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Historiske Bemærkninger om

Enestegaardene,
der indrammer Vissenbjerg Sogn.
Af Fr. Hjort.

Vissenbjerg Sogn er i flere Henseender meget ejendommeligt,
noget for sig selv. Det er sikkert det mest almen kendte Sogn i
Danmark, om just ikke helt for sin Dyds Skyld. Det er et meget
stort Sogn, det største paa Fyn og et af de største i hele Landet,
baade i Henseende til Areal, Hartkorn og Folketal, hvor Talen er
om rene Landsogne. Vissenbjerg er, takket være sine mange
høje Bakker, et af vort Lands mest naturskønne Steder. Fra Præstegaardshaven, Fyns næsthøjeste Punkt, 410 Fod over Havet, er
den herligste Udsigt over det meste af Fyn og over Lille Belt til
Nørre- og Sønderjylland og Als. Vissenbjerg er endvidere mærkelig ved sine mange gamle
Røversagn og helt enestaaende i sine mange Stednavne-Endelser
paa -bølle, nemlig Assenbølle, Andebølle Gadsbølle Grethebølle
(Grøftebjerg), Magtenbølle, Skallebølle og' Damsbølle: Af disse er
dog maaske det sidste temmelig nyt, medens de første 6 er fra
tidlig Middelalder. Endvidere er Vissenbjerg Sogn efter al Sandsynlighed det sidst bebyggede Sogn paa Fyn; herpaa tyder bl. a.
de mange unge Stednavne. Her findes, uagtet Sognets store Udstrækning, ikke et eneste ældre Stednavn, ligesom de faa ældre
Stednavne i Nabosognene ligger udsædvanlig fjernt fra Vissen-bjerg. Vi maa opholde os et Øjeblik ved den Mærkelighed, at
skønt Vissenbjerg har 10 Nabosogne, nemlig Fjelsted, Haarslev,
Veflinge, Vigerslev, Ubberud, Brylle, Tommerup, Orte, Skydebjerg og Rørup, og desuden 3 andre Sogne, nemlig Kamp, San-

