
Storgårde på Nordfyn før ca. 1600 

Af Viggo Bang 

Indledning 
I løbet af 1980'erne foretog universitetet i Lund en bebyggelseshistorisk 
undersøgelse af to herreder omkring købstaden Ystad på Skånes syd
kyst - den såkaldte Ystad-undersøgelse. 

Denne undersøgelse blev foretaget tværfagligt med deltagelse af 
bl.a. forhistoriske arkæologer, kirkearkæologer, historikere og kultur
geografer, og en del af resultaterne blev i 1989 offentliggjort af Hans 
Andersson og Mats Anglert i bogen »By, huvudgård ock kyrka«. 

Den del af Ystad-undersøgelsen, som blev inspirationen til det føl
gende, var eftersøgningen af hovedgårde, idet det kildemateriale, som 
var til rådighed ved Ystad-undersøgelsen, til dels er det samme som 
på Fyn, idet Skåne jo var dansk indtil 1658. 

Der er tidligere foretaget et par lignende eftersøgninger af især 
nedlagte hovedgårde på dansk grund, men i begge tilfælde synes 
oplysningerne til stedfæstelse af hovedgårdene at stamme fra >>Trap 
Danmark<<. Desuden er af forskellige forfattere behandlet voldsteder 
og borganlæg, adelsslægters godsrigdom m.v. 

Da der tilsyneladende ikke var undersøgelser, som gik længere ind 
i de til rådighed stående kilder, kunne der være grund til at forsøge 
en mere tilbundsgående undersøgelse. 

Til dette formål er udvalgt Skovby, Skam og Lunde herreder på 
Nordfyn, et område, som i nutiden administrativt dækkes af Bogense, 
Otterup, Søndersø og Vissenbjerg kommuner samt de to nordligste 
sogne af Odense kommune: Lumby og Allesø, som hørte til Lunde 
herred. 

Når man fraregner de tidligere fjorde og bugter, som er inddæmmet 
i nyere tid, omfatter undersøgelsesområdet 498 km2 • Det består af 28 
kirkesogne med ialt 127 landsbyer samt købstaden Bogense, som fal
der uden for dette arbejdes rammer. 

Topografisk findes en kystzone, som tidligere har været stærkt præ
get af smalle fjorde, som strakte sig mod vest fra Odense fjord, samt 
af en række bugter og indskæringer fra Kattegat både vest og øst for 
Bogense. 
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Syd herfor ligger den nordfynske slette, som er et jævnt bølget 
morænelandskab, og endelig findes helt i syd en del af det vestfynske 
bakkeland, som er resterne af et større dødisområde fra sidste istid. 1

) 

I kyst- og sletteområdet findes spor af bebyggelse helt tilbage fra 
jægerstenalderen og frem til nutiden, mens det skovklædte bakke
land i syd først synes at få fast bebyggelse i vikingetiden. 

Undersøgelsens formål kan opstilles i to hovedpunkter: 

l. Hvilke storgårde kan gennem forskellige typer af kilder påvises i 
området i tiden før ca. 1600? 

2. Findes der mulighed for at føre nogle af storgårdene længere til-
bage i tiden, end de skriftlige kilder umiddelbart viser? 

Når betegnelsen »storgård<< bruges fremfor betegnelsen >>hovedgård«, 
skyldes det, at en hovedgård havde forskellige privilegier, men det er 
ikke sikkert, at alle de storgårde, som kan iagttages, har haft hoved
gårdsprivilegier. 

Som nævnt var de middelalderlige kilder, som stod til rådighed for 
Ystad-undersøgelsen, de samme, som vil være til rådighed på Fyn, 
nemlig de middelalderlige dokumenter, som findes samlet i bogform, 
og som stort set dækker tiden frem til reformationen. Fra 1500-tallet 
findes regnskaber, der samler sig omkring Næsbyhoved len, og der 
findes - ligeledes i bogform - kronens korrespondancer fra ca. 1525 
og fremefter. 

M senere kilder vil matriklerne fra 1664 og 1688 blive brugt, idet 
den hartkornsansættelse, som anføres i 1688, er baseret på opmåling 
og bonitering af hver enkelt gårds ressourcer, således at man her kan 
konstatere, om der i en landsby findes en eller flere gårde, der klart 
overstiger de øvrige i hartkorn, og hvor der kan være begrundet mis
tanke om, at der her kan være tale om en middelalderlig storgård -
eller resterne af en sådan. 

Endelig kommer kortmaterialet fra udskiftningstiden omkring 1800 
på tale, idet en landsbys toftestruktur kan vise tilstedeværelsen og 
beliggenheden af gårde, som er større end de øvrige. 

Kildekritisk kan der indvendes imod de tre sidstnævnte kilder, at 
de ligger længe efter de tilstande, som ønskes beskrevet, samt at me
get kan være ændret i mellemtiden. 

Her må man give kritikerne ret. Meget kan være ændret, men på 
den anden side synes de tilstande og strukturer, som opstod i middel
alderen, at være så stabile, at man med stor rimelighed kan bruge 
disse kilder som indicier på større gårde, der kan have været hoved
gårde eller storbønders gårde, og som har levet videre som større 
landbrugsbedrifter, efter at de har mistet deres eventuelle status som 
hovedgårde. 
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Hvor langt man tør føre en sådan større gård tilbage i tiden, må 
bero på kildematerialet på den pågældende gård. 

