
MIDDELFART KIHKE OG GEJSTLIGHED 
FØR REFORMATIONEN 

Ved Provst G. Schovsbo, Vemmetofte 

Dette skal ikke være nogen dyberegaaende Undersøgelse, men 
kun nogle faa Krummer, jeg har opsamlet her og der - et flyg
Ligt Nik til nogle Ansigter, som i gamle, gamle Dage har lyst ven
ligt op i hver sin lille Kreds, men nu forlængst er gaaede ind i 
den store Ventesal, hvor de med saa mange andre .. forvente en 
glædelig og ærerig Opstandelse" ... 

l. ET TESTAMENTE 

l "Ny kirkehistoriske Samlinger", 6. Bd., S. 755 flg . er jeg stØdt 
paa en unavngiven Mands Testamente fra 1507. Det er paa en 
Blanding, af Dansk og den romersk-katolske Kirkes "Moders
maal ", Latin, og kan paa Nutids-Dansk gengiYes saaledes: 

"l 'Guds Navn! Amen! - Da intet er vissere end DØden og in
tet uvissere end Dødstimen, overgiver jeg først det jordiske til 
Jorden og Sjælen til Gud; dernæst fordeler jeg, der har min For
nufts fulde Brug, mine jordiske Ejendele. 

Først skal St. Nicolai Kirke udi Melfar have Halvdelen af mit 
Hus og Gaard med det Forbehold, at mine 8 fattige Børn skal 
kunne genlØse det for en rimelig Penge og ingen anden. Ligeledes 
6 Alen "koter" til HØjalteret til et Alterklæde. Ligeledes alt mit 
JerntØj og en Jernlænke til Klokkestrenge. 

Ligeledes en SØlvske til St. Mauricius og 6 Faa r og min Messe
bog og l corporale1 ). 

Ligeledes til St. Birgitte et lille Vadskekar og til Hr . Niels 4 
Skilling. 

Ligeledes til den salige Jomfru Marias Alter 3 Skil!., til Hr. 
Peder 4 Skil!. 

Ligeledes til St. Anna 3 Skil!., til Hr. Thom as 3 Skil!. 
Ligeledes til St. Nicolais Alter 4 Skil!. 
Ligeledes til Hellig-Trefoldigb eds Kapel og Hr. Peder hver l 

Ort Rug. Ligeledes til Hr. Mikkel en ny Skjorte. 

l) et k va dra ti sk f ormet L inned k læ d e, der i den r om . k ath. Kir ke d auuer Under
IAget for Ka lken og Hos ti en - jfr. J esu L ink læ d e i Gr aven. 
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Ti)"-St. Andreas' Alter 3 Skill . 
Ugeledes til det hellige Kors' Kapel 3 Skill. 
Ligeledes til Hr. Henrik al den Del, som han er mig skyldig 

udi min Tjeneste, undtagen l .Mark, som han skal give Henrik 
Truelssen og give mine fattige BØrn 2 Ørtug Malt. Ligeledes til 
Hr. Henrik 5 Kvarter "Leysk" og 2 Alen "wew", for at han skal 
bede fromt for mig. 

Ligeledes til Kustoden Peder en Gryde, saa god som 10 el. Il 
Skilling, og et Faar og et Lam til den samme Peder, som Jes Kle
metsøns Arvinger og Grete Klementz er mig skyldig. 

Ligeledes til Hans Clausen, min Frænde, en Bistok og en ny 
Sardugs TrØje. 

Ligeledes til Skoledisciplene en TØnde Øl, som Mas Olesen er 
mig pligtig. 

Ligeledes til Marine Atzersdotter, min Tjenestekvinde, med 
hendes BØrn mit halve Hus og Gaard med Humlegaard, og hvad 
der med Rette hØrer til "halt upp oc nedher" ( ?) for hendes lange 
Tjeneste og MØje, liggende til den sØndre Side, og en Ko og en 
Kalv og saa mange Faar, som bliver tilovers, og alt TØmmeret. 

Dette mit Testamente befaler jeg Hr. Henrik Keldssen, Henrik 
Trudssen, Per Andersen, Poul GrydestØber, Hans Claussen, Per 
Skriver i Melfar at udfØre, som de ville forsvare for Gud. 

Givet i det Herrens Aar et Tusinde, 5 Hundrede og 7, tredie 
Dag i Ugen1 ), meget aarle. 

Ligeledes Marine Atzer.sdotter mine 2 bedste Gryder." 

Il. KIRKEN 

I denne smukke Afskedshilsen fra en dØende Mand gives der 
jo en Del Oplysninger, fØrst og fremmest om Middelfart Kirke 
og dens Forhold i Slutningen af den katholske Tid. 

