrt, 
nemlig 18 :6 for hver Flytning. 

En meget betydelig Indtægt var Bøder, eller som det den 
Gang jævnLigt kaldtes »Sagefald« eller »Faldsmaal<: . Lovover
trædelser var der en Mængde af, og Bøderne var meget sto're. 

Endvidere har man Aarsag til at undres over de høje In<l
fæstninger eller »Stedsmaal«, o0g betegnende for Tiden er det, 
at en stor Del af Stedsmaalet ydes i Øksne. 

Landgildet laa ret fast Vel kunde det ske, at en ny Fæ
ster .:liik sit Landgilde forøget med et Par Høns, en Gaas eller 
som oftest et Ungnød at føde; men det blev kun til Smaating. 
De egentLige Landgildeydelser laa fast, og Livs·fæste var bleven 
almindelig Sæd og Skik. I gode T.ider kunde Indtægterne af 
Fæstegodset kun øges ved !højere Indfæstninger, ja og saa ved 
øget A11bejde til Hovedgaarden. 

Tiden eft-er Reformationen og til noget ind i næste Aarhun
dred-e var, hvad man kalder en god Tid, særlig for Landbrug-et ; 
thi Priserne var gode baade for Korn og Fedevarer, og navn
lig var Fedestude i meget høj Pris. 

Opdagelsen af Amerika 1492 og af Søvejen til Indien 1498 
satte eftenhaanden Fart i Skibsfart og Handel, og da saa senere 
Sølvet ved Opdagelsen af de rige amer,ikanske Sølvminer dalede 
i Pris, steg selvfølgelig Prisen paa alle andre Varer. 

Her i Landet blev der nu lagt V ægt paa øget Kornavl samt 
paa Opdræt og Fedning af Stude; men Bønderne maatte ikke 
>> fede « Studene, de var nødte til at sælge deres magre Stude til 
Kongen eller til en Adelsmand, undtagelsesvis til en Køb
stadborger. I Købstæderne var det ikke forbudt at fede Stude. 
men da Borgerne ikke kunde blive Ejere af Jordegods, med
mindre de var af Adel, kunde der i Byerne ikke skaffes Foder 
til ret store Mængder af Fedestude. 

Med Hensyn til Korndyrkning var Forholdene gode ogsaa 
for Bønder; man ser derfor, at ihvor Jorden er god, der udvides 
Korndyrkningen, og K vægavlen indskrænkes. Adslcillige Ha
ver, der før var Græsbed, tages under Plov, og Landgildet paa 
disse Egne ændredes saaledes, at Smørskylden afløstes af 
Kornskyld e·fter den faste Regel, at en Fjerding Smør afløstes 
af tre Tønder Byg, elle r en Skæppe Smør af to Tdr. Byg. (Der 
skulde 8 Skpr. Korn, men kun 6 Skpr. Smør til en Tønde). 
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For Kongen og Adelen gjaldt d€11: om at avle meget Korn og 
n a\'nlig at skaffe store Mængder af Foder til Fedesh1:dene, ·og 
~.\delen blev ivrige for at forpagte saa mange Kirke- og Konge
tiender som muligt. 

Endvidere gjaldt det om at udvide Hovedgaarclene og at 
!aa Bøndergodset samlet omkring disse for derved at faa mer 
og mer Hoveriarbejde baade af Gaardmænd og Husmænd. 

Efterat den nordiske Syvaarslmig endelig var ført til Ende 
1570, begyndte de store Godssamlinger at tage Fart. Dette 
skete saa godt som udelukkende ved Mageski;fter, og Kongen 
gik i Spidsen. 

Frederik II. s store I ve r ·for at samle alt Godset til sig 
omkring sine Slotte Frederiksborg, Skanderborg og Kolding
hus, havde sikkert nok sin Hovedam·sag i, at han var en vældig 
J æger, og for at Jagten den Gang kunde blive r·igtig spændende, 
maatte Jagtomraaderne være meget store, saa at Jægerne paa 
Hesteryg kunde forfølge de jagede Dyr ofte paa Strækninger 
a f flere Mil, og de Jagtomraader, Kongen fik samlet sig, var 
meget store. Omkring Frederiksborg fik han saaledes samlet 
hele Nordsjælland og omkring Koldinghus ikke mindre end fem 
Herreder eller et Omraade over ti Gange saa stort som hele 
Hindsholm. 

For Adelen laa Fordelen ved Godssamlingen særlig deri, 
at Bøndergodset kunde samles omkring Hovedgaardene. Alt 
det Bøndergods, der laa eller kom til at ligge i samme Sogn som 
den Hovedgaard, det hørte under, var eller blev 8kattefri; men 
det var selv•følgelig .ikke Meningen, at Skattefriheden skulde 
komme Bonelen til Gode; nej hele Fordelen tog Godsejeren til 
sig, og Fæsterne eller »Tjenerne«, som de stedse kaldtes, maatte 
betale Skattefriheden med forøget Hoveriarbejde. 

Naar Fæstegodset blev samlet omkring Hovedgaarden, blev 
der tillige bedre Lejlighed til dennes Udvidelse. Ikke alene 
kunde en Græsmark tages under Plov, men en Del Bondejord, 
og ikke saa sjældent Jord af hele Landsbyer, blev lagt ind unde r 
Hoveclgaarden. 

Paa Hindsholm foretoges ingen større Mageskifter før kort 
efter Aar 1600; men i det 16de Aarhundrede fik KDngen dog 
samlet saa meget Strøgods sammen, at han ved Aar 1600 ejede 
næsten hele Stubberup Sogn, det allermeste af Dalby Sogn og 
en betydelig Del af de andre to Sogne. · 

Kristoffer Pallesen af Slægten Ulfeldt, en Søn af Palle 
Andersen til Hverringe, boede paa Jershave i Revninge Sogn. 
Han ejede fire Smaagaarde ·i Martofte i Stubberup Sogn, og da 
Kongen ejede 2 større Gaarcle i Revninge med noget nær samme 
Hartkorn som Martoftegaardene, saa var der god Grund til at 
bytte, og Mageskiftet blev foretaget i Aaret 1526. 

1528 fik Kronen ved Mageski1'te med Fyns Bisp, Jens Ander
sen Beldenak, Hersnapgaarcl og to andre større Gaarde i Her-
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snap samt begge Birkebjerggaardene. Bispedømmet fik til <Tøn
gæld Ørbæk Mølle samt en Del Bøndergods i Ørbæk, som tid
l igere havde tilhørt Hr. Poul Laxmand, men af Rigsraadet var 
bleven Ifongen tildømt 

Efter Reformationen tog Kronen saa hele Bispegodset til 
sig; paa Hindsholm udgjorde dette i alt 18 Gaarde. 

Fra Reformationstiden og til Aar 1600 erhvervede Kronen 
enkeltvis nu og da en Del Gods, en a to Gaarde ad Gangen. 
Det hele beløb sig til henimod en Snes Gaarde og et Par Huse. 

Efter disse indledende og forklarende Bemærkninger gives 
her saa et kortere Uddrag af foran nævnte Lensregnskab. 

Uddrag 
af Lensregnskabet over Eschebierrig Len fra 1 Maj 1578 til 

1 Maj 1579. 

1. Olldengieldt 
oppeb01·id paa Hindtzhollum thette aar, som kong tz may tz 

ailiene thilkomer. 

Martoffte. 

- 2 gamle suin ! Frandtz Lauersenn 
\ aff 28 suin 

12 13 ( Hanns Knudtzsenn 
l aff 2 suin og 9 grise 

1;2 fr. thorsch ( Anders Marquersenr. 
l aff 3 suin 
( Anders Søffrensenn 1 vng suin l aff IO vng suin 

112 thøne thorsch (l Jep Lauersenn 
aff 3 suin 

lf2 thøne thorsch fl Jøren Pedersenn 
aff 4 suin 

h ( Hanns Alsing 
l fr: thorsc l aff 2 suin 

N ørschouff . 

l l Sul·n ( Jakob Stolpe 
g · l aff 13 suin 

( Anders Nielsenn och 
2 gl. suin l h d ff 15 . ans reng a sum 

Lf. thøne thorsch fl Karen Nielsis 
aff 4 suin 

1 Jens Samsing oc Ael 2 gl. suin l Jensenn aff 16 suin 

lf2 thøne thorsch { Ma!5 Pedersen 
aff l sou med 5 grise 
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Summarium 
aff ollengieldt oppebaarit paa Hindtzhollum thette aar: Pen
di~e :c . ~ 5 :13, gamel svin 73~, Wngsuin og gris 3, thorsch 
3 tr 1 fr. (3 Tønder 1 Fjerding). 

Enkelte Hindsboer havde Svin paa Olden i Skove udenfor 
Hindsholm. Saaledes havde f. Ex. 1 Mand i Dalby og 3 Mænd 
i Midskov deæs Svin paa Olden 'i Skoven ve d Sve ndbo11g, og 
Lauer,s Thunemose i »Birchebierrig<i: havde sine 12 Svin paa 
Olden i Killerup Skov ved Odense. 

2. Winndfeller. 
oc schouff, somm er soldt paa Hindtzhollum thette aar, somm 
kong tz May tz ailiene thilkommer. 

Marthoffte. 
10 :6 Chresten Marquersenn for en green. 
1 'lf Peder Hansenn og Rasmus Marquersenn for en . 

liden roduelt felle. 
1 ~ ~ Frandtz Lauersenn for 1 liden grøn f elle paa 4 less. 

Thoppen kom til Eschebierr.ig. 
1 ~ Hanns lbsenn for et roduelt three paa 9 less. 
4:6 Peder Herre for en liden støcke thop. 
4:13 Jep Lauritzen for 1 grenn paa 2 less. 
1 ~ {L Hanns Michelsenn for en affbrosten feJle. 
6 :13 Hanns Ibsen for en affbrosten felle. 

