Årbog for Odense og Assens Amter 1930

Nog le historiske Oplysninger om
Dreslette Sogn.
Af J. C. A. Carlsen-Skiødt.

Dreslette Sogn med Halvøen Agernæs begrænses mod Vest,
Nord og Øst af Sønderby, Flemløse og Ham·by Sogne, medens
det mod Syd støder ud til Aakrog og Helnæs Bugter. Hvornaar
d et i Oldtiden er blevet befolket, kan ikke opgives med Sikkerhed;
m en at Sognet med S·i n lange Kyststrækning til Lille Belt hører til
de Dele af Fyn, som tidligst er blevet beboet, er der ingen Tvivl om.
Den første Indvandring, der vel nok er sket fra SøndeTjylland, eller fra de der nærved liggende Østersølande, har sancl synligvis kun været en midlertidig »Kystbesættelse «; men senere
hen er her blevet fast Bebyggelse med Bygder og Bopladser. De
fundne Kulturlag (Køkkenmøddinger) ved Brunshus (Brunsbjerg)
og ved Gørlum viser, at der i alt Fald i den yngre Stenaldertid
har været en ret talrig Befolkning paa denne Egn.
I den ældre Stenalder, da Fyrren næsten enevældig raadede
i de fynske Skove og Urokser, Elsdyr samt Kronvildt færdedes
overalt, har der næppe været bosiddende Mennesker paa disse
Egne, og de første, der gjorde Landgang her, har rimeligvis været
>> Jagtselskaber«, der' kom over Beltet i deres Baade af udhulede
Træstammer for at »proviantere «; den rige Vildtbestand i de store,
mørke N anietræsskove kunde nok friste til en saadant Jagtudflugt.
Men dette har kun været »Sommerbesøgende «, .og i den lange
Vintertid har Vilddyrene igen kunnet færdes uhindret. Først
lan gt senere, - vel for 4 a 5000 Aar siden, - har den sydlige Del af Fyn faaet sin første Bebyggelse. Dette synes bl. a. at
fremgaa af de i Dreslette Sogn fundne Køkkenmøddinger: Oldtidsgra ve og Oldsager, hvilke Fund sener-e vil blive nærmere omtalt.
I denne Tidsperiode har store Dele af Dreslette Sogn, som
nævnt, været dækket af vidtstrakte Skove, ligesom der har været
større Vandrigdom i Søer, Moser og Aaer end i vore Dage. Flere
af Vandløbene har saaledes været sejlbare for Datidens Baade
en Tid af Aaret.
Den ældste fundne hi storiske Bemærkning, hvor Dreslette
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nævnes , stammer fra Aaret 1372 1 ). I del Aar gav · Biskop E rik
Johansen Drechælet K·i rke Aflads-PriYilegium.
I gamle Dokumenter staves Navnet ofte Threeslette og i 142(}
skrives Dreyslette .
Med Hensyn til Navn ets Betydning gives der for skellige Forklaringer . Dr. Erik Pontoppidan 2 ) mener , at Navnet kommer af
»Dræ« (naar Rugen >> dræer «) og af >>slet « (høste) ; men dette har
ringe Sandsynlighed. ·Mere rimelig er det, at Forleddet >> Dre.DreyDrej « er en Afledning af >> Drejet « eller >> Draget « = Landtunge,
og h entyder til den smalle Forbindelse mellem Dreslette og Helnæs . E fterleddet sigter vistnok til de flade Landstrækninger, og
hvi s denn e Tolkning er rigtig , h va d meget tyder paa, betyder
Dre<>lette altsaa >> Sletterne ved Drejet « (Landtangen) 3 ) .

Gamle Bygninger i Dreslette By.
1295 1,1ævnes F len stofte, m en da omtal es ikke Dreslelte. Naar ingen
af Dreslette Sogns Byer næ vnes i Vald emar II (Sejrs) Jordebog
af 1231, v iser dette rimeligvis kun , at dis se Byer paa den Ticl
ikke har tilhØrt Kongen, m en derimod hØr t uneler Herremænd en e
og Godsejerne.
2
) Danske Atlas.
") Efter en anden Udtydni ng skuld e Sogn ets N avn »Threeslette"-,
hvilken Stavemaacl e underticlen er bru gt, være afl edt af »Tre Slet-·
ter « (j fr . det ty sk e Talord clr ei = tre) .

1)
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Kys ten langs Aakrog Bugt har flade Jord er og kald:es »Fed de t«; men mod Øst er Sognet bakket og flere af disse Bakker h ar
særlige Navne som: Ungersbjerge, Solbj erg, Havrebjerg, Bas tebjerg m. fl . Det h øjes te Punkt er Svend emose Bakke, der er 60
.1vieler høj (185 Fod) .
I Sognet er fler e mindr e Skove , som : Smørhaver , Tokelh a ver,
Kræ haver, Vesterskov og Strærup Skovhav er; sidstn ævnte omfatt es a f den Enklave, der h øre r til Nabos ognet Ham·by.
Dr es lette By har en uregelmæss ig og noge t spre dt Bebyggelse.
Det er SognE;ts Hovedby med Kirke og Præs tegaard ; her finde s
ogsaa Fattiggaarden opført 1878 ; li gesom Dreslette Sogn s Spareog Laanekasse, oprettet 1873, har Kon tor her.
Sncwe ( 1600 skr eves S n abe, unelertiden Snabbe). Her er S og-

Gl. Husmand shu s i Bryclcgaarcl.

ne ts ældste Skol e og en Forsko le, sam t lVIiss ionshu set >> Eben ezer << ,
opført 1889; et Forsamlin gs hus bygget 1890 og An delsmejer iet,
oprettet 1887.
·
N avn e t Snave (Snage eller Snab e) betyder »sid :M ark «.
Sk@r up . I 1345 skreves Na vnet som Skovrup , hvilken Stavemaacle maa anses for at være den rigtige. Skovrup , cl . e. Torpen
(Landsbyen eller Uclflytterbyen ) i Skoven.
Brydegaard er mulig den yngste Bebyggelse i Sognet 4 ). N av ' ) Provst Seid elin s Optegn elser i Landsa rkivet i Od ense.
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11et kan komme af »Bryde r «, bryta eller brytia = dele, skifte.
l en Indberetning af 1572 hedeler d et om Degnen s Indtægter og
Løn, a t hver »Bryde « skal yde 3 Skæpper Byg, de andre Gaarde
2 Skpr. Men Navnet kan ogsaa være afledt af braade = brudt
= ryddet Stykke
Jord.
S trærup 5 ) skreves i 1425 Stræthorp og hører ogsaa til de
:senere Bebyggelser.

Gl. Gaard i Brydegaard (l. Damsbos Enkes Gaard).

M u lierød h ar Hovedskole og Forskole. N avnet blev i 1548
·s tave t !viulruucltt, undertiden skrives det Muh·ucl. Fo rleddet er
vistnok et Mandsnavn »Mulle « 6 ), Efterleddet rud ell er rød betyder »ryddet Skov << . (En anden Tolkning af M Jllerød = >> r yddet
Muld « er n æppe rigtig). lVI ull erøcl maa efter Navnet høre til de
sen ere Bebyggelser.
1

") Efter Vedel Sim onsens I-Iaa nd skrift, som findes i Nationalm useet,
mener han, at »Strærup « skulde kunne tydes som »den Torp, der
h ar OverflØdigh ed af Straa og Str øelse, eller o.gsaa den adspredte
og omstr øed e Landsby «.
E ft er samme Kilde betyder Ørbæk = gruset Bæk. Sammenlign f. Eks. Korsør = Korset paa den grusede Str andbred, ell er
Dragør = den gru sede Strandbr ed ved Draget.
dl ) E ll er maaske Mul e.
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Brunshuse er et Fiskerleje og benævntes i 1688 Brunbierg
Hus z; her bor Toldopsynsmanden.
Skovkrogen fik sin første Bebyggelse i 1798.
Af andre samlede mindre Bebyggelser kan nævnes Herredsbjergs Hus e, Enemærket, Snavedam, Strandhuse, Skovhuse, Ungersbjerg.e (Onohesbjerge, Jungerbjerge, Unnekjærsbjerg 7 ) samt

Sule i Portvæg. (Jens Damsbos E nkes Gaard i Brydegaard).

en Det af Nellemos·e (Neidemose); Resten af sidstnævnte By hører
til Ham·by Sogn.
Indbyggerantallet har været stærkt stigende i de sids te to Hun7)

P rovst Seidelin mener, at Navn et Ungersbjerge kan afledes af
»Un« = ond = vond (Landsmaal) = Tinge, ikke god; »gers«
= Kær; »bjerge« = dam·lig Jord. Ungersbjerge skulde saa være
= daarlig, ringe J ord med Kær og Bakker.

s
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drede Aar; 1690 var der i hele Sognet 558 Beboere 8 ); i 17 69 65 7;
i 1801 750; i 1850 1089, og ved Folketællingen 1921 var Tallet
steget til 1171.
Ved samme Tælling (1921) fandtes i Sognet 305 Gaarde og
Huse, 452 Heste, 1515 Hornkvæg, 430 Faar, 922 Svin og 29 Geder.
Til Sammenligning kan anføres efter »Danske Atlas«, at i
1774 havde Dreslette By 3 hele og 8 halve Gaarde samt 2 Boel;
Snave 3 hele, 6 halve G., 3 Boel og 4 Huse; Brydegaard 3 hele,
3 halve G., 4 Boel og 14 Huse; Skaarup 2 h.ele, 4 halve G., 2 Boer
og 3 Huse; Mullerød 3 hele, 3 halv G. og 3 Huse; Strærup 7 halve
G., 3 Boel og 4 Huse. Ørbæk og Simmerholm »to enlige Gaarde «
og Herregaarden Flenstofte 9 ).
Alle Indehaverne af Ejendommene i Sognet har i tidligere Tid
været Fæstere, dels under Hagenskav (Frecleriksgave), og dels
under Løgismose 10 ). 17 84 solgte Grev Trampe til Løgismose det
ham tilhørende Fæstegods, og 1854 blev Frederiksgave og Fienstofte Bøndergods solgt til fri Ejendom for omtrent 1 / 3 af den virkelige Vær di.

Flenstofte.
Flenstofte hører til de ældste Gaarde paa Fyn; 1295 skreves
Navnet Flænstoftæ (senere underticlen Fledenstofte). Til Gaarclen
hører nu 170 Tdr. Land med 19 Tdr. Hartkorn; den nuværende
Hovedbygning, der er en 72 Alen lang Egebindingsværks Bygning tækket med rødt Tegl, er opført 17 46 af Grevinde Trampe
til Løgismose. Ladebygningerne blev bygget senere, da Kornafgrø derne dengang (1746) førtes til Løgismose. De nuværende Ladebygninger er nyopførte efter en Brand i 1903.
Første Gang, Navnet Flenstofte findes omtalt i Historien, er
") I Dreslette By var dengang 153 Mennesker, i Skaarup 55, i StræruP'
78, i Snave 102, i Ørbæk, Simmerholm, Mullerø.d 49, ialt 558 Pers oner.
9
) Som en Oplysning om det Kulturtrin, Befolkningen paa Vestfyn
stod paa for 200 Aar siden, har E. Pontoppidan i Danske Atlas
bemærket fØlgende: »Bondens sædvanlige R a ad mod alle Slags.
AnstØd er næst Brændevin, Hyldesirup, Bukkeblade, Ærenspris.
Flere medicinske Urter kender han gemeenlig ikke, .skjØnt her
findes mange andre«.
10
) Indtil Slutningen af 18. Aarh. var der Fællesdrift i Dreslette Sogn
i Lighed med det øvrige Land. Udstykningen af Dreslette Jorder
foregik i 1789, og Arbejdet lededes af Landinspektør Nyholm.
Ved denne Lejlighed blev enkelte Gaarde udflyttede fra Byerne.
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i 1295 i den bekendte fynske Stormand Niels Hamundsøn Litles
Testamente 11 ); men Gaarden er meget ældre.
Da dette gamle Testamente, - udstedt l. April 1295, foruden at nævne Gaarden Flenstofte giver adskillige andre Op lysninger om Tiden og Forholdene i Erik Menveds Dage, skal
noget af dette interessante Dokument meddeles her.
Niels Hamundsøn boede ikke paa Flenstofte, men paa Hus bygaard i Husby Sogn, Vends Herred. Hvor Husbygaard har ligget,
vides ikke nu; men muligvis er den senere flyttet til Ivernæs og er
saaledes det nuværende VI! edellsborg. Niels Hamundsøn var efter
de Tider en betydelig Jorddrot; foruden Husbygaard ejede han

Flenstofte.

altsaa Flenstofte og desuden Jordegods i Skrillinge, Kauslunde,
Svendstrup, Magtenbølle, Skalbjerg, Sandager m. m.
Han havde en Broder, Hamund Hamundsøn Litle, der ejede
Gods i Ronæs, Udby Sogn, Venels Hen·ed; men om han har boet
! Ronæs, vides ikke bestemt.
I nævnte Testamente overdrages det til Broderen Hamund
»efter Skøn« at lade bygge et Alter, foran hvilket der skulde
læses Messer for Niels H.'s Sjæl, og til at afholde Udgifterne herved gav denne en Gaard i Skrillinge med 4 Stude og en Ko og
endvidere. to Gaarde i Knuslunde med 2 Stude, 4 Heste og en Ko.
Niels Hamundsøn synes at have været en from Katolik; i al
11

)

Findes i Rigsarkivet.
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Fald havd e han besluttet, som det saa ofte var Skik i de Tider,
at foretage en Pilgrimsrejse til det hellige Land, en Rejse, der
den Gang var ikke saa lidt mere besværlig end i Nutiden. Imidlertid blev han syg og kunde ikke tage afsted; men da han havde
ladet sig »korse « (indvie) til Rejsen, gav han ved sit Testamente
en Pengesum, der af hans Broder Hamund og Biskop Johan i
AaPh us skulde uddeles som »milde Gaver«.
Endvidere bestemte han som sin sidste Villie, at han vilde
begraves hos Minaritermunkene i Odense, og som Vederlag herfor
anviste han 20 Mark i Penge ell er ogsaa sin stor e Krigshest. Dog
tillodes det hans Væbner at betale de 20 Mark imod at beholde
Hesten, der kaldtes >>Grabrist «.
I Testamentet havde han desuden betænkt fl ere med milde
Gaver. Saaledes skulde Prædikebrødrene i Odense have 4 Mark, de
Spedalske 12 ) 3 Mark, St. Knuds Kirke 4 Mark, St. Albani Kirke
2 J\rlark, Vor Frue Kirke 2 Mark, Michaelis (St. Hans) Kirke 2 Mark,
Kirken i Kjerte 2 Mark og I\<irken i Melby 16 Marie Hellig Gejstes
Hus i Assens testamenterede han, hvad han ejede af Jorder i
Magtenbølle og Skalbjerg, foruden alle sine Heste. I-Ians Væbner
fik Jordegods i Svendstrup, samt nogle Heste.
Naar Kirken i Melby var tiltænkt den betydelige Sum af
16 Mark i Sammenligning med de andTe Kirker, hænger det vistnok sammen med, at' det var i den Kirke, det Alter skulde rejses,
hvorover .Sjælemesserne skulde holdes. Præsten i Melby, der
skuld e fremsige . Messerne, fik h erfor en Guldring og en Hest.
Hvem der kom i Besiddelse af Flenstofte efter Niels Hamundsens Død, vides ikke. Sene-re synes Gaarden at have tilhørt
de holstenske Grever (formodentlig Grev Gerts Sønner, Claus og
Henrik) og disse har saa igen solgt eller afstaaet den til Valdemar
Atterdag.
Omkring ved 1450 ejedes Flenstofte af den paa Fyn bosatte
holstenske Adelsmand Johan Vittekop (Hvitkop) , der ogsaa var
Ejer af Sandholt.
Senere solgte Viltekop alt sit Gods, derunder ogsaa Flenstofte, til Rigshovmester Poul Laxmand.
Ved Poul Laxmands Drab 1502 13 ) blev Gaar·den beslaglagt
12

13

)

)