Store og små stormænd 
Allerede fra vikingekongernes tid kender man en kreds af stormænd 
omkring kongen - en kreds, der fik navnet hird, og ud af denne hird 
synes den tidligere middelalderadel at gro frem. Denne kreds af stor
mænd omkring kongen havde en forpligtelse til personlig krigstjeneste, 
ligesom der kunne være tale om varetagelse af forskellige embeder 
omkring kongemagten eller almindelig hoftjenes te. Denne gruppe af 
stormænd kaldtes kongsmænd eller herremænd, d.v.s. at de var en 
>>herres mænd«, nemlig landsherren, konge eller hertug. 

Til gengæld for disse forpligtelser var de skattefrie for den jord, de 
selv drev. Man sagde, at denne jord var >>fri« i modsætning til den 
>>ufri« bondejord, som var skattepligtig. Man sagde om herreman
den, at han nød >>frihed og frelse«. 

Herremandsstanden deltes i to grupper, riddere og væbnere. Rid
der blev man ved ridderslag, og denne titel var personlig og kunne 
ikke arves. Ridderens sønner blev væbnere, indtil de gjorde sig for
tjent til ridderslag. 

Under herremandsstanden lå bondestanden, der dels bestod af de 
såkaldte jordegne bønder (selvejere), dels fæstebønder, der på en art 
forpagtningsbasis drev gårde, der ejedes af andre. 

Imidlertid var der en del større jordegne bønder, som gerne ville 
slippe for de kongelige skatter, og de kunne opnå denne skattefrihed 
ved at aflægge ed tillandsherren, hvorefter en sådan storbonde blev 
væbner. 

Hjemme i landsbyen har der i jordbesiddelse næppe været den store 
forskel på en stor bonde og en mindre herremand, men socialt set var 
der betydelig forskel. Herremanden, landsbyvæbneren, havde- i hvert 
fald i teorien - mulighed for at stige helt op til de højeste embeder, 
hvad skattebonden ikke havde.2

) 

På den anden side ser man også eksempler på, at netop landsby
væbnerne undertiden har måttet opgive deres privilegerede stilling. 
Måske blev byrderne for store. Disse personer er atter sunket ned i 
bondestanden, hvor de siden ses som større jordegne bønder. Derfor 
må man regne med, at der har været en vis bevægelighed ind og ud af 
herremandsstanden i dennes lavere lag. Men gården som sådan var 
dog stadig den samme, uanset ejerens sociale status. 

Til de fleste af disse små og større herregårde hørte et gods af 
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fæstegårde. For de små landsbyvæbneres vedkommende har det næppe 
drejet sig om mere end en halv snes fæstegårde, mens det for de ri
gere slægter kunne komme op på flere hundrede gårde, der ofte lå 
mange steder i landet. Dette gods kunne man være kommet i besid
delse af ved køb, arv eller ved heldige ægteskaber. 

I middelalderen må man forestille sig, at en landsby i reglen har 
bestået af en stor gård, beboet af en væbner eller af en jordegen stor
bonde. Dertil et antal såkaldte landbogårde af mellemstørrelse, der 
kunne værejordegne eller fæstere, samt et antal såkaldte gårdsæder, 
som var hoveripligtige husmænd. 

I løbet af 1300-årene synes der at ske en ændring i denne struktur. 
Denne ændring kan aflæses af jordebøger fra et par domkapitler, og 
den bestod i, at en del af de oprindelige storgårde blev gjort mindre 
eller blev delt i to. Der blev flere jævnstore landbo gårde, mens antal
let af gårdsæder svandt ind. Desuden blev en del mindre landsbyer 
nedlagt, menjorden blev fortsat drevet, enten af de omkringliggende 
landsbyer, eller ved at der opstod enestegårde på jorden. Desuden 
synes der at ske en ændring fra overvejende kornavl til mere kvægavl. 
Det er netop i denne periode, at studehandelen fik sit store opsving3

). 

Lidt senere, i 1400-årene, synes kløften mellem store og små herre
mænd at blive dybere, ogjævnlig ses det, at de store opkøber gods hos 
de små, således at disse ofte synker ned til at blive jordegne bønder, 
eller de bliver ligefrem fæstere hos de store. Derved blev de store 
herremænd endnu større, og talrige små hovedgårde mistede deres 
privilegier4

). 

I 1513 blev det slået fast, at kongen fremover ikke kunne adle en 
ufri uden Rigsrådets samtykke, med mindre der var tale om at adle 
en mand for udvist tapperhed i felten. 

Allerede i 1400-årene var en del herremandsslægter begyndt at 
bruge faste slægtsnavne, og i 1526 blev disse slægtsnavne påbudt5

). 

En liste over det meste af det sociale lag, som da fik betegnelsen 
>>adel«, har man i kong Christian III's hyldningsdokument fra 1535, 
som blev underskrevet af alle fire stænder: adel, gejstlighed, borgere 
og bønder. 

Middelalderlige storgårde på NordfYn 
Når man ud fra de kilder, som er nævnt ovenfor, og ud fra de lige om
talte strukturer skal søge efter spor af de middelalderlige storgårde, 
må man have nogle retningslinier i eftersøgningen. I dette arbejde er 
brugt følgende kriterier, hvoraf mindst et af punkterne skal være 
opfyldt: 
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l. Der kendes skriftlige belæg for en ridder eller væbner med bopæl i 
landsbyen. 

2. Der findes en gård i landsbyen, som i 1688 var på mindst 12 tdr. 
hartkorn eller var mindst 50o/o større end gennemsnittet af lands
byens øvrige gårde. 

