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EN GRUPPE VOLDSTEDER
Ollerup og Egense Sogne, Sunds Herred,
Svendborg Amt.
set paa histOfisk og kulturgeografisk Baggrund.

Af Vilh. Lorenzen.
Dette er et Forsøg, der tilsigter at klarlægge Problemer,
et alsidigt Voldstedsstudium frembyder.

Vore Herregaarde- gennem Aarhundreder juridisk benævnt Hovedgaarde, paa Middelalderens Latin: curiæ principales - kan og
bør studeres fra mange Sider. 1 )
I. Vigtigt er det altid at kende deres Tilblivelsestid. Naar
træder de frem som Hovedgaarde? Thi saa meget ved man, at de
er fra højst forskellige Tider, langt de fleste middelalderlige. Navnlig for disse sidstes Vedkommende er det næsten altid ugørligt at
fastslaa deres nøjagtige Alder. Skriftlige og arkivalske Kilder slaar
her kun uhyre sjældent til, og en Herregaard kan - og maa ofte være langt ældre end det Tidspunkt, da den første Gang omtales,
normalt altid med Ejernavn.
Almindelige historiske Kilders Svigten kan opvejes af det Vidnesbyrd, en Henegaards Bygninger eller Lævn af Bygninger aflægger,
eventuelt suppleret med Gravninger. Det er dog ingenlunde givet,
at disse Vidnesbyrd altid fører til Viden om paagældende Herregaards Tilblivelsestid. I saa Tilfælde er der imidlertid Mulighed
for at komme denne nærmere paa Sporet ved en Undersøgelse af
selve Byggestedet, navnlig naar dette - helt eller delvis -har beva-
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ret Forsvarsanlæg, det være sig nu Grave eller Volde eller begge
Dele. Er dette Tilfældet, bliver Byggestedet et Voldsted. I overmaade mange Tilfælde er saadanne Voldsteder det eneste, der er
blevet tilbage af en fordums Herregaard - eneste Vidnesbyrd om
det Liv, der engang er levet her. Øde ligger mangfoldige middelalderlige Voldsteder nu hen - i Mark, i Eng, i Mose eller Skov,
oftest sammensunkne og ilde medhandlede. Men ikke mindst her
kan skønsomme, rationelt gennemførte Gravninger faa disse tilsyneladende stumme Vidner til at tale - ogsaa til at afsløre noget
om deres Tilblivelsestid. Studier af vore Herregaardsvoldsteder er
nu - endelig - i god Gænge, men Opgaven er stor i Betragtning af
deres overvældende Antal. Mange Hundreder af disse historiske
Mindesmærker venter endnu paa at faa Maal og Mæle. Men da
vilde de ogsaa, sammen med vore Kalkmalerier og Folkeviser,
kunne kaste meget og nyt Lys over vor Middelalders Kultur og almene socialpolitiske Forhold. Først og fremmest vil de dog kunne
belære os om, hvorledes de var som Fæstninger - Borge - paa Latin
hyppigst benævnt Castra, Fortalitia, Munitiones, Castella. En ikke
ualmindelig Bennævnelse er det danske Fæste eller Hus. 2 )
Selv om man ad den her anviste Vej - et Studium af Bygninger
og Voldsteder - naar tilbage til disses Tilblivelsestid, maa man ikke
se bort fra den Mulighed, at selve Ejendommene kan være endnu
ældre som Hovedgaarde.
2 . Et ingenlunde uvigtigt Spørgsmaal, hidtil ikke helt klart stillet
op, maa her ogsaa søges besvaret: Hvad betød disse Borge
som Fæstninger? Hvor stor var deres Modstandskraft? Her
maa selvsagt regnes med militære Forhold, som de var paa den Tid,
den enkelte Borg maa antages at være blevet til.
3· Overmaade betydningsfuldt er det ogsaa at faa klarlagt, hvorledes vore Herregaarde fordeler sig i Forhold til den
almindelige Bebyggelse. Ligger de inde i en Landsby, er
Landsbyhovedgaarde, eller enligt og frit som Særbrudsgaarde, i
15. Aarh. karakteriseret som et "Enemærke, besluttet og begravet
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og stenet og stablet fra andre Marker". 3 ) Her rejser sig atter
Spørgsmaalet om en enligt beliggende Herregaard ikke oprindelig
kan have ligget i en Landsby, omgivet af Bøndergaarde, den paa
et eller andet Tidspunkt har opslugt. Desuden maa man være
opmærksom paa, at en Herregaard kan have flyttet sig kortere eller
længere fra sit oprindelige Byggested - eventuelt ud af en
Landsby. 4 ) Bag Beliggenhed i Forhold til anden Bebyggelse aner
man stærke Kræfter af samfundsmæssig Art, vel ogsaa af psykologisk. Hvad har f. Eks. bevirket, at Ejendomme af den ene eller
anden Type er blevet ophøjet til Herregaarde? Og hvorfor kan de
være flyttet ikke een - undertiden endda flere Gange?
4· Af ikke mindre Betydning er Beliggenheden i Forhold
til Landskabet, dettes geologiske Form og Karakter. Saa rejser
sig da Spørgsmaal som disse: Ligger en Herregaard paa jævnt
Jordsmon eller paa en naturlig Højning? Ligger den i vandfyldt
Lavning ved Sø, Aa eller Eng? Bag Valget kan afsløres Hensyn til
Sikkerhed "om noget skulde paakomme" og følgelig begrunde det
militært. Rent landbrugsmæssigt maa fremhæves Betydningen af,
om der i Nærheden var gode Enge, Mulighed for Møllebrug, gerne
ogsaa fiskerige Søer og Vandløb. Ogsaa Bevoksning med Skov
i paagældende Egn kan have spillet en Rolle. Vanskeligt at afgøre
er, om specielt Særbrudsgaarde har haft Mulighed for at bemægtige
sig Jord i Landsbyernes Overdrev.
5· Endelig er der Beliggenheden i Forhold til Vejnættet
paa det Tidspunkt en Herregaard er, eller maa antages at være
blevet til. Om ikke i alle, saa dog i nogle Tilfælde kan Trafikordningen tænkes at have spillet ind som bestemmende strategisk
Faktor. Paa den anden Side maa man ikke være blind for, at en
Herregaards Opstaaen eller Flytning kan have medført en Omlægning af bestaaende V ejnæt.
6. Ej heller turde det være uden Betydning at klarlægge Herregaardes Beliggenhed i Forhold til deres Jordtilliggende.
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Her kan man møde det besynderlige, at en Herregaard, i al Fald i
senere Tider, kan have haft sit Jordtilliggende i to Sogne og uvilkaarligt spørger man, om det kan skyldes, at der paa et eller andet
Tidspunkt, efter vedkommende Henegaards Tilblivelse, er sket
Forskydning af Sognegrænsen.
Der vil her blive gjort et Forsøg paa - ud fra de ovenfor anførte
Synspunkter - paa historisk-kulturgrografisk Baggrund - at gennemføre en Undersøgelse af en Gruppe sydfyenske Herregaarde
i de to Sogne Ollerup og Egense V es t for Svendborg. Ganske vist
udgør de kun et mindre geografisk Omraade, men derfor ogsaa
lettere at faa Overblik over. Valget af netop disse to Sogne kan
tillige forsvares med den Kendsgærning, at der her i ældre Tider
har været en ret usædvanlig rig Herregaardsbosættelse - saa meget
mærkeligere som der i Nabosognene: i Øst Sørup, i Vest, V. og Ø.
Skerninge, i Nord, Stenstrup og Kirkeby - ikke med Bestemthed
vides at have været nogen middelalderlig Herregaard. I al Fald har
saadanne intetsomhelst Spor efterladt sig hverken i Terrainet eller
i Litteraturen. Variationerne indenfor Bestanden i Ollerup og
Egense Sogne er tillige i flere Henseender interessante og lærerige.
Overmaade oplysende vilde det være, i passende Maalestok, paa
et Kort at faa indtegnet samtlige ved Middelalderens Slutning
kendte danske Herregaarde. Et saadant Kort vil kunne afsløre
meget interessante Forhold. Men det vilde blive ufuldstændigt,
hvis ikke Skaane, Halland og Blekinge, samt hele Sønderjylland
medtages. Gennem Fordelingen- Landskab for Landskab, Egn for
Egn - vilde kunne gives højst værdifulde Oplysninger til Adelens
· Historie i Almindelighed og dens Magtstilling, større eller mindre,
rundtom i Rigets forskellige Dele - rent bortset fra, hvad Agrarhistorien kunde lære deraf. Markerede man endelig paa særlig
Maade de sikkert ikke faa Herregaarde, der allerede ved Middelalderens Slutning var gledet ud og gaaet i Bondeeje, vilde det give
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Kortet en interessant Merværdi. Hvad kan forøvrigt ikke læses ud
af Kortarbejder, hvis Muligheder for Markeringer ved Signaturtegn
er hartad uudtømmelige! Ganske vist - før et Kort af denne meget
omfattende Art kan foreligge, vil det have krævet meget vidtløftige
Forstudier og Forarbejder.
Alene et Forsøgskort over de to nævnte sydfyenske Sogne vil
kunnne antyde, hvad slig Art, hele det gamle Rige omfattende
Kortværk, vil være værd. (Afb. 3· Jvf. Afb.I og 2) .
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Øde Vold1ted af Særbrud1gaard.
yngre end IJJ6 . •

®

O

Særbrud1gaard1 Vold!ted. Bebygget.

Slojfet Vold11ed af Land1byhovedgaard.

e

Vold1ted

VoldJetd i nuværende Form yngre end IJJ6.
O. E. Chri1ten.ren del .