St. J ør gensgade i Odense minder endnu om de Spedalske i denne
By.
Rigshovmester Poul Laxmand var en af Datidens rigeste Adelsmænd; han ejede 5 Herregaarde med tilhØrende Bøndergocls, for uden andre Ejendomme. Da han i København den 22. Juni 1502
kom ned fra Slott et og vilde gaa over HØjbro, blev han overfaldet
af to Adelsmænd, Ebbe Stra ngesøn og Bjørn Anclersøn og saaret
i Brystet med en Dolk. Derefter bl ev han halvelød kastet ud i Vandet, hvor han druknede.
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af Kronen (Kongen) , der overdrog den som Len til Lensmanden
paa Hindsgavl ved Middelfart, Gjord Nielsen Drefeld, og efter
dennes Død 1520 blev den forlenet til Rigsraad Johan Bjørnsen
til Nielstrup , som havde den i 7 Aar. I 1527 blev Gaarden tilbagegivet P·oul Laxmands Datter, F ru Else Laxmand. Kong Frederik
den Første var da blevet klar over , at der var gjort Poul Laxmand
U ret i sin Tid.
157 9 ejedes Gaard·e n af den k endte Herremand Christoffer
\Valkendorff, .og da Fyns Biskop, Jacob Madsen, i 1589 og 1592
visi terede i Sognet, omtaler han , at paa F lenstofte boede F ru
Thale Ulftand. Biskoppen fortæller videre i sin Visitatsbog, at
n ævnte F rues Tjener var rømt bort fr a Sognet med sin Hustru
og Steddatter, og der gik det Rygte paa Egnen , at Steddatteren
"var frugtsomm elig af ham « (Sted fad er en) . Imidlertid var Ma nden
komm et tilbage igen sammen med sin Hustru , - h vorimod Stedclatteren ':ar blevet borte, - og "han havde stillet Herskabet til fred s «. Men da han havde "begæret Sakramentet «, (Adgang til
Nadverbordet) , var Sagen blevet for elagt Biskoppen, og denne
afgjorde Sagen saaledes , at Præsten sammen med 2 eller 3 Mand
,, skal forhøre, om han bekender Gærningen og vil staa aabenbar
Skrifte«; med andre Ord, Biskoppen tilraader at undersøge, om
Manden fortr yder sin Handlin g, eller om det er ·h am nok, at >> han
h ar stillet Hersk abet tilfreds « 14 ).
Et halvt bundTede Aar senere ejedes Flenstofte af Korfitz
Ro senkrans til Demmestrup; men da var dens Jordtilliggende for ringet, saaledes at den kun var en almindelig Bondegaard; Ro senkrans lagde imidlertid 4 andre Gaarde ind til denn e, saa den
atter blev en Hovedgaard . Fire Aar efter, 1652, solgte ·h an Godset,
der da bestod af »3 Gaarde og et Gadehus<<, til Rigsmarsk Anders
Bille den ældre 15 ), som ved den Tid var blevet Eneejer af Logismose. Efter Matrikelen af 1663 havde Flenstofte dengø.ng 18 Tdr.
6 Skp. Hartkorn, hvilken Størrelse den har beholdt ned til vore
Dage.
I omtrent 150 Aar h ørte nu Flenstofte sammen m ed Løgis mose under de .skiftende Ejere. Efter Anders Billes Død ejedes
Gaarden af hans Enke, Beate Margrethe Bielke, der 1695 solgte
den til Generallieut:enant Grev Adam Fr. Trampe (t 1704) . Derefter
ejedes den af hans Enke og Børn indtil 1780, da Grev Trampes
Brodersøn, som ogsaa hed Adam Fr. Trampe, arvede den sam14 ) »At stille Herskabet tilfreds« betyder at affind,e sig med den verds15 )

lige Øvrighed, medens offentligt Skriftemaal er kirkelig Straf.
Rigsmarsk Anders Bille blev saaret i Kampen ved Fredericia 24.
Oktober 1657, da Byen erobredes af Svenskerne. Han dØde senere
af sine Saar og blev b egr avet i Odense.
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men med Løgismose. I Aaret 1800 solgtes Gaarden til Forpagter
R. Rasmussen, der kort efter videresolgte der: til Ag.e nt, senere
Etatsraad Joh. Chr. Ryberg, som tillige var Ejer af Frederiksgave.
1820 maatte Flenstofte paa Grund af Skatterestancer overtages af
Staten (senere købte Staten ogsaa Frederiksgave l, ·Og den beboedes
nu af en Inspektør 16 ), der tillige var Bestyrer.
1853 solgte Staten baade Frederiksgave og Flenstofte ved
Auktion , og den sidstnævnte Gaard købtes da af P. F. Jensen
for 44,150 Rdl. Fem Aar senere blev den · solgt for 66,000 Rdl. til
Peder Nielsen Damsbo (død 1889), og efter Sønnen Adolph Pedersen Damsbo's Død 1916, solgte dennes Enke Gaarden Aaret
efter til K. Beck, der igen solgte den 1923 til nuværende Ejer
Carl Brandt fra lVIariendal ved Assens.
Flenstofte ligger ved en lille Sø af samme Navn; men der
findes i vore Dage intet Tegn paa tidligere Volde og Grave, hvilket
der muligvis engang har været. 800 Alen Vest for Gaarden ligger
en fredet Kæmpehøj 17 ).
•
I ovennævnte Sø er rigt Rørskær, og det er muligt, at Navnet
Flenstofte hidrører herfra ; Flens = Rør; Tofte = lille afsondret
Mark.
Avernæs.
Avernæs (Auernæs, 1572 Affnerness, 1784 Agernæs) har nu
et Jordtilliggende paa ca. 230 Tdr. Land med 15 Tdr. Hartkorn
og omfatter den lille Halvø, som mod Syd danner Forbindelsen
til Helnæs 18 ). Tidligere var her to omtrent lige store Gaarde,
Gammel og Ny Agernæsgaard, der var Fæstegods under Frederiksgave. I 1851 købtes begge Gaardene til fri Ejendom af daværende Sognefoged Hans Hansen fra Brydeg.a ard. 1862 blev Ejendommen igen delt m eHem Sognefoged Hansens to Sønner. Den
ene, Hans Hansen, født paa Brydegaard 1829, senere udn ævnt til
Omkring 1830 boede Justitsrand BindesbØH paa Flenstofte.
I den bageste Del af Gaardens store Have findes to meget betydelige J ordhØj e, og ovenpaa disse staar to store Lindetræer, der
sandsynligvis er flere hundrede Aar gamle.
Saa vidt vides, er Højene ikke undersøgte, og det er ikke konstateret, om det er GravhØje.
I den gaml e Herregaards Hovedbygning findes fl ere interessante gamle Kakkelovne, og i Kælderen et Kar ell er Beholder,
udhulet af en mægtig Egetræsstamme, 5 74 Alen lang og 1 y. Alen
bred og lige saa hØj.
'") 1523 siges Lensmanden paa Ha:genskov, Eske Bilde, »at have forøget Hoffets (d. e. Hagenskov) Indkomster i sin Embedstid med
3 Ørter Korn fra Agernæsz«.

16

17

)

)
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Kammerraad, overtog Ny Agernæsgaard og omJ)yggede alle Byg.
ningerne i 1862-63; Broderen fik Gammel Agernæsgaard.
Den sidstnævnte Gaard solgtes 1876 til en udvist Sønderjyde
Christian Nielsen Melchertsen, der var Landbrugskandidat fra Kø benhavns Landbohøjskole, og i mange Aar FoDmand for Dreslette
Sogneraad og Formand for Landboforeningen.
I 1911 solgte Melobertsens Enke Gaarden til Godsejer Briinnings-Hansen, en Søn af Kammerraad Hansen og tidligere Ejer
af Løgismose. Aaret efter blev den lagt sammen med Ny Agernæsgaard og har siden været een Ejendom. Nogle Aar efter (1916
- 17)) , lod Briinnings-Hansen opføre en ny Hovedbygning i

Avernæs.
:gammel Herregaardsstil ved Haven og Parken til Gl. Agernæs_:gaard.
Gaardens Navn ændredes samtidig til det middelalderlige
Avernæs.
1929 solgtes Hovedbygning, Have, Park og ca. 25 Tdr. Land
-vest for Hovedbygningen til Antikvar Gerhard Salomon-Madol.
Berlin, for 66,000 Kr. Avlsgaarden med Tilbehør solgtes samtidig
.til Forvalter Ole Olsen, Roskil-de, for 195,200 Kr.

Præstegaarden.
Den gamle, nu delvis nedrevne Præstegaard, var opført af
Bindingsværk og forsynet med Straatag. Hvornaar de ældste Dele
var bygget, vides ikke; men i de sidste Par Aarhundreder har der
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ofte været foretaget Ombygninger eller opført nye Tilbygninger.
Paa den tidligere vestre Ladebygning stod paa en Bjælke: »renovatum (fornyet) 17 59 «, hvad altsaa vil sige, at denne Lade, eller
en Del af den, var blevet ombygget i det Aar.
Præstegaarden har sandsynligvis altid ligget paa samme Sted,
og man ved heller intet om, at den nogensinde har brændt.
I Aarene 1816 og 17 lod Provst Seidelin foretage en større
Ombygning. Der b lev til den østre Ende af Stuehuset tilbygget 1&
Fag, ligesom der sam tidig opførtes 3 Fag K vistbygning, og hele
Stuehuset fik nyt Tagværk og Tag. Endvidere blev Ladebygningerne udvidet med 22 Fag.

Den g,amle, nedrevne Præstegaard.
(Set fra Gaarden, efter en Tegning).
Noget over hundrede Aar efter denne store Restaurering af
den gamle Præstegaard, var Stuehuset blevet saa medtaget af
Tiden, at det blev nødvendigt i 1924 at nedrive den gamle Bygning
og opføre et nyt Beboelseshus.
Samtidig blev flere af Laderne nedrevet, saa der nu kun
er Portladen tilbage, som er opført i 1864.
Den ældste Omtale af Dreslette Præstegaard fineles i et »Brev«
(Skøde) af 1345 og omhandler en Mensalgaard i Skaarup, som
ifølge dette Brev tillægges Præsten. Denne .Mensalgaarcl omtaLes
senere i 1572 og 1665. I 1815 døde den sidste Fæster af .Mensalgaarclen, Hans Andersen, og den blev saa stillet til Auktion og
solgtes til Hans Andersens Søn for 4600 Rigsdaler Sedler og en
Afgift af 12 Tdr. Korn am·lig til Præstekaldet, ligesom Præsten
ogsaa fik Renterne af Salgssummen.
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Præstegaarden med dens Jordtilliggende synes oprindelig at
være en fra Hagenskov (Frederiksgave) skænket Bondegaard; thi
i Provsteindberetningen af 1690 hedder det, at Præstegaarden er
"ufri « formedelst >> 2 Rdl. Gjesteri-Penge«, som Præsten aarlig
skulde svare til Frederiksgave 19 ).
I den ældste Matrikel af 1665 blev . Dreslette Præstega ard:
ikke tillagt Hartkorn, hvorimod Brunshus - skønt det var bygget paa Præstegaardens Udjord - var blevet indført i ·M atriklen
for l Td. 6 Skp. Hartkorn; men denne Indførsel blev senere ved
en Skatkammer Resolution af 1677 igen udslettet.
Ved Matriklen af 1688 blev Præstegaarden ansat til Hartkorn

Den gamle, nedrevne Præstegaard, 1830.
(Set fra Vest, efter Provst Seidelins Tegning).

7 Tdr. l Skp. 2 Fjerdingkar 2 Album, og i 1813 var det samlede
Hartkorn 8 Tdr. 6 Skp. 3 Fjk.
Ved Udskiftningen af Dreslette Sogns Jorder i 17 89 fik
Præstegaarden Jord paa fem Steder (den havde tidligere haft Jord
19

)

Samtidig indberetter Sognepræsten, Hans J ens en Ravn, »at han
nyder Afgift af en Herregaard, kaldet Fleenstofte, som udi Hr.
Simons Tid (1598- 1606) b egyndte at bygges og i sal. Hr. Jens.
Povelsens Tid (1640-74) blev tiendefri til Præsten, dog med saadant Vilkaar, at Sognepræsten skulde til hver HØitid nyde i Offerpenge: 3 slette Daler og et Træ til Ildebrand aarligen. De tre slette
Daler til hver Høitid ofrres; men det gode Træ har været savnet
i mange Aar. For et Land, kaldet Avernæs, som er .lagt til Frederiksgave, nyder han (Præsten) sin Fornøielighed,« (faar, hvad haru
med Rette tilkommer) .
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})aa ikke mindre end 29 Steder); det samlede Areal beløb sig da
:til 84 Tdr. Land, Ager, Eng og Skov, foruden et Tørvemaal paa
Snave Dam. 1813 hørte til Præstegaarden to Skove, Strandhaven
rog Præsteholme, hver paa ca. 5 Tdr. Land.
Endvidere hørte dengang til Præstegaarden:
l) Brunshus eller. Brunsbjerghus. Oprindelig har dette været
·et Fiskerhus uden Jord ; men i Aarene mellem 1550 og 1558 lagde
Præsten Jens Nielsen 13 1 / 2 Td. Land af Præstegaardens Jord ind
til Huset.
2) Et Hus i Høed By, Flemløse Sogn, i Henhold til et Brev
.af 1525.
3) Et Gadehus i Sønderby. Af dette Hus blev der i 1572 svaret 8 Skilling i aarlig Landgilde.
4) Desuden hørte 9 andTe Huse i Sognet ind under Præste;gaarden.
I ældre Tider omtales, at der ved Præstegaarden var en
Humlehauge eller Abildhauge og en Kaalhauge.
Æblehaven og Køkkenhaven findes endnu, men Humlehaven
,er forsvundet og erstattet n1:ed en smuk Blomster- og Prydhave.
Præstegaardens JordeT er nu tildels bortsolgt.

Simmersholm.
Denne Gaard omtales 1572 20 ) i Anledning af en Retssag mellem Fru Thale Ulftand til Flenstofte og Fru Ide Nordby 22 ), der
·begge gjorde FordTing paa at have Ejendomsretten. Da Kong Hans
i sin Tid havde s·olgt Gaarden til Jacob Nordby, blev den nu til.dømt Fru Ide Nordby. I 1614 tilhørte Simmersholm (el. Sommersholm) Fru Karen Skram.
Som senere Ejere kan nævnes Hans Andersen, der omkring
Ned 1850 købte Gaarden fra Fi·ederiksgave. Derefter ejedes den af
Hans Madsen, som 1894 overdrog den til sin Svigersøn Jens
_J en sen. I 1903 overtoges Gaarden af Erik Madsen Storm. Den
nuværende Ejer er L. Peder Pedersen.
Gaardens Areal er 77 Tdr. Land, med 8 Tdr. Hartkorn. Bygningerne
opført efter en Brand 1863.
Strærupgaard nævnes i 1482 og tilhørte da Otte Pedersen
i Strærup; 1495 ejedes den af Otte Clausen Huidtfeldt, hvis Søn,
Christoffer Huidltfeld't, i 1533 mageskiftede den med HelTegaarden
Krumstrup. Nu har Gaarden 5 TdT. Hartkorn og ejes af A. An ·dersen.

er

20 )
' 21 )

1572 skrives Semersholm, og 1662 Sømmers Holmh.
Navnet skrives ogsaa: »N01·by«; muligvis stammer Slægten fra
Nordby, Kærum Sogn.
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Ørbæk. Denne Gaard opføres i Matriklen for 1663 med 18
' Tdr. 6 Skp. Hartkorn. 1817 købte Hans Offersen den til fri Ejen. dom fra Frederiksgave. Hans Søn, Lars Hansen (f. 1824), oveTtog Gaarden 1867 . Nu ejes Gaarden af Edvard Hansen og har 8
Tdr. Hartkorn .
Nørregaw·d (skreves 1600 Nørgaard) er en Gaard paa 5 Tdr.
HartkoTn. Nuværende Ejer er l. R. Nørregaard.

Brydegaard
Denne Gaard har ca. 17 Tdr. Hartkorn og et Jordareal af
14 7 TdT. Land. Hovedbygningen har Tegltag med takkede Gavle.
Af tidligere Ejere kan nævnes Espen Espesen, der havde Gam·den
i Fæst-e fra Frederiksgave indtil 1822; derefter ejedes den af Sognefoged Hans Hansen, som købte den til fri Ejendom 1822. Fra 1870
til 1877 ejedes den af H. Hansens Søn, Jørgen Hansen. 1877 overtog J 01·gen Hansens Søster, Marie Hans·en (f. 1850 paa Bryde. ga.ard) , Gaarden. Hun blev gift med Anders Jensen, født 1844 i
Turup Sogn.
Senere ejedes Gaarden af N. B. A. S. Ulrich. Nuværende Ejer
··er Proprietær G. Andersen .
LEGATER FOR DRESLETTE SOGN.
1. Det Rybergske Begrauelseslegat.
Delte Legat var oprindelig paa 300 Rdl. (600 Kr.) og indestod i Dreslette Præstegaard som en uopsigelig 1ste Prioritet. Ved
kgl. Reskript af 23 . August 1805 var det fastsat, a t Renterne af
Kapitalen skulde anvendes til Vedligeholdelse af den Rybergske
Familiebegravelse i Dreslette Kirke.
Legatet er stiftet af Joh. Ryberg, »Herre til Frederiksgave,
Flenstofte og Øbjerggaard<<. Ryberg var født 30. April 1767 og
døde 15 . Januar 1832.
Legatet var ved Renteoplægning senere vokset til 2600 Kr. 1 )
· og bestyres af Skoledirektionen under Stiftsøvrighedens Tilsyn.
2. Provst Seidelins Mindelegat.
Dette Legat, der er stifte t 16. Juni 1859 af daværende Sognepræst Seidelin, er paa 1600 Kr., og Renterne uddeles til ugifte
Præste- eller Lærerdøtre i Baag Herred.
3. Dreslette Hospital.
Dette er 1805 overladt Sognet til Brug. Det var i sin
Tid et fæsteledigt Hus, som Etatsraad Rydberg omdannede til et
Hospital for fattige og trængende Mennesker i Dreslette Sogn.
1

)

Legatkapitalen opgives i 1929 at være 3000 Kr.
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4.
V efling e Hospital.
I Dreslette By har i ældre Tid vær et en "Degnegaard '', og:
d enne blev 1631 af Hennin g W alkendOTf, som ejede Flen stofte ·
og Glorup m. fl ., skænket til Veflinge Sogn i Skovby H erred.

