
R y t t e r g o d s b ø n d e r. 
Af Avnslev og Bovense Sognes Historie X. 

Ved Albert Thomsen. 

VED en Omordning af den danske Hær, som fore• 
toges i Christian den Femtes første Regerings• 

aar, oprettede man en national Rytterhær, som ikke 
skulde ligge i Garnison i Fæstningerne, men spredes 
ud over Landet, saaledes at Bønderne paa Krongod• 
serne stillede en Rytter for hver 8 Tdr . . ,Hartkorn, 
enten derved, at Fæsterne selv paatog sig Tjenesten, 
eller saaledes at de hvervede Soldater og stillede dem 
i deres Sted. Mange Steder blev der desuden paa 
større Fæstegaarde indkvarteret hvervede Ryttere, for 
h vis Underhold Bønderne skulde sørge. 

I den skaanske Krig (1675-79) gjorde den nye 
Rytterhær udmærket Fyldest, men Regeringen blev 
tillige snart klar over det uheldige i, a t flere Tusinde 
danske Bønder saaledes i Aarevis var borte fra deres 
Virkeplads; Landbruget led for haardt derunder. Der• 
for gik man over til at erstatte dem med hvervede 
Ryttere, som skulde have Kvarter i Gaardene. Bøn• 
derne skulde saa yde fuld Forplejning baade til dem 
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og deres Heste mod til Gengæld at vinde Fritagelse 
for Landgilde og Skatter. 

Oprindelig var der kun 4 Rytterregimenter, an• 
bragt paa hver sit >)Ryttergods«, eet paa Sjælland, eet 
paa Fyen og to i Jylland. Men ved Krigens Begyn::. 
delse fordobledes Antallet; og senere kom der endnu 
to Regimenter til. Af disse ti Regimenter laa de to 
her paa Fyen, det ene i Nord-, det andet i Østfyen. 
Ved en Omordning 1715- 18, i den store nordiske 
Krigs sidste Tid, oprettedes endelig 12 store >)Rytter::. 
distrikter«. De to fyenske Regimenter samledes til 
eet Distrikt omkring Odense, hvor Kongen ved Køb 
eller Mageskifte · >)afrundede« Kronens gamle Besid• 
delser, og samtidig (1718) lod han ved Auktion bort::. 
sælge Hovedparten af Nyborgegnens Krongods. 
Rytterne fik for Eftertiden deres Kvarter paa Distrik• 
tets Hovedgaarde eller i Barakker derved, og Bønderne, 
som altsaa nu slap for den direkte Forplejning af 
Ryttere og Heste, skulde til Gengæld svare en aarlig 
Afgift (Portionspenge) til Rytterdistriktskassen, dels 
i Penge, dels i Naturalier og Hoveriarbejde. 

Et halvt Aarhundrede senere ophævedes Rytter::. 
distrikterne, og Godserne bortsolgtes ved store Auk. 
tioner; det fyenske solgtes i 17 64- 65. 

Det er i store T ræk Ryttergodsernes Historie, 1) 

men i nærværende Arbejde vil det hverken være det 
administrative eller det militære ved denne Hærord• 
ning, som interesserer os, vi vil kun ud fra enkelte 
af de mangfoldige Arkivsager, som Ordningen affødte, 

l) Se K. C. R o c k s t r o h : >>Udviklingen af den nationale 
Hær 1614- 1708, 1- II, og samme Forfatters >>Frederik !V's Gods= 
politik 1715-20 (Hist. Tidsskr. 9. R. 3. B.) og Prof. Poul J oh s .. 
J ø r g e n s e n s Oversigt i Salm. Leks. XX. 650. 
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hente de Oplysninger frem, der kan give os Indblik 
i Bøndernes Vilkaar her paa Nyborgegnen ned mod 
Aar 1700. 

* * 
Første Gang vi træffer paa Rytterne, er i Indbe• 

retningen fra Kommissionen af 30/ 8 1660 om Tilstan• 
den paa Krongodset paa Fyen og Langeland,1); ved 
e'n Del af de bedst »bevendte« af kgl. Majestæts 
Gaarde staar Bemærkningen: >)ansloges til Rytterhold«. 
Regeringen havde allerede dengang Planer om at ind• 
kvartere Dele af Hæren ude hos Bønderne. I Avns• 
lev og Bovense Sogne, h vor de >)øde« eller ødelagte 
Gaarde var talrigere end de, der var >)ved Magt 
og bevendte«, kneb det med at finde Gaarde, som 
kunde bære den nye Byrde; i Avnslev var der ingen, 
i Skalkendrup 2, i Korkendrup 1., i Bovense ingen, 
men i Rejstrup alle 12 Gaarde, altsaa ialt 15 Gaarde 
af de 47, Kronen ejede; omtrent efter den gamle Ud· 
skrivningsregel: fem Bønder giver en Soldat. 

Orden og Mening i Sagerne kom der dog først, 
da det nationale Rytteri oprettedes i 1670.2) Den 
Kommission, som her paa Fyen skulde tilrettelægge 
Arbejdet, bestod af Sten Bille og Christian Holck; 
de rejste om fra det ene Krongods til det andet og 
gennemgik, sammen med Amtmanden eller Amtsskrive• · 
ren og en Officer, Godsets Jordebøger og udvalgte de 
til Rytterhold bedst egnede Gaarde, hvis Størrelse 
gennemsnitlig skulde være 8 Tdr. Hartkorn. Der• 
efter kørte Herrerne omkring, tog Syn paa Gaard og 

l) Albert Thomsen: Fra Svenskekrigens Tid (Svendborg Amt« 
1926). 

2) Rockstroh: D. nationale Hær II, 10 ff. 
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J ord, samlede Bønderne i de enkelte Byer og spurgte, 
om nogen af dem selv vilde ride som Rytter for Gaau 
den eller holde en dertil egnet Karl med Hest og 
Uniform. Alle Bønderne her paa Nyborg•Godset 
undtagen 2 svarede ja dertil, og opnaaede derved 
Frihed for Landgilde, Matrikkelskatter, Ægtkørsel og 
en Del andre Byrder, og samtidig slap de for at staa 
under Ridefogeden og Amtsskriveren og for at faa 
en hvervet Rytter indkvarteret. Det fik nemlig de 
Bønder, der ikke vilde ride selv. 

Intet Sted i Landet var det saa vanskeligt at finde 
tilstrækkelig mange gode Gaarde til Rytterhold som 
paa Nyborgegnen. En af Kommissærerne, Hans Ditl. 
Steensen, skriver i et Brev til Hans Schack, at der 
her i Amtet er langt flere øde end besatte Gaarde; 
der er anvist 1000 Tdr. H tk., men deraf vil neppe Halv~ 
delen kunne anvendes. »J eg vilde ikke have troet det, 
om jeg ikke med mine egne Øjne havde set det. Jeg 
har aldrig i mit Liv set saa højt skyldsatte Gaarde . 
. . . . De lavt skyldsatte og besatte Gaarde er kom~ 
met bort fra Amterne, og kun de, der ikke duer, er 
blevet tilbage.« Selv om Oberst Steensens U d taleise 
om de øde Gaardes Antal ikke er helt rigtig - i 1664 
var 15 øde af Avnslev-Bovenses 90 Gaarde - saa 
vidner Brevet dog om det kummerlige Indtryk, den 
krigshærgede Egn maatte gøre paa en Fremmed. 

For at faa de øde Gaarde »besat« greb man til 
den U d vej at give dem til u forsagte og driftige unge 
Bønder, s~m man lovede Bygningshjælp og Frihed 
for al Skat og Tynge i nogle Aar, til de fik Gang i 
Driften, og derefter skulde de stille Rytter lige med 
de øvrige Bønder. 

Alligevel varede det adskillige Aar, før hele denne 
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mærkelige nationale Rytteriordning traadte i Kraft; 
mange Steder her paa Øen maatte der købes Jorde• 
gods og lægges til Krongodset, for at man kunde faa 
tilstrækkelig mange brugelige Ryttergaarde. 

Og saa kom imidlertid den skaanske Krig, og 
inden den var forbi, indsaa Regeringen som før nævnt,. 
at Bonderytterne, trods deres Mod og Tapperhed -
vistnok alligevel bedre kunde undværes i Hæren end. 
hjemme paa Markerne. En ny Ordning forberedtes. 