I de to Sogne har følgende Herregaarde - alle af middelalderlig
Oprindelse- kunnet paavises:
I Olleru p Sogn:
I. Bejerholm, hvis eneste, helt sikkert kendte Ejer hele Middelalderen igennem var en vis Godekinus, paa Dansk Godeke, omtalt
1372. Han betegnes da som Væbner, Arminger.5)
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Nielstrups første kendte Ejer var Niels Brok, der sad inde med
Gaarden i Aarene før og efter I326. Senere ejedes den dels i Eneeje,
dels i Sameje eller indehavdes som Pant, af Mænd og Kvinder af
Slægterne Kabel, Moltke, Basse, Gyldenstjerne og Bjørn og kom
ved Aar I 500 i den kendte, godsrige Povl Laxmans Besiddelse. En
kort Tid efter hans Død I 502 var den af Kong Hans inddraget
under Kronen, men mageskiftedes derefter til en Mand af Slægten
Bjørn - Bjørn Johansen Bjørn, hvis Søn Johan Bjørnsen Bjørn tog
Gaard og Gods i Arv. Han døde under Grevefejden 1534, overlevedes af sin Hustru af andet Ægteskab, Gertrud Parsberg, der
først døde I 560. Den egentlige Ejer af Nielstrup maa imidlertid
tidligt være blevet Johan Bjørnsens Datter, Maren, gift med Iver
Lunge til Tirsbæk i Jylland (t I 587). Efter Maren Bjørns Død
I 56 I bragte deres to Døtre deres Mænd hver sin Halvdel af deres
Mødrenegaard. 6 ) Senere vil blive paavist, at et Voldsted, Øst for
nuværende Gaard, har baaret det ældste Nielstrup, ligesom Tidspunktet for Flytningen vil blive nærmere drøftet.
3· Nordligst i Sognet, i Skovpartiet "Mændenes Løkke", nogle
Hundrede M. Nord for Skovsgaard, er et anseligt Voldsted nu
eneste Vidne om den middelalderlige Adelsgaard, der engang har
været her. Alt tyder imidlertid paa, at Voldstedet skal sættes i Forbindelse med Herregaarden Skjoldemose i Stenstrup Sogn, c. r%
Klm. derfra i nordvestlig Retning. Ogsaa stedlig Tradition melder
om, at Voldstedet tilhører det ældste Skjoldemose. 7 )
Allerede dette kan have baaret Navnet Skjoldemose, for saa vidt
som Voldstedet i Syd og Øst virkelig grænser op til Mosedrag.
Imidlertid knytter sig til selve dette Navn en vis Uklarhed.
Noget kunne tale for, at det i Senmiddelalderenn kun har dækket
en Lanndsbybebyggelse. Ved et Skifte I475 tilfaldt en Afgift paa
Yz Td. Smør "i Skjoldemose" Mette Tinhuus paa Hvedholm, Enke
efter Joakim Hardenberg. Senere hen, I50I, optræder "Dannemanden" Hans Holch "i Skjoldemose" som "Lovhøring" paa Salling
Herreds Ting. 8 ) Har den eller de Ejendomme, hvortil der sigtes,
2.
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kun været Bøndergaarde? Eller drejer det sig her alligevel om selve
Hovedgaarden - om en Andel i den eller Bestyrer af den?
Paa et eller andet Tidspunkt maa Gaarden være blevet flyttet fra
det gamle Voldsted i "Mændenes Løkke". Men nnaar? Er det rigtigt, hvad Danske Atlas meddeler, at der saa tidligt som I365 optræder en vis Petrus Nicolai Peter Nielsen "de Skjoldmose", skulde
der ved den Tid have ligget en Hovedgaard af dette Navn. 9 ) Men
om den er identisk med det gamle eller det nuværende Skjoldemose,
kan ikke vides. Der kunde maaske tænkes paa den Mulighed, at
Corfitz Hardenberg, der I 538 skriver sig til Skjoldemose10 ) og
døde I 550, kan have set sig nødsaget til at flytte Gaarden efter
Urolighederne under Grevefejden.
Hed Gaarden paa det gamle Voldsted ikke Skjoldemose, hvilket
Navn kan den da have baaret? At Skovsgaard, ved I682 paa 6.79
Td. Htk. og med et dyrket Areal paa 30-4 Td. Land, kan have
været Navnet, foreligger der, saa vidt det kan skønnes, intet om.
Deens Hartkornstilliggende da var kun en almindelig, lidt større
Bondegaards.n)
Hvad Navnet Skjoldemose angaar, turde det, alt taget i Betragtning, være rimeligt at antage, at det allerede har været knyttet til
det ældste Voldsted.
Spørgsmålet om Tidspunktet for Flytningen lader sig næppe besvare, før Gravninger har afsløret, hvor lænnge dette gamle Voldsted har været beboet.
I Egense Sogn:
r. Hvidkilde er tidligst omtalt I374 og var da i Kronens Eje,
men gik senere over til Privatbesiddelse, i I 5· Aarh. til Slægten Rønnov. Sidste Ejer ved Middelalderens Slutning var Ejler Rønnov, død
I 565 som Slægtens sidste Mand. En stor Tid oprandt for Hvidkilde,
da den I725 købtes af Johan Lehn (t r76o).
2. Lindskov, nu Lehnskov, er tidligst nævnt 1412. Den ejedes da
og senere af Slægterne Basse og Nordby. Sidste Ejer ved Udgangen
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af Middelalderen var Bent Nordby, død 1565. 12 ) Lindskov kom
1727 under Hvidkilde.
3· Søbo er tidligst omtalt 1423, da den ejedes af Mattis Nielsen,
uvist af hvilken Slægt. Sidst i r6. Aarh. tilhørte den Ditlev v.
Qualen, der efter først at have været gift med Rigborg Walkendorf
r 592 ægtede en Datterdatter af Johan Bjørnsen Bjørn, Sofie Lunge,
Ejerinde af den ene Halvpart af Nielstrup. Paa denne Gaard boede
Ægteparret. Baade den og Søbo gled 1749 ved Giftermaal ind
under Hvidkilde. Efter et Sagn skal Søbo være blevet ødelagt under
Svenskekrigen. I r8. Aarh. gik den under Navnet Boelsgaard, muligt
en meget gammel Benævnelse.
4· Skovsbogaat'd, i daglig Tale kaldet "Bremerholm", og ogsaa
det er mulig et meget gammelt Navn, var ved r682 en af de r6
Gaarde i Landsbyen Skovsbo. Den nævnes første Gange 1423 og
ejedes da af Jeppe Herlogsen, uvist af hvilken Slægt. Senere Ejere
i Middelalderen kendes ikke.
Af disse 7 Herregaarde har Bejerholm, det ældste Skjoldemose,
Hvidkilde og Lehnskov, samt Søbo, afgjort Karakter af Sæt'brudsgaarde. Bejerholm havde r682 12.71 Tdr. Htk. og 55 Tdr. Land
dyrket Jord, Hvidkilde henholdsvis 66.75 og 313.8 og Lehnskov
20.75 og 91.7. Om det ældste Skjoldemoses og Søbos Jordtilliggende vides intet. Til Gruppen maa ogsaa Nielstrup have hørt,
trods Landsbynavnet. Dens Jordtilliggende r682 23.46 Tdr. Htk.
og 80.3 Tdr. Land dyrket Jord, tyder ikke paa, at der indenfor dette
ret beskedne Areal har kunnet være Plads til en Landsby. Regnes
da ogsaa Niels' Torp med som Særbrudsgaard, betyder det, at ikke
mindre end 6 af de 7 kendte Herregaarde har hørt til denne
Gruppe.13) Efter Bedrifternes Størrelse paa de store Matrikelarbejders Tid i r68o'erne bliver Rækkefølgen: Bejerholm som den
mindste, derefter Lehnskov, Nielstrup og- som langt den størsteHvidkilde, idet der dog hermaases bort fra det ældste Skjoldmose
og Søbo.
Skovsbogaard bliver da tilbage som eneste kendte Landsbyhovedgaat'd.
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Om den Gaard i Ollerup By, i daglig Tale kaldet "Slottet", har
været Herregaard lader sig ikke mere pavise. Den ligger ret højt
i Byens nordlige Udkant, men er uden Antydning af et Gravforsvar. Og det er nu ugørligt ud fra Mateikelen i r68o' erne at
finde den imellem Byens Gaarde, hvoraf de største var paa c. ro
Tdr. Htk. Ej heller i Egense By kan en saadan gammel Herregaard
r682 paavises blandt Byens 27 Gaarde, hvoraf ligeledes et Par var
ansat til 9-ro Tdr. Htk. Spor af Voldsted savnes ogsaa her.
Derfor er det dog ikke udelukket, at der i Middelalderens fjærne
Tider kan have ligget en ubefæstet Landsbyhovedgaard i disse
Landsbyer, og at "Slottet" i Ollerup virkelig har været det.
Kan Livet have været risikabelt nok for de Gaarde, der laa i
Særbrud-Søbos Skæbne viser det- førte Herregaarde, indkapslede
i en Landsby, med deres Jorder helt eller delvis i Fællesskab med
Bøndernes, en langt farligere Tilværelse. Ikke alene kunde Herremandens Konkurrence med sine "Rens brødre", Landsbyens Bønder,
blive ubehagelig nok, men hans økonomiske Stilling var meget ofte
svag. Selve Hovedgaarden var almindeligvis af ret beskeden Størrelse - man mener 2 a 3 Gange saa stor som en almindelig Bondegaard- og havde vistnok normalt intet eller kun lidt Strøgods.
Intet Under, at et saa indskrænket agrarisk Aktiv nok kunde
gøre det vanskeligt for Indehaveren ogsaa at klare sine Forpligtelser som sin Herres - Kongens - Mand, som Benævnelsen Herremand er blevet fortolket. 14) Af flere Grunde kunde han altfor let
glide ud af Herremandsstanden og falde tilbage til Bondekaar,
berøvet Skattefrihed - foruden andre Goder. Mangeo saadao Gaard
kan ogsaa være blevet delt mellem Landsbyens Bøoder. 15) Adskillige af disse Ejendomme har øjensynlig kun kunnet holdes oppe
i relativt faa Slægtled som Hovedgaarde. Det kan have været Tilfældet med Skovsbogaard. Fælles for alle Herregaarde var den
Skæbne, der kunde ramme dem - at komme under Bispe- eller
Abbedstav. Skete det sidste, betød det for en Landsbyhovedgaard
>5
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uvægerligt altid, at den med det samme var færdig som Hovedgaard i almindelig Forstand.
Som det fremgaar af det foregaaende, kan ingen af de kendte
Herregaarde ad litterær eller arkivalsk Vej bevises at være ældre
end Aarene ved I326 - Christoffer den Andens Tid. Dette Aar
nævnes Nielstrup. Af de øvrige omtales Hvidkilde og Bejerholm
første Gang i I 370' erne, da Valdemar Atterdags Regeringstid lakkede mod Enden. Lehnskov nævnes første Gang I4I3 i Dronning
Margretes sidste Aar, Skovsbogaard og Søbo 1423 i Erik af Pommerens Dage. Nærmere om Ejendomsforholdene i de to Sogne i
Middelalderens endnu ældre Aarhundreder synes ikke at foreligge,
udover Antydninger i Kong Valdemars Jordebog ved I230, ganske
vist gældende hele Sunds Herred med Taasinge. Her havde Kongen
som Fædrenearv - Patrimonium - Ret til en Ydelse paa So Pund
rent Sølv, en ret betragtelig Sum. For I Pund rent Sølv kunde
købes 2 Køer eller 48 Tdr. Korn. Derimod omtales intet Krongods
- Kongelev. 16) Personlig maa Valdemar Sejr da have ejet ikke saa
ganske lidt Gods i disse Egne. Og naar Hvidkilde I374 har en kgl.
Lensmand, Anders Pedersen af Slægten Panter, da maa formodes,
at denne Hovedgaard med tilliggende Gods ved I23o har været en
Del af Kongens Patrimonium og formentlig fra endnu ældre Tider.
At Kronen hele Middelalderen igennem ejede Gods i de to
Sogne ved man,H) og at i Løbet af I3. og 14. Aarh. stadig flere frie
Bøndergaarde ogsaa her er blevet Fæstegaarde under Herremænd,
turde være en Kendsgærning. Som overalt i Riget, er alene derved
langsomt fuldbyrdet en gennemgribende Æændring i Ejendomsforholdene paa Landet. At ogsaa Kirken og kirkelige Stiftelser har
taget deres Part maa formodes. Man tænker her uvilkaarligt paa
det godsrige Holme Cistercienserkloster, nu Brahetrolleborg.
I.