5. Lær er enkelegat.
Det af Konferen sraad Ryber g i 1797 opførte Degn eenkesæde
i Snave er nu solgt, og ved Overenskom st mellem Sogneraadet
og nuværende F ørstelærer i Snave, I. C. E rik sen , er der for Salgssummen oprettet et Legat, h vis Renter udd eles til trængende Lærerenk er.

Dreslette Kirke.
lVIeget tidlig, efter at Kri stendommen havde fortrængt Odindyrkelsen , er der blevet opført en Kirkebygnin g ved Dreslette By.

r

J

Dreslette Kirke.

Den første Kirke har sikkert været af Træ, tækket med Straa eller ·
Rør, men i den tidlige Middelalder er Trækirken blevet erstattet
af den æLdste Stenkirke. Resterne af denne Kirke, der var opført
af Kampestensmateriale, findes endnu i Skibets nordre og søndre ·
Mure, der delvis hviler paa den gamle ProfilsokkeL I denne Del
af Kirken ses den oprindelige Nord- og Syddør 1 ) samt Antydning
1

)

I de ældste Kirker var Mændenes Indgangs·dØr paa Sydsiden og ·
Kvindernes paa Nordsiden; ligesom Mændene sad i den sydlige Del
af Skibet og Kvinderne i den nordlige. Dette sidste har holdt si g ~
helt ned til vore Dage.

G99

Årbog for Odense og Assens Amter 1930

.-a f et oprindeligt Vindue; ligesom der udvendig paa Skibets Lang~ ider kan ses, at der til Bygningen har været anvendt uti1hugget
Granit.
Forøvrigt har Kirken gentagne Gange været undeTkastet Ombygninger og Forandringer, saa Murene ogsaa i Skibet er stærkt
fornyede. Koret er en Tilbygning i seng.atisk Tid og har to Fag
Krydshvælvinger, medens Skibet har tre saad:anne Fag. Der er
adsk illigt, som tyder paa, at der har været et ældre Kor, idet det
nuværende Kor forneden bar g-ammelt Byggemateriale og foroven
Munkes ten ; det er deTfor ikke usandsynligt, at Kirkens nuværende
Kor, maaske noget udvidet, er opført oven paa Grunelvolden af
·et æ ldre.
Samtidig eller omkring samme Tid er Kirkens søndTe Korsarm
opført; den skal oprindelig været bygget til Beboerne paa Helnæs 2 ), der før Reformationstiden var henvist til Dreslette Kirke.

Dreslette Kirke. Før Ombygningen 1785.

Efter denne sidste Ombygning af Koret og Opførelsen af den
:søndre Korsarm (samtidig blev Hvælvingerne rimeligvis indbygget) , forblev Kirken i det væsentlige uforandret, indtil Konferensraacl Niels 'R yberg til Frederiksgave i Aarene 1785-87 lod foretage en stor og gennemgribende Restaurering af hele Kirken, hvorved særlig dens Ydre i høj Grad _ændredes 3 ).
Det gamle Vaabenhus paa Nordsiden, hvor Indgangen da
var, blev nedrevet; Vesttaarnet blev delvis ombygget af Mursten,
") Danske Atlas .
~\.i rk e ns tidligere Udseende k endes af et Mal eri, som N. Ryberg
lod male forinden Ornbygningen. Dette Maleri, der tidligere var
paa Flenstofte, kom senere til Ave rnæs, og i 1929 overlades det til
Lensbaron esse Rosenkrantz, Frederiksgave.

.a )
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og i Stedet for den almindelige Tagform blev Taarnet foroven afsluttet med en Platform og en lille Overbygning. Adgangen tiJ
Kirken blev samtidig ført ind gennem Taarnet, hvoT den endnu eT.
Endvidere opførtes c1er en nordre Korsann (i Stedlet for det
nedbl·udte Vaabenhus), og Kirken blev nu en Korskirke. Ko'rsarmene har ikke Hvælvinger, men pudset Loft.
.Samtidig lod N. Ryberg ogsaa foret~ge betydelige Forandringer i Kirkens Indre.
Den ældste Altertavle, som Biskop Jakob Madsen omtaler,
da han Onsdag den 15. Oktober 1589 Kl. 8 om Morgenen holdt

Dreslette Kirke (indvendig) .

Visitats i Dreslette Kirke, var i gotisk Stil og forestillede de hel -lige tre Kongers Tilbedels·e. Denne Altertavle var 1611 blevet afløst af en i Renæssancestil smukt udskaaret Tavle; om hvilken
dog ikke vides noget n ærmere, og endelig blev denne sidste Tavle
ombyttet i Slutningen af det 18. Aarhundrede m ed den nuværende.
Billedet i denne Tavle, der forestiller J esu s i Gethsemane, er
malet af K~Uncelliraad P. Briinnich og anbragt i en Fyrretræsindfa-tning fra smnme Tidsperiode. Træværket er hvidmale t og for gyldt. Over Alteret er anbragt et Orgel, bygget af Orgelbygger
Møhl:er, København. Baade Altertavlen og Orglet er skænket af
Niels Ryberg og opsat s~mtidig (mellem 1785 og 1800). Orglet
bruges dog ikke mere, idet et nyt Orgel er opsat i 1916 over
Indgangs cløren ved Taarnet.
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Paa hver Side af Alteret findes Døre ind til Præste- og
Degnestolene. Ov·er disse Døre er to knælende Englefigurer.
Altet'bordet er af ret ny Dato.
Alterstagerne er af Messing og stammer fra det 17 . Aarhun drede. (Der findes intet Aarstal paa d en) .
Kalken er af Sølv og bærer følgende Indskrift: "DresletteKir l{ e 1806 «.

t .-

--··· --

-------- . ·-- ---

Altertavlen i Dreslette Kirke med d et gamle Orgel fo ro ve n.

Disken er glat, og den firkantede Oblatæske er uden Ornamenter. Begg.e ha r samme Indskrift som Kalken samt Aarstallet
1806. Kalk, Disk og Oblatæske er skænke t af Niels Rybergs Søn,
Etatsraad I. C. Ryberg 4 ).
1)

1644 opgiv es Kirkens Inventar (foruden Altertavle, Prædikestol
og Døbefont) som fØlgend e : 1 Kalk og 1 Disk af Sølv; 1 dansk
Bibel; Christian IV ny Bibel; 1 ny Alterbog; 1 ny Ritualbo.g; 1 ny
Salm ebog; 1 Luthers Postille; 3 Messing Lysestager; 2 Vinflasker ;
1 Alterdug; 1 jærnbunden Kiste.
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Prædikesto-len er som Altertavlen hvidmal:et , forgyldt og i
Jdassisk Stil ; den stammer ligeledes fr a Slutningen af det 18. Aarh .,
·og bærer følg ende Indskrift : Salig'e ere de, so m høre Guds Ord
-og bevarer det. Luc. XI. C. XXVIII V. Prædikestolen er opsat paa
Hjørnet mellem Koret og den søndre Korsarm ; over Stolen er en
Himmel med Perlekrans samt Kors og en Krans.
Denne Prædikestol har afløst en udskam·et Renæssancestol
fra 1599.
Døbefonten , der er anbragt m ellem Koret og nordre Sideskib,
har gammel romansk Granitkumme, prydet med en rund, snoet
:Stav foroven.
Daabsfadet er glat og af Messing 5 ) . Døbefontens Fod er fra
-det 18. Aarh. Over Fonten er en Himmel, ligeled.es fra 18. Aarh. ,
·og ligner Himlen over Prædikes·to}en. Ove nover Daa:bs.himlen staar
J ehovas Tegn. Fonten er omgivet af et Trægitter fra ca. 1800.
Paa Skibets nordre Væg er ophængt en Sølvkrans, som Sognets Beboere skænkede til Pastor Holmer s Kiste ved hans Begravelse 1914.
Paa Skibels sydlige Væg er 1927 ophængt en malet Tavle
(Series pastor um) med Navnen e paa de ved Kirken ansatte Præster siden 1430.
Ved d.e senere Aars mindr e Reparationer af Kirken er Stengulvet i Skibet og i nordre Korsarm blev et erstattet m ed Bræddegulv, ligesom Midtergang,en er blevet forsynet m ed en Løber
(Tæppe). Den sydlig·e Korsarm har endnu det gamle Mursten sgulv .
.Stolestaderne er fra Slutnin gen af 18. Aarh . ·og fra samme Tid
stammer Herskabsstolen 6 ), der som Pulpitur er anbragt i Kirkens
vestlige Ende, bam·et af to Søjler. Ind til Koret var tidliger e en
Dør, som Præsten Hans Jensen lod sætte Aar 1675. Naar den igen
er fjernet, \'ides ikk·e.
Kirkeblokken i Koret er m ærket R. B. 7 ) 1792.
I Tam·net er 2 Klokker, b egg:e mod Syd . Den østlig·e og stør ste har følgende Indskrift: »Alexander von Kukoleum - M. Povel
Andersøn. Pastor udi Assens og Provst udi Bogherred. Han s Mikkelsøn Rafn Sognspræst- H. Jens Povelsen. Kapellan. Peter Lauritsøn oc Lauridt Hansøn. Kirkeverge. Soli Deo Gloria. Anno 1639.«
Paa et firkantet Felt paa samme Klokke staar: >> Baltzer. MelohiorMc. Fecit.
5

)

6)
7

)

Af Provst Seidelins Optegnelser ses det, at i Aaret 1816 anskaffede
Etatsraad Ryberg et nyt »DI!}bef·a d af Kobb er« til Kirken; dette
Daabsfad er altsaa senere b levet erstattet med det nuværende
Messingfad. Hvornaar vid es ikke.
Det ny Orgel, opsat 1916, er b ygget ind i Herskahsstolen.
R. B. = Ryberg.
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Den vestligste K1lokke, der er noget mindre, har følgende Ind ·krift: >> Støbt af Gamst og H. C. Lund, København 1849.<<
Biskop Jacob Madisen oplyser, at i 1589 havde Kirken to Klokker og i »Dansk Atlas fra 1774 meddeles, at Kirken, der »fordum
hed Threeslette Kirke«, har to Klokker fra 1597 og 1639. Den
gamle Klokke fra 1639 bruges altsaa endnu, h vorimod den anden
fra 1597 maa være blevet fornyet eller omstøbt 1849. 8 )
I Tam·net stod tidliger e en lille Ligsten, som oprindelig havde
ligget ved Indgangen til Koret. Paa denne Sten stod: »Her hviler
udi - Herren ærlig oc vel ----Jagt. Mand Anders Knudsen. - Paa
.Flenstogt, som døde An. 1613 den l. Maii og var i sin - Alders
65 Aar. - Gud gifve - hane m en salig Opstandelse - oc det
evige Liff. Amen. « Forneden paa Ligstenen var indhugg.et et flig et
S kjold, hvori stod A.K.
Denne Sten synes i 1929 at være forsvundet.
Under den sydlige Korsfløj lod Niels Ryberg i 1791 indbygge
et Gravkapel for sig og sin Slægt. Kapellet, der har Indgang direkte
fra Kirkegaardlen, er af anselig Størrelse og har hvælv·et. Overbygning.
Over Indgangsdøren er indmuret .en Marmortavle med følgende Indskrift :
»Ei Dødens Rædsler, Gravens mørke Bolig
Kan skrække den, som frygter Gud,
Fra Sorger fri han slumrer sødt og rolig,
Indtil ham vækker Almagts Bud.
F rimodig skal han frem for Dommen træd e,
Forsonet Gud ham dømme skal ,
For ædel Daad skal evig Fryd' og Glæde
Belønne ham blandt frommes Tal.
O gid enhver, som denne Grav skal giemme
Maae leve Gud og Dyden troe,
Og andres Gavn og Eget Vel forfremme,
Saa skal han døe i Fred og Roe.
Joh. V. Cap. XXVIII Vers. Aar MDCCLXXXXI.
N. Ryberg. «
8)

I Provst Seidelin s
1817 lod Etatsraad
støb e. « E ft er dette
1817 og 1349, hvis
IStØbt 1849.

Optegnelser findes fØlgende Notits : »I Aaret
Ryb erg Kirkeklokken med Aarstailet 1597 ommaa den samme Klokke være omstøbt baade
ikke den nuværend e mindre Klokke er en ny,
6
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Til Vedligeholdelse af Gravkapellet blev en Kapital paa 30()
Rdl. indsat som første Prioritet i Dreslette Præstegaard, og Uddrag af det kongelige Reskript herom blev i 1805 indhugget i en
Sten (Sandsten?), som blev indmuret i I{apellets nordre Væg. Indskriften lød saaledes: "Ved allernaadigst kgl. Reskript af 23. August 1805 er denne Begravelses Vedblivende bevilliget paa Vilkaar,.
at en Kapital paa 300 Rdl. af mig skulde indsættes imod første·
Prioritet i Dreslette Præstegaard uopsigelig, for af Renterne at besørge Begravelsens og Lig-Kisternes Vedligeholdelse med hvad
videre Reskriptet indeholder, ligesom det allernaad:igst er bestemt,
at dette Legat m3atte, som offentlige Midler og til Udførelsen af
dens Hensigt, umiddelbart staa under Stiftsøvrighedens Myndighed og Ansvar, samt henhøre under Stifts-Revisionen.
Imod nuværende Sognepræsts Velærværdige Hr. Provst Ja cobsens udstedte Pante-Obligation af 10. Okt. 1805 er denne Kapital af mig erlagt, ligesom Dokumen tet er indleveret til Stiftsarkivet
efter mig meddelt Brev af 6. Okt. 1805. Joh. Christian Ryberg. <<
I. dette Kapel biev efterhaanden indsat 7 Kister, indehoLdende
Lig.ene af Slægterne Ryberg og Falbe, hvilke to Slægter var sammengiftede.
I 1831 var Vedligeholdelses-Kapitalen voks·et med Renter til:
500 Rdl. 9 ). Kapellet var blevet istandsat, og Generalmajor Falbes
og Hustrus Kister va r blevet beklædt med sort Læder.
Denne Begravelses >> Vedbliven «, som det kgl. Reskript udtryk ker sig, blev kun af kort Varighed, og Niels Rybergs Ønske om,
at han og hans Slægt skulde hvile i Kapellet under Kirkens søndre
Korsarm, blev snart forandret. Hvilke Bevæggrunde, der har
været Aarsag hertil, lader sig ikke nu oplyse; men saa vidt det
kan efterspores, har Forholdet været omtrent følgende:
Ved en Skrivelse fra det kongelige danske Ganeelli af 10. Februar 1841 fik Chr. Rybergs Enke, Etatsraadinde Engelke Ch ar lotte Ryberg, født Falb e, Tilladelse til, at Kisterne i Kapellet 20
Aar efter hendes Død maatte nedsænkes i Jorden under Stengulvet
i Kapellet. Den lange Indskrift paa Stenen i Kapellet skulde samtidig slettes, og Navnene paa de afdøde indhugges i Stedet. Legatet, der da (1841) var v·o kset til 600 Rdl., skuld e saa anvendes
til Hjælp for fattige Skolelærerenker paa Frederiksgaves Gods, ogKapellet >> tilbagegives til Kirkebygningen «.
Etatsraadinde Ryberg døde 23. August 1846; men den Tilladelse, der var givet i 1841 til, imod den ældre Rybergs Bestemmelse, at sænke Kisterne ned i Jorden 20 Aar efter Etatsraadi.ndens
Død, blev heldigvis foreløbig ikke benyttet.
Først i 1882 er Kisterne fjernede og nedgravet i Jorden un ø) Det oplyses, at Kapitalen nu i 1929 er vokset til 3000 Kr.
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der Kapellets Gulv ; af hvilken Gr und vides ikke. Man har ment, at
Kisterne paa det Tidspunkt skulde være saa medtagne og skrøbelige, at dette har været Am·sag til, at de blev nedgravet; men det
kan ikke være Grunden. Dels var der jo rigelig med Penge i
Legatets Kasse til eventuel Istandsættels·e af Kisterne, om saa var
nødvendigt, og dernæst findes der i Nationalmuseets Arkiv en
skrift!.ig Erklæring fra Murmester Christensen, Assens, der
var med til at nedgrave- Kisterne, og i denne Erklæring,
dat. 8. December 1882, hedder det: >> Kisterne var meget massive
og stærke Egekister, de var store og vægtige, hvorfor jeg antager,
at d:e var dobbelte ; de blev ikke a.abnede. Luften i Kapellet, hvor
Kisterne stod, var fuldstændig frisk og god. «
Han tilføjer, >> at da den store Sten 10 ) bJev omhugget, tog jeg
en Afskrift af Indskriften. Jeg husker ikke, hvad der stod; men
Afskriften blev afleveret til Sognepræsten.«
Det synes, som Kisterne er blevet nedgravet uden Tilladelse.
I al Fald er der fra Nationalmuseet krævet forskellige Oplysninger i Sagen, da det senere kom til Museets Kundskab, hvad der
Yar foretaget med de syv Kister. I en Skrivels•e af 18. December
1882 indberetter Nationalmuseets Direktion til Ministeriet, »om
en i nævnte Kirke (Dreslette) formentlig uberettiget sket Farstyrrelse af det Rybergske Gravcapel << .
Hvilket Resultat, Min~steriet er kommet til, kan ikke ses af
d e i Arkivet opbevarede Skrivels·er; men de syv Kister staar fremdeles ned•gravede under Kapelgulvet For nogle Aar siden blev
Kapellets Flisegulv omlagt, og den Murmester, som udførte
dette Arbejd·e, har meddelt mig, at Kisterne stod kun ca. en Alen
under J01~doverfladen.
Da Kisterne i 1882 fjernedes, blev Stenen i Kapellets nordre
Væg nedtaget og den gamle Indskrift slebet bort 11 ), hvorefter føl gende Navne blev indhuggede:
,, Ferdcin:and Vilhelm Falbe 12 ). Frederikke Elisabeth Falbe,
f. Claesen. Niels Ryberg. Margrethe Dorothea Ryberg, f. Otte. J o han
Christian Ryberg. Engelke Charlotte Ryberg, f. Falbe. Frederiens
Bartholom æu s Ryb erg. «
Inde i selve Kirken er flere Begravelser. V.nder KDret er et
·
muret Gr.avkammer, som vistnok er Præstebegravelse, og her er
sikkert de fleste afdødte Præsters Kister, tillige med deres Hustruers, indsat indtil omkring 1800, da det blev forbudt at begrave Lig inde i Kirkerne. Noget nærmere vides dog ikke herom ;
Dermed menes Mindetavlen i ;\'luren.
En Del af d en gaml e Indskrift kan dog ses end nu, da Afslibningen har være t ufu·l d stændig.
") Var Generalmajor i den danske Hær.
6''