derum og Brændekilde, der er meget nærved at være Naboer, uden
dog helt at opnaa dette; saa er der dog af disse 13 »Nabosogne«
kun de 3 a 4 førstnævnte, som kan siges at henhøre til de ældre
Stednavne, medens alle de andre bærer yngre Navne; og alle 13
Sogne udmærker sig ved at have sit ældste Kulturcentrum, Kirkebyerne ,længst muligt fjernet fra Vissenbjerg, særlig de førstnævnte ældre Byer, ligesom de alle 13 var blevet enige om at
»sky og fly « fra Vissenbjerg, som om dette var noget forfærdelig fælt noget, der ikke var til at være i Nærheden af; og slemt
nok har det vistnok været i de gamle Dage, om man ellers kan
tro de mange Røverhistorier, der findes om Livet her i fjerne
Tider. Men underligt er det, at vi endnu, uagtet de mange Hundrede Aar, dog kan spore noget gennem Stednavnene. - Helt
mærkværdigt er det, at Afstanden mellem de 2 Nabosogne, Haarslev og Vissenbjerg Kirker, er over 2 Mil, og denne store Afstand
træder endnu skarpere frem, naar man sammenligner dette Forhold f. Eks. med Afstanden mellem Tommerup og Brylle eller
Brændekilde og Bellinge, hvor der kun er ca. 1 / 4 Mil mellem Kirkerne. - Vi kommer nu til en anden Ejendommelighed paa disse
Egne, hvor man med Henblik paa Vissenbjergrøverne har ironiseret over, at »Fyn vel er Danmark Hjerte, men at Danmark
dog undertiden gjorde en Røverkule af sit Hjerte.« Det mærkelige er, at de 13 Sogne har lagt en solid Barrikade af over 40
Enestegaarde mellem deres Kulturcentrum, Kirkebyerne, og Vissenbjerg Sogneskel, for ligesom at skulle tage det værste Stød af
for den mere kultiverede Del af Sognenes Befolkning. Her ligger
altsaa gennemsnitlig 3 Enestegaarde i hvert Sogn, nogle har vel
kun en a to, medens andre har op til 6 a 8, og ikke et eneste af
de 13 Sogne er h elt uden Enestegaarde vendt mod Vissenbjerg. Og underligt nok har Vissenbjerg selv ingen egentlige Enestegaarde; thi de 2, Kaadekilde og Hjortebjerg, traadte først frem
som saadanne omkring Aar 1650, og Grøftebjerg er antagelig og~aa af nyere Dato, omend betydelig ældre end de to andre, og
I alle Tilfælde ligger den ikke i Udkanten af Sognet, som de fleste
andre Enestegaarde, men h elt i Hjertet af Sognet.
Vil man nu spørge om, hvad der begrunder disse faktiske
Forho~d, og hvornaar disse ~ange Enestegaarde er opstaaet, saa
maa v1 først se paa de stedhge Forhold. - Egnen omkring Vissenbjerg bærer endnu det tydeligste Præg af gammelt ufremkommeligt Skovland med en Mængde spredt liggende høje Bak-
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ker, Moser og Sumpe. Dette Landskab strækker sig fra Odense
til Gelsted og fra Brænderup i Nord til Verninge og [{jøng i Syd,
og her i disse tætte Urskove var der vitterlig fuldt op af Røvere og
Stimænd, der ikke alene fyldte vore Folkesagn; men de har ogsaa funden Vej til Norge og Tyskland; Røverhistorierne maa
rimeligvis føres helt tilbage til Vikingetiden, da der var Tale om
Sørøvere, og snart efter hører vi ogsaa nævnt Skovrøvere,
blandt andet gennem Gildevæsenet. Det var vel som Regel
Udskud af Samfundet, som dannede Hovedstammen af Røverne.
I disse Egne, hvor Strømmen af rejsende mellem de østlige og
vestlige Dele af Landet skulde igennem, var der god Forretning
ved Overfald af de rejsende. Derfor intet Under, at de rejsende
søgte om muligt at undgaa Faren ved enten at tage fra Odense
over Bellinge, Verninge, Kjøng og Assens, eller dersom man skulde
ovc1 Middelfart, tog man om ad Sletten forbi Elvedgaard, hvor
Vejen gennem den farlige Skov var kortest. Senere, da der blev
ryddet en Del Skov, forkortede man Vejen ved at tage ad Rugaardsvejen, og endelig paa Kong Knud den Helliges Tid (1080-86)
maa man være begyndt at tage den lige Vej over Vissenbjerg,
hvor vi hører, Kongen ventede ved .St. Knuds Sten paa Bønderne,
som skulde føre Kongen til Odense og Nyborg.
Denne, dog vel ret paalidelige Overlevering, siger vel da
saa meget, at Egnen paa den Tid har været delvis bebygget, men
om det er sket et, to eller tre Hundrede Aar derforud, kan næppe
nogen konstatere
Der lever et Sagn paa denne Egn, der fortæller, at de første
Nybyggere korn sejlende fra Lille Bælt op ad Brænde Aet og slog
sig ned i Vissenbjerg og Omegn. Dersom der ligger en historisk
Sandhed gemt i dette Sagn, saa forstaar man, at Vissenbjerg Sogn
er bleven noget for sig selv, idet man dog maaske tør forudsætte, at Nybyggerne i Omegnens mange Enestegaarde i det væsentlige er udgaaet fra de respektive Sognes ældre Bebyggelse.
Ogsaa de mange Stednavneendelser paa -bølle i Vissenbjerg peger
hen paa en Nybyggerbefolkning fra en fremmed Egn , som har
været vant til at benytte denne Navne-Endelse til Nybyggerne.
Dog rnaa det bemærkes, at Vissenbjerg er ikke helt ene om disse
Bynavne; thi i Rørup findes )) Hækkebølle «, i Fjelsted »Ketetberbølle« (Billesbølle er et nyt Navn), og i Hetetrslev er baade »Labølle« og »Fetrsbølle «. Disse 4 Byer ligger ret samlet Nordvest