3. Der findes i udskiftningskortet: 
a. En gård, som er kendelig større end de øvrige, gerne nabo til 

kirken. Evt. en dobbeltgård, der kan være en større gård,som er 
delt. 

b. En gård, der ligger lidt for sig selv, typisk 200-300 m fra de øv
rige- og ofte lidt højere. 

c. Et »hul« i tofterækken, hvor en tidligt udflyttet gård kan have 
ligget. 

4. Der findes en gård i landsbyen, som har selvstændigt navn før de 
store matriklers tid, hvor ellers kun enestegårde havde navn. 

5. Arkæologiske belæg i form af et voldsted efter en befæstet gård 
eller en runesten, der kan fortælle om en lokal stormand i vikinge
tiden. 

Det skal dog bemærkes, at størrelsen på de 12 tdr. hartkorn i 1688 
kan fraviges, idet det har vist sig, at nogle middelalderlige herregårde, 
hvor der findes belæg for en væbner eller ridder, faktisk kunne være 
mindre end denne størrelse. 

I artikelform vil det føre for vidt at bringe alle de fundne enkelthe
der om hver enkelt konstateret storgård, men de vigtigste data findes 
anført i følgende liste. 

Nr. Bebyggelse Ældste Han- Gen- Lands- Eneste Kirke- Befæst-
belæg korn nem- bys tor- stor- n ab n in g 

1688 snit af gård gård 
øvrige 

Skovby herred 
Skovby sogn 

l. Harritslev 1231 80 5,6 + 
2. Skårup 1350 g 7,0 + + 

Ore sogn 
3. Ore 1231 35 4,7 + + 

Guldbjerg sogn 
4. Kolshave 1440 ? 6,2 + 
5. Reveldrup 1453 36 + 
6. Nordskov 1340 12 5,0 + 
7. Smidstrup 1511 12 5,0 + 

29 

Fynske Årbøger 1996



Nr. Bebyggelse Ældste Bart- Gen- Lands Eneste Kirke- Befæst-
belæg korn nem- by 10 1"- stor- nabo ni n g 

1688 snit af gård gård 
øvrige 

N1: Sandager sogn 
8. Nr.Sandager 1385 38 + + + 
9. Nr.Esterbølle 1480 12 5,1 + 

lO. Enggård 1409 43 + ? 
(Gyldens teen) 

11. Bøgelund 1430 ll 4,6 + 

Ejlby sogn 
12. Ejlby Lunde 1387 18 4,9 + 
13. Kile 1447 14 + 

Melby sogn 
14. Melby 1664 8 6,0 + + 
15. Lille Brønstrup 1340 16 + 
16. Bækkegårde 1421 20 + 
17. Jullerup 1664 lO 5,5 + 

Særslev sogn 
18. Særslev 1390 14 5,8 + + 
19. Remmerslev 1664 12 6,3 + 
20. Kosterslev 1340 ? 6,4 + 
21. Sdr.Esterbølle 1507 13 9,5 + 
22. Maderup 1392 12 6,8 + 
23. Moderup 1664 15 5,6 + 
24. Toder.up 1402 ? 6,2 + 
25. Slagstrup 1499 ll 8,0 + 
26. Svenstrup 1402 lO 7,3 + 
27. Askeby 1390 lO 7,2 + 

Hårslev sogn 
28. Farsbølle 1336 lO 5,8 + 
29. Ejlskov 1664 13 5,4 + 
30. Rakkel 1387 ? + + 
31. Ågårde 1421 19 + 
32. Gamby 1664 ll 7,5 + 
33. Nellerud 1504 8 + 

Veflinge sogn 
34. Veflinge I 1440 ? 5,6 + 
35. Veflinge II 1548 lO 5,6 + 
36. Veflinge III 1548 ll 5,6 + 
37. Elvedgård 1392 41 + ? 
38. Sasserod 1499 6 5,8 + 
39. Væde 1481 8 4,0 + 
40. Rugård 1398 56 + ? 
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Nr. Bebyggelse 1 ·liste Han - Gen- Lands- Eneste Kirke- Befæst-
belæg korn nem- by stor- stor- n abo ni n g 

1688 snit af gård gård 
øvrige 

Vigerslev sogn 
41. Vigerslev 1471 ? 9,9 + 
42. Kelleby 1469 10 3,5 + 
43. Farstrup Ågård 1448 13 4,0 + 
44. Skovsgårde 1442 19 + 
45. Havgård 1421 6 + 
46. Morud 1396 23 3,2 + 
47. Rue 1392 11 6,3 + 
48. Tværskov 1421 ? 1,6 + 
49. Margård 1314 35 + ? 
50. Amager 1455 9 5,0 + 
51. Langesø 1475 25 + 
52. Sværup 1480 12 + 
53. Himmelstrup 1555 6 + + 

Søndersø sogn 
54. Søndersø I 1180 24 5,9 + + 
55. Søndersø II 1474 16 5,9 + 
56. Vedby 1387 ? 6,0 + 
57. Ørritslev 1440 g 5,0 + 
58.Serup 1555 ? 6,8 + + 
59. Dallund 1340 25 + + 

Vissenbjerg sogn 
60. Grøftebjerg 1583 17 + + 
61. Låningsgårde 1664 12 + 

Skam herred 
Krogsbølle sogn 

62. Krogsbølle 1409 ? 7,7 + + 
63. Bårdesø 1493 12 5,8 + 
64. Gyngstrop I 1474 13 6,7 + 
65. Gyngstrop II 1664 13 6,7 + 
66. Kørup 1461 66 ? + + 

