
"DET BARE VAND" 

Af N. Kjæ1·bye. 

Regnen falder over landet, sneen smelter, og bækkene fødes. Ad 

mærkelige små vejsystemer mødes strøm med strøm og søger for

enede ad ældgamle spor videre frem, altid nedad. Bækken mellem 

de svulmende græsborter, med stænk af blomsterpragt, der har 

tusindårig borgerret i Danmark, med legende fisk og med gærde

smutter i lydløs flugt under brinkerne, det er regnvandets mystiske 
vej' hvorfra - hvorhen. Ingen kan genkende de små hvidtoppede 

stænk, man så i fald over bækkens stengrund, i de bølger, der kruser 
søerne, i møllevandets fald over hjulet eller i tørvemosens stille, 

brune dyb. 
V andet er dejligt, det er uundværligt; men det kan både ved 

nytte og ved skade krydse menneskers vilje og veje, og derved får 

også det sin plads mellem de ellers så tørre kilder, der flyder med 
gammelt tingbogsstoL Det hændte ikke så sjældent, at vandet i 

menneskers små genvordigheder havde "fingeren med i spillet" . 
Ad veje, som kun vandet selv kender, stævner det fra et stort om

råde af Vestfyn sammen og danner den strøm, der sædvanlig kaldes 

"Puge Mølleå". Følger man denne fra Puge mølle til udløbet ved 

Aborgminde, kan man den største del af strækningen vandre ad 

åen uden at få våde fødder, blot man har et par gode gummistøvler 
på. At denne å engang har været en sejlbar færdselsvej ind i de 

gamle bygder omkring Barløse og Bæring, vil folk ikke rigtig tro. 

Der er heller ikke endnu i eller ved dette åløb fundet gamle båd-
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rester, som kunne føre beviset; men man kan vel på anden måde få 

en antydning af et bevis. 

r668 var Aborg mænd og Sandager og Næs mænd uvenner angå

ende ufred i markerne og i de store enge. 1 ) Det var så alvorligt, at 

oldermænd og bylav ikke kunne ordne sagen, retten måtte tale med, 

vidner afhøres. Gamle Anders Madsen i Aborg vandt, at Aborg 

mænd nu som tilforn holdt deres gærde ved Borrested (borgruinen 

ved Aborgminde) . Udløbet var i forrige tider så dybt, at kvæget 

ingenlunde kunne gå derover, men nu var udløbet efterhånden ble

vet så "opfyldt og opgået", at kvæget nu kunne gå derover og uden 

om de Aborg mænds gærde, hvor det gjorde stor skade på marker

nes korn. Selve åen, som gør "skilsmisse" mellem Aborg og Sand

ager mænds grund, var forhen så dyb (ved sommertid) , at kreet 

ikke kunne gå derover uden på eet sted, ud for Mads Søfrensens 

grund, hvor han da satte et gærde, hvilket var nogle år før denne 

ufredstid (Svenskekrigen). Men nu kunne kreet gå over åen flere 

steder både oven og neden ved Thruegaarden. 

Når der i løbet af et lille halvt hundrede år var sket en sådan 

forandring med dybden i åen og dens udløb, og når den i de 300 år 

derefter er blevet lavvandet som nu, så er det sikkert en fortsættelse 

af århundreders fo randringer, og så er det blot rimeligt at antage, 

at åen har været meget sejlbar på Valdemar Sejrs tid - en 4 00 år 

forud - og hvad så ikke tidligere. 

1756 var Puge møllebro så brøstfældig, at ingen ved den idelige 

fart over broen kunne være uden fare for , at broen kunne nedsynke 

i den undergående mølleå. 2 ) Et par mænd synede stedet og gav 

anvisning på, hvad der burde gøres med hensyn til stedets beskaf

fenhed, da "straks derved ligger en stor mølle, hvorfra en stærk 

bagflod løber under denne bro og om vintertiden i sådan fart, at 

den iblandt kan overløbe." En sådan præstation kan den nuværende 

Puge mølle ikke yde, mest på grund af vandmangel, men også fordi 

broen ved opfyld er hævet, hvad stedet tydelig viser. 

Når ikke engang den store å kunne danne sikkert skel mellem 
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mænds grunde, kan man forstå, at der ofte kom ufred mellem Bar

løse, Sandager og Smejrup mænd, hvis enge lå sammen om grænsen, 
en lille bæk; denne er til endnu, drenge fanger ørreder deri. 

r69r var der så stor uenighed, at man måtte gå rettens vej.3) Otte 
mænd synede stedet og måtte indrømme, at den liden bæk ikke 

kunne genne for noget slags kvæg eller bæster, thi man kunne på de 
fleste steder ride og køre over den, og et menneske kunne "trine" 
derover. At sætte gærde langs med den kunne ikke gøres, thi den 
løb i mangfoldige bugter, og om foråret stod vandet så højt over 
engene, at det ganske ville bortskylle et gærde. Desuden var det 
hinderligt, at præsten i Sandager havde engmål på den anden side 
mellem Barløse mænds. - De otte synsmænds forretning kunne ikke 
ende sagen, der også senere førte folk til tinge. 