1 ")
11 )
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der har formentlig aldrig været for etaget en sagk yndig U n der søgeise af dette Gravkammer.
Biskop Jacob Madsen omtaler 1589, at Kirken har ,, Canikesto el og Skriftes toel af god Eg «, og Arkivtegneren Søren Abild gaard, der i 17 61 undersøgte fler e Kirk er paa Fyn , oplyser i sin
Dagbog, a t der paa Skriftestolen i Dreslette Kirke var anbragt
V.alk endorfern es Vaaben og n edenundter stod der »Hr. Hans Val k enclorph « 13 ). Muligvis er denne Stol fj ernet ved d en store Resta urering i 1785-87. E ndvidere omtaler Abildgaar d, at der paa

Den Ryb ergske Mindestøtte paa Dreslette Ki rkegaard.

»et anclet Stykk e Træ « fandtes »cl•e Daaers Vaab en udskaar et «, og
paa Degnestolen var to andre Vaaben og et Bomærke. Alt deUe
er nu fjernet , ligesom et Ep itafium (Mindetavle) over tidligere
P r æster i Sognet er forsvundet.
En Kirk elade, der omta les 1589, er senere nedbrændt.
Paa Kirkegaar clen , syd for det Rybergske Gravka pel, staa r en
"') Ha ns Valkcnclorph var P r æst i Odense.
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meget smuk af Bmedhu ggeren vViedewelt i 1785 udført Minde stø tte af norsk i\!Iarmor over Niels Rybergs Hustru. Paa Støtten
er indhugget: »Den bedste ÆgtefæHe, Margrethe Dorothea Otte,
født 1749, død 1767, Helliget af N. Ryberg. «
Paa en Marrnorurne, indsat i Fodstykket, staar det ene, men
udtryksfulde Ord: >> Hisset «.
Denne Mindestøtte stod oprindelig i Haven ved Frederiksgave, h vor Ryberg boede; men i Aaret 1842, cLa Staten havde købt
Frederiksgave til Opholdssted for Kronprins Frederik (Fr. VII) ,
blev Stø lten h enflyttet til Drcsiette Kirkegaard .

Den gamle Kampestensporta l over en Indgang til Kirkegaarden

I Aaret 1911 14 ) biev Mindestøtten r estaureret af Billedhugger
M. H. Ploug og Arkitekt N. P. J ensen , begge af Oden se. Udgifterne til Istandsættelsen afholdtes af Statskassen.
Over den vestlige lille Kirkegaardsiaage til Stien , der fører
h en til Præstegaarden , findes anbragt en m ærkelig romansk Gra14) Allerede 1904 havde Pastor Holmer, Dr eslette, givet Indberetning

til Nationalmuseet om, at iVIindestøtten var i Forfald. Den er paany
bl evet restaureret i 1929.
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nitsten 15 ) med Reli ef, forestillende den tron end e Kristus, og til
Sidern e for h am ses en Mand og en Kvinde i tilbedende Stillin g.
Denne Granitsten (Portal) stammer fra Valdemarernes Tid og er
saaiedes noget af det ældste bevarede ved Kirk en . Portalen stod
tidligere n ærmere ved Kirken i det gamle Kirkegaardsdige; m en
da Kirkegaardten blev udvidet for n ogle Aar siden, blev den flyttet
hen til Laagen i det n ye Dig·e.
I Kirkegaardsdig-et, der er af raa Kampesten, h vad det ogsaa
var 1 1589, findes gammelt Byggem ateriale; saaledes en Buestcn,
som har været anbragt over en Dør, s·amt en · Vinduesoverligger.
Disse Materialier st-ammer rimeligvis fra den ældre eHer ældste
Stenkirke.
Ved den nordT e Side af Indgangen i Taarnet find es en stor,
fla:d Sten, og i Muren er samme St ed i .et Par Alens Højde fundet
Rester af Jernkramper og lignende. I Muren her er indhugget
AarstaUene 1724 og 1727. Man mener , at dette kan være Resterne
af den gamle Gabestok m'ed Jernbø.jle m. m . Hvad Aarstallene skal
hentyde til, vides ikke.
Dreslette Kirke h ørte tidiiigere til Frederiksgave 16 ). I 1854
solgtes den ved Au ktion til Gaard:mand P eder Ni.elsen Damsho
for 19,250 Rdl. P . N. Damsbo boede dengang i Mullerød, m en
købte sen ere F lenstoft e. Kirken blev side11 so lgt til BriinningsHansen, Avern æs og en Gaardmand i Sna ve. Den vil vistnok nu
i l 929 overgaa til Selveje.
Tidligere, da Farvanclet i Ltille Belt ikk e var forsynet med
Iæ defyr, var Kirken et vigtigt Sømærke.
Kirkegaarden lod Etat sraad Ryber g i Aar et 1815 anlægge og
beplante ved Kgl. Haveins·pektør Møller fra Oden se, der ogsaa har
an1agt den ældste Del af Assist entskirkegaarden i Odense.
I Følge en meget gamm el Ord11ing skulde Sognepræs ten aarHg til Dreslette Kirke svare 6 Skæpper Byg >> SOm Vederlag for et
Stykke Kirkejord, hvilket Præsten nytter og bruger uden Afgift. «
Disse 6 Skp . Byg har dog i Mands Minde hverk en været
ydet eller krævet og maa derfor betragtes som bortfaldet.
15 )

10 )

I Nationalmuseets Arkiv findes føl gende Optegnelse om Stenen :
»F r emstillingen er noget gaadefuld. Paa en Tronsto-l sidder en
F igur med Kors over Panelen (sagtens Kristus). Ved Tronens Sider
to Kors. En velsignende Haand fra Himl en symboliser er Gud Fader.
T il hØjr e staar en Ma nd, til ve nstre en Kvinde, tilbedende og anraabende. E t Røgels eskar. « Det sidste (Røgelseskar ret ) bekræfter
Stenens Alder. Sten en er renset 1929.
Vedel Simonsen oplyser (18 41), at Provst Seidelin har meddelt
h am, at Kon g Chri stian V i 1686 solgte Dreslette Kirke til Major
.Tørgen Rantzau.
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Dreslette Sogns ældste Kirk.ebog gaar fr,a 1642 til 1648; men
2. August 1646 er efter Kongelig Majestæts Befaling paabegyndt
.-e'n ny Kirkebog, der saa fortsættes gennem flere smaa Bøger indtil omkr·i ng 18 Hundredetallet, h vor de større Bøger tages i Brug.
De fleste af disse g.am le Bøger er r et godt førte og bevarede, men
indeholder meget faa Oplysninger udover: Døbte, viede, konfirmerede og døde.

Præster i Dreslette Sogn.
Før Reformationen.
Sandsynligheden taler for, at der langt tilbage i Tiden har
været gjort Præstetjeneste i Dreslette Sogn, men om de ved Kirken ansatte Præs.t er før Reformatlianen vides kun meget lidt.
I 1340 var Hr. Niels Præst ved Kirken ; men h vem hans nærmeste E ft erfølgere var vides ikk•e. Henric Jacobsen var Præst fra
1430 til 1449; Hr. Mathis fra 1449 til 1480 ; Hr. Baltazar (Balzer)
fra 1480 til 1507 og Anders Ibsen fra 1507 til 1522. Dennes Eftermand var Præst baade før og efter Reformati<Ynen.
Efter Reformationen.
Hans Mikkelsen er vist nok blevet ansat som Præst i Dreslette i 1522. Han h avde fo rud >> tjent i Kong Christian den Andens
Gam·d «; muligvis som Præst eller vel snarere som Lærer . . Ved
Reformationen er han g.aaet over til den evangelisk·e Lære, som
mange andre af h ans Embedsbrødre, og forblev saa i Embedet
i 28 Aar indtil sin Død 29. August 1550.
2. Jens Nie lsen blev Præst 155 0 og døde 1558; mere vides
ikk e om denne Mand.
3. Laurits Jørgensen blev beskikket til Præs t 1558; men da
han døde samme Aar, er det tvivlsomt, om han naaede at overlage Embedet.
4. Simon Hansen Sass var født 1530 i Haderslev, og blev
kaldet til D1·esleUe 1558. Han var forud Præst ved Graabrødre
Kirke i Odense. I sit første Æg teskab h avde han 5 Børn; men
hvem han var gift med, vides ikk e. Han giftede sig anden Gang
1589 med Anna Pedersdatter, der var en Bondedatter og »taler
vældig bondsk « 1 ); i dette Ægteskab var 6 Børn.
Biskop Jacob Madsen siger om Simon Hansen, at han »er
meget jævn, har ikke studer et, slaar aUe Hænder i (i Prædikestolen) og taler bredt jusk (jydsk) «. Han døde 12. August 1606. En
af hans Sønner, Hans &imonsen, blev 1616 Præst i Barløs·e, og
l.

1)

.Jacob l\Iadsens Visitatsbog.
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en anden Søn, Mads Simons·e n, blev Præst i Gamtofte 1643.
1581 blev Simon Hansen af Biskoppen indstæYnet for Kon . .gen og Raadet, fordi han ikk e vild e antage en Degn, Biskoppen .
sendte h am , og desuden havde han brugt Uk vemsord imod
Biskoppen. P r æsten slap dog med at gøre Afbigt over for sin
Bisk op.
Syv Aar senere, 1587, havde han en Trætte 2 ) med sin Sted søn om dennes Mødrenearv . .
5. Hans Nlikke lsen Ravn var født 1566. Han blev kaldet til
Præst i Dreslette 1606 og b lev gift med Form andens Enke. Han
døde 8. December 1640.
T Kirken fandtes tidli ger e et GraYm inde over de to sidste
Præs ter og havde føl gende Indskrift:
"Her hviler i Herren, Hr. Simon Hansen, som var h er Sognepræst i 48 Aø r og døde 12. August 1606; item Hr. Ha ns Michelsen
Rafn, som var Sogn epræst paa 34. Aar og døde 2. December 1640.
med begge deres kære Hustru Anna Pedersdatter, som avlede m ed
dennem 6 Børn med den første og m ed den anclen en Datter . Vor
Hr. Simons Alder 76 Aar, vor Hr. Hansis Alder 74 Aar. <<
Dette Gravminde find es ikke m ere, hvornaar d et er fjern et
fra Kirken, vides åkke.
Da Hans Mikk elsen Ravn i 1630 søgte og fik sig en Kapellan , var Knud Christens·en , Præs t i Rødby, Ansøger til Dreslette.
Hans Ansøgning til Kongen var paa Vers og ret original. Den lød
saaleil es 3 ) :
>> Konge maa jeg trygle,
Giv mig Kaldet R øgle (Vejlby v. Middelfart)
Faar jeg ikke dett e,
Giv mig da Dreslette,
Rødbye Folk er slemme,
Og jeg maa mig græmme,
Konge dig forbarme
Over Knud d en arme. «
G. J ens Poulsen Gamtofte var født i Gamtofte 1599 og var
Kapellan hos Formanden fra 1630. Han blev Sognepræst 1640 og
døde 21. August 1674. Hans Hustru, Dorthea Pedersd:atter, var
født omtrent 1q10 og døde 26. August 1668.
Hans Fader var Sognepræst Poul Enevoldsen i Gamtofte, og
hans Moder, Anna Andersdatter Maas, var Datter af en tidligere
Præst i Gamtofte. Da han som ung Kandidat i 1628 pr ædiked e
2

)

3)

Proces, Rettergang,
Efter Provst Seid elins Optegnelser.
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for Fyns Biskop, Hans :Nlich elsen, i »Hospitalet << , maa Prædikenen·
have været mindre tilfredsstillende, for han blev af Biskoppen
hjemsendt »for at studere bedre << . To Aar efter blev han ka1det
til Kapellan ho s Hans Mikkels en Ravn.
I hans Tid blev Gaarden F lenstofte gjort tiendefri ; den ejedes .
da af Rigsmarsk Anders Bille.
7. Hans . Jensen (Ravn) var Kapellan hos Formanden fra
1664, efter forud at have vær et Rektor ved Assens Latinskok Den
23. Juli 1665 blev han gift med Sidsel Jensclatter (født 1640, død
13. Januar 1690) , en Datter af den forrige Præst. · Efter Pastor
Poulsens Død blev han Sognepræst og døde 15. Januar 1705.
8. Nie ls Hansen Ravn, Søn af Formanden , var født 21. December 1668. Han blev 1695 kaJdet til Sognepræst for Sønderby
og Helnæs og præstevlid af Biskop Thomas Klingo. Am·et efter ,
14. Febr. 1696, blev han kaldet til Kapellan hos Faderen , og se·
.n.ere, 1702, blev han Sognepræst. Den 11. Maj 1697 blev han gift
med Cille Mauritzdatter, Datter af Præsten i Sønderby Mauritz
Jaoobsen . Pastor Ravn døde 24. Januar 1741. Han var meget berømt for sine Prædikener, "dem lian med Behag forrettede «.
9. J ørgen Hansen Mygind var født paa Gaarden Myg.i nd i
Asperup Sogn 17 . Juli 1707. Han blev kaldet til Kapellan hos Formanden 1732, og Am·et efter blev han Sognepræst. Hans Hustru,
Margrethe Lucie Nieldatter Ravn (f. 1708, død 4. Oktbr. 1788) ,
var en Datter af Formanden.
Pastor Mygind arbejdede sammen m ed Udsendinge fra Brødremenigheden i Christiansfeld, og der var i hans Tid stærkt aaudeligt Røre i denne Egn af Fyn , særlig i Dreslette, Sønderby og
Helnæs Sogne. Dette Samarbejde m ed Brødremenigheden gav Pa stor :M ygind en Del Vanskeligheder med Fyns Biskop Chr. Rasmus
og med General-Kirke- Inspektions -Collegiet.
Disse Vanskeligheder og Fortrædeligheder bevirkede ,at han ·
søgte sin Afsked 1778, hvilket han fik med en Pension af 250 Rdl.
am·lig, og derefter tog han Ophold hos sin Søn, Niels Mygind 4 ) ,
der var Præst i Stepping i Sønderjylland. Her døde han i Januar
1788, og hans Hustru døde sanurne Aar i Oktober. De er begge ·
begravet paa Stepping Kirkegaard. En Datter, Dorthea Mygind
(f. 1746), var Fors.tanderske for de ugifte Søstre paa Brødremenighedens Søsterhus i Christiansfeld.
•) Niels Mygind har oversat til Dansk: »Videnskaberne paa Golgatha
uneler J es u Kors eller de helligste Videnskaber. Forestillet under
en Drøm. Oversat af N. M., København 1764.« (Efter Gelehrte
Anzeiger. Dresden 1762. Nr. 3. Anonym Forfatter) .
Efter Niels Myginds Oversæ ttelse har Asmund Einarsson over-sat Bogen p·aa Islandsk under Tit eJ: >> Lærdoms-Listernar a Golgatha,
under J es u Kro ze. Yfersett af A. E., Kb h v. 1768.«
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10. Jacob Jacobsen var født paa Beldringegam·d ved Præs tø
1743. Hans Fader var Regimentsslwiver Hans Jacobsen fra Vor·dingborg Distrikt, og Sønnen gik i sin Tid paa Herlufsholms lærd e
Skole. 1778 blev han kaldet til Præst for Dreslette af Conferensraad Niels Ryberg til Frederiksgave. Han blev 1783 gift med Anna
Margrethe EPichsen, Datter af Forpagter J ens Erichsen paa Hver ringe. Pastor Jacobsen døde 23 . Januar 1809. >> Han har i Tryk k en udgiv.et flere latinske Disputatser. <<
11. V alentin Peter S eidelin var født i Køn g (Baag Herred )
30. April 1781 , og blev Kandidat 1803 med Udmærkelse (22 Aar
gl.) . Aaret efter kom han til Hoffet, idet han blev antaget til
Lærer for Prinsesse Charlotte Frederikk·e i Dansk og Hi storie . 1809 bl ev han kaldet til Sognepræst for Dreslette.
V. P. Seidelin var en meg et betydelig og kundskab srig
Mand 5 ); 1829 udnævntes han til Consistorialraad og 1836 til ·deltes h an Ridderkors·et. 1837 beskikkedes han til Provst for Baag
·og Vend s Herred og 1845 modtog han Dannebrogsmændenes ·
Hæderstegn; ved sit 50 Aars Præstejubilæum 1859 tildelte Kongen
ham Rang med Biskopper. Han blev gift 26. Oktober 1809 med
Margrethe Dorth ea Jacobs.en, f. 1787, Datter af Formanden. Provst
Seidelin døde 3. Januar 1863 og er begravet paa Dreslette Kirkegaa rd.
Provst Seidelin holdt i flere Aar Kapellan, da hans Gerning
som Provst for Baag og Venels Herred foruden meget andet Arbejde lagde stærkt Beslag paa h ans Tid og Kræfter. 1843 blev
saaledes Carl Chr. Emil Jacobsen antaget som Provstens Medhjælp er, og fra 1860 til 1863 var Rasmus Balslev hans Kapellan.
Det smukke, stilfulde Enkesæde >> Ald ershvile «, der ligger tæt
·op til Præstegaardens Have, har Provst Seidelin ladet bygge . Ladebygningerne opførtes 1832-33 og Hovedbygningen 18-10-43 .
Der var d eng.ang 3 Tdr. Land til Ejendommen, og Jord med Bygninger kosted·e ialt 7000 Rigsdaler (14000 Kr.), en ikke lille Sum
i de Tider.
Senere beboedes Aldershvile i fl ere Aar af Distriktslæge Krag,
5)