Ogsaa i vore Dage bidrager den jo i hØj Grad til at særpræge 
den gamle By, ikke mindst, naar den sees fra Lillebæltsl.Jroen. 

Den er stor - 65 Alen lang, 27 Alen bred, og var indviet til 
St. Nicolaus, der altsaa ogsaa havde sit særlige Alter derinde. 
Denne Nicolaus var en af de berømteste Helgener, var fra Byen 
Myra i Lilleasien og ble\" æ ret baade i Vesten og Østen. Han skal 

l) fe ri a tertia. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1937



42 

,·ære dØd den 6. December mellem 3-±5 og 352 som Biskop i i\lyra. 
Han var en from og hellig Mand, der kunde stille Storm paa Søen 
ved al tale til den. Legenden beretter, at uneler en Dyrtid va r der 
en i\lancl, der opkØbte BØrn, slagtede og neclsaltecle dem for der
efter at anrette dem for sine Gæster. Til denne ;\land kom den 
hellige Nicolaus, men han saa straks, hvad der blev sat frem for 
ham, og gjorde Korsets T egn derover, hYorefter Børnene blev le
,·encle og stod op. Her i Norden dyrkedes han meget som Skip
pernes, Fiskernes, Bagernes og BØrnenes Værnehelgen, og hver 
Handelsstad ved Havet fik sin Kirke indviet til St . Nicolaus. Han 
afbildes snart med et Anker, snart med 3 BrØd eller omgivet af 
3 Børn, der bedende lØfter Hænderne op imod h am. Stundom h;r
rer han ogsaa 3 gyldne Punge. 

St. Mauricius, hvis Alter i Testamentet bliver betænkt med en 
SØlvske, 6 Faar, en Messebog og l co rporale, skal med 70 and re 
væ re bleven pint i Syrien under den romerske Kejs er Dineletian 
(fra A ar 284--305). 

St. Andreas er Apostelen, B1oder til Peder og Fisker som h an . 
Han skal have virket blandt Sl<ytherne, hvorfor Russerne ære 
h am som deres Apostel. Han skal ogsaa haYe virket i Græken
land, hvor h an iflg. Sagnet blev korsfæstet paa et liggende Kors 
("Andreas-Korset"), paa hvilket han endnu i 3 Dage skal have 
levet og med Glæde bekendt Kri s tus . 30 . November er hans Dag. 

St . Birgitte, hvis Alter faar et lille Vadskekar, e r den berømte 
svenske KYinde, der fØd tes paa Gaarden Finstad i Upplancl omtr. 
1303 som Ætlin g af Folkunge-Ætten. I en Alder af lX Aar bleY 
hun gift med Ulf, en Yngling paa 18 Aar, og fik en stor Børne
flok, 4 Sønner og 4 DØt re. Manden gik i Kl oster og dØde 1344. 
Hun selv modtog talrige "Aabenbaringer" og stiftede til .Jomfru 
Marias Ære en ny Orden, der efter hende fik Navnet Birgittiner
Ordenen og her i Danmark havde 2 Klostre : .\I a riager og ~laribo. 
Hun kunde, siges der, gennemskue Folks inderste T an ker, baade 
nærværendes og fraværeneles; og naa r moralsk slette Personer 
nærmede sig hencle,' mærkede hun en uudholdelig Lugt af Svovl. 
Hun drog til Rom, ford i hun mente, at denne By Yar den næ r
meste Vej til Himlen, "thi der fandtes m ere Aflad, end nogen 
ktmde forestille sig". Efter en Valfart til J eru salem dØde hun i 
Rom den 23. Juli 1373, blev helgenelØmt ("kanonise ret") 13!.)1 og 
hØjtidelig skrinlagt i Yaelstena Kloster i sit Fødelanel 13~a . 
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SI. Anna Y ar ~I odehelgen i Slutningen af 1-!00-Tal! el. Hun var 
Jomfru Marias Moder og skal have været gift 3 Gange, fØrste 
Gang med Joachim, 2. Gan g med Kleofas og til si dst m ed Salomas, 
saa a l hun var Moder til a ll e de 3 i Ny Testamente omtalte ~Ia
ria'er . Da Luther den 2. Juli 1505 lovede at gaa i Kloster, skete 
det m ed Udraabet: "Hjælp, St. Anna! saa skal jeg bliYe Munk". 
1523 bekendte han: "St. Anna var min Afgud ." Hun var alle fat
tiges Helgeninde, m en særlig Bjergmændenes, og det var almin 
delig Folketro i Yliddelalderen, at hun kunde give Sundhed, Rig
dom og Hj ælp i DØden. Den ene Klokke i Nr. Aaby Kirke bærer 
hendes Navn og Aarstallet 1510. 