Hvorledes forholder det sig nu m. H. t. Voldsteder og Byggesteder?
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Mer eller mindre velbevarede Voldsteder kendes fra samtlige
Herregaarde. De har følgelig været Borge, omend ikke i den store
Stil, og deres Ejere Borgherrer. Igennem lange Tider har Hvidkilde endda været Kongsgaard med kgl. Foged (Advocatus, Capitaneus). Foruden nævnte 7 Voldsteder findes der endnu Voldstedet, beliggende mellem Nielstrup og Hvidkilde, c. 400 M. fra det
første, c. 8oo M. fra den sidste. Det bliver følgelig det 8. paa dette
begrænsede Omraade.
Uanset deres adelige Navn, Vaaben og eksklusive retslige Stilling
var disse Gaardes Ejere socialt højst forskelligt stillede og vedblev
at være det hele Middelalderen igennem.
Uden her at komme nærmere ind paa vor Herremandsstands
Tilblivelse som priviligeret Krigerstand i den ældre Middelalder,
hvorom der stadig ikke er fuld Enighed, synes dog at staa fast, at
i Hundredaaret efter Valdemar Sejrs Død - 1241-1340 - Overgangen fra Tjenesteadel til Fødselsadel har været godt i Gang med
at fæstne sig. 18 ) Det turde endelig være klarlagt, at allerede da
Slægt og Jordbesiddelse satte stærke Skel indenfor Standen. Fra
de simple Landsbyherremænd til Mænd af gammel, godsrig Slægt
turde være et langt Spring og mellem disse igen mange Overgangstrin. Der var endelig de to Betegnelser: Ridder, Miles, og Væbner,
Armiger. Ridderskabet tildeltes kun Enkeltmand paa Grund af
personlige Fortjenester i Fred og Fejde og var ikke arveligt. Ridderne kan kun have udgjort et Mindretal, hovedsagelig knyttet til
visse Slægter, der i Kraft af Rigdom holdt godt sammen og dannede
den saakaldte Højadel. Overfor den staar i al Fald, siden Erik
Glippings Regering, den store Masse af mindre Herremænd, der
kun kunde lade deres Navne efterfølge af et a. V.: "af Vaaben" .
Det var V æbneme. Ikke mindst denne Klasses Oprindelse ligger
endnu uklart. Meget tyder dog paa, at den maa have dannet ·sig
senest i Løbet af 13. Aarh., i al Fald var den sidst i Aarhundredet
anerkendt som naturligt hørende med til Herremandsstanden. At
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mange indenfor Væbnerklassen stræbte at naa op i den særligt
begunstigede Højadels Rækker, siger sig selv. I Tidens Løb lykkedes
det aabenbart for mange. Men Størsteparten levede deres Liv farligt
som Lavadel, og hvor talrige har ikke de været, der har maattet
give op. Hvad der bandt alle - høj som lav- indenfor Herremandsstanden sammen, var Krigsforpligtelsen. Ved Middelalderens Slutning 1535, mens Grevefejden stod paa, skriver Christian III bebrejdende til 3 forsømmelige Herremænd: "At, som de vide, at
naar der kommer Fejde ind i Riget, da ere alle Riddermændsmænd
pligtige at være til Rede med deres Svende, Heste og Harnisk og
Tilhjælp at afværge Rigens og deres egen Skade og Fordærv". 19 )
Hvor forskelligt de paa Grevefejdens Tid kendte Bertegaardsejere socialt forholdt sig til hinanden, turde alene ved Reformationstiden fremgaa af Forskellen mellem den jævne Hans Nordby til
Lehnskov, tilhørende Lavadelen, og de to højættede Mænd, begge
Rigsraader og Riddere - Johan Bjørnsen til Nielstrup og Ejler
Rønnav til Hvidkilde.
Om de to Sognes 7 middelalderlige Herregaardes Tilblivelsestid
giver Bygninger over Jorden ikke Oplysninger. Eftermiddelalderligt er det grundmurede Hus, Ejler Rønnav opførte paa Hvidkilde
efter Grevens Fejde, og som endnu delvis er bevaret, indbygget i
nuværende trefløjede Bygninganlæg fra 1742. 20 ) Ogsaa det
nuværende Nielstrup har Lævn af et tidligere Bygningsanlæg, i sine
Hovedtræk vel kendt fra en Plan over Gaarden med Voldsted og
Ladegaard fra 17 49 · Det rundagtige Borggaardsvoldsted, lavt
beliggende i Sænkningen ved Nielstrup Sø er endnu let kendeligt.
Dimensionerne er c. 76 X 63 M. Gravenes Bredde varierer mellem
c. IO og c. 30 M. I 176oe'rne var af det trelængede Anlæg kun to
Længdemure og en Gavl tilbage, og ved mine Undersøgelser og
Gravninger i Sommeren 1956 er godtgjort, at en Murstump, nordligst paa Voldstedet er en Del af den omtalte Gavl - Nordgavlen
af Anlægets østre Længe. Den er opført som Kassemur med i al
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Fald Y dersiden smukt muret af store, røde Sten i noget uregelmæssigt Munkeskifte. Ejendommeligt er en Rille, midt ned gennem
Stødfugerne. 21 ) Vaklen i Skiftegang antyder, at Nielstrup er bygget
op i Overgangstiden mellem Middelalderens munke- eller polsk
Skiftegang og Renaissaucens Krydsforbandt. Det kan være sket
i 1 540' erne eller so' erne, da Johan Bjørnsen Bjørns Datter, Maren
Bjørn, var Gaardens egentlige Ejer. Man mer end aner, at hendes
Mand, Iver Lunge til Tirsbæk, har staaet bag Opførelsen af Borggaarden. Lidet interesseret i Politik, uden at deltage i Jagten efter
Len, kunde han ofre sig for sine Gaarde og deres Trivsel. Paa sin
Fædrenegaard Tirsbæk byggede han ved 1550 nuværende Borggaard, og ogsaa paa Østrupgaard i Salling Herred, der da laa under
Nielstrup, foretog han Byggearbejder. Han har været en af Tidens
mange ivrige Bygherrer. Efter sin Død r 587 blev han begravet i
Nielstrups Sognekirke Ollerup ved sin første Hustru, Maren Bjørns,
Side. Hun var død allerede 1561. Ogsaa Iver Lunges Valg af Gravplads turde vidne om, at han følte sig nært knyttet til sin Hustrus
Fædrenegaard. (Afb. 4).
Nuværende Nielstrups Voldsted glider da ud som eftermiddelalderligt Men ogsaa Lehnskovs og Hvidkildes i deres nuværende
Skikkelse.
Ved Foden af et Bakkedrag breder sig umiddelbart Nord for
det nuværende Lebnskovs Bygninger et vandfyldt og sumpet Bælte.
Det er særdeles tænkeligt, at den heri af Vandbassin og Grav omgivne firkantede Holm, nu landfast med det højere Land og i al
Fald r8ro udlagt som Have, oprindeligt har været et middelalderligt Borggaardsvoldsted. Holmens nuværende strængt regulerede
Firkantform i et ligesaa regulært tildannet Bassin kan skyldes en
Barokkunstens Havearkitekt, i Tjeneste hos Johan Lehn, der vides
at have forbedret Gaardens Bygninger. 22 ) Ej heller Hvidkildes
Voldsted er i sin nuværende Skikkelse middelalderligt. Denne
Gaard maa antages altid at have ligget paa sit nuværende Sted,
ud mod Hvidkilde Sø og i lavt, moseagtigt Terrain. Landevejen gik
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tidligere Nord om Gaarden, som det bl. a. fremgaar af et Dørstykke
fra 1750 i den dengang nyopførte Bygning. Oprindelig har Adgangen været fra Nord. Det strængt regulære firkantede, af Grave i
Vest, Nord og Øst arngivne Voldsted er imidlertid saa nøje tilpasset
Ejler Rønnavs store Hus, at man her maa forudsætte et ældre Voldsted omdannet af ham. (Afb. 5, 5 og 4).
Saa har man da tilbage af helt sikre middelalderlige Voldsteder:
Bejerholms, Voldstedet ved Nielstrup, det ældste Skjoldemose,
Søbos og det nu forsvundne Skovsbogaards, ialt 5 - et i og for sig
stort Antal paa et saa begrænset Omraade. (Afb. 5).
Da bevarede Bygninger ikke giver noget Svar paa Spørgsmaalet:
Tilblivelsestid, bliver det disse Voldsteders Tale, det gælder
om at tolke.
Inden de kan blive tilbørligt undersøgt, opmaalt og højt paakrævede Gravninger sættes i V ær k, turde dog en Beskrivelse af dem
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Afb. J. VoldJtedJdimensioner. I . Gl. Skjoldemose. 2 . Gl. NieiJirup. J . Bejerholm. 4• Hvidkilde.
;. Lindskov (Lehnskov). 6. Søbo. 7· Skovsbogaard. Maal c. 1 .' 2.ooo,
O. E. Christensen del.
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i deres nuværende Tilstand være af Værdi. Den vil kunne fastslaa
noget væsentligt i Voldstedtyper og derigennem, omend med Iagttagelse af største Varsomhed, vejlede til en Tidsbestemmelse ganske vist kun med Omtrentlighed. Thi herhjemme, som ogsaa i
andre Lande, er Voldstedstudierne faktisk kun i deres Vorden. En
Begyndelse er dog gjort, dels fra Nationalmuseets Side, dels fra
private Forskeres. Men der er langt igen! Det maa være Opgaven
at finde frem til visse Grundtyper, der dog vil vise sig at kunne
varieres næsten i det uendelige. Thi Udformningen af et Voldsted
vil altid være afhængigt af mange Ting - Stedets Terrainforhold,
Ejerens Mulighed for at kunne mobilisere den nødvendige Arbejdskraft, hans fortifikatioriske Sagkundskab - vel ogsaa i nogen Grad
Ærgerrighed og Magtsyge. Men selvom det lykkes at fastslaa et
Voldsteds Type, hvad enten den nu kan betegnes som Grundtype
eller er Variation af en saadan, maa man være m er end forsigtig
med ad typologisk V ej alene at tidsfæste den for bestemt. Thi
samme Anlægstype kan meget vel være anvendt igennem lange
Tidsrum. Normalt vil en nærmere Tidsangivelse kun være mulig
gennem Gravninger, der kan bringe virkelige vejledende Fund for
Dagen, først og fremmest Bygningslævn. Og her vil det tillige altid
være spændende, om disse røber Træ eller Stenborge. Ogsaa Mønter, V aaben, Husgeraad, Redskaber og Keramik kan fortælle mangt
og meget. Vigtigt er ogsaa Paavisning af Graves oprindelige Profil.
Saa er det da med alt muligt Forbehold, man begiver sig ind
i det Vildnis af Voldstedtyper af alle Arter, Forskningen allerede
nu lader os ane og ud fra en Beskrivelse af de 5 fyenske Voldsteder
forsøger at finde frem til deres Tilblivelsestid, selvom denne kun
vil kunne fastslaas med bred Margin.
Som allerede Navnet antyder, har Bejerholm ligget paa en
Holm omgivet af Lavninger. Holmen synes at have haft en nogen
uregelmæssig, rundagtig Form c. IOO M. i Diameter, følgelig af
betragtelig Størrelse, med god Plads baade til Bolig og Brugs- og
Nyttebygninger. Spor af Grave langs Holmens Rande har ikke
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kunnet paavises - har vel heller ikke været nødvendige i Middelalderen, da Lavningerne maa formodes at have været vanskeligt
tilgængelige. Adgangen maa altid have været som nu, fra Syd, ad
en kort Vej fra den nære Vester Skjerninge Landsby. Dette i og
for sig saare almindelige holmagtige Voldsted, uden individuelle
Særtræk og kun værnet af Sump eller Sø kan være blevet til, da høj
Beliggenhed som den forsvarsmæssigt set mest betryggende var ved
at blive opgivet - antagelig i Løbet af 13. Aarh., da "Holm"gaardene begyndte at vrimle frem. ( Afb. 5, 3).
Langt mere individuelt særpræget er Hovedvoldstederne til Søbo
og Skovsbogaard og det ældste Skjoldemose.
I Udkanten af Skovpartiet Syd for Hvidkilde Sø gemmer sig
Søbo . I Nord tangerer selve Hovedvoldstedet nu Søbredden, i Øst
og Syd vender det ud mod sidt Terrain, i Vest mod svagt stigende,
fast Land. Det helt træ- og kratbevoksede Voldsted bestaar af en
cirkelrund, af Grav omgivet Høj, c. 20 M. i Diameter og c. 2 l;2 M.
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høj, regnet fra Gravens Kant. Gravens ·Bredde er vanskelig at
angive med Sikkerhed. Topfladen har kun kunnet bære et Taarn,
om af Træ eller Sten kan alene Gravninger afsløre. Foruden dette
Hovedvoldsted har der tidligere kunnet paavises et nu udpløjet,
større firkantet tilsluttende Voldsted, .umiddelbart i V es t, hvor den
Dag i Dag Murbrokker af Munkesten ligger spredt. Her har Stalde
og Lader haft deres Plads. Har Taarnet paa Hovedvoldstedet kun
været bestemt til Forsvar, kan der her ogsaa have ligget en virkelig
Beboelsesbygning. Givet er, at Søbo har haft et Dobbeltvoldsted,
endda af en forholdsvis velkendt Grundtype, repræsenterende den
ældste Borgbygningsperiode i Danmark.
Karakteristisk er først og fremmest Hovedvoldstedet med den
lille, kunstigt dannende, taarnbærende Høj, omgivet af sin Ringgrav. Det er en saadan, først i Frankrig opstaaet Grundtype, der er
afbildet paa det berømte Bayeauxtapet fra c. I070 og her bedst
kendt fra Gengivelsen af Borgen Dinan. Denne har dog haft en
Ringvold udenom Graven. Borge af denne Grundtype kaldes
i Frankrig Motte, i Tyskland Turmhiigel. Bygninger til Dagens
Nytte og Brug maatte anbringes udenfor Hovedvoldstedet, nær tilknyttet dette, ofte paa et selvstændigt, men svagere værnet Voldsted, i England kaldt Bailey. Thi med Normannernes Erobring af
England Io66 blev fra da af Mattetypen anvendt overalt, hvor
Normannerne byggede deres Borge - og det var mange! Den er
fra England sprunget tilbage til Fastlandet igen - bl. a. til Danmark, hvor Søbo, der - da den mangler Ringvold - følgelig kun
er at opfatte som en Variant af denne vesteuropæiske, specielt normannisk-engelske Grundtype. (Afb. 5, 6) 23 )
Naar Søbogaard har faaet sit Voldsted udformet, er imidlertid
vanskeligt nok at afgøre. Borge af Mattetypen kan herhjemme tænkes at gaa tilbage til c. I I oo, i al F al d stamme fra I 2. A ar h., men der
vil i Virkeligheden intet være i Vejen for, at flere af dem kan være
anbgt paa et endnu senere Tidspunkt, dog næppe senere end det
I 3. .f_arh.' s Midte (la Cour). Dette vil sige, at man foreløbig næppe
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kommer Problemet nærmere end til en TidJfæstelse mellem c. rroo
og I2JO - c. halvandethundrede Aar. Atter her gælder, at kun
Gravninger vil kunne give en sikker Datering.
Skovsbogaards Voldsted blev 1936 jævnet med Jorden uden at
efterlade sig mindste Spor og er nu kun kenndt fra en skitsernæssig
Tegning (Afb. 6). 24 ) Gaarden ligger nordligt i Udkanten af
Landsbyen paa jævnt, i Øst skraanende fast Land. Ogsaa dens Hovedvoldsted har været en Variant af Mottetypen. En Forborg- Bailey - kan ikke mere paavises, men naar nuværende Gaards Bygninger ligger umiddelbart Øst for det jævnede Voldsted, er det
højst rimeligt at antage, at en tidligere Forborg har ligget her befæstet eller ubefæstet. Herregaardes Ladegaardsanlæg har normalt altid haft udpræget Tilbøjelighed til at holde sig paa samme
Sted. Skitsetegningen viser en cirkelrund, af Ringgrav omgivet
Keglestub af samme Tværmaal som Søbo, c. 20 m. Men den har
været en Del højere, c. 4 m. Gravens Dybde var r m, dens Bredde
3-4m.
Om dette Voldsteds Tilblivelsestid kan kun siges det samme som
om Søbos. Det maa være blevet til mellem c. rroo og I25o. Nærmere kommer man næppe nogensinde, da Udbytte af Gravninger
her maa anses for udelukket.
Af helt anden Type er det ældste Skjoldemoses Voldsted, højt
beliggende paa Højdedraget paa Kote, 65.2 m. nu gemt hen i Skovpartiet "Mændenes Løkke", og selv helt skovbevokset. Dette meget
anselige Voldsted danner en skæv, ret uregelmæssig Firkant, med
afrundede Hjørner paa c. 70 X 70 m. Nogen større Modsætning
til de smaa Mattevoldsteder kan vanskeligt tænkes. Her har der
været god Plads til Bygninger af alle Slags, foruden til Beboelsen.
Bredden af Ringgraven varierer mellem c. 6 og 9 m, og Anlægets
samlede Tværmaal kan saaledes blive mellem 70 og 8o m. Hvor
Adgangen har været, er uklart, muligt fra Nord, hvor der er Spor
af en Stensætning ved Gravens Inderside.
At bestemme dette Voldsteds Tilblivelse inden højst ønskelige
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af det ældJie SkjoldemaJe VoldJted. Opmaalt af Natr11.