R. W. Winkel skriver i sin Bo,g: »Peter Krag« om Valentin Seidelin:
»Samme Provst maa have været en alsidig Mand. Han fik egregie til
sin Embedseksamen; i sine unge Dage var han Lærer i Dansk
og Historie for Prinsesse Charlotte Fred eriJ,ke af MecklenburgSchwerin, der var forlovet med Prins Christian Frederik, den senere Christian den Sde og fra Prinsessens Lærer avancerede han
til Prinsens Sekretær og Bib.liothekar. Han byggede »Aldershvile«
efter egen Tegning og lavede smukke og solide Møbler udelukkende
af Pap med et J ærnstel indvendig; der var baade Lænestole, Borde
og Chatoller med hemmelige Rum.«
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()g efter hans Død solgtes E jendommen til Sognefoged Stougaard .
Ved sidstnævntes Død købtes Aldershvile af Partikulier Lørup.
12. Christian Emst Krag var født i Gelsted Præstegaard 12.
Februar 1804. Fra 1829 til 1832 var han H uslærer hos Justitsmad BindesbøH paa F lenstofte, 1832 Kapellan i Tommerup, 1834
i Skovlænge og blev 1835 kaldet til Sogn epræs t i Sønder Broby.
Her virkede han indtil 1863, da h an forfl yttedes til Dresldte.
7. No'Vember 1835 holdt h a n Bryllup med :Wlarie Margrethe Seidelin (f. 10. J anuar 1814, d ød 22. Juli 1891), Datter af ProvstSeidelin
i Dreslette. 1882 udn ævn tes Pastor Krag til Ridder af Dannebrog,
og ved hans 50 Aars Præstejubilæum blev der overrak t h am mange
smukk e Gaver som Anerkendelse for hans Virksomhed som Præst.

Ald er shvil e.

1885 to g han sin Afsked, og 11. November sam me Aa r holdt
han og hans H ustru deres Guldbryllup paa >> Aldershvile <<, hvortil
de var flyttet efter han s Afsk ed; her døde h an, aandsfrisk til det
sidste, 5. Novemb er 189(1.
I 1882 stifted e han et Legat paa 1000 Kr. til Fo rdel for Dreslette Sogns fattige.
E n af h ans Sø nner var den landsk endte Præst ved Jacobskirken i København , Christian Peter Seidelin Krag; en anden Søn
var Distriktsl æge Krag i Assen s, der sen ere tog Bolig paa >> Aldershvile« i Dreslette.
Slægten Krag har vær et Præster i sek s Led, og neds tammer
'fra Christian Krag, der blev Sognepræst i Middelfart og Kauslun de
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28. August 1714. Af Distriktslæge K rags Døtre er en gift med Pastor H. R. Han sen i Odense, en anden me d Pastor Dam i Seest
ved Kolding og en tredie m ed Pas tor Krantp i Ikast.
13. Jens Detniel Valdemar Holme var født 24. December
1833 p aa Ledreborg, Søn af F orpagter Chr. J ens en Holme, Transbygaard. E ft er i fl ere Aar at have været ved Landvæsenet blev
han theolog isk Kandidat 1865; dereft er var han Kapellan i H arald sted fra 1866 og i Humble fra 1870. I 1876 blev han kaldet til
Sed en -Aasum, m en modtog ikke EmJJedet, hvorimod h an Am·et
efter udnævntes til Sognepræst for Sjelle-Skjørring. Herfra for flyttedes h an 1886 til Dr eslette. 1910 tog h an sin Afsked og mod tog samtidig Kongens allerhøjeste Paaskønnelse for nidkært og
utrætteligt Arbejde i Kirkens Tjeneste. Han b lev gift 5. Septemb er 1872 med Edel Sophie Hansen (f. 5. Oktober 1844), Datter
af Forpagter N . Chr. Hansen, Stensguard paa Langeland.
Pasto r :H ohne døde 6. Marts 1914 i Assens, h vortil han var
. fl yttet, da han ophørte med Præs tegerningen.
14. Carl Rudolph Berggreen er født 19. F ebruar 1870 paa
St. Thomas og er Søn af Prokurator Rudolph Fr . Berggreen . E fter
at ha ve været Kapellan i Hedensted (1898) og i Skanderborg (1900),
blev h:m Sognepræs t <i Søby paa Æ r ø 1905, og h erfra forflyttedes
h an 1910 til Dreslette, h vor han virkede indtil 1918, da han blev
kaldet til Horslunde paa Lolland. Han blev gift 18. September
1900 med Alice Maud Johnston, født 27. September 1869 i Lon don , Datter af Koffardikaptajn Henry Johnston.
P astor Berggreen har skrevet man ge Lejlighedsdigte og Jule digte, hvortil han ogsaa har skrevet ?vlelodliern e ; ligeledes har h an
skrevet Prædikener til "Danske Landsbyprædikener « samt til Blade·
og Tidsskrifter.
15. Sigurd Madsen er født 22. Februar 1876 i Øster T ørslev,
hvor Fad•eren, Provst Madsen, var Sognepræst. Efter at have været
Huslærer paa Lauritsminde 1901 og Sekretær for »Kristelig Forenin g fo·r unge Mænd « i Randers 1902, blev han Lærer ved Statsskol en i Randers 1904. I 1908 opholdt han sig i Norge og blev
1909 kaidet til Sognepræst i Gjellerup i Jylland; hvorfra han 1918
forflyttedes til Dreslette.
28. September 1910 blev han gift med Ellen EmiLie Hau schultz, født 29. December 1879, Datter af Overlærer ved Statsskolen i Randers, Premierløjtnant, cand . theol. Hudolph Hau schultz .

Degne, Skoleholdere og Lærere i Dreslette Sogn.
Den ældste Undervisning af Børnene i Dreslette Sogn besør gedes af en Løbedegn 1 ) fra Assens Latinskole. Oprindelig har
denn e Løbedegn været en Discipel fra Skolen; man ved saaled es,.
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:at Laurits Jen sen havde haft >> Degnedommet « i Dreslette i 4 Aar,
>>medens han gik i Assens Skole «, og der efter havde han s Broder
det paa 10 Aa r; men omkring 1578 m aatte denne afgive »Embe det « og dets Indtæg ter til den n ederste Hører ved n ævn te Latin skole, der saa overtog An svar et for Undervisningen og Degn etjenesten. Da denne Hører (Lærer) ikke selv kunde passe Undervisnin gen baade i Assens Skole og i Dreslette, hav·de han en Substitut
(Stedfortræder) i Dreslette. Denne bo ede i Nærhed en af Kirken 2 )
og h avde Indtægten af Kirketoften , samt 3 Tønder Byg, og det
Offer, som faldt ved Barnedaab og Kirkegangskone.
Degnen betalte endvidere til Rin geren 4 Skæpper Byg am·lig,
:Og denne, der vistnok i Reglen var d en samm e som Substituten ,
skulde saa b esørge Ringnin gen ved Solens Op- og Nedgang samt
ved Gudstjenesterne og Kimningen paa Højtidsdagene.
Løbedegnen 3 ) havde i aarlig Løn 13 Ørter Byg (19Y. Td. ),
1 Ørte Havre (5 Tdr.), Offer, Accidenser, Ægbyrd, 1 / 6 af Kvæglienden og af Ost og Brød, som Menigheden ydede til Præst og
Degn , Halvdelen af, hvad Præsten oppebar. E ndvider e var Veflinge
Hospitals Gaard ved Kirken overladt til Degnen; men d et synes,
at han mellem 1560 og 1572 har mistet d enne Gaard, og er blevet
anvist Bolig i Snave. 1667 havde han ogsaa maattet afgive Kirketoften , der tillagdes Præstegaarden ; m en formentlig har Degnen
som Erstatning h erfor faaet Jord andet Steds. Ved Udstykningen
a f Sognets Jorder i 1789 blev der udlagt 8 Tønder Land til Degne-

1

2

3

)

)

)

Ved Kon gebr ev af 24. Marts 1568 ophævedes alle Degneembeder i
d e Sogne, der Ja.a indenfor to Mil fra en Købstad, og da Indtægterne i Købstæderne ikke var tilstrækkeUge til LærerlØnninger
m. m., paalagd es der d e b estaaende Præsteembeder en aarUg Afgift til Latinskol erne i Købstad en, imod at d e kirkelige Handlinger
blev b esør gede af Latinskolens Lærere eller Discipl e (LØ.bedegn e).
I Veflinge Hospital:s Gaard, d er senere er flyttet ud paa Herredsbjerg.
Da Biskop J acob Madsen· i 1589 holdt Visitats i Dreslette, b emær k er han i sin Visitatsbag: »Degnen ved Siw len har 15 Ørt. Præsten
har Sag med min Forma nd, (Biskop, Magi st er Niels J espersen, som
var Biskop over Fyns Stift fra 1560 til 1587), fordi h a n har betalt ham noget Korn, for at hans Søn skulde faa D egneem.b edet, og
det va r ikke sket; men man m en er , at Kon en er Skyld deri.« Hvordan denne Sag for løb, og om Pastor Simon Hansens Søn fik Degneembedet, vides ikke. Simon H. va r bl evet gift anden Gang samme
Aa r, 1589, m ed en Bondepige; han var dengang 60 Aar. Det va r
altsaa denn e sidste Kone, der skulde have Skylden for, at Sted:sønnen ikke bl ev Degn.
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lod, og dette Areal beholdt Læreremhedet i Snave l:ige op til vore
Dage.
Hvorleeles Børnenes Undervi sning i de før st e Aarhundreder efter Reformationen har foregaaet, ved man kun lidt 01n ;
men den har været m eget mangelfuld, og mange lærte ikke at
læse og en dnu mindre at skrive. Tidligst er Undervisningen vistnok sk et paa den ~faade, at Løbedegnen, efter at have assileret
ved Gudstjenesten om Søndagen, samlede Børnene i Kirkens Vaa benhu s, eller paa Kirkepladsen, hvis Vejret tillod det, eller ogsaa
i en af Gaarclmændenes Stuer, hvor han saa gennem gik med dem
Luthers Katekismus, fortalte Bibelhistorie og fremsagde vel
ogsaa no gle Salmevers. Børn ene gen tog Ordene bagefter , og saaledes lærte d e, - i al Fald de flink es te af dem, - noget af det
udenad.
Sener e, da Løbedeg11en holdt en Stedfortræder, h ar denn e
tillige fun ger et som Skoleholder under Degnens Til:syn; og Un dervisningen , d er d a er blevet mere r egelmæssig, har saa foregaaet
i d et Hus, hvor Skoleholderen bo ede, eller i et privat Hjem. Børn en e fra hele Sognet er i denne Periode vistnok blevet samlet i
Snave, h vo r Unde rvisningen foregik og omfattede Religion, Læsning, Skrivning og Regning.
Da Fyns Biskop C. Rarnus den 27. September 1734 visiterede i DresJette Sogn, skriver han , at >> Ungdommen fandtes lovlig
oplyst, men der fandtes ingen Skole. « Dette sidste maa vist
for s taas saaledes, at der var ingen Skolebygning, men Undervis ningen foregik i private Hj em.
Ved Kgl. Reskript af 17. April 1739 n edla gdes Latinskolen i
Assens, >> der laa ved Store Kirkestræde vendende ud til Kd.rkegam·den. « D en sidste Rektor i Assens h ed ·w inther. Aaret efter,
1740, oprettedes is tede tfor Latinskolen en ny Skole, k aldet >> Dansk
Kristendoms Skole <<, og dermed ophørte Forbindelsen mellem
Assens og Dreslete Sogn s Sk olevæsen.
Det synes, som om Skoleordningen og derm ed ogsaa Undervisningen er blevet bedr e i Sognet efter denne T·id. Da Biskop
Rarnus visiterede i 1742 kan han skrive, at >> Ungdommen var
vel oplyst. Skolen , som holdes af Degnen 4 ) for ·h ele Sogn et, er
i fuldkommen Stand «; h vilket vel vil sige, at nu var der et Skolehus i Snave, hvor den ældste Skole altid skal have væ r et.
Den 7. Juni 1786 var Biskop Tønne Bloch p aa Visit ats i Dreslette, og han skriver i den Anledning i Visitatsbogen: >> Kirken
var næsten f ærdig 5 ) , Menigh eden og Ungdommen overmaade vei
forn øjet, Sogn epræst Jacob J acobsen prædikede ypp erlig. Degnen
4
) J ens Kær.
"l Den blev unelerkast et en større Ombygning i Am·ene 1785-87.
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Lunde cathekiserede ikke .ilde. « Tre Aar senere, 1789, var der
50 Børn i Skolen; men 1792 er Tallet dalet til 38. Degn og Skoleholder Hans Lunde cathekiserede da >> skikkeligen «.
Ved Visitats 20. Juli 1798 er Børnetallet 86. Hans Adolph
Ped·ersen er Sognedegn og Snave Skoleholder, »Som tillige har ~nel 
øvet et Syngekor«. Dette Sangkor sang ved Gudstjenesterne i Kirken. I Aaret 1801 var der 118 Børn i Skolen, saa det blev mere og
mere paatrængende at faa større og bedre Skolelokaler, da de
gamle var yderst tarvelige.
I 1803 ombyggede Godsejer, Konferensraad Niels Ryberg til
Frederiksgave »den forfaldne Degnebolig og flyttede den nærmere ud til Gaden. « Samtidig lod han opføre Degneenkesædet
i Snave.
·
Endnu i fem Aar blev det gamle Skolelokale benyttet ved
Undervisningen; men i 1808 skete der ogsaa for dette Lokales.
Vedkommende en Forandring, idet ovennævnte Niels Rybergs.
Søn, Etatsrand R., byggede en ny Skolebygning og denne var fremdeles den eneste Skolebygning i Sognet indtil 1817 .
Ikke blot var Børnetallet i Skolen stadig voksende, men fra
flere af Sognets Byer havde Børnene en ret lang Skolevej, og·
særlig om Vinteren kunde dette volde Vanskeligheder.
Paa Grund af disse Forhold blev der fra 1809 holdt Sko1e i:
Skovkrogen af en privat antaget Lærer, hvis Løn Beboerne s·elv
udredede. Fra 1812 b1ev der endvidere holdt Skole i Mullerød
af en fast ansat Lærer med reglementeret Lønning.
Skolen i Mullerød paubegyndtes i Henhold til en af Cancellief
under 19. September 1812 approberet Skoleplan, hvorefter Sognet
deltes i to Skoledistrikter. Lærerlønnen skulde være ens i begge·
Skolekredse; men Læreren i Snave skulde tillige være Degn (Kirkesanger) og erholdt herfor ekstra 10 Rigsdaler Sølv aarlig.
For Klokkeringning skulde Sognebeboerne udrede 4 Tønder
Byg, men disse blev aldrig leveret, da det fra gammel Tid havde·
været Skik, at hver Gam·dmand gav Ringeren , der tillige var Bælgetræder, 8 Skilling eller· 1 Mark am·lig for dette Arbejde.
Der blev dog ikke opført nogen Skolebygning i Mullerød
1812, indtil videre foregik Undervisningen i lejet Lokale, først
hos Landmand Anders Andersen, og senere hos Hans Madsen ,.
hvor Læreren ogsaa blev indkvarteret. Saaledes forløb 3 Aar.
Imidlertid var man klar over, at denne Ordning ikke var tilfredsstillende, og dertil kom, at Skoleloven 1814 stillede mere
bestemte Krav til Undervisning, Lokale, Lærerløn o. s. v. end'
tidligere var Tilfældet.
Der udarbejdedes da en ny Skoleplan, som fik Approbation
17. Juni .1815, hvorefter der, istedetfor at bygge en helt ny Skole
i Mullerød, slmlde opføres en Tilbygning til Skolen i Snave og·
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:antages en Hjælp elærer. Denne Ord~ in g vild e være billigere for
Sognet; men en Del af Befolknin gen var dog ikke tilfreds med
denne Løsning af det vanskelige Spørgsmaal, og derfor fortsattes
Skolen hos Hans Madsen foreløbig, medens nye Forh andlin ger
·optoges.
Disse Forh andlinger førte til, at der i Am·et 1817 opførtes
fire Fag Skolehus mellem Simmerholm og Ørbæk, og fra 1817 til
1831 holdtes Skole her.
Daværende Sogn epræst Provst Seidelin arbejded e stærkt for
at faa en bedre Skoleordnin g for Sogn ets Børn, og i 183 1 oprettedes der saa en Skole i Mullerød med Bolig og med fuld Lønning til Læreren. Sn ave Skoledistrikt (h vortil Hovedbyen Dreslette h ørte), ha vde dengang (1831) 80 Børn, og det ny Mullerød
Skoledistrikt havde 61 Børn.
I 1853 blev der opført en ny og mere rummeli g Skol ebygning ved Mullerød. Den kostede ialt 1200 , Rdl. (2400 Kr.); ·det
var billigere at bygge Skole dengang end i vore Dage.
Endelig er Mullerød Skole i 1905 h enflyttet til sin nuværende Plads, og samtidig blev Forskolen for dette Distnikt opTelte t.
Som foran nævnt var den gamle Skole i Snave bygg·et i 1808,
som en Tilbygning til den ældre Degnebolig. I 1885 blev den nuvær end e Snave Skole op ført og samtidig flyttet ud paa Skolejorden. Forskolen er samm enbygget med Hovedskolen i 1885.