Summarium. 
Pendinge 355 \.C 7 :13, 
Hauffre 8 sohip (d. e. 8 Skæpper) 
Torsch 1~ tr. (l Y; Tønde). 

3. Stedsmaal. 
( Peder Søffren y Dalbye thill 

20 Daller oc 12 Oxenn ) stedtzmall aff thend gaardt 
l Sørren Hansenn ibidem iboede 

l Erich Michelsenn y Salbye thill 
12 Daller oc 8 Oxenn .

1 
stedtzmall aff thend gaardt ibd. Lau
ris Jensenn iboede. 

1
. Peder Frandtzenn y Marthoffte thill stedtzmall aff 

thend gaardt vdj Eggense Knud Pouelsenn afdøde 
5 Oxenn for 10 Øxenn oc 15 daller; ther aff haffuer hand 

l vdgiffuet 5 øxenn; thi andre o c pendingerne er be
daget thill Michaelis 79. 

4. Sagefald. 

10 t.:. torsch. - Hanns Marchuersenn og Marthoffte for han 
hug Peder Frandtzenn vdj sin hand. 
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B !f Ibs. (lybsk), - Jenns Nielsenn af Mesing for siagsmalL 

3 .llbs. - Her Hannsis suendt af Mesing for bordag. (Slags_-, -. =: maal, Overfald). 

Nfi?~· Her Hannsis suendt. d. e. Præstens, Hr. Hans Sørensens 
AvlskarL Bøndernes Karle kaldtes stedse Drenge, men 
A viskarlene i Præstegaard ene var noget højere paa Straa 
og kaldtes Præstesvende. 

2 øxen. - Hanns Lauersønn for bordag han gjorde med Ras
-- mus Marchursenn paa Lang. 

6 daller - Frandtz Bull oc Frandtz Lauersen paa Lang for 
nogen gamell grenne thi stuffnedt 

6 daller. - Peder Bunde y Messing Anders Hansenns dreng, 
for noget han hug paa Anders Harsings schouff. 

3 øxenn og 5 daller. - Jørren Lauersønn, somm thiente Olluf 
Matzsønn y Mischouff for hand icke thiendet. (ikke gav 
Tiende). 

5. Forlov. 

18 B. - Jep Hannsenn y Marthoffte thill førloff for noget 
guodttz (Gods) han førde fraa Lang. 

18 B Laueritz Jensenns børn thill førloff. 

18 B. Matz Frandtzenn og Her~nap thill førloff. 

Summarium 

paa gaardfestning, sagefald oc førloff oppeborrid paa Hindtzhollum 
thette aar, somm kong may ailiene thilkommer: 

Pendlnge 75 daller 12 B, Øxen 30, 
Torsch 1 112 Iester, (30 Tønder) 

Lau1'its B1·ockenhuus. 
1. Nvbr. 1579 fratræder Axel V.iffert Nyborg Len, og Laurits 

Brockenhuus faar dette store, indbringende Len, endskønt han 
kun er 27 Aar. 

Han var eneste Søn af den dygtige og tapre Frans Brocken
huus, der faldt i den nordiske Syvaarskrig. 

Det er Frans Brockenhuus, der 1554 byggede Egeskov, som 
den staar endnu. Denne Gaard giftede han sig til, selv var han 
fra Bramstrup i Nørre Lyndelse Sogn. 

Det var vel sagtens Faderens store Fortjeneste, der skaf· 
fede Sønnen dette store Len i saa ung en Alder. Det viste sig dog 
snart, at han var en saare uheldig Person. Han var meget 
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lunefuld, saare grisk og hævngerrig, og da han tilmed ofte op
traadte paa en kluntet og klodset Maade, saa blev der tit noget i 
V eje n med ham. Ofte blev der ført Klager over ham, og en 
Mangfoldighed af Kaneeliskrivelser omhandler hans Meriter. 

Tilsidst drev han det da saa vidt, at han fik sin Afsked paa 
graat Papir, idet han fra Kongen modtog følgende Skrivelse, 
dateret 30. Januar 1601: 

Missive til Laurits Brochenhuus! Da Kongen førstkommende 
1. Maj vil sætte en anden Lensmand paa Nyborg Slot, som han 
hidtil har været forlenet med, befales det ham at indrette sin 
Lejlighed derefter og til den nævnte Tid overlevere Slottet .og 
Lenet med Inventarium og andet til den Person, som Kongen 
sætter til Lensmand. 

Som rimeligt er, tog denne Afskedigelse haardt paa ham. 
Han levede kun faa Aar· efter, og efter hans Død kom hans Datter 
Rigborg ud. Hende havde han ladet indmure paa Egeskov. 
Hun havde, mens hun var hos Dronningen, forseet s ig med Kon
gens Kammerjunker Frederik Hosenkrants. 

LaU1·its B1·oclcenhuus 
og Kronens Bønder paa Hindsholm. 

Til stort Held for Hindsboerne maatte Laurits Brockenhuus 
fratræde Eskebjerg Len allerede 1588; men skønt han med 
Aarene blev værre og værre, saa fik dog Kronens Bønder paa 
Hindsholm i de 9 Aar, de stod under ham, hans Lunefuldhed, 
Gridskihed og Vilkaarlighed i høj Grad at ,føle. 

I den første Jordebog efter Refor.mart:ionen hedder det om 
baade Gaardmænd og Husmænd i Martofte, at de skal gøre Uge
dage til Eskebjerg. Derimod lader det til, at Pløjning m. m. blev 
foretaget af lejede Plovmænd og med Gaardens egne Trækdyr; 
men efter Laurits Brockenhuuses Overtagelse af Eskebjerg Len 
faar Kronens Bønder Befaling til »at hjælpe til med at pløje til 
Eskebjerg Ladegaard«. Her er altsaa kun Tale om »Pløjning« 
og kun om »at hjælpe tik med dette Arbejde, og denne Byrde 
kunde derfor ikke blive særlig trykkende, hvis den ikke blev 
udvidet langt ud over det, Befaliiigen lød paa; men da Lensman
den som en Del af sin Løn havde Udbyttet af Ladegaard en, saa 
kan man være vis paa, at han paalagde Bønderne alt det Arbejde, 
han kunde komme afsted med. 

Hindsboerne var den Gang meget fredelige, de led og taalte i 
Stilhed; men da der var gaaet nogle Aar, blev Lensmandens 
Overgreb saa store, at de endelig besluttede sig til at klage 
over ham til Kongen. 

Hvad Klagen gik ud paa, og hvori de paaklagede Overgreb 
bestod, faar vi at vide af følgende Kongebrev, dateret 
14. Marts 1585: 
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Til Laurits Brockenhuus! 
Da Kronens Bønder paa Hindsholm har klaget over, at de 

besværes meget og ofte med at gøre Ægt og Arbejde til hans 
Gaard V rangstru p, paalægges det ham, s k ø n t h a n s k r i f t -
l i g h a r e r k l æ r e t, a t h a n i k k e h a r b r u g t B ø n
d e r n e t i l A r b e j d e v e d s i n G a ard, alligevel alvor
ligt ikke at bruge nogensomhelst Bønder under Nyborg Slot til at 
gøre Ægt og Arbejde til sine Gaarde, saa.fremt Kongen ikke skal 
tænke et andet Sind dertil. · 

Den i Brevet nævnte Gaard, som her ved en Skrivefejl kal
des V rangstru p, er Laudts Br.ockenhuuses Fædrenegaard Bram
strup i Nørre Lyneleise Sogn. En Ægtkørsel fra Hindsholm der
til vilde frem og tilbage udgøre en Vejlængde af 10-14 Mil, 
saa det er ikke underligt, at Hindsholms Bønder vilde gøre et 
alvorligt Forsøg paa at ·blive fri for slige Ture. 

Kongen holdt altsaa med Bønderne, endskønt Lensmanelen 
forsøgte paa at lyve sig fra det hele; men Lensmandens Natur 
var af den Art, at nu vilde han hævne sig paa Bønderne, og et 
Kongebrev lidt yngre end det forrige fortæller om dette mis
lykkede Hævnforsøg: Brevet er dateret 13. April 1585, er stilet 
til Kronens Bønder paa Hindsholm og lyder saaledes: 

»Kongen har bragt i Erfaring, at de ikke har villet søge til 
Kronens Mølle i Nyborg med det Korn, som de skal have malet, 
men trods Kongens Forbud har søgt til andre Møller med det, 
hvorfor Lensmanden paa Nyborg har ladet dem tiltale og lovfor
vinde. 

Skønt Kongen nok kunde have Aarsag til at lade dem und
gælde f.or deres Ulydighed, vil han dog eftergive dem al Tiltale 
og Faldsmaal paa den Betingelse, at de herefter kun søger Kro
nens Mølle til Nyborg Slot. Viser nogen siden Ulydighed i den 
Retning, skal denne Sag paany tages op .« 
. En Mølletur fra Hindsholm til Nyborg Slotsmølle udgjorde 
en Vejla:.ngde af 7--10 Mil. M<>d Datidens daarLge Veje i Minde 
forstaar man, at en slig Møllerejse var meget besværlig. 

Paa Hindsholm var der den Gang Vandmøller baade ved 
Eskebjerg, Hverringe og Broløkke, men Vandmængden til disse 
Møller var saa ringe, at Malingen til Hovedgaardene næppe 
kunde overkommes. For at derfor »Tjenerne« til Hverringe og 
Broløkke kunde faa malet, var der rejst Vindmøller baade ved 
Hverringe og Broløkke; men ved Eskebjerg var der kun den 
~ille Vandmølle, og Kronens Bønder var altsaa lagt uneler Ny
borg Slotsmølle. 

