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Historiske Oplysninger om
Barløse Sogn.
Ved Folketingsmand I. C. A. C a r l s e n - S k i ø d t.
vestlige Fyen har i Oldtiden været dækket af store SkovD etstrækninger,
og Navnet Baag Herred (i Valdemar d. II Jordebog kaldes det Bokæherreth og 1295 Bochæreth) er et af de Minder, der endnu fortæller om hin fjerne Fortid, da store Dele af
vor Ø dækkedes af de mørke, tavse Skove, hvor Mennesker sjældent
eller aldrig færdedes, og hvor derfor de mange Fuglearter uhindret
kunde ruge og formere sig, og hvor Dyrevildtet havde fri Tumleplads*).
Vore Forfædre har dog tidlig taget Øen i Besiddelse, og de
ældste Bebyggelser gaar vel mere end 4000 Aar tilbage. Det er
uhyre vanskeligt ~ ja umuligt ~ blot nogenlunde nøjagtig at tidsfæste, naar de første Bopladser anlagdes, men at de æ ldste Bygder
er .af gammel Dato, derfra tyder Navne som Bæring, Verninge,
Barløse, Flemløse m. fl.**)
Foruden Stednavnene fortæller tillige de mange Oltidsmindes~
mærker, som tidligere fandtes i Baag Herred, om stor og gammel
Bebyggelse. Desværre er næsten alle disse Gravhøje sløjfede, og
Ploven gaar nu hen over de gamle Grave; men man kender dog
endnu for Baag Herreds Vedkommende Stedet for ca. 25 store
Stenalders Stengrave og for ca. 150 Gravhøje, flest i den sydlige
Halvdel af Herredet. Et stort Antal af disse Kæmpegrave har
tilhørt Broncealdertiden.
•:•) Stednavne som : Kaslu ncl, Lundager, Faursko v, Ege by, Ege ru p, Kavslunde,
Oretund o. s. v. e r ogsaa Minder fra denn e store Skovtid for Aartusinder
siden.
*~) Evnavne der har E ndelsen
inge" eller "løse", anses fo r at være knyttede
tii de æ t'd ste Byer her i La~'det.
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V ed Udgravningen af Højene; der na!sten alle V egne er sket
ved privat Foretagsomhed, er der gjort flere Fund saavel af Sten~
sager som af Broncegenstande, ligesom der tidligere gentagne
Gange er fundet Stenkiler paa Markerne. N ogle af disse Gen~
stande er havnede i Museerne i Odense eller København, men
mange er sikkert gaaet tabt i Tidernes Løb.
V ed Voldtofte er fundet to store Bopladser fra den yngre
Broncealder. Disse Affaldspladser (Køkkenmøddinger) er af de
største her i Landet, og er saaledes et Vidnesbyrd om, at der den
Gang har været en stor Bygd der paa Stedet,
Det er ikke underligt, at Vestkysten af Fyen tidligt blev b e~
folket. For det første er Lillebælt her ikke særlig bredt, saa det
lod sig let gøre at komme ad Søvejen fra Holsten og Nordtysk~
land (V enderne) over til den smilende og frodige Ø Fyen. Der~
næst vår Kysten med de mange dybe Havindskæringer mellem de
mange Næs, gode og naturlige Havne for Datidens Skibe; (Ro~
næs, Tønnæs, Fyensnæs (Føns), lvernæs, Sandagernæs, Asnæs
(Assens) o. s. v.)
Endvidere var de mange Aaer, der i de Dage var langt vand~
rigere end nu, fortrinlige "Landeveje" en Mil eller mere ind i
Landet, og kunde let og hurtigt befares med de lavbundede Baade.
Dertil kom, at der her var gode Levebetingelser for ikke faa Men~
nesker, idet Havet saavel som Aaerne og Søerne havde rigeligt
med Fisk og Skovene Overflod af Vildt og Brændsel. Samtidig
var der i Fjordene og Aamundingerne saavel som i Skovene gode
Skjulesteder i Ufredstider.
Barløse Sogn, der her særligt skal omtales, hører nu saavel
i kirkelig som i verdslig Henseende til Baag Herred. Indtil Ting~
stedet W edelisborg Birk nedlageles ved den ny Retsordnings !kraft~
træden for nogle Aar siden, hørte Sognet i retslig Henseende her~
til, men blev da henlagt under Baag Herred, hvortil det tidligere
havde hørt.
Til Sognet hører Byerne Barløse (1393 skrives Bardeløs, 1700
Barløs), Barløse Taarup (1600 Barløsztorp), Bæring eller rettere
Bæringe (1393 Berdinghe), Myllerup (1688 Møllerup), Kaslund
(1600 Kælslundt), Dyrehøje, Langemose og Salbrovad.
Endvidere hører til Sognet Øen Bastholm (6,2 ha) og Smaa~
holmene (1,3 ha) i Lillehelt mellem Baagø og Aarø. Hvorledes
Bastholm er kommet til at høre til Barløse Sogn vides ikke; men
Sagnet fortæller, at en Konge i gamle Dage, (hvem, nævner Sagnet
ikke, men det maa have været før Reformationen), sejlede
over Bæltet og kom i Havsnød paa Grund af Storm og Uvejr. Under
denne farlige Situation faar Søfolkene Øje paa Barløse Kirke, der
ligger paa den ca. 50 Meter høje Kirkebakke*), og Kongen gjorde
da det Løfte, at hvis de blev frelste, skulde det Land, Skibet stran~
") Sognets højeste Punkt er Myllerup Bjerg, der er 72 Meter højt (220 _Fod),
beliggende tæt ved Stuegaarden.
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dede paa, tilhøre Barløse Kirke. Skibet strandede saa ved Bast~
holm, Kongen saavel som Skibsmandskabet blev reddede, og Bast~
holm kom fra den Tid af til at tilhøre Barløse Kirke.
Hvor lidt eller hvormeget, der er rigtigt i denne gamle Over~
levering, kan ikke afgøres; men noget tyder paa, at der i Sagn~
taagen er en Kerne, idet Bastholm tidligere egentligt hørte til
Kirken, ikke til Sognet, og en af de Forpligtelser, der hvilede paa
Øen var, at den skulde .. give Lys til Kirken" . 1906 solgte Kirke~
tiendeejeren, Kammerherre Treschow, Brahesborg, Øen til Professor
C. G. Hattinger i Berlin, og den kom derved over paa tyske
Hænder og vil nu neppe kunde købes tilbage igen.
Hvad Befolkningsta llet angaar, maa Barløse Sogn regnes til
de mindre. Ved Folketællingen 1801 var der 539 Indbyggere.
Daværende Sognepr~st Maaløe skriver herom: .. I Februar Maaned
1801 blev en Folketælling ifg. Forordningen af 28. November
1800 optaget h er i Sognet, og der befandtes her at være efter den
allerstørste Nøjagtighed, 85 Familier med 539 Personer. Barløse
309; Kaslund og M yllerup 137; Bæring og Torup 93 Personer".
Ved Tællingen 1850 var der 675 ; 1901. 855 og 1921. 878 Per~
soner. Der er nu, 1921. 188 G aarde og Huse med 224 Tdr. Hart~
korn. Arealet er 1674 ha .
. Hvor den første Bebyggelse har fundet Sted lader sig ikke paa~
vise. Muligvis er Bæ ring den ældste Boplads, og dens Beliggen~
hed nordfor og tæt ved den store Puge M ø lleaa kunde nok tale
herfor; men Hovedbygden, Bardeløse, Barløse, er i saa Fald sik~
kert ikke meget yngre. Derimod er Barløsetaarup (Barløsetorp.
Ballestorp). der er en Afbyggerby af Barløse og Kaslund, som er
opstaaet i Skoven eller Lunden længere inde i Landet. af no11et
senere Dato. Myllerup eller vel rettere Mølletorp*), er ligeledes
en Afbyggerby. formodentligt fra Kaslund. Disse Udvidelser er
opstaaet efterhaanden Befolkningen voksede i Antal. Torperne var
oprindelig som Regel Bosteder for Hovbønderne, Træ llene, og min~
dre i Størrelse end Hovedbyerne.
Navnet Bardeløse, Barløse, lader sig vanskelig tolke med Sik~
kerhed. Endelsen .. løse" menes at betyde Græsslette, maaske .. Græsgang med Boder". hvad der stemmer godt med de store Engdrag.
der · stræ kker sig fra Ba rløseborg gennem Grindsmose og Lange~
mose til Salbrovad. V a nskeligere er Tydningen af Forstavelsen
.. Bard" , der ka n betyde Økse elle r Kriger (jfr. Hellebarder, Lango~
barder). Men i denne Forbindelse er det dog mere sandsynligt,
at Bare! eller Bord betyder enten Gjæ rde eller Rand. l første Til~
fælde vil Barløse altsaa betyde en med et G jærde indhegnet Græs~
v:~ ret en Vandmølle, og
maa i saa Fald have ligget ved Uglebjerg Aa. D et e r ikke utænkelig t, a t
Stuegaarden er en gamm el Møllegaarcl. For et Par 1-luncl reclaar siden var
der ingen Bro over Aaen ,·ed Stuegaarden, men om Som meren, naar der
ik]{e va r fonneget Vand i Aa en, k unde der køres over ; ligesom der ogsaa
var en Gangbro, forinelen Kørebroen ble·v bygget.

*) Møllen, de r formentlig har g ivet Byen Navn, har
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gang for Kvæg, hvilken Tolkning synes nærliggende. Hvis For~
stavelsen derimod tages i Betydningen af Rand '(el. Bord), vil
Navnet kunne være opstaaet som Betegnelse for ,.Randen", den
lange, smalle Engstrækning, der findes paa begge Sider af Aaen,
som fra Barløse løber forbi Salbrovad til Aborgminde. Bagved
,.Randen" har saa Skovene været, og en Rest af disse er vel Bar~
løseborg og Billeskovs Skove. Den sidste benævnes endnu .. Ind~
hegningen", et Navn, der altsaa muligvis er bevaret fra den fjerne
Fortid.
l Navnet Grindsmose har vi formodentligt Ordet ,.Grind",
der betyder: ,.Laage i Gjærdet, Led, Trægitter". (Kan ogsaa være:
Stav, Stang eller Stolpe i Gjærdet).
Byer med Endelsen ..løse" hører ikke blot til de ældste, men
ogsaa til de største Landsbyer, i Reglen med omkring 100 Tdr.
Hartkorn og 1000 Tdr. Land, og meget tyder paa, at Barløse i
Oldtiden har været en vigtig By, en befæstet Boplads. Den na~
turlige V ej indtil Byen var i de Tider Aaen fra Aborgminde (Bor~
gen ved Mindet, Aaens Munding, Aborreminde), og denne var saa
vandrig, at den uden Vanskelighed kunde besejles med Datidens
Baade helt op til Barløseborg.
Ude ved Indsejlingen, ,.Mindet", har der været opført en Borg,
,.Aborg" (Asborg), som en Fæstning til Forsvar mod Overfald, og
ved selve Byen har der ligeledes været en Borg med samme Op~
gave, nemlig Barløseborg.
Navnet Aborg er sandsynligvis en Omskrivning af Ordet
,.Asborg", Asernes Borg, (Asborg, Aborg, Aborre).
Sagnet fortæller, at da Odin kom her ind i Landet som Fører
eller Høvding for Aserne, nedsatte disse sig først paa en Land~
pynt, der rager ud i Lillebelt, og denne Odde fik saa Navn af
Asnæs, (Asernes Næs, Assens). Samtidig omstyrtede Odin den
blodige Herthadyrkelse og indførte Agerbruget*). Asernes senere
faste Boplads (Fæstning, befæstet Borg), skal have været Asborg,
den nuværende Landsby Aborre, der i saa Fald den Gang har
ligget nærmere ved Havet eller ved Aborgminde.
Biskop Engelstoft fortæller, at fra Asborg forstyrrede Aserne
Gudinden Herthas Helligdom paa Herthabjerg (Ertebjerg) og Øksne~
bjerg, hvor de til Hertha helligede Øksne ofredes.
Paa Frøbjerg Bavnehøj, den højeste Banke mellem Asnæs og
Odinsve (Odense), byggede Aserne ,.Frejasborg. Dette Navn
finder vi nu i Landsbyen Frøbjerg i Nærheden af Bavnehøj.
V ed Aborgminde har man fundet forskellige Levninger af
Befæstningsanlæg, men selv om en Del heraf tilhører en nyere
Tid, kan disse meget godt være en Fortsættelse af de gamle Old~
tidsanlæg. Der er saaledes ca. 100 Skridt syd for Mindet frem~
gravet et Kampestensfundament og en Kælderhvælving, og 1743
''') Hertha (Ne rthu s) var Frugtbarheclsgudincle, og svarer til Navnet paa den
noreliske F rugtbarheclsgud , NJard ,
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omtales gamle Skanseanlæg ved Kysten mellem Emtekær og Aborg~
minde samt Levninger · af et Vagttaarn. N ogle Rester af Volde
sløjfedes 1860.
Efter en anden gammel Tradition skal der i en fjern Fortid
have ligget en større Kongsgaard paa Næs, og dette er ikke ude~
lukket, selv om det ikke nærmere kan paavises nu. Men mere
sandsynligt er det, at en saadan .. Kongsgaard" eller .. Stormands
Sædegaard" en Gang har haft sin Plads paa Jordarealet mellem
Salbrovad og Pugemølle Aaer og været en V agtborg ved Vade~
stedet. Baade mod N ord, Syd og Vest var : her mellem V andlø~
bene et godt og naturligt Værn mod fjendtlige Overfald, og alene
af den Grund maatte Stedet være velegnet til Høvdingebolig, men
nogle Stednavne, . som har .holdt sig ned til vore Dage, støtter
ogsaa denne Opfattelse.
Salbrovad var oprindelig Vadestedet ved Sal; senere kom
Broen, maaske en Vindebro, der kunde trækkes op, hvis Ufreds~
tider var at vente, og Navnet vil derefter betegne Broen over
Vadestedet ved Sal. forkortet til Salbrovad. Ordet .. Sal". der ofte
er sammensat med .,tofte" eller .. by" (Saltofte, Salby), menes at
betyde en Stormands Sædegaard, (Kongsgaard, befæstet Gaard).
.
Et andet meget gammelt Stednavn som endnu bruges, er
.. Løghuset", d. v. s. Huset ved Løghøjen. Løghøj skal. (efter
Professor Magnus Olsen, der har fundet lignende Navne blandt
norske Gaardnavne), komme af Ordet .. lygi" og betyde .. fredhel~
ligt -?ted", Tingsted.
Puge Vandmølle eller en ældre Sandager Mølle, der maaske har
været den ældste, har saa ogsaa været knyttet til .. Kongsgaarden"
og Barløse Sogn.
I Nærheden · af Løghøjen, Tingstedet hvor Retten skiftedes,
plejede ogsaa .,Gudshøjen" at findes. Herom synes ikke noget Sted~
navn eller Lignende at være bevaret; men 'a t der har været en
saadan Gudshøj, Gudehov, Gudevi. et Folkets Helligdom, er der
ingen Tvivl om. Naar intet Stednavn herom er bevaret til vore
Dage, har det maaske sin Grund i. at der her er sket det, som
skete mange andre Steder i Landet, efterhaanden som Kristendom~
men vandt frem, at den kristne Kirke blev bygget paa den tidligere
Gudehøj. Dermed maatte Navnet fra den hedenske Tid forsvinde.
Hvis 'oette er rigtigt, har det hedenske Offersted været paa den
høje Kirkebakke, hvor Barløse Kirke senere er opført. Bakken har
vel nok tillige været V agtsted, idet der herfra er en ypperlig
Udsigt ud over Omegnen, særlig mod V es t og ud over Lillebælt
helt over til Sønderjylland. Nogle Hundrede Alen Syd for Bar~
løse Kirke ligger endnu et større Mosedrag, som stadig kaldes
.,Folkemose*), d. v. s. Folk~vi~mose, der betyder .. Mosen ved Fol~
kets Vi" (Helligdom). Dette synes at befæste Tanken om, at en
") Om der ved Gravning i denne Mose er gjort noget Fund af Danefæ vides ikke.