Gravninger er foretaget, turde være ugørligt. Ældre end 13. Aarh.,
da Firkantformen synes at arbejde sig frem, er det vel næppe. Med
nogen Rimelighed kan Voldstedet betragtes som en Variant af en
cireu/ær eller firkantet Grundtype. ( Afb. 7).
Paa en vis Maade beslægtet med Skjoldemosevoldstedet, men
noget mindre, er det femte middelalderlige Voldsted mellem Niel-
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s11"up og Hvidkilde i "Gamle Dyrehave". Ogsaa det ligger nu hen i
Skov og paa et Højdeplateau - Kote 21.4 m (Afb. 8). Ved sin
nærmest kvadratiske Form skiller det sig ud fra det foregaaende,
men er ganske som det omgivet af Grave af varierende Bredde i
Vest, Nord og Syd, hvor den kvadratiske Form er klar nok. Derimod er Østsiden nu højst uregelmæssig, gaar ud og ind og Grav,
er her tildels erstattet af en naturlig Kløft i Terrainet. I Nord er i
al Fald Antydning af Vold, modsvaret en noget lavere udenfor
den dybe Grav her og med brat Fald mod lavtliggende Terrain.
Voldstedet er lagt yderst mod Kanten af Højdeplateauet. Hvor Ad.,
gangen har været, er uklart. Selve Borgstedets jævne Overflade har
en betragtelig Størrelse- i Nord- Syd c. 55 m., i Vest-Øst c. 486o m. Ogsaa her har der følgelig været rigelig Plads til alskens
Bygninger.
Atter dette Voldsted synes at tilhøre en V a1'iaJtt af en G1'undtype,
men som det ældste Skjoldemose vanskelig at anbringe paa sin typologisk rigtige Plads. Derfor er en Tidsfæstelse atter her saa usikker. Kan man slutte ud fra Firkantformen skulde ogsaa denne
store, øjensynlig ret stærke Borg, næppe kunne væ1'e æld1'e end
I3. Aa1'h.
Voldstedets Beliggenhed i gammel Tid indenfor Nielstrups Omraade viser, at man her staar overfor det ældste Nielst1'up, opgivet,
da det nuværende Nielstrup blev til.2 5 )
Forøvrigt er dette oprindelige Nielstrup eneste Henegaard i de to Sogne,
hvor der kastes et Strejflys over Livet, som det - overmaade brutalt - kunde
forme sig i Middelalderens Dage. Det var i Jep Basses Ejertid. Han fik 21.
April 1423, Onsdag før St. Jørgens Dag, paa Sunds Herredsting et Tingsvidne,
der afslører, at han "i sin egen Gaard" havde dræbt en af sine Svende og
saaret en anden, da denne med spændt Armbrøst kom rendende imod ham.
De 8 Dannemænd, der vidnede, kom imidlertid til samme Resultat som et tidligere fremført Sognevidne af Ollerup Sogn "ved Dannemænd og Skellige".
Begge havde hørt af dem, der overværede det blodige Optrin, at Jep Basse
"blev ganske ha anligen og smæligt fortalet, før han gjorde dem noget imod".
Han blev frikendt, idet man skønnede, at Drab og Saar var sket i Nødværge. I begge Nævn var det Bønder fra Egnen, der havde vidnet, men
blandt de tilstedeværende, der paa Sunds Herredsting hin Foraarsdag satte
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Afb. 8. Det ældJte Nie/JtrupJ VoldJted 1916. Nord opad.

Natm.J At·kiv.

deres Indsejl under Retskendelsen, var ogsaa ansete Mænd, bl. a. Mattis Nielsen af Søbo og Jeppe Herlogsen af Skovsbogaard.26)

Naar Nielstrup er blevet flyttet, kan det kun have været, fordi
Gaarden paa sit gamle Sted af en eller anden Grund er blevet ubeboelig. Og det ligger her nær at tænke paa Grevefejdens netop for
Herremandsstanden i Sydfyen saa farlige Tid.
Efter at 19 fyenske Adelsmænd, med Odensebispen Knud Gyldenstje rne i
Spidsen, 9· Juli 1534 havde sluttet sig til den vordende Christian lll, opstod
som Svar en voldsom Gæring blandt Bønder og Borgere paa Fyen. Allerede
11. eller 12. Juli rejste de
vendborg Borgere sig og brændte Bispebergen
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Ørkilshus. Men det gik ogsaa ud over Herregaardene i Sydfyen, bl. a. Nakkebølle og Rygaard, men vistnok ogsaa Hvidkilde - maaske ogsaa det ældste
Skjoldemose. Næppe er Nielstrup gaaet fri. Det er i al Fald en stedlig Tradition, at Gaarden ved denne Lejlighed blev ødelagt. Daværende Ejer, Johan
Bjørnsen Bjørn, var Mogens Gjøs politiske Meningsfælle. Baade derfor maaske ogsaa af andre Grunde - kunde han meget vel være blevet lagt for
Had af Almuen.
En udførlig Beretning foreligger om Bønders og Borgeres Ødelæggelse af
det lollandske Nielstrup i Vaabensted Sogn, Musse Herred, ogsaa det ejet af
en fornem og højættet Mand, Johan Oxe. I Slutningen af Aaret 1534 skal hans
stærke, velbefæstede Gaard være blevet angrebet og erobret af Grevens Tilhængere.
Selve Kampen skildres drastisk og levende. Da Oprørerne viste sig foran
Gaarden, nægtede Ejeren standhaftigt at hylde Greven, men da de skred til
en formelig Belejring og Johan Oxe mistvivlede om et for ham heldigt Udfald, skal han have forsøgt at bestikke Anførerne - med et Par Sølvkrus! Belejringen blev hævet, men Anførernes Forrædderi blev opdaget og Belejringen
genoptaget. Under Forsvaret af Borgen sprang en Falkonet, netop som Johan
Oxe selv vilde affyre den og knuste hans Laar, hvad nogen Tid efter forvoldte
hans Død.27)
I sin Kærne er denne højdramatiske Skildring sikkert paalidelig nok.
Der er imidlertid noget ret uforstaaeligt ved den hele Sag, hvis det er det
lollandske Nielstrup og Johan Oxe alt dette berettes om. At de oprørske Skarer skulde have overfaldet netop denne Mand lyder meget mærkeligt, for ikke
at sige usandsynligt. Thi han var Grev Christoffers svorne Mand, havde meget
hurtigt sluttet sig til ham og var - ikke for intet - blevet forlenet med det vigtige Ravnsborg Len.
Det er rigtigt, at Johan Oxe døde nogen Tid efter at Ødelæggelsen af hans
Gaard skal have fundet Sted, men rigtignok mere end et Aar efter, Torsdag
før Jul 1535 og paa sin Gaard Nielstrup. Johan Bjørnsen derimod allerede
1534 og ikke paa sin Sædegaard, men paa sin anden fyenske Ejendom, Østrupgaard i Salling Herred.28) Har det fyenske da været ubeboelig? Der maa være
sket noget alvorligt! Derpaa tyder ogsaa, at Christian III, umiddelbart efter
Sejren paa Øxnebjerg, gav Fru Gertrud, Johan Bjørnsens Efterleverske, et
Beskyttelsesbrev - Protectorium - hvorved han tog hendes Gaarde og Gods
under sin Beskærmelse.29)
Unægtelig - adskilligt kunde tale for, at det er det ældste fyenske Nielsirup, der gik til Grunde i Grevefejden, saaledes som det ovenfor er skildret.
En Forveksling af de to Gaarde af samme Navn kan tænkes at have fundet
Sted, saa meget mere som begges Ejere havde samme Fornavn og begge var Rigsraader og Riddere. Mere end en Hypothese kan der dog ikke være Tale om.