Kort efter Frederik II's Død blev Eskebjerg Gaard og Gods 
taget fra Laurits Brockenhuus og givet til Rigsraad Erik Har
denberg. Nu holdt Hindsboerne op med at lade male i Nyborg. 
Mølleren klagede derover, fordi han saa ikke kunde udrede den 
svære Mølleskyld, der var ham paalagt, og et Kongebrev af 
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12. Novbr. 1588 indskærpede dem, at de fremdeles havde at 
søge til Nyborgs Slotsmølle·, og hvis de undlod dette, vilde de 
blive straf.fede. 

Nu hører man ikke mere om dette Møllespørgsmaal før i 
Aaæt 1600*), men da klager Mølleren i Nyborg bl. a. over, at 
Lensmanden Laurits Brockenhuus har forbudt Hindsholms Bøn
~l er at tage til Mølle ad den Vej, som de plejede at bruge. 

Rigs1·aad Edle H arden b erg 
faar Eskebjerg Len. 

V ed et Rigsraadsmøde kort efter Frederik Il's Død krævede 
Erik Hardenberg at faa Eskebjerg Gaard og Gods til Len uden 
Afgift som Vederlag for at være i Raadet. Rigsraadet føjede 
ham, kun skulde han holde to Ryttere eller, som det hed den 
Gang :» tjene Riget med to geruste Heste«. 

Laurits Brockenhuus maatte altsaa afstaa Eskebjerg Len, 
men fik sin aarlige Løn fod1øjet med 250 Daler, 2 Læster Mel, 
3 Læster Havre, :Y:> Læst Smør, 20 fede Svin, 10 Øksne, 50 Lam, 
50 Gæs og saa mange Foderøksne, som Jordebogen formelder. 

Erik Hardenberg var en meget rig Mand. Han ejede Mat
irup, som han skrev sig til, Skovsbo o. fl. han havde det store 
Hagenskov Len, og nu fik han altsaa tillige det lille, men gode 
Eskebjerg Len paa meget billige Betingelser. Han vilde 
imidlertid have mere, og Rigsraadet føjede ham endnu en Gang 
og gav ham ved Brev af 23. Maj 1595 »indtiil. videre« FI'Iihed for 
at holde »de to geruste Heste«, d a h a n k u n h a v d e e n 
r inge Ting for at være i Raadet. 

Dette »indtil videre« betød, at den unge Konge, Kri
stian IV. snart skulde overtage Regeringen, og da dette skete 
Aaret efter, maatte Erik Hardenberg finde sig i ved en ny For
lening af Eskebjerg at faa sine Indtægter af dette Len meget 
stærkt formindskede. 

Ved dette ny Lensbrev af 12. April 1597 forbeholder Kon
gen sig nu Halvdelen af de uvisse Indkomster, al Told, Sise og 
Yrag, hele Indtægten af rodhuggen Skov og en Tiendedel af 
Oldengælden, og desuden blev det paany paalagt Erik Harden
berg »at tjene Riget med de to geruste Heste«. 

Erik Hardenberg er meget misfornøjet med denne Ind
tægtsformindskelse, og Aaret efter er den unge Konge da ogsaa 
saa naadig ved et nyt Lensbrev af 8. Juli 1598 at lade ham be
holde noget mere af Eskebjerg Lens Indtægter. Blandt andet 
~aar han igen Lov til at beholde de uvisse Indtægter, men »de to 

·· geruste Heste« slipper han ikke af med. 

''') Vejen fra H inelil olm g ik gennem Bogense og Avnslev Sogne, samt 
Nybor g Landsog n. Disse Sogne hør te Aa r 1600 under Nyborg Len og det 
var \'ejen gennem Yisse Sogne, som L . B. forb ød H.s Bønder a t bruge, 
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Kirkelader og Bygningen af Tam·net ved 8tubber-up Ki1·ke. 

V ed hver Kirke var der eller h~ v de der været en Kirkelade. 
Her modtog Kirkeværgerne den Tiende, der tilkom Kirken. De 
havde da at sørge for at faa Tiendekornet tærsket og udnyttet 
paa bedste Maade, Kirken til Nytte og Gavn. 

Imidlertid blev det mere og mere a lmindeligt, at Kirke
tienderne saa ·vel som de gamle Bispetiender, der nu var over
gaaede til Kronen og almindelig kaldtes Kongetiender, blev 
bortfo11pagtede, som oftest til en Herremand i Næ11heden mod en 
fast Kornafgift, og naar det kunde falde nogenlunde belejligt, 
blev Tienden lev.eret paa Herægaarden, og i saa TiUælde kom 
Kirkeladen til at staa ubrugt, og Tid efter anden blev adskillige 
Kirkelader nedrevne. 

Kirkeladen i Mesinge var endnu ved Aar 1600 i Brug, ja paa 
Grund af den øgede Kornavl -og deraf større Tiende maatte den 
bygges større. Den blev f·orlænget mod V es t, ·og da den var 
bygget af Grundmur, er det ingen Umulighed, at den kan staa 
endnu. Man mener, at det nuværende Mesinge Hospital er den 
gamle Kirkelade; men dette er ikke sikkert; thi 24. Aug. 1668 
faar Selvejerbonde i Mesinge, Henedsfoged Hans Krag, Skøde 
paa Mesing Kirkelade med Forpligtelse til at vedligeholde Kir
kediget , saavidt Ladens Grund naar. 

Nogle Aar efter afhænder Hans Krags Søn Knud Krag sin 
Selvejergaard til den ny Ejer af Hverringe, Hr. Oberstløjtnant 
Krabbe, og Kirkeladen kom derved under iHverringe; men Ho
spitalet har i lange Tider hørt under Baroniet Schelenborg. 

Kirketienderne fra Dalby og Stubberup Sogne blev over
ladte til Lensmanden •og blev leverede paa Eskebjerggaard, 
hvorfor Kirkeladerne ved Dalby og Stubberup Kirker storl 
ubrugte. Den i ,Dalby var opført af Bindingsværk, forfaldt mer 
og mer og blev saa nedrevet ret før Aar 1596. 

Stubberup Kirke var tidligere uden Taarn; men Lensman
den Axel Vi:ffert, der havde Nyborg og Eskebjerg Len fra 
1. Maj 1571 til 1. Novbr. 1579, fik Tilladelse til at nedbryde Kir
keladen og bruge Materialerne til Opførelse af et Taarn. 

Axel Viffert fik opført 9 Alen Mur af Taarnet, saa fratraadte 
han Lenet; men den ny Lensmand, Laurits Brockenhuus, fore
tog sig intet, og det lod ·heller ikke til, · at Erik Hardenberg 
havde i Sinde at foretage sig noget med Hensyn til at faa Taarnet 
bygget færdig. 

Samtidig med at Erik Hardenberg fik Eskebjerg, kom der 
en ny Bisp til Fyn. Det var Magister Jacob Madsen, en over
maade flittig og udholdende Mand. Han kunde overkomme a t 
komme rundt i hele Stifrtet hViert andet eller tredie Aar. Han saa 
sig godt om, og det, han lagde Mærke til og oplevede, optegnede 
han i sin Vi·sitatsbog. Denne Bog, et uvurderligt Kildeskrift til 
Fyns Historie paa den Tid, er heldigvis bevaret og findes i 
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Landsarkivet i Odense. Han fortæller her ikke alene om Kir
ker og Kirkegaarde, om Præsterne og deres Familieforhold, men 
ogsaa om Herremænd og Herregaarde, om Landsbyer, Øer og 
Søer, Skove, Møller o. s. v. Man faar at vide, hvormange Kirker 
han kan overkomme at efterse paa een Dag, og hvor mange Vi
sitatser han paa een Dag kan overkomme. Første Gang han ·var 
paa Hindsholm holdt han paa een Dag V•isitats baade- i Dalby, 
Mesinge og Viby og desuden fik han efterset Stubberup Kirke. 
Selvfølgelig var han Morgenmand. Den første Visitats begyndte 
han Kl. 7 om Morgenen ofte efter em lang Køretur forilnden. 

17. Marts 1589 er han første Gang ·paa Hindsholm. Han sP.r 
straks det halvfærdige Taarn ved Stubberup Kirke, som »staar 
utillukt og aabent i Regn og Rod, Muren til stor Skade«; men 
nu vil han tale med Lensmanden, Erik Hardenberg, om at faa 
Ta.arnet bygget ,færdig[. Lensmanden er !imidlertid .sejg; thi 
efter Visitatsen i Stubberup 15. April 1595 skriver Bispen i sin 
Vis~tatsbog: »Tornet staar endnu i onde Maade«, og 15. Juni 
1598: »Tornet inthet røris ved«. 

Imidlertid rammes Erik Hardenberg af store Familiesorger. 
Han mister sine tre voksne Sønner, saa ,han skal gaa i Graven 
som den sidste af Slægten. Hans Hustru Anne Rønnow bliver 
mere ·og mere tungsindig, og hans Døtre har arvet det tunge Sind 
efter deres Moder. Baade Anne Rønnow og Døtrene bliver 
mere og mere ivrige efter at smykke Kirker, og Erik Hardenberg 
faar ogsaa Trang til at gøre noget i den Henseende. 

Taarnet ved Stubberup Kirke blev nu færdigbygget. Der 
blev intet sparet paa at gøre det anseligt og solidt. Det blev 
hØjt og blev forsynet med smukke Trappegavle, og det staar den 
Dag i Dag, som det den Gang blev bygget færdigt i Aaret 1600. 

Højt oppe paa Taarnets sydlige Gavllæser man: 
E H B 
F A R 

1600 
Om Kirkeklokken melder Bispen: »Klokken er revnet og 

duer til inthet, uden den omstøbes.« 
Den nuværende store og klangfulde Klokke er skænket af 

Erik Hardenberg. Dette ses af Indskriften, der er saalydende: 
Denne Klocke haver ehrlig oc welbiur.dig Mand ERICK 

HARDENBERG till MATTRVP ladit støbe till Stuberup Kierke 
den Tid hand var Lensmand paa Eskeberge ANNO 1601. 

