
Fra Præstegaarden 1 Skalkendrup; 
Fem Sognepræster 1685-!805. 

Ved Albert Thomsen. 

I. 
Knud Lerche og hans Præstegaard. 

To Mænd af den kendte Slægt Lerche .sad i tilsam
nem 65 Aar som Sognepræster i Avnslev og Bovense, Knud 
Lerche og Sønnen Oluf. 

Slægten stammer fra den rige Borgmester M a d s L e r
c h e i Nyborg, hvis smukke Bindingsværksgaard jo nu er 
indrettet til Museum. Han var gift med Sidsel Knudsdat
ter. En Søn blev Præst i Nysted (Kriud L.), hans Søn lige
ledes (Oluf L.), og han var Fader til den K n u d L e r c h e, 
vi her skal høre om. 

Men da Borgmesteren var død 1608, giftede hans Enke 
sig med Eftermanden, Peder Nielsen, og deres Børn antog 
Navnet Lerche. De kom godt i Vej allesammen : iVI a d s 
L e r c h e blev Præst i Nyborg, P e d e r L e r c h e Asses
sor i Højesteret, adlet 1679 og Stamfader til Greverne 
Lerche til Lerchenborg, og den tredje Søn C o r n e l i u s 
L e r c h e blev Gesandt i Spanien, adlet 1660 ; hans Dat-
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ter, som blev gift med Grev Eggert Knuth, oprettede Stam
huset Knuthenborg. 

Mads Lerche, Nyborgpræsten, giftede sig 1640 med Eli
sabeth Scheffer, og efter hans Død 1G60 viedes hun fir e 
Aar efter til en anden kendt Mand 'fra disse Egne, Claus 
Rasch, Nyborgs "Præsident", der siden oprettede Godset 
Raschenberg, nu Juelsberg. 

K n u d O l u f s e n L e r c h e var født i Nysted 12. Okt. 
1658. Da Kongen den 14. Marts 1685 kaldte ham til Sogne
præst for Avnslev-Bovense, var han Hører ved Latinskolen 
i Nykøbing F. 

Da han rykkede ind i Præstegaarden i Skalkendrup, le
vede den gamle Præst, Søren Sørensen Ebeltoft 1), endnu. 
Han var en sindig og jævn Jyde, en god· og vellærd 
Præst, vistnok en dygtig Landmand og en god Husholder 
med sine Midler, saa han efter·haanden blev en rig Mancl. 
Det er ham, der har plantet den lille P r æ s t e s k o v paa 
Embedets Strandlod ude ved Nordenhuse. Og han og Konen 
skænkede i 1682 en ny Alterkalk og Disk til Avnslev Kirke. 

Knap en Maaned efter Knud Lerelles Ankomst døde 
gamle Hr. Søren (10. Decbr. 1685) og blev med Hæder be
gravet i Avnslev Kirkes Kor. Nogle Dage efter mødte den 
gejstlige Skifteret i Præstegaarden for at registrere og for
dele Arvegodset. Denne Skifteforretning, som giver et godt 
Bill~de af et velhavende Præstehjem paa den Tid, er udfør
ligt behandlet i "Svendborg Amt" 1917.~) Alene af ædle Me

taller efterlod Hr. Søren sig 824 Rigsdaler Sølv i "Poser 

og Knytter", 27 Gulddukater, en Guldkæde med Ring til 
96 Rdlr., en Guldring med 3 Diamanter og nogle Guldknap-

1) Hr. Søren var Præst her 1665-85. Han var først gift 
med Formandens Enke, og efter hendes Død med Rønninge• 
præstens Datter, A1:1na Sophie Ottosdatlet, (f. 1655). . · ·. 

21 A. C. Thomsen: Om Præsten Knud L.erche og h<)ns Strid 
med Rytterne. - Vinding Herreds Prcivstis Skifteprotokol 1684 
- 1712, Side 26 ff. · · 
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per ; desuden hele ll Sølv-Drikkekander, 7 Sølvbægre, 23 
Sølvskeer m. m. 

, Hans Bogsamling var ikke ubetydelig efter en Landsby
præsts Forhold; den indeholdt 53 Bind; mest Theologi; der 
var dog ogsaa Terents Komedier, Mi.i.l lers Hjærtespejl og 
en Anatomibog. 

En Del af Arvegodset vandrede naturligvis ud af Præ

stegaarden,. efterhaanden som Hr. Sørens Børn blev voksne, 
men der blev alligevel nok tilbage til Enken og Hr. Knud. 
Han giftede sig nemlig 9 Niaaneder efter Begravelsen med 
Anna Sophie ; det var jo Tidens praktiske Sædvane for en 
ung Præst, som overtog "eli. Enke paa Kaldet". 

Han var i sine unge Dage en varmblodig og hidsig Her
re, der havde vanskeligt, ved at forliges med Folk. Han brug
te en grov Mund, naar nogen kom ham paatværs, og maatte 
da ogsaa flere Gange i Retten for sin Hidsigbeds Skyld. 

Saaledes gik det gruelig galt for ham, da han og Anna 
Sophie første Gang var oppe paa "Gaarden", Rasehenberg, 
for at hilse paa Kirkepatronen, kgl. Politimester o.g Cancelh
raad C l a u s R a s c h. Da denne overfor Præstekonen be
klagede hendes før ste Mand, Hr. Sørens, Død og tilføjede, 

at en saadan Præst fik de aldrig mere, optog Hr. Knud det 

som en Fornærmelse og sagde et Par hvass.e Ord til Can
celliraaden og slog Knips for hans Næse. Rasch spurgte 

ham med et haanligt Smil, om han var rigtig klog, og Skæn
deriet skal være endt med, at Præsten blev aldeles rasende, 

rev sin Præstekrave af, kylede den hen ad Bordet og greb 
fat i Halsen paa den kongelige Politimester, saa denne maat-

- te kalde Hjælp til. En tililende Domestik fo 'r nu løs paa Hr. 
Knud og slog ham i Gulvet, saa det rystede under ham. 
Og han var blevet smidt ned af 'l'rapperne, hvis ikke Rasch 
havde hindret det. 

Et Par Dage senere tog Anna Sophie op paa Raschen-
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berg og bad paa sine Knæ om Tilgivelse for sin ~iands 

Hidsighed.1) 

En anden Gang maatte hun ud paa Gaden og hente ham 
ind; han var kommet i et skrækkeligt Skænderi med en 
Korporal, som ikke havde taget Hatten af for ham! 

Et Par Maaneder efter sin Ordination (10. Jan. 1686) 
blev Knud Lerche af Regimentsskriveren stævnet for Prov
steretten, fordi han havde nægtet en Rytterbonde, Oluf Niel
sen i Bovense, Adgang til Herrens Bord. Bonden havde 
imidlertid ikke rent Mel i Posen; han havde "gjort en 
falsk Ed", og Præsten havde derfor dømt ham til at udstaa: 
det aabenbare Skriftemaal, 2) og skønt Hr. Knud havde bedt 
ham blive fra Herrens Bord, til denne Kirkebod var sonet, 
indstillede han sig dog i Skriftestolen en Søndag og vilde 
til Alters, hvad Præsten 'derfor pure nægtede ham. Provste
retten frikendte Knud Lerche for Bondens Tiltale. 

I 1692 kom saa den langvarige og ret alvorlige Strid 
med de indkvarterede Ryttere og især deres Underofficerer. 
Men den er omtalt i et tidligere Afsnit af denne Skildring, . 
saa vi forbigaar den her.3) Da gik det haardt ud over Præ
sten og hans Kone; Hr. Knud havde ikke meget at skulle 
have sagt overfor de vrede Soldater. 

* * 
P r æ s t e g a a r d e n i Skalkendrup laa paa samme Sted 

som nu. Det var en meget stor firlænget, straatækt Bin
dingsværksgaard med Stuehus mod Syd ud til Haven, og en 
Indkørselsport i nordre Længe ud mod Vejen. Bygningerne 

1) Historien refereres i Løjtn. Jacob Roders Klageskrivelse 
over Knud Lerche, af 3. Sept. 1692, til Thomas Kingo (Bispe• 
arkivet). 