for den Del af Vissenbjerg Sogn, hvor de 4 -bøller ligger i en '
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Klump, hvorfor man vel tør tro, at der er en Del af VissenbjergFolkene, som er trængt her op. Man maa sikkert gaa ud fra, at den første Bebyggelse af
denne store Skovegn er begyndt i Slutningen af Vikingetiden,
vel omkring ved Aar 900. Endvidere gør man vist rettest i at
tænke sig, at Bebyggelsen er sket samlet og samtidig, da det i disse
usikre Egne vilde være ret farligt for enkelte Familier at slaa sin
nye Bopæl op fjernt fra andre Mennesker og midt imellem store
og stærke Røverflokke. Et Forhold, som ogsaa taler for, at denne
store Skovegn er taget i Besiddelse af Nybyggere ved Slutningen
af Vikingetiden, er, at da Strømmen af de unge til Udlandet paa
den Tid mindskedes og tilsidst helt standsede, saa maatte der
skaffes Afløb andet Steds hen, og et af disse, kan man tænke
sig, er gaaet gennem Brænde Aet til Vissenbjerg-Egnene, som Sagnet fortæller, samtidig med, at en Del af de Unge fra de 13
»Nabobyer« nu, da de ikke kunde komme til Søs, er gaaet til
Skovs og der har ryddet sig Pladser som Nybyggere i de store
Skovstrækninger, som hidtil havde været betragtet som hørende
til Familiens Ejendom i den gamle By, og de unge er vedblevet at
søge Slægtens gamle Gudehus og forblevet i »Sognet«. Det har
været en livlig Tid, rig paa store Forandringer fra det gamle
Samfund, men i høj Grad anstrengende og besværlige, ogsaa fordi
Resterne af de gamle Røverbander næppe i Ro har været Vidne
til, at deres Domæne er taget fra dem. Der var derfor Grund til
at tro, at Landets Konge vilde have støttet Nybyggerne i deres
anstrengende Bestræbelser for at bygge Landet op paa hæderlig
Maade. Et af de Tegn, eller rettere Resterne af saadanne, som
endnu er bevaret, og som kan lyde paa, at Kongen har hjulpet
Egnens Befolkning ved faste Støttepunkter, er Navnet og Ruinerne
af det ældgamle Slot »Himmelstruphus« i det sydvestlige Hjørne
af Vigerslev Sogn. At det er meget gammelt og tidligt gaaet af
Brug fra dets oprindelige Formaal, derpaa kan tyde, at saa godt
som hele Slottets Historie er indhyllet i Mørke, man ved kun lidet
eller intet derom. Omtrent det samme kan siges om et andet
»Støttepunkt«, nemlig det »Kobiærgh« »med sit tilliggende «, som
omtales i Valdemar Sejrs Jordebog, og som menes at have ligget
i Vissenbjerg Sogn. I dette er nu 3 Gaarde, som bæ rer Navnet
»Koborg« eller »Kobjerg«, nemlig den nordligste Gaard i Koelhjerg, Gaarden Koborg ved Landevejen lidt Øst for Kirken, og saa
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Koborg 1 ) helt Øst i Sognet, ved den nye Landevej fra Tommerup St. - Vissenbjerg Sogn er vist det eneste Sted paa Fyn, hvor
dette Stednavn i>Koborg« findes, hvorfor det er ret naturligt, at
det gamle Slot, som omtales i Jordebogen, har ligget i Vissenbjerg
Sogn, og rimeligst er det vel at tænke sig, at det har ligget i Nærheden af Landevejen, hvor Færdselen til og fra Jylland foregik,
og hvor den største Uro og Ufred grasserede. Men ud over Navnet vides nu intet at minde om dette gamle iiKobierg«. Det i
Jordebogen omtalte iiTilliggende« har vel bestaaet i Størstedelen
af den mægtige store Røverskov, der har ligget hen som »Alminding« og som saadan tilhørte Kongen.
For Kongen personlig og hans Mænd har det ogsaa været ret
nødvendigt at have et fast Støttepunkt til Opholdssted, naar han
paa sine -mange Ture fra Sjælland til Jylland og omvendt var nødt
til at befare dette vanskelige Sted gennem den farefulde »Røvetskov«. Her har det været paa sin Plads at have baade et iiKobjerg« og et »Himmelstruphus« at holde sig til. Angaaende Ejendomsforholdene i gamle Dage paa disse Egne
har vi ikke ret mange Holdepunkter. Store Landstrækninger var
paa den Tid ofte paa enkelte Hænder, og det ser nærmest ud til,
al de store Godsbesiddere har stødt sammen med deres Ejendomsgrænser her midt i Skovlandet, i Vissenbjerg og Nabosognene.
Dronning Margrethe ejede hele Vissenbjerg Sogn 1392, da hun
med meget andet Gods gav det i Pant til den bekendte Rigmand
Bernicke Schinkel, der skrev sig til Frøbjerg, og hans Formænd i
dette Gods, Familien Ulfeldt, ejede ca. 1350 det Jordegods i Tommerup og Orte Sogne, som støder op til Vissenbjerg, medens Bøndergodset i Skydebjerg Sogn laa til Hagenskov Len. Paa den østlige Side af Vissenbjerg hørte alt Jordegodset ind under de 3
Klostre Dalum, St. Hans og St. Knuds, medens næsten alt paa
Nordsiden laa under Rugaard. Denne sidstnævnte Gaard tillige
med Langesø, Erholm og Søndergaarde er vistnok omkring ved
Aar 1400 blevne Hovedgaarde, hvilket ikke er Tilfældet med
nogen af de øvrige Enestegaarde.
Om Enestegaardene ved man, at de som Regel er opstaaede
Yed Opdyrkning af ryddede Skovjorder og andre øde Jorder og
Bygningerne opførte af en eller anden Ejer paa et ham tilhørende