Nr. Nærå sogn 
67. Nr. Nærå 1391 ? 4,8 + 
68. Holmegård 1409 ? + 
69. Ringe 1391 14 7,3 + 
70. Roerslev 1443 12 6,9 + 
71. Bredstrup 1583 ? + 

Bederslev sogn 
72. Bederslev I 1391 15 5,8 + + 
73. Bederslev II 1664 12 5,8 + 
74. Vellinge I 1391 13 + 
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Nr. Bebyggelse Ældste Hart- Gen- Lands- Ene·Le Kirke- Befæst-
belæg korn nem- bys LOI"- stor- nabo mng 

1688 snit af gård gård 
øvrige 

75. Vellinge II 1664 15 + 
76. Vellinge III 1664 18 + 
77. Guncistrup 1664 9 5,3 + 
78. Pugholm 1435 14 + 

Uggenlev sogn 
79. Uggerslev I 1415 52 5,3 + + 
80. Uggerslev II 1505 9 5,3 + 
81. Slevstrup 1394 14 + 

Nr.Højrup sogn 
82. Nr.Højrup 1461 ? 6,4 + + 

Skamby sogn 
83. Skamby 1391 9 5,5 + + 
84. Tereby 1369 11 5,5 + 
85. B.Brøndstrup 1361 16 6,0 + 
86. Bastrup 1391 14 4,3 + 
87. Torup 1419 7 4,9 + 
88. Glavendrup 1420 9 4,3 + 
89. Stensby 1394 7 4,3 + 
90. Ullerup 1664 5, l + 
91. Rostrup I 1391 13 6,3 + 
92. Rostrup II 1409 14 6,3 + 
93. Bolmerod I 1391 12 6,0 + 
94. Bolmerod II 1497 15 6,0 + 

Klinte sogn 
95. Klinte 1430 ? 3,3 + + 
96. N ørreby I 1409 7 4,0 + 
97. N ør re by II 1430 8 4,0 + 
98.Jersore 1353 29 5,4 + + 

Grindløse sogn 
99. Grindløse 1350 ? 5,0 + 

100. Vester Egense 1419 ? 3,9 + 
101. Vesterby 1497 ? 4,1 + 
102. Jerstrup 1328 40 + ? 

Lunde herred 
Norup sogn 
103. Norup 1391 16 7,5 + + 
104. Ø.Egense 1664 13 6,7 + 
105. Hasmark 1447 ? 5,0 + 
106. Knyle 1483 53 + 

(Hoffmansgave 
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Nr. Bebyggelse Ældste H, rt- Gen- Lands- E.ne Le Kirke- Befæst-
belæg ko r11 nem- bys tor- stor- nabo ni n g 

1688 snit af gård gcrd 
øvrige 

Skeby sogn 
107. Ørritslev I 1435 16 5,5 + 
108. Ørritslev II 1564 24 5,5 + 
109. Hessum/ 

Eskelund 1423 ? 6,1 + 
110. Gerskov 1336 32 4,8 + 
111. Ø lund 1511 11 5,0 + 

Otterup sogn 
112. Otterup 1664 14 9,0 + 
113. Hjorslev 1664 14 6,5 + 
114. Nislev 1580 31 7,6 + 
115. Enemærkegård 1529 ? + 

Østrup sogn 
116. Østrup 1401 36 6,4 + + 
117. Østrup Skovgd. 1590 13 + 
118. Daugstrup I 1391 16 7,0 + 
119. Daugstrup II 1401 17 7,0 + 

Hjadstrup sogn 
120. Hjadstrup 1511 14 6,1 + 
121. Bladstrup 1361 ? 4,9 + 
122. Brandsby I 1664 16 5,0 + 
123. Brandsby II 1664 13 5,0 + 
124. Emmelev 1664 21 9,6 + 
125. Gyrup 1425 22 + 
126. Kappendrup 1664 16 + 

Lunde sogn 
127. Vester Lunde 1329 13 6,6 + 
128. Øster Lunde 1664 ll 5,6 + 
129. Fremmelev 1435 11 6,7 + 
130. Tåstrup 1383 28 + 
131. Beldringe 1472 16 6,8 + 

Lumby sogn 
132. Lumby 1231 9 8,8 + + 
133. Anderup 1302 12 3,7 + 
134. Hauge 1329 7 3,0 + 
135. Lumby Torp I 1664 ll 6,4 + 
136. Lumby Torp II 1664 18 6,4 + 

Allesø sogn 
137. Allesø 1664 10 4. 7 + 
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Den geografiske fordeling af de oprindelige 137 storgårde på Nordfyn. 

lait synes der før 1600 at have været omkring 137 storgårde på N ord
fyn. Det er ikke sikkert, at de alle har haft privilegier som hovedgår
de, og mange af dem har kun haft det i en periode i kraft af den be
vægelighed, som der har været i herremandsstandens nedre lag. 

3 af de i listen nævnte gårde er først oprettet som hovedgårde efter 
middelalderen. Udover Ørritslev II, der blev oprettet 1564, efter at 
adelsmanden Mogens Mormand til Bramsløkke på Lolland havde er
hvervet Kronens rettigheder til nogle jordegne gårde i byen, gælder 
det Langesø og Nislevgård. Langesø havde i flere generationer været 
ejet af slægten Bryske til Dallund som en fæstegård, da den i 1535 
kom i hænderne på Rigens kansler, Antonius Bryske, der oprettede 
den som hovedgård. Nislevgård var som Ørritslev II en jordegen gård, 
som blev købt af Odense-købmanden Hans Mule, der fik tilladelse til 
at oprette den som hovedgård i 1580. 