2
) En offentlig Bekendelse overfor Menigheden af- begangne 

Synder. 
") >>Ryttergodsbønder« (»Svendborg Amt« 1929-30) og me• 

get udførligt i den tidl. citerede Afhandling i Aarbogen 1917. 
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var velholdte og ret nye, opførte efter Branden i Svenske
krigen. 

I Stuehuset var der en D a g l i g s t u e med Seng, Bord, 
fire Stole og en Bænkekis te, ·3n S t o r s t u e med 2 Senge, 
et Bord med Langbænk og Bordendebænk, en Bænkekiste, 
6 Stole og nogle Kister, et S e n g e k a m m e r, et S t u d e
r e v æ r e l s e, et S k o l e k a m m e r, en K æ l d e r s t u e, en 
l i 11 e S t u e, K ø k k e n e t med B r y g g e r s, S t e g e r s, 
M æ l k e s t u e og K v æ r n h u s. I Køkkenet nævnes 1685 
ialt 38 Tinfade og 48 Tintallerkener. 

Til Præstegaarden hørte ca. l 00 Tdr. Land, overvejende 
udmærket Jord, som Præsten selv drev. Da Knud Lerche 
overtog E}mbedet, rummede Laderne af u tærsket Korn: 

68 Traver Rug, 
50 Traver By'g, 

8 'l'raver Blandkorn, 
6 Traver Havre. 

Desuden 40 'rdr. tærsket Havre og l Td., 4 Skpr. Boghvede. 
Til Vintersæd var saaet 8 Tdr. Rug og 2 Skpr. Hvede. 

Besætningen bestod af 14 Heste, lO Køer, · 6 Kvier, 
4- 5 Stude og en halv Snes Kalve, 24. Faar og 8 Lam, 6 
Svin og 14 Grise. Hos Bønderne var sat i Leje 6 Køer, 
2 Faar og l Lam. 

I en Indberetning (af 15. Apr. 1690) 1) opgiver Hr. 
Knud sine Embedsindtægter. Der er først O f f e r p e n g e n e 
ved de store Højtider, endvidere M i d s o m m e r t i e n d e 
af Lam, Kalve og Grise, men ikke Jule- og P.aaskerente. 

Dernæst P r æ s t e g a a r d e n, som er sat til 11 Tdr., 
l Skpr., l Fdk. Hartkorn. Landgilde svares ikke. Gaarden 
"haver min sal. Formand købt og betalt til de fattiges Di
rektører 100 Rdlr., og jeg igen efter hans Død haver købt 
den af hans Arvinger for 400 Slettedalere". Alle J o r d e r
n e nævnes med de forskellige Agres Godhed, Størrelse og 
Navne. Præsten har "Enemærker" i · et Par af Bymarkerne, 

1) Vind. Herreds Jordebog 1690. 
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altsaa J ord, som laa udenfor Fællesdriften; det ene Stykke 
tæt ved Avnslev Kirke. 

Til Kaldet hørte to gejstlige Fæstegaarde. Først A n
n e x g a a r d e n i Bovense, der beboedes af Peder Jørgen
sen, men den var, som Knud Lerche udtrykker sig "en 
vov og gammel Bygning, af [den] Aarsag, at hverken han 
[P. J.] eller hans Formand haver kunnet formaaet at købe 
godt Tømmer at bygge med, men har sat i Husene nogle 
Elle- og Bøgespær og Stolper, som paa faa Aars Tid ra.c'td
ner. Landgildet haver jeg endnu intet kunnet nydt af GaaT
den, baade fordi J orden er meget ringe og falder paa sure 
og side Steder, saa og er ganske overgroet med onde Ur
ter, hvilke fordærver og fordriver den gode Sæd, saa at 
Bonden kan næppelig avle det af. J orden, saa han kan be
tale de naadigste paabudne Skatter med, saa og have 
noget til sin Føde og Ophold". 

Dernæst M e n s a l g a a r d e n i Avnslev Over by; Fæste
ren hed Daniel Rasmussen; den var sat til 6 Tdr., l Skp., 

l Fdk. Hartkorn. 

I saadanne Indtægtsopgivelser har det til alle Tider 
været god Skik at anh~gge en passende bedrøvelig Tone. Det 
gør Hr. Knud da ogsaa til sidst, f. Eks. i det følgende: 

"I l d e b r a n d haver jeg intet, men maa kjøbe det langt 
borte, hvor det kan bekommes. T ø r v e s k j æ r ej heller; 
G j æ r d s e l og S t a v r e maa jeg og iligemaade kjøbe. 
Ellers er til Præstegaarden en liden Skovhave, liggende ved 
Stranden, hvorudi findes mange unge Træer, hvoraf min 
sal. Formand haver udi sin Tid de \_fleste opelsket, og 
samme Skovhave er i den nye Matrikel ansat for l Svins 
Olden. - H ø b j e r g n i n g haver jeg ikkun ganske liden, 
hvorover jeg hvert Aar maa kjøbe Hø til Fornødenhed. 

Herforuden haver jeg en besværlig Kirkevej til begge 
Sognene, hvorfor maa anvendes aarligen stor Bekostning 
paa Heste, Vogn og Rejsetøj, hvilken ganske Bogense Sogn 
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næppelig kaR importere, 1) eftersom Sognet er ganske for
armet". 

Der er ingen Skoler eller l!ospitaler i noget af Sog
nene. Dette er Indberetningens Hovedindhold. 

* * 
Knud Lerelle og Anna Sophie havde 3 Sønner: Oluf, 

Otto og Søren. De to ældste stuelerede Theologi, og Oluf blev 
sin Fars Eftermand i Skalkenclrup Præstegaarcl. Otto Ler
che blev en velstaaende Mand i København; han nævnes 
som 'Brygger og Kæmner, men blev ved den store Ilele
brand i 1728 ganske forarmet. Søren Lerche var J ur is t 
og døde 1727 som Auditør ved Nyborg Fæstnings Gar
nison. 

I Nyborgprovsten Hans Mule's Ligprædiken 2) over Fru 
Elisabeth Scheffer til Rasc~1enberg (t 1690) findes et Sør
gedigt til hendes Ære, forfattet af Knud Lerelle; det er vist 
hans eneste litterære Bedrift. Det hedder heri: 

Hver fattig Barn, som du i Moders Sted har standet, 
hver Sorrigfuld, hvis Skaal med Glæde du har blandet, 
hver Hjælpe-løs du hjalp, hver Senge-knused Sjæl, -
og jeg for alle - bær dig hermed dit Far vel! 
Hr. Knud blev kun 52 Aar gammel. De sidste Aar var 

hans Helbred skrøbeligt; han fik derfor Oluf hjem som Ka
pellan, og da Faderen til sidst helt maatte opgive Embedet, 
blev Oluf d. 13. Apr. 1711 kaldet af Kirkepatronen, Claus 
Rasch, til Sognepræst. Kun en Uge efter lukkede Faderen 
sine Øjne i Sengekammeret i Skalkendrup Præstegaard, . d. 
21 Apr. Han forskaanedes for at opleve de urolige Forhold, 

1) Meningen er vel, af Befordringsudgifterne er større end 
hele Indtægten af Bovense Sogn, saa det altsaa daarligt kunde 
betale sig at tage derned! 

