
Præstehistorier fra Gamborg. 
Ved N. Mortensen, Kauslunde. 

Omkring 1564 var Knud Olsen Præst i Gamborg. Fra hans 
Tid er opbevaret et Brev fra Morten Bang, Borger i Middel
fart, af hvilket det fremgaar, at Garnborg Præstekal'd nød en 
aarlig Indtægt af et Kannikedom i Lund. 

Hans Efterf.ølger var Erik Pedersen, som havde >>en Fejl 
i Mælet«, hvorfor Garnborg Bymænd klagede over, at de ikke 
kunde forstaa ham, naar han prædikede. 

Rigskansler Arild H vitfeldt, der som Besidder af Vor Frue 
Provsti i Odense havde Patronalsret til Gamborg, anmodede 
da Fyns Biskop, J ak o b Madsen, ·om at undersøge Sagen og, 
hvis Klagen var berettiget, da at udnævne Peder Arebo, der 
var Rektor paa Herlufsholm, til Kapellan hos Erik Pedersen. 

Biskoppen lod Anmodningen gaa videre til Provsten for 
Vends Herred, Zone Lauritzen, i Middelfart, og bad ham ved 
første Lejlighed afholde Visitats i Garnborg Kirke. 

Denne fandt Sted den 14. August 1597, og Provsten fandt 
Bymændenes Klage uberettiget, selv om det maatte indrømmes, 
at Præstens Mæle ikke var i den bedste Forfatning. Han traf 
saa den Ordning med Menigheden, at Præsten foreløbig skulde 
fortsætte uden Kapellan, men hvis det blev daarligere med 
Mælet, saa skulde Præsten forpligte sig til at lade H,erredets 
Præster træde hjælpende til, indtil en Kapellan kunde ud
nævnes. 

Biskoppen maa dog ikke have følt sig helt beroliget ved 
den Erklæring, han herom fik fra Provsten, idet han besluttede 
sig til selv at undersøge Sagen. 

Den 4. September 1597 indfandt han sig uanmeldt i Garn
borg Kirke, før Gudstjenesten begyndte, og satte sig i nederste 
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Kirkestol , hvor han paahørte Præstens Prædiken. Han fandt 
da, at de, som stod længst nede i Kirken, kunde have Besvær 
med at høre, hvad Præsten sagde. 

Efter Gudstjenesten Lraadte han frem i Kirken og bad Me
nigheden udtale sig om, hvorvidt de kunde "forstaa oc mercke 
<1eris Sogneprestis Predicken oc Guds Ord, som de burde.« 

Del fik han imidlertid ikke noget ud af, idet der var stor 
U enighed mellem Kirkegængerne ; nogle var tilfredse, andre 
ikke. Derfor bad Biskoppen dem gaa ud paa Kirkegaarden og 
raaclslaa indbyrdes, for om de muligt kunde komme til Enig
hed om et fælles Svar. 

Det skete, og efter endt Raadslagning, som nok ikke var 
gartel saa fr edeligt af, idet Biskoppen skriver, at ........... .. ... . 

.. .. .. "effter de haffde der en Tid lang robt og klamr i t thi! 
sammen,« sendte de en Mand , Niels Pedersen, ind med den 
Besked, at hvis det ikke blev elaariigere med Præstens ivlæle, 
saa vilde de gerne nøjes med ham. Efter at Præsten saa havde 
lovet Bispen at gøre sit bedste, stilleeles Sagen foreløbig i Bero. 

Imidlertid maa den omtalte Fejl i Præstens Mæle have 
forværret sig, thi i Begyndelsen af det 17 . Aarhunclrede 1

) ud
nævntes Mester Peder Arebo til Kapellan i Gamborg. 

Da Præstekaldet i Asperup-Roerslev blev ledigt, 2 ) søgtes det 
af :Mester Peder Arebo, men han fik det ikke paa Grund <.lf 

· »Provsten Zone Lauritzens underfundige og partiske For
handlinger. « 

Derover klagede han til Kong Kristian den Fjerde, og da 
samme Embede nogle Aar efter atter blev ledigt, skrev Kongen 
et Brev, dateret 11. November 1619, til Lensmanden paa Hinds, 
gavl, Corfits Rud, og bad ham udvirke, at Mester Peder denne 
Gang fik Embedet. 

Det glippede ogsaa denne Gang, hvorfor Mester Peder atter 
klagede til Kongen og nu ogsaa beskyldte Corfits Rud for i 
Forening med Provsten at have modarbejdet hans Ansøgning. 