At Nielstrup er blevet flyttet efter Grevefejden er i al Fald
uomtvisteligt.
Som saa mange af de saakaldte Herreborge, der opførtes umid-
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delbart efter denne Borgerkrig, ikke mindst paa Fyen, har ogsaa
det nybyggede Nielstrup efter den bevarede Gavlstump at dømme
haft svære Stenhuse, var fortifikatorisk stærkt udbygget, med Skydeskaar og- efter Kortet af I749 -med Spærremur (Afb. 4). 30 )
Angsten for en Gentagelse af Grevefejdens Uroligheder fremtvang disse militært betonede Herregaarde.
Dateringsforsøgene for de 5 Voldsteder giver Grund til at antage,
at de, rundt regnet, maa være blevet til i Tidsrummet fra c. rroo
til ind i q' de - altsaa i Middelalderens ældre Aarhundreder. Det
kan endelig slaas fast, at de - maaske med Undtagelse af det ældste Nielstrup - ingenlunde har hørt til de stærkt befæstede Borge.
Omsluttende Voldanlæg og dobbelte Ringgrave savnes i al Fald.
Men Borge - Fæster - vides de 5 Herregaarde at have været de to Sognes eneste bevarede faste Pladser, da Hvidkildes og Lehnskovs middelalderlige Voldsteder maa regnes omdannede. Ingen af
de to Sognekirker havde da Vesttaarne til Værn for Befolkninogen
under fjendtlige Indfald.
I Middelalderens urolige, konfliktfyldte Tider maatte det ligge
hver Herremand paa Sinde at træffe i al Fald visse Sikkerhedsforanstaltninger - som ogsaa Borgerne gjorde det for deres Byers V edkommende. Der var det saa meget mere, som Krige i Middelalderen
i saa høj Grad drejede sig om Borge - foruden befæstede Byer.
Faste Pladser betød en Magt i Datidens Samfund - vort eget, som
andre Landes. Der savnes da heller ikke Vidnesbyrd om, med hvilken febrilsk Iver mangen Herremand søgte at sikre sig mod Overfald - af Naboer, af Borgerkrigshære - vel ogsaa af Bønder, naar
"Kotkarlene var galne med Køller".
Der blev lagt stærkt Beslag paa Bønderne- den billige Arbejdskraft. For dem kunde det blive haardt og slidsomt Arbejde. Kongerne, der selv ikke tog det saa nøje med at tvinge deres egne Bønder til Borgbygning, kunde dog gribe ind overfor uberettigede Krav
fra Godsejernes Side, som da Erik Plovpenning I 249 maatte forbyde
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Uberettigede at tvinge Næstved Klosters Bønder til "at indgrave
og indplanke" Borge. Kraftigst og mest alment forbyder dog Christoffer I's Rigslav 1256 Herremænd at tvinge Bønder til "Munitiones et Fossatas facere" - befæste og indgrave deres Gaarde, saa
længe Hø- og Kornhøst stod paa. Betegnende er ogsaa, at det i
Forliget mellem Erik Menved og Kongemorderne 1295 var en
Forudsætning, at ingen nye Fæstninger maatte bygges. Ikke uden
Grund var Kongerne under de stærke politiske Brydninger mellem
Kongemagt og Aristokrati ængstelige for Herremænds private Befæstningsbyggeri og gjorde gærne, hvad de kunde for at hindre
det. Men 1326 maatte den svagt stillede Valdemar III love ikke at
formene nogen Ridder eller Riddersmand at bygge, borge eller befæste deres Gaard eller opføre Taarn og murede Bygninger paa
dem. Senere i Aarhundredet kom Bagslaget med Dronning Margrethes Forordning 1396: "Efterdi at der er sket overvættes liden
Ret af de Fæster, som nu er byggede, forbyde Vi nu nogen flere
Fæster eller Barfred at bygges, paa det at Landet skal des skønnere
koffres og komme til Fred, Skel og Ret end de have nu snimen
være." At den store Dronnings Befaling - forøvrigt næppe altfor
strængt efterlevet - har været Herremændene ubelejlig, fremgaar
alene deraf, at Rigsraadet ved Kong Hans' Tronbestigelse i Haandfæstningen af 1483 fik Bestemmelsen gjort død og magtesløs. Kronens Tilbagetog var ikke til at tage Fejl af. Kongen erklærer: Item
skulle vi ingen Magt have, forhindre eller formene nogen gode
Mænd, aandelige eller verdslige i noget Rige at befæste og bygge
deres Gaarde, dem og Riget til Nytte og Gavn.3 1 ) Interessant er
den Ændring i Kongemagtens Syn paa private "Fæster", der her
kommer frem. Det indrømmes, at de ogsaa kan styrke Rigets Forsvarskraft Bag Indrømmelsen ligger Erkendelsen af, at Statsmagten
nu var stærk nok til at holde opsætsige Herremænd nede.
Naar Herremænd i de to sydfyenske Sogne- og, som det synes
allerede i den ældre Middelalder - har villet værge Hus og Hjem,
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ja! set sig nødsaget til at gøre det, er det saare forstaaeligt. Thi
netop det sydligste Fyen - Egnen mellem Faaborg og Svendborg blev særlig efter Valdemar Sejrs Død hjemsøgt af alvorlige Krigshandlinger. 1247 kæmpedes om Svendborg, Aaret efter om Arreskov og det nære Holme Kloster er næppe gaaet fri. Efter 1253 var
Svendborg et Brændpunkt i alvorlige Begivenheder, ligesom senere
1289-90. 32 ) I Holstervældets Aar i det følgende Aarh. var ogsaa
Fyen i Almindelighed og Sydfyen i Særdeleshed omstridt Land og
Tilstandene i Aarevis lidet stabile.33)
Ensomt beliggende som de to Sognes Særbt"udsgaarde var, har
alene Isolationen maattet tilskynde til at befæste dem. Men dertil
kommer, at disse Gaarde normalt havde en betragtelig Størrelse og
har haft Fæstebønder, der kunde udnyttes. Vil ogsaa en Undersøgelse omfattende større Omraader af vort herregaardsrige Land
vise, at det har været Undtagelser, naar Særbrudsgaarde har ligget
u værnet hen?
Anderledes har det forholdt sig med Landsbyhovedgaarde. De
laa indkapslet i et lille Bysamfund, var selv af ret beskeden Størrelse og deres Muligheder .for at udnytte Fæstebønder ringere. At
der rundtom i Riget forekommer befæstede Landsbyhovedgaarde,
som Skovsbogaard i Egense Sogn, ved vi. Men hvor hyppige var de?
Vil atter her en nærmere Undersøgelse vise, at langt de fleste Ejere
af disse mindre Ejendomme boede i ubefæstede Gaarde.
2.