I Henhold til en kgl. Forordning af 27 / 10 1680 
skulde der rundt om Ryttergaardene indkvartes hver• 
vede Ryttere, som skulde have fuld Forplejning. Sol• 
daten spiste ved Bondens Bord, sov i det anviste 
Sengeleje og delte Ild og Lys med Husets Folk. Men 
hvis han havde Kone og Børn, kunde han forlange, 
at Bonden afstod til ham 6 Fag Hus med en Skor• 
sten, skaffede ham et Sengested med 2 Dyner og en 
Hovedpude samt aarlig 6 Skippund Lys og fornøden 
Ildebrændsel. Og dertil kom saa 3 Tdr. Rug, 3 Tdr. 
Byg, 11/ 2 Skpr. Havregryn og en Slettedaler om Maa• 
neden til at købe Flæsk og Kød for. 

Til Rytterens Hest skal Bonden udvise Græsgang 
om Sommeren og give ham Hø, Hakkelse og 4 Tdr. 
Havre til den om Vinteren. 

I en anden kgl. F ot·ordning fra samme Aar b e• 
stemtes det, at hver »Rytterportion« i gode Aar, naar 
Gud velsigner Grøden, skal afgive nogle Skæpper 
Korn til et Magasin, som oprettedes ved hvert Regi• 
ment, og hvorfra Bønderne saa igen kunde forhjælpes 
med Sædekorn i trange Aar. 

Officererne faar intet med Bønderne at gøre, de 
sorterer under Amtmanden og Landkommissærerne. 
Den ene af de to fyenske Kommissærer var Claus 
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Rasch paa Raschenberg. De skulde føre virksomt 
Tilsyn med, at ingen af de to Parter, Rytter og Bonde, 
gik hinandens Rettigheder for nær. Den Øvrigheds• 
person, som var bedst kendt paa Godset, var Regi• 
mentsskriveren. Han førte alle Regnskaber og tog 
sig af de forefaldende Retssager. 

* 
Det var Ritmester von Doneps Kompagni, der 

1680 rykkede ind i Landsbyerne her paa Nyborg• 
egnen. De fleste af »Kronens Tjenere« fik en Soldat 
i K varter; af Officerer var der ingen i Avnslev og 
Bovense, kun en Kornet, anbragt i Jens Hornbles 
»Bondeejendom« i Skalkendrup. Løjtnanten boede i 
Ullerslev, Ritmesteren i Ørbæk. 

En Protokol fra 1680 over Ryttergodsets Ind• 
rettelse i Fyen1) indeholder en Række værdifulde 
Oplysninger baade om Bønderne, deres Tilstand og 
Gaardenes Brøstfældighed, og om Rytterne. 

Nogle af Bønderne sidder saa haardt ved det, at 
Kommissionen indstiller dem til Fritagelse for alle 
Afgifter i indtil 2 Aar »formedelst Armod og Fattig• 
dom samt anden ulykkelig Tilfald«. 

Paa de ødelagte og forfaldne Bygninger maa der 
ofres mange Penge, hvis de skal gøres ordentligt i 
Stand. Jep Justesens øde Gaard i Avnslev, hedder 
det saaledes, kan ikke opbygges for mindre end 85 
Rigsdaler. 

Det varede endda kun et Par Aar, saa maatte 

l) Protokol over R y t t e r g o d s e t s Indretning udi Fyen ... 
l. Aug. 1680 (Indkomne Breve og a. Dokum. fra Kommissari· 
erne v. Ryttergodsets Indretning 1680-82; Rigsarkivet). 
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enkelte af de daarligste Gaarde kasseres som utjenlige 
til Rytterhold.l) 

L a u r i t s P e d e r s e n s G a ard i N eder by blev 
»udskudt« i 1682. Baade Stuehus (14 Fag i Nord) 
og Laden fattedes Ler i Bindingsværkstavlene. Han 
har dyrket al sin J ord undtagen 5 Tdr., som ligger 
usaaet hen, men han har kun 5 Bæster, saa han maa 
pløje ved andres Hjælp. Ellers er der i Stalden l Ko, 
2 Kalve, 2 Faar og l Svin, en beskeden Besætning, 
set med vor Tids Øjne. Gaarden hørte til de største; 
14 Tdr. H artkorn var den sat til. Han har Græs~ 
ning i Kohaven og Fællesskoven til 3 Høveder, men 
han mangler i det hele 3 Bæster, 3 Køer og 6 F aar 
i at have tilstrækkelig stor Besætning. 

H a n s R a s m u s s e n s G a ard i Avnslev blev kas• 
seret samme Aar »for Armods Skyld«. Der er 10 
Bindinger Stuehus, temmelig ved Magt, og 9 Fag 
Fæ- og Ladehus, staar paa Tegl og Stolper. Han 
driver selv al J orden og har Sædekorn nok. Der er 
6 »vaage Bæster« og l Ko, og han bør desuden have 
2 Køer og 8 Faar. Ret til Græsning i Avnslev Ko~ 
have til 2 Høveder og til l i Fællesskoven. 

I et jordløst Hus bor Substituten2) Willum Lau~ 
ridsen, men det blev allerede 1680 udskudt paa Grund 
af Mandens Fattigdom. 

J e n s J e s p e r s e n s Gaard i Skalkendrup blev 
kasseret i 1682. Han kunde ingen Soldat have at 
svare ·til, thi »han haver ingen Midler, mens nylig 
kommet til Stedet, og Gaarden haver altid været for 

l) J ordebog 1686-87 over Gaarde, som formedelst Armod 
er udskudt af Ryttergodset !Dokum. og Akter vedk. Komplet~ 
teringen af Ryttergodset i Fyen 1686-91; Rigsarkivet.) 

2) Substitut: en Stedfortræder for Degnen. 
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højt skyldet og i lang Tid standen øde.« Der er 2 
Huse, et Stuehus paa 12 Bindinger og et Fæ- og 
Ladehus af samme Størrelse, slet Bygning altsammen. 

Den nye Mand er ellers dygtig nok; han har al 
Jorden under Plov uden andres Hjælp, og Besæt• 
ningen er ret stor: 6 >)vaage« Bæster, l Ko, 2 Kalve, 
3 Faar og 9 Grise. Bør endnu have 2 Bæster, 2 
Køer og 6 Faar. Hartkornet er 13 Tdr. Han har 
ingen Græsning uden F ællesbed, altsaa Byens fælles 
Overdrev. 

Om T y b e n N i e l s e n s Gaard i Skalkendrup 
hedder det, at den ))er øde og findes hverken Stik 
eller Stage paa Stedet og er H. kgl. Majestæt tildømt 
A~ 1681. Gaarden er for højt skyldet, des Aarsag 
ingen den villet antage«. Det halve af J orden drev 
J ens J es persen, den anden Halvdel havde Præsten, 
Hr. Søren. 

Ved Matrikuleringen· i 1688 blev Tyben Nielsens 
Gaard sat ned fra 13 til 55/ 8 Tdr. Hartkorn. 

G r ø n h o l t blev kasseret 1685 ))formedelst Gaar• 
den var forfalden og blev forundt daværende Herreds• 
foged i Vinding Herred, Peiter Nielsen, at nyde til 
sin Herredsfogedgaard, og ogsaa efter sin Afgang nyder 
han den paa Livstid.<< 

Saaledes blev ogsaa Matthias Jepsens H u s i 
S t r a n d t v e d udskudt, fordi han som Skovfoged 
over Vinding Herred skal ))nyde det fri for Skatter, 
Landgilde og Arbejde.<< 

* * 
Ryttergodset i de to Sogne omfattede iflg. Ma• 

triklen 1688 15 Gaarde i Avnslev, 11 i Skalkendrup, 
4: i Agtved, 6 i Korkendrup, 6 i Bovense, og des• 
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uden Skrøbeshave, de to Aaskovgaarde og nogle Huse. 
Heri er dog medregnet de oven,for omtalte »udskudte« 
Gaarde og Huse, samt de S e l v e j e r e, som Kongen 
havde Højhedsret over. 

De var kun fire i Tal, og ved en Undersøgelse 
i 16901) maatte de fremlægge Beviser for, at de besad 
deres Gaard med Rette. De tre accepteredes: H a n s 
H a n s e n i Avnslev fremviste Skøde paa, at han havde 
bekommet Gaarden i 1672 med sin Formands Enke; 
P e t e r H o m b I e i Skalkendrup havde iflg. Skøde af 
1681 arvet sin Gaard efter sin Far og siden købt 
sine Søskendes Arvepart; og M a d s J e n s e n i Kor
kendrup havde købt sin Gaard af sin Stedfader alle
rede i 1662. 