564

Årbog for Odense og Assens Amter 1925

af Højene nord for Mosen, maaske selve Kirkehøjen, har været
Gudehov og Offersted i den hedenske Tid.
Badøse By er en saakaldt ,.Lang by". Den er bygget paa
begge Sider af den fra Højderne Øst for Byen kommende Bæk,
der, efter at have gennemløbet hele Byen langs med Bygaden i
Retning mod Nord, bøjer mod Vest og fortsætter derefter som en
sagte, glidende Aa igennem de store Engstrækninger ved 'Barløse~
borg Skov, Grindsmose og Langemose, for senere i Sanc\c;t\:ier·_ ~bgn
at forenes i Puge Aa indtil Udløbet i Aborg Minde. ·. ·
' · ··
Disse Engarealer ligger i vore Dage kun 3 til 6 Meter 'over
Havet, og Aamundingen, Mindet, har. i Oldtiden strakt sig meget
længere ind i Landet, da Engene maa have hævet sig ret betyde~
ligt i Løbet af 3 a 4000 Aar.
·
Endnu i Begyndelsen af dette Aarhundrede var Bækken, der
løber langs Barløse Bys Hovedgade, et aabent Vandløb, men for
en Snes Aar siden blev der nedlagt store Rør, og Bækken blev
tildækket, hvorved Gaden, der tidligere var meget smal fik en
haardt tiltrængt Udvidelse.
Af Oldtidsmindesmærker er der ingen mere bevarede i Sognet.
T idligere har der været adskillige Kæmpehøje, men de er alle sløj~
fede og taget under Plov.
S.~Øst for Barløse By laa saaledes paa Barløsegaards Marker
3 eller 4 Gravhøje, almindelig kaldet .. Kragehøj" eller maaske
.. Krathøj"; paa fynsk Landsmaal kaldtes de ,.Kra'hø". De sidste
af disse Høje blev sløjfede omkring 1875.
Nogle Hundrede Alen sydligere. paa daværende Husmand og
Væver Anders Christensens Mark laa ogsaa en Gravhøj paa Bak~
k ens T op, men efter Ejerskifte for ca. 50 Aar siden blev ogsaa
denne Høj sløjfet.
.
Om der er gjort noget Fund af Oldsager ved Udgravningen
af disse her nævnte Høje kan ikke .oplyses; men hvis dette har
været Tilfældet, er Fundene sikkert gaaet over i privat Eje, da
Udgravningerne ikke skete under offentligt Tilsyn. Muligvis har
Gravhøjene været gennemsøgt tidligere af ,.Skattegravere".
Fra den sidstnævnte Høj blev derimod fremdraget nogle meget
store Overliggerstene. Jeg har som Barn set Stenhuggerne tilhug~
ge disse prægtige, store Stene til Ledpæle ; de maalte ca. 3 Alen
i Længden.
Omtrent et Par Hundrede Alen fra . denne Høj, i sydvestlig Ret~
ning har der paa daværende Ejer Jørgen Larsen Bondesens Mark
været en Begravelse, som blev udgravet for ca. 60 Aar siden. Paa
Gaarden ,.Aggemose"s Mark lidt sydligere, har der sandsynligvis
ogsaa været en Oldtidsgrav. Begge Steder findes endnu synlige
Rester af Gravhøjene med den karakteristiske Sæ nkning i Midten,
hvor Udgravningen har fundet Sted.
Muligvis har der længere tilbage i Tiden været endnu flere
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Kæmpehøje i Sognet, men efterhaanden som Jorden er taget under
Kultur, er Hø)ene forsvundne.

BARLØSE KIRKE SET FRA SYD.

Kirken,
er den eneste middelalderlige Bygning i Sognet. Den stammer fra
den store Kirkebygningstid i Danmark. fra Valdemarenes Dage.
og er nu en saakaldt Langhusbygning, men har i romansk Tid
ha ft Skib, Kor og Apsis opført af Kvadre over profileret Sokkel.
Fra denne Tid er dog kun bevaret Skibets nordvestlige Hjørne
med Rester af den oprindelige Norddør, idet hele Kirken i sen~
gotisk Tid er ombygget dels med Materialer fra den gamle Kirke.
dels med Munkesten, og har nu Kor og Skib ud i et. (Langhus),
Østgavlen har en rig blindingsprydet Gavlspids af Munkesten,
og i denne. Gavl er indmuret et Stykke af en romansk Ligsten.
Til Langhuset, der har 4 Krydshvælvinger, er senere føjet et Taarn
i Vest, opført af Granit og Munkesten. Det har samme Bred de
som Langskibet og er forsynet med Blindingsgavle. Paå Taarnets
N ordside er en K vist af Bindingsværk, hvori· den store Klokke
hænger i et Hul i Muren. Denne Klokke' ·var i Aaret 1800 revnet,
og Kirkepatronen, Grev Carl Adolph Rantzau paa Brahesborg. lod
den derfor nedtage og sende til København, hvor den blev:. om~
støbt. Den blev ophængt igen samme Aar. En mindre Klokke
hæ nger i Taarnets ØstgavL Kirkerummet under Taarnet har
Stjernehvælv og spidsbuet Taarnbue. Vaabenhuset paa Nordsiden
er en senere Tilbygning. A ltertavlen er malet af Dankvart Dreyer
og opstillet · 1851. D en gamle A ltertavle er desværre forsvundet.
Der fortælles, at Haandværkerne fik den gamle Tavle udleveret,
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eller maaske købte den, og at det gode Egetræ blev omdannet til
Møbler. Paa Alterbordet findes 2 Malmstager med Aarstallet 1589 og
med Morten Brok til Barløsegaard og Fru Anne Skovgaards Vaaben.

J< IRKENS ALTER MED DANKVART DREYERS BILLEDE.

I 1917 er skænket til Kirken en syvarmet Lysestage af tidligen~
Sognepræst ved Kirken Chr. Vilstrups tolv Børn i Anledning af
Faderens 100 Aars Fødselsdag, Alterlysene, der er af Træ og tid~
ligere var forsynet med Olielamper, har nu ligesom den syvarmede
Lysestage faaet elektrisk Lys.

567

Årbog for Odense og Assens Amter 1925

Døbefonten havde forhen muret Fodstykke, der var opført
ved Nordvæggen i Koret, men 1906 er der anskaffet en fritstaa~
ende Døbefont til Daabsfadet, der er af gammel Dato.
Prædikestolen, der er udskaaret i Renæssancestil med de fire
Evangelister i Felterne paa Stolens Forside, er fra 1616, hvorimod
Himlen over den er nyere og tarvelig og staar daarligt til den
gamle, smukke Prædikestol.
Siden Kirken er overgaaet til Menigheden, er der foretaget
en gennemgribende Restaurering af dens Indre. Murstensgulvet er
ombyttet med Bræddegulv, Stolestaderne gjort mere bekvemme,
nyt Varmeapparat er anskaffet, ligesom den er blevet forsynet med
Orgel. Lysekroner, Tæppe indenfor Alterskranken og Løber langs
ad Midtergangen.
I Koret findes endvidere Ligstene over Odensekannikeren Hr.
Peder Brok, d. 1486, og over Provst Hans Andersen med 2
Hustruer og Barn. Under Koret er den Brokske Familiebegravelse.
Paa en malet Mindetavle, som nu er forsvundet fra Kirken, men
som Yar tilstede endnu 1760 stod: .,1551 døde Hr. Peder Brok
til Barløsegaard og Fru Birgitte Glob (Gluf), død 1576, med Søn
Morten Brok og Frue Anne Schougardt".
I en Beretning fra 1760 skrives: .,Kirken har 2 Klokker, den
ene fra 1533".
Under Krigen i forrige Aarhundredes Begyndelse blev al
Klokkeringning i den Tid indstillet: .,Langfredag 3 April 1801
(Dagen efter Slaget paa Kongedybet), blev der ifg. en kongelig
Anordning indtil videre ophørt med at ringe med Klokkerne i An~
ledning af de engelske Admiraler N els o ns og Parkers voldsomme
Anfald paa Danmark i Sundet. Hensigten var at nytte dem desto
bedre som Signaler ved fjendtlig Landgang" . (Kirkebogen).
Ved er Kirkesyn 9. Juni 1803 udtaler Provsten: .,Koret synes
at have givet sig". De indlagte Bjælker og Ankere i Kor og Skib
har maaske Forbindelse med dette Syn. Der var forøvrigt flere
andre Reparationer, der den Gang skulde udføres, og naar dette
blev gjort, ,.saa kan det ventes at blive en anstændig og brug~
bar· Kirke", slutter Kirkesynets Udtalelser. Hvor gennemgribende
Reparationerne blev 1803 vides ikke, men Kirken forblev ret tar~
velig i sit indre Udstyr, indtil Sognemenigheden, efter at Kirken var
bleven selvejende, bragte de nødvendige Ofre til dens Istandsættelse.
Som bekendt har Digteren Steen Blicher skrevet en lille N o~
velle: .. Den svenske Major", hvori Begivenhederne foregaar dels
i Barløse og dels paa Billeskov, og der synes at ligge en nogen~
lunde korrekt Overlevering til Grund for nævnte Fortælling. I
Svenskekrigen 1658~59 boede der paa Barløseborg en Peder Clau~
sen, født ca. 1615 og død 1692, og han maa altsaa paa Svenske~
krigens Tid have været godt 40 Aar gammel. Han havde en voksen
Datter, der ifølge Kirkebogen hed Gertrud, (Blicher kalder hende
Sigrid). Hun dør under Pestepedemien og bliver begravet paa Bar~
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løse Kirkegaard 27de Februar 1660 sammen med sin Faders
Søster, Johanne, og Præstens Hustru, Anne Andersdatter. Blicher
lader i sin Fortælling et Kærlighedsforhold opstaa mellem Gertrud
(Sigrid) og den svenske Major; men da han efter Krigen kommer
for at hente sin Brud, er hun død.
I Aaret }892 fandt Graveren paa Kirkegaarden en større
Guldring med Indskrift, som blev indsendt til N ationalmuseet. Man
tænkte sig da den Mulighed, at der kunde være en Forbindelse
mellem denne . Ring og de to Personer, Gertrud (Sigrid) og den
svenske Major; Ringen skulde være en Gave fra Majoren til hans
Fæstemø*), og ved Gravningen af en ny Grav paa de gamle Grav~
pladser, var Ringen saa kommet frem for Dagens Lys.
Ved Henvendelse til Nationalmuseet har dette meget velvil~
ligt meddelt mig følgende korte og værdifulde Oplysning om
nævnte Fund (Skr. af 20. August 1925):
"Ringen (Museums Nr. D 2669) er fundet af Tømrermester
Peder. Madsen i Barløse 1892 paa en Grav Nord for Kirkens
Nordøsthjørne, midt mellem Kirken og Kirkegaardsmuren. Den
laa løst ovenpaa Graven under noget Løv. Finderen udtalte, at
Ringen neppe stammede fra den derværende Grav, der senest havde
været aabnet 16 Aar forud.
Ringen, hvis Guldværdi ansattes til 54 Kr., er en glat Signet~
fingerring til en Mand. Tværs over Ringen er udvendig indgra~
veret et Vaabenskjold med en Ørn med løftede Vinger, staaende
paa en Mur. Derover ses Bogstaverne E V A.
Dette Vaaben tilhørte Slægten Podebusk. Ringen stammer fra
16 Aarhundredes første Halvdel**), og er saaledes adskilligt ældre
end den Begivenhed under Svenskekrigen, hvortil den i Folkemunde
er bleven knyttet".
Hvem denne Ring har tilhørt vil vel aldrig blive opklaret, men
at den har fulgt med et .1\IJ:enneske i Graven, og atter er kommet
frem ved at der er foretaget ny Begravelse i de gamle Grave,
synes en nærliggende Slutning. Hvormeget der er historisk rigtigt,
og hvormeget der er Digtning i Blichers Fortælling, kan heller
. ikke helt udredes nu, saa der er Plads for mange Gisninger. At
der paa Barløseborg igennem lange Tider har levet Mænd, der
skiftevis hed Peder Clausen og Claus Pedersen, og at den Peder
Clausen, som boede paa Gaarden under Svenskekrigen, havde
en Datter, der hed Gertrud, er historisk rigtigt. Derimod maa
Blichers Novelle naturligvis ikke tages som "Historie". N aar
Blicher saaledes fortæller, at Præstekonen døde allerede under
Svenskernes Indfald 1658, saa er dette ikke rigtigt, hun døde som
foran nævnt 1660.
At Ringen er en Mandsring udelukker ikke, at den kan stam~
me fra en Kvindegrav; og at den stammer fra en Grav er mest
*) B lic her fort æ ll e r, at lVIajoren ved s in AfreJse ga,· S ig rid e n " Fingerring".
**) 1500 til ca. 1550.
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Sandsynligt, mindre rimeligt er det, at den skulde være tabt paa
Kirkegaarden, skønt dette selvfølgelig heller ikke kan være ude~
lukket. Men selv om alle disse Spørgsmaal ikke kan klares til
Bunds, er Fundet derfor ikke mindre interessant.

Barløsegaard, beliggende midt i Byen, er en gammel Hoved~
gaard, der nu har 151/2Td. Hartkorn, men tidligere har den været
større. I Matrikden af 26. Novbr. 1663 opgives Hartkornet til
36 1/2 Td. I en Beretning fra 1760 om Sognet (af Hans de Hof~
mann til Skerrildgaard) kaldes Barløsegaard en Herregaard, til~
hørende Grev Rantzau, Brahesborg.
I det 16. Aarhundrede tilhørte Gaarden den Brokske Familie,
hvis Familiebegravelse findes under Kirkens Kor. 1508 ejedes den
af Væbneren Morten Andersen, der vistnok havde giftet sig til
den med en Slægtning af den tidligere nævnte Odensekannik Peder
Brok (d. 1486). Gaardens følgende Ejer, Morten Andersens Søn,
hed nemlig ogsaa Peder Brok (død 1551), og var vel nok opkaldt
efter den berømte Kannik. Peder Broks Søn, Landsdommer Morten ·
Brok. dør paa Barløsegaard og begraves i Kirken 1591. Han var
Slægtens sidste Mand.
1645 hører Gaarden under Assens Provsti, men 1658 ejes den
af Jørgen Brahe til Brahesborg, "den lille Konge paa Fyen'\ I
Matrikulen af 1663 nævnes som Ejer, V elbaarne Fru Anna Gy!~
denstierne, Jørgen Brahes Enke. Foruden Gaarden og Fæstegodset
havde hun tillige .. jus patronatus til Barløse Kirke, dertil Byrder
og Herligheden". Formodentligt har Herligheden været større end
Byrderne.
Jørgen Brahe (f. 1585, d. 1661), bar ikke sit Kongenavn med
Urette; han ejede 9 Herregaarde, deraf 7 paa Fyen, og hans sam~
lede Gods beløb sig til 1638 til 3200 Tdr. Hartkorn. Han havde
to Sønnedøtre hvoraf den ene blev gift med Knud Thott i Skaane,
den ·anden med Holger Rosenkrands, der i Matrikulen af 1688
opføres som Ejer af Barløsegaard.
Den 19. Januar 1677 pantsætter salig Jørgen Brahes Enke,
Anna Gyldenstierne, til Knud Bille til Scherrildsgaard i Jylland
Barløsegaard og Barløse Kirke for et Laan paa l 000 Rigsdaler.
Barløsegaard var knyttet til Brahesborg ogsaa under de fØlgen~
de E jere indtil 1830. Grev Carl Adolph Rantzau kalder sig saa~
ledes 1806 Greve til Rosenvold, Ridder, Kammerherre, Herre til
Brahesborg, Barløsegaard og Orelund*). I dette Tidsrum er Gaar~
den i Reglen bortforpagtet; saaledes fra 1736 til tidligere Foged
og Fuldmægtig paa Brahesborg, Mons. Hendrik Bus, der samme
Aar bliver gift med Charlotte Sophie Christensdatter, en Søster~
da tter til Præsten i Barløse, Sten Holger Hansen Bang. Omkring
M idten af Aarhundredet er Gaarden forpagtet til Anders Andersen,
*) Oreluncl sælges 1835 ti l vVeclellsborg. 1916 sælger Grev vVeclell Gaarden til