At konstatere en Borgs Type og specielle fortifikatoriske Udformning er imidlertid ikke nok. Den virkelige Forsvarskraft maa
søges paavist - saavidt det er muligt. Thi h v o r m e g e t v a r d i s s e
Borge værd under Belejring? Og var de stormfri?
Her maa selvsagt tages i Betragtning Angrebs- og Forsvarsmidler
som de var i de Aarhundreder - r 2te, r 3d e og q de - da de her
behandlede Borge maa formenes at være blevet til.
Straks maa fastslaas, at de, mulig med Undtagelse af Nielstrup,
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har været saare svagt befæstede, sammenlignet med de mange
stærke, murede Borge fra samme Tidsrum, med høje Mure og svære
Taarne - Borge, der krævede relativt mange Forsvarere. Men slige
Anlæg var saa helt overvejende Kongers, Fyrsters og Bispers V ær k,
mer eller mindre prægede af den vældige Udvikling af Borgbygningen og Befæstningskunsten ude i Europa i 1 2. og 13. Aarh. og
fortsat videre frem i Middelalderens senere Del, efterhaanden under
Paavirkning af Ildvaaben.34 ) Med Borge opført af Herremænd som
de var flest og med en som oftest meget faatallig Besætning af
Svende, forholdt det sig stort se.t anderledes. Med Byggemaaden
alene med Jord og Træ - i Begyndelsen af 12. Aarh. omtalt som
karakteristisk for Norden - har man aabenbart fortsat langt op i
Middelalderen paa baade større og mindre Herregaarde. Mattetaarne og andre Taarne af Sten - samt svære, murede tostakværks
Huse, Folkevisens "Stenstue", har ganske vist forekommet baade
her og der, men øjensynligt som Undtagelser. Indtil videre maa
man regne med, at de to fyenske Sognes Herremandsborges Bygninger langt op i Middelalderen har været i Træ eller Bindingsværk - indtil Gravninger og nærmere Undersøgelser afslører det
modsatte. Som Situationen foreligger, har man da kun de fortifikatoriske Anlæg at holde sig til, vel at mærke i den Skikkelse, hvori de nu henligger.
Farligt og vanskeligt er at arbejde med en Opdeling af Voldsteder i Højborge og Vandborge. Mere hensigtsmæssigt for
Forstaaelsen vil det være at anlægge Synspunkter vertikalt og
horizontalt Forsvar. Ved det første gaar Bestræbelserne ud paa at
stille Forsvarerne højt i Forhold til Angriberne. Ved det andet
lægger man nok saa meget V ægten paa at holde dem paa Afstand
ved hindrende Forværker af forskellig Art - efter Midten af
15. Aarh. en Nødvendighed paa Grund af de nye Ildvaabens
øgede Effektivitet. Forøvrigt var begge Forsvarsmaader hele Middelalderen igennem i Brug jævnsides- dog med Fremhæven af den
ene eller den anden af dem.
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Til første Gruppe, de vet·tikalt forsvarede hører afgjort de to
Motteanlæg, Søbos og Skovsbogaards, med deres kunstgjorte Hovedvoldsteder, kronet af Taarne. De er ogsaa de eneste, der med nogen
Ret kunde betegnes "Højborge". Thi selvom baade Nielstrup og
Skjoldemose ligger højt i Terrainet paa fast Land- deres Borgsted
følger den givne, naturlige Terrainhøjde. "Højborge" kan de ikke
kaldes - end mindre de lavt beliggende Bejerholm, Hvidkilde og
Lehnskov- alle i sidt og vandfyldt Terrain - for saa vidt værdige
Betegnelsen "Vandborge" . Man mindes Folkevisens Riber Ulf. Da
han "lader en Borg gøre", sætter han den "i stort Udføre". N a turligvis er det tænkeligt at slige Borge kan have haft Taarne eller
taarnagtige Bygninger af den ene eller den anden Byggemaade til
Støtte for et vertikalt Forsvar. Givet er i al Fald, at uanset Beliggenhed, højt eller lavt, er samtlige kendte Voldsteder blevet til
indenfor den Periode af V01' Middelalders Fortifikationshistorie,
da det 11ertikale Fot'St ar maa have været bærende Princip. At man
samtidig ved Grave bestræbte sig for at holde en Fjende paa Afstand, afkræfter ikke denne Kendsgærning.
Der var imidlertid ogsaa andre Midler end Højdeforsvaret, hvorved man kunne betrygge en Borg.
Først G1·ave (Fossæ, Fossatæ). Om Nielstrups og Skjoldemoses
har været tørre, som Folkevisens "dybe Dige" er uvist. Alle de
andre Borges har været vaade - vandfyldte. Gravene har opfyldt
den simple Fordring - ikke at have været til at springe over. Dybden
er det nu ugørligt at dømme sikkert om, men vaade Grave har i al
Fald helst skullet være saa dybe, at de ikke var til at vade over.
Forøvrigt ansaas Gravearbejdet som særlig plagsomt. Grave var
"kostbare nok og byrdefulde for Folket", som det hedder 1385 om
de af Valdemar Atterdag foranledigede Befæstningsarbejder.3 5 )
Som disse Voldsteder nu ligger hen, kunde Gravene anses for
eneste Udenværker. Men det maa her ikke overses, at Palisader "Planker" ( Asseres) har spillet en overordentlig vigtig Rolle. De
1
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var regnet for et relativt stærkt Værn.36 ) Palisader kan have omgivet en Borg helt og holdent - ogsaa den eventuelle Forborg. Har
de været rejst baade indenfor og udenfor Graven, foruden paa
Volde, hvor saadanne fandtes? At en Borg var "velforpalisaderet"
gav en tryg Fornemmelse. Selv en mindre Borg var ikke ilde værnet
paa den Maade, som Datidens Angrebsmidler var. 37 ) Men ogsaa
det at "indplanke" en Borg har været brydsomt og krævet ikke
ringe Tid og Arbejdskraft. Hvad skulde ikke fældes af Træer! Og
dertil kom Transport og Tilhugning.38)
For Angriberen gjaldt det om at komme saa nær ind paa Forsvarsværkerne som muligt, hvor Belejring før Stormen var nødvendig. Ved større og vanskelige Belejringer kunde man ogsaa selv
opføre Forsvars- og Angrebsværker, som det vides fra V aldernar
Atterdags Krige. Det kaldtes at "omvolde" ( circumvallare) den
belejrede Borg. 39 )
Hvilke var nu Angrebsmidlerne, der var i Brug i de Aarhundreder, disse Borge blev til. De synes, efter eengang at have
faaet deres Form og Skikkelse, at have holdt sig uforandret, i al
Fald uden paaviselige Ændringer. 40 )
Af Haandskydevaaben havde man Bue (Sagitta) og Pile (Tela).
Bueskytter (Sagittarii) spillede stadig en stor Rolle i Datidens
Krige. Men ogsaa Spydet som Kastespyd kunde betyde noget. Mere
virkningsfuld var Armbrøsten (Balista, Areuhalista), af forskelligt
Materiale, Konstruktioner og Størrelse, i Enkeltheder afvigende
efter Tid og Sted. De svære Armbrøster, Fodfolket plejede at bruge,
krævede en "Armbrøstvinde" eller andre Mekanismer for at kunne
spændes. De Pile, dette Skydevaaben udsendte, kunde være farlige
nok for de angrebne, da deres Gennemslagskraft var stor. I 15.
Aarh. kunde de fra c. 150 M.'s Afstand saare en Mand dødeligt.
Endnu paa Jyske Lovs Tid menes Armbrøsten ikke herhjemme at
have været anvendt i større Udstrækning af Menigmand. I q. Aarh.
var den derimod i hver vaabenduelig Mands Haand, og Armbrøst-
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skytter udgjorde en ikke uvæsentlig Del af V aldernar Atterdags
Krigsmagt. Forøvrigt var den alt fra c. r 200 i Brug i V aldernar
Sejrs Hære. 41 )
Mest effektive var dog Blider (Ballistæ), foruden visse andre
Krigsmaskiner. Blider var beregnet til at udslynge store Sten eller
andre Projektiler og var Hovedskytset i Middelalderens Artilleri.
De forekom og navnlig efter c. 1200 i stadig mere komplicerede
Typer og har, efter Konstruktion og Formaal, mange Navne, ogsaa
de vekslende efter Tid og Sted. Meget store Bliders Skudvidde
menes at have været roo-200 M. Projektilernes Vægt kan have
været 50-75 Kg. Hvor farligt dette Skyts maatte være, kan man
forestille sig, særlig hvor de ramte Taarne og Huse af Bindingsværk eller Træ, som da et Blidekast rr34 gjorde det af med det
drejelige Trætaarn paa Haraldsborg ved Roskilde. Først fra denne
Tid kom Blider i Brug i Danmark. Saxo siger rent ud, at endnu
i rr3o'erne var vi "her til Lands kun Børn af Krigskunsten og
kendte lidet eller intet til sligt sindrigt Værktøj". 42 ) Men det
skulde blive anderledes! Talrige er de Tilfælde, helt fra Valdemar
Sejrs Dage, da Blider omtales i Forbindelse med Belejring og
Erobring af Borge - her ganske vist altid de stærke, strategisk
vigtige - afgørende for Magten i vedkommende Landsdel. Men
Blider var besværlige, tungt arbejdende Maskiner, meget kostbareog vanskelige at transportere. Kun virklig militære Hærstyrker har
kunnet raade over dem. De almindelige, private Herregaardsfæster
- som de her behandlede sydfyenske - har vel kun sjældent kunnet
udsættes for deres Farlighed. Ret svagt befæstede, som disse Borge
var, krævedes der ikke saa store Anstalter for at bringe dem til
Fald. Men overfor en saadan Artilleribeskydning maatte deres Forsvar være saa temmelig haabløst. Bag faste Stenmure følte man
sig selvsagt mere tryg end bag Jordvolde og Palisader - ogsaa naar
det var i en solid "Stenstue". Her "ræddedes man hverken for Pil
eller Skud, ej heller for Blidekast", som en Folkevisens Borgherre
fortrøstningsfuldt udtaler sig.
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Af andre Krigsmaskiner, der sikkert ogsaa kun er anvendt overfor faste Stenborge og af virkelige Hærstyrker kan nævnes Catapulter (Catapultæ) til svære Pile, Stormbukke (Arietes), Stormstiger og Stormtaarne.43)
Selv ret svagt befæstede Borge maatte synes at kunne klare sig,
naar de kun stod overfor Angreb med Bue, Spyd og Armbrøst. Men
andre Farer truede- Udsultning og Vandmangel. Allerfarligst var
Ild, og man mindes Folkevisens: "Brændte vare Borgene, der bygte
var af Ny". 44 ) Kunde man, bl. a. ved Brandpile fra Armbrøster faa
det til at fænge paa virkningsfuld Maade i Palisadeværk eller i en
Borgs letbyggede Bygninger, var baade Borg og Besætning fortabt.
Først naar en Belejring paa den ene eller den anden Maade
havde gjort en Borg stormmoden, skred man til sidste og afgørende
Angreb, undertiden forberedt ved Opfyldning af Graven eller ved
Omhugning af Palisaderne, saa der her opstod en "Bresche". Nu
gjaldt det Nærkamp med Hug- og Stødvaaben. 45 )
Stort set havde Borgherren og hans Svende de samme Forsvarsmidler i Vaaben som Angriberne. Om nogen af de 5 sydfyenske
Borge har haft Blider eller andre tilsvarende Krigsmaskiner er
naturligvis et Spørgsmaal, men Armbrøster har altid været et vigtigt
Vaaben ogsaa i Forsvarernes Haand. Ved I375 havde Borgen Ørum
i Nørrejylland 3 Blider og 2 Tylvter, sikkert Armbrøstpile, foruden
en Armbrøstvinde. 46) Formentlig har det været 2 Tylvter til hver
Mand af Besætningen. Jyske Lov forudsætter 3 Tylvter Pile til
Enkeltmands Bue under Ledingstogt Nu var Ørum en kongelig
Borg, antagelig særlig godt forsynet med Forsvarsvaaben.
En Borgs Forsvarskraft var imidlertid nok saa meget afhængig af
Borgherren selv og af Besætningenn (Castrenses) - dennes Antal
og begge Parters Moral. En meget stor og stærk Borg som det
ærkebiskoppelige Lilleborg paa Bornholm havde ved r250 en Besætning paa 200 Mand. For almindelige Herregaarde, som bl. a. de
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her behandlede, maa man sikkert regne med ganske smaa Tal, i al
Fald til daglig. Kom Fare paa, har Tallet kunnet øges.
Alle Kilder tier, om de 7 Borge harværet prøvet i Krig og Kamp.
Vi ved kun, at nogle af dem saa sent som i Grevens Fejde har mødt
deres Skæbne i tumultariske Opløb. Da slog deres Forsvarsmidler
ikke til!

3·
Er Talen om Herregaardes Beliggenhed i Forhold til den
almindelige Bebyggelse, maa man gøre sig klart, at som
denne havde formet sig indenfor det gamle danske Rige fra Oldtidens senere Del og opigennem den ældre Middelalder, var den en
udpræget Landsbybebyggelse. Bebyggelse med Enkeltgaarde var
sjælden, fraregnet visse Omraader og Egne. Det er blandt isoleret
beliggende Ejendomme rundtom i Landet man maa søge Oprindelsen til de Herregaarde, der her er betegnet som Særbrudsgaarde.
Landsbyhovedgaardene havde hver sin specielle Plads blandt Landsbyens øvrige Gaarde, i Markfællesskab med dem, men det kunde
dog ogsaa forekomme, at de, og fra meget gammel Tid, har haft
deres Særjord, Ornum - et til en vis Grad priviligeret, samlet Omraade. Et saadant Ornum har altid tilhørt en Stormand, i al Fald
en Storbonde. 47 ) Hidtil har dette Forhold dog ikke kunnet paavises
i de her behandlede to Sogne.
Disse er nu stærkt opdyrket og fraregnet de nordlige Dele er kun
hist og her mindre Skovpartier tilbage. V ed Overgangen fra Oldtid til Middelalder var det anderledes. Som Bebyggelsesforholdene
er kendt, har der i yngre Stenalder og Broncealder været en Del
Bosættelse, hvorimod der ikke i Jærnalderen synes at have været
nogen større Bebyggelse i de to omhandlede Sogne. Da, og senere,
hørte hele Sunds Herred til det store sydlige Skovland i Fyen. 48 )
Et vældigt Rydningsarbejde har fundet Sted i Egnen langs Kysten
fra Faaborg til Svendborg og videre op ad Nyborg til. Her kom
Kirkerne til at ligge tæt. Bortset fra det nære Ærø og Øresundskysten er denne Strækning nu den tættest bebyggede Egn i Dan-
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mark. Den Dag i Dag vidner i Ollerup Sogn Skovsgaard, Lindskov
og Staagerup - af Stubbetorp d. v. s. Torp paa ryddet Jord - og i
Egense Sogn Egenæs og Skovsbo om fordums Skovrigdom. Drabelige Rydninger har i fjærne Tider fundet Sted her, foretaget i Flok
eller af Enkeltmand. Da der ikke i de to Sogne forekommer Landsbynavne med de ældste Endelser, maa det betyde, at Bosættelse her
er sket i relativ sen Tid, selvom Endelsen -næs i Egenæs kan gaa
tilbage til Vikingetiden.49)
Har dette medført Muligheder for det stærke Privatinitiativ, der
har givet sig Udslag i forholdsvis mange Særbrudsgaarde?