Fredelig og fornuftig ordning kunne dog også træffes.4) Vandet 
fraGilbro mølle dannede en bæk, der løb gennem Trydens og Fjel
sted marker. r692 bestemte seks mænd i Hynderup sammen med 
møller Johan Poulsen, at denne bæk hvert år inden pinse skulle 
opryddes, så den var tre alen bred og een alen dyb. Hvis nogen 
dæmmede op for samme bæk, skulle han erlægge to slettedaler til 
vide (bøde). Dog måtte Mads Jørgensen i T ry den i to- tre dage 
lukke vand fra bækken ind over sin mark, blot det ikke blev til 
skade for Hynderup mænd. Men den dag, da bækken årlig ryddes, 
skulle Hynderup mænd give en halv tønde øl så god som fem mark. 

- En sådan afgørelse var bedre og bestemt mere morsom end en lang 
tidsspildende proces. 

Da Hans Hansen skomager i november r702 havde myrdet sko
mager Johan Rasmussen i Haarby i dennes eget hus, var han trods 
sin fuldskab klar over, at han havde gjort noget galt, og at det vist 
var bedst at følge kollegaen på den lange rejse, hvorfor han vadede 
ud i åen, indtil vandet nåede hans knæ.5 ) Formodentlig har novem

bervandet givet ham kolde fødder, for han stod der, da Jørgen Pile
gaard og Morten Frandsen drev deres køer til vands. De fik ham 
op og fulgte ham hjem til konen. Hun har måske nok sagt noget, 
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han ikke kunne lide at høre, for da de to mænd var gået, sprang 

han i "kielden" (brønden) , som var ved deres hus . Konen var be

slutsom og vaks, greb brøndkrogen og halede ham op, tog derefter 

tøjet af ham og lagde ham i seng. Hen mod morgenstunden var han 

så klar, at han fandt sit tøj og stak af. Hverken åen eller brønden 

fik has på den forstyrrede mand, som forsvandt for konen og den 

øvrige jordiske retfærdighed. 

Bedre held med sig havde åen heller ikke med Morten Frandsens 

kone, som i et års tid havde været syg og i urolige tanker, så der var 
blevet bedt for hende fra prædikestolen. En tirsdag aften silde i 
17336 ) kom Jens Pedersen i Haarby gennem Mosemandens toft og 
så da, at Morten Frandsens kone sad på slusebroen for Haarby 

mølle i sin bare særk. Han var dog en modig mand og gik mellem 
leddene, for konen skulle reddes. Da hun opdagede ham, sprang 

hun ud i mølledammen, der på det sted var så dyb som en karls 

højde; men da hun ikke råbte om hjælp, kunne han nok tænke, at 

hun ville drukne sig. Det var nu så heldigt, at der i hans svøbeskaft 

sad en krog, den huggede han i hendes særk, just som hun dukkede 

hovedet under, traks hende op og fik hende bragt hjem til manden. 
En aften senere på foråret hørt'e man fra Morten Pilegaards 

bryggers, at nogen skreg ude i åen. Der stod Morten Frandsens kone 

i vand til brystet og skreg: "Jeg kan intet komme af med livet, såsom 
her ikke er dybt nok!" Også denne gang blev hun reddet, men få 

dage efter fik hun held til at hænge sig ("den drukne ej, som hæn
ges skal"). A en fik heller ikke denne gang sit offer, men senere fik 

den det, da en gal mand smed sin egen mor ud i åen bag mølledam

men, fordi han ikke måtte få skøde på hendes hus. -

I Valdemar Sejrs Jydske Lov siges, at "the gamlæ mylnæ, thær 

arælds mylnæ ær . .. " ikke må ødelægges ved anlæg af nye møller, 

en bestemmelse, som meget ofte blev anvendt i 6oo år derefter. Ud
trykket arilds møller viser, at mølleriet allerede da var gammelt i 

gårde. 
De mest primitive vandmøller, græsmøller kaldet (eller quack-

". 
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møller, skvatmøller, pjaskmøller, vintermøller og måske flere kæle

navne), hvis drivhjul ragede ud i rindende vand, førte en kummer

lig tilværelse, foragtet, hadet og forfulgt af de rigtige møller, der 

rådede over bunden vandkraft i apstemmede mølledamme - hvis 

altså de havde vand nok. 

Mange af de forhen så idylliske mølledamme er nu borte, i tidens 

løb fyldt op med slam og dynd, der snart blev dækket af en yppig 

plantevækst. Et af de forsvundne er Sarup mølledam.7 ) En mand i 

Haarby lod to kirkedage i træk lyse efter et par stude, der var gået 

bort fra ham. Snart efter blev der tudet i byhornet i Haarby og 

meddelt, at studene sad i Sarup mølledam. Mads møller kunne ikke 

rigtig lide folkesnakken, spurgte, om folk da mente, han var skyld 

i dyrenes undergang. Studenes ejer fik stævnet til vidneforhør. 