Men kun 16 af de 137 gårde havde bevaret deres hovedgårdsrettig
heder helt frem til begyndelsen af indeværende århundrede. 

Der findes 15 tilfælde, hvor en landsby i 1600-tallet rummede mere 
end en storgård. I Ørritslev, Skeby sogn, er der tale om, at den ene 
gård afløser den anden som hovedgård med et mellemrum på mere 
end 100 år. Der kan også være tale om gårde, der er delt på et så tid
ligt tidspunkt, at det ikke umiddelbart kan konstateres. 

Markbogsanalyse i Vellinge viser, at 2 af de 3 gårde, som omtales, 
oprindelig må have været en gård, mens tilsvarende markbogsanalyser 
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viser, at der i Bederslev og Lumby Torp virkelig har været 2 sidelø
bende storgårde. I Nørreby, Rostrup, Gyngstrup og Daugstrup fin
des hvert sted to sideløbende ejerrækker i 1400-tallet, i Veflinge ken
des 3 navngivne gårde samtidig før 1548, i Søndersø kendes en konge
lig storgård allerede i 1100-tallet og væbnere i 1400-tallet, ligesom kortet 
her viser 2 store gårde. I Lunde sogn kendes væbnere i 1400-tallet, 
mens matriklen belægger den anden gård. Også i Bolmerod, Ugger
slev og Brandsbyer det matriklerne, der fortæller om 2 store gårde i 
hver by. 

I disse tilfælde er der ikke foretaget markbogsanalyser, så der er 
for så vidt intet i vejen for, at nogle af disse tilfælde kan stamme fra 
ældre gårddelinger. 

Ser man på belægget for de forskellige gårde, har 113 gårde (82%) 
kunnet belægges med udsagn af forskellig art fra de skriftlige kilder, 
mens kun 24 (18%) alene er belagt med matriklerne fra 1600-tallet, og 
kortmaterialet har blot medvirket til at lokalisere gårdene. En enkelt 
gård, Himmelstrup, har et ældre belæg end det skriftlige fra 1555, 
nemlig et voldsted, som må antages at være anlagt i 1200-1300-årene. 

Ved besigtigelse af gårdene har det vist sig, at ca. 85 gårde stadig 
ligger på de pladser, hvor de lå på udskiftningstiden, og hvor de anta
gelig har ligget i århundreder, mens resten er udflyttet eller nedlagt 
efter udskiftningen. Endelig kunne ca. 60 gårde ses stadig at være i 
drift som landbrug. 

Gårdenes placering i forhold til den øvrige bebyggelse kan opstil
les således: 

I selve landsbyen 
I nogen afstand fra landsbyen 
Udflyttet fra landsbyen 
Enestegårde 

I alt 

81 gårde 
22 gårde 

5 gårde 
29 gårde 

137 gårde 

( 60%) 
( 16%) 
( 4%) 
( 20%) 

(100%) 

Man ser, at det almindeligste sted at have en storgård liggende var i 
selve landsbyen, nemlig 60%, mens 16% lå i nogen afstand fra denne, 
typisk 200-300 m. Kun ganske få gårde synes flyttet ud fra landsbyen, 
mens 20% af gårdene fra starten synes at have været enestegårde. 

Hvorfor man i en del tilfælde har valgt en placering lidt borte fra 
landsbyen er svært at gennemskue. Kun i et enkelt tilfælde, Sandager
gård, kan forsvarshensyn tale for denne placering. Men ingen af de 
øvrige i denne gruppe har blot antydning af forsvarsanlæg. 

En fuldstændig udflytning fra landsbyen forekommer kun i 5 til
fælde. Det er Kørupgård, som omkring 1580 blev flyttet til sin nuvæ
rende plads i forbindelse med nedlæggelse af landsbyen Kørup, hvor 
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gården oprindelig antages at have ligget, og hvis jord blev lagt under 
hovedgårdsmarken. Desuden Oregård og Harritslevgård, der antage
lig er flyttet i forbindelse med, at Kronen solgte disse gårde til adels
eje kort efter reformationen. Farsbøllegård er muligvis først flyttet 
ud efter 1600, mens Ørritslev II i Skeby sogn som nævnt er en nyop
rettelse omkring 1564. 

I perioden fra reformationen i 1536 til enevældens indførelse i 1660 
-og også herefter- var det almindeligt, at adelige godsejere »gjorde 
sig deres gods så nyttigt som muligt<<, hvilket jo var ganske legalt, men 
det kan give nogle kraftige resultater i forholdet mellem storgård og 
landsby. 

I en række tilfælde har storgårdene gjort store indhug i landsbyer
nes marker. Det gælder f .eks. Oregård og Harritslevgård, der med
førte, at landsbymarkerne fik en helt akavet form, mens Elvedgård 
inddrog jord så tæt ind til Veflinge by, at der kun blev plads til præ
stens toft mellem hovedgårdsjorden og kirken. Margård tog for sig af 
både Tværskov og Vedby, Uggerslevgård af Uggerslev by og Ørritslev 
II af både Ørritslev by og af Øster Egense. 