Lærere ved Snave Skole.
l. J ens K æt ( Kier) er blevet fast ansat i Dres lette 17 40, som
Sogn edeg n 6 ), efter at Forbindelsen m ed Assens Latinskole var
·oph ør t. Han var gift med Dorothea Anders·datter, der var Enke
·og medbragte fem Børn fra første .Æg teskab. Hendes første Mand
h ed Michel Jørgensen. I Ægteskabet med Jens Kær var en Datter ved Navn Sidsel J ensdatter Kær, der 17. September 17 43 blev
gift med Jens Nicodemussen til Sommerfeldt. Jens Kærs Kone blev
begravet 14. April 17 51; han selv døde 20 Aar senere og blev begravet 18. Juni 1771.
2. La t s ( Lautits) NI øllet blev kaldet til Sognedegn af Etats raad Ryberg til Frederiksgu ve, fik Collats 17. December 1771 og
indsattes 3. Søndag i Advent samme Aar. Han havde forud været
.Slwleholder i Ham·by Sogn . Han var født 1722, gift med lviarie
0)

J ens Kærs Forma nd var LØbedegnens Stedfortræder Michel J Ørgen sen, der ansa ttes ca. 1690 og dØde 1718, 55 Aar gammel. Derefter blev Jens Kær Stedfortræder (Substitut) .fra 1718 indtil 1740,
da han fik Ansættelse som Sogne- og Sædedegn. Jens Kær blev gift
med Formanclens Enke.
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l(,irstine Bentzdatter, og døde 25. April 1771i. Lars Møller var
særlig dygtig til at undervise i Regning og Skrivning og fik herfor en Ekstraløn af l Td. Rug eller l Rigsdaler am·lig. Han havde
en betydelig Bogsamling, hvilket var en Sjældenhed i de Dage.
3. Hems Pedersen Lunde havde forud været Sognedegn paa
Helnæs og var blevet gift 6. September 1752 med :M aren Nielsdatter, Agernæs ; viet i Dreslette Kirke. Han fik Collats af Biskop
Jacob H.amu s 7. September 1776 som Sognedegn for Dreslette
Menigh ed. Han skulde til Nyborg Latinskole svare am·lig 7 Rdl.
og i Enkepension, hvis der var Enke paa Kaldet, l Rdl. 4 Mark,
>> hvilket er 1 / 1 2 af de 20 Rdl., som dette Degnekalds Indkomster
ved den i Aaret 1768 allernaadigst udskrevne Extra-Paabud er
angivn e for .... «
Hans Pedersen Lunde tog sin Afsked fra Skolen 1796 paa
Grund af Alder og Skrøbeligh ed. Han var født 1731 og blev begravet 7. Jun~ 1810. Hans E nk e, født 1734, døde 1833, næsten
hundrede Aar gammel.
4. Hans Adolph Pedersen var derni tteret fra det kgl. Seminari um Blaagaard, og da han var til Overh øring h os Biskop Tønne
B loch, fandt denne h am >> duelig og beqvem«, og gav ham Coll ats
4. April 1796. Seks U ger senere, den 27 . Maj 1796, holdt han
Bryllup med Anne Sophia Lunde, en Datter af den forrige Degn.
18. :M arts 1804 begravedes paa Dreslette Kirkegaard to af Lærer
Pede rsens Børn, Ide Sophia, 4 Aar, og Johan Christian, 7 Aar.
H. A. Pedersen var født 1774 og døde 10. M.aj 1824. Han var
musikalsk og uddannede 1797 >> et Chor af unge Kirkesangere,
som i samme Aar h en i Sommeren havde gjort saadan Fremgang,
at Kirli:esangen, denne betydelige Del af Gudstjenesten, allerede
var blevet de andægtige til Glæde og Opbyggelse. «
5. Hans Pedersen Kiær havde tidligere været Hjælpelærer i
Nørre Aaby, og kaldtes ved/ Coll ats af 9. November 1824 til Dreslette som Skolelærer og Kirkesanger. Han var født 1793 og døde
19. August 1858.
6. Anders Jensen var fo r ud Lærer ved Fønskov Skole i Venels
Herred. Han fik Collats 19. Oktober 1858 som Skolelærer ved
Snave Skole og Kirkes::mger ve d Dreslette Kirke. Han har skrevet
en Del Afhandlinger af kultur-h istorisk Indhold, saaledes >> Minder om Frederik den Syve11des Ophold paa Frederiksgave 1841
- 44«, >> Løgismoses Historie « samt adskillige Bidrag til Baag Herreds Historie i ældre Tid. A. J ens·e n holdt Hjælpelærer fra 1900
til 1906.
7. Jens Christian Eriksen er kaldet til Snave Skole 9. Juli
1906 som Førstelærer og Kirkesanger; han var forud Lærer ved
Vejrup østre Skole.
7
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Snave Forskole.
Oprettet som Pogeskole med Lokaler i Brydegaard fra 1878
til 1885. Fra 1885 til 1903 havde Pogeskolen Lokale i Snave Skole
og forts attes som Forskole fra 1903 samme Sted .
l. P. D. Lansen, tidligere Købmand i Dreslette, unelerviste i
Pogeskolen fra 1878 til 1898.
2. Frøk en Anne So phie E li sabeth Jensen (Datter af Førstelæ rer A. J ens en, Snave) ansattes 1898 ved Pogeskolen og fortsatte
ved Forsko len fra 1903 indtil 1928.
3. Lcwra Mikke lsen (Datter af Bill edskær er Mikkelsen , F lem løse) , ansattes 1928.

Mullerød Skole
l. Peder 1""/ads en kaldtes ved Collats af Biskop Fr. P lum den

23. November 1831 til Lær er ved den efter Skoleplan en s. A. op rettede Mullerød Skole. Han forflyttedes 1839.
2. Lars Vinter var tidliger e Andenlærer i Hiller slev; blev
kaldet til Mullerød 5. Juni 1839.
3 . Anton August Holm blev kaldet 16. September 1851 og
havde ligesom sin Forgæn ger været Andenlærer ved Hillerslev
Skole.
4. Bertel Hansen Sclwk blev k aldet som Skolelærer og Organi st ved Kirken den 19. Juni 1859. Han h avde forud været Lærer
ved Trunderup Skole.
5. Kn ud Anton Mmius Jacob sen, L ærer og Organi st, blev
k a ldet 15. September og fik CoHats 2. Oktober 1887. Han havd e
tidliger e været Andenlær er ved Skrøbelev Skole paa Lan geland.
6. Hans Pe ter Martin Hemsen. Efter forud at have været
Andenlærer ved Kerte Skole, blev han kaldet til Lærer for Muller ød
Skoledistrikt og Organist ved Kirken den 11. Juli (Collats 12.
Juli) 1895.

Mullerød Forskole.
Oprettet 1905.
Følgende Lærerinder h ar virk et ved Forskolen:
l. Agnes l'vladsen.
2. Kathrine Rasmussen.
3. Valborg E llermann .
4. Anna Lydia Frederiksen.
5. Anne Nielsen .

Enemærkeskolen.
Paa Grund af de lan ge Afs tand-e til Sognets andre Skoler, har
der i m a nge Aar været en privat Pogeskole for Børnen e fra Enemærket og Brunshus. Saaledes har Karen Rasmussen (L iHe Karen }
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virk et der i mange Aar, og før h endes Tid undervistes Børnene
af Toldkontrollør Schmidt. Siden den nugældende Ordning fra
1926 ha r følgende været ansa tte ved denne · Skole:
1. Frøken Bertha Storm fra 1926- 27.
2. F røken Ma thilde Schmidt fra 1927.

Fra Krigens Tid.
I de henrundne Aarhundreder har Krigens Fa kkel ofte lyst
h en over Vestfyn som over det øvrige Danmark; men for de en kelte Sognes Vedkommende haves kun faa eller in gen historisk e
Oplysninger.
Uneler Borgerkrigen >>Grevens Fejd e« i Aarene 1534- 35 gik
d et haardt ud over Ves tfyn. Det, at Johan Rantzau opslog sin Lejr
ved Lundager udenfor Assens, og det sen ere blodige Slag ved
Øxnebjerg 11. Juni 1535, var Begivenh eder, som ogsaa satte sin e
Spor i det n ærli ggende Dreslette. Baade Johan Rantzaus Lands1mægt e og Grev Christoffers Lejesvende, >> Lybekkerne «, røvede
og plyndrede i Landsbyerne, hvor de kom fr em; saaledes var Krigen i hin e Dage.
Naa r Biskop Jacob Madsen ved en Visitats i Harndrup 1589
noterer i sin Visitatsbog: >>Et stort Skab i Harndrup Kirke slaget
sønder i Fejden (Grevens Fejde) og Kalken taget bort (røvet); saa
var dette ikke et enkelt T ilfælde, m en en H v er da gs Begivenhed i
de T ider ; Soldaterne tog, hvor der var noget at tage, og det gjorde
i Reglen ingen Forskel , om Hæren var Fjende eller Ven.
Hvorledes Forholdene har været i Dreslette Sogn under Greven s Fejde, ved man ikke noget n ærmer e om, da der ikke findes
Opt egnelser herfra. ·Men efter Rantzaus Sejr ved Øxnebjerg gav
h an sine Soldater Tilladelse til almindelig Plyndring; - >> Landsknægtene skulde mættes m ed Byttet , og derfor m aa tte Befollmingen gives til Pris « - og denn e Raahed har selvfølgelig ogsaa ramt
Dreslette Sogn , - hvis der endnu var nog:et at r øve. Derimod vides lidt mere om Forho1dene i Dreslette Sogn un der Sven skekrigen 1658- 60. I Kirkens gamle Gradual fra 1637
findes enkelte Optegnelser fra disse Aar.
Saaledes oplyses, at 31. Janu ar 1658, >> SOm var 4de Søndag
eft er Hellig tre Kongers Dag «, overfaldt no gle fjendtlige Ryttere
Menigheden i Kirken o g udplyndrede dem alle 7 ).
Den 20. Juni 1660 efter Krig·ens Ophør blev der i Kirkerne
afholdt en >> F reds-Bededag «.
·
Kirkebogen indeholder intet om denne Krig. Den Søndag,
da F jendens Ryttere tr ængte ind i Kirken, har Sognepræsten Jenr,;
7) Se Hist. Aarb. f. Odense af Asse ns Amt. IV Aarg. 1916. S. 485
7''·
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Povelsen i Kirkebogen indført, at han har begravet to Lig; nwn
han nævner intet om Overfaldet, muligvis fordi dette var ned skrevet i en anden Bog.
Derimod giver Kirkebogen Oplysning om, hvorledes den smitsomme Sygdom (Hw1gertyfus ?, spansk Syge?), der i Slutningen
af Svenskekrigen hærgede store Dele af Landet, ogsaa luævede
mange Ofre i Dreslette Sogn. Fra 1ste Søndag efter Trinitatis
1659 til samme Søndag 1660 blev der pa:a Dreslette Kirkegaard
begravet 91 Mennesker 8 ). I det efterfølgende Femaar 1661- 1()65
var Gennemsnitstallet af døde 6 om Aaret. Pest under en ell er
andf'n Form har son1 Regel været Krig·e nes uhyggelige Følgesvend ,
saaledes som det ogsaa viste sig efter Verdenskrig'ens Slutning
Hl18 over saa god t som hele Verden .
I 1808 havd e Vestfyn Indkvartering af de spanske Tropper,
der var kommet her til Landet for at hjælpe Danmark i Krigen
mod England og Sverige. Den 27. Maj 1808 ankom til Fyn to
spanske Infanteriregimenter, hvoraf det ene, Regimentet >> Princesia «, der bestod af 1826 Mand, Dagen efter Ankomsten blev
indkvarteret i Byerne langs Lille Belt, saaledes at 3. Bataillon fik
Kvarter mellem Bogense og Middelfart, 1ste Bat!. mellem Middelfart og Assens og 2den Batl. mellem Assens og Faaborg. Officererne blev i Reglen indkvarteret paa Herregaardene ener i Præstegaardene, og Præsten i Dreslette fik de to Officerer Don Juan
Garzon ved Infanteriregimentet >> Princesia «, og Don Marino Di o z
Capella v. 28d e Edad. som Gæster.
Om de spanske Tropp ers Ophold i Dres lette Sogn findes i
GradeJalen følgende Optegnelse:
·
,,' Aaret 1808, April til August, havde man her i Landet det
mærkværdige Særsyn af et rundt omkring i Stæderne og Landsbyerne indquarteret ta lrigt Spansk Armechorps, som under vore
fjendtlig.e Forhold til England og Sverrig hidsendtes af vore allierede de Franskes Kejser Napoleon. Under deres lange, for Indbyggerne saare kostbare Ophold, erhvervede disse fremmede Tropper sig almindelig Roes for Mandstugt og Godmodighed og vandt
næsten overalt Bifald og Yndest hos det andet Kjøn. Deres Nærværelse fortjener her saa meget mere at bemærkes, som de flere
Gange indstillede dem i Kirken under Gudstjenesten med alle udvortes Kendetegn paa den højtideligste Anclagt og Ærefrygt. Tvende
af de i Præstegaarden indquarterede Officerer have egenhændigen
tE•gnet deres Navne i Ministerialbogen. Hvor hovedkulds disse
") I Barløse Sogn, der omtrent havde samme Indbyggerantal som
Dreslette; var Dødeligheden endnu større. Fra 1. December 1659
til 1. .Juli 1660 dØde her 116 Mennesker; en enkelt Dag begravedes 6 Lig.
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Fremmede, op·hid se de af Uroli gheder i deres eget Fædreland ,
igjen forlade os ved Hjælp af Engelske Skibe, er noksom bekjendt
a f Dagens Historie. «
I Vinteren 1813- 14 havde Dreslette Sogn, ligesom alle Nabosogne, i fire Maaneder, fra December til April, igen Indkvartering,
men denne Gang var det danske Tropper, nemlig Prins Ferdinands
Dragonregiment ; og lidt senere, i Maj Maaned 1814, blev Sognet
og Egn en belagt med nogle Jægerkompagnier af det danske
Fodfolk .