En mand fra Sarup vandt nu, at "i den tiende uge for Mikkelsdag 

næst forleden, da den store torden var om natten, da om aftenen 

tilforn en halv time før soelbierg ungefær ... " da så han, at to 

nød (ungkvæg) gik i Mueles Hafue ved Sarup mølledam, og han 

så, at Mads møllers kone drev de to nød hen til gærdet mellem 

fælleden og Mueles Hafue, og da de kom neden banken imod mølle

dammen, da så han dem ikke mere, men han hørte konen kalde på 

sin mand: "Kommer hid, her er noget at bestille for eder!" Vidnet 

turde dog ikke sige, at mølleren var skyld i dyrenes død. Et andet 

vidne udtrykte sig så vidt, at han havde hørt konen slå og drive på 

dyrene neden for brinken mod dammen. - Det så ikke så godt ud 

for Mads møller, men nu var det hans tur, og han påstod, at det 

kvæg, der var kommet i dammen, var kommet uskadt op igen. En 

anden mand fra byen støttede mølleren ved at sige, at denne tidt og 

ofte havde hjulpet sine naboers kvæg op, når det havde sat sig i 

mølledammen (Haarby studene nævnte han ikke). Nærmere skyld

spørgsmålet kom man ikke, dammen gemte på sin hemmelighed. 

De fleste stridigheder angående mølledamme drejede sig om 

deres vandtilførsel. Hans Madsen møller i Køng mølle stævnede 

ved juletid r67r møllens ejer, Pierre le Røj i Stockholm, Morten 
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Skinket til Søholm, mølleren i Glamsbjerg mølle samt nogle vid

ner.8) Et af disse vandt, at "forleden sommer ved de tider imod 

Mikkelsdag" da udlad den velbårne gode mand (Morten Skinkel) 

vandet af søen, idet han lod optage "stigborret" for vandet i Søbolm 

sø, så at vandet udgik, eftersom den gode mand da lod sine grave 

om gården Søbolm rydde. Det gode, rigelige vand spildtes, og Køng 

mølleren var ulykkelig, fordi hans næring gik i stå, og han desårsag 

ikke kunne svare sin landgilde, Glamsbjerg møller var også util

freds . 

De to møllere må have forsøgt at ændre noget ved vandløbet, thi 

Morten Skinkel forbød dem at røre det stigbord ved søen . Møllens 

ejer støttede sin fæster og krævede af Morten Skinkel, at han skulle 

lade vandet have sit løb som af arilds tid. Men Morten Skinkel lod 

mølleejeren vide, at han skulle rette sig efter landsens lov og ret, 

som formelder, at "hvo som vil mølle bygge eller mølle eje, skal 

komme sig til floed og floedmål på sit eget." Det var ikke bevist, 

at Køng mølle burde have sit møllevand af Søbolm sø, heller ikke, 

at Morten Skinkel var forpligtet til at skaffe fremmede lodsejere 

til Køng mølle møllevand, sig til nachdel, andre til fordel. - Dom

meren fandt, at Skinkel burde frifindes for tiltale, han kunne ikke 

være pligtig til at fodre Køng mølle med malevand. -

Ændringen i vandets løb fra Søbolm sø blev heller ikke til fordel 

for Glamsbjerg mølle. r672 mødte mølleren i retten med vidner 

på, at møllegæster tidt måtte køre fra Glamsbjerg mølle til Haarby 

mølle eller andre steder for at få malet. Og da den dag kom, da 

mølleren selv med sit eget korn måtte søge andre møller, forlod han 

ganske sin mølle. - Velbyrdige Morten Skinkel var indstævnet til 

at høre på disse forklaringer - med tydelig adresse til hans forhold 

med vandet fra Søbolm sø. _9) Det hjalp intet; r685 erklæres om 

Glamsbjerg møllested, at der fandtes hverken "stike eller stage", 

men det var ganske øde, og dæmningen for dammen var ude. 10) 

12 år senere var Glamsbjerg mølle sat i gang igen af en Rasmus 

Bildsen. Men r697 lod fru Anna Carisius på Søbolm udgå forbud 

~· ··- -· 
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imod, at han havde tilgang over hendes enemærker eller gjorde 

stenter på hendes gærder; ej heller måtte han optrække eller sætte 

nogen glapbord eller stigbord, hvor Søbolm enemærker strakte 

sig.11 ) Hans forsøg på at få vandtilførslen ordnet slog altså fejl. 
Aret efter stævnes han af møllens ejer, hospitalet i Odense, for 

restance. Den arme mand forsvarer sig med, at da han antog møl

len, var der ikke sten på sten; man havde lovet ham fire gode ege til 

bygning, han fik intet, byggede møllen op på egen bekostning og 

indsatte tre gode kværne, det kunne man godt eftergive ham et års 

landgilde for, mente han. Og hvad hjalp det så alt, når hospitalet 

ikke kunne skaffe ham møllevand, men han skulle tigge sig det hele 
til hos den gode frue på Søholm.12 ) 

Krigsråd V ed el på Kærsgård stredes længe med mølleren i Kiø

strup mølle om vandets opstemning. Mølleren havde forhøjet sin 

dæmning således, at vandet nu kunne gå lidt over åens bredder, dog 

ikke på fast grund. Slusedæmningen lå mellem møllen og Kiøstrup
vejen, der altså gik gennem mølledammen; når mølleren apstern

mede vandet, gik det ind i vognene, der passerede, og det var meget 

galt. Men før dæmningen blev forhøjet, kunne vandet gå over den 

og ind gennem møllegården, hvor det stod så højt, at vuggen svøm

mede i møllerens stue, det var heller ikke så godt .1 3) 