2) >>Christi Hjertelag til sine Troende .... . (<, Ligprædiken 
over Fru Elisabeth Scheffer, af Hans Mule Clausøn i Nyborg. 
Kbhvn. 1693. 
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;))Om nu holdt deres Indtog i det gamle Hjem. I Avnslev 
Kirkes søndre Kormur sidder endnu den store Ligs.ten, som 
Efterkommerne satte ham til Gravmæle: 

HER UNDER HVILER 
I HERREN DEND ÆRVERDIGE HÆDERLIGE 

OG VELLÆRDE MAND 

Hr. d%01-' .'l !Ø tJ !?o/l§ r:f7rf1 elfl' !? Ø dl! ?!f Q/rØ 

FORDUM SOGNEPRÆST TIL AUSLØU OG 
BOGENSE MENIGHEDER SOM VAR FØD 

UDI NYST ÆD I LAALAND AC2 1658 
D: 12 OCTOB: BLEF KALDET TIL DISSE 
MENIGHEDER AC2 1685 D: 14 NOVEMB: 

KOM UDI EGTESTANDEN AC2 1686 . 
D: 15 SEPTEMB: 

LEVEDE UDI EMBEDET 25 AAR 5 MAANE
DER l UGE UDI EGTESTANDEN 24 AAR 
7 MAANEDER 6 DAGE OG VAR AF GUD 
VELSIGNET MED 3 SØNNER: I HANS AL· 
DERS 52 AAR 6 MAANEDER 3 UGER TILLIGE 
MED SIN KIÆRE HUSTRUE DEND DYDZII· 

REDE OG GUDFRYGTIGE MATRONA 

ø/&12/fd Q'?tJd/Q/7'#01' {}ff:ff&d?~QJ?/ff,ff""'rf dl! 
SOM VAR FØD UDI RØNNINGE PRÆSTE· 
GAARD D: 23 MARTil AC2 1655 LEVEDE UDI 

EGTESTANDEN 
MED SIN FØRSTE MAND SL. Hr. 

d?øG'rdJ!?fwt cf!Ørffdl!'l'J øøQ/; ø& 'r! !?fftJrffff 
131/ 2 AAR FORDUM SOGNEPRÆST UDI DISSE 
MENIGHEDER MED DEN SISTE 24: AAR 7 
MAANEDER 5 DAGE BLEF BORTKALDET 
TIL HIMMELEN AC2 1737 D: 3 MART: I HEN· 

DES ALDERS 82 AAR 
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TEKST: PS. 71: 7 OG 21 VERS 
PAA JORDEN VIISTE DU MIG ANGIST 

OG ULYCHE, 

51 

I HIMLEN SKAL DU MIG MED SALIGHED 
BESMYGHE, 

NAAR DU MIG HENTER FREM IGlEN 
AF DETTE MULD, 

SAA BLIVER SJÆL OG KROP AF TRØST 
OG STYRKE FULD. 

* * 
Anna Sophie boede som Enke endnu en Tid i Præ

stegaarden. Ved Skifteretten d. 3. Juni fremlagde hun kgl. 
Bevilling (Jægersborg, 11. Maj 1711) til · selv at maatte 
skift~ med sine Børn og Frænder. 

Siden flyttede hun over til Rønninge, hvor hun jo havde 
haft sit Barndomshjem. Her boede hun vel hos sin Søn af 
første Ægteskab, Peder Sørensen (Humble) , Degn i Røn
ninge. Da hun i 1737 "blef bortkaldet til Himmelen", som 
en gammel Kone paa 82 Aar, førtes hendes Lig til Avnslev 
Kirke, hvor hun, som Stenen vidner, hviler ved sine to Æg
temænds Side. 
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Il. Oluf Lerche. 

»Den forargelige Skalkendrup=Præst.« 

"- Af troværdige Folks Beretning er det aabenbar, at 
han har været til Dato en meget forargelig Præst i Ord og 
Gerning i Kirken og udenfor Kirken, med Eder, Bander, 
Slagsmaal og andre saadanne Ting, som ere en ærbar Soldat 

end siden en Præst uanstændig ..... " 1) 

Det er :det Skudsmaal, Hr. Oluf fik af de højeste kirke
lige Myndigheder i 1738, efter 27 Aars Præstegerning. Kønt 
er det ikke, men sikkert velfortjent. Han var kendt vidt og 
bredt for sine gale Streger, og Rygtet om hans vilde Liv 
har været levende lige op til vore Dage. 

Kun 24 Aar gammel kom han hjem til Skalkendrup for 
at blive Kapellan hos Faderen, og han var vel lige fyldt 
de 25, da han efter dennes Død i 1711 kaldedes til Sogne
præst af Claus Rasch. Aaret efter giftede han sig med 
Karen Hansdatter, hvis Far, Hans Poulsen, var Raadmand i 
Odense. 

Snart fortalte man rundt i Egnen de særeste Historier 
om den unge Præst i Skalkendrup. Han var en munter 
Herre, som ikke tog sine gejstlige Pligter højtideligt, kom 
for sent til Gudstjenesten, glemte Begravelser, prædikede 

1
) Stiftprovst M. Hviid i GenerabKirkeinspektionskollegiet. 
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daarligt og læste, sin Fars gamle Prædikener op. Provsten 
i Nyborg klagede over, at han var ikke til at faa Ind
beretninger fra, fordi han passede sin Jagt bedre end sit 
Embede. Thi en ivrig Jæger og Rytter var han, og han 
"svær og bander", skæmter groveligen og har tilforn la
det sig se drukken i Selskab; han skiælder og klamres 
med Bønderne", hedder det i en Rapport om ham! 1) 

At han ogsaa kunde være nidkær i Tjenesten, viser 
Julestue-Sagen fra 1734, 2) hvor han indstævner en Karl for 
Provstere ~ten, fordi han Nytaarsaften ved en Julestue i Avn
slev havde ageret Præst og viet to unge for Løjers Skyld. 
Men Hr. Olufs Vrede skyldes aabenbart mere det, at Kar
len har karrikeret ham, end nogen virkelig Forargelse over 
Løjerne. Han fik da ogsaa den formastelige dømt til at 
staa aabenbart Skriftemaal og betale en Bøde. 

Selv fortsatte "Hr. Ole", som Folk gerne kaldte ham, 
sit muntre Levned. Flere gamle Mennesker har fortalt mig 
følgende Historie, som Traditionen altsaa har overleveret 
fra Slægt til Slægt: En Lørdag Eftermiddag skulde der ef
ter Sædvane være Skriftemaal, men Hr. Ole havde glemt 
det. Han var paa Jagt med nogle Venner. Tilfældigvis kom 
de op paa Bakken Nord for Avnslev Kirke, og en siger da 
til ham: Hvad er det for en Hoben Folk, som staar der 
paa Kirkegaarden? Jo, svarede Præsten, de venter paa 
Skriftemaal, men jeg skal den Onde lyne mig give dem en 
Ulykke i en Hast! Saa red han derned og holdt Skriftemaal 
i .en Fart og til Slut lagde han sin Ridepisk hen over de 
knælendes Hoveder, saa langt den kunde række; ,det var 
den Haandpaalæggelse og Velsignelse, de fik. 

Det var jo i Pietismens Dage, og det maatte derfor ende 
galt for en Præst af Hr. Olufs Karakter. To Maaneder ef
ter Oprettelsen af General-Kirke-Inspektions-Kollegiet mod-

'J Indberetn . fra J. R. · Fogh 1738. 
2) Se »Svendborg Amt« 1919, S. 76 ff. 
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tog dette en anonym Klageskrivelse over Avnslevpræsten 
(dat. 3. Decbr. 1737), og man udbad sig i den Anledning 
en Erklæring fra Biskop Ramus i Odense, men søgte sam
tidig ad privat Vej Oplysninger paa Præstens Hjemegn. 
Blandt Sagens Akter ligger der nemlig et Brev fra en vis 
J. R. Fogh, dat. Rørbæk, 22. Januar 1738, som har faaet 
Paalæg om at udspionere ham og nu fortæller, hvor udue-
lig, skødesløs og uordentlig han er, om hans Jagt og Fi
skeri, Drikkeri og Slagsmaal. Fogh har været i IGrken 
og hørt ham prædike særdeles slet, og han har talt med 
ham paa Rørbæk, ved hvilken Lejlighed Hr. Oluf bl. a. 
sagde: Gud kræver ikke m~re af os, end vi ved menne
skelige Kræfter nogenlunde kan efterkomme! Og senere: 
Vor Frelser var en god ærlig :Mand, •.han sagde vel saa. 
men vidste vel, hvordan vi var, og derfor mente eller reg
nede han det ikke saa nøje med os .... 

Det var jo uforsigtige Udtalelser af en Præst og dobbelt 
farlige i Pietismens Dage. 

Bispen havde imens forelagt Anklagen for Hr. Oluf og 
svarede derefter Kollegiet, at han nægtede de fl este af An
klageposterne; men dermed lod man sig nu ikke nøje. 15. 
Marts 1738 kom der Ordre til Præsten om at møde sna
rest for Kollegiet i København og gøre Rede for sine 
Forhold. 