Støbt mig Borchart Gellegiesser. 

Sagnet 
om Mm·sk Stigs Beg1'avelse i Stubberup Kirke. 

Biskop Jacob Madsen omtaler ogsaa Sagnet om, at Marsk 
Stig skulde være begravet i Stubberup Kirke. 

Han meddeler, at der i Kirken fandtes en liden Messing-
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tavle med Bogstaver omkring, som man antog for Runebog
staver, og som han finder at være ulæselige. 

Endvidere fortæller han, at Fru Anne Rønnow, Erik Har
denbergs, i Aaret 1588 (altsaa lige efter, at hendes Mand havde 
overtaget Eskebjerg L en) havde taget denne Tavle med sig 1il 
Skovsbo, havde ladet den forgylde og derefter indføre i Kirken 
igen. 

Tavlen er nu forsvunden, men Thomas Birkerod, Professor 
ved Odense Gymnasium har ladet den s tikke i Kobber og den 
findes afbildet i »Danske Magazin 1747«. Herværende Rids er 
taget derfra og kan give en Forestilling om Tavlens Udseende. 

Saavidt vides har Professor Birkerod ikke efterladt sig no
get skriftligt om denne Tavle, men Sønnen Jacob Birkerod, 
Landsdommer paa Fyn, har blandt s in Faders Papirer fundet 
en Del lærde Mænds Breve og Betænkninger, som omhandler 
denne Tavle. Disse Papirer har han egenhændig taget Udskrift 
af og tilstillet Etatsraad Gram, og denne Historiker har ladet det 
trykke i »Danske Magazin for 1747.« 

Den første af disse Betænkninger, som imidlertid hverken 
er lærd eller betænksom, er fra Sognepræsten til Dalby og 
Stubberup, Hr. Provst Mathias Thestrup. 

· Provsten skriver bl. a.: »Salig Fru Kirsten Hardenberg 
~haver ladet Marsk Stig Andersen Hvid eller Pors, som begge 
»er een Stamme, hans efterfundne Monument (til et Bevis, at 
»han, som slog Kong Erik Glipping ihjel i Finderop og døde 
» paa Hieim, som ligger 6 Ugsøes fra Fyns Hov.ed, ved N ordskov 
»By i Stubbe:l\Op Sogn,. visselig er begraven i denne Kirke) 
>)reparere og forbedre, som Opskriften paa Tavlen udviser med 
)> disse Ord: »Anno 1635 lod Velb. Fru Kirsten Hardenberg 
»denne Tavle reparere og forbedre«. Overskriften paa Tavlen 
»er denne: 

»»Anno 1293 døde den ædle og Velbyrdig Mand Marsk 
L:>Stig Andersen paa Hjelm og ligger her begra>ven. <«< 

»Anledningen, hvorledes denne Marsk Stigs Begravelse er 
»funden, berettes at være denne: Da Choret skulde bygges og 
»til Hvælving føjes, maatte først Alterets Fundament opbrydes, 
»og da Haandværksfolkene vare i dette Arbe jde, komme de til 
»en aflang, hvid Sten. 

»Der denne var optagen, fandtes dette Monument. Der har 
»været en gammel Tale her i Sognet, a t da Tavlen blev først 
»funden, var den besat med adskillige Ædel-Stene, hvoraf 
»endnu findes en Rubin og mange ledige Huller, som holdes for 
»et vist Tegn, at Marsken der har ha.ft sin Begravelse . . .. « 

Den lærde Magister Peder Luccoppidan, Præst paa Taasinge, 
er mere ædruelig og nøgtern end Provsten i Dalby. Han skri
ver til Thomas Birkerod bl. a.: »Dette Epitaphium udi Hinds
»holms Kirke, som »tillægges Marsk Stig, synes mig saa obscur 
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»og indviklet, at næppe nogen kan finde nogen vis og sikker 
" Udtydning derpaa«. 

En Søn af ovennævnte, Magister Niels Luccoppidan, Præst 
i Landet paa Taasinge, skriver 1729 i et Brev til Provsten i 
Dalby, at nævnte Tavle næppe kan have noget at gøre med 
Marsk Stig; thi i saa Fald maatte nogle Bogstaver kunne hen
tyde til Mandens Navn, men det findes der ingen Tegn til, at 
IndskrHten næppe kan være i et eller andet fremmed Sprog, 
fordi Bogstaverne er latinske, og man i alle offentlige Breve og 
Indskrifter brugte det latinske Sprog, samt at Indskrift~n sikkert 
er paa Latin; men da der mangler Skilletegn, og der ikke findes 
hele Ord, saa har det hidtil ikke været muligt at læse Ind
skriften. 

Selve Tavlen var kun lille, 12 Tommer lang og 7 y; Tomme 
pred, var af Træ og belagt med forgyldt Kobber. 

De, der ønsker fyldig,ere Oplysninger om denne Sag, henvis.es 
til >>.Danske Magazin for 1747«; men dette maa være tilstrække
ligt til at sandsynliggøre, at Talen om Marsk Stigs Begravelse i 
Stubberup Kirke kun er byggert: ove[' løse Sagn og intet har at 
gøre med virkelig Historie. Nu er man forøvrigt paa det reile 
med, at denne Tavle har været Forside af et Bogbind fra 11te 
Aarhundrede. 

Hindsholms Kirker. 

I sin Visitatsbog har Biskop Jacob Madsen tegnet et gr?\i 
Rids af hver Kirke. Der er ogsaa Rids af alle Hindsholms fire 
Kirker. Biskoppen er en daarlig Tegner, men disse Rids . er 
alligevel meget værdifulde; thi de viser, at Kirkernes udvortes 
Skikkelse kun er ændret ganske lidt i de forløbne godt og vel 
3op Aar. 

Stubberup Kirke. 
Foruden hvad der alt er meddelt om denne Kirke, fortæller 

Bispen, at Kirken er dedicerit St. Laurits, at den ligger paa e\ 
Bjerg, er tækket med »Holestien«, men der fejler nogen. Der 
er en ny Prædikestol »Synder op til Siden«, og ny Stole. Der et· 
tre Pergaments Bøger; men de er fordærvet, der er skaaren, 
meget af; Kirkegaardarnuren er god, og der er en Ask paa 
Kirkegaarden. 

Dalby Kirke. 

Denne Kirke er helliget St. Peder og er vel ved Magt, har 
Taarn. Der er fem Hvælvinger, en smuk Prædikestol og ny 
Stole. Der er Stole til Lensmanden og Fruen ligesom i Stub
berup. Der er 2 smukke Messingstager paa Alteret, smukke 
Messeklæder og alle Bøger, og ny Kampestensmur omkring 
Kirkegaarden. 
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Mesinge Kirke. 
Mesinge Kirke er helliget St. Catherinæ, er lang og har et 

'l'aarn og to Spir, et lille paa Midten og et større paa den østre 
Ende. Kirken 1har 6 Hvælvinger, er tækket med Bly paa hele 
Søndersiden samt paa Nordsiden ved 'l'aarnet, det øvrige med 
~Holsten« . 

Der er to »skøne Clocker« og to smaa Klokker i det lille 
Spir, som ikke kan bære dem. Der er ny Stole og smukke Mes
.seklæder, som dog er gjorde af gamle, onde i Aaret 1592, og 
saa er der et Segerværk (et Kirkeur.) 

Viby Kirke. 
Denne Kirke er uden 'l'aarn. Paa den østre Ende er et Spir 

tækket med Spaan og med to smaa Klokker i. Paa Kirkegaarden 
er der Klokkøhus med to Kldkker udi. Kirken er tækket mO(l 
dobbelte Sten. Der er fem Hvælvinger; en liden bag Altret med 
en liden Dør til. Stor indelukt Kor. En ny skøn Prædikestol 
ved Søndersiden; men den gamle staar endnu og blev brugt af 
den gamle Præst. 

Hindsholms H erregaarde. 

Foruden Eskebjerg i Stubberup Sogn laa der i Mesinge Sogn 
Torslundegaard og i Viby Sogn Hverringe og Brolykke. 

Torslundegam·d 
ejedes henimod Slutningen af 16de Aa~·hundrede af Erik Kor
fitsen Hardenberg. Biskoppen kalder ham stedse »fattige 
Er.ik Hardenberg«. Han · var en daarlig Økonom, og han har 
nok tilsidst ikke andet tilbage end den lille 'l'orlundegaard, 
der laa i Taarup og gik i Arv til hans Datter Anne~ 

Anne Hardenberg til 'l'orlundegaard, født 28. Decbr. 1558, 
var først gin med Anders Bjelke til Bellinge (paa Falster.) 
Deres Bryllup stod i Nykøbing Falster den 24. Oktober 1585, 
men Ægteskabet varede kun kort; thi Anders Bjelke kom i 
Slagsmaal 5 April 1588· med Peder Eggertsen Sandberg, der 
stak ham ihjel, og han blev begravet i Sønder Kirkeby paa 
Falster. 

Paa Hindsholm, særlig i Viby Sogn, var der i det syttende 
Aarhundrede en ret talrig Bondeslægt, der kaldtes Bjelke; men 
denne Slægt kan næppe nedstamme fra denne Anders Bjelke. 
I hvert Fald var hans Ægteskab barnløst. 

Anne Hardenberg blev anden Gang gift med Sivert Sehe~ 
sted. Hun døde 1612 og er sandsynligvis begravet i Mesinge 
Kirke; i hvert Fald findes der i Kormuren en Ligsten over 
hende og hendes to Mænd. I Mesinge Kirke findes ogsaa en 
Ligsten over Anne Hardenbergs Moder, Regitze Ulfeldt, der 
døde 1571. 
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Torslundegaard kom nu paa andre Hænder. Først ejedes 
den af Axel Rosenkrants og dernæst af Sønnen Holger, som 
1631 solgte den til Thyge Brahe paa Eskebjerg, en Søn af Rigs
raad Axel Brahe, der 1603 var bleven Ejer af Eskepjerg. 