Mølleren ville have udmeldt synsmænd til at se, hvor højt vandet 

gik over åens bredder, men herimod protesterede krigsråden, fordi 

det i meget lang tid havde været sådan tørke, at moser, åer, damme 

og vandsteder var udtørret.14) Under sagen fremhæves det, at Kiø

strup mølle var en "år gangsmølle", der til alle tider måtte stemme 

sit vand uden at være forpligtet til at lukke det ud til andres fordel 
således som græsmøllerne, der skulle trække stigbordet op den 

I. maj og ikke måtte stemme vandet igen, før alt hø og korn var af 

eng og mark. Mølleren fik endelig (i I785 ) ret til at få udmeldt 

otte kyndige mænd, der som sandemænd "kand sette og stable 

skiæl." Danske Lov 5-I I- I tillagde møllerne flod og flodsted, dam 

og damsted efter ældgammel indretning; hvad mændene nu afpæ-

.. 
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lede, skulle være møllerens ejendoms mølledam og damsbund. To 

holme i dammen, Bastholm og Fladholm (fruens holm), som bevis
lig havde været Kiøstrup mølle tilhørende, var på ulovlig vis kom

met ind under en af Kærsgaards fæstegårde, og da denne nu havde 
vundet hævd på brugen, beholdt han holmene.15) 

Rubæks mølle havde i r696 indrettet ny malekarm og nyt vand

hjul, og dæmningen var forhøjet, vandet sattes så højt, at der ikke 

kunne graves tørv i Staurby mose.16) I første omgang fandt Staurby 
mænd på at gennemgrave dammen og dæmningen mod stranden, 

og nu blev tørvegravene tilpas fri for vand, men mølleren var natur
ligvis ikke tilfreds med det og trak så mændene for retten. De fo r

svarede sig med at henvise til, at den rette Middelfart vej fra om
liggende byer førte gennem Rubæks mølledam ved malekarmen, 

hvor man tidligere havde kunnet komme uskadt over; men nu var 

der blevet så dybt, at en hest måtte svømme for at komme over, der 

måtte gøres ny vej vesten om husene.17) Møllen var opført for tre 

år siden efter en tid at have været øde, og dengang kunne man gå 

tørskoet rundt i damstedet undtagen i bækkens leje. Der kom forlig 
i sagen, mølleren måtte ikke stemme vandet op, før Staurby mænd 

havde fået deres hø og tørv, derefter måtte han sætte det op efter 

sin lyst.1S) 
Oberstinde Kaphingst til Søbolm blev anklaget af mølleren i 

Uglebjerg, fordi hun havde ladet grave en grøft, så vandet, der fra 

arilds tid løb fra mosen ved Krengerup gennem Skanishauge og 

Stevnemosen til Uglebjerg mølledam, nu løb til Søbolm sø.19) Hvor 

denne grøft var gravet, havde der aldrig været vandvej, undtagen i 

tøbrud, når der var fuldt af vand, for så løb dette, hvor det ville, og 
noget havde da også fundet løb, hvor Søholms bønder nu havde 

lavet grøft. Det var tydeligt nok, at vandet nu skulle skifte løb, for 
der var ved grøftens begyndelse lavet en lille dæmning over det 

oprindelige løb, ganske snildt fundet på, for dæmningen var lavet 

over en gammel vase og sten-gangebro, store sten i række og med 

mellemrum, hvor vandet før kunne løbe, eftersom der var et morads, 
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som en gammel vej havde passeret. - Senere oplystes, at det ikke 

var Søholms herskab, men Glamsbjerg møller, der var mester for 

det nye vandløb til søen, for fra denne skulle han have sit mølle

vand. Uglebjerg mølle regnede han kun for en græsmølle, og den 
havde såmænd vand nok om vinteren, om sommeren skulle den 

ligge stille.20 ) 

Ved Fyns største sø, Arreskov sø, eller som den forhen hed: Fle

ninge sø, lå, som den endnu ligger, Arreskov mølle, som fik sit vand 

fra søen, en kæmpe-mølledam, som man skulle tro kunne holde 

mølleren fri for vandvrøvL - Men 1753 beskyldte grev Reventlow 

på Brahetrolleborg etatsråd von Holsten på Arreskov for, at denne 

ved en reparation på Arreskov mølle havde udtappet vandet af søen 

således, at Brahetrolleborgs fiskeri var formindsket. Denne beskyld

ning afviser von Holsten gennem en lang række vidners forklaring. 

Søen kan være større eller mindre, det kommer an på årenes hede og 

tørke, det er en sag for sig, som ingen kan angribe for. Men alt i alt 

er søen større nu (1753) end for 30-40 år siden, da man på søens 
vestre bred skar tørv, hvor nu til stadighed står blankt vand. Ved 

Fleninge tofter og haver står piletræer og gamle gærder et stykke 

ude i søen, og ved den østlige side mod møllen er der opskyllet en 

mængde sand, sten og rør, så der er dannet som en dæmning, højest 

mod søsiden. På dette sted er en holm, dannet over nogle store sten, 

som i gammel tid var lagt for at bryde isens magt. Her gik før to 
render, som førte vandet til møllens malekarm, nu kun een rende. 