De to sidste sønderjyske Krige
Under begge disse Krige maatte de vestfynske Sogne ogsaa
være med til at bære den Indkvarteringsbyrde, som de Landsd ele
fik tild elt, hvor Hærstyrkerne opholdt sig ell er passerede ved Gennemmarch. Men da Vestfyn i disse Aar kun havde vore egne Tropp er og en Tid de svenske Hjælpetropper i Indkvartering, var
dette for intet at regne mod de Steder af Lan det, hvor Fjenden
huserede.
Fra alle Danmarks Sogne mødte i disse Krigsaar det unge,
værnepligtige Mandskab unel er Fanerne for at værge Rigets Grænsesk el, men der va r nogle, der ikk e kom tilb age igen, og som fik
deres sidst e H vilested lan gt borte fra Hjemmet.
Ogsaa Dreslette Sogn har sine faldn e og døde fra disse Krige,
som bør mindes h er.
"'

Krigen 1848.
Underjæger Morten Pedersen, Snave, 3. Jægerkorps, l. Komp.,
Nr . 187, - saaret 5. Juni ved Dybbøl; død paa Augustenborg
Lazaret 7. Juni og er. begravet paa Augustenborg Kirkeg•aard 9.
Juni 1848.
Hans Pedersen, Snave, 6. Dragon-Re!ir~ment, l. Eskadron,
N r. 32, faldt 23. April ved Slesvig (Huusby). Der faldt den Dag
· ialt 9 Dragoner af 3die
6te Dragon-Regiment. 2 Dragoner blev
begravet paa Frederiksberg Kirkegaard i Slesvig By, og 7 Dragoner samt l Korporal, blev paa Slagdagen begravet paa Marken
tæt Nord for Huusby ved Foden af de sankaldte Kæmpehøje.
Hvilket Sted I-Ians P edersen hviler, vides ikke.
Et Mindesmærke over de i Kampen ved Slesyig faldne Dragoner blev rejst 9. Oktober 1850 for Bidrag, indsamlede m ellem
de faldnes Kammerater af 6. Dragon-Regiments l. Eskadron .
Indvielsen af Mindesmærket fore toges af Feltpræst Blume
under stor ·M ilitær-Hædersbevisning af Garden.
Mindesmærket staar paa en K·ampestensfod og bestaar af et
anseligt Jernkors med ophøjede, og oprindeli g forgyldte Bogstaver_

og
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Paa Korset staar:
>> Her h viler Støvet af Danske, af 6. Dragon-Regiments l. Eska dron, som for preussiske Kugler fandt Heltedøden for Kon ge og
Fædreland i Slaget ved Slesvig 23. April 1848. Dette Minde blev
rejst dem af deres Eskadronkammerater, som deltoge i Affæren
ved Huusby, da de Danske efter Slaget ved Isted 25. Juli 1850
gjenvand t Slesvig.
Fred med denne Grav.«

1849
Underjæger Hans Eriksen, Dreslette, l. Fo rstæ rknings-Jægerkorps 4. Komp. , Nr. 198. Død af Sygdom paa Sønderborg Lazaret
13. Marts 1849 og begravet paa Sønd erborg Kirkegaard 15. Marts.

1850
Menig Rasrnus Jeppesen, Brydegaard, 5. Bataillon, 2. Komp. ,
Nr. 204, faldt ved Ist ed 25. Juli 1850. Han opføres som savn et,
og h an s H vilest ed kendes ikke; m en han er muligvis begravet i den
store Fællesgrav paa Kirkegaa r den i Slesvig By .
Tabet paa dansk Side i Slaget ved Isted opgives til 378 faldne
og 178 savnede, ialt 556. Den 28. Juli begravedes p aa Marias Kirkegaard i Slesvig By 465 faldne, Resten er begravet paa andre
Kirkegaarde eller paa Marken.
Underkorporal J ørgen Andersen, Dreslette, 4. Forstærknings
Bat!. l. Komp., Nr . 12; saar et ved Isted·, død paa Aabenraa Lazaret
8. Au gu st og begravet paa Aabenraa Kirkegaard 11. August 1850.

1864
Commandersergeant Zakarias Rasmussen , 5. Regi1nent 2. Ba t!.
2. I~omp. (Skov krogen ), faldt ved Dybbøl 17. Marts, begravet paa
Sønderborg Kirkegaard 21. Marts 1864.
Bla ndt de mange Mindestene, som er rejst i Sønderjylland
over faldn e danske Soldater, sk al h er endnu n ævnes den, der er
rejst paa Sønderborg Kirkegaa rd , og som bestaar af en 15 Fod h øj
Bremersandsten. Den er tillige lVIind e over faldne, frivillige Svenskere og Nordmænd.
Indskriften, der staar i hvidt Marmor, lyder saaledes:
»Minde ·Over Danske, Svenske og N·ordmænd, faldne for Dan marks Sag i Aaret 1848.
Den dyre Broderpagt
Er bloddøbt vorden,
Og Kjærlighedens Magt
Er se t paa Jorden .
Hav Tak h ver Broder kjær,
:Med Sorg og Sm erte
Begrov vi Eder her.
- Og i vort Hjerte!
Efter Tuaresæden kommer Jubelh øst. Psalm. 126.5 .
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Jordfaste Oldtidsmindesmærker
Som foran n ævnt h ar Dreslette Sogn m eget tidligt faaet Bebyggelse i d en fj erne Oldtid. Den lange Kyststrækning, den natur lige gode Havn ved Helnæs Bugt og den forholdsvis korte Afstand over Lille Belt fra det store, europ æiske Fastland, gjorde
denne D-el af Vestfyn til en god Landingsplads for de første Ny byggere.
At der ikk e blot har været tidlig, m en ogsaa stor Bebyggelse paa dis se Egne , ses af de man ge Gravhøje (Kæmp egrave), som tidligere fandtes i Sognet, ligesom de mange Oldsagsfund og Kulturlagene (Køkkenmøddingerne) ved Brunshus og
Gø rlum fortæller om det samme.
I Aa rene 1897- 98 lod Nationalmuseets I. Afdeling optage
Beskrivelse over og Kortlægning af samllige de i Baag Herred paaviselige jordfaste Old-tidsminder. I Dreslette Sogn kunde der paa
det Tidspunkt kun konstateres Tilstedeværelsen af ca. 20 saadanne, og af disse var endda de 14 - ane Gravhøje - forlængst
sløjfede. H!vad d er endnu forefandtes i m ere eller mindre velbevaret .S kikkels e, er det lykkedes ved Imødekommenhed fra
Ejernes Side at faa fred ede, og saaledes sikrede for de kommende Tid er.
3 af disse Mindesmærker er stensatte Megalithgrave, nemlig
et Dyssekammer ved Dreslette, en Langdysse, "Vielandshøj ", ved
Flenstofte og et fritsiaaende Dyssekammer ved Snave.
Disse Dysser og de to bevarede Gravh øje vH enkeltvis blive
()!Utalte senere.
Den ældste historisk e Beretning om Gravhøjene i Dreslette
Sogn findes i en Indberetning fra Sognepræsten i Aaret 17 55,
hvori han meddeler, at >> paa Sognets Marker findes uend elig
mange h edenske Begravelser og Altre « 1 ).
Nogle af disse Gravhøje blev aabnede og undersøgte i 1776,
muligvis ved Bistand af Pastor Mygind , som da var Sognets Præs t.
En af dis-se Undersøgelser findes nærmere omtalt i Odense
Adresse Comptoirs Eftr. 1776 Nr. 11: "ved at kløve en stor Sten
paa Strærup Mark i Dreslette Sogn har man under samme fun det en gammel Begravelse. Omkrin g Begravelsen findes 4 store
Stene af en Karls Højde, ganske glaHe indtil Graven, som er
lidt længere end bred. Graven var forresten muret indvendig med
smaa Kampesten saa jævnt og tæt SQlm med Mursten. I Graven
fandtes nogle Stenknive og nogle andre Sten i Skikkelse som
Kiler, der var saa skarp e i den tynde Ende, at man med dem
kunde hugge store Spaaner af Træ. «
Ved Nationalmuseets Undersøgel ser i Sognet i Aarene 1897
1)

Hedenske Begravelser =

GravhØje. Altre =

Stendysser.
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-98 kunde Stedet for nedennævnte 20 Gravhøje og Dysser endnu
paa vises; af disse har Halvdelen været paa P ienstoftes Marker.
Oprindelig har der sikkert været mange flere Oldtids Begravelser
Sognet
Ved Dreslette paa Marken Matrikel 6a har tidligere været
en meget stor, nu delvis sløjfet, Langdysse. Tilbage staar et Grav kammer, som er fredly st ved Deklaration af 9. Oktober 1896.
Dyssekammeret er 9 Fod 5 Tom. langt, 5 Fod 6 Tom. bredt og
bestaar af 6 Bærestene. Indgangen er fra Ø.N.Ø. To Dæksten

Stendysse ved Dreslette.

hviler dels paa Bærestenene, dels paa indskudte, mindre Sten _
Gangen ind til Kammeret samt Tærskelstenene er borttagne, og
af den tidligere Jordhøj findes nu kun en Rest tilbage paa Kamrets søndre Side.
Dyssen har vistnok oprindelig været 80 til 100 Fod lang,.
og der skal have været 3 Gravkamre. Det er det midterste af Gravkamrene, der endn u er bevaret og fredlyst.
Paa ·M arken Matr. 2 har været mindst 1 Høj, som nu er
sløjfet.
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Endvidere har der Syd og Øst for denne sløjfede Høj været
en større Gravplads fra Jærnaldertiden. Paa d·isse Steder blev tidligere ved Pløjning jævnlig fund et Urner, indeholdende brændte
Ben, ligesom der i flere af Urnerne h a r været mindre Jernsager,
f. Eks. mange Knive. En Jernsyl m ed Benskaft, ligeledes fundet
i en Urne, er b levet indsen dt til Nationalmuseet.
Af de 10 Gravhøje, som tidligere har været paa Flens loj'te
Marker, og hvis Beliggenhed endnu kendes, er de 9 sløjfede, og
kun en meget anselig Langdysse, kaldet » Vielandshøj «, er tilbage.
Dyssen er 112 Fod lang i Retning af Nord og Syd og 69 Fod
bred; den indeholder to lige store Gravkamre, 5 Fod 3 Tom. lang
og 3 Fod bred, og hvert Kammer er dannet af 6 Sidesten (2 imod
l'\ ord , 2 imod Syd, l imod Øst og l imod Vest). Over det nord lige Kammer, ved Højens Midte, er endnu tilbage en stor Dæk liten ; de øvrige Dæksten er i Tidernes Løb forsvundne. >> V,ielands -.
h øj << blev fr edlyst 1901.
Paa Brydegaard Mark Matr. 5 har været 2 Gravhøje, >> Poppe·
høj « og >> Lillehøj << , og paa Matr. 8 har været l Høj, som nu alle
er sløjfede.
Ved Sil'Cenzp paa Marken Malr. l findes Resterne af en oprindelig meget stor, rund Høj, >> Lodnehøj << . Den dækkede over
et Gravkammer, 6 Fod langt, 4 Fod br edt og 3 Fod dybt ; men
Tid efter anden er Højen formindsket ved Afgravning, s-aa der
nu kun staar tilbage en omtrent firkantet Knold, ca. 24 Fod høj
og 30 Fod i Tværma.al. Hisse Maal giver et Indtryk af, hvor anselig >> Kæmpehøjen « oprindelig h ar været.
Ved Sløjfningen af Højen er •der gjort flere Fund af Bronzegen stande, sanledes et Sværd, 2 Fod 5 Tom. langt , foruden en
Del brændte Ben.
· I Nærheden af Snave paa :M arken Matr. 6b findes en rund,
ret godt bevaret, J.ordhøj, kald et >> Skovbjerghøj <<. Den er 8 Fod
høj og manler 44 Fod i Tværmaal, og ligger paa en 110 Fod høj
Bakke. Det er Dres lette Sogns en este, nu fuldt ud bevarede Gravhøj. Den er ·h elt øvervokset med Træer og Buske, men er meget
velholdt ; der er ind gennem Busll:adset anlagt en smal Gang, som
i Spiralform fører op til Højens Top, hvorpaa er anbragt en
Bænk og en F lagstang, og hvorfra er Udsigt langt ud over Ulle Belt.
Her ses lidt af den rette Pietet overfor Oldtid'e ns Stormænds
Grave, som el lers saa sjældent træffes.
Højen er fredlyst ved tinglæs t Deklaration af 5. Novbr. 1897.
Ikke langt herfra, paa Marken Matr. 7a, findes et fritsta aende,
stensat Gravkammer, der har en E ndesten imod Nord, to Sidesten imod Øst, en Sidesten imod Vest (ved hvilken Side er borttaget en Sidesten). Mod Syd har Kammeret en lavere Indgangssten , og oven over er en større Dæksten. Gravkanuneret staar
paa en Høj eller Bakke, kaldet >> Grønhøj «. Fredlyst 189G.
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Paa Mullerød :M ark, Matr. 9, har tidligere været en rund
.Jordhøj, som nu er sløjfet.
Ifølge en Meddelelse i >> Dagbladet « for 18. !vlaj 1872 (gen givet efter "Assens Avis «), >> er der i en Kæmpehøj paa Strærup
Mark i Dreslette Sogn af Gaardmand Rasmus Andersens Tjenestekarle Jacob Pedersen og Jørgen Pedersen nylig gjort et Fund af
et Armbaand og en Haarnaal af Guld , som ved Lærer Schack i
Mullerød er indsendt til Nationalmuseet. « Værdien af de fundne
.S ager var 43 Rdl. 3 lVIark (87 Kr.) og desuden fik Finderne 6 Rdl.

Stendysse ved Snave. (GrønhØj) .

"3 Mark (13 Kr.) i Findeløn. I samm e Avisartikel oplystes det, at
der Sommeren i Forvejen i samme Høj var fundet en Brystnaal
eller Haarnaal af Bronze og nogle andre Bronzegenstande.
Disse Fund stammer alle fra Lodnehøj, hvor der er frem.(iraget Genstande gentagne Gange, saaled es i 1856, 1861, 18711872, ved hvilk e Lejligheder er fundet 3 Sværd af Bronze og
ilere Gravurner.
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Ved Dreslett e By er der ve d P løjning paa Markerne jævnlig
tru tl'et Urnegrave fra J ernald ertiden. I fl ere af Urn ern e laa m ellem
d e brændte Ben Smaasager af Jern , især Knive; men n æsten alt,.
h vad der ved disse Lejligheder blev fund et, er gaaet tabt, idet
F ind ern e ikke har været opmærk som paa Genstanden es historisk e
Værdi.
Naar der i det h ele ta get findes forho ldsvis faa Genstand e fra
J ernald ertiden, hidrører dette tild els fra , at Jerngenstande er
m in dre modstandsdygtig overfor F ugtighed og Luftens Indvirk ning end Bronze, og derved letter e og hurtiger e gaar til Grun de.
Af de enkelte Fund h enføres følgende til :
a) D en ældre Stenalder:
Fra denne Tidsperiode er intet Fund fremkommet f ra Dreslette Sogn.
b) D en ungre Stenalder:
l ha mme rformet Ravperle (fund et paa H errebj er g Mark),
l Stridsøk se fra F lenstofte, l Spydspids, Gravfund fra Dreslette,
3 raat tilhugn e F linteredsl<aber, fundne paa Agernæs Stran d, l
Spyd spids (Findestedet ikke opgivet ).
Ovenn ævnte Genstande h ar alle tilh ørt Frederik VII's Oldsagssamlin g.
2 slebne Smalm ejsler af Flint, indsendt af Lærer Madsen ,
Muller ød, 5 Smalmejsler af F lint (den ene usleben) fr a en Dyssegrå v paa Dreslette Mark. 2 F lintkiler med Bane, 3 Flintflækker ,
fundn e i en H øj paa Snave Mark ved Frederiksgave Teglvæ rk , l
sleben Hulmejsel af Flint. Et Enkeltfund fra Agern æs (h ar til hørt Vedel Stimansens Sarmlin g). l tilhugget Flintkile, 2 delvis
slebn e, flad e Flintmejsler, l Stridsøk se, fundne i en Høj ved
Br ydegaard, 4 Stridsøkser , alle Enkeltfund. l Flintdolk fund et ved
Flenstofte. l Skaftsav fundet i en M-ose ved Dreslette By. Endvidere er der i d en yngre Stenalder s Affaldsdynge ved Brunshus
fund et : Flækkeskraber, Mejsel, Flækker og Ildsten, alt af F lint,
sa mt Lerkarskaar , Flintaffald og Dyr eb en .
I 1836 er til Nation almuseet indsendt 3 smaa Stenøk ser ,
fundn e p aa Simmersholms Marker af Gaardmand Morten Ras mussen.
c) Den ældre Bron zealder.
2 Bronze Paalstave (Økser), l Sværd m ed Grebtunge, alle tre
Dele fra F len stofte. E n Spiralring af Guld, Enkeltfund; m en intet
oplyst om Findestedet.

d)

Den yngre Bron zealder.

l Bronze Pilespids, l Niptan g, l Naa l, alle Gr,avfund fr a Dreslette. l Bronzecelt, l Kniv, l Stan gknap , Gravfund fra Bryde-
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I 1872 blev der tage t Ko rt over Højen .
E ndnu i 1831 fa ndtes en bevare t Dyssegrav m ed Dæks ten i
Bødk er Han s Hanse ns Skovlo d i Ungersbjerge 2 ). Den er nu forsvund et.
Oldsagsfund .