nuværende Ejer, Proprietær H. Buch.
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som forud var Ladefoged paa Brahesborg, og efter. ham ved Åar
1759 til Mons. Peter Kiølbye, der blev der i en lang Aarrække.
Henimod Slutningen af Aarhundredet er der en Forpagter HerdahL
som dør 27. November 1805. Efter hans Død overtages Forpagtningen af Christian Sørensen Møller, der i 17 Aar havde været
Kusk hos Grev Rantzau, Brahesborg. Han bliver 21. November
1806 gift med Forpagter Herdahls Brod~rdatter, Sophie HerdahL
Imidlertid dør han 1810, og Enken, der beholder Forpagtningen,
gifter sig igen 15. Marts 1812 med Forvalter Anders Ahlberg
Clausen fra Wedellsborg. Han var den Gang kun 24 Aar, men
dør allerede 25. Maj 1825. Hans Enke, Sophie HerdahL bliver
vistnok siddende i Gaarden indtil den sælges til H. Dinsen 1830
(Skjøde af 1833). laitfald er der 1831 en Jom fru Cicilie Møller paa
Barløsegaard, (Forp. Møllers Datter); hun bærer Smedens Barn i
Barløse til Daaben. Proprietær Dinsen sælger senere Gaarden til
Johan Ludvig Ammentorp, en Søn af Pastor Ammentorp, Vester
Aaby. Efter hans Død, 11. Novbr. 1848, sælger hans Enke, ved
Skøde af 1851, Gaarden til Proprietær Larsen, der to Aar senere,
1853, sælger den til Pastor Sejdelin fra Søllested, der bl. a. solgte
"Stormarken" til en Mand i Blangstrup. Gaarden solgtes 1854 til
Hans Carlsen, der indkøbte den af Dankvart Dreyer (død 1852)
ejede Gaard og sammenlagde den med Barløsegaard. Hans Carlsens Enke sælger Gaarden 1887 til den nuværende Ejer, Proprietær
Mads Larsen.
Beboerne af alle de øvrige Gaarde og Huse i Sognet var oprindelig Fæstere (senere en Tid Arvefæstere); de fleste under
Brahesborg, men nogle enkelte Gaarde i Kaslund hørte under
Erholm.
Til Gaarden Barløseborg (1 2 Tdr. Hartkorn) hørte oprindelig
Barløseborg Skov, saaledes ved Matriklen af 1688, men senere
er Skoven inddraget under Brahesborg.
J 1767 var der i Sognet følgende Bygninger i Barløse By:
Barløsegaard, Præstegaarden, 12 Gaarde, 3 Boelssteder og 14 H use;
i Bæring 3 Gaarde, l Boelssted og 3 Huse; i Taarup 3 Gaarde;
i Myllerup 3 Gaarde; i Kaslund 3 Gaarde, 2 Boelssteder og 2
Huse samt Puge Mølle, Stuen og Foermosegaaard. Dyrehøje By
maa den Gang have været regnet med til Kaslund, den nævnes
ikke, hverken 1663, 1688 eller 1767.
1925 har den gamle Barløse By 11 Gaarde, foruden en Del
Huse. I sidste Aarhundrede er 2 Gaarde flyttet ud paa Markerne,
nemlig Aggemosegaard, der tidligere laa i den sydlige Del af
Byen, Vest for Gaden (overfor "Trekanten"), og den Gaard, som
nu ,ligger Øst for Byen ved Møllen, laa tidligere overfor Skolen.
En Gaard, (hvor Dankvart Dreyer boede), er afbrudt, og to Gaarde
er brændte og ikke opførte igen, (Rasmus Nielsens ("Enkens")
Gaard, der laa overfor Smedien, og Hans Hansens Gaard, der
Iaa , midt i Byen, begge paa den østlige Side af Gaden). Endvidere
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har Byen Præstegaard, Hovedskole, Forskole, Dyrlægeboiig og
en Vindmø!Ie Øst for Byen.
Præstegaarden var i ældre Tid en "vidtløftig Bygning med
mange Udhuse og Bagbygninger" og med meget stort Jordtillig~
gende, Matrikden af 1688 opgiver Hartkornet til 12 Tdr., for~
uden ca. 3 Tdr. Hartkorn, "Kirkejord", Desuden hørte til Præste~
gaarden 7 Husmandsbrug med Jord. Disse Huse er senere bort~
solgte; de fem er købt og lagt ind under Stuegaarden; de to er solgte
til andre.
I den nyere Tid er det meste af Præstegaardsjorden bortsolgt.
I 1923 er oprettet to Statshusmandsbrug, saa tilbage af den store
Præstegaard er nu kun ca. 12 Tdr. Agerjord foruden Have, Lund og
Tofte (tils. ca. 4 Tdr. Land). Det er de nye Udstykningslove, der
gør sin Virkning, og som i høj Grad har forringet Kirkens, Em~
bedets og Menighedens økonomiske Værdier, hvorfor det bliver
nødvendigt at foretage en særlig Skatteligning paa Menighedens
Medlemmer, for at kunne afholde de forefaldne Udgifter til Kirke,
Kirkegaard, Præstegaard og Præstelønning.
Tidligere var Barløse Præstekald blandt de bedste i hele
Landet. Det var almindeligt, naar en Præst var kommet til Bar~
løse Sogn, saa søgte han ikke derfra igen; enten tog han først
Afsked paa Grund af Alderdom, eller ogsaa døde han i Embedet.
Siden Reformationen har kun een Præst søgt andet Embede fra
Barløse, nemlig Pastor Carl Christian Krøyer, der var Præst i
Sognet fra 1828 til 1833. Han blev forflyttet til Kjettinge, Lolland~
Falsters Stift. Nu er Forholdet ganske forandret. Præstekaldet er
dalet ned til et tredie Klasses Embede, og Præstegaardens Jorder,
der 1791 ved Udskiftningen "for evig Tid" blev tillagt Embedet,
er delvis gaaet over paa andre Hænder.
Kaslund Mejeri er opført 1875 og maa saaledes være det
første Mejeri af den Slags her i Landet, ja i hele Skandinavien.
Det var Mejeriets første Formand, Hans Christensen Sjodgaard i
Myllerup, der sammen med Sognefoged Bertel Hansen og N. J.
Eriksen, Stuegaarden, rejste Mejeribevægelsen i Sognet, og der
fortælles, at Bevæggrunden var den, at de var blevet opmærksomme
paa, at Herregaardene, der havde megen Mælk og derfor kunde
lave større Partier ensartet Smør, fik 4 Mark for Pundet af Smør~
ret, medens Bønderne med de mange uensartede Partier Smør
kun fik 2 å 3 Mark for Pundet. Leverandørerne til dette første
Mejeri var kun 8 ialt, 4 i Kaslund, 3 i Myllerup og Stuegaarden;
men at disse Mænd havde den rigtige Opfattelse og Forstaaelse
af Smørproduktionen, viser · den Udvikling det danske Mejerivæsen
· har taget siden 1875.
Kaslund Mejeri begyndte som Vandmejeri, men er senere om~
dannet med moderne Maskiner. I December 1925 kan dette Mejeri
fejre 50 Aars Jubilæum.
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Senere er i den vestlige Del af Sognet opført Bregnehøj Mejeri
Taarup.
1884 blev Saftstationen ved Salbrovad bygget som en Ud~
station af Sukkerfabrikken i Assens. Fra Sa:ftstationen· pumpes Roe~
saften i store Rørledi1inger ind til Hovedfabrikken.

Krigens Rædsler og Byrder har gentagne Gange gaaet hen
over Barløse Sogn. Under Grevens Fejde 1535 har Sognet som
hele Vestfyen lidt meget. Baade Grev Kristoffers Folk som Jo han
Rantzaus Soldater og Herremænd, har sikkert stillet store Krav til
Beboerne, ligesom Plyndring, Mord, Skændsel og Brand var al~
mindeligt i de Dage. Palmes. 20, Marts 1535, overrumplede Rantzau
Bondehæren i Faurskov Banker, og 11 . Juni samme Aar kom det
til den for Fyens Vedkommende afgørende Kamp paa Øxnebjerg.
Det har været et strængt og ondt Aar for den vestfyenske Befolk~
ning. Efter Slaget ved Øxnebjerg blev Assens og derefter Faaborg
og Svendborg plyndret af Rantzaus Soldater, og Landsbyerne har
sikkert faaet samme Skæbne. Selv om der ikke findes særlige Op~
tegneiser herom for Barløse Sogn, er der ingen Tvivl om, at det~
te Sogn som liggende mellem de to Valpladser, har faaet sin Part
af .. Krigens haarde Tid".
Det hedder i en gammel Sang om hin Tid:
Paa Faurskovs Bankers llVi de Sa ncl,
de r lwil er Atten Tusind Mand.
paa Øxnebjerg det røde Ler,
cler h1·iler vistnok mange fler.

Selv om dette er i høj Grad overdrevet, saa har Mandefaldet
paa Bøndernes Side været overordentligt stort. Jo han Rantzau og
ha ns Landsknægte synes a t være gaaet meget haardt frem.
I en a nden gammel Vise staar der om Slaget i Faurskov
Banker:
En i\fil fra Meilfart stocl delte Jlacl,
clc K1·aste yarc saa skarpe ;
der blev sa a mangen Bonde ug lad,
som clcr bl ev død paa '\iarke.
Tre Tusind il-læ nd der lag~l es ned,
d e andre a d Assens Joel stand e,
de gik dem saa ilde tilhancle.

Her angives Tallet paa de faldne betydeligt lavere, og er vel
Sandheden nærmere. Efter Slaget ved Øksnebjerg drak Joha n
Rantzau .. Sejrens Skaal" paa Brahesborg, og lod den fangne An~
fører for Bondehæren, Hans Nielsen. Lunde fra Holmegaard i .
Ebberup. henrette og lægge paa Stejle paa Stejlebjerg ved Hagen~
skov Slotspark (Frederiksgave).
I Svenskekrigen 1658 ~60 gaar det igen ikke mindre vold~
somt til i Barløse Sogn. Daværende Sognepræst Hans Andersen,
som var Præst der fra 1641, fortæller i Kirkebogen ret udførligt
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om denne forfærdelige Tid; hvorledes først Svenskerne og senere
de .,Allierte, Kejserlige, Pollacker och Brandenborger" hærgede
Landet og dræbte mange. Ved Plyndringen af Præstegaarden forsvandt bl. a. den ældste Kirkebog, der gik tilbage til 1641.
Ved Svenskernes første Indfald 30. Januar 1658, .. blev her i
Barløse Sogn dræbt Peder Møller*), Anders Jespersen i Barløse,
en ung Karl. Hans Christian Thrane, en Røgter paa Billeskov ved
Navn Mads blev dræbt den første Nat". Anders Rasmussen i Myllerup, og Jørgen Knudsen blev dræbt, .,da der plyndredes i Kaslund" . Peder Pedersen i Barløsetaarup og Jørgen Madsen .. blev
hugget af de Svenske og døde o. s. v." Endvidere bortførtes
mange unge Mænd og Karle, som blev tvunget til at gøre Krigs;..
tjeneste for Svenskerne i Nordtyskland. Mange af disse kom aldrig mere tilbage til Danmark.
Ogsaa de Alliertes Soldater har baade Mord og Plyndring
paa Samvittigheden. Saaledes dræbtes Mads Skomager i Bæring,
Peder Rasmussen i Puge Mølle, Niels Hansen i Taarup o. s. v,
Da Vinteren kom, døde mange af .,Frost, Kuld och Hunger,
saa och aff den hitzige Sygdom, . . . . " Næsten hver Dag maa
Præsten begrave nogen, undertiden flere paa een Dag. Fastelavns
Søndag 1660 begravedes 6 Personer. Ved fl ere er tilføjet .. som
døde af Hunger". Den 27. Februar begraves Præstens Hustru,
Anne Andersdatter, inde i Kirken. Provsten Niels Sass foretager
Begravelsen. Fra Begyndelsen af December 1659 til Udgangen af
Juni 1660 er der i Kirkebogen ialt indført 116 Dødsfald. Saa
standser Sygdommen, og i sidste Halvdel af 1660 forekommer kun
l Dødsfald. Hvad denne Sygdom har været, er jo umuligt at
sige; det har vel været Hungertyfus eller en Form af Pest, den
spanske Syge(?); Krigens forfærdelige Følgesvende
180 l faar Vestfyen igen Indkvartering af Soldater, men denne
Gang er det vore egne Sønner. Den 9. April 1801 tages Kirken
i Brug til Militærdepot. og Major Albrect, Kommandør over
l ste Bataili o n af det ny oprettede Landeværn, anbringer bl. a. 2
Kasser Geværer og 2145 skarpe Patroner i Kirken.
1808 er de spanske Tropper indkvarteret i Barløse. Der fortælles mange Historier om dem, bl. a, at de i deres Fritid morede sig med at trække smaa Brød- og Kødstykker paa en Sejlgarnssnor, der saa blev bundet sammen, saa det hele dannede en
Ring. Derefter kastedes Ringen ud i Gaarden, hvor Høns og
Æ nder faldt over den lækre Føde med det Resultat, at de blev
hængende ved Snoren til Glæde for Soldaterne, men til stor Harme
for Husmoderen.
1848 fik et svensk Hjælpekorps Kvarter i Sognet, og Beboerne tog vel imod dem, som rimeligt var. Der siges om dem, at da
*) I Matr. af 1663 staa r om Møllen i Barl øse : " En Vejrmølle uden Avl , som

er ruineret, øde og ganske afbrudt". Dette har sikkert Forbinelelse med
Krigen.

514

Årbog for Odense og Assens Amter 1925

da kom, 1ignede de l:taraos magre Køer, men da de forlod Sognet.
var de blevet saa fede, at de maatte have ny Uniformer.
De to sidste sønderjydske Krige 1848 ~50 og 64 krævede
ogsaa Offre fra Barløse Sogn. Mange unge Mænd maatte give
Møde ved Hæren, og fire gav Livet for Fædrelandet i disse Aar.
To døde af Sygdom under Indkaldelsen. een faldt i Kampen ved
Isted og en ved Dybbøl*).
Efter at Erindringsmedaljen i 1877 . var uddelt til dem. som
havde deltaget i Danmarks Forsvar under disse Krige. blev der
afholdt en .. Medaljefest" for D eltagerne. Først samledes de gamle
Soldater og mange andre af Sognets Beboere til en Gudstjeneste i
Kirken. hvor Kapellanen, Pastor H. H . M ø ller, talte. Derefter
marcheredes der i Procession til Barløse Taarup. hvor Resten af
Festen holdtes i Jens Larsens Gaard. Sognets Skytter saluterede for
Krigerne baade ved Kirken (tre .. Salver") og ved Indmarchen i
Taarup (.. Rodeild").
Frøken Sofie Andersen, Barløse, havde i Dagens Anledning
skrevet en Sang, i hvis Slutningsvers følgende Linjer fandtes:
Og fo rtæl saa for Slægten, de store og smaa,
at Medalj en I fik for d en Daad ;
og pren t F æ dreland skæ rlig hed ind hos dem saa
de for Danmark vil væ rge og slaa,

Jeg har hørt en af Deltagerne i Festen fortælle, a t noget af
det, som gjorde mest Indtryk paa Vedkommende den D ag, var, at
een af Soldaterkammeraterne maatte mø de ved Festen med Træben og Stok; han havde mistet sit Ben i Krigen. H er var et levende Billede af hvilke Ofre, der var bragt af den enkelte.
N u er de allerfleste af de gamle Vetera ner borte ; i Barløse
Sogn er vistnok kun en enkelt tilbage af de mange, som i hine for
Danmark saa svære Dage samledes under Danebrog ved D a nevirke og Dybbøl.