Enemærke, saa han saaledes fik sin Jord samlet i en Plet omkring
Bygningerne udenfor Fællesskabet med de andre Bønder.
. .Men Enestegaardene kan ogsaa være opstaaede ved, at Lodsejerne eller Brugerne i en By blev uenige om de rette Skel hvorved Rebning maatte afgøre Striden. En saadan Rebnin~ faldt
gerne ud til Tab for selve Byen, efterdi al den Jord som
fandtes mere, end man skattede og skyldte af, blev frataget' Byen,
og derpaa opført en Bolig, Gaard eller Hus, efter Jordloddens
Størrelse. Som en Følge heraf bleve de fleste Enestegaarde, der
var frem~omn.e paa denne Maade, henregnet m}der Hovedgaardstaxt. Imidlertid peger alt hen paa, at alle de Enestegaarde, som
her skal omtales, er fremkomne paa førstnævnte .Maade, endog~aa de 4 Hovedgaarde er sikkert fremstaaede ved Skovrydning,
hvllket Ruggaard i alle Tilfælde bærer sikkert Vidnesbyrd om i
sit Navn. Om de allerfleste af Enestegaardenes Historie i ældre Tid er
bevaret overmaade lidt. En af de først omtalte er Korsebjerg i
lJbberud Sogn. Denne Gaard har tilhørt Grev Gert, og efter hans
Drab 1340 hans Sønner, Greverne af Holsten, Henrik og Nicolaus
der ifølge et originalt Brev i St. Knuds Klosters Arkiv udstedt~
"Skødebref af greffue Hendriick och greffue Niels af Lanteholsten
paa all Korszcbierighmark, som the gaf til s. Knutz closther. «
. Enestegaardene, som indrammer Vissenbjerg Sogn, fordeler
sig, som følger, mellem de 13 »Nabosogne «:

1)

De 2 Koborg'er er dog rimeligvis Aflæggere af det ene; men hvilke
er vanskeligt at afgøre. Jeg tænker mig, at Navnet er flyttet med
en Mand fra det oprindelige ud tiJ de 2 yngre Gaarrle.

I Ubberud Sogn:
Korsebjerg, Dyregravvæde, Husemose, Bisbjerg, Spesbjerg,
Dyred, Ernebjerg og Lille Hæsbjerg.
I Sand e rum Sogn:
Store Hæsbjerg, Kragemose (nu Grynborg), Bøllemose, Vosemose og Knudstrup.
I Brændekilde Sogn:
Store Stærmose.
I Br y lle Sogn:
Lille Stærmose, Broholm, Tobo, Skræppenborg og Lille Appe.
I Tommerup Sogn:
Store Appe, Raagcgaard , Tallerup og Højsholt.
9
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I Orte Sogn:
Brændholt, Top, Peirup og Ulskov og Ladegaard.
I Skydebjerg Sogn:
Aarupgaard.
I Rørup Sogn:
Erholm, Søndergaarde, Gribsvad og Dybmose.
IFjelsted Sogn:
Kaaberbølle (Billesbølle er af yngre Dato).
I Haarslev Sogn:
Paddesø og Rønnemose o. s. v.
I Veflinge Sogn:
Rugaard o. s. v.
I Vigerslev Sogn:
Langesø og Himmelstruphus· o. s. v.
I Korup

Sogn:

Pederstrup. I enkelte af Sognene, særlig de nordlige, har oprindelig været
flere Enestegaarde ; men de anførte er dem, der ligger nærmest
Vissenbjerg.
Næsten alle disse Enestegaarde er i Tidernes Løb blevnc
stærkt udparcellerede (ganske enkelte er maaske ogsaa blevnc
større), og et Særkende for saa godt som dem alle er, at de trods
deres Forminskelse dog af Navn er blevne>>Store«, som Store
Paddesø, Store Pederstrup, Store Tobo o. s. v. Dette lyder jo mærkeligt, at man samtidig med, at man gør en Gaard mindre giver
sio til at kalde den »Store «. - Men ingen kan benægte, at saadan
er0 det. Og naar det er saaledes, ligger det i, at man samtidii.;
gav den udparcellerede mindre Gaard eller en af Parcellerne,
Navn af »Lille«, hvorfor man var nødt til at benævne den gamle
Hovedparcel for »Store« til Adskillelse fra den eller de mindn•
Parceller. -