Den fjerde Selvejer, J ep J u s tesen, i Korkendrup, 
var nylig død; han havde ellers et Tingsvidne fra 
1680 paa, at han var Selvejer og havde købt Gaar" 
den af Borgmester Jens Madsen i Nyborg, men den 
blev alligevel tildømt Kongen, fordi J ep skyldte Re• 
stancer for mange Aar. 

* * 
Med visse Aars Mellemrum blev der foretaget en 

Undersøgelse af Forholdene paa Ryttergodset, og vi 
vil nu tage en af disse »lnkvisitionsprotokoller« for 
os og gennemgaa de Oplysninger, den kan give. 

»Inquisitions.Protokol ved Oberst Schack Brocb 
dorffs Rytteridistrikt i Fyen 1692«2) indeholder saa• 
ledes baade Bøndernes og Rytternes Navne, Gaar• 
den es Udsæd, Besætningens Størrelse, Oplysninger om 
Bygningerne, om Skove og Moser og adskilligt andet. 

l) Jordebogen 1686-87. 
2) I Landsarkivet i Odense. 
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Vi tager et Par Eksempler. 
I Gaarden Nr. l. i Avnslev bor Unge Hans 

H a n s e n, forhen Christen Ibsen; dens Hartkorn er 
8 Tdr. 7 Skpr. 2 .F dk. 1 Al b. 

Bonden har i Aar saaet i sine Marker 3 Tdr. 
Rug, 5 Tdr. Byg, l T d. 6 Skpr. Blandkorn, 3 Tdr. 
Aur (Havre), l Skpr. Boghvede og l Skp. Ærter. 
Han avler aarlig 5 Læs godt Hø. 

»Flittig Mand« staar der tilføjet med Blyant. 
»Maadelig (nogenlunde) ved Magt«. 

Gaarden har fire Længer: 16 .F ag i N ord, 16 i 
Vest, 18 i Syd og 16 i Øst. 

Den er »maadelig« ved Magt, og dens Brøst
fældighed takseres til 8 Rdl. 32 Sk. 

Rytteren hedder Hans T ambour, og der er ind• 
rettet 6 Fag >)Rytterhus« til ham i vestre Længe. 
»Har Sengeklæder til Rytteren.« 

Besætningen bestaar af 6 Bæster, 2 Ungnød og 
8 .Faar og Lam. 

I O l u f N i e I s e n s (før Niels Rasmussens) Gaard 
i Bovense er Rytteren Hans Møller indkvarteret. 
Hartkornet er det normale for en Ryttergaard: godt 8 
Tdr. Bonden er temmelig flittig og maadelig ved Magt. 

Hans Udsæd: 3 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, 5 Tdr. 
Havre, 4 Skpr. Boghvede og 2 Skpr. Ærter. Han 
avler 6 Læs Hø og har 3 Tdr. Land udlagt til Græs• 
ning for Rytterhesten, og lig~ saa meget til sine 
egne Bæster. 

Gaarden har 4 Længer: 15 Fag i Øst, 20 i Nord, 
12 i Syd og 9 i Vest. Rytteren har 6 .Fag i den 
nordre Længe. 

Besætningen udgøres af 6 Heste, 3 Køer, 2 U ng• 
nød, l Kalv, 2 Svin og 8 Faar og Lam. 
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Oluf Nielsen klager over, at han for 2 Aar siden 
kørte for Generalløjtnant »Pless«1), og da kom et af 
hans Bæster til Skade, saa han .vilde jo nok have 
lidt Vederlag derfor. 

S t r a n d s k o v havde ligeledes 8 Tdr. Hartkorn, 
Manden hed Niels Hansen. Han driver al sin Jord 
selv, undtagen 4: Tdr. Land, som ligger ledig til Ryt~ 

terhestens Græsning, og l T d. til hans eget K vægs 
Græsning og T øj ring. Han saar hvert Aar 3 Tdr. 
Rug, 21/ 2 T d. Byg, l T d. 4: Skpr. Blandkorn, 3 Tdr. 
Havre og 4 Tdr. Boghvede, men klager over at »han 
haver megen ond Ager og Sand~ J ord(<. Han er »maa~ 

del i g ved Magt«, og >)J orden til denne Gaard er Skov 
·J ord, som bestaar i rød Sand, der si el den gifver godt 
Korn«. 

Han har »Gjærdsel og Staur(< nok, Tørveskær 
lejer han, men til »Bageved slaar han nogle Stabher 
op paa hans egen Grund.(< 

Gaarden er firelænget: 18 Fag i Nord, 17 i Syd, 
17 i Vest og 8 i Øst. Rytteren har 6 Fag i den 
vestre Længe. 

Besætningen bestaar af 5 Heste, 
nød, 16 Faar og Lam og 7 Svin. 
behøver en Hest. 

i Køer, 4 Ung~ 
Tilføjelse : han 

- Det er som man ser ret fyldige Oplysninger. 
denne . Inspektionsprotokol giver om de enkelte Gaarde, 
Men det vil blive ensformigt og formaalsløst at gen~ 
nemgaa dem alle her; vi foretrækker at sammenar~ 

bejde Oplysningerne. 
H vad nu, for det første, J o r d e n selv angaar, 

da viser det sig, at der for de fleste Gaardes Ved~ 
kommende er foretaget en Nedsættelse i Hartkornet 

1) Generalløjtnant Samuel Chr. v. Plessen. 
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siden Matrikuleringen i 1688. Det drejer sig ikke 
om store Tal, f. Eks. er de 10 Ryttergaarde i Skal• 
kendrup som i 1664 stod til c. 89 T d r. Hartk., nu 
reduceret fra c. 66 Tdr. (i 1688) til c. 62 Tdr. Men 
Nedsættelsen, der omfatter de allerfleste Gaarde, viser 
dog, at Oberst Steen.sens Bemærkning om de altfor 
højt skyldsatte Gaarde ikke har været helt forkert. 
Hartkornet er ved disse Reduktioner kommet saa 
langt ned, at de fleste ·Gaarde slet ikke staar til de 
8 Tdr. H tk., som skulde være det normale for hvert 
»Læg«; mange har kun et Par Tdr. De 11 G a ard e 
i Avnslev har tilsammen 70 T d r., og gennemsnitlig 
kan der ikke blive mere end c. 6 Tdr. pr. Gaard. 

Bovense Sogn var i 1688 ansat til c. 184 Tdr. 
Hartkorn, og da Sognet har c. 1275 Tdr. Land, gik 
der altsaa godt 8 Tdr. paa hver Hartkornstønde. l 
Avnslev Sogn var Forholdet omtrent det samme. 

Ved de enkelte Landsbyer findes en Bemærkning 
om J ordens Værdi som Agerland. F. Eks. hedder 
det om Bovense: 

»J orden til denne By bestaar mest af rød Sand, 
formedelst det har været Skov J ord, og er J orden 
kal•agtig og ey god Korn • J ord«. 

Det stemmer jo godt med de gamle Beretninger 
om Sognets mange Skove og Navnets Oprindelse: 
Bøgenæs. 

Om Korkendrup : »Vest ved Byen har de god 
Jord og upaaklagelig, bestaar af god Muld; men ellers 
har hver Mand efter deris Skyld (en Del) U•Jord, 
som fast icke er tjenlig til at saa; og den øvrige 
J ord bestaar af rød Ler og Sand.« Saavel den gode 
Jord som den slette fordeltes jo i Fællesskabstiden 
ligeligt mellem Bønderne. 
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Om Aaskov: »J orden til disse tvende Gaarde er 
høj leeret Banker i de tvende Marker, og den 3die 
Mark, som kaldes M a a l s b j e r g Mark, sid sur leret 
J ord. Har nok U d jord, som ligger ved Grønholdt .. . 
og er slet J ord.« 

Det ser ud til at disse to Gaarde har haft deres 
egne Marker som en lille Landsby for sig. »Maals• 
bjerg« kendes ikke mere, medmindre det kommer af 
»Maglebjerg« ved Korkendrup. 