Dette foranledigede Kong Kristian den Fjerde til ved Brev, 
dateret Koldinghus 18. April 1620, at anmode Jacob Ulfeld, 
Holger Rosenkrantz og Dr. I-Ians Mikkelsen, Fyns Biskop, om 
at foretage en nærmere Undersøgelse af Sagen, og hvis Mester 

1
) 1597 (!dum) . 

") 1608 (!dum). 
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Peder havde Uret, bad han dem idømme ham en passende 
Straf. 

Undersøgelsen faldt imidlertid ud til F orde! for i\-! ester 
Peder, hvorfor Zone Lauritzen »for hans Lumskerier og andre 
Misligheder« blev afskediget. 

Da Sognepræst Erik Pedersen i Gamborg døde, udnævntes 
Kapellanen Nl.ester Peder Arebo til hans Efterfølger. 

I Aaret 1630 kom Mester Peder i en heftig Strid med Hr. 
Jørgen Kjeldsen, Sognepræst i Føns, om et Pengemellemvæ
rende, og da det vakte en Del Forargelse i Menighederne, greb 
Biskop I-Ians Miekelsen ind og fik , i Forening med Lensman
den paa Hindsgavl, Gregers Krabbe, mæglet Forlig imellem 
dem. 

I · et Brev, dateret Koldinghus 1632, giver Kong Kristian 
den Fjerde Anordning om en Lønforbedring af Garnborg 
Præstekald. 

Da Mester Peder Arebo døde,3
) ønskede Rigets Kansler, at 

Niels Nielsen, Steenløse, som blev ordineret den 29. September 
1632, kunde blive udnævnt til Præst i Gamborg; men da Sogne
folket satte sig derimod paa det heftigste, maatte der udveksles 
en Mtængdc Skrivelser mellem Provst, Biskop og Kansler og 
foretages en Del Operationer, før Beboerne i Garnborg endelig 
faldt til Føje og antog ham. 

Niels Nielsen, Steenløse, døde 1653 og efterfulgtes af I-Ians 
Hansen, Aalborg, som 1654 ansøgte Kong Frederik den Tredie 
om, at Udby maatte blive forenet med Gamborg til eet Pastorat, 
da sidstnævnte Kald var saa ringe, at. det ikke kunde føde en 
Familie. Kongen bad saa Biskoppen og Lensmanden paa Hinds
gav l undersøge, hvorvidt dette kunde lade sig gøre. 

Egentlig var det en Betingelse for Hans Aalborgs Kaldelse 
til Gamborg, at han skulde gifte sig med Formandens Enke, men 
da han gerne vilde løses fra denne Forpligtelse, traf han den 
Ordning med hende, at hun i Stedet skulde nyde en aarlig Un
derstøttelse af Gamborg Præstekald. 

N og le Aar efter forflyttedes Hans Hansen Aalborg til Vej lby , 
og hidtilværende Skibspræst Anclers Hansen Fabricius udnævn
tes til hans Efterfølger. 

Da Gamborg, som det øvrige Fyn, havde lidt meget uneler 

3 ) 1632 (Idum) . 
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Svenskekrigen, var Præstegaarden i en elendig Tilstand, fuld
stændig blottet for Besætning og Avlsredskaber, Bygningerne 
forfaldne og Marken forsømt. Da den ny Præst var ubemidlet, 
ansøgte han ved Bønskrift af 17. September 1660 Kongen om 
Hjælp til at faa de største lVIangler afhjulpne, og ifølge S.ia~l. 

Teg. XXXV, 935, gav Kongen den 19. September 1660 Rente
mesteren Befaling om 

»at lade Hr. And. Fabricius bekomme noget efter hans 
Begæring, af hvis han hos os og Kronen med Rette befindes 
at tilkomme.« 

Den førnævnte Afgift, som den foregaaende Præst havde 
paalagt Embedet til N. Nielsen Steenløses Enke, nægtede And 
H. Fabricius at udrede. Da Enken med sine 6 faderløse Børn 
derved kom i stor Nød, klagede hun til Kongen, som i et 
Brev, dateret 22. Marts 1662, bød Biskop Laurits Jacobsen give 
Hr. Anders Fabricius alvorligt Tilhold om at varetage sine 
Forpligtelser i denne Henseende. 

Da And. Fabricius døde 1670, udnævntes Hr. Jørgen Niel
sen, født 1619, hidtilværende Kapellan i Fjelsted og H;arndrup, 
ifølge Brev, dat. 19. Oktober 1670, fra Kong Kristian den 
Femte, til Præst i Gamborg. 