Enkelte landsbyer blev helt udslettet: Landsbyen Nr. Sandager blev 
nedlagt allerede før 1500, mens landsbyen Bøgelund blev lagt under 
Enggård (Gyldens teen) i 1718. Kørupgård opslugte som nævnt lands
byen Kørup, mens Jerstrupgård opslugte landsbyen Jerstrup i 1500-
årene, og Nislevgård nedlagde Nislev by i 1689. 

Også nogle storgårde er blevet udslettet. Det gælder Rakkel i Hår
slev sogn, der endog havde et voldsted, som lå tæt vest for det vand
løb, der danner skel mellem Hårslev og Ejlskov marker, men som er 
helt borte. Desuden storgårdene i Krogsbølle, Serup, Bøgelund, Tvær
skov og Klinte samt enestegården Holmegård. 

Ser man bort fra de storgårde, der som hovedgårde overlevede sen
middelalderen, og som på forskellig vis fik lejlighed til at ekspan
dere, viser det sig, at den gennemsnitlige størrelse på en landsby
hovedgård var ca. 14 tdr. hartkorn i 1688, hvilket svarer til 3 bønder
gårde af gennemsnitsstørrelse. 

Storgårdens funktion 
Middelalderens storgårde var naturligvis først og fremmest land
brugsbedrifter. Man kunne ikke leve af en titel som ridder eller væb
ner. Men hvordan var forholdet til det øvrige landbrug? 

Forfatteren foretog for nogle år siden analyser af markbogsmate
rialet fra 1682 for hele Lumby sogn, bestående af 6landsbyer, hvoraf 
4 har haft middelalderlige storgårde, mens 2 enestegårde ikke synes 
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at høre til storgårdsgruppen. Men hensyn til storgårdene gav det føl
gende resultat i dyrket areal i 1682: 

Lumby 
Anderupgård 
Haugegård 
Lumby Torp l 
Lumby Torp II 

Storgård 
tdr. land 

41 
70 
32 
65 

107 

Gennemsnit af øvrige 
gårde i byen 

40 
23 
13 
37 
37 

Når storgården i Lumby er af samme størrelse som byens øvrige gårde, 
skyldes det, at byen var egaliseret før 1664, hvorved den gamle stor
gård blev reduceret, men den kendes under navnet »Hoffgardden« i 
1511 6

). Ellers svarer størrelsen meget godt til den gængse størrelse 
svarende til 2-3 bøndergårde i den pågældende landsby. Alle gårdene 
indgik fuldtud i landsbyernes dyrkningsfællesskab. Dog havde Ande
rupgård et beskedent enemærke på ca. 4 tdr. land ved gården, nær
mest en meget stor toft. 

Tilsvarende er foretaget analyse af landsbyen Vdlinge med eneste
storgården Pugholm. Her ses Pugholm også at indgå i dyrkningsfæl
lesskabet i Vellinge, og en stikprøvekontrol i landsbyen Bederslev vi
ser, at begge storgårde her ligeledes deltog fuldtud, og at de ikke 
indbyrdes havde noget med hinanden at gøre. Noget tyder altså på, at 
det har været almindeligt, at landsbystorgårdene har deltaget i dyrk
ningsfællesskabet på lige fod med de øvrige gårde. 

Et egentligt storgårdsenemærke forekom ved enestegårdene, samt 
ved de storgårde, som flyttede helt ud fra landsbyerne. Sidenhen kunne 
de storgårde, som lå i landsbyerne, få udskilt enemærker, som det ses 
i Uggerslev. 

Fra middelalderen havde hovedgårdene også visse handelsrettig
heder, og man kan se, at der har været tale om kornhandel, ligesom 
studeeksporten fik sit store opsving fra 1300-årene. Også anden han
del kunne der være tale om, idet væbnerne Benedikt Hogenskild til 
Vesterby og Poul Petersen tilJersore i 1475 købte træ fra Klakring ved 
Vejle fjord. 7) 

Også oprettelse og drift af møller havde herremændenes bevågen
hed. 

Det er en udbredt opfattelse, at middelalderens herregårde altid 
var befæstet med volde og grave, og i Danmark har det da også været 
almindeligt, at man kunne forsvare sig i ufredstider, men det var dog 
langtfra alle storgårde, som var befæstet. 

!alt har man kendskab til henved 1000 voldsteder i det nuværende 
Danmark, og flere skjuler sig formentlig i de borgholme, hvorpå man-
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ge af de nuværende herregårde ligger. Men den geografiske forde
ling er meget ujævn. Således kendes ca. 150 voldsteder i det nuvæ
rende Sønderjylland amt, mens der kun kendes ca. 100 i Fyns amt. 
Det må have noget at gøre med, hvor truet man har følt sig. 

Men også på Fyn er fordelingen ujævn. Lader man landevejen Ny
borg-Odense-Middelfart være grænse, har man kun ca. 20 vold
stedsanlæg nord for denne linie, og heraf kun 6 inden for de tre her
reder, som der her er tale om. Resten ligger på Sydfyn og øerne. 

De kendte voldstedsanlæg på Nordfyn kan kort beskrives således: 

Skårup: Gården Dåholm. En rund borgbanke med topflade på 12-13 
meter omgivet af en voldgrav. Beskrevet 1794. Sløjfet ca. 1800. 

Rakkelborg lå tæt ved Storåen, der skiller Hårslevs og Ejlskovs bymarker. 
Nærmere beskrivelse kendes ikke. Sløjfet. 

Himmelstrup består af to firesidede borgbanker omgivet af grave. Be
varet, men ikke tilgængeligt for publikum. 