Præster i Barløse Sogn.
l. Mikkel Nielsen Haar er Præst i Barløse 1567. D er vides ikke
andet om ham, end at han har været Munk, og har muligvis
gjort Tjeneste ved Kirken i den katolske Tid. Ved Reformationen er han gaaet over til den lutherske Lære og har giftet sig.
2. Lukas Mikkelsen Haar bliver Præst 1581. Han er Søn af
af Formanden. er født ca. 1543 og er gift med Kirstine .. ...
med hvem han har 6 Sønner og 3 Døtre.
3. Knud Lukas Haar afløser Faderen 161 2; men dør allerede
efter 4 Aars Forlø b 1616.
") Se Histori sk Aarbog 1914 S. 11 6.
- I mange K irker er ophængt M indetavler over de fra Sognet faldne
Krigere.
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GRAVSTE N OVER PROVST I-IA NS ANDERSE N, T O HUSTRU ER
OG BARN .
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4. Heins Simdnseri

af Dreslette bliver Præst ved Barløse Kirke
1616. Han er født 1591 og gift med Biskop Hans Mikkelsens
Søster, Karen Mikkelsen. Hun er født i Odense ca. 1573 og
dØr 1640.
5: Hans Andersen faar Embedet 164 1. Han er født i Kerte~
minde 1609 og var tre Gange gift. Første Gang med Anna
Andersdatter, der dør 27. Februar 1660, 47 Aar gl.. af den smit~
somme Sygdom (Pest), som rasede i Sognet efter Svenskekrigen.
Hans anden Hustru var Karen Christensdatter, en Præstedatter
fra Nørre Lyndelse. De blev viet 1661 og hun dør 1670 eller
7 1. Tredie Gang bliver han gift med Dorthea Hansdatter; hun
skal være født 1615, dør 84 Aar gl. og blev begravet 4. Januar
170 l . (Der er en U overensstemmelse mellem Aarstallene og
hendes Alder). Hans Andersen bliver Provst for Baag Herred
1668 og dør 7. Sept. 1675. 66 Aar gl. Han blev begravet i
Barløse Kirke, og Fyens Biskop, Niels Bang, holdt Ligtalen
over ham. Efter a lt a t skønne, har han været en dygtig Mand
og en redelig Præst. Han har i Kirkebogen givet værdifulde
Oplysninger om Forholdene i Sognet under Svenskekrigen 1658~
60. I Kirken findes endnu hans Ligsten.
Indskriften paa denne lyder saaledes :
,.Her haaber*) at hv ile H .**) Hans Andersen fød i Kjerteminde
A~ Christi 1609. Kaldet Sognepræst til Barløs Sogen 1641. Ud~
valt Proust i Bogherrit 1668. Lefvede i Ægteskab med sine kiere
Hustruer Anna Anders D . 18 Aar. Moder til en Søn, og Karen
Christens Datter 9 Aar. Som her hv iler***). D øde Ag 1675 i sin
Alders 66, Prædicke Embedis 35.
Morere utvivas, beatus qvi, ita vivat ut, indies mariatur et
qvi ita moritur ut æternum vivat****).
6. Hans Christensen Bang er født i Assens 1637 og bliver
Præst i Barløse fra 1675. Hans Fader var Stiftsskriver over
det gejstlige Gods paa Fyen. A ngaaende hans Ægteskab er der
Uklarhed. Det synes, som om han, efter hvad der meddeles af
Bloch og Wiberg, har giftet sig med Formandens Datter, Anna
• Hansdatter 1675; men efter Kirkebogen ser det ud til. at han
er viet i Gamtofte 1675 til Anna Jørgensdatter, og det sidste
maa a nses for det rigtigste. H. C. Bang dør 1693 og blev be~
gravet 27. Juni. Provst Ludvig Bertelsen holdt Ligprædiken
over ham.
7. Jacob Clausen Lyndelse, født i Nørre LyndeJse Præstegaard
1657. Han er dernitteret fra Odense Skole 1678 og bliver 1693
kaldet til Sognepræst i Barløse. Han bliver 19. September 1694
*)
**)
"'**)
**'"*)

Gravsten en er lavet m edens Provst A ncle rsen e nd nu levede.
H. betyder vistnok "Høj æ r væ rdige".
D ette gælde r form odent lig t begge Hustrue rn e.
" Død, for at Du kan leve; salig den , de r lever saaledes ti l den Dag han
dør, og som dør saaledes, a t han kan leve evig t".

577

8.

9.

10.

11.

Årbog for Odense og Assens Amter 1925

gift med sin Formands Enke og dør 1735. Der siges om ham ,
at han var "berømmelig ved sine ypperlige Gaver og gennemtrængende Prædikener". Han har stiftet et Legat paa l 00
Rigsdaler til Sognets fattige. Fundats af 25. August 1735,
hvorefter "Beløbet indestaar uryggeligen i Præstegaarden".
Steen Holger Hansen Bang, Søn af den tidligere Præst,
Hans C. Bang, f. 12. December 1691. gift 7. November 1730
med Kirstine Maria Pedersdatter Tuxen, Datter af Sognepræst
Tuxen i Kornum i Viborg Stift. 7. Juli 1730 blev han af
Grev Christian Rantzau kaldet til at være sin Stedfader Jacob
C lausens Medhjælper og Efterfølger. Han blev ordineret af
Biskop Lodberg 9. Februar 1631. Kort før sin Ordination
dræbte han ved et V aadeskud en af Præstens Tjenestekarle,
da han vilde skyde en Hund i Haven. Han blev frikendt ved
Landthinget og fik kgl. Oprejsning for sin Vaadegerning; men
i 17 Aar, saalænge han levede og kunde gaa ud, holdt han
daglig Andagt og Bøn paa det Sted i Haven, hvor Karlen
var skudt. Hans Ægteskab var barnløst. Efter Stedfaderens
Død bliver han 1735 Sognepræst og dør 29. April 1748.
Jacob Rasmussen Basballe er født i Horne Præstegaard,
Aalborg' Stift. 1719, og gift med Margrethe Poulsdatter Land t
af Hesselager. Han bliver Præst i Barløse 1748 og dør l O,
April 1755, kun 36 Aar gl. Der er to Sønner og een Datter
i Ægteskabet.
Oluf Jacobsen Hvalsøe er Søn af Sognepræsten i Sandager,
Jacob Hansen Hvalsøe, hvis Fader, Hans Jacob Hvalsøe, har
udgivet flere gudelige Bøger, bl. a. den i sin Tid meget kendte
og læste: .. De bedendes aandelige Kæde". Oluf Hvalsøe var
først Kapellan hos Faderen i Sandager og blev 1755 kaldet
til Barløse. Han gifter sig med Basballes Enke. Den 18. Juni
1779 blev Hvalsøes Steddatter, Sara Basballe, gift med Niels
Wamberg, Sognepræst til Gudbjerg Menighed. Stedfaderen
skriver i den Anledning i Kirkebogen: .. Gud give dem at leve
længe tilsammen i en oprigtig Kærlighed, Gud til Ære, dem
selv , til indbyrdes G læde i Gud og deres Venner til en sand
Fornøjelse". Pastor Hvalsøe dør 3. April 1793 "og begraves
i Barløse Kirkes aabne Præstebegravelse. Han døde i sit
Embeds og Ægteskabs 38. Aar og i sin Alders 72, Aar, mindre end 2 Maaneder. I hans næstsidste Leveaar 1791 blev
hele Barløse Sogns Jorder udskiftede, og den til Præstegaarden
tillagte Ødegaards Grund blev for evig Tid i Mindelighed
overladt samme af Højvelbaarne Hr. Greve, Ridder og Kammerherre Carl Adolph Rantzau til Brahesborg imod 18 Rdl.
aarlig Afgift".
Ibicus Frederik Vilhelm Hanibal Maaløe af Gamborg. er
født 4. August 1761 og blev gift med Birthe Kirstine Johanne
Jensinius, Præstedatter fra Vejlby. Han bliver Kapellan hos
Hvalsøe 1791, og efter hans Død Sognepræst 1793. Ved sin
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Indsættelse, lste Søndag efter Trinitatis 1793, skriver han:
"Gud give mig H eld, Naade, Styrke og Visdom til med Sagtmodighed og Nidkærhed at forrette dette vigtige Embede". I
sit Ægteskab har han 3 Døtre og l Søn . Da Sønnen bliver
fremstillet i Kirken, skriver Faderen i Kirkebogen: "Den 22. S .
e. Trin. d. 14. Novbr. 1802 lod jeg, Fr. Vilh. Hanibal Maaløe,
Sognepræst til Barløse M enighed , og min Hustru, Birthe Kirstine Johanne Jensinius, vores forhen hjemmedøbte Søn, Carl
Adolph*), (der blev født den 3. Oktober om Eftermiddagen
Kl. 5), offentligt fremstille i Kirken til sin Hjemmedaabs Confirmation ved min Kones Moster, Madamme Kaare fra Kjersgaard, og Jarnfru Sofie Magdalene Herdal (Barløsegaard} stod
hos. Fadderne vare Hr. Krigsraad Wedell til Kiersgaard, og
Sognepræsterne Hr. Selmer, Gamtofte, Hr. Holm, Sandager,
Hr. Ahrenbock, Tanderup, og Hr. Stehr i Kierte. Gud, som
har erstattet mig i denne Tabet af min første Søn, velsigne ham
med Fremgang i Sundhed og Kraft".
·
En lille Bemærkning af Pastor Maaløe i Kirkebogen bør
tages med, da den er betegnende for hans Omhu og Ordensans: "Den æ ldste Kirkebog paa 219 Sider, som alle her er
indheftede af mig Fred. Maaløe i Krigens skrækkelige Aar
1807- 1808". N aar Barløse gamle Kirkebog er saa vel bevaret,
som den er, saa skyldes det i nogen G rad denne Præst. H an
dør 24. Juni 1814 og er begravet tæt ind til Kirkens østre
Gavl. i "Kirkens Tagdryp". Nu er alle Kendetegn paa Graven forsvundet.
12. Christian"/Lundbye er født i København, 3. Juni 178 1, og
gift med Johanne Murer, D atter af Distriktslæge Murer i
i Svendborg. Han kaldes til Barløse 1815. Om Pastor Lundbye fortæller I. M. Thule i "Af mit Livs Aarbøger 17951826" : "Denne Præst var et af de Mennesker, som man straks
i det første Møde lærer a t kende, og aldrig glemmer efter det
andet. Han var en rigtig glad Kristen, alvorlig indtil Vedmod ;
men desuagtet altid rede til at juble i al Barnlighed.
En Søndag, da han skulde prædike, opdagede hans Kone,
at hans Præstekjole var borte; men da han nogle Dage forud havde været i Tanderup, var det sandsynligt, at han havde
glemt Kjolen der. D er sendtes saa en Staffet til Tanderup, og
Kjolen var der ; men M enigheden maatte jo vente indtil Kjolen var skaffet til Veje.
Pastor Lundbye blev senere syg og døde i København paa
Hospitalet i Vanvid, 13. Juli 1828".
13. Carl Christian Krøyer, født i Brænderup 29. Januar 1793,
gift med Louise Knudsen, født i København. Krøyer bliver
Præ st i Barløse 1828; men efter 5 Aars Forløb forflyttes ha n
til Kjettinge (Lolland Falster Stift}, og dør der 22. Februar 1845.
'') Sikkert opkaldt efter Kirkens Patron , Grev Carl Ado lph Ran tzau, Brahesborg·
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14. Peter Sørensen er født paa Hevringholm ved Randers 1780
og bliver gift 1814 med Maren Sørensdatter Rosenberg, født
i Hvidbjerg 1775; der var en Søn i Ægteskabet. Pastor Sørensen havde flere Processer, dels med Skolelæreren Christian
Jochumsen, dels med Befolkningen i Sognet, og bliver suspenderet 1838 fra Embedet. Fra 1838- 40 besørger saa Pastor
Bagger, Præst i Tanderup, og fra 1840- 44 Pastor Jacobsen,
Kapellan i Dreslette, de kirkelige Forretninger i Barløse Sogn,
Ved Landemoderettens Dom af 21. Januar 1843 dømmes Pastor
Sørensen fra .. Kjole og Krave", idet han .,fradømmes Retten til
at bære gejstlig Habit og fra nogensinde at faa Præsteembede
igen". Processen varede ialt i 7 Aar, og ved Højesteretsdommen nedsættes Straffen til en større Mulkt, men da han forud
havde søgt Afsked, faar han denne 28. Juli 1844. Han boede
senere i Kolding tillige med sin Hustru og dør her 28. Januar
1876. Han skal have været den danske Præst, der til den Tid
opnaaede den højeste Alder, nemlig 96 Aar.
I nogle gamle haandskrevne Optegnelser*), som maaske paa
nogle enkelte Punkter ikke er helt historisk rigtige, fortælles
efterfølgende om denne mærkelige Præst:
.. 1833 blev Pastor Sørensen Præst i Barløse. Han er født
1780, og efter at han havde taget sin Embedseksamen, blev
han først Præst paa Færøerne, hvor en Taterpige, hvis Bekendtskab han havde gjort i Jylland; kom rejsende op til ham
og tvang ham til at gifte sig med hende. Paa Færøerne lagde
han Grunden til sin ikke ubetydelige Formue ved at proviantere engelske Skibe, der i den Tid krydsede i vore Have.
(Hvis her sigtes til. at engelske Krigsskibe under Krigen med
Danmark 1801 og følgende Aar er bleven forsynede med Proviant ved Pastor Sørensens Hjælp, maa dette dog vist anses
for utænkeligt, da Pastor Sørensen saa næppe kunde vedblivende have være Præst. C-Sk.) Senere kaldes han til Præst i
Brande, derefter til Guldager, saa til Hedensted, senere til Dalby og derfra til Barløse. Mellem Pastor Sørensen, Degnen
og Menigheden herskede der et meget slet Forhold, der kulminerede i jævnlige Slagsmaal mellem Præst og Degn i Kirken
under· _Gudstjenesten. (Dette maa dog vist ikke tages helt bogstaveligt; i al Fald findes der hverken i Provsterettens, Landemoderettens eller Baag Herreds Politirets Arkiv noget herom
fra de senere mange optagne Forhør. C.-Sk.). Da Biskop Faber
underJ: en Visitats foreholdt Præsten dette og formanede til
bedre Opførsel. kaldte denne Bispen en Løgner og drog skarpt
til Felts imod ham for hans Indgreb i Forholdet mellem Præsten
og hans Menighed (se Embedsbog Nr. 2 Pag. 39). Kort efter
"') Disse interessante Optegnelser er nedskrevne af afdøde Apotheker R ink i
Helsingør og F ru Bertha Lie, tidligere Sognepræst H. H . Møllers ældste
Datter.
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anlægges Sag imod Præsten og Degnen, og Processen varer i
7 Aar. Dømt ved Provsteretten frifindes Pastor Sørensen ved
Højesteret mod en Mulkt; men da han ved Processens Be~
gyndelse selv havde søgt sin Afsked, fik han den efter 7 Aars
Forløb med Pension".
I Embedsbogen omtales dette triste Forhold ..af Biskop Faber,
der 1836, den 22. Juli, visiterede i Barløse. Han skriver bl. a.
om Gudstjenesten i Kirken, hvor en talrig Menighed var for~
samlet: . . . . . Kirkesangeren Jochumsen bør læse Cherbønnen
staaende midt i Cherdøren i Gangen og paa en anstændig
Maade, hvilket jeg har betydet ham". Om Pastor Sørensens
Prædiken skriver Biskoppen: .. . . . Til et frit Foredrag over
Momenter, saaledes som Pastor Sørensens Prædiken havde
alle Kendetegn paa at være, hører et stedse fortsat grundigt
Studium for at give Rigdom og Ideer; dernæst Aandens Gave
i høj Grad og stor Magt over Sproget. Jeg skulde formene,
at Menigheden føres sikkere frem i Guds Kundskab ved et
kortere, mere sammentrængt Foredrag ... Prædikenen varede
en Time . . .
Sluttelig kan jeg ikke tilbageholde min Bedrøvelse over det
ukærlige Forhold, som oftere har fundet Sted mellem Sogne~
præsten og Menighedens Medlemmer, forsaavidt saadant kan
have sin Grund tillige i Ukærlighed fra Sognepræstens Side.
haaber jeg, at denne for Fremtiden bortfalder . .. Den Maade,
hvorpaa han dadlede en Forseelse af Læreren i Kirken, viser,
hvormegen Opmærksomhed og Selverkendelse, der endnu be~
høves. for at det skønne Maal kan naas og pryde Lærdom~
men med et smukt Eksempel; først herved virke Kirke og
Skole til sand Velsignelse . . . Dette er vor Pligt som Gejstlige,
mod Menigheden, mod Fødeland og Konge, mod vor Mester
og [Lærer Jesus Christus, mod Gud, Alkærligbeds Kilde.
N. Faber".
Dette var Biskop Fabers gode og formanende Ord om det
meget vanskelige Forhold. Pastor Sørensen har saa efter Vi~
sitaten givet i Embedsbogen følgende kraftige Tilføjelse:
.. Det sidste Vaas og Hjernespind i fornævnte Biskops Er~
klæring fra Ordene: .. Sluttelig kan jeg osv. osv." indtil Enden
.,Alkærligheds Kilde", støtter sig ikkun paa Øretuderi og Bag~
vaskelse, som Biskoppen med største Villighed har laant Øre
til . . . Derfor, paa Grund af at Biskoppen her har fremført
uhjemlede Fornærmelser imod mig. støttede paa Usandheder
og aabenbar Løgn, saa vedstaar jeg, at Biskoppen lyver, ind~
til han beviser sit Paasagn. P. Sørensen."
Den næste Sognepræst H. H. Møller tilføjer i Embeds~
bogen: .. I Anledning af ovenanførte følgende Oplysning:
Kort efter Biskoppens Visitats udbrød der U enighed mellem
Menigheden og Præsten og mellem Degnen Jochumsen og
Præsten; efter mange forargelige Optrin, fradømmes ved P rovs te~
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retten (skal være Landemoderetten; Provsteretten idømte dem
store Bøder. C. ~Sk.) Præsten og Degnen deres Embeder. Sa~
gen indankedes for Højesteret, og efter 7 Aars Proces dømtes
de begge til betydelige Mulkter og fik Deres Afsked med
Pension".
Hans Hartvig Møller er født i Nykøbing, Falster, den 29.
Maj 1801. hvor Faderen var Garver. Gift første Gang 14.
Maj 1830 med Andersine Korence Møller, som dør allerede
samme Aar. Gift anden Gang 1839 med Sofie Jacobine Jansen,
Datter af Provst Jansen i Gammel Haderslev. I sidste Ægte~
skab er 3 Sønner og 5 Døtre. Pastor Møller kaldes til Bar~
løse 1844 og dør samme Sted 13. April 1880. Fra 1875 til
1879 var hans Søn, der ogsaa hed Hans Hartvig Møller,
Kapellan hos Faderen. 1880 var senere Valgmenighedspræst
Vilhelm Hansen i Balle ved Vejle Kapellan hos den gamle
Pastor Møller.
I Pastor Møllers Tid brændte Præstegaarden i Barløse. Den
gamle Præstegaard, der laa nær ved Gaden udfor Byens øver~
ste (søndre) Branddam, beskrives som "en vidtløftig Bygning, med
Baggaard og mange Udhuse" , ligesom der var Forpagterbolig.
Ilden opstod om Natten den 19. November 1859, og det var
med Nød og neppe, at Præsten med Familie reddedes ud af
den brændende Bygning. Alt brændte undtagen Kirkebøgerne,
der gaar tilbage til 1659, og nogle andre uvæsentlige Ting.
Ilden mentes at være paasat af en omvankende Dreng, der
herfor dømtes til Døden ved Under~ og Overret, men fri~
kendtes ved Højesteret. D en ny Præstegaard, der ligger meget
smukt, opførtes lidt længere mod Øst, saaledes at Præstegaards~
haven staar i Forbindelse med et lille Skovanlæg, Lunden, der
grænser op til Kirkegaarden.
Christian Johan Lodberg Vilstrup, født 18, April 1817.
Gift første Gang 1853 med Julie Jansen, født i Hobro og død
1867. Gift anden Gang, 28. December 1869, med Karoline
Tørsleff, født 23. November 1845 i Assens, død 19. Februar
1911. Pastor Vilstrup dør 9. September 1891. og ved hans
Begravelse paa Barløse Kirkegaard udtalte Baag Herreds Provst,
Tobiesen, F lemløse, "hvorledes det navnligt var Mildheden
og Kærligheden, der særprægede den stille Mand i den stille
Gerning." Han kaldtes til Sognepræst i Barløse 1880.
Niels Orten Mathias Bøving er født 22. Oktober 1838
og var en Søn af Etatsraad Bøving, København. Som 26~aarig
deltog han i Krigen 1864 ved 18. Regiment. Han var to Gange
gift. Første Gang med Ottalia Louise Augusta Giede, død 26.
Marts 1899, og anden Gang med Joha nna Marie Nielsen, født
l . Oktober 1862 i Asaa. Pastor Bøving kaldtes til Barløse
1892, tager sin Afsked 1917 og flytter derefter til Assens, hvor
han dør 17. Februar 1923.
Alfred Blume, født 14. September 1878. blev Candidat 1902,
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var derefter Sekretær i K. F . U . M. i Herning indtil 1904,
da han bliver Kapellan i Ø.~Hæsinge, derefter Kateket ved
Helligaands Kirken i København 1907; Kaldskapellan i Faa~
borg fra 1913 indtil han 1917 kaldes til Sognepræst for Bar~
løse Menighed. Han blev gift 26. Juni 1912 med Inger Johanne
Sofie Baden, født 13. August 1893, Datter af Bogbindermester
Jakob Baden, København. Pastor Blume er en Søn af Provst
Peter Emil Blume, der bc: ade som Prædikant og som Skribent
er landskendt i kirkelige Kredse.
N aar man i foranstaaende Skildring læser om de kirkelige
Forhold i Sognet for l 00 Aar siden, hvor Præst og Lærer laa i
Proces indbyrdes i mange Aar, vil man kunne forstaa, at det var
ikke gode Kaar for et levende Kirke~ og Menighedsliv, og det er
forstaaeligt, at der var Mennesker i Sognet, der følte, at de trængte
til anden aandelig Føde end den, de fik i Kirken.
Men Tiderne var trange; der var den Gang ikke Forsamlings~
frihed, (den blev først givet ved Grundloven af 1849), og særlig
syntes dette at blive benyttet til at hindre de gudelige Forsamlinger.
Ikke saa faa af Forkæmperne i denne Sag maatte vandre i Fæng~
se!, fordi de talte Guds Ord omkring i Hjemmene. (Den gamle
fyenske Vækkelse).
Ogsaa i Barløse Sogn var der nogle, der paa den Maade
søgte sammen til aandelig Opbyggelse, og skønt denne Artikkel
ikke indgaaende kan omtale denne Bevægelse, bør den dog næv~
nes. Det var særligt de tre Brødre, Lars, Morten og Rasmus
Gormsen, Sønner af Gorm Simonsen i Barløse, samt Erik Jørgensen
i Stuegaarden, der kom til at staa som Ledere den Gang.
De var alle fødte omkring ved Aarhundredets Begyndelse og
var altsaa i denne T idsperiode i deres fulde Manddomskraft. Møder~
ne holdtes i forskellige Hjem, og ved disse blev Brorsans Salme~
bog med de gamle Kernesalmer benyttet - den evangelisk~kriste~
lige Salmebogs Salmer var jo stærkt afblegede - og der indkaldtes
fremmede Talere, i Reglen Lægprædikanter. Af disse kan nævnes:
Rasmus Christensen, Gaardmand i Nellemose her paa Fyen, Maler
Jacob Jensen fra Ørslev ved Slagelse, "Lille Ole" o. fl. ; og fra
en senere Tid : Brødrene Rasmus Halt og Jens Holt fra Taulov
i Jylland, samt Hans Chr. Beck, Odense. Efter at Grundloven
var traadt i Kraft, blev der a lmindelig Forsamlingsfrihed, og de
gudelige Møder er siden mere og mere gaaet ind som et Led i
det kirkelige Arbejde.