Denne Udstykning er for flere af Enestegaardenes Vedkommende meget betydelig. Mange af disse Gaarde har oprindelig
været paa 200 a 300 ja op til 500 Tdr. Land og derover, og nu
er flere af dem kun som en alm. Bondegaard, ja, enkelte som
Dyred, er endog helt nede paa ca. 20 Tdr. Land. I Almindelighed er disse Udstykninger paabegyndte omkring ved eller lidt
før de store Landboreformers Tid i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede og er blevne fortsat lige til vore Dage. For enkelte af
Enestegaardenes Vedkommende er der dog sket en Deling længe
l'ør, ja saa længe før, at vi nu næppe vil kunne efterspore den
helt. Af omstaaende Fortegnelse over Gaardenes Beliggenhed vil
det fremgaa, at det mærkelige Faktum, at ikke mindre end paa
:1 (6) Steder ligger der 2 Gaarde med samme Navn lige overfor
hinanden, men i hver sit Sogn; saaledes i Ubberud Sogn ligger
J,ille Hæsbjerg« 2 ), og umiddelbart op til i Sanderum Sogn ligger
»Store Hæsbjerg« 3 ). Ligeledes i den vestligste Del af Brændekilde Sogn finder vi beliggende »Store Stærmose« 4 ) helt kilet
11ul i Brylle Sogn, og i dette Sogn finder vi »Lille Stærmose « 5 )
umiddelbart op til sin Navne. Endelig i den vestlige Del af Brylle
Sogn ligger »Lille Appe« 6 ) tæt op ad Sogneskællet, paa hvis anden
Side i Tommerup Sogn vi finder »Store Appe« 7 ) (se Kortet). Paa
I·:gnen lever endnu Sagn om, at disse 3 Sæt Gaarde har været
l'orenede i Tidernes Morgen, men naar er der ingen, der ved
11oget om. Man skulde tro, at Adskillelsen i en »Stor« og en »Lille <
I .:iard maa være foregaaet, før Sogneinddelingen eller i alle Til") 1688 laa herunder 6 Tdr. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun ca. 40 Tdr. Land.
') 1688 Iaa herunder 13,58 Tdr. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun. ca. 58 Tdr. Land.
') 1688 laa herunder 14,40 Tdr. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun. ca. 84 Tdr. Land.
'') 1688 laa herunder 13,34 Tdr. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun. ca. 64 Tdr. Land.
") 1688 Iaa herunder 7,00 Tdr. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun. ca. 36 Tdr. Land.
' ) 1688 laa herunder 8,05 Td1·. Hartk., men det opdyrkede Areal
kun ca. 48 Tdr. Land. Til Sammenligning kan tjene, at
Langesø
havde 25 Tdr. Hartk. og 153 Tdr. L. opdyrket
Rugaard
56
- 205
Krængerup
14
50
søndergaarck- 36
- 17 4
Erholm
18
66
9*
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fal<ie før Sogneskellene var blevne helt fastlagte; thi det vilde
jo være ret urimeligt at lægge Sogneskellet midt igennem en
Gaards Tilliggende især ude i disse øde Egne, som her er Tale
om. Saaledes synes alt at pege hen paa, at de her nævnte Delinger
af Gaarde allerede er foregaaet meget tidligt, ja maaske før Sognedelingen, der jo antages at være sket imellem Aarene 900 og 1000.
Der er et og andet, som peger hen i den Retning, saaledes
bl. a. den Jordebog, som den bekendte Kansler, Johan Friis, har
sat sit Navn under i 1533, og som opregner alt det Jordegods,
som laa under Dalum Kloster paa den Tid . Her nævner han
baade Store og Lille Stærmose, der begge anføres at ligge i Brylle
Sogn. Dette kan ganske vist være en Fejlskrift eller bero paa
Ukendskab til de stedlige Forhold. - Men man maa dog tænke
sig, at han ved Jordebogens Beskrivelse har haft en ældre lignende liggende foran sig og saaledes vanskeligt kunde taget Fejl.
Og i alle Tilfælde kan vi ikke faa andet ud af dette, end at det
peger paa en vis Usikkerhed med Hensyn til Sognegrænsen, der
navnlig paa dette Sted, mellem Store og Lille Stærmose, er højst
mærkelig. I denne Forbindelse kan ogsaa fremhæves en betegnende
Indberetning, som Sognepræsten i Tommerup-Brylle, Hr. Jørgen
Jensen, indgav 29. April 1690, i hvilken han blandt meget andet
interessant skriver flg. om Store Stærmose: »N1iels Rasmussen i
Store Stærmose, som ligger i Brændekilde Sogn, haffuer for nogle
Aar siden aff egen Myndighed og deres Tilschyndelse, som nyder
Brændekilde Tiende, begyndt paa at ville fradrage Brylle Sognepræst Tiende af noget Render Heedejord og en Lyche ved Gaarden, i hvilchet hand og continuerer, tvert imod det som Vidnes- .
byrd vil beviise, og jeg af min Sl. Formands Tiendebog har fuldkommen Underretning om, hvilcket vel icke for Efterkommernes
Schyld, saaledes upaaanchet burde at passere! « - Her ser man
et Eks. paa, hvorledes man endog saa langt frem i Tiden forsøger
paa at forandre Sognegrænserne. Et andet Tegn, som tyder paa megen Usikkerhed med Hensyn
til Sogneskellene, finder vi i flere andre af Dalum Klosters Jordebøger, saaledes først i den for Aar 1587. H er opregnes først alle
de Sogne, hvor Klostret ejer Jordegods og nævner hver enkelt
Gaardbruger, hvorefter til sidst følger: »lnbygger udi Hæstbierg
Enemerke Skouff i Dalum Birk liggendis«l Herefter følger Nav nene paa Gaarde og Beboerne her:
»Vossemose: Anders Jørgensen, Store Hestb.ierg: Hans Kaare,
Bøllemose: Anders Ibsen, Lille Hiestbjerg: Niels Hansen,
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Kragemose: Marquar Andersen, Høebierrig: Knud Knap,
Dyrøidt: Peder Lauritzen, Ebbelycke: Oluff Kock,
Bissbjerg: Niels Lauritzen, Ellenbjerg: Rasmus Jensen,
Braaholm: Niels Pedersen, Touboe: Anders Nielsen,
Store Appe: Niels Matzen, Lille Appe: Niels Hansen,
Store Stærmose: Rasmus Madsen, Lilie Stærmose: Jep Rasmussen«. I Jordebogen for 161i nævnes de samme Gaarde, og
som ny er kommen til »Knudstrup«: Niels Hansen ; denne Gaard
nævnes dog alt i Jordebogen for 1533, da Mads Knudsen bebor
den. Men mærkeligt er d et, at hele dette store Distrikt af »lnbyggere i Hestbjerg Enemærke Skouff « er helt holdt uden for
Sogne-Inddelingen, hvilket kunde tyde paa nogen Usikkerhed med
Hensyn til, hvor de hører hen, eller til hvilket Sogn de skal henregnes; der var jo meget langt til alle Kirkerne, der ligger i det
modsatte Hjørne af Sognene.
En anden Mærkelighed for denne Egn, d er i nogen Maade
staar i Forbindelse med de topografiske Forhold, bør nævnes i
denne Forbindelse, ogsaa fordi den vist er ret enestaaende, ikke
alene her paa Fyen, men i hele Landet. Det berørte Forhold at
Kirkerne i alle de 10 a 13 Nabosogne til Vissenbjerg ligger i den
yderste, længst fra Vissenbjerg liggende Del af Sognene, har til
Følge, ~t alle Enestegaardenes Beboere har faaet meget langt til
Sognekirken, nemlig op til en Mil og derover.
Efterhaanden som de fleste af Enestegaardene er blevne udstykkede, for fleres Vedkommende endog i den Grad, at der er
opstaaede betydelige Byer, som for Baagegaards (Tommerup St.
By) og Aarnpgaards (Aarup St. By) Vedkommende, er Ulemperne
af den milelange Vej til Kirke bleven i høj Grad følelig for de
mange Mennesker, som h er bor og bygger. Man vil af disse Grunde derfor se det Sæ rsyn, at der her i den
gamle Urskov i en Kreds rundt om Vissenbjerg Sogn i Løbet af
de sidste 50 Aar er opstaaet 5 nye Kirker, hvor de mange Enestegaardes nye Beboere kan søge til. Allerede i Aaret 1870 blev
Langesø Slotskapel opført af Ejeren af Langesø for Vigerslev
Sogns sydlige Del. I 1881 blev Paddesø Kirke bygget og indviet
20. Juni 1881, hvortil blev henvist de nærmestliggende Beboere
af Haarslev, Veflinge, Vissenbjerg, Rørup og Fjelsted Sogne. Ravnebjerg Kirke blev bygget 1902, indviet 21. Decbr. og dertil henvist
den vestlige Del af Sanderum Sogns Beboere. Aarup Kirke er