Her stedtes han da for de 5 Kirkeinspektører, som 
holdt et teologisk Krydsforhør over ham i adskillige Timer, 
hvorunder han fik Lejlighed til "at røbe hans uforventede 
store og ynkelige Vankundighed endog i Christendommens 
allernødvendigste Stykker". 

Et Par Dage efter mødte han hos Etatsraad Hoyer, den 
ene af Inspektørerne, hvor han fik forelagt en Liste med 
44 Spørgsmaal om hans Liv og Levned, til egenhændig Be
svarelse. 
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Men da jeg i en Afhandling i "Svendborg Amt" 1919 1) 

udførligt har gjort Rede for hele Sagen· mod Oluf Lerche, 
vil vi ikke her komme ind paa dens Enkeltheder; her skal 
kun referes i største Korthed. 

Han klarede de 44 Spørgsmaal temmelig godt; det var 
ogsaa en slem Samling af Sladderhistorier og ligegyldigt 
Vrøvl, han bombarderedes med, og overfor de faa grave
rende Poster dækkede han sig ved at henvise til svigtende 
Hukommelse eller ved ligefrem at "benægte Fakta". 

Efter saa at have vanket om i København l en U ges 
Tid i største Spænding og Uro blev Hr. ' Oluf til sidst 
kaldt op i Kollegiet, hvor han fik en forfærdelig Omgang: 
strenge Formaninger om at skikke sig herefter, som søm
meligt er for en Guds Ords Tjener, eftertrykkelige Trus
ler om Dom og Afsættelse, hvis der kom Klager igen, 
og endelig en hjærtelig Forsikring om, at man nok skulde 
holde Øje med ham for Fremtiden! Desuden overrakte man 
ham nogle "Erindringer" til videre Studium, hvori al hans 
Elendighed var opregnet. En Kopi sendtes til Biskop 
Ramus.2) 

Oluf Lerche var Præst endnu i 12 Aar, og det lader 
til, at Københavnerturen har virket afkølende paa ihans 
hede Temperament; der høres ikke meget om ham mere. 3) 

Vi har hans Indberetning til Lente Adelers "Tilstan
dene i Nyborg .-'\mt ]743";4) den er i Modsætning til de 

1) A. C. Thomsen: Oluf Lerche, >>en anstødelig og forargelig 
Præst« fra Pietismens Dage, >>Sv . Amt« 1919, S. 68-111. 

2) Meget betegnende hedder det i >>Erindringerne«, at han 
mangler Kendskab til et kristeligt og opbyggeligt Levned, til 
Anfægtelse, til Omvendelse, til en sønderknuset Aand og et 
angergivent Hjerte, og han ved ikke, hvorledes en Synder »igen~ 
fødes ved den hellig Aand og bliver et nyt Creatur«, o. s. v. 

3
) l et Skattemandtal 1743 opgiver han at have 9 Folk i sit 

Brød: l Husmand og hans Hustru, som passer Avlingen, l 
Tærsker, 2 Drenge og 3 Piger samt l geworben Soldat. 

4) Uddrag deraf trykt i >>Svendborg Amt« 1916. 
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fleste andre Præsters tør og uden Interesse; han var jo 
ikke de stille Studiers Mand. 

Heller ikke tog han sig videre af den Indførelse af 
Landsbyskoleundervisning, som efter Forordningen af 1739 
blev paabudt; han vilde helst have Bovense ·Skole til at 
ligge i Skalkendrup for lettere at kunne føre "fornøden og 
jævnlig Tilsyn" med den. 

17 42 bestemte et kgl. Reskript, at der skulde ansættes 
en Kapellan i Avnslev-Bovense, men først i 1747 kaldede 
Kancelliraaden paa Rasehenberg Hr. Lorentz Dreyer. til re
siderende Kapellan ved disse Menigheder "som dertil erag
tes højligen at trænge". 

Hr. Oluf blev vistnok tidligt Enkemand. I Foghs Brev 
fra 1738 hedder det, at han "haver mange uopdragne Børn, 
over hvilke man maa ynkes". Han holdt dog Skolemester 
til dem, og en Husbestyrerinde tog Vare paa Husholdnin
gen. En af Døtrene blev gift med Sognedegnen i Avnslev 
Jens Thorsager; hun skal have været en meget lystig og 
munter Kone. 

Oluf Lerche døde d. 14. Januar 1750. Fire Dage efter 
·opkom ·der "muelig ved onde Mennesker" 1) Ildebrand i Præ
stegaarden; de gamle fortæller, at den opstod da Hushol
dersken var ved at brænde nogle Breve og Papirer; Stum
perne fløj op gennem Skorstenen og tændte i Taget. Snart 
stod hele Gaarden i lys Lue. I den store Rædsel og Forvir
ring, der nu blev, kom hun i Tanker om Hr. Olufs Lig, som 
laa inde i Storstuen, løb ind og tog den døde paa Skul-

1) Blochs Manuskr. til den fynske Gejstligheds Historie 
(Universitetsbiblioteket). I Badens Samlinger i Landsarkivet findes 
en Optegnelse af den unge Præst, Lor. Dreyer, hvor det bl. a. 
hedder : >>Endelig er det alle bekjendt, at Skalkendnip Præste• 
gaard, formodentlig ved onde Menneskers Hænder anden Gang 
afbrændte aldeles d. 18. Jan. 1750, da min Formand fra d. 14. 
endnu stod Lig i Præstegaarden, og just blev anstukken paa en 
Tid, da jeg som Capellan og Successor stod paa Aunslev 
Prædikestol«. 
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drene og bar ham ud gennem Haven og ind i "iVIosegaar
den" ved Siden af. 

De gamle fortalte ogsaa, at mens han laa Lig, svedte 
han i klare Draaber 3 Gange om Dagen; Folk kom rej
sende langvejs fra - Læger og alle Slags Folk - for 
at se det gruelige Syn, og alle var enige om, at det var, 
fordi hans Sjæl nu var i Pine, formedelst hans ugudelige 
Levned! Den katolske . Skærsildstro sad endnu lys.levende 
i Folks Tanker. 

Andre fortæller om en ugudelig Præst, som gik igen 
og til sidst blev manet ned i et Mosehul ved Eskehaven 
tæt ved Præstegaarden. Men dette Sagn kan nu godt være 
af ældre Oprindelse. 

Hr. Olufs Grav er sikkert i Avnslev Kirke, hvor de 
andre Præster ligger begravet. Men der synes aldrig at have 
været sat nogen Ligsten over ham. 

En underlig og ulykkelig Skæbne fik han, dette udpræ
gede Friluftsmenneske, som bedre havde egnet sig til at 
være Godsejer ·eller Officer end til at være en sagtmodig 
og ydmyg Hyrde for Faarene i Avnslev-Bovense Menig
heder! 
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III. Lorentz Peter Dreyer. 

Nu blev sa'a den residerende Kapellan Sognepræst, 6. 
Febr. 1750. 

Lorentz Peter Dreyer var en Degnesøn fra Hesselager, 
født 29. Decbr. 1715. Faderen hed Anders Dreyer, Moderen 
Cathrine Hersch; hun var paa mødrene Side af Luthers 
Slægt.1) En Student læste med den opvakte Dreng og for
beredte ham til Odense Skoles 5te Lektie. 1734 blev han 
Student, og efter nogle Huslærer-Aar fik han i 1742 sin 
Embedseksamen. Som Kapellan hos Hr. Peder Meyer i 
Gelsted trolovede han sig med Datteren, Christiane. Der
fra kom han saa til Avnslev-Bovense som Kapellan hos 
Oluf Lerche (14. Okt. 17 46) og fra 1750 som Sognepræst 
i det store Embede. I Oktober stod hans Bryllup med 
Christiane Meyer. 

•Der ligger i Universitetsbiblioteket et Par Sider af et 
kuriøst B ry liupsdigt: 

Ægy ptii Brude Kiæde 
med sine fem Roser betragtet i Anledning af den Ægte 
Kiæde, som bl ev knyttet d. 15de Octobr. Aar 1750 imellem 
Brudgommen Velærværdige Hæderlige og Høy lærde Hr. L o
r e n t z D r e y e r, forordnede Sognepræst for Annslev og 
Bogense Menigheder, og Bruden, Velædle og Dydziirede 
Jamfrue Christina Charlotta Meyer. 