Ogsaa han nægtede at udbetale Afgiften til Niels Steenløses 
Enke, hvorfor hun atter klagede til .Kongen, og da Hr. Jørgen 
tillige nægtede at paatage sig et Værgemaal for et mnyndigt 
Barn, befalede Kongen i et Brev, dateret København den 7. 
Oktober 1682, Biskop Thomas Kingo at give Hr. Jørgen Til
hold om at overholde sine Forpligtelser. 

Da .Jørgen Nielsen desuagtet fremdeles nægtede at paa
tage sig Værgemaalet for det umyndige Barn, befalede Kongen 
i en ny Skrivelse af 12. December 1682 Thomas Kingo at ind
stævne Hr. Jørgen for en Provsteret. 

Det skete, og den 29 . .Januar 1683 dømte Provsteretten 
Jørgen Nielsen til at paatage sig Værgemaalet, og desuden 
skulde han 

>> offentlig for Bisp og Provst deprecere paa førstkom 
mende Landemode Anno 1683, erstatte paaløbende Omkostnin
ger og betale en Mulkt paa 50 Sletdaler til fattige Fræsteenker. « 

Den 19. Marts 1685 var 13 af Gamborg Sognemænd hos 
Provsten Jesper Lavritsen i Brænderup for at bede ham give 
deres Sognepræst, Jørgen Nielsen, Tilhold om 

5* 
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>>at aflade det Had, som han haver fattet mod dennem, 
og leve enig og vel med dennem, som han haver gjort i forrige 
Aaringer, eftersom de sige, at de ikke ved, a t de haver gjort 
hannem nogen vitterlig Uret i Offer eller Tiende eller anden 
O m gj,ængelse «. 

Men vilde 1-IJ·. Jørgen ikke lade den begyndte Proces og 
Rivning fare, saa vilde de være glade, om Provsten vilde give 
ham Tilhold om i hvert Fald at skaane dem i Guds Hus og 
der være imod dem, som en god Sjælesørger bør være, thi 
hvi<> han ikke vilde prædike anderledes for dem, end det var 
Tilfældel den sidstforløbne Søndag, saa de sig nødsagede ti l 
at gaa ·i en anden Kirke. 

Aar 1684, Allehelgens Dag, var Sognepræsten for ,VIiddelfarl 
og Kauslunde, Hr. H. M. Liem,4

) i Gamborg for at forrette Guds
tjenesten og tage Hr. Jørgen og Hustru til Alters 

Da begge Præster efter endt Gudstjeneste fulgtes ad ned 
ad Kirkegulvet, beklagede Hr. Jørgen sig over, at Kvinderne i 
Gamborg ikke gik med, naar der ofredes paa Alteret, og Hr. 
Li em indrømmede det usømmelige heri, da K vinderne ogsaa 
var Nandens Medarvinger, og da det tilmed var Skik andre 
Steder, f. Eks. i Middelfart og Kauslunde, at Kvinderne log 
Del i Ofringen. 

En af Bymændene, som hørte denne Samtale, traadte da 
frem og sagde vredt: 

»Hr. Jørgen, vi ofrer, hvad vi bør, men I skænder altid 
paa os. « 

Derpaa str.ømmede alle ud af Stolene, omringede Præ
sterne og talte i Munden paa hverandre, alle skændende paa 
H,1:. Jørgen. 

Da de efterilaanden antog en truende Holdning, gik Hr. 
Liem med udbredte Arme imellem dem og Hr. Jørgen, idet 
han formanede dem til at lade Guds Aand regere sig og ikke 
give Djævelen Rum. 

Hr. Liem skriver senere, at han aldrig tilforn har set 
Sognemænd træde saaledes op imod deres Præst. Han finder 
deres Optræden ganske usømmelig, ikke mindst fordi det skete 
umiddelbart efter, at Hr. Jørgen havde været Gæst ved Her
rens Bord. 

4
) Magister Hans Madsen Lime (1680-1704). 
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Onsdagen derefter overværede Hr. Li em Hr . .J ør gens Pas
sionsprædiken, og han fandt , at Hr. J ør gen ved denne Lej lig
hed prædikede det rene Guds Ord: 

»l-Ian gik ud fra Præstetjenernes .Mishandling imod Chri
stum og straffede dem, som handlede ilde mod Christum og 
han-> Tjenere, og han androg den Straf, som kom over Sodo
mil erne for deres Ulydighed mod Loth, - om de 50 Soldater 
og deres H10vedsmand, som kom at fange Eliam og Ursa, som 
udstrakte sin I-Iaand mod Arken m. m. « 

I et Brev, dateret Brænderup Præstegaard den 31. Marts 
l6R5, indberetter Provsten, J esp er Lauritsen, til Biskop Kingo 
om en Forligsforretning mellem Mester .Jørgen Nielsen og de 
Gamborg Bymænd, som havde antaget Regimentsskriverens Tje
ner i lVIiddelfart, Niels Rasmussen, som deres Sag- og Ordfører. 