1662 er Torslundegaard blevet til to Bøndergaarde under 
Eskebjerg, hver med noget over 9 Tdr. Hartkorn, og ved Ma
triklen af 1688 blev den ene af disse Gaarde sat til Hartkorn 
11 Tdr. 3 Skp., den anden til 10 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk. 

B1·oløkke. 
Broløkke er en gammel Gaard. Den omtales allerede i det 

fjortende AaPhundrede. Henimod Slutningen af 16de Aar
hundrede ejedes den af Jacob Viffert, men han døde 1592 og 
blev begravet i Viby Kirkes Kor. 

Hans Moder, Mette Rønnow, blev saa Gaardens Ejer. HuR 
døde 1601 paa Hvidkilde, og Liget blev sat ind i Egense Kirke ; 
men nogle faa Dage efter blev det ført til Viby og nedsat ved 
Siden af Sønnens. Over Graven blev der lagt en Sten, hvorpaa 
begges Billeder var indhugget, og Stenen laa en Alen højere 
end Gulvet. Efter Mette Rønnows Død arvedes Broløkke af 
hendes Søster, Anne Rønnow, Rligsraad Erik Hardenbergs. 

Hve1'?'inge 
ejedes i henimod 150 Aar af Slægten >.) Lykke«. Hvornaar den 
første af denne Slægt, Rigsraad Peder Lykke blev Ejer af 
Gaarden, vides ikke, men 1527 fik han Livsbrev paa »Koruppe 
Gods«, »Gedtskows Madt« og Romszøø. Koruppe er det nu
værende Kejrup i Kølstrup Sogn, og Gedskov ligger lige Nord 
for Kerteminde og hører nu ind under Byen. 

31. Nvbr. 1542 ·fik Peder Lykkes Søn, Rigsraad Jørgen 
Lykke, Brev paa, at kgl. Maj. skylder ham 400 Jochimsdaler, 
gode af Korn og Slag, 500 Mark lybsk i gode dobbelte lybbiske 
Skilling, som ginge og gæve er i Lybech og Hamborg, og 1600 
Mark danske Penge i saadant Mønt, som nu er gangbar her i 
Danmark. For disse Penge pantsætter Kongen til Jørgen Lykke 
en Del Gods i Skaane og paa Laaland samt Keruppe Gods og 
Gødtskoff, Ma<ade i Fyn, som han nu selv har i Værge. Dog skal 
ingen befatte sig med Kronens Ø »Ramsøe«, som kgl. Maj. vil 
have sig forbeholdt. 

Siden bliver Jørgen Lykkes Søster Anne Ejer af Hver
ringe. Hun er gift med Anders Bille, men da hun bliver Enke 
og vel ingen Børn har, tilskøder hun i Aaret 1557 sin Broder 
J!IJrgen en Del Jordegods og deriblandt Hverringe med tillig
gende Bøndergods, dog saaledes, at hun beholder det hele, :~aa 
længe hun lever. 

Af dette Skødebrev ser man, at Hverringe den Gang var 
fattig paa Bøndergods; det var kun 3 Gaarde i Maale, 1 i Viby 
og 8 Ugedagsht1se i Maale. 
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~"nne Lykke gifter sig for øvrigt igen og det med ingen 
ringere end Rigets Marsk, den gamle Otto Krumpen. Da Mar
sken derved er bleven Bruger af Hverringe, beretter han til 
Regeringen, at Hverringe Enemærke og lVIaale Mark skyder sig 
ind paa hinanden, at Kronens Skov paa Hindsholm løber ind 
paa hans Skove under Hverringe, og at der intet Skel er gjort 
mellem disse Ejendomme. 

I den Anledning blev 6 Adelsmænd tilsagte til sammen 
med Lensmanden Frants Brockenhuus og Sandemændene paa 
Hindsholm at undersøge al Lejligheden, og hvor der ikke er 
Skel mellem disse Ejendomme, skal de 1·ide og gøre ret Skel 
rned Sten og Stabel. 

Maale By flyttet. 
En 40 Aar tidligere var der blevet redet og gjort ret Skel 

mellem Kronens Ejendomme og Maale Mark, og dette »Ride
brev« er særlig interessant derved, at man af dette faar at vide, 
.at Maale By nogle Aar i Forvejen var bleven flyttet. 

Herregaarde har i den historiske Tid ofte skiftet baade 
Navn og Plads; men Lamelsbyerne har . bevaret deres gamle 
Navne og deres gamle Pladser. 

Saa godt som alle vore Landsbyer er mindst 700 Aar 
gamle, og paa den Plet, hvor de nu ligger, har de ligget siden 
Valdemarernes Dage, og Navnene har de beholdt til den Dag 
i Dag. At flytte en Landsby er noget ganske enestaaende, og 
det er meget muligt, at Maale er den eneste By i Danmark, 
.der har skiftet Plads i den historiske Tid. 

Derimod tyder adskilligt paa, at man i det ellevte og tolvte 
Aarhundrede ikke saa sjældent flyttede Landsbyerne. Bygnin
gerne var jo den Gang nemme at flytte, og navnlig i Jylland 
flyttede man fra lette til noget sværere, men mere frugtbare 
.Jorder. 

Ovennævnte Ridebrev lyder saaledes: 
»Niels Høg, Jørgen Marsvin, Jens Stigsøn, Laurids Skinkel, 

>·Niels Bild, Hans Friis, Johan Brockenhuus rede Markskel 
»mellem Kronens Skov og Mark og Maaløe Skov og Mark efter 
»kgl. Befaling. Kongens Foged paa Eskebjerg, Niels Svindinge 
»var til Stede med Oldinge, som vidnede, at det Skovned, som 
:>? ligger Østen og Norden op til Malø, har hedt Malø Skovned af 
»Arilds Tid, baade før Byen f l y t t e d e s og siden; item at 
»Kallehave Mose har været til Kronen af Arilds Tid. Og saa 
»vidnede somme af dem, at en, som hed Peder Nielsen, var 
/> Skovfoged til Eskebjerg og gav »Lov til at hugge i den Skov, 
»som ligger mellem Mosen og Malø, da lade Biskop Mogens og 
»Niels Urne tage deres Økser fra dem, som huggede i samme 
»Skov. Endvidere vidnede nogle af dem, at de selv købte 
~) Torn af Maalø Mænd i samme Maalø Skovned, f ø r B y e n 
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:»b l e v f l y t t e t. Det findes ogsaa i Sandhed, at det Gærde? 
:»som de gode Mænd har givet Kongen .beskrevet, staar inde 
:»paa Kronens, vidt over de r Skel, som Sandemænd gjort !haver. 
»De vidnede alle, at Sandemænd blev tilkrævede af Hr. Hans 
)) V alkendorf til a t gøre samme Skel og ikke af Palle Andersen 
:» (til Hverringe). Fremdeles vidnede de, at der gaar et gam
:» melt Gærde frem, hvor det Sned er hugget igennem Byen, 
:» f ø r By e n v a r s a t, h v o r d e n n u s ta a r. Ridemændene 
»kan Jkke retteJigere skønne, end at det eT ret Skel, som San
~demændene gjort haver, om saadant Kongen tækkes. 

Dat Malø, Tis dag næst før St. Martyres Dag MDXIX. 
(26. Juli 1519).« 
Det kunde være meget interessant at faa fastslaaet, hvor 

Maale har ligget, før den blev flyttet; men dette kan jo blive 
vanskeligt, nu over 400 Aar efter. Imidlertid nævnes der i For~ 
arbejderne til Kr. V.'s Matrikel lidt nordvest for Byen en 
»Brandsteds ender aasz«. Dette kunde jo tyde paa, at Byen er 
flyttet efter en Brand, .hvilket kan være meget rimeligt, men 
helt sikker kan man jo af dette ikke føle sig, og Byens tidligere 
Beliggenhed og Aarsagen til dens Flytning maa derfor indtil 
videre henstaa uopklaret. 

Pt·æstevalg og Enkeforsørgelse. 
Efter Reformationen fik Sognemændene Ret til at vælge 

deres Præst; men boede der Adel i Sognet kom Hovedindflydelse 
selvsagt f•or det meste til at ligge hos denne, og nu og da skete 
det, at Kongen greb ind og bestemte, hvem der skulde være 
Præst. 

Den Gang blev Præsterne saa godt som aldrig forflyttede, 
og kunde Præsten paa Grund af Svaghed eller Alderdom ikke 
længere gøre Fyldest i sit Kald, maatte han se at faa sig en 
Medhjælper, og denne blev saa i Regelen hans Efterfølger. For 
det meste blev det økonomiske Forhold mellem den gamle og 
den unge Præst ordnet ved en Kontrakt, hvori det bestemtes, 
hvilke Indtægter hver af dem skulde nyde, eller udtrykt i Da
tidens Sprog : :»De enedes om Renten«. 

Naturligvis vilde den gamle Præst helst have en Søn eller 
Svigersøn til Medhjælper og Efterfølger; thi derved kunde et 
af Børnene blive ·forsørget, og Tid efter anden blev det almin
delig Sædvane, at Præstekaldene gik i Arv til Søn eller Svoger, 
d. v. s. Svigersøn. 

Ofte skete det i disse pestsvangre Tider, at en Præst i sin 
kraftige Alder bortdøde og efterlod sig Enke, i Reglen med en 
talrig Børneflok. 

Der var den Gang ingen Pension til Præsteenker og ingen 
Hjælp til Børnenes Opdragelse; men da der dog helst skulde 
gøres noget for Enker og Faderløse, var det jo baade det billigste . 
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40g det nemmeste at faa Enken gift med den ny Præst. Derved 
blev der jo sørget for baade Enke og Børn. 