I 1752 var mølleværket genopbygget efter at have været øde et 

par år; ved denne lejlighed blev malekarmen forhøjet, men selv 

efter denne forhøjelse kunne søens vand nå flere tommer over, selv 

om mølleværket gik. Før var der to kværne og en ålekiste, nu kun 

een kværn og ålekisten. Arreskov mølle var ingen græsmølle, men 

en gammel, matrikuleret landgildemølle, som ganske vist fik sit 

vand fra søen, men dette var kun lidet at regne; en eneste stærk 

storm fejede på een dag mere vand af søen, end møllen kunne ud

male ved fuld gang i fire dage. -
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Grev Reventlows prokurator påstod, at von Holsten havde ladet 

afløbsbækken fra broen til møllen oprense og gøre bredere ved op

gravning af nogle tusinde læs jord, sand og frisk ler. Hertil sagde et 

vidne, at bækken var som før. Han havde ved oprensningen set bun

dens gamle græs, på begge sider af bækken groede gamle træer, 

hvis rodnet dannede bækkens sider som forhen. -Neden for broen 

ved søbakken var der en liden kilde; deri sad der forhen en tønde, 

hvorfra man hentede "the vand"; da kunne man gå tør til og fra, 

men nu kunne søens vand nå kilden. - Der var såvist ingen bund 

eller grund i den anklage, at v. Holsten udtappede søens vand. Den 

tredie ejer af søen, Sandholt, havde ingen ophævelse gjort. 

Både til og fra møllen løber vandet på Arreskovs egen grund, ind

til det forener sig med Brahetrolleborg møllevand og falder i den 

store å, det kan aldrig gøre skade på Brahetrolleborg grund. Men 

den store å forsyner Brahetrolleborg mølle med vand til to kværne, 

en stampemølle og et "Vugge Jull" foruden en særlig sluse til glap

sluse, og vandet derfra kan nok gå ind på Arreskovs grund. 21 ) 

Til den store å var for resten kommet et nyt tilløb, nemlig vandet 

fra Nybølle og Hillerslev marker, som fra Højrupgaards mølle 

havde fået nyt løb, som førte meget vand, der før løb ud i en eng

mose. Når mølleren i Højrupgaards mølle stemmede vand til ma

ling, sattes det op over Højrup gade, der til tider kunne være farlig 

at passere, skønt den var almindelig vej for nogle byer gennem 

Højrup til Odense.-

Under Boltinggaards gods lå fra ældgammel tid ved Sallinge å 

en stor vandmølle, kaldet Boltinge mølle. Vand havde den som 

regel nok af, dog kunne det knibe i tørre somre, men så var det lige 

så galt for dens nærmeste konkurrenter, der var afhængige af 

åvand. Men der var en konkurrent, der efterhånden blev generende, 

det var Lammehave mølle (Ringe sogn) , der havde vand fra 

Sødinge dam, rigeligt vand til drift af to kværne. Den var blevet 

ødelagt i Svenskekrigen r658 og lå øde, til den blev genopført qo6, 

dog kun med een kværn. 
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Til denne mølle søgte i tørre somre bønder fra fjerne byer, men 

også mange af Boltinge mølles naturlige og retmæssige kunder. 

General Kaas på Boltinggaard ville hjælpe sin møller og nedlagde 

forbud mod brugen af Lammehave mølle, som han kaldte en græs

mølle, idet han henviste til, at den ikke var med i fortegnelsen over 

de i r69o takserede gamle landgildemøller, og som græsmølle måtte 

den ikke tage søgningen fra de gamle møller. (Om folk fik deres 

korn malet eller ej, var ham ligegyldigt) . - Oberst Beenfeldt på 

Lammehave kunne dog ved gamle dokumenter bevise, at hans mølle 

ikke var en græsmølle, men en rigtig gammel hartkornsmølle som 

de andre, og så fik møllen lov at fortsætte og udnytte sin store for
del, vandrigelighed. 22) 

Til trøst fik general Kaas senere lejlighed til at hjælpe sin møller 

af med en anden konkurrent, fordi denne var en virkelig græsmølle, 

nyanlagt af etatsråd Pentz, Fjellebro. 

Øst for Frederiksgave (det gamle Hagenskov) ligger en stor eng, 

hvorover der nu er lavet en ny, bred vej. Denne eng var for 250 år 

siden en dam, der kaldtes smededammen, en betydelig, men lavvan

det sø, bevokset med spredte buske. Denne sø havde alle dage været 

en vældig reservebeholder af vand til den gamle Hagenskov mølle. 