Hr. Jørgen Nielsen stillede den Belingeise for Forlig, at 
Bymændene frafaldt deres Klage over ham og bad ham om 
F orladel se for deres hidticlige Fremfærd. 

Bymændene ønskede intet hellere end at bli ve forligte med 
deres Præst og Sjælesørger , men ikke paa den af ham s tillede 
Betingelse. 

Provsten forsøgte saa at faa en Samtale med Bymændene 
h v er for sig for om muligt derved at faa dem overtalt til at 
falde tit Føje, men det vilde Niels Rasmussen ikke tillade. 

H r . .Jørgen begærede saa et af ham indkaldt Vidne afhørt, 
nemlig 

"den hæderlige og vellærde Studiosus Arndt Hansen, der 
som Hr. Jørgens Kones Søstersøn opholdt sig i Gamborg Præ
stegaard. « 

H an blev taget i Ed af Provsten og vidnede derefter som 
følger: 

»Var jeg, Arndt Hans'en, forgangen Onsdag otte Dage, snm 
var den 18. Martii , udi Gamborg Kirke og hørte Hr. Jørgen 
Nielsens Prædiken, hvis Text var af Passionen saaledes: :Men 
Skaren - - indtil: det var am·le. I-Ians Indgang var af Esaiæ 
5: V e -dem, som koble sig tilsammen med løse Snorer etc., 
hvilkel han exaggererede ikke alene udi Esaiæ Tid at være 
tilgaaet , men ogsaa udi Habakuks, hvilken beklager i sit 1. Kap.: 
I-tern' . hvor længe skal jeg raabe højt for Overvold, og du ikke 
vil frelse 'l thi Vold gaar over Retten. Dersom nogen Tid saa
dant var gaaet i Svang, det da at have været i Chris ti Tid ; 
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thi da havde de gejstlige og verdslige Herrer koblet sig sam
men med Løse Snorer og med Vognreb imod Christum, at gøre 
Synd og Uret, idet de have kaldt godt ondt etc., ja have holdt 
den uskyldige Messiam skyldig og udraabt den allerhøjeste 
Guds Søn for Gudsbespotter. Lærte derhos, hvorledes Chri
stus maatte examineres af den Ypperstepræst og sagde: O un
derlig, at Guds evige S.øn maa examineres, Sandhed under
trykkes, og Løgn have sin Gjænge. For det anclet tracterede 
han om den ypperste Præsts Svend, som slog Christum paa 
:Munden, og anclet mere, som jeg af min Forstand ikke kan 
dømme andet, end det jo var Guds Ord, han prædikede til 
Lærdom, Straf og Formaning. -

DD. Prædiken var endt, gik jeg ud af Kirken, og Hans 
Pedersen vinkede af de Mænd, som jeg sad i Stolen hos, og 
gik san samtlige ud af Kirken førend Præsten, saa der blev 
ikke nogen Mandsperson af dem i Kirken uden to eller tre 
Personer. 

Der Hr. Jørgen nu kom ud af Kirken, traadte J ep Mikkel
sen fr. em og sagde: >> I-Ir. J ør gen, vi have noget at tale med 
Eder. « Hvortil Hr. Jørgen svarede: »Da ved I, hvor .ieg bor,q 
og gik saa for t fremacl. Da han nu næs ten var kommen til 
hans Kirkelaage, begyndte J ep Mikkelsen atter at tale og sagde: 
»Vi vil gerne bede Eder , Hr. J ør gen, at I vil præ dike Guds 
Ord for os. « 

I-Ir. Jø rgen svarede: »Prædiker jeg ikke Guds Ord?« Htvor
til de svarede og raabte i Munden paa hverandre: »Vil I saa 
prædike, som I prædikede i Dag, da ville vi ikke gaa i Kirke.« 

»N ej, vi vil ikke !« hørtes det Echo af J ens Jørgensen. 
Andre raabte og sagde: »Vi ville have en anden Præs l, 

om vi end selv skulle søge Kongen derom. « 
En anden sagde: »> staar og forbander os ned i H.elvecle.« 
Jen<; Jørgensen sagde : »I siger , at vi forfølger Eder, men 

I forfølger os mod Lov og Ret. « -
Nævnte SLudiosus blev tilspurgt, om ham videre i denne 

Sag vitterlig var, hvortil han svarede, at han intet videre denne 
Gang kunde huske, hvorpaa han bad sig saa sandt Gud hj æl1pe. 