Degne og Skoleholdere i Barløse.
l . Hans Volder, (Voiler) Kirkebogen har begge Stavemaader),
er den første Degn, jeg har kunnet finde. Han er født 1656,
og da han bliver begravet 14. November 1727 paa Barløse
Kirkegaard, har han været Degn i 53 Aar. Han er altsaa ble~
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vet Degn allerede 1674 i en Alder af 18 Aar, og formodentligt
har han tilbragt ·alle disse Aar i Barløse som Sognedegn. Han
har Børn til Daab i Barløse 1693, 1695 og 1705 . .
2. Morieri Pedersen Se hier, født 1707, bliver Sognedegn 1728,
kort efter Formandens Død. Han har en Søn til Daab 1734 og
en Datter 1738; Datteren bæres til Daaben af Pastor Bangs
Hustru. Morten Schier bliver i E mbedet indtil sin Død, men 1768
faar han paa Grund af Alder og Svaghed sin Søn Mourits Schier
ansat som Hjælpedegn, vistnok i det Haab, at Sønnen skulde
faa Embedet efter ham. Han begraves paa Barløse Kirkegaard
19. Maj 1779 efter at have v æ ret Degn i 51 Aar og gift i 48 A ar.
3. Mourits Schier faar 16. Juli 1768 Collats af Fyens Biskop,
Ramus, til at være Hjælpedegn hos Faderen. Han har fo rud
v æ ret Skoleholder, dels i Nr. Aaby og dels i Sandager. I de
Betingelser, der stilles til ham i hans Kaldsbrev, er bl. a., a t ha n
skal svare 3 Rdl. i Pension til Nyborg Latinskole. Foruden a t
være Degn ved Kirken er han vistnok tillige Skoleholder indtil
han bliver forflyttet til Gamtofte so·m Sognedegn, ifølge Collats
af 29. Februar 1776. Af hvilken Grund han ikke blev Faderens
Afløser, vides ikke.
4. Hans Casper Bendix en bliver Skoleholder i Barløse*), efter
at han i en Aarrække forud har væ ret Løber (Tjener) hos Grev
Rantzau paa Brahesborg. Da den gamle Morten D egn. dør,
bliver han ved Biskop Ramus' Collats af 21. Maj 1779 beskik~
ket til tillige at være Sognedegn. I Biskoppens Collatsprotokol
kaldes han Hans Casberg; men dette maa bero paa en Fejl~
tagelse. Baade ved Barnedaab 1776, 1782 m. fl . og ved hans
Død, 29. September 1816, kalder Kirkebogen ham Hans Casper
Bendixen. Han var født 17 45 og var Skoleholder (Lærer) i
Sognet i 40 Aar. Han havde mange Børn, hvoraf flere boede
endnu i Sognet ved Midten af forrige Aarhundrede. Hans' Enke,
Kirstine Madsdatter, dør 24. Juli 1829, 89 Aar gl.
Om ovennævnte Hans Casper Degn foreligger der en D el
Optegnelser, som den senere Lærer I. L. Korch har nedskrevet,
og som giver samtidig et meget karakteristisk Billede af Skole~
forholdene for 150 Aar siden.
Skoleholder~ og Degnembederne besattes den Gang af Herre~
mændene, og for Barløse Sogns Vedkommende var det Grev
Rantzau, Brahesborg, der havde denne Ret. Da Embedet som
Skoleholder i Barløse bliver ledigt 1776, har Grev Rantzau en
Løber, der begyndte at blive noget ældre og derfor gerne skulde
have eget H jem og afløses af en yngre Mand. Denne Løber
er Hans Casper Bendixen, der saa bliver af Greven ansat som
Skoleholder i Barløse og samtidigt gift med Grevens Hushol~
derske. Senere 1779 bliver han tillige Sognedegn. Skolekund~
skaber havde Hans Casper meget faa af. men Kravene var hel~
ler ikke store. Derimod skildres han som ,.en gemytlig Mand
•:•) Formodentlig 1776.
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med et godt Hoved og meget nævenyttig". noget, som nok
kunde gøres Behov, da Indtægterne var smaa, og Børneflokken
blev stor.
Medens Sognets Børn var til Undervisning, stod saa Hans
Casper i Skolen og drejede eller .,naadlede" med mange Ting,
og naar et Barn mente at kunne Lektien, gik det hen til ham
for at" blive hørt; kunde Barnet saa Lektien, sagde Hans Casper
blot: .,videre"; thi han havde travlt paa Værkstedet; i modsat
Fald '-fik Barnet et Rap af et Rokkeben eller, hvad der nærmest
var ved Haanden, med Raabet .,om igen!"
Naar saa Skolearbejdet og det øvrige Dagværk var til Ende,
gik Degnen i Byen med det, han havde lavet, og som Betaling
derfor modtog han i Reglen Fødevarer, da rede Penge var
sjældne i de Tider.
Der fortælles som et Kuriosum om ham, at da han en Dag
sad paa en .. Træbul" (stor Træstamme) ude ved Vejen, iført
hvid Kofte og broget Hue, kom et fornemt Herskab kørende,
hvorfor han rejste sig op og tog sin Hue af. Herskabet lod
holde og spurgte: .. Hvad hedder denne By?" .. Balles (Barløse),
Deres Exellence" ... Hvem er I gamle Far?" .. Højstkommanderen~
de i .,Balles". Jeg kommanderer over Børnene og Børnene igen
over Forældrene" ... I er altsaa Skolemester?" .. Ja, til Tjeneste,
Deres Exellence". gensvarede Hans Casper med et dybt Buk.
Han havde ikke forgæves været Løber i mange Aar hos Greven
paa Brahesborg. Hans kvikke Svar ved denne Lejlighed lønne~
des med en Specie (4 Kroner).
Skolen laa den Gang udfor .. Bødkerens Hus" og tæt ved
Gaden. Senere blev denne ældre Skole afbrudt, og den nuvæ~
rende opført, lidt tilbage fra Gaden. Da Hans Casper var Sogne~
degn, var Haven til Skolen meget lille, og han talte derfor med
Grev Rantzau, der ogsaa ejede Barløsegaard den Gang, .. om
gunstig at tildeles et lille Stykke Jord af bemeldte Barløsegaards
T ofte," hvilket naadigst blev tilstaaet med den Bemærkning. at
paa Toften maatte Hans Casper i sin Tid opføre et Enkesæde
for sin Hustru, og at dette Hus altid skulde være et Degne~
enkesæde, naar der var en Enke, men ellers tillige med T aften
benyttes af Degnen i Barløse.
Flere af Hans Caspers Børn og Børnebørn kom til at bo i
Enkesædet, og da det i timelig Henseende ikke gik Børnene
saa godt, blev der truffet den Overenskomst med den efterfølgen~
de Sognedegn Jochumsen, at Degneembedet beholdt T aften, hvor~
imod det af Hans Casper byggede Degneenkesæde blev af Sognet
benyttet som Fattighus, og som saadant har Enkesædet været
benyttet lige op til Nutiden. Nogle af Hans Caspers Børn var
de første Beboere i Huset, og siden i de ca. 100 Aar, det har
staaet. har det haft en meget forskellig og blandet Befolkning.
Nu paatænkes det at lade det nedbryde, og Jorden vil saa igen
blive forenet med Skolens Have og Tofte.
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En Datter af Hans Casper Degn, Nora, (E leonora), f. 1787,
var gift med Husmand Peder Jørgensen, der ejede Huset lige
Nord for det .,øverste Gadekær". Han havde Høkeri og Posthus; det sidste var dog vistnok kun aabent to Gange om Ugen.
Høkerforretningen var derimod aaben hver Dag. Nogle af
Sognets ældre Beboere kan endnu erindre .,gamle Nora" fra
deres Børneaar, hun solgte Brystsukker baade for en hel og for
en halv Skilling.
5. Christian Jochumsen bliver kaldet til Degn og Skolelærer
13. November 1816. Han et født i Ørsbjerg Kro 28. Januar
1793, hvor hans Fader, Jochum Christensen, var Gæstgiver. Moderen hed Ane Kirstine Lange. Han blev konfirmeret i Kerte Kirke
af Pastor Storch 1808 og var derpaa 3 Aar hos Degnen Lauenberg i Kerte; derefter kom han paa Skaarup Seminarium, hvorfra han demiteredes 3. Juni 1814. Efter i halvandet Aar at have
været Huslærer hos Birkedommer Briand, blev han Degn i
Barløse 1816.
Paa Grund af Proces med saavel Præsten, Pastor Sørensen,
som med flere af Beboerne i Barløse, Bæring, Myllerup og Kaslund, blev han 1837 suspenderet fra Embedet og afskediget 30.
April 1844.
Under Lærer Jochumsens Suspension, var der ved Skolen
konstitueret en Lærer Nielsen fra 1837 til 1839.
6. Johan Ludvig Korch er født 28. Juli 1B14 i U lbø lle, bliver
konstitueret som Lærer og Kirkesanger i Barløse 9. Juni 1839
og faar fast Ansættelse ved Biskoppens Collats af 17. Maj 1844.
Hans Fader, Peder Jensen Korch, var Sognedegn i Ulbølle og
tillige Degn (Kirkesanger) i Hovedsognet V esterskemin g e. Slægten stammer fra Køng Sogn i Baag Herred, hvor I. L. Korchs
Bedstefader, Jens .. Korre" (vestfyensk Udtale for Kurv) var Husmand og Kurvemager. Da Sønnen, Peder Jensen, der skildres
som en meget velbegavet ung M a nd, ved Grev Reventlows
Hjælp kom paa Brahetrolleborg Seminarium, forandrede han
Navnet .,Korre" til Korch.
I. L. Korch var en dygtig og velbegavet Skolemand med
et ikke lidet poetisk Talent, der gav sig Udslag bl. a. i mangfoldige Lejlighedsdigte. Af et længere Digt over Peder Syvs
Ordsprog : .,Naar Stymperen hjælper Stakkelen, er der Glæde
i Himlen", skal her blot anføres det sidste V ers som Prøve
paa hans Talent:
H vem er saa Stakkel, og h vem er saa Stymper ?
Det er de Store saa ,·el som de Smaa;
Thi kan du hj æ lpe, og endda d ig krymper,
Da er du Stodderen, som hj ælpes maa .
Er du fatti g, eller er du ri g.
Hjæ lp din Næste, saa hjælper han dig .