Naar der var Enke, stilledes der derfor for det meste det 
Krav til den ny Præst, at han fm at faa Kaldet skulde tage 
Enken med i Købet. For det meste gik den unge Præst til Re
bene; men undtagelsesvis skete det, at Præsten satte sig imod 
sligt Forlangende og klagede til Kongen, og var han ell-ers skik
l:mt og havde godt Lov, tog Kongen sig gerne a·f hans Sag og 
sørgede for, at han fik Kaldet uden Enken. 

Saaledes gik det i Munkebo 1584. Præsten var død af Pest, 
og den unge Kapellan i Kerteminde, Hr. Marker Hansen, udførte 
en Tid Præstegerningen der, og da Præstsvalget skulde gaa for 
sig, vilde Sognemændene nok give ham Kald, hvis han vilde 
gifte sig med Enken. 

Hr. Marker vilde gerne være Præst i Munkebo, men Enken 
''ilde 1han ikke have med. Han klagede til Kongen, og i et Kon
gebrev af 17. December 1584 anmodes Lensmanden paa Odense
gaard og Fyns Bisp om at forskaffe Hr. Marker Hansen Munke
bo Præstekald - uden Enke -, saafremt han findes skikket 
dertil. 

Efter adskillige Vidtløftigheder endte denne Sag med, at 
Hr. Marker slap for Enken og alligevel blev Præst i Munkebo. 

Paa Hindsholm var der i Aarene omkring 1600 Præste .. 
skifte og Præstevalg i alle tre Præstekald, og da disse Skifter 
foregik her paa lignende Maade som ellers rundt om i Landet, 
skal de kortelig omtales; thi man faar derved klare 'Og livlige 
Billeder af, hvorledes slige Præsteskifter i Hegelen gik for sig. 

Da Biskop Jacob Madsen ,første Gang i Marts 1589 var paa 
Hindsholm, var den halvfjerdsaarige Jacob Jenzsøn Præst i 
V i by. Han kunde altsaa snart trænge til Afløsning, og et Par 
Aar . efter, i ,Marts 1591, kom den gamle Vibypræst :i- udi stor t 
Snefog« ud til Odense til Bispen tillige med sin meget unge 
Søn, Hr. Jacob, og 6 Bønder fra Sognet. Den ene af disse var 
1.1dvalgt af Fru Beate Bræhe paa Hverringe, Hr. Jørgen Lykkes 
Efterleverske, en anden af Jacob Viffert paa Brolykke, og de 
fire var udvalgt af Bønderne i Sognet. 

Disse 6 Bønder udtalte over for Bispen, at hvis Jacob, HL 
Jacobs Søn, maatte ordineres og fandtes god dertil, da skulde de 
ikke forskyde ham efter hans Faders Død, men vilde kalde ham 
til deres Præst. 

Hr. Jac'Ob Jacobsen blev nu sin Faders Medhjælper og siden 
Sognepræst i Viby. Han fik 4 Sønner, der alle blev Præster; 
den næstældste, Lau11ids Jacobsen Hindshalm, blev Hofprædi
kant og derefter Biskop over Fyn. 

1589 var Hr. Hans Sørensen Præst i Mesinge. Han var 65 
Aar gammel og »fejler meget paa Melek. Kort efter blev han 
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gift anden Gang med den 15-16 aarige Sidsel Lauridsdatter 
Bremer, Præstens Datter i Dalby. 

Den gamle Præst døde kort efter, og Sønnen, Laurids Han
sen, der var Faderens Medhjælper, blev nu Sognepræst. Lau~ 
rids Hansen døde 1603, og hans Efterfølger, Niels Kræmer, æg
tede den gamle Hahs Sørensens endnu unge Enke, og da Niels 
Kræmer døde Aaret efter, blev Enken gift med Eftermanden Hr. 
Hans Andersen. Ja, efter dennes Død 1609 blev hun for fjerde 
Gang Præstek;one i Mesinge. 

I Dalby hed Præsten Laurits Hansen Bremer. Han havde 
været Kapellan i Nyborg og var gift, før han 1575 kom til Dalby. 
Han var haard mod sin Kone, Bispen formanede ham, og han 
lovede at forbedre sig. Da Bispen 1589 var i Dalby, havde han 
4 Børn. Den ældste, Sidsel, var 14 Aar og blev et Aar eller to 
de11efter Præstekone i Mesing.e. Den anden, ·Maren, blev i Dalby, 
idet hun siden blev gift med ·hendes Faders Medhjælper og Ef
terfølger. De ·to yngste, en Dreng paa 9 Aar og en yngre Pige 
var begge ~ dumme« , .d. v. s. døvs.tumme. 

Ved Aar 1600 fik Præsten i Dalby en Kapellan, der hed Niels 
Clausen. Denne unge Mand forstod at tage alle med Storm, 
baade unge og gamle, baade Bønder og højerestaaende. Prm· 
stens Da:tter fik han snart Lovning paa; Fru Anne Rønnow, Erik 
Hardenbergs, blev ivrig for at faa ham kaldet til den gamle 
Præsts Efterfølger, endnu mens dem1e var i Live. Sognemæu
clene vilde gerne give ham Kald, og om det saa var Provsten, Hr. 
Hans Pedersen i Kerteminde, saa fik de ogsaa ham med. 

Nu gjaldt det om at vinde Bispen, og Fru Anne Rønnow paa
tog sig at faa ham overtalt; men det gik ikke saa let. Bispen 
svarede, at Kaldet var ulovligt, der maatte ikke være to Sogne
præster samtidig i eet Kald, og det var en stor Fejl af Provsten, 
at han var gaaet med til dette, og Brylluppet vilde han intet 
høre om, før han nødtes dertil af Øvrigheden. 

Det var 28. Maj 1600, at Fru Anne Rønnow fik dette Svar af 
Bispen; men allerede 2. Juni s. A. kom Hr. Niel·s Clausen ud til 
Bispen ledsaget af Hr. Laurits Bremer samt Præsterne til Me
singe og Skellerup, for at fremsætte Begæringen paa ny. 

Bispen gav dem .imidlerticl det samme Svar, som han faa 
Dage før havde givet Fru Anne Rønnow. Han vilde intet »rode 
dt'rudk , og han lod dem læse et Brev fra Hr. V,instrup, 8it·d
lands Biskop, som denne efter Kongens Befaling havde udsendt 
til de andre Bisper. · 

I dette Brev - fra 1597 - hedder det bl. a. ~Hans kgl. Maj. 
har bragt i Erfaring, at det ,hist og her er blevet Skik i alle 
Stifter, at Præsterne ofte tager til Medhjælp i Embedet og uden 
trængende Nødvendighed vælger til Medtjenere deres egne 
Sønner, som de engang har holdt til Studeringer, eller naar de 
ingen Sønner har -- andre unge Mennesker i det Haab, at de 

l ' 
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skulde ægte deres Døtre. - - Derved sker det, at det kirke~ 
lige Embede gaar ligesom ved Arveret og i uafbrudt Følge fra 
Fader til Søn eller Svigersøn, og Præsterne ved alle Haande Mid" 
ler tilvender sig den Ret til at vælge Præsten, som i Kirke" 
Ordinansen er forundt Sognemænclene. - - Det er derfor 
Kongens alvorlige Vilje, at Superintendenterne hver i sit SUft 
skal med al Kraft modarbejde denne mod Orclinansen stridende 
Sædvane, som Kongen vill~ave aldeles afskaffet og aflagt. - -« 

Det hedder videre i Brevet, at for Fremtiden maa ingen 
Præst holde Medhjælper, uden det er strængt nødvendigt. Præ" 
sten maa ikke selv søge sig en Medhjælper, men Bispen skal 
alene have Ret og Magt til at forskaffe en saadan. Han maa 
ikke vælge nogen af den Præsts egne Børn, og efter Præstens 
Død skal det staa Sognemændene frit for at vælge en anden 
Præst, enten han saa er i Slægt med den afdøde Præst eller ikke. 

Det er jo ikke underligt, at Bispen ikke turde handle imod 
et saa strengt Forbud. Han turde heller ikke tilstede, at Hr. 
Niels Clausen blev gift med Præstens Datter; thi ovennævnte 
Forbud fortolkedes derhen, at Præstens Datter hverken maatte 
troloves eller vies til hans Kapellan i Faderens levende Live. 

Et Par Aar senere satte Bispen sig imidlertid ud over For" 
budet; thi ved Visitatsen i Dalby, 31. Juli 1602, hvor Hr. Niels 
prædikede, og hvor Provsten og Fru Anne Rønnow var til 
Stede, blev over Bordet Hr. Laurids og Hr. Niels ~ forligt om 
Renten«; Hr. Niels fik sin Maren til Ægte og blev virkelig 
Sognepræst efter Svigerfaderens Død, der vist indtraf i 
Aaret 1608. 

Gift fem Gange. 

Paa samme Tid levede der i Mesinge en Bondekone, som 
havde maatte friste en ret mærkelig Skæbne. 

Denne Kvinele hed Anne Knuclsdatter. Hun var født 1521 
i Heden og ble"' 1537, altsaa 16 A:ar gammel, gift med Hr. An" 
ders Rod, første lutherske Præst ved vor Frue Kirke i Odense. 
Anclers Rod blev Provst, men døde 1553, og Enken drog nu med 
s ine tre Børn til Dalby og blev gift med Præsten der, Hr. Frands. 
Hun levede med ham i 8 Aar, og de havde 5 Børn sammen. Ef" 
ter ·hans Død blev hun gift med Eftermanden, Hr. Hans Ander_" 
sen. Med ham havde hun 3 Børn; men da han døde 1575, 
maatte hun Aaret efter rykke ud af Dalby Præstegaard. Enke" 
pension var der som sagt lidet eller intet af. Hvad skulde hun 
og Børnene leve af? Hun maatte saa tage til Takke med Søren 
Olsen, Degn i Mesinge, og da han døde i 1589, blev hun for 
femte Gang gift med Bonden, Delefoged Hans Grønlund i Me" 
singe. Skønt hun var 68 Aar gammel, da hun s~dste Gang gif" 
tecle sig, blev det sidste Ægteskab dog det længste, 22 Aar, idet 
hun blev oYer 90 Aar gammel; hun døde 14. Decbr. 1611. 
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En af hendes Sønner af tredie Ægteskab, Hr. Hans Peder
sen Hindsholm, der 1611 blev Sognepræst i Paarup ved Odense, 
maatte som lille Dreng sammen med sin Moder og sine yngste 
Søskende drage ud af Da}by Præstegaard og ind i Mesinge 
Degnebolig. Saa lille han var, forstod han dog godt, at M·oderens 
Giftermaal med Degnen var fremtvungen ved den haarde Nød. 