- For hver Gaard er, som det fremgaar af Eb 
semplerne foran, anført dens Udsæd. T allene er meget 
smaa. 2- 3 Tdr. Rug, 3- 4 Tdr. Byg, 2-3 Tdr. Havre, 
et Par Tdr. Blandkorn og undertiden et Par Skæp• 
per Ærter eller Boghvede. 

Hvede nævnes slet ikke, men maa tidiigere have 
været dyrket, thi denne Kornsort forekommer engang 
imellem i de gamle Landgildeydelser i Matriklen 1662. 

Om Foldudbyttet har vi desværre ingen Oplys• 
ninger vedrørende de enkelte Gaarde her; Høsten 
1692 var ellers allevegne ualmindelig god, »saa rig 
og overflødig, som den ikke udi mange Aar havde 
været«.1) Men Aaret efter var et elendigt Misvækst• 
aar ligesom adskillige af de foregaaende f. Eks. 1675, 
1684 og 85. 

Om Simon Nielsen i Korkendrup bemærkes det 
i Inspektionsprotokollen, at han har haft Misvækst i 
3 Aar, og om en anden Bonde der, Knud Rasmussen, 
at han >)haver ellers haft Misvækst s o m d e a n d r e(<; 
det samme gælder Peder Hansen i Aaskov. 

Men andetsteds fra ved vi, at en normal Høst 
sjælden gav mere end fra 2 til 4 Fold paa Bønder• 
gaardene, lid t mere paa H erregaarde; og i daarlige Aar 

1) Eireherods Dagbøger. 
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avlede man ofte ikke engang saa meget, som man 
havde saaet. 

Derfor maatte ogsaa mange Bønder hen paa Vin• 
teren laane Foder• og Fødekorn og om Foraaret 
Sædekorn af Regimentets Magasiner. 

Bønderne var jo forpligtede til at udlægge J ord 
til Rytterhestens Græsning, og flere Steder nævnes 
2 a 3 Tdr. Land, som er anvendt dertil. Just Hansen 

i Aaskov >>driver al sin J ord undtagen 3 Tdr. til hans 
eget Kvægs Græsning.<< 

Ogsaa H ø a v l e n var Kommissærerne interesse• 
rede i af Hensyn til Hestens Vinterfoder. De fleste 
Gaarde avler 5-6 Læs Hø aarlig, men de Læs var 
langt mindre end Nutidens. Peder Hansen i Aaskov 
>>kand avl~ godt Hø aarlig 6 Læs og Mosefoder 6 Læs.<< 

B r æ n d s e l maa der jo ligeledes sørges for, baade 
til Rytter og Bonde. Niels Hansen paa Strandskov 
opgiver, som tidligere omtalt, at han selv har lidt 
Krat, som giver Træ til Ovnen og Brændsel til Bag• 
ni n g; Tørveskær lej er han derimod i en andens Mose. 
De to Bønder i Aaskov kan ligeledes selv saa nogen• 
lunde forsyne sig med Ovnbrænde af deres Skovpar• 
ter, Tørvemose har de ogsaa, men >>Bageved<< faar 
den ene paa Hellerup, Jen anden »ved Nyborrig 
Kjøbing<< for 4 Rdlr. aarlig. 

Vender vi os dernæst til Gaardenes B e s æ t n i n g, 
undrer det os ved første Øjekast at se det store An• 
tal Heste og det ringe Antal Køer, der fandtes: 

Heste Køer 

11 Gaarde Avnslev (c. 70 Tdr. Htk.) . .. 63 31 
10 )) Skalkendrup (c. 62 Tdr. Htk.) 59 26 
5 )) Bovense (c. 32 T d r. H t k.) . . . 26 10 
7 )) Korkendrup (c. 49 Tdr. Htk.) 44 23 
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Det almindeligste er 6 Heste til hver Gaard paa 
c. 6-8 T d r. H t k., thi man regnede med, at der helst 
skulde 6 Heste for Ploven, hvis det skulde blive til 
noget med Pløjningen. Derfor hedder det ogsaa om 
tlere af Bønderne, at de >)behøver l Bæst«, .dersom 
de kun har 4 eller 5. Af samtlige 37 Ryttergaarde 
har de 21 hver 6 Heste, gennemgaa'ende l pr. T d. 
Hartkorn. 

Der holdtes ikke engang halvt saa mange Køer 
som Heste; der var sjælden flere end 2 paa en al• 
mindelig Gaard, og Grunden er den ganske simple, 
at Produktionen af Mælk, Fløde, Smør o. s. v., kun 
var beregnet til eget Brug; det var meget faa Gaarde, 
som kernede saa meget Smør, at der kunde sælges 
noget af det. Holdes der 4- 5 Køer, ja et enkelt 
Sted endog 6, faar Manden gerne Betegnelsen »flittig« 
i Protokollens Margin, og med en saadan Overflod 
af Malkekvæg har han vel ogsaa af og til kunnet 
føre et Par Pund Smør til Nyborg Torv. 

Paa hver Gaard var der saa desuden et Par 
>) Ungnød«, ganske unge Kreaturer, og en Kalv eller 
to; i de 11 Avnslev•Gaarde fandtes saaledes 26 U n g• 
nød og 10 Kalve. Kvier nævnes kun faa Steder, og 
af Stude, som jo i Jylland opfededes i stort Antal. 
forekommer her kun ialt 4:. Den eneste Tyr, der 
omtales, ejede Just i Aaskov, og der berettes med 
Vemod om dens dødelige Afgang, men sandsynligvis 
har Bønderne i hver Landsby som andre Steder haft 
en >)Bytyr« opstaldet i en af Gaardene til Byens 
Bedste; vi beskæftiger os jo kun med Kronens Gaarde. 

Svineavlen, som for det moderne Landbrugs Øko• 
nomi spiller saa mægtig en Rolle, stod dengang paa 
et yderst primitivt Standpunkt. Antallet svarer om• 

lO 
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t rent til Køernes, altsaa 2-3 til en almindelig Gaard; 
flest har Strandskovmanden, og han har vel efter 
gammel Skik haft sine 7 Svin gaaende paa Olden i 
sin lille Skov. Men Egnen var jo i det hele fattig 
paa »Bønderskov«, hvor man kunde holde Svinene, 
og derfor nøjedes hver Gaard med de 2-3-4 Styk• 
ker, som man ansaa for nødvendige til Husholdningen. 

Derimod er Antallet paa Faar og Lam ret impo• 
nerende: 7-10 paa hver Gaard (f. Eks. i Avnslev 
96, i Skalkendrup 84, i Korkendrup 80). En Del 
Bønder har 14- 15- 16 hver. Man satte Pris paa 
disse nøjsomme, nyttige Dyr; det røgede eller saltede 
Faarekød hørte til de vigtigste Fødemidler om Vin• 
teren, ligesom Ulden og Skindet var uundværlige for 
Bøndernes Beklædning. 

Om G a a r d e n e s Udseende og Indretning giver 
Rytterprotokollen ikke mange Oplysninger, men det 
opgives dog allevegne hvor mange Længer der er, 
hvor mange Fag i hver, og hvor Rytterværelset er 
beliggende. Det viser sig saaledes, at af de 37 Gaarde 
har de 16 fire Længer, de 18 tre Længer og kun 3 
Gaarde nøjes med to Længer. Om en af de trelæn• 
gede hedder det, at den er ombygget til fire Længer 
for nylig. Zangenbergs Undersøgelser af de gamle 
danske Gaardtyper1) viser, at den eenlængede Form 
er den ældste, men den forekommer altsaa ikke mel• 
lem vore Gaarde, kun i Boelsstedet Hekkenfeldt. 

Den ene af de 3 tolængede Gaarde bestaar af 
to paralelle Huse, 11 Fag i Nord, 22 i Syd; den 
hører med sine c. 9 T d r. H tk. til de større Gaarde. 
De to andre er vinkelbyggede; det er »Halvgaarde«. 

1) H. Z a n g e n b e r g: Danske Bøndergaarde, 1925. 
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Almindeligst er den trelængede Gaard. Den Type 
vi nu kender: Stuehus i Midten med en kortere 
Længe bygget til hver Ende, synes at være sjælden 
i 1692; det mest almindelige er to lange Huse og et 
ganske kort, 1) og da det oftest er de to paralelle 
Længer som er længst, ser det ud til, at disse Gaarde 
egentlig er gamle tolængede »Parallelgaarde«, hvortil 
senere er føjet et tredie, mindre Hus. 