1
) Blochs Man i Universitetsbiblioteket (Addim. Fol. 138. III). 

Samme Sted ligger ogsaa det nedenfor gengivne Digt. 
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Af det Høy-fornemme Brude-Pars Tienstforbundne Ven 
og Ti ener, der af et oprigtigt Hjerte ønsker Dem: Høyeste 
Lyksalighed!" 

- Kun Digtets Begyndelse er bevaret. Den velme
nende Poet beskriver den Halskæde, som prydede en ægyp
tisk Brud, og som bestod af Perler med symbols.ke Figu

rer. Ved at beskrive de fem Perlers (Rosers) sjndrige Bil

leder faar han Lejlighed til at frembære sine varme Ønsker: 

»I første Rose stoed a fskildret paa to G re ene 
En T urtel Due med den Opskrift: Saa alene! 
Si c sola l hvormed de forblttmmet foresiaaer 
At stille Ensomhed en Jornfrue best anstaar. 

Paa anden Rose, som i Kiæden var indlucket, 
En yndig Due var med kunstig Haand udstucket, 
Hvorpaa disse Ord at læsse skreven stoed: 
Sic casta l Kydskhed er et ypperligt Klenod! 

Udi den tredie var malet heel dybsindig 
En Ørn med (den Devis ?) : Sic promptal Saa Gesvindigt 
En J om frue ey anstaar at være langsom, seen, · 
Men som Hun Winger bar om Arme, Hænder, Bec nl 

I flerde Rose os en Storck at skue giwes, 
Si c pia l over ham; det er: Saa Kierlig! skrives, 
Hvortil Ægypterne de sigter, hver ve l ved, 
ey til den skidne, men den reene Kierlighed. 

Den femte Rose er udaf en Lærche prægtig 
Og Overskriften Si c Devota l Saa Andægtig! 
Thi Lærehen svinger sig til Himmelen iblandt 
Og lover Skaberen med liflig Trimulant<c. 

Dreyer var Præst her i 13 Aar, men der var stille om 
hans Navn; han var en dygtig og flittig Mand, som bragte 
Orden i mangt og meget, som var blevet forsømt i Oluf 
Lerches Tid. Biskop Jacob Ramus var her paa Visitats i 

1760, og han bemærker i sin Protokol, at Ungdommen var 
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vel oplyst, Kirkernes Bygning i god Stand, og der hørtes 
ingen Klagemaal. 

Der var stadig Kapellan i Embedet, saaledes fra 1751 
-65 Johannes Bartholin, der siden kom til "Runde Kirke" 
i København. 

I 1755 udsendtes til Landets Præster et Spørgeskema 
fra den kongelige Hofbygmester Lauritz de Thura, som sam
lede Oplysninger til en Arkitekturhistorie. 

Lorentz Dreyers Besvarelse 1) af de mange Spørgsmaal er 
værdifuld ved de Oplysninger, vi derved faar om 1'ilstanden 
paa den Tid. Han begynder ellers sit Brev med en Bekla
gelse over, at han kun daarligt vil k].lnne tjene den højær-
værdige Hofbygmester "formedelst Mangel paa Materialier 
dertil, siden det er D. Højærværdighed saa vel som andre 
bekendt, at jeg ved Embedets Tiltrædelse i Steden for 
Antiquiteter og andre nyttige Manuskripter fandt intet uden 
nogle forbrændte og uduelige Rudera ·af forrige Præste
gaards Bygning, 2 saa dog, at jeg imidlertid ikke "skulde 
findes mutvillig, svarer jeg, som jeg kand .... " 

Han nævner først Sognenes Landsbyer: "til Aunslef 
Sogn hører Byerne Regstrup, Aunslef, Korchendrup, som 
og i . gamle Skrifter skrives Korchendrop, og Schalkendrup, 
derforuden nogle Fisker Huse ved Stranden, Norden-Huuse 
eller Agetved kaldede, een Gaard med tvende Huse kaldet 
Schrøbeshauge, og en anden hedder Grønholt. Til Bogense 
Sogn hører Bogense Bye, tvende · Gaarde, Lysemoese og 
Strandschow og tvende Boel Steder, Strandtveed og Brød
løss kaldet". 

Derefter beskrives meget udførligt de to Kirker og 
afskrives Indskrifter paa Inventar og Ligsten. Men disse 

1
) Kell'ske Samlinger, kgl. Bibi., 4°, Nr. 377. 

2) Ved kgl. Bevilling af 28./3. 1750 fik Præsten bevilget l 
Rdlr. af hver Kirke i Fyens Stift til Præstegaardens Genopførelse. 
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Oplysninger er anvendte og citerede tidligere i Beskrivel
sen af Kirkerne, 1) saa vi forbigaar dem her. 

- Lorentz Dreyer døde 9. Februar 1763 som en ;\l:and 
i sin bedste Alder og efterlod sig Enke og to Sønner: An
dreas Dreyer, som siden blev Præst i. Fakse, og Peter 
Dreyer, der blev Præst i Østrup-Hjadstrup. 

Enken døde først i 1788. 

1) >>Svendborg Amt« 1925 og Albert Thomsen: Hist. Efter• 
retn. om Avnslev og Bovense Sogne, S. 74 ff. 
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IV. Hans Dreyer. 

1744 købte Jen hovoorige Odense-Købmand J e n s 
D r e y e r Rasehenberg Gaard og Gods, og derved erhver
vooe han jo tillige Kaldsret til Avnslev-Bovense Præsteem
booe, og da· hans ældste Søn, Hans, var Præst, var det 
ret naturligt, at han blev Lorentz Dreyers Efterfølger i 
Skalkendrup Præstegaard. 

H a n s D r e y e r var født d. 2"-/5 1725 i Odense, hvor 
Faderen dengang drev sin store Købmandsforretning; Mo
deren var A n n a E l i s a b e t h H a m a n, som siden stif
tede Hospitalet ved Avnslev Kirke. 

"Da han hjemme havde lagt Grunden til sine Studerin
ger under Hr. Professor Søren Anchersens private Vejled
ning, kom han omsider ud paa Gymnasium, hvorfra han 
deponerede og efter Prøverne blev udskrevet 1743". (Bloch) 
1744 tog han Baccalaureus-Graden og 1746 Attestats. Den 
unge Kandidat fik sit første selvstændige Embede 1749, 
da han 15. Septbr. kaldedes til Sognepræst i Tranekær 
paa Langeland. Aaret efter giftede han sig med B e r t e 
K r a g, Datter af Forgængeren i Embedet, Konsistorialraad 
Dines Krag. Hun var kun 17 Aar gammel. (Hendes Bror, 
Major Johan Christof. Krag, adledes 1759 som von Kra· 
genskio1d). De hav·de 4 Døtre og l Søn: 
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l) Fr ideriche Dreyer, f. c. 1751. t 1822. Gift med 
Faderens Eftermand i AvnslewBovense, Rasmus Holst 

2) Dines Christian Dreyer. f . c. 1752. Han blev siden 
Regimentskvartermester ved det slesvigske Infanteriregi- · 
ment. Med sin Hustru, Marie Henriette Krabbe, havde 
han fem Sønner, som blev Officerer 1''' Han døde 1801 
Rendsborg. 

3) Anna Elisabeth 

4) " 

Dreyer, f. 1753, t 1754 i Tranekær. 
f. 1754, t før 1788. 

5) Christine Dreyer. f. 1756, t før 1796. 

- Hans Dreyers første Hustru døde sandsynligvis 1756 
i Tranekær; men allerede næste Aar giftede han sig paany, 
Denne Gang fik han endogsaa en Kone, der var af Adel 
og tilmed, hvad man kalder et godt Parti. C h r i s t i a n e 
F r e d e r i k k e v o n P u l t z var Datter af Ritmester Hen
rich Christopher v. Pultz til Møllegaard og Biskovstorp og 
Hustru Birthe Sophie Kaas til Skuvsgaard · (af den æld- · 
gamle danske Adelsslægt. - Brylluppet stod i Humble 13. 
Juli 1757. 

De havde 7 Børn i deres Ægteskab : 

6) Henrich Christopher Dreyer, f. 1758 i Trane
kær. Han nævnes 1787 som Urt<;kræmmer og 1791 som 
"Billardholder" i København, død 1835. 