+
Den Egn i Sydfyen, hvor de to Sognes Beboere har indrettet sig
er et særpræget Morænelandskab, smukt vekslende i Bakker,
Dale og Sletter - ved alle Aarets Tider rigt paa Lys og Farver.
Landskabeligt set en saare tillokkende Egn! Der er imidlertid noget
særligt ejendommeligt netop ved dette Landskab.
I øst-vestlig Retning skærer en Lavning sig i et bredt Bælte ind
Syd for det kraftigt modellerede Højland, der stærkt stigende løfter
sig i Nord. Lavningen- hvori nu Ollerup Sø, Nielstrup Sø og HvidkildeSø-foruden Sørup Sø i Øst- maa betragtes som en Tunneldal, dannet under Isen som en Gletcherflod, der V es t for Ollerup
Sø naaede Isranden og herfra fortsatte i en ErosionsdaL Isstrømmens Bevægelsesretning markeres af en slingrende Række Aasbakker. Forøvrigt formodes ogsaa Skaarup Sund - Svendborg Sund
at være dannet i en Tunneldal. 50 ) Omraadet mellem Svendborg
Sund og Tunneldalen er bølgeformet bakket og ret højtliggende.
I det slyngede Dalstrøg, nær Søerne, har Landsbyen Ollerup og
Særbrudsgaardene Hvidkilde og Nielstrup lagt sig til Rette, medens
de Egense og Skovsbo Mænd og Skaberen af Lindskov har boret
sig ind i det sydlige Skovland og de Staagerup Mænd og Skaberen
af det ældste Skjoldemose i det nordlige. Stort set er Jorderne lermuldede, lette at behandle, fristende til Bosættelse og agrarisk
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Foretagsomhed. Hvorvidt disse Ejendomme er opstaaet paa ledig
Jord eller paa Overdrevsjorder er foreløbig et aabent Spørgsmaal.
Skulde Herregaardenes Mænd udpege Stedet for deres Virke,
maatte de, som de Landmænd, de først og fremmest var, tage tilbørligt Hensyn til de alt nævnte Muligheder for at kunne raade
over Enge, Mølledrift og Fiskeri - alle afhængige af Landskabets
geografisk-geologisk Beskaffenhed. Men ogsaa et andet Hensyn
kunde tages i Betragtning - at deres Hjem og Bolig tillige kunde
blive et Fæste - et Sted, hvor de vilde være i Stand til om fornødent
at forsvare sig. Ejeren kan jo forøvrigt meget vel fra først af have
boet et helt andet Sted paa sin Ejendom, inden denne sidstnævnte
Fordring blev aktuel.
Helt valgfrit stillet var en saadan Storbonde eller Herremand
følgelig ikke. Mindst bundet var den, der sad paa en S æ r b r u d sg a a r d, men han var dog i sit V alg indskrænket til sit specielle
Jordareal, selvom dette kunde have en betydelig Udstrækning.
Bejerholms og det ældste Skjoldemoses Jorder har endda, indtil et
eller andet Tidspunkt, ligget samlet i to Sogne. 51 ) Som alt tidligere
fremhævet, har Ejerne af Bejerholm, Søbo, Hvidkilde og Lindskov
søgt deres Sikkerhed og Tryghed i lav Beliggenhed, i vanskeligt
tilgængeligt Terrain. Anderledes med det ældste Skjoldemose.
Her var Ejeren henvist til det nordlige Højland, hvor hans Jorder
laa og maatte tage Konsekvensen heraf. Et sligt Hensyn var ikke
nødvendigt for Ejeren af det ældste Nielstrup. Lavningen ved
Nielstrup Sø tilbød sig, men han foretrak Højderne i Øst. Disse to
Mænd skabte - den ene nødtvunget, den anden frivilligt - deres
Borge paa Højdedrag. For den førstnævnte Gruppes Vedkommende
var det let at faa vandfyldte Grave, for den andens var det vanskeligere, muligt ugørligt.
Stærkt bundet i sit V al g var altid den Herremand, der sad paa
en Landsbyhovedgaard, som Ejeren af Skovsbogaard. Hans
Bevægelsesfrihed var ringe, selvom han havde Mulighed for at
flytte ud i Landsbyens Udkant.
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5·
Har der ved V al g af de befæstede Gaardes Beliggenhed ogsaa
været taget militær-strategiske Hensyn indenfor den Begrænsning
Gaardens Jorder maatte medføre?
Et meget vigtigt, men tillige vanskelig Spørgsmaal bliver her
disse Herregaardes F o r hold til Trafiksys ternet, som dette
maa formodes at have været, da deres Voldsteder blev til. Sejlbare
Vandveje synes det ikke at have været nødvendigt at tage Hensyn
til. Det Aaløb, der fra Sørup Sø gennem Tunneldalen baner sig
V ej V estpaa gennem de to andre Søer og V es t for Ollerup Sø
bøjer af Stik i Syd ud i Sundet, kan der næppe regnes med som
Indfaldsvej til Egnen under krigeriske Forhold. Den egentlige Indfaldsport for fjendtlige Skarer maatte Svendborgs gode Havn have
været - den, der paa den anden Side i Fredstid lettede Afsætningen
af disse store Landbrugsejendommes Produkter. De havde kun
4-ro Klm.'s Vej til By og Havn.
Hvad betød meget baade i Fred og Fejde var V ejnættet og her
ganske særligt Egnens absolutte Hovedvej , den alfare Vej mellem
Svendborg og Faaborg, der fra gammel Tid maa have været en
vigtig strategisk Linie. Hvidkildes Beliggenhed umiddelbart Syd
for denne V ej har givet en befæstet Gaard her, længe i Kronens
Eje, en særlig Mulighed for at tjene som Vejspærre, samtidig med,
at den, ligesom ogsaa det ældste Nielstrup har kunnet beherske
Passet mellem Hvidkilde og Nielstrup Søer. Ogsaa Bejerholm,
nær Hovedvejen -kunde opfylde et Vejspærringsformaal. De andre
V eje i de to Sogne har været af mere underordnet Betydning - satte
kun de enkelte Landsbyer og Særbrudsgaarde i nødtørftig Forbindelse indbyrdes. Lindskov, Søbo og ældste Skjoldmose laa meget
isoleret, og indtil man ved mere om det middelalderlige V ejnæt
for denne Egns Vedkommende, er det ugørligt at udtale sig om
deres mulige Betydning for Spærring af Veje eller Pas.
Hvad Vejene selv angaar, maa man regne med deres, efter
moderne Begreber, miserable Tilstand. Stod det galt til med dem
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i I7. Aarh., hvor V ej en mellem Ollerup og Kirkeby ironisk kaldes
"besynderlig", var Tilstanden sikkert mangefold værre i Middelalderen. 52 )
6.
Omfanget af og Grænserne for et Herregaardstilliggende kan
have ændret sig mange Gange i Tidernes Løb, men helt uden Kontinuitet har det ikke været, og lægger man Kortene fra Udskiftningstiden til Grund, vil man, stort set, være paa den sikre Side,
ogsaa m. H . til Herregaardes Beliggenhed i Forhold til deres
J arder. Det turde da ogsaa være ejendommeligt, at i al Fald
Bejerholm, det ældste Nielstrup og vistnok ogsaa Hvidkilde har
ligget nær Grænsen til Naboejendom. Hensynet til Tryghed kan
her have medført Valg af et militært velbegrundet, rent agrarisk
set maaske mindre praktisk egnet Sted. For Skjoldemose og Søbo
lader Forholdet sig ikke mere opklare. Skovsbogaards Forudsætning har været et særskilt.