Foruden disse Altre nævner T estamentet 2 Kapeller: Hellig 
Kors' Kapel, der nu er Sakristi, og Hellig Trefoleligheds Kapel, 
der fand tes i rlen ene af Korsf!Øjene. 

III. GEJSTLIGHEDEN 

L"ndcr den saakalclte "Grevens Fejde" blev den fyenske Bispe
stols Fæstning Ørkel nd Snndborg i Sommeren 153-! indtaget 
af SYcndborgerne og bræn dt. Ved den Lejlighed gik ogsaa Biskop
pens ArkiY op i Luer. Som Følge h eraf sayner man Under retning 
om Fyens Stifts Gejstlighed fØ r Reformationen. Kun ganske en
ke lte Dok ument er og BreYe clesangaaende er naaet til os, fordi de 
opbevaredes andetsteds. 

Saaledes findes der i Fyens LandsarkiY i Odense i en Pakke 
med "Vends Herreels Breve 1555- 1711" en Skrivelse, lwori næY
nes en Hr. Nicolaus, "sacerdos in medelfardt" 1384; han fØrer 
Forsædet i en Provsteret i Nr. Aaby den 25. Oktober og er altsaa 
Provs t fo r Venels Herred . 

Andetsteds findes oplyst, at en Hr. Andreas Olau i (D : Anders 
Olsen) 1447 er "præpositus i Mædælfar", altsaa ogsaa Provst for 
Yenels Herred; saaledes benævn es han ogsaa d. 6. Febr. 1448, 
mens sam tidig Hr. Anders NielsØn nævnes som Præs t i "Ka
\\·ætzlwndh". 

:\Tu opviser det her omhandl ede T estamente af 1507 en hel 
Række af Præster ved .Middelfart Kirke : Hr. Niels, Hr. P eder, Hr. 
Thomas, nok en Hr. Peder, Hr. Mikkel og Hr. Henrik, hvortil 
·omme r den unayngivne Arvelader selv; han har sikkert ogsaa 

Yæ ret Præst Yed Ki rken, sirle11 han kan efterlad e den sin ~fessc-
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bog og sit corporale. Altsaa har der den Gang samtidig været 
mindst 7 Præster, der vel hver har haft sit Alter at betjene. Hvor 
denne lalrige Gejstlighed maa have præget den lille By (endnu i 
1672 havde den kun 756 Indb., i 1769 735) og fyldt dens faa Ga
der med Sang, Lys og Røgelseduft. Man maa imidlertid huske, 
a t der Aaret igennem kom mange fremmede til Middelfart, der jo 
havde livlig Færgeforbindelse med Jylland. 

Den i Testamentet nævnte Præst Hr. Henrik hed H. Kjeldsen; 
han trak sig tilbage fra sit Embede 1513 og efterfulgtes af Petrus 
Tuonis, n : Peder Tuesen, der benævnes Præst ved "Calletzlund" 
Kirke med Annexet Medelfar. Han gik i Kloster 1520. Hans Ef
termand blev 

Magister Senerinus Calixti, n: Søren Callesen; til en Afvexling 
kaldes han Præst til Medelfa ~· med dets Annex Kauslund. 

Hr. Peder Hansen Bang, "Klerk af Odense Stift", skal være 
fØdt i Middelfart ca. 1494 og 1526 kaldet til Præst her, var 1fl45 
Provst i Venels Herred og dØde 1566. Han er altsaa gaaet over til 
Lutherdommen, men er - -- som saa mange andre - ved Refor
mationen 1536 fo rblevet i sit Embede. 

IV. ARVELADEREN 

Til Slutning lidt om Testamentets Udsteder, som altsaa uden 
Tvivl har været Præst. Naar jeg nu (tillige med Læseren!) bla
der om og endnu en Gang gennemlæser hans sidste Vilje m. H. t. 
de "jordiske Ejendele", synes det mig klart, at han maa have 
været .en god og kærlig, men ogsaa ret velhavende Mand. J eg seer 
en lang, hvid, mager og rystende Gammelmandshaand lægge 
Penge paa en hel Del Altre, række en Sølvske til St. Mauricius, el 
Vadskekar til St. Birgitte, en Skjorte til Hr. Mikkel, en Gryde til 
Kustoden Peder, en Bi stok til Hans Clausen; jeg ser den gavmilde 
Haand lede 6 Faar til St. Mauricius, et Faar med Lam til 
Kustoden Peder, en Ko med Kalv og en Del Fa ar til "Tjeneste
kvinden" med hele den lange Række Børn. Han tænker paa Jern
tØj og Jernlænke til Klokkestrenge, paa Stof til Højaltrets Alter
klæde, han giver Kirken Halvdelen af "mit Hus og Gaard" og 
Marine den 2. Halvdel med Rumlegaard og hele Oplaget af Tøm
mer. 