7) Birthe Sophie Dreyer, f. 1759 i Tranekær. Gift 
Toldinspektør Caspar Robsahm paa Kragerø i Syd. 
norge. 

1) Stamtavle i Personalhist Saml. I. - Den Skalkendrup 
Præst bliver saaledes Stamfader til en anset og udbredt Slægt; 
thi en af Dines Dreyers Sønner var Major Christoffer Friedr. 
Dreyer (1782-1830) og hans Søn igen Oberst Carl W. L. Dreyer 
(1812-70), som var Far til Zoologisk Haves forrige Direktør 
W . J. Dreyer. En anden af Majorens Sønner var Joh. Christoff. 
Fried . Dreyer (1814-98), som blev Generalløjtnant og Chef for 
Ingeniørkorpset, en Tid Krigs• og Marineminister. Hans Sønner 
er Kmhr. Carl Vilh. Dreyer, tidl. Amtmand i Aarhus, og Dr. 
phil. Joh. Ludv. Emil Dreyer, den kendte Astronom, Direktør 
for Armagh Observatoriet i Irland. 
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8) Jens Dreyer, f. 1760 i Tranekær. ·r 1763. 
9) Marie Elisabeth Dreyer, f. 1762 i Tranekær, 

begravet 1764 i Avnslev. 
lO l S a r a D r e y er, 1763 i Tranekær. Gift med Frederik. 

Nic. Riise, Sognepræst til Marie Magdalene og Koed 
t 1794. 

11) J ens Dreyer, f. 1764 i Skalkendrup; siden nævnt 
som Auktionsholder i København. 

12) Sophia Christina Dreyer, f. 1765 i Skalkendrup 
Siden gift med Poul T erchelsen; Regimentskvarter~ 

mester, Psstmester, Justitsraad m. m. i Kragerø. 

Da Lorentz Dreyer saa døde i Februar 1763, ·kaldede 
Kancelliraadinde Dreyer til Rasehenberg under 8. April 
sin Søn til Sognepræst for Avnslev-Bovense. I s.eks Aar 
levede han nu med sin store Familie i Skalkendrup Præ
stegaard. Han synes at have været en særdeles nidkær 
Præst; derom vidner følgende lille Historie: 

Et Par Bønder stjal en Nat 23 Skæpper Æbler hos noglø 
Gaardmænd i K o r k e n d r u p; de plukkede dem simpelt
hen ned i Mulm og Mørke og slæbte dem hen til den ene af 
Deltagerne, en Fæste-Gaardmand under Raschenberg, J ens 
Hansen, men ·der blev de taget paa fersk Gerning, mens 
de inde i hans Lo var ved at opmaale og fordele Rovet. 
De slap mildt og blidt med at betale en Bøde til Godset. 
Pastor Dreyer syntes imidlertid, at han som deres: Sjæle
sørger ogsaa vilde have et Ord med i Laget; han forlangte, 
at de skulde give en lignende Bøde til Sognets Fattige. 
Skønt han ha'V'de dem for sig 3 Gange, nægtede de dog at 
gøre det, og han truede da med at lade dem staa "aaben
bart Skriftemaal" i Kirken. Saa klagede de over ham til 
Biskoppen, der indhentede Præstens Erklæring i Sagen. 

I Hans Dreyers Svar 1) hedder det bl. a.: 

"En Gaardmand, J ens Hansen, 2de Husmænd, Jørgen 

1) Landsarkivet; Rispearkivet indk. Breve fra Vinding 
Herred, 1699-1785. 
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Jø~g-en<;~n og Rasmus . Jæger, med ovenmeldte Gaardmands 
Tjenestekarl Laus J;Iansen, . alle af Rasehenberg · Gods, 
fandt for godt noget efter :Michaelii a. p. om Nattetider at 
stjæle fra ~e Gaardmænd i Korkendrup med flere i Sog
net 23 Skæpper Æbler, . som endnu var paa Træerne . . V ed 
at eftermaale der~s Tyveri med Lygte i ovenmeldte Gaard
mands egen Lo med hans egen gk-æppe blev de grebne ~ 

Gerningen og nmatte tilstaa factum. Gaardmanden, som da ej 
var nærværende, fornægtede ej at have taget et Æble, men 
er ; ,siden overbevist at .. have samme ·!.rid staaet Vagt · for
at adva:J,"e de andre i Nødsfald. · 

"F'or denne deres Forseelse bleH de fra Rasehenberg 
tilkendte der at betale [hver?] l Rdlr. 2 Mk., hviiket; de 
godvilligt ·fandt sig i. Men da jeg, saavel paa ·Embeds Vegne, 
som efte;: adskillige i Menigheden deres Paastand, _s.yn
tes, det kunde og være billigt, de andre til Eksempel og 
Af~kræk for Nattevold, burde i det mindste give lige saa. 
meget til Sognenes Fattige og nødtrængende. Dog ej ved 
ej:~p, men trende Gange at have haft dem hos mig trodsig 
faaet dette til Svar, at de havde betalt for deres Forse
else hvad de burde, mere vilde de ikke give, ej heller 
vide af anden Straf, nægter jeg ikke, mit Svar blev dette, at 
altsaa kunde -jeg ikke - ·for at ·afværge slige Synder og 
t~lfredss tille Menigheden, arise dem for andet end Voldsmænd 
og tilkende dem aabenbar Skriftemaal. 

"Herpaa ser jeg, at de har indgivet en Klage over mig 
af 16. Januar. Men just samme Dag og Daturo leverede 
Monsr. Wilhelm mig her i mit Hus de- føromtalte Bøder, 
ialt 5 Ridlr. 2 Mk. med Begæring, de maatte uddeles blandt 
Sognenes Fattige og altsaa disse fire Æble-Tyve forskaanes 
for offentligt Skriftemaal, hvorved jeg og har tænkt at 
lade det acquiessere, naar Pengene, som endnu er hos mig, 
bliver offentlig uddelt" ... (Dat. 28. l. 1766). 

Tyvene er altsaa blevet betænkelige ved Præstens 'rru-
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sel om, at de en Søndag skulde stille i Kirken til offent
lig Bekendelse .af deres Bedrifter. Denne Straf anvendte han, 
som Kirkebogen viser, adskillige Gange. 

Muligvis skyldes det for en Del hans Indflydelse, · at 
Moderen 1758 oprettede det lille Hospital ved Kirken. 

Han var Svoger .til Fyens Biskop, Jacob Ramus, der var 
gift med hans ældste Søster, Sara. 

Midt i Februar 1769 døde Kancelliraadinden paa Ra
schenberg, og hendes Kiste hensattes i aaben Begravelse 
i Avnslev Kirke. Men ikke 14 Dage efter fulgte hendes 
Søn hende i Døden; Hans Dreyer døde den l. Marts 1769 
i Skalkendrup, hvorfra hans Kiste føres op til Avnslev d. 
10. Marts. Senere blev saavel l,{ancelliraad Dreyers som 
Fru Anna Elisabeths og . desuden Præstens. og to af hans 
Børns Kister flyttede til Odense, hvor de blev hensat i Fa
miliebegravelsen i St. Knud. 

Hans Dreyer blev kun 43 Aar gammel. Hans unge Enke 
blev endnu en 'l'id boende i Præstegaarden, hvor hun i Ok
tober holdt sin Steddatters Bryllup med Pastor Holst, der 
siden 1765 havde været Kapellan i Bovense og nu blev 

. Dreyers Eftermand i Embedet. 
Men 1773 giftede hun sig med den bekendte Læge 

ved Sorø Akademi, Dr. med. Rudolph Buckhave (t 1796). 
De flyttede til København, hvor hun døde 1788. 
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V. Rasmus Lucas Holst. 

Rasmus Lucas Holst var født i Odense 20. Mai 1734. 
Faderen var Skomager Frants Josiassen Holst, og Mode
ren Cathrine Sibbern. Som Dreng nød han privat Under
visning, til han 15 Aar gammel optoges i 5. Klasse i Ka
thedralskolen, hvor han 4 Aar senere, 1753, blev Stu
dent. Ved Universitetet tog han derpaa 1796 den filosofi
ske Eksamen og 1759 teologisk Embedseksamen. 