En Optælling af Fagenes Antal for alle 18 Gaarde 
viser, at der ialt var 192 Fag mod Nord, 225 mod 
Syd, 107 mod Øst og 66 mod Vest. Alle Gaardene 
har een Længe mod N ord, og een mod Syd, mens 
det tredie Hus oftest vender mod Øst og kun i 6 
Tilfælde mod Vest. 

Vi kommer derefter til den firlængede Gaard, 
den mest almindelige i vore Dage. 16 af de 37 Ryt• 
tergaarde havde, som før nævnt, fire Længer. T æ Iler 
vi ligesom før Fagene op, faar vi 211 Fag Hus mod 
Nord, 213 mod Syd, og dertil synes saa at være 
føjet et - ofte kun halvt saa stort - Hus i Øst 
samt et fjerde og anseligere i Vest. 

De to største Gaarde er Unge Hans Hansens i 
Avnslev (16+18+16+16 = 66 Fag Hus) og Niels 
Hansens i Strandskov (18 + 17 +8+ 17 = 60 F ag H u s). 

Hvad Formen angaar, da har kun 2 Gaarde no• 
genlunde kvadratisk Grundplan, de fleste har Læng• 
deudstrækning i Vest•Øst og maa være bygget i 
skæv Firkant. 

T o vigtige Spørgsmaal giver Protokollen os ingen 

1 ) F. Eks. 13 Fag i Nord, 18 i Syd og 5 i Øst. 
15 )) )) 17 )) 6 )) 
9 )) )) 10 » 3 » 

12 )) )) 14 )) 6 )) 
12 )) )) 6 » 17 » 

IO* 
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Oplysninger om. Var de enkelte Længer sammenbyg~ 

gede eller laa Husene hvert for sig omkring Gaards~ 
pladsen? Dette sidste skal have været det alminde~ 
lige overalt paa Fyen i ældre Tider, og Zangenberg 
mener/) at vi her har Grunden til de ejendommelige 
runde Hjørner, som er karakteristiske for fyenske 
Gaarde, idet man nemlig, naar Husene skulde byg~ 
ges sammen, lettest klarede det ved at bygge Hjør". 
neme runde. N aar det derfor om S k r ø b e s h a v e 
hedder, at her er »fire Længer, 58 Fag Hus vel ved 
Magt, som er trind biugt«, saa har vi her et Eksem~ 
pel paa en saadan »rund« Bondegaard, helt sammen~ 
bygget, saa Fagenes Antal i de enkelte Længer ikke 
kan opgives, fordi de gaar over i hinanden. Men 
ellers er det vist rimeligt at antage at de fleste af 
Gaardene kun tildels har haft sammenbyggede Længer. 

Det andet Spørgsmaal: hvilke Rum der fandtes 
i hvert Hus, kan vi heller ikke besvare; men vi kan 
som det sandsynligste hævde, at da Nordlængen og 
Sydlængen i alle Gaardene er de anseligste, har en 
af dem været »Stuehus«, saa Gaarden har ligget »sol". 
ret« som Skik og Brug var overalt i Landet. 

B ø n d e r n e · er alle almindelige Fæstere under 
Nyborg Krongods. Selvejerne nævnes ikke som saa~ 
danne, men i en » Project= J ordebog«2) fra samme Aar 
som den »lnkvisitions~Protokol«, vi hidtil har citeret, 
finder vi fire Ejendomsgaarde: een i Avnslev to i 
Korkendrup, og een i Skalkendrup; dog om Mads 
Jensens i Korkendrup hedder det, at man »vil strax 

1
) Zangenberg, S. 54. 

2) Rigsarkivet. 
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tage Dom paa Ejendommen«, og om Knud Rasmus• 
sens (Jep Justesens): »Ejendommen er nu hjemfalden 
til Kongen«. Om samme Mand staar der i Inkvisi• 
tionsprotokollen: »var Ejendom, men formedelst han 
ej Udgiften kunde svare, faldt Ejendommen til kgl. 
Majestæt(<. 

I Projectbogen foreslaas der Nedsættelse i Hart• 
kornet for de allerfleste Rytterbønder, men ikke for 
Selvejerne! Kongen vilde ikke nøjes med sin Herlig• 
h edsret over dem; han vilde helst inddrage dem under 
det rene Fæstegods, saa snart de ikke kunde svare 
deres Forpligtelser. 

Med Fæsterne var det en anden Sag; de skulde 
>>konserveres«, som man udtrykte sig, paa bedste 
Maade, saa de i Fred og Beskyttelse kunqe bringe 
det mest mest mulige ud af deres Gaarde. Det er 
dog ikke sikkert, at den Omsorg, Regeringen saaledes 
viste Bønderne, skyldtes virkelig Interesse for Land• 
bruget i sig selv. Man handlede langt snarere ud 
fra Forstaaelsen af, at Ryttergaardenes gode Trivsel 
var det naturlige og nødvendige Grundlag for den 
nationale Rytterhærs Opretholdelse. 

Vi ser derfor, at Kommissionærerne omhyggeligt 
(i Inkvisitionsprotokollerne) gør Bemærkninger for 
hver enkelt Bonde, om hans Flid og Duelighed og 
hans økonomiske Forhold. N og le fa ar Betegnelsen 
»flittig Mand(<, andre >>maadelig« eller »temmelig«, og 
enkelte kaldes »udygtige«, ja om en - Anders Niel• 
sen i Bovense - staar der >>Bonden er forarmet og 
udygtig til Gaarden at besidde«. Han er sikkert 
blevet fjærnet, saa snart man kunde finde en duelig, 
ung Karl, der havde Mod til at overtage den for• 
sømte Gaard. 
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Om Bondens Forhold i det hele taget bruges 
nogle U d tryk, der former sig som en Karakterskala: 

Bonden 
)) 

)) 

)) 

)) 

vel ved Magt . ... . .. . . . . . .. . 
maadelig og halv ved Magt .. 
maadelig ved Magt . . .. . . .. . . 
halv forarmet . . . ..... ... . . . . 
forarmet .. .. ..... ..... . .. . . . 

(l) 
(12) 
(20) 

(4) 
(l) 

I mange Tilfælde maa »Rytterkassen« yde Bon• 
den Hjælp til Bygningernes Istandsættelse, til Køb 
af Kreaturer og til Sædekorn. 

Undertiden er Gaardens >)Brøstfældighed« taxeret 
til det Beløb, man antager, Reparationen vil koste. 
Det gælder gerne en 6- 8- 10 Rdl., men desuden er 
H u senes . Tilstand betegnet med Karakterer som >)vel 
ved Magt«, >)maadelig ved Magt«, >)temmelig v. M.«, 
og >)ganske forfalden«. 

De fleste Gaarde er i god Stand; kun een kal• 
des forfalden; Krigens Spor udslettes mere og mere, 
ihvert Fald paa Ryttergodset 

T o slemme Ulykker plagede jævnlig Bønderne i 
disse Aar: Misvækst og K vægpest 

Som Misvækstaar omtales f. Eks. 1670, 75, 84, 
93, 95, 97 og 99,1) og K vægsyge rasede frygteligt 
over det meste af Landet i 1690, altsaa et Par Aar 
før den her omhandlede Undersøgelse fandt Sted. 

· Om Knud Rasmussen i Korkendrup, som over• 
tog sin Gaard c. 1690, hedder det saaledes : » hannem 
er fradød, siden han overtog Gaarden. l F øl og 3 
Kalve, Haver ellers haft Misvækst som de andre«. 
Simen Nielsen har haft Misvækst i 3 Aar, og Just 
Hansen i Aaskov >)er fradød af mangel for foering 

1) Se f. Eks. Eireherods Dagbøger. 
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og anden ulyckelig tilfald 8 B~ster, 3 Køer, 2 K vier, 
l Tyr«. Endnu værre er den anden Aaskovmand,. 
Peder Hansen, stillet. »Ham er fradød af Uheld og 
mangel paa foering 16 Bæster, 2 Køer og 2 Ungnød. 
Ellers haft stor Misvækst«. Han faar Hjælp til Sæde• 
korn og til en Hest; egentlig »behøver han til Gaar• 
dens Besætning 2 Bæster.« 

Niels Christensen hvis Gaard i Bovense brændte· 
i 1691, >)klager at hans Tilstand ikkund er slet, og 
beder, at Laanekornet maa eftergives for i Aar.« Han 
har faaet Frihed for Afgifter indtil Mikkelsdag og har 
heller ikke nogen Rytter i K varter, men der er ind• 
rettet 6 Fag Værelse til denne i den nyopførte Gaard. 