Da Moderen var død, skrev denne Søn et Mindedigt om sin 
Moder, og i dette skildrer han, hvor tung en Skæbne, hans Mo-
der havde maattet friste. · 

Fra Krongods til Adelsgods. 
Axel Brahe til Elvidt, Lensmand paa Odensegaard, en yngre 

Broder til Astronomen Tyge Brahe, var født 1550 og blev Rigs
raad 1596. Han blev gi.ft 1575 med M·ette Giø, og med hende 
havde han 6 Børn. Efter hende.s Død 1584 sad han Enkemand, 
indtil han 1589 blev gift med Kirsten Hardenberg, en Datter af 
Rigsraad Erik Hardenberg og Anne Rønnow. 

Axel Brahe ejede bl. m. a. Hoveelgaarden Korselitze paa 
Falster samt en Del Bøndergods derovre, men dette laa spredt 
over hele Øen. 

Kongen ønskede at samle Gods paa Falster og tilbød Axel 
Brahe Eskebjerggaard paa Hindsholm tilligemed saa meget 
Bøndergods, at det hele kunde blive lige i Hartkorn med hans 
falsterske Gods. 

Axel Brahe, som gennem sin Hustru og Svigerfader var 
godt kendt med Godset paa Hindsholm, indsaa let, at dette for 
ham kunde være et godt Bytte. Ikke alene laa Eskebjerg ham 
mere 'belejlig, men han kunde faa Bøndergods, der laa samlet 
omkring Hovedgaarden, og da tilmed det allermeste af dette laa 
i samme Sogn som denne og derved blev skattefrit, saa kunde 
han faa Hoveriarbejdet stærkt udvidet; thi Bøndernes Skatte
frihed skulde selvfølgelig komme Ejeren til Gode og ikke 
Fæsterne . . 

Paa Grund af Herregaardenes U elvidelser og Bøndergodsets 
Samling omkring disse, blev der god Lejlighed til at forøge 
Hoveriarbejdet i høj Grad. .Bønderne satte sig til Modværge, 
saa godt de kunde, de krævede stedse at slippe med ·det Arbejde, 
som de havde udført fra Arildstid; men Kongen og Adelen stod 
sammen i dette Spørgsmaal, og .Bønderne blev tvungne til at 
bøje sig. Bønderne havde Retten paa deres Side, men de 
store havde Magten, og Magten blev sat i Rettens Sted. 

Forud for et Mageskifte gik der en Besigtelse og Vurdering 
af begge Parters Gods. For Hovedgaardenes Vedkommende 
blev det undersøgt, hvor meget der kunde saas af de forskellige 
Slags Korn. Rug og Bygudsæd regnedes i »Udsædsbar.tkorn« 
saaledes, at lige saa mange Tønder, der saaedes af ·disse Sæd
arter, lige saa mange Tdr. Hartkorn regnedes det til . Af Havre 
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r egnedes der 2 Tdr. til 1 Tønde Hartkorn. Det blev dernæst 
undersøgt, hvor mange Læs Hø, ·der aarlig kunde avles, og 8 
Læs Hø regnedes lig . med 1 Td. Hal'tkorn. Endelig blev Sko
vene vurderede efter, hvor mange Svin de kunde føde. 24 Svin 
Olden blev sat til 1 Td. Hartkorn. 

Bøndergodset blev ofte vurderet paa samme Maade; men 
tillige blev dette altid vurderet i »Landgildehartkorn«. Land
gilde var jo en fast Afgift, som Fæsteren svarede til Godsejeren, 
det var meget vanskeligt at faa denne Afgift øget, det skete saa 
godt som aldrig i nævneværdig Grad, og derfor var Landgilde 
en særlig god Værdimaaler. Landgilde kunde bestaa af mang
foldige enkelte Ydelser; de almindeligste var Smør og Korn, 
endvidere Høns, Gæs, Lam, Ungnød at .føde, og som Regel var 
der ogsaa en større ·eller mindre Pengeafgift 

Ved Hartkornsberegningerne, blev disse mange forskellige 
Landgildeafgifter omregnede i Hartkorn efter bestemte Takster. 

Til en Tønde Hartkorn regnedes som nævnt en Td. Rug 
eller en Td, Byg eller to Tdr. Havre. Endvidere regnedes lig 
med 1 Td. Hartkorn 2 Mark Penge, 2 Ungnød at føde, 6 Lam, 12 
Gæs eller 24 Høns. 1 Td. Smør sattes til 12 Tdr. Hartkorn. En
delig regnedes 1 Td. Torsk lig med 1 :Ve Td. Hartkorn. 

Besigtelsen over Eskebjerg Gaard og Gods er endnu bevaret 
og findes i Rigsarkivet. Den er underskrevet 12. August 1603 
af Adelsmændene Anders Dresselberg og Jacob Rosenkrantz. 

Man ser af denne Besigtelse, at saa vel Hoveelgaard som 
Bøndergods var særdeles :<>vel ved Magk. I de femten Aar 
El'ik Hardenberg havde haft dette Gods til Len havde han fo r
staaet at faa meget ud af det ved netop ikke at udsuge det. 

I Besigtelsen meddeles der om Hovedgaarden, at der 
kan saaes: 

I Kongens Mark 2 Læsrf:er 1 Td. Rug ....... . 
samt 30 Tdr. Havre er .......... . ... . .. . 

" Ankærs Mark 2 Læster Byg er ...... . .. . 
" Sandvangen 2 Læster Byg .... .. . ...... . 
" Norbjergsløkke og Norhaven 10 Pd. Byg er 

61 Tr. 
15 Tdr. 
72 Tdr. 
72 Tdr. 
30 Tdr. 

Er tilsammen Udsædshartkorn 250 Tdr. 

Eng kan høstes aarligen baade udi Markerne og udi Eng
haverne 250 Læs. 

Om Gaarden er der en Husgraf sat med store Kampesten 
ved begge Sider. Ved Graven er opstemt en Dam, som en lille 
Vandmølle er sat for; men den maler kun for Gaarden og er 
ikke sat for Landgilde. 

Der findes ingen Abildhave og ingen Frugttræer ved 
Gaarden. 

Udenfor Gaarden ligger en Have, kaldet Kohaven med 
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nogle unge Aske udi, som ikke høstes, men alene bruges til 
Græsning til Gaardens egne Køer. 

Eskebjergmarkerne havde den Gang samme Udstrækning 
som Søhelenborgmarkerne har nu. Kun er de nu kommen noget 
nærmere ind mod Hersnap. 

I Ankærmarken laa der endnu to Bøndergaarde. Ankær By 
bestod oprindelig af 6 Gaarde, de fire var alt nedlagt, og Mar. 
kerne lagt ind under Hovedgaarden. De to, der var tilbage, 
havde Kronen først erhvervet sig 1583. De skulde ogsaa f<n'
svindes, men de kunde il{ke godt nedlægges, før Fæsterne Yar 
døde. Disse to Ankærgaarde var ret store. De kunde tilsam~ 
men saa 60 Tdr. Korn og avle 40 Læs Hø. 

Landsbyen Nordskov var den Gang en særlig god og vel
stillet By. Den havde god Høslæt og Græsning i de store Skove, 
der var henlagt til By·en til Græsning for deres K væg, og des
uden græssede de i Skovene paa Fyns Hoved samt i den nord
lige Del af den store Sømoseskov, der laa Syd for og lige op 
til Byen. 

I den dyrkede Jord kunde der saas 120 Tdr. Byg; 
det var ikke meget til ti Gaarde; men Nordskov
bønderne havde deres Hovedindtægt af Kvæget, og deres 
Landgilde bestod da ogsaa særlig af Smør, X Td. Smør af hver 
Gaard. Foruden den halve Tønde Smør gav hver Gaard i Penge 
2X Mark 8 Album samt 2 Høns, og saa skulde hver Gaard des
uden føde en Studekalv, et saakaldet Fødenød (Fønødt). Det 
var kun de 9 Gaarde, der gav fuld Landgilde , den tiende Gaard 
var noget mindre. Byens Landgildehartkorn beløb sig den Gang 
til lige ved 75 Tdr., og nu har Byen kun 30 Tdr. Hartkorn. Da 
de store Skove omkring Byen forsvandt, blev den yderst fattig. 

Til Grønlund, en større Gaard, til Egense med 2 Gaarde, 
Bogense med 3 Gaarde og Lang med 5 Gaarde var der ogsaa 
gode Græsgange, og deres Landgilde svaredes derfor mest 
med Smør. 

Til Byen lVIartofte laa der ogsaa en Del gode Græsgange, 
særlig i den sydlige Del af Sømoseskoven, samt i den sydlige 
Øksenhave; men ellers var der i denne By med de gode J or
der taget godt fat paa Opdyrkning af gamle Græsgange. 

Den store Hestehave lige syd for Byen var bleven nedlagt 
kort efter Kristian III.'s Død. Hestene var ført andre Steder 
hen, og Hestehaven blev ov:erladt til de 15 Fæstere i lVIartof.te, 
som den Gang hørte under Kronen, til Opdyrkning, og »Olle 
lund.t«, der før var Græsbed, blev siden taget under Plov. 