Sagen førtes videre med gensidig Vidneførsel, idet før
nævnte Niels Rasmussen fremdeles virkede som Bymændenes 
Sagfører, og saa vidt det kan ses, endte det med, at Hr. Jøegen 
maatle antage en Kapellan. 
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Den 6. Februar 1686 gør nemlig Kong Kristian den Fem te 
vitterligt, at da Hr. Jørgen Nielsen, Sognepræs t i Gamborg, 
trængte til Kapellan, saa kaldedes Peder Olufsen Dyrhof her
ved til hans Medhjælper. 

Det frem gik af det vedlagte Teslim. publ. , at nævnte Dyr
hof den 17. Juli 1678 havde tage t theol. Attesta ts med Non 
con t. 

Al en gejstlig Justitsprotokol i Venels Herreds Provs te
arkiv fremgaar det, at I-I.r. Jørgen Nielsen havde mange Stri
digheder med sin Kapellan. 

Den 27. August 1692 gør Kong Kristian den Femte vitter
lig, a t han ved Resolution, dateret J ægersborg 2 J uni 1692, 
har afstaael til Grev \V ede l, W edelsborg, og hans Arvinger 
Jus patronalus til Gamborg og Harndrup Kirker mod For-

. pligtelse til at holde Kirkerne forsvarlig vedlige og ikke 
unddrage Provsten, Præster ell er Degne noget af deres Ind
komst. 

Nogle Aar derefter maa Hr. Jørgen Nielsen have fø lt sig 
fo r urettet af Grev vVedel, thi i en Skrivelse, dateret Gamborg 
den 24. August 1696, klagede han til Kongen over Greven. 

Sagen kom til Behandling gennem flere Kommissioner 
for tilsids t a t paadømmes i Højesteret, som 17. Maj 1698 gav 
J ør gen Nielsen delvis Ret, men frik endte Grev W ede l for Er
statningsansvar, medens Processens Omkostninger ophævedes 
paa alle Sider . 

Hr. Jørgen Nielsen oplevede ikke denne Domsafsigelse, 
idet han døde 13. Oktober 1697. 

Som man ser, har Jørgen Nielsen skabt saa meget Gny 
om sin Person, at han sen t vil glemmes i Gamborg, men for 
yderligere at sikre sig sit Mindes Bevarelse, lod han et Billede 
af sig selv og Hustru i fuld Legemsstørrelse ophænge i Gam
borg Kirke. 

Hans Hustru, Karen Jensdatter Frok , som overlevede ham, 
stiftede ved Fundats af 20. November 1700 et Legat paa 100 
Sletdaler, hvis Renter hvert Aar skulde uddeles til 10 fattige 
i Sognet. 

I en Præsteindberetning fra Begyndelsen af det 18. r\ar
hundrede gives følgende Oplysninger om Gamborg: 

»Sognet har 20 Bø nder, 17 i Gamborg og 3 ved Stranden ; 
Byen hørte i forrige Tider til Vor Frue Kloster i Odense. 
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Præstelmidet er godt, formedelst Præsten har alle 3 Par
ter af Tienden, en skjøn Avlsgaard, ypperligt Fiskeri med Aal 
og Tienden af Marsvin, hvoraf der fanges en Mængde am·lig. 

I Kirkens Kor ligger en stor Ligsten, som dog er ganske 
udslidt. Den siges a t være over Mester Anders Glob, Dom
provst i Odense. Det var ham, som sammen med nogle andre 
brændte og forkom Rigets Breve og Dokumenter, hvorfor han 

Kristian den Andens Tid dømtes til at rømme Landet. 
Paa et gammelt Egeskab staar: Anders Glob An. MDXXII. 
Til Sogne t hører Svinø, hvorpaa i gamle Dage var et 

Herresæde, hvor Mester . Anders G lob undertiden holdt H u s. « 

Kilder: Holger Rørdam: Kirkehistoriske Samlinger VI 2. 325. Ny 
Kirkehistoriske Samlinger V 3. 324 og VI 737. Endvidere Jacob Madsens 
Vis i tatsbog. 
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