Om flere Bønder hedder det, at de behøver l 
a 2 Heste eller et Par Køer, for at Gaardens Besæt• 
ning kan faa den nødvendige Størrelse. T il adskil• 
lige har man udlaant Sædekorn, l a 2 Tdr. Havre 
eller Byg ,l) saa de dog kan faa en Afgrøde af J orden, 
men det kneb ofte for Regimenisskriveren at faa 
dette Laanekorn tilbage. 

- Vi kommer derefter til dem, hvorom det hele 
egentlig drejede sig, R y t t e r n e. 

I Avnslev og Bovense Sognes c. 45 Ryttergaarde 
var i 1692 indkvarteret 32 Soldater og l Løjtnant, 
idet 12 Gaarde var i en saadan Tilstand, at de i 
hvert Fald for en Tid maatte >)udskydes«. 

Ritmesteren, Augustus Wulff, boede i Ullerslev, 
men i Hans Rasmussens Gaard i Korkendrup, resi• 
derede hans Løjtnant, I. C. Røder, til hvem der var 
indrettet >)6 Fag Rytterhus udenfor Gaarden paa Ga• 

1
) Project' J ordebogen 1692, Rigsarkivet. 
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den«. I Skalkendrup· hos Laurids Rasmussen, i en 
tidligere Selvejergaard, boede Korporalen Henning 
Wilcken, som havde 8 Fag Hus, ligeledes udenfor 
Gaarden. Saa var der desuden Hans T ambour (T rom• 
meslager) og Jacob Olsen Feldbereder i Avnslev. 
{Om han virkelig har været Skindbereder (evt. Sadel• 
mager) eller det er et Efternavn, faar staa hen.) 

Af de menige Ryttere var mange af udenlandsk 
.- især tysk - Herkomst. Derpaa tyder Navne som 
Heinrich Plambech, Jacob Kildrian, Claus Køster, 
Hermann Nagel, Caspar Tappendorph, Haumand, 
Willum Engelskmand, Jonathan Passawitcki og Hen• 
ning Græper. 

De øvrige har almindelige danske Navne, og de 
er i Overtal, c. 60 Ofo. Det var ellers Regeringens 
T anke, at dette »nationale« Rytteri fortrinsvis skulde 
bestaa af fremmede, hvervede Krigsmænd, for at de 
indfødte >)selv kan blive ved Gaarden og dem be• 
sidde, naar Rytteren skal ud; saa og at Bonden ej 
selv, som hidtildags sket er, for Gaarden rider eller 
en Karl dertil antager«.1) Men det viste sig snart, at 
der var mange danske Karle, som havde Lyst til 
Haandteringen, saa i alle Rytterdistrikterne var der 
flere danske end >)udlændiske« F ol k. 

Officererne var . som Regel Tyskere, men da de 
gerne havde opholdt sig adskillige Aar heroppe, talte 
og forstod de saa nogenlunde vort Sprog, men deres 
Breve og Indberetninger er dog næsten altid skrevet 
paa Tysk. 

I nogle Gaarde var Rytteren tilfreds med at faa 
>)Strandkvarter« hos Bonden; han nøjedes med V ær• 
tens Ild og Lys, en Seng sammen med Karlene eller 

') Rockstro h : D. nationale Hær II, 307. 
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et lidet Kammer for sig selv samt Staldrum til sin 
Hest. Hos Rasmus Knudsens i Skalkendrup var der 
nok indrettet et »Rytterhus« i. Gaarden, men Soldaten 
er vist ikke tilfreds mnd det, thi han »haver V æreise 
(Ophold) i Bondens Stue.« 

I de allerfleste Tilfælde har Bønderne dog und• 
siaaet sig ved at have Rytteren saaledes anbragt i 
»familiær Stilling«; de foretrak at indrette en lille 
Lejlighed til ham i en af Gaardens Længer, skaffe 
ham Seng og Sengetøj, Lys og Brændsel, Rug og 
og Byg til Brød, Havre og Byggryn til Grøden samt 
en Dalers Penge maanedlig til at købe Sulevarer og 
og anden Fornødenhed for; - alt i Henhold til den 
tidligere omtalte kgl. Anordning fra 1680. 

6 Fag Hus skulde Rytteren have, og det var der 
de fleste Steder,. undertiden 8; havde han kun 3, 4: 
eller 5, gør Kommissærerne Bemærkning i Inkvisi• 
tionsprotokollen om, at der »behøves« et Par Fag 
mere. 

Var Soldaten gift, hvad ofte var Tilfældet, kunde 
det være meget hensigtsmæssigt at have ham og hans 
Familie lidt paa Afstand. Saa byggede Bonden un• 
dertiden et lille Hus til ham »paa Gaden« tæt op til 
Gaarden. Om Oluf Nielsen i Bovense bemærkes 
det saaledes: »der skal have standen i Svenskens 
Tid et Hus paa Gaden, som denne Mand begærer at 
maa opbygge et Rytterhus paa Stedet, hvorom Regi• 
mentsskriveren er befalet, at det kan ske«. Der var 
ellers indrettet 6 Fag til Rytteren i den nordre Længe, 
men Bonden er aabenbart blevet ked af ham, siden 
han vil have ham flyttet ud. 

Rytternes daglige Tilværelse var vistnok et ud• 
præget Driverliv. Tjeneste var der kun lidet af; een 
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Gang om Maaneden holdtes der en Øvelse med et 
Korporalskab (1 /3 af Kompagniet skiftevis) og hver 
tredie Maaned med hele Kompagniet, medens Regi• 
mentsmanøvrer kun fandt Sted, naar Kongen særlig 
havde givet Ordre dertil. 

Ellers gik Soldaterne hjemme i Landsbyerne. 
Andre Steder fra ved vi, at de gjorde Karlearbejde 
for deres Vært mod en lille Godtgørelse, egentlig en 
ganske naturlig Ordning. Men ofte levede de i en 
Art væbnet Nevtralitetstilstand med ham. 

De var naturligvis ikke Dydsmønstre allesammen. 
En Bonde i Avnslev klager saaledes over sin Rytter, 
at han har voldelig overfaldet ham med Hug og Slag, 
og skønt han har faaet Straf derfor, vil det intet syn• 
derligt hjælpe. Og Just Hansen i Aaskov er heller 
ikke tilfreds med sin Rytter, Magnus Wilchen, han 
er >)berygtet for at være noget tyvagtig«, hvorfor han 
er >)ofte afstraffet, som lidet frugter«, hedder det i 
Protokollen. 

Var Bønderne ikke særlig begejstrede for Ryt• 
terne, saa var Sognepræsten i Skalkendrup det endnu 
mindre. Han havde nogle Sammenstød med dem, 
som der gik Gny af i Aarevis, og som førte til vidt• 
løftige Processer. I >)Svendborg Amt« 19171) har 
jeg givet en udførlig Skildring af disse Tildragelser, 
og jeg vil derfor her nøjes med at referere ganske 
kort og supplere med nye Oplysninger. 

K n u d L e r c h e var en myndig og stridbar Sjæle• 
hyrde, som brugte et meget kraftigt Sprog overfor 
sine Sognebørn; den Tids Præster var ofte stærke i 

1) >>Om Præsten Knud Lerche og hans Strid med Rytterne«. 
- K n u d O l u f s e n L e r c h e, f. 1658, kaldet 1685 til Sogne' 
præst for Avnslev og Bovense, gift 1686 med Formanden Hr. 
Søren Ebeltofts Enke, A n n a S o f i e. 
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Munden. Soldaterne hørte jo ogsaa til >-Faarene udi 
hans Menighed«, og han har i sine Prædikener tord• 
net saaledes mod deres Drikkeri og T yvagtighed, og 
helt igennem behandlet dem med Foragt og Haan, 
saa de til sidst greb til at klage over ham hos Bi• 
skoppen, Thomas Kingo, i Odense. 

Klagen er underskrevet af Løjtnant Røder (3. Sept. 
1692), og den vidner klart om, hvor hedt det gik til 
mellem Hr. Knud og Soldaterne. 