II

Årbog for Odense og Assens Amter 1928

Årbog for Odense og Assens Amter 1928

492
opført 1903, indviet 8. Novbr. til Brug for den nordlige Del af
Skydebjerg Sogns Befolkning. Endelig i Aarene 1906-07 blev
BI"oholm Kirke bygget og indviet 2. Juni 1907 til Brug for de
nærmeste Beboere af Tommcrup, Brylle, Ubberud og Vissenbjerg
Sogne, betjent af Sognepræsten i Tommerup, medens Aarup er
Anneks iil Skydebjerg, Rauncbjerg til Sanderum, og Paddesø betjenes· af Præsterne i Haarslev og Veflinge og VissenLjerg og Langesø Skovkapel af Præsten i Vigerslev. I denne Forbindelse er det maaske rigtigt ogsaa at nævne
Glamsbjerg Kirke; thi om end det maa siges, at den ligger noget
udenfor den her omtalte Kreds, saa er den dog saare nær Nabo
dertil; den blev opførl Aar 1911 og lagt ind til Kjøng Kirke som
Anneks til denne og alene betjent af Sognepræsten der.
Denne hurtige Opstaaen af 6 nye Kirker paa et saa begrænset
landligt Omraade er dog vist enestaaende i Danmark og giver
tillige et nyt og smukt Billede af den gamle Røverskov.
Men forinden de 6 nye Kirkers Opførelse er der sket mange
•mdre mærkelige Forandringer, blandt hvilke man først og fremmest lægger Mærke til de store Rydninger af Skovstrækninger,
der er omdannet til Agerland, Udtørringen af store Moser og
Sumpe, Anlægning af en Mængde . nye Veje overalt og endelig
Udstykning af de mange store Enestegaarde og Opdyrkningen af
de mange øde Udlodder. Det vil føre for vidt at komme ind paa en nærmere Beskrivelse af alle de 40 Enestegaarde; vi vil derfor denne Gang nøjes
med at fremdrage nogle interessante Træk fra en enkelt af disse
Gaarde, og vi vil vælge Lille Appe i Brylle Sogn. Om denne Gaard
ved gamle Folk endnu paa Egnen at fortælle, at den en Gang i
Tiden har været større end sin store Broder, Store Appe i Tommerup Sogn. Det lyder jo ret underligt, ja, ret utroligt, at Gaarden
en Gang i Tiden skulde have været større end »Store Appe«,
der nu og alle Dage har været en Gaand paa ca. 250 Tdr. Land,
den er nemlig den eneste af de her omtalte Gaarde, som
aldrig har været udstykket, dens Areal er det samme, som har
ligget til Gaarden »fra Arilds Tid« . Dette er altsaa en ret stor
Gaard, m edens »Lille Appe « nu kun er en Gaard paa ca. 30 a 40
Tdr. Land, men skulde efter Sagnet have været større og saa
dog alligevel altid have baaret sit »Lille Appe « Navn. Dette sidste
synes at stride mod al sund Sans. Den eneste nogenlunde rimelige
Forklaring pa::i dette Forhold, synes jeg, burde søges i den Hypo-

Langesø Skovkapel.

Paddesø Kirke .

1.
I

flavnebjerg Kirke.

Broholm Kirke.

Aarup Kirke.

Glamsbjerg Kirke.

Billrdcr ar dl' !i nyt• Kirker i den store gl. Høvcrskov.
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these, at »Lille Appc « er en udstykket Parcel fra »Store Appe«,
som, skønt denne blev mindre, dog blev kaldt »Store «, fordi den
var Hoved- eller Stamparcellen.
Hvorom alting er, saa viser det sig ved nærmere Undersøgelse,
at Lille Appe virkelig oprindelig har været større end Store Appe.
Oprindelig var Lille Appe en Gaard paa op mod 350 Tdr. Land.
Denne Gaard kom tillige med alt det øvrige Gods, som hørte til
Dalum Kloster, i Aaret 1530 til Kansleren Johan Friis til Hessdagcr, der fik '' Livsbren derpaa, mod al undeholde Nonnerne og
stille et vist Antal Ryttere i Krigstilfælde. Der udgik senere, 4.

Vissenbjerg Kirke set fra Syd.