Det er tilsammenlagt ikke saa ganske lidt. 
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Men det mærkeligste ved denne Præst er dog dette, at han har 
8 - otte - Børn, som baade er hans ("mine fattige BØrn") og 
Tjenestekvinden Minine Atzersdotters ("hendes BØrn"). Ganske 
vist er det ikke helt klart, at der begge Steder hentydes til de 
samme Børn. Det kunde jo tænkes, at han har haft et Slags Bør
nehjem med 8 BØrn, der faar Ret til at "genlØse" fra Kirken hans 
halve Hus og Gaard, og at Kvinden er en gift Kone eller Enke 
med Børn, som arver den anden Halvdel "for hendes lange Tje
neste og MØje". 

Men det er langt fra utænkeligt, at Børnene er deres fælles Af
kom, m. a . O. : Marine har været Præstens "Deje" eller - som 
man sagde paa Island: "FØlgekone". En romersk katolsk Præst 
maa jo nemlig ikke være gift, men skal leve i "Coelibat". Men 
navnlig her i Norden var det dog meget vanskeligt for de gejst
lige Myndigheder at faa gennemfØrt dette Pavebud om Præster
nes ugifte Stand. I Aaret 1248 gjorde Pavens Sendebud den "sØr
gelige" Opdagelse, at samtlige svenske Præster var Præstesønner 
og selv levede i Ægteskab. Endnu "sørgeligere" maa det vel si
ges at være, naar Præster og Munke ordnede sig paa den mindre 
tiltalende Maade med "Deje" . Hvis det har været Tilfældet med 
den her omhandlede Arvelader, maa det ansees for ganske na
turligt, at han er saa rundilaandet over for sin "Tjenestek~inde". 
Har hun fØdt ham 8 BØrn, saa har hun virkelig gjort sig fortjent 
til en god Arv "for hendes lange Tjeneste og MØje". Men saa for
staar man ogsaa, i hvor hØj Grad en Forandring paa dette Om
raade tiltrængtes. Reformatorerne erklærede alle som en, at Coe
libatet strider mod Guds Bud, og Luther "gik selv i Spidsen" -
som han siger - ved at gifte sig lovformeligt med Nonnen Ka
tarina von Bora. 

* * 
* 

EFTERSKRIFr 

Det er ikke let at gøre Rede for gamle Dages MØnt, Maal og 
Vægt. Der har været store Forskelligheder inden for Landsdelene 
og de skiftende Tider. Ligesom i vore Dage har Konjunkturerne 
Yarieret meget. 

Efter "Danmarks Riges Historie", Bind I, S. 789- 790, skal jeg 
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dog som el Sl ags Vejledning <:mfØ re, IHorledes F o rholden e n tr 
den ældre ~Iiclclel a l de r (Valdem ar Sejers Tid ) : 

Baadc for ~ l Øn len s og for Kornmaa lets \ 'ed kommen de h rug! c 
m an den n e Delingsm aad e : 

ild a rk s ølv (i \'Ore Penge um l r. 3;) J(r. ) deltes i tl Øre. 
Øre Y a r 3 Ørt ug (soli di ). 
Ørtug el. Skilling var = 10 el. 1:.! Penninge (denarii ) ; ku n 
P en n inge udm Øntedes . 
Mark el. Læst Korn delte-s lige leeles i 8 Ø re og var = 1:.! Pund 
( l P und svarer til 4 T Øn de r i Yore Dage; l ~I a rk el. Læs! 
Korn er a ltsaa ca . -!8 T dr .) . 
Øre Korn = 3 Ørtug. 
Ø r t ng = 10 el. l:.! Skæpper ( jfr. Pennin ge ). 

Det ove rl a des saa til den venli ge Læser selv a l udregn e, h va d 
den gode }Iidclelfart-Prces t ved sin DØd h ar ej et af P enge og Pen 
ges Væ rdi 1 

.\liil.e J\.ilder til den ne li l le .r\ f"ha ndl i ug h at· ,- ~e • · et lllau gc, bl. a.: :"\y ldrli: eh i st. Sand. 
H d. li (det lal insl< e Test amen te). -- Et Forerirag af H. F . R Ørdalll paa Behren d Is Ho!Pl 
den 27. Aug. 1895, r efer er e t i J!iddelfai·l AYis og '.lidd clfart Vens t reblad - samt gen
gh·ct i KirJ.;: ch istoriskc San1l. IV. 4. - 1\irh: e lcxiron for ;\ orden ang. dr n:-r•YntP Hrl-g<·-
IIPI' . Suhms San1Iinger li. Ers i Pv s Hepertorium . 
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