I Gaarden ved Siden af Præstegaarden boede 
som nævnt Korporalen, Henning Wilchen, og de to 
N a boer laa i stadig Strid med hinanden . En Aften, 
da Præsten stod i sin Port og Korporalen kom forbi, 
raabte Hr. Knud til ham: »Tag din Hat af, du Skurk; 
Fanden fare i dig!« Men saa kom Præstekonen til 
og drog ham ind i Porten, idet hun talte ham til 
Rette: »Ikke saa! mit Hjærte!« En Søndag nægtede 
han at tage Wilchen og to Ryttere til Alters, skønt 

. de havde meldt sig 4 Dage forud. Og en Dag, da 
han var kommet i Skænderi med Korporalen, raabte 
han ude af sig selv af Raseri: »Djævelen komme i 
dig! Djævelen komme i jer, I Rytterpak l« 

En anden Gang for han paa Caspar T appendorph 
og vilde skyde paa ham, idet han raabte til Løjtnan• 
ten: »Vil I ikke selv styre Karlene, saa skal jeg! 
Djævelen fare i dig!« 

Engang havde en af Rytterne haft Barn i Kirke, 
og da fortalte Præsten bagefter til Obersten, at Røder 
og Korporalerne havde kylet Offerpengene ind i 
Præstekonens Stol, saa de havde sprunget om Ørene 
paa hende, men Røder vil føre Vidner paa, at det er 
Løgn. 

Disse og adskillige andre Historier kommer frerri, 
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dels i Løjtnantens Klage, dels i et andet Klageskrift, 
som nogle af Soldaterne indsendte til Obersten, og 
da Provsteretten har Sagen til Behandling i Septem~ 

ber, føres der Vidner paa Beskyldningerne. 
Da fortæller J ør gen V andel, som logerede hos 

Peder Kæmpe i Avnslev, at han engang var »kommet 
for Skade og havde skudt ham (Præsten) et Par 
Duer fra«, og Hr. Knud kom saa ridende ind i 
Gaarden en Dag og spurgte, hvad det skulde betyde, 
»hvorpaa jeg svarede: Haver jeg skudt eders Duer, 
er det mig meget imod! Havde jeg vidst, det var 
Eders, skulde det vaaren langt fra, at jeg havde skudt 
dem!« Da svarede Hr. Knud: >)Der kan ingen have 
noget for jer, I Djævels Pak!« 

Den haardeste Anklage mod Præsten er imidler~ 
tid ikke hans grove Skældsord, men hans Ligegyldig~ 
hed og Langsommelighed med at komme til en stakkels 
Rytters Dødsleje og berette ham. Det var en Mand 
i Kissendrup, som var blevet sparket fordærvet af en 
Hest, og han sendte Gang. paa Gang Bud efter Knud 
Lerche, 1) men. Præsten vilde ikke komme, før han 
havde holdt Gudstjeneste i Bovense Kirke. >)Aa, Gud 
bedre mig«, sagde den syge, >)jeg kan ikke tøve saa 
længe, indtil han kommer!« Og da Kammeraterne 
saa hans Angst over, at han skulde ligge og dø uden 
Herrens Sakramente, blev de saa vrede paa Præsten, 
at de enedes om at klage over ham til Obersten. 

Provsteretten afsagde Dom i Sagen d. 23. Marts 
1693.2) Det hedder heri, at skønt Præsten ikke helt 
er uden Undskyldning i den lange Tid, der gik, 

1) Præsten i Flødstrup,Ullerslev var paa Rejse, og Lerche 
skulde tage sig af hans Kald imens. 

2 ) Vinding Herreds Provste Protokol 1684- 1807. (Lands
arkivet). 
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inden han efterkom den døendes Begæring, saa har 
han dog ikke >)brugt den tilbørlige Flid og Nidkær• 
hed, idet han har ladet Vognen fare, som var udsendt 
at hente ham«, han burde straks have taget med og 
hentet Kalk og Disk i Bovense Kirke; saa var han 
kommet tids nok. >)Saa bør Hr. Knud for saadan 
sin Efterladenhed - omendskønt den synes ikke at 
være intentioneret - til Straf at give til fattige Præ• 
steenker her i Herredet 6 Rdlr. og til Sagens Bekost• 
ning 4 Rdlr.« 

Med Hensyn til Skældsordene, da bør han fri 
at være, thi det er 2 a 3 Aar siden det skete, og >)de 
skulde dengang have kommet med Klage over ham; 
nu kan de ikke lovlig overbevise ham.« 

- T o Maaneder senere var det galt igen. Søn• 
dag d. 21. Maj, trængte Ritmester Wulff, Løjtnant 
Røder, Korporalerne Wilcken og von Hoven samt 
nogle Ryttere ind i Præstegaarden >)med utilbørligt 
Medfart, Vold og Skældsord mod Præsten og hans 
Kone samt deres Husfolk.« 

Der var Barselgilde samme Dag inde hos Kor• 
poral Wilckens, og de havde tændt et stort Baal til 
at stege ved lige op til Præstens Havegærde. Sand• 
synligvis har Ritmesteren og Løjtnanten været med 
til Gildet. Ved halvotte Tiden om Aftenen var Gæ• 
sterne saa temmelig berusede, og de fik nu i Sinde at 
drille deres gamle Fjende Præsten, lidt. De drev om• 
kring en Times Tid udenfor Præstegaarden, raabte 
efter ham, slog Sten efter Porten og fyrede nogle 
Skud af, -hvoraf flere ramte i Straataget. Til sidst 
kom Præsten ud og bad Ritmesteren styre Folkene, 
at de ikke skød Gaarden i Brand; Ritmesteren om• 
favnede Hr. Knud, sagde, de var gode Venner, og 
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bad om Lov til at komme med ham ind. Løjtnanten 
raabte efter dem: »Gaa ikke med ham ind, den Hund• 
svot, han er fuld, og hans Kone er gal.« Anna So• 
phie, som var kommet til, bad Røder passe sig selv, 
men han og Korporalerne skubbede hende bort, og 
trængte ogsaa ind i Gaarden. Røder spyttede Præsten 
i Ansigtet og bandede ham: ))Djævelen rive din Lever 
og Lunge! Slaa kun til, om du tør: ))Præsten svarede 
fromt, at det kunde aldrig falde ham ind, »men Satan 
slaa dig, du kalkede Væg!« 

Ogsaa de menige Ryttere skælder og truer Præ• 
sten, og kalder ham en værre Sjælesørger. >)Havde 
vi dig uden fore; vi skulde lege med dig!« 

Ritmester Wulff og Præsten gik nu ind i Stuen; 
Konen bad de andre gaa hen, hvor de var gæstbødne, 
men Løjnanten spyttede hende igen i Hovedet og 
trængte sig ind. 

Inde i Stuen stod Laurits Hansen fra Mosegaar• 
den, som Præsten havde faaet sendt Bud efter. >)Der 
staar en Rytterbonde!«, sagde Røder til Ritmesteren, 
))slaa ham paa Munden og jag ham ud«. Og Bonden 
blev da drevet ud i Køkkenet; endnu værre Medfart 
flk Præstens Karl og en anden Karl fra Skalkendrup, 
som var kommet for at hjælpe Hr. Knud. Den ene 
blev meget slemt siaaet og sparket bevidstløs af >)Bur• 
serne« (Rytterne) ude i Gaarden. 

Præstekonen veg ikke fra sin Mand, gik stadig 
imellem, . naar de fulde Officerer trængte ind paa ham, 
og fik adskillige Stød og Slag. 

Hr. Knud derimod synes at have holdt sig ret 
passiv; trods mange U d fordringer og Grovheder und• 
gaar .han stadig at komme i Kamp med dem. Løjt• 
nanten spytter paa ham og siger: >)Ser du ud til at 
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være en Præst, din Hundsvot! En Musket skulde du 
bære!« 

Inde i Stuen fik Ritmesteren Øje paa en Sølv• 
kande paa Bordet, og bliver straks derved mere tør• 
stig. Han beder om lidt Øl og drikker paa Præstens 
V elgaaende! Siden tager Hr. Knud sin Kalot af, 
byder Godnat og gaar ind i sit Sengekammer! Men 
de følger straks efter ogsa<J, derind. 