April 1548, kgl. Skrivelse, i hvilken det hl. a. hedder : »Vi Christian g. a . v., at vi af vor synderlige Gunst og for os ælskelige
Johan Friis til Ht'sselager, vor Mand og Raacls Bøns Skyld have
undt vort og Kronens Kloster Dalum fri Birkeret i Sognene,
Sandrum, Hielløsse, og Brendkil, desligesle i Hesbergh og Daldcmosse Grund og Ejendom med alle Gaarde, Bygge og Boliger derpaa og i Bellinge og Rendoldt Byer, saa fri som noget Birk her
paa Landet i Danmark friest nyder ; har nogen Tiltale til nogen
paa foreskrevne Sogne og Byer eller paa forskr. Grund, skal demH'
tiltales først til Dalum Birketing ligesom til sit eget rette Va'nll'thing (Kancellireg. S. 382). -
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Ogsaa i denne Skrivelse møder vi Usikkerheden om hvilket
Sogn ,,J-Iesbergh og Daldernose Grund « h ører til. ,,Dalder:ioselws«
har et lille Jordtilliggende og ligger m ellem Tobo og SkræppenIJorg Skove, og paa Kortet i Matrikelkontoret ser det ud, som om
det er en Parcel, udstykket fra Lilie A ppe, ligesom Gaarden ,, EdslJ]erg« ogsaa synes at være udstykket derfra ; men det er sket meget
tidligt. sikkert før Aar 1500. '
Samtidig med, at Johan Friis har overtaget Dalum Kloster.
maa han have indrettet et Teglværk i ,,Jlestbjerg Skov «, derson~
det ikke alt var sket før ha.ns Tid. Og til at drive dette Teglværk
har han indkaldt Tyskere (hvorom der ogsaa endnu lever Minder
blandt Egnens Befolkning), og disse fremmede Folk fik som Løn
for deres Arbejde overladt hver et Stykke Jord, forskellig i Størrelse efter den enkeltes Kvalifikationer, og til dette Brug blev
Ulle Appe udstykket 8 ) og Teglværket Jagt paa denne Gaards
(}rund. Paa denne Maade fremkom foruden Edsbjerg og Daldemose, der som nævnt tidligere var bebygget, nu Vittenberg, Nyrn/Jerg, Brunsvig, Skauenborg, Skaffenbjerg, Leipziglws, Wosehizs,
Troyeborg, W enncrslzmd,. Lindemoselrns, Suineholm, Trælleborg
og selve Teglgaarden , h vor .Tosep Dirk.op residerede, ligesom Niels
Tysker selv boede paa »Halvgam·den« Lille Appe.
Læserne vil heraf se, at man alt i Begyndelsen af det 16de
Aarhundrede forstod at udstykke en stor, mager Bondegaard i en
\længde ( 16) smaa Boelsteder, som man skulde tro, at vor høj111oderne Udstykningsforening havde været henne at studere, for
dPn tog Model til Statshusene.
Hvor selve Teglværket laa, kan nu ikke med fuld Sikkerhed
:111gives; m en der er en til Vished grænsende Sandsynlighed for,
: 1! det har ligget i Nærheden af ))Vittenberg«. Værket var nemlig
ikke i Drif~ i. ret mange Aar; men efter Troels Lund skal der dog
lin være bl virket Tagsten til Frederiksborg Ladegaa rd 1GH3. Efter Johan Friis' Død blev Jacob Ulfeld (1571) forlenet med
I l:tlnm Kloster; men han misteclc allnede Lenet i 1579. I hans Tid
hl<•v Hestbjerg Teglværk nedlagt; det hedcler n emlig i Jordebogen
I !187 : »Epther som Closters Theglloffuen wdi Jacob Ulfeldts tid er
I iliffuen afflagd, for Skouffuen ickie kunde thaale det len ger, som
<·11 partt aff Skouffhoerne och andre der neruerendis h auffuer
") Oprindelig en Gn:ird p:i:i c:i. 18 Tdr. Hartkorn, af h vilke der i
I fi88 va r op<lyrl«•l (':I. 100 Tdr. L:ind, fordelt paa smut.lige Parcl'll er.
10*
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aggit der wed thill huer epther som band kunde affsted komme
och boede næir thill, saa er dennom nu paalagd y dett sted adt
agtee huer 10 lesz wedt thill Closteridt Aarlig. « _
. De mange tyske Navne paa de smaa Jordbrug uden om
Lille Appe er bevarede til denne Dag, altsaa gennem 400 Aar, og
fortæller os lidt om, hvilken Egn af det store Tyskland de Mænd
kom fra, som her fik et nyt Hjem og var med til at lave Tegls.ten under. de~es Herskab paa Dalum Kloster. Tyskerne var den
Caang dygtige I Teglstensfaget, en Færdighed, de hnr bevaret til
~ore Dage, da det jo, som bekendt, endnu i sidste Menneskealder
ikke er helt ukendt at indforskrive Tyskere til Hjælp ved danske
Teglværker. Baagegaard pr. Tommerup 18. Oktbr. 1927.

Korsebjerg: Stuehuset opført 1809, men senere forkortet
i begge Ender.

En Undersøgelse angaaende

Korsebjerg

og

Personer

og

Slægter

derfra.

Af Fr. Hjort.

K

ongevejPn fra Odense til Middelfart gaar i en snorlige Linie
de første l 1/ 2 Mil og er paa dette Stykke jævnt stigende;
dette vedbliver den med, indtil den naar sit højeste Punkt lige før
Vissenbjerg Kirke, hvor den er ca. 400 Fod over Havet. Men
den sidste 3 / 4 Mil løber Landevejen rundt om de stejleste Bakker
og dybeste, mellemliggende Lavninger for at undgaa for bratte
Stigninger og bliver derfor zigzagformig. Naar man kommer ad
denne Vej fra Odense og er naaet nær til den vestligste Grænse
nf Ubberud Sogn, har man paa højre Haand den gamle og af
mange kendte Enestegaard Korsebjerg, hvis Jorder Hovedlandevejen passerer. Selve Gaardcns Bygninger ligger ca. 250 Fod
nver Havet; men det højeste Punkt, »Skelbjerg«, der ligger lige
syd for Landevejen ved 5 1 / 2 Mil-Stenen, naar en Højde af 300 Fod.
Nu er denne gamle Gaard, som saa mange andre, stærkt udparc1dkrd, saaled1"s at der næppe er 40 Tdr. Land til selve Korsebjerg,