Til denne kom i tørre somre mange folk med korn, som de forgæ

ves havde søgt at få malet på fire-fem, ja indtil syv-otte møller; her 

pa Frederiksgave mølle blev de hjulpet, for den var en stor mølle 

med tre kværne, og den manglede aldrig vand. Den var en ældgam
mel landgilde- og herredsmølle, ruineret i Svenskekrigen, men sat i 

stand af herredsbønderne; thi nok ejede Frederiks.gave herskab møl

len og værket, men møllen var nødvendig for kongens undersåtter, 

og det var det vigtigste. 
Men så hændte det, at Dewitz på Frederiksgave fandt på at 

aflede vandet fra smededammen, som blev til en eng, hvor han 

kunne hente roo læs hø hver sommer - til gavn for hans stude, 

men til stor skade for møllen, hvis dam nu kun blev den nærmest 

møllen liggende dybeste del af smededammen. Og den tid kom, da 
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den gamle mølle, som alle havde stolet på, måtte afvise møllegæster 

på grund af vandmangel. Men endnu var det dog en god forretning 

at være møller her, det vidste i hvert fald dens fæster, Morten 

møller. 

22 . april 1767, kort tid efter, at hofagent Niels Ryberg havde 

overtaget Frederiksgave, lod han spørge mølleren, om han ville 

fortsætte som fæster af møllen, hvis denne herefter skulle drives 

ved underfaldende vand. Morten svarede forsig tigt, at han helst 

ville beholde møllen, som den var, og på samme vilkår som angivet 

i hans fæs tebrev. - Ved skrivelse af 30. september 1767 (med på

skrift af 12. marts 1768) blev Morten sagt ud af sit fæste, fordi 

møllen skulle nedlægges. Lige efter nytår 1768, da der var fuld gang 

i alle kværne, og vogne med møllegæster holdt ventende, kom for

valteren fra Frederiksgave ledsaget af herredsfogeden. De medførte 

et par hovkarle, der gennemgravede vejen, lukkede vandet ud af 

dammen, sønderbrød den af Morten indsatte ny egetræs malekarm 

og brød kværnstenene ud. 23 ) - Således forsvandt Frederiksgave 

mølledam, hvis plads antydes af en lille lavning. En stærk mand 

vandt en sejr, men alle tabte. -

V andrigdom var en fordel for møllerne, men ikke for dem, der 

ville grave tørv i moserne. Skovgaarde, Arreskov og Brobygaard 

havde bondejord påløbende den såkaldte Præstedarn i Køng-Gum

merup marker, hvor bønderne ved lejlighed udnyttede mosegræsset 

I 1704 klagede bønderne over magister Biering, sognepræst til 

Verninge og Køng, fordi han havde ledet vandet ud af dammen og 

derved søgt anledning til tørveskær, til skade og ruin for mosens 

lodsejere ( !) . Først fire år efter skete der noget i sagen, fordi præ

sten nu ikke blot selv skar tørv, men også havde udlejet tørveskær. 

U dmeldte synsmænd erklærede, at Præstedarn forhen var et morads, 

unyttigt til tørveskær, før præsten lod vandet aflede. Der sad en 

række sten om dammen, men om det var skelsten, vidste ingen; der

for kunne herskabernes prokurator hævde, at når dammen ikke ved 

ret skel, sten eller stabel, var afgrænset fra de omliggende agre, så 

------
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kunne den ikke anses for nogen ornum og kunne da ikke være 

fritaget for ret og lovlig rebning.24) Bønderne ville jo have part i 

dammen, hvor der nu var værdier at hente; medens den lå som mo

rads, havde inge~ brudt sig synderlig om den, thi - som et vidne i 

en anden sag udtrykte sig: "Moser kan i stor tørke synes grønne, 

men når Gud giver våde åringer, da er agerland nyttigere og bedre 

for kvæg end moser og moradser, tørvegrave og dyndekiær." 

Men ved vidners forklaring blev det fastslået, at præsten i Køng i 

mere end 40 år alene havde nydt mosen (hvori nydelsen bestod, 

siges ikke), og derved haft den i rolig hævd; derfor bestemte dom

meren, at mosen fremdeles skulle tilhøre præsten i Køng uden no

gen rebning eller deling. - Sager om tørveskær og adgangsveje til 

moserne var der i gammel tid mange af. -

Gadekær i landsbyerne og vandsteder på markerne var nødven

dige i tilfælde af brand og uundværlige som "bysens vandinger". 

Endnu efter året 1900 var der gamle gårde, hvor kreaturerne hver 

morgen og aften blev løst, søgte ud til vandingen, og, når tørsten 

var slukket, søgte deres bås igen; det var besværligt, men dyrene 

fik en sikkert gavnlig motion. 