Korch blev Stamfader for ikke saa faa b etydelige Lærere
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Folkeskolen. Hans Sønnesønner er Forfatterne Morten Korch
og Raben Korch, der har arvet noget af Bedstefaderens Talent
som Digter og Forfatter.
I. L. Korch tog sin Afsked 1879 og døde i Barløse 17.
Oktober 1888.
7. Ernst Korch er født i Barløse Skole 24. December 1850 og
dernitteret fra Gjedved Seminarium 1872; var derefter dels Hjælpe~
lærer og dels Andenlæ rer ved Skolen fra 1874 til 1880. Da
Faderen søgte sin Afsked i 1879, ønskede Sognets Beboere at
faa E. Korch til fast Lærer. og efter Sogneraadets Indstilling
kaldtes han til Embedet 1880.
Det var en lang Arbejdsdag E . Korch fik i Barløse Sogn.
baade som Lærer og som Organist og Kirkesanger ved Kirken,
og efter 4 7 Aars Arbejde tog han 1921 sin Afsked. V ed hans
Afgang foranstaltede Sognets Beboere en stilfuld og hjertelig
Afskedsfest for ham og hans Hustru i Sognets Forsamlingshus,
som Tak for de mange Aars Arbejde i Skole og Kirke. Efter
sin Afsked flyttede han til Assens.
8. R . Beyer, dernitteret fra Gjedved Seminarium 191 O, ansattes
som Lærer og Organist 1921. Efter 4 Aars Forløb blev han
forflyttet l. August 1925 til Haverslev i Jylland.
9. Johannes Emil Jørgensen, tidligere Andenlærer ved Frørup
Skole, er under 3. Oktober 1925 af Biskoppen kaldet til Første~
lærer v ed Barløse Skole fra l. November 1925.

Kaslund Skole.
Eftersom Folketallet i Sognet v oksede, steg Børnetallet stærkt
i Barløse Skoles to Klasser. VedAarene 1872-78 kunde der være
omkring 60 Børn i hver Klasse. og en Ændring var saaledes paa~
krævet. 1878 opførtes og indviedes saa Kaslund Skole, og Sog11et
deltes i et østre og vestre Skoledistrikt.
l . Rasmus Theodor Madsen blev den første Lærer ved den
ny Skole; han var født i Skaarup og blev kaldet til Kaslund
24. December 1878 ; blev senere forflyttet til Tanderup Skole 188'1.
2. A nders Madsen Hauge er født 27. Marts 1858 og var forud
Lærer i Kerte. Han blev kaldet til Kaslund 9. November 1887
og forflyttet til Voldtofte 3. December 1903.
3. Johannes Madsen, født i Orte 14. Maj 1872, var forud Lærer
i V estbirk. og bliver kaldet til Kasluncl 2. Februar 1904. Alle~
rede 2. Oktober 1907 bliver han forflyttet til Estrupmark.
4. Mads Brems, født 29. Oktober 1877, var tidligere Lærer
Lille Velling. l. Januar 1908 kaldtes han til Kaslund Skole.

Barløse og Kaslund Forskoler.
1910 oprettedes der Forskoler i Barløse og Kaslund med en
fælles Læ rerinde.
l. Frøken Sørine Jensen, født i Husby, Vencis Herred, er den
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2.
3.
4.
5.

første Lærerinde. Hun kaldes til Embedet l. D ecember 1910
og fratræder 191 2 paa Grund af Giftermaal.
Frøken Gustava Nordstrøm , født i København, kom fra Jæ~
gerspris til Barløse l. November 191 2. Hun bliver forflyttet til
Herfølge l. August 1921.
Frøken Ingeborg Knudsen fra Odden paa Sjælland blev kal~
det til Barløse 1921 og fo rflyttet til Flemløse l. Marts 1923.
Frøken Ella Hansen fra Magleby, M øen, blev kaldet l . Marts
1923 til Barløse og forflyttet l. Juli samme Aar til Sjæ lland.
Fru Dorthea Clausen, tidligere Lærerinde paa Helnæs, bliver
kaldet l . September 1923, og er fremdeles ved Skolerne.

Nogle kendte Mænd eller Folketyper fra Barløse.
"Stormæ nd" er det maaske ikke helt rigtigt at kalde de M ænd,
som her vil blive omtalt. og nogle af dem burde vel rettere kaldes
"Originaler" ; men da de hver paa sin Maade ragede op over
"Gennemsnitlighederne", og da der i en af de gamle Kirkebøger
findes nogle særlige Optegnelser om disse Mænd, har jeg ment,
a t de burde kort medtages her for ikke helt at forsvinde i Glem~
selens store D y b.
Egentlige Stormænd, det vil sige, nogen, hvis N avne i særlig
Forstand gik over i H istorien, har Barløse Sogn, saa v idt vides,
ikke haft. Der har levet dygtige, flittige og oplyste Slægter ned
gennem Tiderne, derom bærer adskilligt V idnesbyrd. De var vær~
dige Efterkommere af O ldtidens kraftige Indvandring. Naar man
i vore Dage passerer gennem den lange, velholdte By og lægger
M ærke til de mange nye. stilfulcle Gaarde med de smukke Have~
anlæg, der er saa karakteristiske for æ gte fynsk Natur, saa vilde
der med Rette kunne blive meget at beundre og at omtale; men
det er jo ikke Nutiden, der her skal drages frem, det er Fortiden,
vi prøver paa a t løfte en lille F lig af.
Den, der er siaaet til Skilling, blev aldrig nogen Daler, er
der sagt, og den "som gennem Øreessen gik, den aldrig Kronens
Storhed fik"; det gælder vel ogsaa de Skikkelser, som jeg her nu
vil omtale.

Danlevart Magnus Christian Dreyer. Jeg tror egentlig, at
ha n var "slaaet til en Daler"; men paa Grund af mange Forhold,
blev han menneskelig set ikke til det, som hans rige Evner kunde
have hjulpet ha m frem til. Han er født i Assens i nuværende
Købmand Plums Gaard, hvor hans Fader i sin Tid var Købmand.
Han viste tidlig Lyst og Anlæg for M alerkunsten og kom som
ung til København for her at fortsæ tte og fuldføre sin Uddan~
nelse. Men "en haa rd Kritik drev ha m fra Akademiet, og han
blev Gaardma nd i Barløse", saaledes skildrer en Beretning om
ham dette triste Livsafsnit.
Han boede saa i Barløse i en for ma nge Aar siden afbrudt
Gaard, der laa Øst for Gaden, lige overfor det "store Gadekær".
Fattig var han, og det gik ikke saa godt for ham, da han boede
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i Barløse, men sin Kunst blev han ved at sysle med, og der Bn~
des ikke faa værdifulde Malerier fra hans Haand. Han udstillede
fra 1834, kun 18 Aar gammeL til 1850 ialt 35 Billeder. Der e_r
sagt om hans Billeder, at de .,ofte udmærker sig ved en for Da~
tiden en estaaende Farvefylde og Finhed i Stemningen".
Paa Kunstmuseet hænger 8 af hans Billeder. Altertavlen i
Barløse Kirke er et af hans Arbejder. Hovedbilledet forestiller
.,Jesus i Bethanien"; men gennem en aabentstaaende Vinduesglug

DANKVART DREYER

paa Stuens V æg ser man ind imod Jerusalem. D ette Vindue skal
ikke oprindelig have været paa Billedet, men er af Maleren senere
tilføjet efter Forslag eller Tilskyndelse af daværende Læ rer J. L.
Korch, der ofte besøgte ham i hans Atelier. Alterbilledet blev ind~
sat i en lys, forgyldt Ramme*) og opstillet i Kirken 185 1; den er
et smukt Minde om den fattige Kunstper med de rige Evner og
de store Muligheder, som aldrig rigtig kom til Udfoldelse.
Han fik ingen Betaling for sit Kunstværk, idet Kirkens da~
værende Ejer tog det som Vederlag for rester'e nde La ndgilde. Nu
er Billedet mange Gange mere værd end den ikke rettidig betalte
Landgilde. 1852 bliver Dreyer syg af Tyfus og .,fattig og glemt
døde han 4. November 1852 i Barløse, kun 35 Aar gl.". Han
blev begravet 12. November paa A ssens Kirkegaard.
Dog, Eftertiden har ikke glemt D ankvart Dreyer og hans
fynske Malerkunst; nu er han i F æ rd med a t gaa over i Histo~
rien, hvor ha n fortjener at faa sin Plads.
*) Den op rinde lige forgyldte R a mm e er for nogle Aar siden bleven ombyttet
med en større, m ørkfarvet Ramme.
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Tausen Bagge Uss!ng. ben 22. Aprii 1858 døde i Barløs~
tand. phil. Tausen B. Ussing, 63 Aar gl., og begravedes paa Bar~
løse Kirkegaard. Han var Søn af Domprovst Algreen Ussing og
Broder til Generalprocunør Algreen Ussing. Tausen U. havde
sidst været Huslærer hos Ejeren af Barløsegaard, P ropr. Ammen~
torp, og da han var færdig der, gjorde han sin Formue op saa~
ledes, at den kunne slaa til indtil hans 60. Aar, hvilket han mente
vilde blive hans Dødsaar. Han døde dog ikke den Gang; men
da hans Formue var opbrugt, meldte han sig paa sin 60~aarige
Fødselsdag til Fattigvæsenet.
Præsten, Pastor H . H. Møller, meddelte dette til Broderen,
som saa underholdt ham, til han døde 1858. Han boede sine sid~
ste Aar i Præsteenkesædet ~ Huset lige syd for .,øverste" Gade~
kær" ~ og var en kendt Skikkelse i Byen og Sognet*).
Bonden Lars Larsen Mygind.
Hvor Slægtens Vugge stod, det vides ej,
Aarhundreder har taaget denne Vej,
Hans Stammefaders Byrd og Stand
Var vel den jævne Bondemand.

Han maa være født i Mygind, Holevad Sogn, omtrent 1780,
da han dør i Barløse 5. Marts 1862, 81 1/2 gl. Han kom til Bar~
løse og bliver Gaardfæster paa den Maade, at han Lørdag den
10. Juli 1813 gifter sig med Enken Karen Nielsdatter i Barløse.
Hun havde været gift to Gange forud ~ og sad med en Gaard og
flere Børn. Gaarden laa den Gang lige overfor Skolen, øst for
Bækken; men den blev senere nedbrudt og igen opført paa Mar~
ken ved Barløse Vindmølle.
·
Den, som fortæller om Lars Mygind, og som har kendt ha m
personlig, skriver saaledes om ham: .,Han var fattig og gik med
rød Hue, men H umør havde han, og det var ikke for intet, at
han kaldtes Barløse Sogns Wessel"; Han havde, som alle Dati~
dens unge Mennesker, faaet en meget mangelfuld Uddannelse, dog
kunde han skrive, hvad ikke alle formaaede i de Dage. Men han
havde en digterisk Aare, og hans morsomme Bedrifter og Rim
levede paa Vestfyen længe efter hans Død. Nu er han og hans
Rim vel nok snart glemte.
Han siger morsomt om sig selv paa vestfynsk Maal:
.. Lars My'e je' kalles,
men je' æ fra Balles". (Barløse).

I Begyndelsen af Aarhundredet havde han tjent som Soldat
under Frederik VI. og han holdt stærkt paa sin militære Ære.
"') Som en Slags Paralel kan anføres, at Professor Rasmus Christensen N yrup,
vor store, bekendte Landsmand, havde en Broder, Hans Christensen, som var
Husmand i Dyrehøje. Dennes Søn, Chr. Hansen, kaldet Christen Dyrehøje, dør
i Barløse Fattighus 1875 og bliver begravet paa Kommunens Bekostning. Saa
forskellige kan Kaarene blive her i Verden.
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Det kunde hænde, naar han traf unge Mennesker. der ikke op...
førte sig, som han syntes, d.e burde, at han tiltalte dem med et:
.. Goddag, Kammerat, du har nok ikke været Soldat". Under Kri~
gen 1848-50 skrev han flere Krigssange, som dog nu sikkert alle
er gaaet tabte.
Han forstod fortrinlig, ofte under en humoristisk Form, at
lede sine Tilhøreres Tanker hen paa, at Livet har sine alvorlige
Sider. Naar han saaledes paa sin Vandring gennem Byen traf paa
en Flok unge Karle, der enten gik og drev, spillede Kegler eller
var ved lignende Tidsfordriv, kunde han advarende tilraabe dem:
.,Jeg siger, som sagt, tag Tiden i Agt". Eller, som han en Dag
udtrykte sig, da han vilde forsøge en Sammenligning mellem Præ~
sten og Smeden :
.. Det er nu slet ingen Sag at være Præst,
han kan rømme sig. naar det passer ham bedst.
Nej, saa er det værre at være Smed,
naar Jernet gnistrer, saa skal der slaas te' :
da gælder det om rigtig at ramme,
og, Smeden maa se, tænke og slaa med det samme".

Paa sine gamle Dage blev Lars Mygind særlig Børnenes Ven;
han rimede, og de lyttede og lo. Om Værdien af sine Rim og sit
Liv i det hele taget har han udtalt sig i følgende vemodige, lille
V ers, der er mere end et Rim:
.. End omkranser Rosen mine Lokker,
Endnu Barnet venlig til mig ser;
Men ved sidste Lyd af Dødens Klokker
Tænker ingen paa Lars Mygind mer'".

Dette gik dog ikke ganske i Opfyldelse, længe efter hans Død
levede mange af hans Rim og V ers i Folkemunde, ogsaa udenfor
Barløse Sogn.
Der var noget, der gnistrede hos den Mand; en rig Evne til
at forme sine Tanker havde han; men Tiden, Forholdene, Op~
dragelsen og meget andet var en Hindring for Væksten af noget,
der under andre Forhold maaske kunde have givet Kærne i Akset.
Men i disse Minderuner om Barløse Sogn, som jeg her har
forsøgt at riste - eller drage frem af Glemselen, synes jeg, at Lars
Larsen Mygind ogsaa bør have sin lille Plads, - vel var han kun
den jævne Bondemand.
Forinden disse historiske Oplysninger afsluttes, skal endnu
omtales:

En Procesepidemi i Barløse.
For omtrent et Hundrede Aar siden opstod der en hel Pro~
cesepidemi i Barløse Sogn, hvori inddroges baade Præst, Læ rer
og en Mængde a f Sognets Beboere. N aar man nu paa Afstand
og med kold Hjerne gennemlæser de fo rskellige Sagers Akter - og
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ser, hviike Bagateller, det i Virkeligheden Ht drejede sig ()m, mM
man forundres over, at den daværende Øvrighed ikke formaaede
at faa Stridighederne bilagt. Processerne varede tilsammen 8 a 9
Aar, og foruden de store Udgifter, der herved paaførtes mange
af Beboerne, der i de Tider nærmest var fattige, gav disse Stri~
digheder selvsagt ogsaa Anledning til megen Kiv og Bitterhed
mellem Sognebeboerne,
Begyndelsen eller første Akt foregaar i Barløse Præ stegaard
Mandag den 30. November 1835 mellem Kl. 5 og 6 Eftermiddag,
Her i Præstegaarden er ved denne Tid til Stede Pastor Sørensen.
Skolelærer Jochumsen~ Proprietær Dinsen, Barløsegaard. dg Gaard.o
fæster Anders Jørgensen, Barløse. I hvilken Anledning denne Sam.o
menkorost har fundet Sted vides ikke, men der opstaar herunder
et Ordskifte mellem Lærer Jochumsen og Dinsen, og det gaar
meget varmt til; der spares ikke paa Krudtet fra nogen af Siderne.
Da Dinsen tager Afsked for at gaa, siger han til Jochumsen:
.,Bed De Præsten om Forladelse for alle de Løgne, De har ført
imellem os" .
Skolelærer Jochumsen giver Svar herpaa ved den 3. Decem~
ber s. A., altsaa 3 Dage efter Sammenstødet i Præstegaarden, at
indsende Klage over Proprietæ r Dinsen til Cancelliraad, By~ og
Herredsfoged Gundorph i Assens.
Sagen ekspederes omgaaende fra Herredskontoret, og den 5.
December forkynder Stævningsmændene, Erik Rasmussen og Hans
Nielsen, Indstævningen for Dinsen samt fo r Pastor Sørensen og
Anders Jørgensen, der begge skal møde som Vidner. Pastor S.
giver Stævningen Paategning: "Mig lovlig forkyndt. P. Sørensen " .
Retten gaar saa sin Gang. Der føres Vidner, Parterne indsen~
der lange skriftlige Indlæg, og Anklagepunkterne bliver efterhaan~
den mange.
Den 8. Decbr. indsender Dinsen et langt, skriftligt "ærbødigst
Indlæg", hvori han anklager baade Præsten, Præstekonen og D eg~
nen; "man ved ikke rigtig, hvem det er, som har sagt Usandhed,
Præsten, Præstens Madamme eller Degnen . . ."
Dinsen anfører særlig to Anklagepunkter imod Lærer Jochum~
sen. D et ene gaar ud paa, at Jochumsen skal have sagt, at "han
(Dinsen} og Anders Jørgensen har tilraadet Karlene ved Bryllup~
pet hos Jørgen Hansen i Thaarup, at de ikke skulde danse med
hans (Jochumsens} Døtre". M an synes vel nok nu, at en saadan
Udtalelse er noget lidt at føre Proces paa; men den Gang havde
man ganske sikkert en hel anden Opfattelse, at skønne efter den
Ivrighed, hvormed Retssagen føres fra begge Sider.
I det andet K;.Jagepunkt beskylder Dinsen Lærer J. for at have
sagt, "at Præsten har affattet et Document, hvori han a ndrog paa,
at Dinsens Udeblivelse af Kirken ikke var noget Tab for denne".
Dette er Dinesen meget vred over.
Jeg er ikke klar paa, hvorledes Forholdet i det sidste Klage~
punkt egentlig er; om Dinsen har meldt sig ud af Folkekirken,
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eiier han blot ikke besøger Gudstjenesten: men den forl:nodede
Udtalelse af Præsten, som ovenfor citeret, "at hans Fraværelse
ikke var noget Tab for Kirken", gaar ham aabenbart næ('til
Hjerte.
V ed Forligsprøven er Dinsen dog villig til at lade Sagen
falde før sit Vedkommende, hvis Jochumsen vil betale 5 R dl. til
Fattigkassen; dette vil J. imidlertid ikke, og Rettergangen fortsæt~
tes. Der føres nu mange Vidner, og Stævningsmændene er stadig
i Arbejde. Den 14. Februar 1836 er Vidnernes Tal 14 ialt, dels
fra Barløse, Kaslund, Myllerup og Thaarup. Ligeledes indsendes
Jer nye Indlæg, baade af Dinsen og Jochumsen. Et saadant fra
D. af 18. Januar 1836 slutter med følgende Vers:
"Min Ven, som v il mig Spejlet vise
og aldrig mine Fejltrin prise :
men skænder paa mig, naar jeg ej
vil følge Pligtens lige Vej.
Han er min Ven,
skønt synes han ej den".