Grøftebjerg. Lidt nord for den nuværende Gøftebjerggård findes et næ
sten udpløjet voldsted omgivet af lavninger. 

Serup. I udkanten af byen lå en rund borgbanke ned til et vandløb. 
Sløjfet omkring 1900. 

Jersore. I haven vest for Jershavegård har været en rund banke med 
topflade på ca. 19 m og omgivet af voldgrav. 8) 

Udover disse voldsteder vides Dallund at have haft tørre voldgrave 
omkring hovedbygningen. Gravene sløjfedes i 1700-årene.9) 

Mens de kongelige støttepunkter- Næsbyboved slot ved Odense, 
Hindsgavl ved Middelfart, Ørkil ved Svendborg og Nyborg slot kan 
gå tilbage til 1100-årene, blev det tilsyneladende først almindeligt at 
bygge private befæstninger fra midten af 1200-årene og frem til1396, 
hvor dronning Margrethe I forbød opførelsen af private fæstninger. 
Derfor må disse anlæg nok dateres inden for denne tidsramme. 

Udover disse sikkert befæstede gårde kan det tænkes, at der findes 
rester af middelalderlige voldsteder i de borgholme, på hvilke føl
gende gårde ligger: Margård,Jerstrup, Sandagergård, Elvedgård, Ru
gård og Enggård (Gyldensteen). Desuden antyder de skriftlige kil
der, at den oprindelige herregård i Kørup har været befæstet. 

3 af de her nævnte gårde har været kongelige, nemlig Himmel
strup, Grøftebjerg og Rugård, mens resten har været herremands
gårde. Og bortset fra Serup, hvis oprindelse man intet kender til, var 
de tidligst kendte ejere riddere. Det må have krævet en vis penge
pung at befæste sin gård, og det falder godt i tråd med en forordning 
fra ca. 1250 om borgbyggeri, hvor der netop tales om konge og rid
dere og disses ret til at udskrive arbejdskraft til borgbyggeri. 
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Datering af storgårdene 
Skal man alene holde sig til de skriftlige kilder ved en datering af 
storgårdenes oprindelse, bliver billedet temmelig broget. 

På Nordfyn kan en enkelt gård belægges skriftligt fra slutningen 
af 1100-årene, nemlig Søndersø I, som nævnes i et kongeligt brev fra 
1183. 10

) Fra Kong Valdemars J ordebog fra 1231 kendes gårdene i Har
ritslev, Ore og Lumby, men ellers begynder belæggene først for alvor 
at dukke op fra midten af 1300-årene og fremefter. Mange af gårdene 
må dog- efter hvad man ved om landsbystrukturen-være betydeligt 
ældre. 

Men der findes et par ledetråde, som kan føre en del gårde læn
gere tilbage i tiden. Det ene er gårdenes forhold til den lokale kirke: 

Uden for Fyn findes en række eksempler på kirker, der ligger i så 
nær tilknytning til en lokal herregård, at en forbindelse er uomtviste
lig: Herremanden må have været kirkens bygherre. 

Det bedst kendte eksempel er nok Fjenneslev mellem Sorø og Ring
sted, som synes anlagt af Hvideslægten, hvilket også gælder en nabo
kirke, Bjernede, hvor en sandstenstavle nævner bygherren. Desuden 
en lang række kirker med en herregård, en herregårdstomt eller et 
voldsted som umiddelbar nabo.11

) 

Arkæologisk er det påvist, at kirker kan ligge inden for en vikinge
tids-gårds toft. Det gælder Lisbjerg ved Århus, hvor man endog har 
fundet rester af en trækirke inden i den middelalderlige kirke, samt 
Vindinge øst for Roskilde, som har en vikingetids-boplads tæt ved 
kirken. 12

) 

På Nordfyn findes 28landsogne med hver sin middelalderlige kirke, 
hvortil kommer 3 kirker, som er nedlagt efter reformationen. Ud af 
disse ialt 31 kirker synes 14 at ligge sådan i forhold til storgårde, at der 
må være en forbindelse. 

Disse 14 nordfynske mulige stormandskirker kan efter deres byg
gemateriale og beliggenhed opstilles således: 

Romanske kirker af kvader eller kampesten antagelig bygget i 1100-
årene og beliggende på storgårdens toft: Særslev, Søndersø, Skamby, 
Klinte, Melby, Uggerslev og Bederslev. 

Samme materiale og datering, men med en vej mellem gård og kir
ke: Norup og Lumby. 

Romanske kirker af tegl, antagelig bygget i 1200-årene og belig
gende på storgårdens toft: Nr.Nærå og Østrup. 

Senromansk kirke af kampesten og tegl og beliggende tæt uden for 
storgårdens voldsted: Nr.Sandager. 

Gotisk kirke af tegl fra ca. 1400 og beliggende på storgårdens toft: 
Ore. 
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Endelig er Krogsbølle kirke bygget af kvader, antagelig i H O O-årene, 
men gårdens plads er usikker. 

lO kirker kan altså henføres til 1100-årene, mens 3 antagelig er fra 
første halvdel af 1200-årene. Kun Ore kirke er yngre, men her vides 
gården at være ældre. Bederslevs middelalderlige kirke blev ca. 1880 
revet ned og erstattet af en ny kirke. 

Når man ser, hvordan kirkerne ofte ligger på et hjørne af stor
gårdens toft, må det antages for givet, at den lokale herremand eller 
storbonde i hvert fald må have afgivet byggegrunden, og der kan være 
tale om, at han også på anden måde har været med til at bekoste 
byggeriet af stenkirken. Dette må umiddelbart betyde, at gården- på 
denne plads- må være ældre end stenkirkens opførelse i 1100-1200-
årene. 