Den lille by på Strynø havde fra gammel tid fem damme, hver 

med sit navn. Men herskabet på Tranekær satte o. 1750 bønderne 

til at fylde de tre, hvoraf den ene, Præstens Dam, var den bedste og 

dybeste, som altid havde vand, medens de andre i stærk tørke og 

frost kunne mangle vand, og det var da noget af en katastrofe for 

byen, det, der nu var sket, selv om vi måske kan mene, at det var en 

ringe årsag til en proces.25) 

Endnu flottere forsynet med gadekær var Køng-Højrup by. r8r5 

nævnes: Gadekæret, to Byelandskær, Rosenkæret, Parken, Engle

kæret, Brunlandskær og et uden navn. Det navnløse kær var det 

dybeste med omtrent tre alen vand, de to poetiske, Rosenkær og 

Englekær, havde over to alen vand om vinteren, sommerdybden 

nævnes ikke.26) 

Gadekærene havde ingen enkelt ejermand, de var i særlig grad 
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fælleseje, uundværlige som branddamme (der var meget ofte slem

me brande i de gamle landsbyer) og som vandinger; i deres vand 

kunne vogne vaskes, kar og tønder sættes i blød, og for børn var 

de herlige bade- og soppesteder om sommeren og dejlige ved deres 

isbaner om vinteren; man brød sig da ikke om, at vandet ved adskil

lige små brune tilløb fra gårdene og ved visitkort fra en hærskare 

af gæs og ænder ikke just var krystalklart. 

I gadekærene, i markernes vandinger, i moser og søer, i åer og 

bække, mølledamme og voldgrave drev man i gamle dage fiskeri , 

noget ivrigere end i vore dage. Gedder og ål var dengang som nu de 

mest eftertragtede, men suder, skaller, aborrer og karusser tog man 

gerne med; det ferske fiskekød må have været en kær spise i tider, 

da man ellers mest fik saltet og røget kød og flæsk. Enhver der 

havde ret over et fiskevand, holdt stærkt på den, derfor blev meget 

fiskeri ulovligt. 

rno tog en mand i Brenderup syv gedder og to aborrer i en dam 

tæt uden for Kærsgaard. Han havde en mulighed for at slippe bil

ligt, men så begyndte der at gå rygter om, at denne mand før havde 

fisket på Kærsgaards fiskerettighed, og derefter blev han ført for 

retten. - 27 ) 

1773 lod sr. Hellesen på Søbolm syv karle trække våd i Søbolm 

sø, hvor han ellers holdt fast fisker med båd og fiskerhus. Men 

uheldigvis trak de våddet på land på en grund, der tilhørte Krenge

rup, og baron Rantzau slog straks til. Skønt fangsten kun var tre 

små gedder og nogle andre små fisk, og alle blev kastet i søen igen, 

og skønt våddet kun ved misforståelse var trukket op det nævnte 

sted, blev Hellesen dog dømt til i bøde og omkostninger at betale 

omtrent 27 rd1.2S) 

Brahesborg fik 1736 dom over en indsidder i Turup, fordi han 

havde fisket i Hestholm sø, der var Brahesborgs fiskesø. 29 ) 

Barbara sal. Bolches på Skovgaarde sendte i juni 1714 sin lade

foged med flere til Keeles kær på Voldtofte mark for at trække 

våd der, da Skovgaardes bønders jord havde påløb på kæret, og hun 

- -· 
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altså havde fiskeret der som i andre kær på Voldtofte marker, hvor 

hun også tit havde ladet sine folk fiske. Det havde ærgret Vold

tofte mænd at se de fjerne fremmede drage af sted med fisk fra 

byens kær, fisk, som de selv burde have, og nu slog de til; otte af 

mændene gik ud til de fiskende, tog våddet fra dem og forbød dem 

at fiske i kæret. Selvfølgelig blev de ført for retten. 30 ) 

1713 måtte geheimerådinde Gjøe til Brahesborg for retten ind

kalde oberstinde Barbara sal. Bolches til Skovgaarde, som nu skulle 

oplyses om, hvorledes Brahesborgs ejere havde brugt at fiske i Sø

søby sø. Thi her havde Brahesborgs foged og folk den 12 . april 

været ved at trække våd, da de af Skovgaardes foged og folk blev 

jaget bort med forke og økser. Af vidnerne udtalte den gamle An

ders Brun i Aborg, at han i over 40 år for herskabet på Brahesborg 

havde betjent fiskeriet i søen, og det havde aldrig været ham for

ment at optrække våd undtagen på et sted, der kaldtes "Tyges 

Hauge". - En anden mand, neutral som vidne, sagde, at både Bra

hesborgs og Skovgaardes herskaber i mange år havde fisket i søen 

og trukket våd op på den grund, der passede bedst, enten egen eller 

andres . 

I anledning af den noget skrappe form for krigsførelse ved søen, 

forke og økser, ville fogden fra Skovgaarde dog lige oplyse, at hans 

folk havde en fork med, fordi den skulle bruges til at kaste torn 

over et gærde med; øksen havde de med, fordi en mand var ved at 

pløje, og han havde da en økse i hånden - det var altså ikke en for 

tilfældet medbragt bevæbning. - Da nu de to fornemme fruer ellers 

altid var meget gode venner, sluttede de straks denne sag, der blot 

var rejst ved en fogeds misforståede nidkærhed.31 ) 