12. Juni 1765 kaldedes han som før nævnt til reside
rende Kapellan for Avnslev og Bovense Menigheder, og da 
saa Hans Dreyer døde 1769, overtog Holst . hans Embede 
iflg. Kaldsbrev af 4. ApriJ.l) 

liasmus Holst var nu Præst her ·i over 36 Aar foru
den de fire Aar, da han sad som Kapellan i Bovense. Han 
synes at have været en fredsommelig, stilfærdig Mand. 

Samtidig med at han rykkede ind i Præstegaarden, kal
dedes en ny Kapellan, V a l e n t i n H ø f f n e r, som · samme 
Aar, .2. August 1769, blev viet til Christiane Charlotte 
Scllalkam fra Nyborg. 

') »Curriculum vitae Candidatorum 1732-1847«, de nyud• 
nævnte Præsters Livsbeskrivelse i Landsarkivet. Nr. 186. 
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Et Par Maaneder senere holdt ogsaa Sognepræsten 
Bryllup. Den 5. Oktober viedes han i Præstegaarden af 
Provsten, Mathias Winther, til Frederikke Dreyer. 

Allerede 1775 døde Kapellanens Kone, og 1783 fulgte 
han hende i Graven. V ed kgl. Resolution af 31. December 
s. A. blev Menighederne fritaget for at holde residerende 
Kapellan. 

!flg. Stiftets Visitatsprotokol (1732- 1803) visiterede 
Fyens Bisp, Tønne Bloch, i Avnslev Kirke d. 16. Septbr. 
1787, og han bemærker blot: "Med Kirke, Menighederne 
ug deres Ungdom meget vel fornøjet. Sognepræsten Hr. 
Rasmus Holst pr~Jldikede ret vel o~er Rom'. 3, 24 . . . . " 
Skærtorsdag 1789 visiterede Bispen i Bovense: ". . . . . 
Sognepræsten . . . . . prædikede over Dagens Text meget 
vel". Den 2. April 1792 var han igen i Avnslev: "Sogne
præsten Hr. Rasmus Holst catechis.erede ikke ilde, men 
haranguerede derhos vel meget". - Desuden var Bispen 
der igen i 1795. 

Lige overfor Præstegaarden laa der en stor, gammel 
Gaard, straatækt lige som alle andre paa den Tid. En Søn-
dag Morgen, 'da Pastor Holst var til Førsttjeneste i Avn-
~lev Kirke, opkom der en ulykkelig Ildebrand i Byen. Præ
stens Søn vi1de skY,de efter et Par Duer, som var fløjet' 
fra ham, og var da saa uheldii at skyde Ild i Nabogaar
den,I) hvor Ilden snari greb stærkt om sig i Straataget, 
som var knåstørt efter lang Tids Tørke, og kort efter 'var 
den gamle- Bygning dødsdømt. Men paa Grund af den fy
gende Gnistregn antændtes ogsaa den overforliggende Præ
stegaard, . som -stod i lys Lue; da den stakkels Præst i stor 
Hast kom hjem.' Den store firlængede :-Bygning stod ikke 
til a't redde. -Snart var der kun brandsvedne Mure og ry
gende Askedynger tilbage. Dette skete den 26 ~ Maj 1793. 

') :Den udflyttedes efter Branden ·og fik 
Lille Juelsbeq~. 

siden Navnet 
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Ved Visitatsen 21. Maj · 1795 bemærker Biskop Bloch: 
"Præstegaarden efter Branden ny opbygt". --' Desværre 
ikke særlig solidt. Thi ganske vist var Tømmeret . &vært og 
godt; men Grunden var lagt af daarlige Mursten i Stedet 
for Kampesten; saa den efterhaanden smaldr.ede bort. 

En Gaard "til Vin, og Brød." 

I Aaret 1794 udskiftedes Skalkendrap Bys Jorder. Præ
stegaarden havde dengang et Jordtilliggende paa ca. 98 Tdr. 
Land, som var fordelt i følgende Lodder: K i r k e l y k k e n 
191/! Td. Ld., K o k a l v e l y k k e n, P æ l e l y k k e n og 
Havrebankelykken, tilsammen 361/ 0 Td. Ld., Kat
t e k æ r s l y k k e n 251/ (; Td. Ld., Toften ved Haven 31/2 
Td. Ld. og Stykkerne ved Stranden (J y d e k r o g e n, 
S k o v f æ Il e d e n og O l e s L y k k e) 181/2 Td. Ld. -
I Arealet kan dog fradrages 5 a 6 Tdr. Ld., som bestaar 
af Tørveskær, Kær og Vandhuller. 

Desuden havde Præsten jo endnu "Herligheden" af Men
salgaarden i Avnslev og Anneksgaarden i Bovense. Men 
foruden dem havde der i umindelige Tider hørt en tredje 
Gaard til Præstekaldet; den nævnes Gang paa Gang som 
"en Gaard til Vin og Brød". 

Mange Landsbypræster havde i Middelalderen ondt ved, 
at skaffe Vin til Nadveren. Der berettes endogsaa om Til
fælde, hvor man havde maattet tage til Takke med Øl el
ler Æblemost l Derfor blev der allerede i den \katolske 
Tid ofte henlagt Gods til Kirkerne, og Afgifterne derfra 
skulde gaa til Nadvertjenesten. - Dette Forhold omtales 
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saaledes i et Par Breve fra Christian III.l) - Noget lig
nende kendes ogsaa · her fra. I "Register paa Præsternes. 

Underholdning" 1572 bemærkes saaledes: 
"Item aff Rasmus Ibssens. gaard y skalchendrup iij 

ørtug byg for h a n d (J: Præsten) h o Il e r b r ø d og w i n 
t i l K i r k e n. Oc haffuer hand (o : Præsten) al beflighed af · · 
samme gaard som hans formænd har haffd for hannem". 

I de to Matrikler af 1661 og 16o4 nævnes ligeledes 
"Præstens Tjener'' i Skalkendrup, Anders Gammel, som 
"g i f r t i l V i n o c h B r ø d". Gaardens Størrelse sættes 
da til 3 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn. -~ I Præsten Hans Jacob
sens Indberetning til Vinding Herreds Jordebog 1667 næv
nes den igen: "Item af Hans Rasmussens gaard I Skalken
drup, som er f o r B r ø d o c h w i i n t h i l K i r k e n: bi ug 
iij Ørther. Fordi Præsten holder brød och Viin thil Kirken, 
haffer band og ald herligheden aff samme Gaard, som hans 
formand har hafft for hannem". 

Endelig finder vi den i Matriklen 1688 som hørende 
til Avnslev Kirke "til Wiin og brød". Den bruges 
af Niels Hansen (tidl. Anders Gammel), der som Knud Ler
ches Fæstebonde er blandt Deltagerne i Slaget i Præ
stegaarden 1693. Den sættes i ny Matrikel til 3 T., 
2 S. l F. 2 A. Htk. Der nævnes intet om, at Præsten 
har nogen "Herlighed" af den mere. Derimod finder vi sam
me Sted en Gaard i Skalkendrup, der ejes af C l a u s 

1) I et Brev fra Chr. III. til Stiftskriveren i Fyen, Christof• 
fer Bang, hedder det saaledes: >>Vid, at vi ere komne udi For• 
faring, at der udi vort Land Fyen skal være meget Gods fun• 
deret til Vin og Brød til Kirkerne, og de .som samme Gods 
have udi Være, sidde overhørige og ikke give forskrevne Vin 
og Brød, hvorover Kirkerne blive forsømmet; Thi bede vi dig 
og ville, at du derom forfarer al Lejligheden og bestiller det 
saa, at de, som have samme Gods udi Være, retter dem efter at 
forsørge · Kirkerne med Brød og Vin, eftersom de have gjort i 
Bispernes Tid.<< 17. Sept. 1568. (Tegn. over alle Lande, Nr. 10, 
Fol. 181). - Se H. F. Rørdam: Smaabidrag til Danmarks ældre 
Kirkehistorie, Ny Kirkehist. Saml. II. 
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R a s c h: "en ha.!f, øde Gaard, som Præsten . Hr. Søren 
hafr i Brug". (Dens Hartkorn var 3 T. 5 S. 2 F. 2 A . .) 