Dette synes at tyde paa en vis Humor, men Dinsen selv er
næppe Forfatteren.
Som naar Snebolden ruller, voksede Sagen, og ny Klagepunk~
ter bringes frem.
Den 28. Januar afgiver nogle Mænd i Barløse, Kaslund og
Thaarup Erklæring om, "at Degnen J., naar han læser i Chor~
døren, ikke staar midt i Choret i bedende Stilling, men staar med
den ene Arm omkring den øverste MandfolkestoL Ligeledes
oplæser han inde i Kirken, hvad der ellers læses ved Kirkestævne"
(udenfor Kirken).
Under samme Dato (28. Januar) erklærer Anders Jørgensen,
Barløse, i et skriftligt Indlæg, "at Hr. Jochumsen i Kirken 18de
Søndag efter Trinitatis paa en uartig Maade i alles Nærværelse
- der ligesom jeg vilde indtegnes til Altergang til 19de S. e.
Trin. - vilde give mig mit Offer med een Skilling tilbage, hvil~
ket jeg ikke vilde vedkende mig, da mit Offer var en fire Skilling,
og hvorhos han flere Gange bød mig holde Mund".
Pastor Sørensen indgiver ogsaa skriftlige Indlæg i Sagen,
hvori han bl. a. klager over, "at Degnen Jochumsens Brønd i Ha~
ven ikke kan afgive det fornødne V a nd" . Det sidste maa formo~
dentlig være for Skolebørnenes Skyld og skal altsaa forstaas som
en Forsømmelse fra Lærerens Side, da man ellers ikke forstaar,
hvad dette kommer den anden Sag ved.
Gaardfæster Christian Hansen i Kaslund indgiver ogsaa Klage
· over Læreren. Begivenheden, der klages over, ligger dog 10 Aar
tilbage i Tiden. Jochumsen havde den Gang "givet hans Søn et
Dask paa Øret, hvorved der er fremkommet Øreflod". Denne Sag
med "Dasket" maa dog anses for at være afgjort, idet Lærer~ J .
under 14. Oktober 1825 har faaet en Irettesættelse herfor . af
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Odense Amts Skoledirektion. Denne Irettesættelse er underskl·e~
vet af Stiftamtmand Cederfeldt de Simonsen og Provst Holm, og
Klagen ses ikke at have faaet nogen Betydning ved den ny Rets~
sags Afgørelse.
Endelig rykker 24 Beboere i Barløse, Kaslund, Thaarup og
Bæring under 16. Februar 1836 frem med en Erklæring, der gaar
ud paa, "at Hr. Proprietær Dinsen, Barløsegaard, ikke har for~
manet dem til at underskrive Distriktets allerunderdanigste Ansøg~
ning til Hs. Majestæt om Brønden i Degnens Have; men at det
var Distriktets enstemmige Ønske, hvilket herved bliver bevidnet" .
Jeg har ikke hidtil kunnet finde noget nærmere om denne
"Degnens Brønd"; det kunde ellers have været ret interessant at
faa undersøgt, hvad Enderesultatet er blevet af denne Sag, der
ikke blot har sat Sindene saa stærkt i Bevægelse i de Dage, at
baade Præsten og 24 andre Mænd maa erklæ re sig derom, men
endog har maattet forelægges Hs. Majestæt til Afgørelse. Kongen,
Frederik VI, har dog sikkert aldrig set nogen af disse Skrivelser.
Den 18. Marts 1836 falder Politirettens Dom i Sagen.
Thi kendes for Ret:
"Alle de utilbørlige Ord bør være døde og rnaJtesløse, og
ikke komme nogen af dem til Skade paa Navn eller Rygte. Din~
sen skal betale 5 Rdl. (Sølv) i M ulkt til Assens og Hindsgavls
Amters Fattigkasse og desuden betale Citanten, Jochumsen, 8 Rdl.
i Sagsomkostninger" .
Næppe er denne Proces afsluttet, før en ny dukker op. Denne
Gang mellem Sognepræsten, Pastor Sørensen, og Gaardfæster Jør~
gen Larsen, Barløse, og Anledningen er den, at Jørgen L. har
optaget 23 Gæs, som tilhørte Præsten. Pastor S. anmelder straks
Sagen for Assens Politiret, og Processen begynder.
Baade Præsten og Jørgen L., der dog stadig maa skrive "med
ført Pen", giver forskellige Indlæg i Sagen. Saaledes lader Jørgen
L. skrive, "at Pastor Sørensen har tilladt sig i sin Klage at afvige
fra Sandheden, hvilket man mindst skulde have ventet af en Præst,
Religionens Forkynder, Sædelærer o. s. v.".
Gæssene har Jørgen Larsen antruffet i sin Ærtemark v ed
Grusgraven, og da Præsten i et af sine Indlæ g udtaler sin For~
undring over, at hans Gæs var gaaet den V ej, saa lader Jørg. L.
i sit Indlæ g svare, "at Gæs ikke spørger om V ej, ja , at de stundom
ikke nøjes med at gaa eller trippe langsomt, men ofte farer afsted
i Stormskridt med udslagne Vinger, stærkere end noget Menneske
almindeligvis gaar, og sommetider endog flyver" .
Til sidst kommer Jørgen Larsen med følgende triste, men for
Forholdene saa betegnende Udtalelse: "løvrigt maa jeg · erklæ re,
at Hr. Pastor Sørensens Forhold imod mig som Nabo i det P ar
Aar, han har boet i Barløse Præstegaard*), ingenlunde har væ ret
saaledes, at dette kunne opfordre mig til nogen Eftergivelse af
*) Pastor Sørensen kaldtes til Barløse 1833.
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mine Rettigheder . . . . , da jeg tør forvente, at ingen Personsanseelse bør finde Sted".
Han mener formodentlig med den sidste Udtalelse, at Retten
vil dømme uden Personsanseelse.
.
Pastor S. møder 8. September 1836 med et nyt Indlæg og i
dette paastaar han, "at Jørgen L. har handlet forsætlig og egenraadig ved at optage hans Gæs og har overtraadt Forordningen
af 29. Oktober 1794, § 39, -- at J. L. har nægtet at udlevere
Gæssene, skønt der var budt ham 32 Skilling som Vederlag, -at J. L. ved Mangel paa fornøden Føde og Røgt, ved Mishandling og Slag har forringet og udmagret Gæssene i den Tid, de
har været optaget". Derfor er det nu Præsten, der kræver Erstatning, nemlig 48 Skilling for hver Gaas, der i Live, og l Rdl. for
hver, der er død, "eller saaledes beskaffen, at den ikke kan leve".
Til Slutning skriver Pastor S., at Jørgen L. "har taget sig
selv til Rette, som de kongelige Lovbuds forsætlige Overtræder
og Forstyrrer af den borgerlige Fred, hvorfor han bør idømmes
en klækkelig Pengemulkt".
Da Jørgen L. har haft de 23 Gæs en Uges Tid, bliver han
ked af at passe og pleje dem, hvorfor han andrager Herredsfogeden i Assens om, "at Deres Velbaarenhed vil behage uden mindste Ophold at beordre Sognefogeden til at bortsælge Gæssene ved
offentlig Auktion, da jeg ikke længere kan være tjent med at
huse, fodre og vogte disse fremmede Gæs".
Der føres forskellige Vidner ·i Sagen, deriblandt Skolelærer
Jochumsen, der afgiver Erklæring om, at han "i Vidners Nærværelse" har forespurgt Skoledrengen Gorm Jørgensen, om han vidste noget til Forklaring i Sagen om Gæssene. Drengen vidste dog
intet, uden at han havde set Gæssene i Ærterne og fortalt Jørg.
L., at det var Præstens Gæs.
Som Svar paa, hvorfor han ikke har sendt Gæssene tilbage til
Præsten, svarer Jørgen Larsen skriftligt (med ført Pen): ,',Da jeg
nok vidste, at Gæssene var Præstens, og at de ikke blev indløste
uden Proces, saa kunde jeg ikke sende dem tilbage, da hele Flokken, om den end var dobbelt saa stor og mange flere, kunde medgaa inden Højesterets Dom kommer -- dersom det skal komme
saa vidt --; thi et Gaaseliv er ikke meget værd".
Det kom imidlertid ikke saa vidt, at Højesteret fik med ·sagen at gøre; den 20. September 1836 afsiges Underretsdommen,
der gaar ud paa, at "Jørgen Larsen skal under en daglig Mulkt
af l Rdl. Sølv straks levere Gæssene tilbage og betale l Rdl. i
Mulkt til Barløse Sogns Fattigkasse".
T o af Gæssene, som var døde, skal J. L. erstatte, og ligeledes skal han yde Erstatning, fordi de øvrige Gæs er afmagrede,
alt efter uvildige Mænds Skøn.
Pastor Sørensen skal til J. L. betale i Optagelsespenge 12
Skilling pr. Gaas, ialt 2 Rdl. 5 Mark 4 Sk., samt l Skilling daglig pr. Gaas i Foderpenge fra 23. August.
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.. Det idømte at udrede inden trende Solemærker efter denne
Doms lovlige Forkyndelse".
Saa faar Stævningsmændene igen travlt.
Førend denne Proces var sluttet, er en ny under Opsejling,
den tredie i Rækken.
Fire Dage efter at Jørgen Larsen har optaget Præstens 23
Gæs sker følgende Begivenhed, som Jørg. L. meget udførligt skildrer i en Klage til Herredsfogeden i Assens:
.,Det ubehagelige, næsten uhørte Tilfælde er indtruffet, at
som jeg i Gaar Eftermiddag Kl. omtr. 2 eller 2 1/ 2 drev med min
Gaaseflok forbi Gadekæret paa Barløse Gade udenfor Præstegaarden*), kom Sognepræsten Hr. Sørensens egen Hustru eller Madam
ud og med Magt drev Gæssene ind ad den aabentstaaende Præstegaardsport, hvorefter Porten blev islagen og lukket . . ."
Da Jørgen Larsen har sundet sig lidt ovenpaa denne Begivenhed, gaar han over i Præstegaarden for at tale med Pastor S. om Sagen .. i Vidners Overværelse". Hvem, der var med som Vidner,
vides ikke, men da Præsten erfarer Sammenhængen, bliver Gæssene, 35 ialt, igen dreven ud paa Gaden.
Nu skulde man tro, at den Sag dermed var ude af Verden,
men Jørg. L. er af den Formening, .. at slig Adfærd bør ikke gaa
upaatalt hen", og derfor indsender han Dagen efter, den 28. August, til Politiretten en Klage over Præstens Kone.
Saa gaar hele Retsmaskineriet igen med Vidneførsel og lange
Indlæg. Særligt omfangsrigt er et Indlæg fra Pastor S. af 18. November 1836.
·
Blandt de Vidner, som maa afgive Forklaring, er ogsaa Lærer Jochumsens Datter Pouline, og Aarsagen er ganske pudsig. I
Begyndelsen af November er der Barselgilde hos Rasmus Andersen i Kaslund, hvor blandt andre Præsten, Degnen og hans Datter Pouline er til Stede. Da Gaasestegen kom paa Gildesbordet,
begyndte Præsten at tale om, hvordan han skal vinde sine Gæs
tilbage igen. Dette gav Anledning til et Ordskifte mellem Præsten
og Skolelæreren, og Datteren maa saa optræde som Vidne, da
Sagen kommer for Retten.
Denne Sags Akter omfatter ikke mindre end 87 store Foliosider, og Vidnernes Antal var mindst 12. Der er ikke sparet hverken paa Ord eller paa Blæk.
Dommen afsiges Juleaften, 24. December 1836.
Pastor S., eller rettere hans Kone, skal betale til Sognets Fattigkasse l O Rdl. Sølv og skal betale Jørgen L. l O Rdl. i Sagsomkostninger. Pastor Sørensen selv frikendes for Tiltale. Derimod
skal Jørgen Larsen betale 3 Lod Sølv for Uskikkelighed inden
Retten. H v o ri denne Uskikkelighed bestod, ses ikke af Sagens Akter, men muligvis har det været i Anledning af hans Prokurators
Skriverier. Jørgen Larsen selv kunde sikkert hverken skrive eller
læ se Skrift.
*) Før Branden 1859 laa Præstegaarden lige øst for Gaden.
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Straks efter begynder den fjerde Proces, idet den i forrige
Proces nævnte Jørgen Larsen den 14. November 1836 indsender
en ny Klage over Pastor Sørensen. Dette sker Dagen efter, at det
tidligere omtalte Barselgilde hos Rasm. Andersen er afholdt, ved
hvilken Lejlighed Pastor S. under sin Omtale af Gæssene skal
have sagt, at Jørg. L. er en Løgner.
Jørg. L. begynder sin Klage saaledes: .,Det er saare tungt,
naar Naboer og Ligemænd ikke kunne forliges, og at den ene
ikke vil lade den anden i Ro, der ønsker Fred med alle, blot
fordi Egennyttens Dæmon spiller M ·e ster over Fornærmerens Sind".
Jørgen L. ønsker Dom over Pastor S. for dennes Udtalelse,
og Sagen gaar sin Gang. Som Vidner møder Lærer Jochumsen,
hans Datter Pouline, Sognefoged Rasmus Rasmussen, Myllerup,
m. fl.
Dommen afsiges 17. December 1836 : ,.Pastor Sørensen bør
for Fæstegaardmand Jørg. Larsens Tiltale i denne Sag fri at være".
Pastor S. havde nemlig i Retten givet sine Udtalelser ved
nævnte Barselgilde en noget anden Forklaring, og Vidnernes Udsagn stemmede heller ikke overens.
Den femte Proces begynder med, at seks Mænd i Sognet,
nemlig Sognefoged. Rasmus Rasmussen, Myllerup, Anders Jørgensen og Peder Jensen, Barløse, Erik Rasmussen og Jens Larsen,
Thaarup,' samt Christen Mikkelsen, Bæring, indgiver .,til højædle og højærværdige Hr. Biskop Faber" en Klage over Skolelærer Jochumsen.
Klagen, der er dateret 3. Oktober 1836 og paa ikke mindre
end 8 Folio-Sider, begynder saaledes :
.,Fri os fra alt Ondt, som Barløse Sogns Kirkesanger og Skolelærer Christian Jochumsen foranlediger ved sin forargelige Adfærd
i Ord og Gerning til Sognefredens Forstyrrelse, ved at bortfjerne
ham fra vort Samfund og give os en anden duelig, sædelig og
fredelskende Mand i hans Sted . . . ". Om Jørgen Larsen siges i
Skrivelsen, .,at han (J. L.) formedelst Drukkenskab, Æreskænderi
og Usædelighed skyes af alle Mennesker; desuden er han en meget løgnagtig Mand, som ved nærværende Ret er dømt paa sine
tre Mark*) og desaarsag er udelukket af Byens Laug".
Endvidere beskyldtes J. L. for at have brugt falske Attester,
lavede af Jochumsen i Gaaseprocessen mod Sognepræsten. Hvis
det sidste er rigtigt, er det jo muligt, da Jørg. L. ikke selv kunde
skrive, at han ikke har vidst, hvad der stod i Attesterne .
. Af Forhørene og Sagens Akter faar man forøvrigt Indtryk af,
at Jørgen Larsen var en sølle, forhutlet Stakkel. I et af sine Indlæg i Retssagen (dateret 14. Marts 1838) siger han betegnende om
sig selv: .... . . hvis j eg havde været Lægdsmand, Stævningsvid*) At være dømt paa sine tre Mark, en Tremarksmand, var efter Christian V's
danske Lov en Mand, der havde lidt Skade paa Æren, en berygtet Mand (infami Bøde).
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ner eller Skoleforstander, saa . . . . . , men jeg er en arm, fattig
og ussel Stodder . . . ".
Sin Tremarksbøde fik han ved en Dom i 1819. Han havde
ved et Gadestævne i Barløse udskældt Sognefogeden Rasmus Ras~
mussen i Myllerup for en Løgner. Ved Dommen skal han herfor
bøde sine 3 Mark (en mindre Mand) og desuden betale 40 Lod Sølv;
men da han ikke kan betale, skal Bøden efter Forordningen af 6.
December 1443 afsones paa Kroppen. (Tre Marks infaiTii Bøder).
Jørgen Larsen kræver i sit Sagsanlæg mod de forannævnte 6
Mænd, at disse skal dømmes paa deres 3 Mark; men ved Dom~
men frikendes de alle for J. L.s Tiltale, og denne skal endda be~
tale l O Rdl. i Sagsomkostninger.
Kort Tid efter gaar det helt galt for Jørgen Larsen, idet han
ved Dom af 2. Marts 1838 bliver dømt for forargeligt Samliv med
Fruentimmeret Anne Johannesdatter. Begge skal herfor hensættes
i Odense Tugt~ og Forbedringshus i eet Aar, og dermed glider
Jørgen Larsen ud af Sagaen.
Lærer Jochumsen anlægger samtidig Sag imod Sognefogeden
og de andre 5 Mænd, som har klaget over ham til Biskoppen,
og hermed begynder den egentlige .,store Proces", hvori inddra~
ges Pastor Sørensen og flere af Sognets Beboere. Denne Proces
varede i 7 Aar, fra 1837 til 1844-, da Højesteretsdommen falder.
Under hele denne Proces, der har flere Udløbere, er saavel Præ.sten som Skolelæreren .suspenderet fra deres Embeder, og disse
bestyres af Vicarer. Samtidig med, at de mange private Processer
føres, nedsættes der en Provsteret til at undersøge og paadømme
Pastor Sørensens og Lærer Jochumsens tjenstlige Forhold (Can~
celliskrivelse af 20. Juni 1837).
Biskop Faber, Odense, har den 22. Juli 1836 holdt Visitats
i Barløse Kirke og Skole, og ved den Lejlighed har han søgt at
faa Stridighederne i Sognet bilagt, men dette Mæglingsforsøg mis~
lykkes ganske. Især optræder Pastor Sørensen ubehersket overfor
Biskoppen, hvad forskellige Optegnelser i Kirkens Embedsbog viser.
Aaret efter Visitatsen bliver Provsteretten nedsat, og kort efter
suspenderes saavel Præsten som Læreren fra deres Embeder.
Den store Proces er saa i rivende Udvikling med Indlæg og
Vidneførsel. Baade Politimesteren, Prokuratorer og Stævningsmændene faar meget at bestille.
Lærer Jochumsen, der skal have Kampfront til to Sider, dels
imod Præsten og dels imod de seks Mænd, der har indsendt
Klage over ham til Biskoppen, er særlig virksom. Han lader udgive paa .,eget Forlag" 3 Piecer med følgende karakteristiske Titler:
a) .. De seks Helte eller den hemmelige Republik".
b) .. Pastor Sørensens udødelige Mesterstykke eller Usandhederne,
indpakkede i F lynderskind".
c) .. Signalementet eller Skarnbassen som Formand for Heltepar~
tiet".
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"De seks Helte" er dateret Barløse den 27. November 1837
og trykt i Odense hos Ove Thomsen; den er paa 15 Sider og
slutter med følgende Vers:
.,Former Colonne - fremad retter Eder,
træd alle seks - med Kvinder i Geleder,
giv Agt! Og præsenter for mig Gevær.
Slyng Ondskabs fæle, gnistrende Raketter,
som Lygtemænd i skumle, mørke Nætter.
Beskæmmende I staar ved skamløs, lumpen Færd.
Saa sandt jeg lever, skal jeg Eder sætte
ved Pennen, som i Dag har sluttet dette:
En Skamplet, som I aldrig sletter ud".