Lige sa a lidt som i de n ærm es t tilgræn sen de Sog ne, og fo røvrigt i h ele Baag H erred, er der i D res lette Sogn t r uft'et noge t
Vidnesbyrd om Bosættelse i den ældre Stenald er . Først sen ere,
und er den yngre Sten alder, d . v. s. 2 a 3000 Aar før Kristi Fødsel, synes d et, at de første Mennesker kom til disse Egn e
og fæstede Bo h er , og Kendetegn ene paa denne In chandring er
ikk e ga nske faa. Feruden de foran omtalte 3 yng re Stenalder
Megalith grave og Køkkenm øddingen ved Brun sbus , der er fra
samme Kulturperiode, find es der i Nationalmu seet i Københa vn
og i Fyns Stiftsm useum adskilli ge Oldsagsfund fra denn e Tid speriode.
Olclsagsfund ene, der vil blive nævnt enkeltvis , stammer dels
fra Sognets jordfaste lVIinel esmæ rk er og er dels E nk eltfuncl, som
t ilfældig er fundn e paa :Ma rkerne , i Moser eller lign end e Steder .
Nogle af dis se Oldsagsgenstande h a r i sin Tid tilh ørt Kong Frederik YII 's private Samling ; m en er eft er hans Død overgaaet til
Nationalmuseet .
Størsteparten af de i Dreslette Sogn fundne og nu opb evarede
Oldsager stamm er fra Bronzealderen og særlig fra d enne Kultur periodes yn gre Afsnit. Denne Omstændigh ed viser, at Sogne t, som cgsan er T ilfældet m ed nogle af Nabosognen e, - i den yn gre
Bronzealder h a r h aft en større, og, som adskilLigt tyder paa, tillige en velstaaend e Befolknin g, der h ar staaet paa et ret .h øjt
Kulturtrin.
De fl este af Fundene er Gravfund , sta mmende fra Gravhøjen e
vg Gravplads er . 2 af Fundene h ører til den store Gruppe af Fund,
so m smmnenfattes und er Betegnelsen >> Depotfund «, der er samlede Nedl ægninger i Mark eller Mos e i religiøst Øjemed, eller som
midlertidig skjulte Værdigenstande, hvis Skjules ted saa er blevet
glemt, indtil de i vore Dage igen er kommet for Lyset. Begge disse
F und tilhører den yngre Bronzealders tidlig ere Del ; det ene stamm er fra Dammet Mose og det andet fr a en ~1-oseager ved Sim m ersholm.
J ern aideren er d erimod kun svagt r epræsenteret fra Dreslett e Sogn.
·
I en Mose ved F lenstofte er fr emdraget en Halsring af Bronze,
af en for J ernaideren allertidligste Del karakteristisk Form .
2)

Provst Seid elins Optegnelser.
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gaard. l symbolsk Bronzesværd, l Kniv, l Pincette, l Edsring
af Guld, l Guldnaal, 2 Knive, 3 Stangknapper, l Bronzesværd, l
Bronzesylskaft og 2 Bronzeringe, alle Fund fra LDdnehøj i Strærup, tillige med en benfyldt Urne. l Bronzecelt fra Simmersholms
Mose. l Pincet og l Kniv , Fund fra en Lerurne, fremdrag et fra
en Høj paa Flenstofte Hovmark. l Kniv, l Pincet og l Naal, alt
af Bronce, fundet i en Høj paa Snave Marlc
.
Endvidere to samlede Fund (Depotfund), stammende fra den
yngre Bronzealder. I Dammet M·ose er fundet: l Bronzesværd, l
Knap, 2 Halsringe, 2 Kobberbælter med Øsken, l Kniv og l Sav
af Kobber.
Det andet Depotfund er fra en Mo·seager ved Simmersholm
og indeholder: 2 hule Bronzehalsringe, 2 Haandledsringe, l brilleformet Spænde og Rester af en Hængeurne af Bronze.
Følgende Fund, der ikke kan henføres til noget Afsnit inden for Bronzealdertiden, stammer ogsaa fra Dreslette: 3 Knive, l
Syleblad, l Niptang, l Dobbeltknap, alle Gravfund fra Dreslette.
Od -Enden af et Bronzesværd samt l Naal er fundet paa en Mark
ved Dreslette. l Segl er fundet i en Høj paa Flenstofte Vester mark. l Hakke af H jorteh orn er sammen med en Bronzeøkse
fundet i en Mose syd for Flenstofte.
I 1821 fandtes nogle sjældne Bronzevaaben i Snavedam af
Gaardmand Lars Hansen.
e) Jernalderen.
Paa den foran omtalte store Gravplads ved Dreslette er fun det en Del J ernsager, f. Eks.: mange Knive og en Jernsyl med
Benskaft samt større og mindre Brudstykker af Urner. En Halsring af Bronze stammende fra Jernaldertiden er fundet i en Mose
ved Gaarden Flenstofte.

Fra Fyns Stiftsmuseum
Foruden de Olclsagsfund, som i Tidernes Løb er indsendt til
Nationalmuseet, findes der ogsaa i Fyns Stiftsmuseum nogle
fundn e Genstande fra Dreslette Sogn.
Af størst Interesse er et samlet Bronzealderfund fra »Lodnebøj « paa Strærup Marlc Fundet, som 1vluseet købte 1888, omfatter dels et 50 cm langt Bronzesværd med Grebtunge, Dupper,
Bøjlenaal, Knive og Rester af Tøj og Skinel fra en Manclsgrav, dels
en Dolk, en stor Belteplade, Naal og Fingerring fra en Kvindegrav.
Endvidere findes her et kort Bronzesværd fra Mullerød, erlwerve t 1906 og en 2,9 cm lang Pilespids af F lint med kort Skafttunge, ligeledes fra Mullerød, erhvervet 1917 .
I Januar 1918 erhvervede Museet fr a en Grusgrav i Skov·
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krogen et 19 cm langt, spidst Hjortetakredskab med rundt Skafthul.
Den 5. Maj 1925 blev der fundet et Menneskeskelet paa Gaard ejer Lars Jørgen Bangs Mark i Mullerød (Lokalsted »Strandhaven «); m en da der ikk e fandtes nogen Genstande ved Skelettet , som maaske (?) kunde vær e fra Oldtidens Slutning, saa gav
Nationalmuseet Tilladelse til , at det m aa tte n edgraves igen.
Hovedet laa mod Vest og Benene mod Øst. Findestedet ligger
ca . · 25 Met er fra Stranden, og Skelettet skønnes at være af en
Yak sen Mand. Muligvis har Skelettet ligge meget korter e Tid i
Jorden, og er da ikke fra Oldtiden ; men dette kunde ikke afgøres m ed Sikkerhed, da ingen andre Genstande fandtes samtidig.
Paa Hjerneskallen fandtes ikke Tegn paa ydre Vold , og pa a Egnen
ve d ingen noget om en mulig Forbrydelse i d e senere Slægtled.

Kulturlaget ved Brunshus (Brunsbjerg.)
I Aaret 1915 blev Na tionalmuseets Opmærksomhed henled et
paa , at der ved Brunsims i en meget høj Bakkeskraaning, hvorfra der toges Sten , var fundet et større Kulturlag (Køkkenmød ding) fra Oldtiden. Stedet er beliggende 25-30 ·M eter fra Strandkanten og vendende ud imod H elnæsbugten . Aaret efter blev Stedet nærmere undersøgt af Nationalmu seet.
Dette Affaldslag havd e sin Plads forneden i Bakkens sydøstre Hæld ud imod Vandet. Lidt af Bakken var bortgravet h er ,
og derved var der blotlagt en omtr ent lodre t Væg i Kulturlaget
af ca. 7 Yo Meters Længd e, 4 Meters Bredde og fra O,70 til 1,25·
Meter s H øjde, uden dog a t Kulturlag ets Ender i Øst og Vest der ved var n aae t.
I denn e Væg, ligesom ogsaa i det 3y,; Meter lange og l 1vieter
brede Udgravningsfelt, so m ved Museet s Undersøgelser aabnedes.
i Affaldslaget i 5 J\tle ters Afstand nord for n ævnte Væg, saas det,.
at Laget bestod af meg et mørk, næsten sort Jord , ispræn gt m ed
Skaller af Østers, Hjertemuslinger, Blaamuslinger, Strandsnegle,.
og de saakaldte Nassæ (en Art Snegle).
Østersskallerne var dog faa i Tal og tillige ganske smaa,
hvilk et tyder paa, at Saltvandet ogsaa d en gang ikke .har budt
gunstige Levevilkaar for Østers
Hist og her danner Muslingeskallerne længere eller kortere,
tykkere eller tyndere, Striber h en genn em Affaldslaget; nogle·
St eder 0,15- 0,20 l\'I eter tykt og enkelte Steder endnu tykkere,
hvilket tyd er paa, at til Tider har den derboende Oldtidsbefolknin g været henv.i st til at leve af Muslinger og lign ende , medens
de til andre Tider, da Skallerne ikke er fordelt over h ele Laget,.
maa have haft andet at leve af, muligvis større Landdyr og Korn .
Fremdeles saas det, at Affaldsdyngen var aflejret p aa et gammelt, skraatliggende Grønsværslag, der altsaa har dannet den op -
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rindelige Jordoverflade. Undergrunden under Grønsværslaget var
gulligt Sand, iblandet med Smaasten. Ud mod Vandet i foran
nævnte Væg laa Affaldslaget ca. 2Yz Meter over Havets Overflade;
men i det af Museet undersøgte Udgravningsfelt derimod indtif
godt 4 Me ter over Havfladen.
Af dette sidste kan skønnes, at Affaldet fra Befolkningens
Maaltider m. m . er ført herhen og kastet ned ad Bakkeskraaningen .

KØkkenmØddingen ved Brunsbjerg fra den y ngre Stenalder.

Saa vidt det iøvrigt kunde fast slaas, har Affaldslaget haft err
Udstrækning i Øst-Vest og Nord-Syd paa ca. 12- 13 Meter og·
saa ledes vær et forholdsvis ikke helt ringe .
Derimod synes Laget at være meget fattigt paa Oldsager. Ved·
Museets Undersøgelse fremdrage s kun , som nævnt foran , en Flintm ejsel, Flækker af Flint, Flintaffald fra Tilhugning a f Redskaber,
samt nogle Lerkarskaar. Endvidere nogle Dyreben og lidt Træ kul m . m . Efter dette at dømme tilhører denne Affaldsdynge·
den y ngre Stenalder.
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Dette Kulturlag er dog, trods det ringe Udbytte af Oldsager,
af ikk e liden Interesse, fordi saadanne Aft'aldsla g fra den yngre
Stenalder er forholdsvis faa i Tal h er i Danmark, og da især
paa Fyn.
Efter Kulturlagets Udstrækning at dømme har der i d en
yngre Stenaldertid været en ret talrig Befolkning med fa st Boplads paa disse Egne. Saavidt det kan skønnes, har disse Mennesker levet under meget beskedn e Forhold ; de har bo et i Jord- og
Stenhytter, og de Redskaber, de har haft, saavel til Vaaben, Ja gt
eller Husbrug, har været mer eller mindre ufuldkomne Ben- og
Stenredskaher, de sidste vistnok væsentlig af Flint. Med Hensyn
til L evevilkaarene synes Beboerne - i al Fald til Tider, ___:__ a t have
været henvist til at maatte stille deres Sult ved at spise Muslinger, Snegle og lignende, hvilket Aft'aldslaget viser.
I det nærliggende Flemløse Sogn er i 1908 fundet et andet
betydeligt Kulturlag, men fra den yngre Bronzealder, og af de
Fund , der blev gjort i denne Afl'aldsdynge, der maask e er h enved
1000 Aar yngre end Aft'aldsdyngen ved Brunshus, kan det skønn es,
at den Befolkning, som i Bronzealdertiden boede i Flemløse, var
i Besiddelse af højere Ku ltur og har haft flere andre Fortrin fr em
for Stenalderbefolkningen i Dreslette. Deres Redskaber, der til dels bestod af Bronze, var selvsagt betydelig bedre end hines, og
de i Flemløse- Affaldsdyngen fundn e Ben af Svin, Okse, Faar.
Ged, Hund og Hest fortæller om Husdyr og Kvægavl, ligesom nog et
der fundet Koi·n i Lerkrukker viser, at nu dyrkede Beboerne J orden. Beboelseshusene ved Flemløse har ogsaa været bedre ; i Affaldslaget her er fundet Lerklininger af Vægge, hvoraf skønn es,
a t nu byggede man >> rigtige « Huse · af Træ og klin ede Væggen e
med Ler, hvilken Byggemetode har været anvendt til lan gt h en
i det nittende Am-hundrede.
Ud fra disse Kendsgerninger, Fundene i Køkkenmøddingerne ,
maa Dreslette Sogn -h ave været blandt de Dele af Vestfyn , som i
Oldtiden førs t er blevet befolket og beboet og efterhaand en, som
BefolkningstaHet saa voks ede, er man trængt længere ind i Landet, Skovene er blevet r yddet, og n ye Bopladser anlagt. Saaledes
er Befolkningen 500 a 1000 Aar senere efter den første Bosættelse
ved Kysten naa et fr em til Flemløse i Bronzealdertiden.

Kulturlaget ved Gørlum.
Foruden det foran udførlig omtalte Kulturlag ved Brunsbjerg (som for øvrigt snart er h elt bortgravet l, er der i de senere
Aar fundet et lignende Afl'aldslag (Kø kkenmødding) ved Gørlum ,
ca. · 2000 Meter Øst for Brunsbjerg, og li geledes beli ggende ret
nær ved Heln æs Bugt i Nærhed en af E n em ærkegaarden .
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Stedet er endnu ikke nærmere undersøgt, men det er sandsynlig, at her findes et Affaldslag, staanmende fra den yngre Stenalder, og der maa saaledes i Nærheden af Gørlum ogsaa have
været en Oldtids Boplads. Dette bestyrker yderligere den Antagelse, at Kyststrækningen ved Helnæs Bugt har været ret stærkt
befolket i den yngre Stenalderiid.

Middelalderen og den nyere Tid.
Fra Middelaldertiden findes ingen Genslande paa Nationalmuseet fra Dreslette Sogn. Denne Oplysning kunde maaske give
Anledning til at undersøge, om der ikke i Sognet endnu var enkelte velbevarede Genstande fra denne Tidsperiode, som rettelig
burde have sin Plads paa ovennævnte Museum.
Deråmod findes paa Folkemuseet i Bredgade i KøbenhavH
to Genstande fra nyere Tid fra Dreslette Sogn.
Den ene er et Skilderi i brunmarmoreret Fyrretræsramme. I
Rammen ses bag Glas paa sort Bund en i Papir udført Krans af
hvide og blegrøde Roser med mørkegrønne Blade og om Kransen
.en lyserød Silkesløjfe. Kransen omslutter følgende haandskrevne
Mindevers:
>> Johanne Jensen, Brødegaard, døde 23. April Aaret 1860.
Græd ei for mig i Venner kjære,
Men ønsk blodt i mit steed at· være,
Thi jeg har søgt det rette Hjem,
Thi jeg min Frelser skuer her,
Som mod mig wiiil og Kjærlig er.
Ennu et Ord jeg vil jer byde,
Det er Farvel for sidste Gang,
Jeg kan ei nogen Tid opbie,
Min Brudgom staar med aaben Favn,
Han har ber·edt min Brullops.fæst,
Og jeg er nu hans værdig Gæst.
iltaren Larsen. «
Det1 anden Genstand er en Tobakskniv. I en aflang firkantet
Trækasse (0,285X0,165 X 0,07 Meter) er i Længdeaksen anbragt
en Klods med hulet Overside, og for Enden af denne en lodret
anbragt Jernring. Heri blev den, som et tykt Tov spundet Tobaksrulle, lagt. En tilloddet Jernkniv med Træhaandtag er anbragt
saaledes, at den kan passere forbi den lodrette Ring og derved
skære Tobaksrullen i Stykker.
Begge Genstande er skænket af Gaardejer Jens Damsbos Enke
i Brydegaard.
8
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De her i stærkt sammentrængt Form meddelte historiske
Oplysninger om Dreslette Sogn, giver os et - omend meget
ufuldkomment Billede - af denne Del af Baag Herreds Befolknings Liv, Væren og Virken igennem ca. 4000 Aar. Slægt fulgte
Slægt, og hver Generation satte S·ine Spor paa de Steder, hvor de
levede og færdedes, og nogle af disse Spor, som Tiden ikke har
kunnet udslette, fortæller os nu lidt om den Fortid, som den
skrevne Historie intet ved at meddele om. Men ogsaa hver Slægt led gjo rde sin - større eller mindre - Indsats paa Kulturens
Omraade, og Aarhundrede efter Am·hundrede skred Udviklingen
fremad indtil V·ore Dage, og naaede til et Resultat, et Maal, som
Fortidens Mennesker ikke har drømt om. De vestfynske Sogne
med de smukke Landsbyer, de frodige, veldyrkede Marker og
de med levende Hegn indrammede Veje og Gyder, der snor sig
ind gennem det bakkede Landskab, fortæller i store Linier noget
om den Udvikling, der er foregaaet paa disse Egne fra den Tid,
da de første Beboere tog Boplads paa Vestfyn og indtil vore Dage.