Senere møder vi ikke oftere Gaarden " til Vin og Brød"; 
derimod har de følgende Præster stedse ca. 30 Tdr. Ld. 
mod at sørge for Nadvertjenestens Forsyning. Claus Hasch, 
der var Kirkens Eje~· fra 1687, har maaske inddraget den 
oprindelige Gaard og i Stedet for overladt Præsten et Styk
ke J ord af tilsvarende Størrelse i Fæste mod de oven
nævnte Forpligtelser. Og alt tyder paa, at den J ord, han 
fik, var en Del af den saakaldte "Tybbegaard"s 'rilliggende. 
Det var en af de største Gaarde i Skalkendrup, den laa 
tæ ; o:J ad Skalkebjerg 1) og ejedes paa Svenskekli _; ens '!.'id af 
T y b e n N i e l s e n. I Krigen ble\' den ødelagt og stod 
siden ubeboet hen i mange Aar. I Matriklen 1688 : Tyben 
Nielsen er en slet øde gaard"; den svarer til Amtss.tuen i 

·Nyborg, vistnok som herreløst Gods. Saa deltes dens 
J ord er mellem et Par andre Gaarde, og derved fik Præsten 
ca. 30 Tdr. Land. Om Delingen fortæller Pastor C. F. 
Kisbye 2) (Præst 1844- 89), at "en endnu nulevende Bonde" 
har forklaret det saaledes: 

»l Nærheden at Skalkendrup skal i gammel Tid en Gaard 
have ligget under Navnet Typpegaarden, der efter at dens Be, 
boere vare udd øde, i længere Tid stod øde, da ingen vilde 
fæste den paa Grund af, at man antog, at der var Spøgeri i 
Gaarden fra det tæt ved liggende Skalkeb jerg, i hvilket der 
boede Troldfolk. Gaarden blev da omsider nedbrudt og dens 
Jorder delte saaledes, at den ene Halvdel lagdes til to andre 
Gaarde (hvilke derfor endnu befindes forholdsvis større end de 
andre), den anden ha lve Del blev derimod overladt den da, 
levende Sognepræst i Fæste«. 3) 

')Navnet er endnu bevaret i »Tybbekjæret<<, et lille 
Vandhul ved Smedjen . Den gamle Gaard laa da sikkert, hvor 
nu Hans Jørg. Poulsens Hus ligger. (Matr. Nr. 21 som paa 
Korte t 1789 er en lille firlænget Bygning) 

') Opnoteret af Kisbye paa et Bilag (uden Datering). som 
ligger ved Vind. Herr. J ordebog 1690 i Landsarkivet; Knud 
Lerches Indberetning. 

. ") Saaledes siger Traditionen, og vore Ki lder bekræfter den 
i meget. 
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I en Jordebog over Oberst Schach-Broi:hdorffs Rytter
distrikt 1692 staar der saaledes, at Laurits, Hansen i Skal
kendrup dyrker noget af Tyben Nielsens øde Gaards Grund, 
"hvoraf Præsten det halve bruger". Og i en Jordebog over 
Rasehenberg Gods 1729 svarer "Sognepræsten Hr. Oluf. 
Lerche af en Jord til Kirken" (3 T. 4 .S. 2 F. 2 .-\..). Denne 
Jord følger nu som "Avnslev Kirkejord" og med Præsten 
som Fæster stedse med Embedet til 1794; s,tadig under 
Raschenberg. 

Vi vender nu tilbage til Pastor Holst. Da Præstegaar-
4ens Jorder udskiftedes 1794, forlangte .den myndige Ge
pejmeraadinde J u e l paa Raschenberg, som jo var Kir

kens "Patronesse", at de c. 30 · Tdr. Land, der som en 
Herlighed var tillagt Kaldet som "Godtgørelse for Brøds 
og Viins Holdelse", nu skulde falde tilbage til Godset mod 
et aarligt Pengevederlag. Holst gjorde straks bestemt Ind
sigelse derimod; han hævdede, at den Jord ikke saaledes 
kunde fratages Embedet, og paaviste, at han og hans 
Formænd havde haft den upaatalt i 80 Aar, nemlig fra 

Oluf Lerche kaldedes 1711: At Embedets e ller Kirkens 
Ret til denne "Herlighed" er langt ældre, synes man ikke 
at have vidst. Sagen gik derpaa videre til Kancelliet og Ren

tekammeret, og man forlangte nu af Holst, at han skulde 
fremlægge skriftlige Beviser for sit Krav. Det kunde han 

imidlertid ikke; saadanne Dokumenter skulde tidligere have 
været i Embedsarkivet, men det formodedes, at de var 

. gaaet tabt ved Branden 1793. Man henstillede da til ham 
at føre Proces med Gehejmeraadinden, for at Sagen kun
de blive afgjort ved Dom,l) men det krympede han sig ved 

og indgik i Stedet paa et Forlig, idet han i en Erklæring 
af 27. Decbr. 1794 frasiger sig al Ret til Jorderne mod 

11 Rentekammerets Resolution af 22
/ u 1794, iflg. hvilken 

Striden skal afgøres ved Landets Lov og Ret, og Præsten Holst 
tillægges beneficium proces grat. 
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30 Rdl. i aarlig Godtgørelse til Brøds og Vins Holdelse til 
Kirkerne, for ikke "at føre Proces mod sit naadige Her
skab". 

Hvorfor'! Grunden dertil fortæller Pastor Kis by e os i 
den gamle Kirkebog. Den naadige Patronesse paa Ras
ehenherg havde lovet ham, at efter hans Afgang skulde 
Kaldet tilfalde en af hans Sønner, hvis han kunde faa en 
færdig vad Universitete~ til den Tid, eller ogsaa en Svi-
gersøn, dersom han kunde faa en Datter gift med en Præst. 
Daaret af disse herlige Fremtidsudsigter gav han efter og 
opgav sine Krav, opgav sin Ret. 

Siden har Spørgsmaalet hvilet. Men Holst gav kun Af
kald for s i n Embedstid, og det ser ud som om C. F. 
Kisbye havde Planer om at tage Sagen op paany. Som før 
nævnt beskæftigede han sig meget med denne Historie, 
og paa det i Fodnoten S. 71 omtalte Bilag staar tilføjet -

uvist af hVem og naar - "Naar den gamle General Juel 

paa Juelsberg er død. skal denne Sag fremtages". Saa 

vidt jeg kan se, er dette dog ikke sket. (Gen. Juel t 1847). 

Sagens Dokumenter, bl. a. en Udskrift paa 93 S. in 

Folio af Nyborg Amts Landvæsens Protokol af 28. Juni 
1794, der tidligere laa i Præstegaardsarkivet, findes nu i 

Landsarkivet. 

De omstridte J ord er er sandsynligvis dem, der nu horer 
til "Kragebjerg". 

Aaret før sin Død tabte Pastor Holst en Proces om en 
ældgammel Ydelse, der bestod i, at hver Gaard leverede 
ham l G a a s og 2 K y Il i n g e r aarlig. Saaledes havde 
det været Skik bevisligt i de sidste 100 Aar, og uden 
Tvivl stammer denne Tiendeform fra de allerældste 'fider, 
da hele Præstens Løn ydedes ham i Naturalier. Men da 
Knud Lerche ikke havde medregnet den blandt Embedets 
lovlige Indkomster i Indberetningen til Jordebogen 1690, 
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kunde Præsten ikke mere delikatere sig med Bøndernes Gæs 
og Kyllinger. 

Rasmus Holst døde d. 11. Oktbr. 1805 og begravedes 
d. 16. Oktbr. paa Kirkegaarden ved Ta.arnets Vestside, 
hvor nu Familien Mackeprang har Gravsted. Over Graven 
laa en lille Ligsten, som i mange Aar var for svundet, men 
nylig fandtes inde over HYælvingerne: 

HER GlEMTE WI LEWNINGER AF 
WELÆRV ÆRDIGE 

HR RASMUS HOLST 
CAPELAN OG SOGNEPR1tST FOR AUNSLEV 

OG BOGENSE MENIGHEDER I 40 AAR 
FØD DEN 20 MARTS 1734 

DØD DEN 11 OCTOBER 1805. 

Svendborg Amt 1933