I Piecen "Pastor Sørensens udødelige Mesterstykke" (trykt
1838) slutter Jochumsen med følgende:
.,Se, Ondskabs Pust udblæser Sandheds Fakler,
en Sag man fik i gale Hjulspor bragt.
Seks Tosser kaglet: Kom og se M irakler,
men Underværket tabte snart sin Pragt o. s. v.

"Signalementet" kalder han de 6 Mænd for "6 Abekatte
6 Torskepander, der danner Triangel med Præsten i Spidsen
o . s. v .".
Herredsrettens Dom kom til at lyde paa, at de seks Mænd
"bør for suspenderet Skolelærer Jochumsens Tiltale · fri at være";
ligesom alle Injurierne i de tre Piecer kendes døde og magtesløse.
Lærer J. skal derimod til Odense Amts Fattigkasse bøde 100 Rdl.
Sølv, samt være Censur undergivet i 2 Aar, og desuden skal han
betale l O Rdl. i Sagsomkostninger.
Det er dyrt at føre Proces, og da Jochumsen, der foruden at
være Lærer i Barløse tillige var E jer af Ørsbjerg Kro, i 1837
maa optage et Laan paa l 000 R dl. i denne Kro, er dette sikkert
en Følge af hans mange og vidtløftige Processer. Den her sidstnævnte Proces mod de 6 Mænd er paabegyndt 8. Decbr. 1837;
Dommen falder først 22. Februar 1839 og Sagen fylder ca. 150
store Folio-Sider.
Under 7. Juni 1839 anlægger de seks Mænd Gældssag mod
Jochumsen. Dommen falder den 27. samme Maaned, og Lærer J.
dømmes til at betale 30 Rdl. (5 Rdl. til hver) tilbage til "de
seks", som disse har betalt ham ved et indgaaet Forlig 19. Jan.
1838. Forliget var nemlig betinget af, at det kgl. danske Cancelli
approberede samme for J.s Vedkommende ; men da Approbationen
blev nægtet, skal J. betale Pengene tilbage.
Den 13. Septbr. 1839 indstævner Lærer J. Gaardmand Anders
Jørgensen, Barløse, til at lide Straf for nogle andre Udtalelser, og
som Vidner møder Sognefoged Claus Pedersen, Kaslund, og Proprietær Dinsen, Barløsegaard. Dommen i denne Sag synes ikke at
kunne findes i Arkivet, saa Sagen er maaske blevet afvist.
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Ved Dom af 17. Juni 1842 angaaende en ny Sag, anlagt af
Lærer Jochumsen mod And. Jørgensen, Barløse, for nogle Udtalelser,
er A. J. frifunden og Lærer J. skal betale 10 Rdl. i Omkostninger og 2 Rdl. for usømmelig Skrivemaade i en Avis om indstævnte, Anders Jørgensen.
12. August 1842 afsiges i Baag Herreds Ret Dom i en Sag,
anlagt af Pastor Sørensen mod Proprietær Dinsen for Udtalelser
om Præsten.
V ed Dommen kendes Udtalelserne døde og magtesløse, og
Dinsen skal betale 100 Rdl. til Fattigkassen. .,Derimod skal den
over Indstævnte nedlagte 3 Marks Paastand ikke komme ham til
Skade paa hans gode Navn og Rygte".
Medens disse private Processer mellem Præst, Lærer og Beboerne efterhaanden ebber ud, saa fortsættes Forhørene og Undersøgelserne ved Provsteretten. Først efter 5 Aars Forløb, den 17.
Marts 1842, falder Provsteretsdommen over Pastor Sørensen og
Skolelærer Jochumsen.
Pastor S. skal til Odense Amts Fattigkasse betale 300 Rdl.
Sølv og Lærer J. 50 Rdl. foruden 10 Rdl. til Baag og Vencis
Herreds Skolelærerhjælpekasse. Endvidere skal de i Fællesskab
betale alle Sagens Omkostninger. Aktor, Prokurator Tommerup.
idømtes en Bøde af 20 Rdl. for Sagens utilbørlige Ophold.
I Piecen .,Signalementet eller Skarnbassen o. s. v." skriver
Lærer J. følgende om Pastor S.: .. Hr. Sørensens Signalement eller
en Afskedskompliment til ham i Provsteretten" .
.. Han kort for Hoved er, lang af Statur,
saa ingen dadle bør hans Højde,
i Retten stiller han en jammerlig Figur,
hans Indlæg mangler kun Gehalt og Drø jte.
Hans Øje, finder jeg, er graaligt blaat,
og Synet lidt forkortet er ved Læsen,
han stifter Ondt, men sjæ ldent noget Godt,
og stander derfor her med Brillerne paa Næsen".

Provsteretsdommen indankes for Landemoderetten og her anklages Pastor Sørensen for ikke mindre end paa 29 Punkter ;
Punkt 7 er endda delt i 6 Underpunkter. De sværeste Anklager
er følgende:
l. At han uden forudgaaende Tillysning har ladet Gudstjenesten ophøre og ikke sørget for Menighedens Gudstjeneste andet
Sted.
2. At Kirkesangeren ofte under Daabsakten maa være Soufflør for Præsten og styre Formularen.
4. At han, efter at Slutningsbønnen var læst i Kordøren, endnu medens Mændene stode i deres Stolestader*), gik ned fra Alte*) Kvinderne gik først ud af Kirken, medens Mændene stod op i deres Stolestader i Kirkens søndre Side.
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ret og kastede en Toskilling i en Mands Hat (Lars Myginds) med
de Ord: ,.Der har du din Almisse igen; kom ikke oftere til Al~
teret med din Toskilling".
7 b. At han afskedigede sine 14 Konfirmander i Sommeren 1836
med 14 Ørefigner, l pro persona, da nogle af dem ikke kunde
deres Lektie.
20. At han giver Attester for Gunst.
21. At han lyver.
26~28. At han er herskesyg. hidsig og grov.
29. At han ikke har Menighedens Agtelse og Yndest, saa den
ønsker en anden Præst.
Lærer Jochumsen var anklaget paa 19 Punkter, hvoraf skal
anføres:
At han ved et Ligfølge i V aabenhuset, førend Præsten kom,
forargede Forsamlingen med sine Udtalelser, der ledsagedes af
græsselige Eder, og ved at slaa i den ene Haand med Salmebogen,
som han holdt i den anden; ~ at han ikke fører Kirkebøgerne
ordentligt; ~ at han forsømmer Undervisningen;
at han bru~
ger Børnene i sin egen Tjeneste i Skoletiden; ~ at han er kiv~
agtig og hævngerrig o. s. v.
Nogle af Anklagepunkterne kunde dog for begges Vedkom~
kommende ikke bevises ved de senere optagne Forhør.
21. Januar 1843 falder Landemoderettens Dom. Begge døm~
mes fra Embederne, og Pastor Sørensen fradømmes Retten til at
bære gejstlig Habit og fra nogensinde at faa Præsteembede igen.
Sagen gaar derefter til Højesteret, som Aaret efter afsiger
Dom, hvorved Straffen saavel for Præstens som for Lærerens V ed~
kommende nedsættes til betydelige Bøder. Men Forholdet til Sog~
nets Beboere var ved de mange Processer blevet saa ødelagt, at
baade Pastor Sørensen og Skolelærer Jochumsen ansaa det for ret~
test at søge Afsked, og denne blev for begges Vedkommende be~
villiget med Pension 1844.
Saavel i selve Procesaarene som længe efter var denne her
skildrede Procesepidemi i Barløse Sogn Samtaleemne paa Egnen.
I Hempels Avis, Odense, for 2. Marts 1838 indrykker Læ~
rer Jochumsen en længere Artikkel, særlig rettet imod Præsten, og
i denne siger han, at i de 5 Aar, Pastor S. har været i Barløse,
"har De haft 3 Gaaseprocesser, l Brøndsag (Degnens Brønd) og
5 Injurieprocesser, der endnu truer med at tage V ej ret fra Dem".
Antallet af Lærerens Processer har ikke været færre, og hertil
kommer saa de af Beboerne anlagte Retssager. Ikke underligt, at
Befolkningen paa Egnen talte herom.
,.Barløse Sogns V esse!", Gaardfæster Lars M y g ind, . der
havde maattet give Møde som Vidne under Retssagerne, rimede
om Begivenhederne; et af disse Rim er endnu bevaret og lød
omtrent saaledes:
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,,De seks store Helte
kunde Jochumsen ikke vælte,
seks og fire er ti*),
det var en ilde Strid,
godt at Lars Mygind slap fri".

Ja, det var "en ilde Strid" for Barløse Sogn og dets Beboere,
ikke mindst fordi baade Præst og Degn paa en utiltalende Maade
blev draget med ind i Striden. Disse Processer, hvorunder ikke
mindre end 12 Personer maatte aflægge Ed, har sikkert paa mange
Maader sat dybe og daarlige Spor i Sognet og Befolkningen, selv
om dette ikke nu efter ca. l 00 Aars Forløb nærmere kan paavises. Det
har gaaet den Gang, som det i Reglen altid gaar, hvor der føres
Krig, at begge Parter i Virkeligheden taber, baade de sejrende og
de slagne. Det kan med Rette siges, at de, der ifølge Stilling og
aandelig Uddannelse skulde have staaet som Vejledere og Førere
for den daværende jævne Befolkning, synes slet ikke at have væ~
ret Opgaven voksen eller have forstaaet deres Ansvar.

l. C. A.

Caclsen~Sidødt.

EFTERSKRIFT (se Side 568).
Efter en fornylig paany foretaget indgaaende Undersøgelse af den paa Barløse Kirkegaard fundne Danefæring udtaler Nationalmusæet i en Skrivelse til mig
af 19. November 1925 følgende: .. Vaabenmærket er, trods ret store Overensstemmelser, ikke Slægten Podebusk's. men det henviser sikkert til en brandenburgsk
A delssægt Woldeck von Arneburg. Denne Vaabenbestemmelse svarer baade til
det talende Skjoldmærke: En Ørn over en Borgmur, og til Navnebogstaverne:

E. V. A.".
Hvis Ringen stammer fra en af vore Krige, vil den efter sin Alder nærmest
kunne henføres til Grevens Fejde, og det kan godt tænkes, at en Officer enten
fra Grev Kristoffers eller Johan Rantzaus Hære har bam·et Ringen og er blevet begravet paa Barløse Kirkegaard; enten han saa er død af Sygdom eller er
falden i Krigen, der jo netop førtes paa disse Egne af Fyen.
Men selv om Ringen er af ældre Oprindelse, kan den meget vel have tilhørt et Menneske, der er død langt senere og er blevet begravet paa Kirkegaarden.
Herom kan intet siges, men det kan i denne Sammenhæng oplyses, at i de
Beretninger, Optegnelser eller Lister, som haves fra Krigene .. Grevens Fejde",
.,Trediveaarskrigen" eller .. Svenskekrigen" , har man h i d t i l ikke fundet Navnet
.,von Arneburg".
Men heller ikke dette er noget Bevis eller giver nogen Forklaring om, hvem
der tilsidst har baaret den store, prægtige Guldsignetring, og hvornaar og med
hvem den er kommet i Graven paa Barløse Kirkegaard.
C. -Sk.
*) Oprindelig var der nok ti .. Mænd" imod Læreren. men før Processen begyndte,
faldt de fire fra, saa der blev kun .. De seks Helte" tilbage.