I de godt 900 Tdr. Land, der hørte under Martofte, og h,·or~ 
af en betydelig Del var Enghaver, Moser og Sø og e ndnu en ret 
stor Del var Skov, var der dog opdyrket saa meget, at der kunde 
saaes 335 Tdr. Byg. Der var altsaa til de 19 Gaarde omtrent 3 
Gange saa meget Pløjeland, som til de 10 Gaarde i Nordskov; 
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men medens der til Nordskov kunde avles 400 Læs Hø aarlig 
maatte Martofte nøjes med en Høavl paa 325 Læs. 

Til Godset hørte den Gang store Skove, og efter Besigtelsen 
at dømme var disse Skove i fortrinlig Orden. 

En Del at Skovene var dog blevne til »Laaner« eller 
»Markelaaner«, det vil sige Krat med nogle store og gamle 
Oldentræer hist og her. 

Ordet »Laadden« eller »Lodden« i Betydning af »bevokset«, 
særlig med Buske er almindeligt ikke alene i Danmark, men 
over hele Norden. Her paa Fyn finder man adskillige »Lodne
høje«, og vi har »Lodne-Brøndstrup« i Modsætning til »Bare
Brøndstrup«. 

De Skove. der blev tildelt Axel Brahe ved .Mageskiftet, er 
følgende, og liver af dem blev takseret saalunde: 

1. Mellø (nu Mejlø) er takseret for Græsning og Underskov 
imod Riising udi Falster, som befindes i lige Maade med 
Underskov og Græsning. 

Svins Olden 
2. Pøenshoffuet takseret til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
3. Indøen (nu kaldet Jøv), som ligger til Nørschouff !50 
4. Lungesc lwuff ligger til Nørschou oc er Marke-

laaner til Nørchouff til ....... ................ . 
5. Dyn·ebjerg oc Odde1·bjerg schou, som och ere 

Marchelaaner til Nørschouff ............. . . .. . 
6. Siørnose, som er Eskebjergs Enemærke ....... . 
7. Grønlunds Koha.ve ...... .... . ... .... ... ...... . 
8. Martofte La.a.ner, som flere Lodsejere ere til, er 

takseret den Anpart til Eskebjerg deraf for ... . 
9. Mm·chelcumer ved Eskebjerg ... ........ ...... . 

10. Den Skov til de tvende Gaarde pa.a Bogennsø for 

150 

200 
1400 

5 

222 
50 
50 

Summariuro paa for'ne Skove er 2257 

Desuden var der endnu en Gaard i Martofte, som egentlig 
hørte til Eskebjerg, men sin meste Landgilde skulde den svare 
til Dalum Kloster; denne Gaard havde Skov til 27 Svins Olden, 
og de fire Gaarde paa Lang, der tilfaldt Axel Brahe, havde 
Skove til 80 Svins Olden. 

Da Vurderingen baade af Godset paa Falster og Eskebjerg 
var tilendebragt, viste det sig, at Axel Brahe kunde faa Eske
bjerggaard, de nævnte Skove, en Gaard i Hersnap samt alt 
Kronens Bøndergods i Stubberup-Sogn med Undtagelse af den 
ene Gaard paa Lang. Denne Gaard skulde han ogsaa gerne 
have med, og 25. Marts 1606 naaede han det endelig. Til Ve
derlag gav han Gaarden Querntofte ved Vm1bjerg i Halland samt 
Nybølle Mølle, ogsaa i Halland; men da disse to Ejendomme 
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havde mere Hartkorn tilsammen end Gaarden paa Lang, fik 
Axel Brahe tillige et ·Bol i Dalby. 

Til Slut skal lige nævnes, hvad Besigtelsen har at melde 
om Fiskeriet: »Thill Marthoffte . wdj Wongenn Vdt till 
Schouffuen Ligger en Lempelig Søe, som møgit er forgroet, 
ellers ehr ther Ingen ferske Søer, eller Fischerij till gaarden 
eller for'ne godts V denn wdj Stranden, med t Bonndtgarnns 
Stade eller i andre maade.« 

Da Kronen nu havde afhændet sin Hoveelgaard paa Hinds
holm samt en betydelig Del af Bøndergodset og Skovene, havde 
den liden Interesse i at beholde Hesten, og i de nærmeste Aar 
afhændes da ogsaa det meste; men saa gik Mageskifterne i Staa, 
og da man naaede til Svenskekrigen, havde Kronen endnu noget 
Strøgods herude. 

1604 foretoges et større Mageskifte mellem Henrik Giø og 
Kronen. Henrik Giø afhændede Hoveelgaarden Skjørringe og en 
Del Bøndergods ovre paa Falster og fik derfor Vederlag særlig 
paa Sjælland, men ved samme Lejlighed fik han ogsaa nogle 
Gaarde og Huse paa Hindsholm. 

I Kronens Skøder .hedder det, at ,han 1604 faar 5 Gaarde 
i Birkebjerg og Herligheden af 2 Kirkegaarde, der svarer Land
gilde til Mesinge Kirke eller til Præst og Degn, samt 4 Gade
huse, hvoraf 1 giver sin Herlighed til Kronen og Husleje til 
Præsten. 

Her maa sikkert foreligge en Fejltagelse; thi der har ikke 
været mere end to Gaarde paa Birkebjerg. 

Heldigvis er selve Besigtelsen bevaret, og deraf ser man, 
hvorledes det hænger sammen. I denne nævnes først de to 
Gaarde i Birkebjerg, der er lige store. Deres Pløjejord ligger i 
tre Marker: Skovmark, Dalbymark og Vibymark. 

Derefter nævnes tre Gaarde med Pløjejord i Bregnemark, 
:Mellemmark og Tavlundmark; men disse Marker hører til 
Mesinge. Dernæst er der tvende Kirkegaarde. Den første giver 
Landgilde til Mesingekirke samt til Kronen 10 Skpr. Havre og 
>1 Foernødshold«; den anden giver Landgilde til Mesing Kirke, 
Præsten og Degnen .og dette efterskrevne til Kronen: 20 Skpr. 
Havre og »1 Foernødshold«. Endvidere nævnes der fire Gade
huse, hvoraf den sidstnævnte giver Husleje til Præsten og Her
lighed til Kronen. 

Derefter hedder det: »End ligger der paa Mesinge Mark en 
liden Sø, er meget forgroet, kaldet Tagemose søe.« 

Denne Sø laa i Tavlundmark, og nu forstaar man, hvorledes 
Fejlen er fremstaaet. Som Overskrift over Omtalen af Birke
bjerggaardene staar der: »Birohe Bierge«, og da Omtalen af 
disse to Gaarde er sluttet, skulde der som Overskrift over det 
næste have staaet: »Mesinge«, men denne Overskrift er forglemt. 
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Da Henrik Giø ellers ikke ejer Gods paa Hindsholm eller i 
Nærheden, ser det noget mærkeligt ud, at han lader sig udlægge 
Gods her; men da han er Ax>el Bra!hes Svige,rsøn, forstaas 
det bedre. Hvis Godset ikke bliver lagt ind under Eskebjerg, 
kan det i hvert Fald styres derfra. 

Samme Aar erhverver Henrik Lykke, Ejer af Hverringe, sig 
Øen Romsø, og den faar han meget billig, den koster ham kun 
eet Bol i Tyvkælf ved Vejle. 

1606 faar Frederik Qvitzow til Quitzowsholm tre Gaarde i 
Midskov og 2 Gadehuse. Dette Gods laa jo ret belejlig; thi 
Quitzowsholm, det nuværende Hofmansgave, er jo paa en Maade 
Nabo til Midskov, der er kun »Gabet« imellem. 

1607 faar Henrik Lykke paa Hverringe den store Stavre .. 
skov, takseret til500 Svins Olden, S'amt 3 Gaarde i Viby, og Aaret 
efter faar samme Mand 1 Gaard i Mesinge, 1 Gaard i Taarup, 2 
i Dalby og 4 i Hersnap samt 2 Skovmaal i Østerskov, det ene 
ka,ldet Hegnet, ;!Jil 300 Svins Olden, det andet, kaldet -Martofte, til 
200 Svins Olden. • 

Hverringe kom derved i Besiddelse af alle Skovene langs 
Stove Bælt lige fra Kikkenborg tæt Nord for Kerteminde og ud 
til Sømoseskoven, nu Brockdorff Mark, en Strækning paa hen
imod 2 Mil, og da alt det Gods paa Hindsholm, der laa under 
Hverringe blev regnet til Viby Sogn, fik dette Sogn sin nuvæ
rende ubekvemme Form med en lang Hale mod Nord langs 
Store Bælt. Den yderste Spids af Halen blev dog kappet af for 
omtrent 80 Aar siden, idet Snavegaardene kom under Stub
berup Sogn. 

- Nu er saa den 30aarige Periode af Hindsholms Historie 
til Ende, den jeg havde foresat mig at skildre, og der sluttes der
for af her. Vi har set, at i de sidste fem Aar af Perioden gled 
de fleste af Kronens Bønder ind under Adelsvælden, og det blev 
skæbnesvangert for dem. V el kunde det til Tider være strængt 
nok at være Kronbønder, men for det meste var dog Adelens 
Herredømme haardere. Her paa Hindsholm blev det meget 
haardt især med Hoveriarbejde. Ja, under Baroniet Schelen
borg gik det saa vidt, at der næppe noget andet Sted fandtes saa 
svært Hov;eri, og det varede længe; det ble'V først afløst, efter at 
Lov af 4. Juli 1850 ga,v Hoveriyderne Ret ti[ at kræve Afløs
ning. Det bør dog fremhæves, at Juelerne paa Hverringe 
stedse har været meget humane mod deres Fæstere. 
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