SLUTNING

Anlægger man nu et samlende historisk-kulturgeografisk Synspunkt paa Herregaardsproblemet i dette begrænsede sydfyenske
Omraade, turde Resultatet - eller rettere Resultaterne blive følgende.
Det er først værd at slaa fast, at, som Bebyggelsen fra fjærne
Tider udfoldede sig i Landsbyer og Enkeltmandsbrug, var det en
Følge af en Mænd og Kvinder iboende egen folkelig Kraft. Ingen
ydre Autoritet, ingen Regering har blandet sig i, hvad her skete.
De første Skabere af de saakaldte Særbrud har benyttet Lejligheden
til at tage Jord, mens der endnu var nok af den at faa, medens
andre større Ejendomme, med Mulighed for engang at blive Herregaarde, er vokset frem indenfor en Sambosættelses Omraade. Med
Sikkerhed kan dette dog kun siges om Skovsbogaard. Fuld af Beundrinng maa vi, de sentlevende Efterkommere, tænke paa den Energi,
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der er lagt i Rydning af tætte Skove for at skabe dyrkeligt Agerland
og Græsning for Kvæg. De geologiske Forhold er blevet udnyttet
forskelligt. Landsbyerne holdt sig til det tørre, faste Land, nogle
Særbrudsdyrkere slog sig ned i Tunneldalens Søterrain, andre paa
Højdedrag. Kun een, Manden paa Lindskov vovede sig ud i Nærheden af det altid farlige Hav.
I Datidens Samfund skulde Statsmagten op igennem den ældre
Middelalder efterhaanden gøre sig stærkt gældende, baaret oppe af
Kongerne, der byggede deres Borge, dem selv, men ogsaa Riget til
Nytte og Gavn. De kgl. Borge var Rigsfæstninger. Og der var
Kirken. Spændt, som Forholdet i lange Perioder kunde være mellem Kongemagt og Kirke, turde heller ikke de høje kirkelige
Dignitatarier, Ærkebiskop og Bisper, undlade at opføre Borge. Men
med Statens Sikkerhed havde disse intet at gøre. De var Standsfæstninger.
I Skyggen af disse to stærke Magter - Stat og Kirke - levede det
danske Agrarsamfund sit daglige Liv. Men til det naturlige Skel
imellem "store og smaa" Bønder kom imidlertid, ved Inndgriben fra
Staens Side ogsaa et andet Skel. Det skete, da Hærordninger muliggjorde det for de "store" og "største" Bønder, at glide ind i en
særlig Krigerklasse - Herremændenes. Hvor mange af dem, der
greb denne Mulighed vil altid staa hen i det uvisse. Af dem, der
gjorde det, var der igen en hel Del - i de to sydfyenske Sogne i al
Fald overmaade mange - der mente det nødvendigt at befæste
deres Gaarde.
Naar da disse Het"t"emænd, Hverdagens Dyrkere af Jorden, indgravede og paa anden Vis værnede Hus og Hjem- hvad bevægede
dem da dertil ?
Motiverne har været forskellige, ofte vel en Kombination af flere
paa een Gang. Efterhaanden som disse Herremænd, større som
mindre, var blevet en Magt i Staten, kunde det ske, at der opstod
politiske Konflikter ogsaa mellem dette verdslige Aristokrati og
Kongemagten. Under slige Forhold kunde der være Grund til for
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en Herremand at træffe Foranstaltninger til Forsvar af sin Gaard.
Ogsaa Borgerkrigene kunde berettige dertil, ligesom Bolstervældens
Tid i q. Aarh. Tiderne kunde være utrygge, særlig siden Midten
af 13. Aarh. og, trods et vel udarbejdet Retssystem, kunde man ikke
altid være rolig for, hvad Bønder og ildesindede Naboer kunde
finde paa- tage sig selv til Rette!
Men Formaalet har været rent egoistisk. At befæste af Hensyn til
Rigets ydre Fjender faldt ikke nogen Herremand ind. Først i Middelalderens seneste Del begyndte man at forstaa, at Herremændenes
"Fæster" burde tjene ogsaa Rigets Sikkerhed. Indtil da var Herremændenes Borge at opfatte som Privatfæstninger.
Tilsammen har historiske og kulturgeografiske Forhold skabt
disse befæstede Herregarde, formentlig i Tiden fra c. r roo til
Begyndelsen af 14- Aarh. - den store Borgbygningstid i vor Historie.
Det store Problem er, hvorledes disse to Sognes Herregaardsmillieu - taget i videste Betydning - forholder sig til det øvrige
Lands. Her vil det formentlig vise sig, at Billedet vil træde frem
med mange og interessante Nuancer, om ikke blot historiske, men
ogsaa kulturgeografiske Synspunkter lægges til Grund for kommende Undersøgelser.
NOTER
1) Kan en Hovedgaard ogsaa kaldes Curia villicalis? Og betyder det eventuelt Landsbyhovedgaard? Erslev Rep. 2982. - 2) Ellen Jørgensen: Annales
Danici medii Ævi, 1920: 186, 187, 169, 117, 174, 175, 181. - 3) Rep. Serie II,
I, 47 · - 4) V. L. Studier i dansk Herregaardsarkitektur i 16 og q . Aarh. 1921,
49 ff. - 5) Kirkehist. Smigr. 3 R. I, 551. - Svendborg Amts Aarbog 1917, 148
ff. - Bejerholms ældste Ejerhistorie ligger dunkelt. Bejerholm er Navnet paa
en Uradelsslægt, hvis første kendte Mand efter Thisets og Wittrups Adelsleksikon" skulde være Væbneren Godekinus Bejerholm, nævnt 1317. Slægtens sidst
kendte Mand, Mattis Bejerholm, vides at have levet ved 1517. Men stammer
Slægtens Navn fra den fyenske eller fra den sønderjyske Gaard af samme
Navn i Halk Sogn, Haderslev Herred . Af nævnte V ærk fremgaar det ikke, om
denne Godekinus var Ejer af den ene eller den anden af de to Gaarde. Det er
i Kirkehistoriske Samlinger 3 R. I, 551 den anden Væbner Godekinus 1372 optræder som Ejer af det fyenske Bejerholm. Da nu Traps Danmark 4 Udg. for
det s::mderjyske Bejerholms Vedkommende overhovedet ikke nævner nogen
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Godekinus som Ejer af denne Gaard i 14 Aarh., maa man - forudsat Korrektheden af de to Værkers Meddelels et' - formentlig kunne gaa ud fra, at det er
til det fyenske Bejerholm begge Mænd af Navnet Godekinus, begge Væbnere,
skriver sig, og at det er denne Gaat·d, de1· har givet Slægten Navn . - 6) Aa. F.
Blomberg i Da. Slotte og Herregaarde, Ny Samling II, 206 ff. - C. A. Jensen:
Da. adelige Gravsten. - Samme i Tirsbæk i Da. Herregaarde ved 1920, III,
188. - 7) Aarb. f. Svendborg Amt, 1915. - Efter velvillig Oplysning fra Stednavneudvalget kan "Skjold" være Betegnelsen for en (svag) Forhøjning eller
betyde "Skorpe", "Grønsvær" . - 8) Rep. Dip!. R. D. mediævalis, Serie II,
3638 og 9408. - 9) Da Atlas III, 590. - 10) Kronens Skøder l, 4· - 11) Rigsarkivet. Matrikelprotokol for Sunds Herred. Jvf. Kort i Matrikelarkivet. Originalkort 7· - 12) Molbech og Petersen: Diplomatarium, 344· - Da Mag. 5 R.
VI, 24. - 13) H. Pedersen: De da. Landbrug r682, 1926. -H) Jvf. Ax. E. Christensen: Kongemagt og Aristokrati, 1945, 128. - 15) Jvf. H. Pedersen: Hovedgaardsbedriften i sidste Halvdel af 17 Aarh. i Hist. Tidsskrift 8 R. 6 (Særtryk, 42). - 10) O. Nielsen: Kong Valdemars II Jodrebog 1873, ro8. - 17) Frederik r's da. Registranter, pass. - Da. Kencellireg. 1535-1550, pass. Endnu
1623 fandtes i Ollerup 6, i Staagerup I I Gaarde under Kronen (D. Mag 3 R.
IV, 169). - 18) Angaaende Adelens Oprindelse og Fremvækst henvises til Axel
E. Christensens: Anf. V. - 19) D. Mag. 3 R. V, u8. - 20) Det bør ved Lejlighed undersøges, om Udbygningen mod Nord har været et oprindeligt
Trappetaarn, og om der har været Bjørnetaarne mod Syd. I saa Fald har
Hvidkilde været af Tidens Herreborgtype. - 21) Stenstørrelsen er 28 X 14 X 84
cm. - 22) D. Atlas VI, 1767, 809. - 23) Mottetypens Forekomst i Danmark er
behandlet af Vilh. la Cour, bl.a. i: Voldsted ved Højskovgaard i Hist. Aarb.
f. Fyens Stift 1952, i: Grønholt Voldsted i Frederiksborg Amts hist. Sf.'s Aarb.
195 I, i: Froslevgaard Voldsted i Aarb. f. hist. Sf. f. Præstø Amt 1951. - Af
H. Stiesclal i: Kærsgaard Voldsted i Aarb. f. Aarhus Stift 1952. - 24) Natm.'s
Arkiv. - 25) Jvf. Matrikelarkivet: Ollerup Sogn. Opmaalt 1803. - 26) Erslev:
Rep. III, 6o16. - 27) Vedel Simonsen: Fyens Vilkaar, 1813 21 f. - 28) C. A.
Jensen: Da. adel. Gravsted II, 190. - 29) Det siges ganske vist ikke, som om
Jakob Brockenhuus' Sædegaard Damsbo, at den var "afbrændt og nederbrudt
for kgl. Majestæts Skyld". (D. Mag. 3 R. V, III). - Om Fru Gertrud se: D .
Mag. 3 R. V, 54, 57, 64. - 30) Vedel Simonsen: Anf. V. 22. - En grønlig
Figursten, der sad over Porten, er desværre forsvundet. D. Atlas III, 576 f. Den sad "inden Porten", af Form som en HusgavL Formentes at være St.
Nikolaus Billed, paa Knæ, med opstrakte Hænder foran et Træ. En Due over
en Engel med Krone. Kan det have været en Fremstilling af Christus i Getsemane Have? (Hoffmans Samlinger VI, q6o, 43). - 31) Jvf. V. L. : Studier i
dansk Herregaardsarkitektur, 16. og q. Aarh., 1921, 15 f. - 32) J. Olsen:
Svendborg Bys Hist. 1918, 28f f. - 33) C. E. F. Reinhardt: Valdemar Atterdag,
r88o, 158 ff. - 34) Særlig for slige danske Borges Vedkommende henvises til
Aa. Roussell: Dmks. Middelalderborge, 1942. For Udlandets Vedkommende
kan henvises til Enlart: Manuel d'Archeologigie franc;aise, 1932. A. H. Thompson: Military Architecture in England, 1912.- O. Piper: Abrisz d. Burgenkunde,
1914. - 35) Ellen Jørgensen: Annales danici, medii Ævi, 183. - 36) A. H.
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Thompson: Military Arch. in England, 1912, s8 ff. - 37) Om nogen af disse
Borge har haft det forøvrigt gaadefulde Værn: Barfred (Propugnaculum),
omtalt i al Fald fra 14. Aarh., vides ikke. Den latinske Benævnelse er blevet
oversat som "Forværk" eller "Forkæmper". Har det været et Forværk af taarnlignende Karakter? (Vedel Simonsen: Anf. V. 26. - B. Engstrøm: Lindholmen
Slot, 6. - Kr. Erslev: Rep. 2998, 3001. - Fischer: Norske Kongeborger, I9SI,
54, 342. - 38) Ved Udgravningen af Træborgen ved Halkær Aa, Syd for Skive,
tidligst fra Slutningen af 13. Aarh., og anlagt ved Kunst paa en Holm i vandfyldt Terrain, viste det sig, at baade Beboelse og Avlsgaard først har været
omgivet af et flettet Risgærde, senere af et Palisadeværn, bestaaende af 2o-30
cm tykke Løvtræsstammer, tilspidsede og drevet c. 4 m ned i Sumpen til den
faste Bund. Højden over Tercainet kendes ikke, men formodes at have været
c. 4 m. Ikke mindre end c. 6oo Stammer er gaaet med til dette Foretagnede.
Om der udenom har været Voldgrav kunde ikke konstateres. Mulig har der
her været klart Vand. Men hvilket Arbejde har dette Palisadeværn om en firkantet Borgholm paa 38 X 43 M. - følgelig paa noget nær 200 M. - ikke
kostet, med Fældning, Tilkørsel og Tilhugning af de mange hundrede slanke,
nogenlunde ensartede Stammer. Og hvilket Indhug i Egnens Skove! (Aage
Roussell: Middelalderborgen ved Halkær i: Fra Nationalmuseets Arhejdsmark,
1947, 73 ff.). - 311) Acnales, 182 f.- •W) Angaaende Angrebs- og Forsvarsmidler
henvises, foruden til de tidligere nævnte Værker af Enla.rt, Thornpson og
Piper til det værdifulde Arbejde af ]al1o: Alm. Udsigt over Nordens Krigshistorie, 1875· - H) Artiklerne: Armbrøst, Armborstpilar og Armbrøstskytte
i Kultw:hist. Leks. f. nord. Middelalder. - Arnold af Lybæks Slavekrønike,
r882, 304. - 42) J Olrik: Sakres Danesaga, 1908, I4S· - 43) Artiklerne: Blide
og Belejringsmaskiner i Kullurhist Leks. f. nord. M iddelalder. - H) I Foredrag
af Lis. Ja"obsen% 19~4 skildres, at 2 Borge i Arrild Sogn, Sønderjylland, under
Kampe mell em Ejerne gik op i Luer i Valdemar Atterdags Tid, ~367--68, under
Kamp mellem det kgl. og det bertugelige Parti. Fortid og r utid X. - elG) Nordisk Kultur XU: S. Grieg: Hugg- og Stotvåpen fra Middeladecen, 90 ff. - 46)
K. Erslev: Rep. 3001. - ~7) Jvf. H. La.rsen: Nogle Oplysninger om danske
Landsbyer i An~b. f. n. Oldk. 1918, 177 ff. - 18) H. V. Oausen: Studier over
Dmks . Oldtidsbebyggelse, s. St. 1916, 4S, so. - E. Albrechtsen: Fyens Oldtidsbebyggelse i Fyenske Aarb. I9SI, IV. - Samme: Fyenske Jærnaldergrave I
(1954) og II (r9s6). - 49) Nord. Kultur V, ns . - 50) V. Milthers: Det da.
Istidslandskabs Tenainformer og deres Opstaaen, 1948, 176. - 51) Matrikelarkivet: Ollecup Sogn. Originalkort r, r8ro. - 52) Kirkeh. Smglr. 4 R. III, 164.