Ritmesteren var meget fuld, og Røder, der heller 
ikke var helt ædru, søger stadig at opirre ham mod 
Præsten og mod Bønderne. 

Knud Lerche, som ellers var en meget hidsig og 
ubehersket Natur, har aabenbart - dels af Frygt for 
de mange ubudne Gæster, dels af Klogskab - søgt 
at undgaa Klammeri. 

Endelig gik de deres Vej, men det varede længe, 
inden de opskræmte Mennesker i Præstegaarden faldt 
til Ro. Senere paa Aftenen blev der igen fyret paa 
Porten, og næste Dag skød Willum Engelskmand 
med Pistol efter Præstens Piger, da de gik hjem fra 
Malkningen, >)saa Ilden røg om deres Øren«. Hr. 
Knud lejede da et Par Mænd til at gaa Vagt i og 
om Gaarden de første Dage, og han lod for en Sib 
kerheds Skyld det værdifuldeste af sit Gods køre til 
Nyborg. 

Naturligvis anlagde han ogsaa Sag mod Volds• 
mændene, som i Retten var meget spagfærdige; deres 
Prokurator beder Præsten undskylde dem; de kan 
intet erindre >)for deres Rus'es Over.flødighed<c, de er 
villige til at stille ham tilfreds paa enhver rimelig 
Maade. Og da de militære Domsprotokoller intet 
synes at indeholde om Sagens Afgørelse, er det vel 
sandsynligt at Præsten har sluttet Forlig in ed Officererne. 
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Vi faar imidlertid i denne Historie et godt Ind~ 

tryk af, hvorledes Rytterne og deres Befalingsmænd 
kunde optræde overfor civile Folk. Turde de te sig 
saa raa og ubehøvlede overfor en ærværdig Herrens 
Tjener, saa gjorde de sikkert ikke megen Stads af de 
almindelige Bønder, naar Galsindet kom op i dem, 
eller i Rusens Overflødighed. 

Mod Slutningen af den store nordiske Krig fore~ 
toges der en større Omordning af de fyenske Rytter~ 
distrikter. 1717 bestemte Frederik IV, at der kun 
skulde være eet Distrikt, beliggende omkring Odense, 
og alt Ryttergodset i Nyborg Amt skulde derfor 
sælges ved A u k t i o n. 

I Auktionsplakaterne hedder det, at Kongen øn~ 
sker det, baade af allernaadigst Omsorg for Gods~ 
ejerne, som her faar god Lejlighed til at komplettere 
deres Sædegaarde, men ogsaa af Hensyn til »alle 
og enhver, være sig Bønder, som agter, sig selv at 
købe, eller andre, som maatte have Lyst, sig J orde~ 
gods at tilforhandle«. 

Auktionen skulde holdes i Odense, bekendtgøres 
fra Prædikestolene og ved Trommeslag. For at op~ 
muntre Bønderne til at købe deres Gaarde skulde 
hver Gaard opbydes for sig, og der gaves dem Løfte 
om, at den halve Købesum maatte henstaa, til Krigen 
var endt. 

H vad nu vore to Sogne angaar, da var der ved 
AuktionenL) (d. 5. April 1718) ingen videre Købe~ 
lyst til Gaardene i Avnslev og Skalkendrup; den ene 

11 Kommissionen af 13. 7. 1717 over Rytter~ og Reluitets, 
godset i Fyen (Auktionsforretninger 1717-23) Rigsarkivet. 
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efter den anden af de 12 i Avnslev blev opraabt, 
men kun de 3 blev der budt paa: Monsør Peder 
Knudsen i Nyborg bød 40 Rdlr. pr Td. Htk. for 
Morten Christensens og 52 Rdlr. for Daniel Poulsens 
Gaard, og Rasmus Povlsen Tolder bød 40 for Hans 
J ensens Gaard; de øvrige vilde ingen kø b e. 

Gaardene i Skalkendrup var der slet ingen Bud 
paa, men næsten hele Korkendrup By blev solgt til 
Ejeren af Raschenberg, Kaptajn F l e m m i n g U l• 
f e l d t1 ), for 54 Rdlr. pr. T d. Agtvedhusene solgtes 
til Conferensraad Rosenkrantz (til Skovs bo), som 
ligeledes erhvervede Anders Hansens Gaard i Aaskov 
og 3 Gaarde og l Hus i Bovense; Prisen varierede 
fra 42 til 57 Rdlr. Skrøbeshave ))med 2 Album Skov, 
U oderskov og nogle fa a smaa unge T ræer« blev 
ikke solgt. Derimod fik Commerceraad Bircherod 
Grønholt for 152 R dir. pr. T d. og Strandskov for 
130. Den høje Pris skyldes, at der begge Steder 
hørte Skov til med >)en Del unge Bøger«. 

Kun een eneste Bonde købte sin egen Gaard; 
Rasmus Pedersen i Aaskov bød op til 66 Rdlr. pr. 
T d.; saa meget vilde ingen af Herrerne give, og han 
fik da Ejendommen tilslaaet; dens Pris var 723 Rdlr. 
24 Skilling. Foruden ham var der paa Nyborgegnen 
kun to andre Bønder, een i Vindinge og een i Refs• 
vindinge, som >)købte sig selv«. 

Kongen approberede de Bud, der var afgivet, 
men lod derefter - d. 8. Aug. s. A. - afholde en 
ny Auktion for om muligt at faa Resten af Godset 
solgt. Da Avnslevgaardene blev raabt op enkeltvis, 

1) E r i k F l e m m i n g U l f e l d t, g. 1709 med Claus Raseh's 
Enke, Anne Margrethe Laurentz, fik med hende Raschenberg, 
som han snart satte over Styr, saa han 1723 gik fallit og forlod 
Landet. 

11 
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blev der kun budt paa Mads Andersens, som Mon• 
s ør Almontan vilde give 40 Rdlr. for pr. T d. H tk. 
Men siden bød Kaptajn UHeld t 36 pr. T d. for hele 
Byen under eet, og han bød 35 for alle Skalkendtups 
Gaarde, som ingen andre havde budt paa. Han fik 
ogsaa Skrøbeshave, men her var jo lidt Skov til, saa 
den kostede 58 R dir. pr. T d. H tk. 

Resultatet blev da, at fra 1718 havde Kongen 
intet Gods mere i de to Sogne; Hovedparten (12 
Gaarde i Avn'slev, 7 i Korkendrup, 14 i Skalkendrup) 
ejedes fra nu af og helt op mod vor Tid af Raschen• 
berg (J uelsberg), der som tidligere nævnt, i Forvejen 
havde erhvervet hele Rejstrup By. 

Ulfeldt, som ialt købte 224 Tdr. Htk. Rytter• 
gods ved Auktionerne, kunde ikke betale mere end 
en Trediedel af Købesummen og maatte allerede i 
1720 overdrage Godset til Gehejmeraad Hans Adolph 
Ahlefeldt til Gisselfeldt, som derefter fik Skøde 1723 
paa dette og meget andet Bøndergods - 542 Tdr. 
Htk. - som han havde erhvervet af Kronen. 

Samme Aar spillede Ulfeldt helt fallit, og Ahle• 
feldt overtog Rascheriberg. 

Aaret 1718 bliver saaledes i flere Henseender et 
vigtigt Aarstal i Egnens Historie. Bønderne, som nu 
i 4-500 Aar havde været ))Krontjenere« eller ))kgl. 
Majestæts Rytterbønder«, skal fra nu af være Fæstere 
eller Hovbønder under de skiftende Herremænd paa 
Raschenberg. Der er ingen Grund til at antage, at 
de har været synderlig glade ved Forandringen. Det 
gik nok her som andre Steder, at Kongen var en 
mildere Husbond end Herremanden. 
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Samtidig med Ryttergodsets Salg, forsvinder og• 
saa Rytterne. Selv om Bønderne efterhaanden gennem 
40-50 Aar havde vænnet sig til disse paatvungne 
Gæster og deres qrabelige Befalingsmænd, og selv 
om denne Indkvartering i flere Henseender - f. Eks. 
gennem den delvise Skattefrihed - havde været sær• 
deles fordelagtig for Ryttergodsbønderne, saa er der 
vist ikke T viv l om, at de alligevel har følt det som 
en Lettelse og Befrielse, da de saa Soldaterne pakke 
deres Habengut sammen, sadle Hestene og ride bort. 

Svendborg Amt 1929-1930