En mand i Turup gik en aften 8 dage før pinse 1671 ud til 

Viesø for at flytte sine heste. Da det var meget sildigt, fik han to 

mænd til at følge med. - Det puslede ved søen (det var da godt, 

han var selvtredie). De vovede at se efter årsagen og blev straks 

mere modige, thi ved søen stod gårdmand Henrik Drud fra Turup, 

deres gode, men temmelig selvsikre nabo. Uden omkring søen van-

J -..-
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drede hans karl, over på Hestholms grund, hvor der lå en ege, som 

han lidt efter kom roende med over søen mod Turup grund; lidt før 
han nåede land, kastede han et våd ud, som han og husbonden lidt 

efter trak på land med nogle små fisk i. Men samtidig må de to 

fiskere have opdaget, at de blev beluret, for de gemte sig med våd

det i bevoksningen ved bredden. Men da de fremmede blev stående, 
rejste fiskerne sig omsider, Henrik Drud gik med våddet, karlen 

roede egen over søen igen. Da Henrik Drud passerede de fremmede, 
som han nu kendte, bemærkede han, at våddet var hans eget, det 

lå på hans herskabs grund, og han havde ikke været ude på van
det. _32 ) 

Den, der havde jord grænsende til en sø, havde fiskeret i den ; 

det var for Vistofte dams vedkommende ikke så få. D a de gamle 

skelstene omkring dammen 1726 var næsten forsvundet, blev der 

udmeldt otte sandemænd til at "ramme skel". I den anledning oply
stes, at følgende godser ejede bøndergods, der grænsede på dam

men: Ravnholt, Løgismose, Østrupgaard, Frederiksgave, Brahes

holm, Kærsgaard, Erholm og Krumstrup, desuden Assens skole, en 

mand i Assens og en mand i København. Her var da alle betingelser 
for at få "røre i andedammen". _33) 

Røgter Marius Knudsen på Brahesborg var så letsindig nytårsdag 

r83o at fange to suder i Brahesborg voldgrav og spise dem. Deres 

værdi blev ansat til 28 skilling (56 øre). Fra voldgraven var der kun 

afløb gennem en gammel stenkiste, der var næsten sammensunken, 

der var kun et hul, så lille, at fisk ikke kunne komme igennem, altså 
måtte fiskene, der var fanget, høre til i graven og tilhøre den, som 

ejede graven. - Røgteren havde ikke før været straffet, derfor slap 

han "billigt", nemlig med to gange fem dages fængsel på vand og 
brød og med at betale i omkostninger godt ro rigsbankdaler (20 

kr.). Det var nu alligevel et dyrt måltid for en fattig mand. - 34 ) 

At fiskeriet i gamle dage ikke blot var en fornøjelig sport, men 
tjente praktiske formål, afveksling i ernæringen, er en opfattelse, 

man får ved at gennemgå tingbøgernes beretninger, hvoraf her er 
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meddelt nogle få eksempler. Et lille træk fra 1728 viser det endnu 
nærmere. Oberstinden på Skovgaarde sendte en dag et fad med en 

del af en gedde fra sit eget bord ud til sin foged; det var en venlig
hed af fruen. Men fogden kastede fadet på jorden og sagde, at han 
ikke ville æde det, de bondelømler havde ædt af - han troede, ma
den kom fra folkenes bord. Den dag har spisesedlen sikkert haft 
gedde både oppe og nede. _35) 

Vadesteder, forholdsvis brede, fladvandede steder i åerne, kunne 
være gode nok for kørende og ridende færdsel. Men selv om man 
anbragte store sten at gå over på, var disse slimede krabater ikke 

altid behagelige at betro sig til, og man satte da i stedet et "stenge
træ" eller gangtræ til brug for dem, der gående skulle passere vand
løbet. - Over åen, som løber mellem Hierup og Faurskov, var der 

fra o. r65o et sådant stengetræ. De to byers mænd holdt det ved 
lige; når åen satte det i flåd, bragte de det på plads igen. Især blev 
det af betydning efter r688, da tinget sattes i Hierup, for da blev 
dette gangtræ tingsti for Faurskov mænd. Alligevel varede det helt 
til 1712, før en mand fandt på, at det ville være godt, om der blev 
anbragt en stang, som man kunne støtte sig ved, når man gik over 
stenget.36) -Sådan har kårene været for passage over vandløb. 

Det skyldtes den såkaldte udvikling, der får skyld for så meget, 
at vadestederne afløstes af broer, men det er de fleste steder sket i 
tider, hvortil de gamle tingbøger ikke rækker, kun i få tilfælde har 
man oplysning om, hvornår et farligt og genstridigt vadested blev 
afløst af en tillebro. - Det ville tage for megen plads her at komme 
nærmere ind på dette. Det kan dog lige nævnes, at broernes størrelse 
var fra 31f2 til 26 alen i længde og fra 3 til 6 alen i bredde; men 
spinkle var de, og mange gange måtte der efter klager optages syn 
over tillebroernes ( træbroernes) brøstfældighed; de var ikke stærke 
nok til at tåle både trafikkens tryk og vandets pres i de forårssvul

mende vandløb. 
Hermed slutter denne omtale af dagligdags små genvordigheder 

fra en svunden tid. De nævnte forhold er ændret, vand afledt eller 
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dets kraft tæmmet. Kun i små og afsides åer og bække risler og kluk

ker vandet som før, hyggeligt og kælent, og nynner den sang, som 

også vore forfædre lyttede til, om det evige spørgsmål: "hvorfra -

hvorhen? 
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