Den anden ledetråd er enkelte storgårdes forhold til den ledings
ordning, som antages at have sit udgangspunkt i vikingetiden, og som 
fortsatte et stykke ind i middelalderen. 

Grundlaget for ledingsordningen var herredet, som var inddelt i et 
antal >>skipæn«, der hver stillede mandskab til et ledingsskib. Hvert 
skipæn var ledet af en styresmand, som var en stormand med bopæl 
inden for det pågældende skipæn. 

Der er foretaget en undersøgelse på øerne Endelave, Samsø og Alrø 
i Kattegat samt på Mols og Helgenæs. Her kommer man frem til, at 
landgilden af et skipæn var20mark sølv, og at denne værdi findes i 
Kong Valdemars Jordebog for de pågældende steder. 

Efter den middelalderlige >>mark-guld-vurdering<< svarede l mark 
sølv i afgifter til 3 mark guld i værdi, og 20 mark sølv i afgift svarer 
derfor til 60 mark guld i værdi. 13

) 
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På Nordfyn findes to lokaliteter, som er nævnt i Kong Valdemars 
jordebog med omtrent denne værdi. Det drejer sig om »Lumby med 
sit tilliggende 60 mark guld« samt Ore og Bro med 63 mark guld. 
(Her ligger Bro dog i nabosognet Brenderup). Desuden Harritslev 
med 144 mark guld, uden at området defineres nærmere. 

Der kunne derfor være grund til at antage, at Lumby og Ore kan 
være tidligmiddelalderlige skipæn med hver sin storgård som bolig 
for styresmanden og med rod tilbage i vikingetiden. 

Endelig findes bevarede runesten i Nr. Nærå og ved Glavendrup i 
Skamby sogn, begge dateret til vikingetiden. Disse mindesten må be
tyde, at der her har boet stormænd af et sådant format, at man har 
villet mindes dem på denne måde. Glavendrup-stenen taler i hvert 
fald om >>Alle den Blege«, som både var »viernes gode (præst)<< og 
>>hirdens højværdige thegn<<, hvor >>thegn<< er betegnelsen på en højt
stående »officer<<. Altså må her have boet stormænd i vikingetiden. 

Herregårde, som overlevede 
Som det er berørt tidligere, er tallet på 137 middelalderlige storgårde 
omtrentligt. Der kan have været flere, som overhovedet ikke viser sig 
i de benyttede kilder, og der kan være sket deling af gårde, som man 
ikke kender til, med mindre man foretager grundige markbogsanalyser 
i materialet fra 1682. 

Bevarede hovedgårde på Nordfyn ca. 1600. 
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Hovedgårde på Nordfyn ca. 1900. 

I løbet af senmiddelalderen mistede størsteparten af disse gårde 
de rettigheder, som de eventuelt måtte have haft som herregårde. Dette 
kunne ske ved, at ejeren, der måske var væbner, gled ned ad den 
sociale rangstige og blev almindeligjordegen skatte bonde. Det kunne 
også ske ved, at han måtte sælge sit jordegods til en anden herre
mand, til Kronen, eller han afhændede det til en kirkelig institution, 
som regel et kloster. 

På den måde svandt antallet af gårde med hovedgårdsrettigheder 
så kraftigt ind, at der ved år 1600 kun var 19 af denne type gårde 
tilbage på Nordfyn. Disse gårde var: 

Harritslevgård 
O re gård 
Sandagergård 
Enggård (Gyldensteen) 
Elvedgård 
Ru gård 
Margård 
Langesø 
Dallund 
Kørup/Egebjerggård fra 1660 
Uggerslevgård I 
Jerstrup 
Knyle (Hoffmansgave) 
Ørritslevgård II 
Gerskov 
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Kongelig. Adelig fra 1542 
Kongelig. Adelig fra 1535 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Kongelig. Adelig fra 1665 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 
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Nislevgård 
Østrupgård 
Gyrup 
Kappendrup 

Adelig 
Adelig 
Adelig 
Adelig 

De to små hovedgårde Gyrup og Kappendrup mistede d eres hoved
gårdsstatus allerede før 1664, og i 1696 fulgte Gerskovgård efter. Her 
var sket det, at Nislevgård havde opslugt hele sin landsby, og ejeren 
købte derpå Gerskovgård, hvor noget af jorden blev udlagt til de bøn
der, som måtte flytte fra Nisl ev by. 

Derved var antallet af nordfynske herregårde nået n ed på 16, et tal 
som vedvarede frem til begyndelsen af 1900-årene. 

I 1919 vedtog Rigsdagen den såkaldte lenslov, der pålagde besid
d erne af grevskaber, baronier og stamhuse at afgive 1/3 af deres 
landbrugsjord til udstykning til husmandsbrug, dog mod delvis er
statning. 

Dette medførte, at 3 af de nordfynske herregårde blev »slagtet« til 
dette formål. Det var Oregård og Uggerslevgård I, som begge den
gang ejedes af grevskabet Gyldens teen. Oregård beholdt dog et tillig-

Dallund Slot gennemgik i 1994-95 en restaurering, hvor man i slottets S)'døstfløj 
kunne konstatere et kampestensmurværk i to etagers højde, som antages at være de 
nedre dele af et fæstningstårn, antagelig fra 1300-tallet. Den ydre facade, som ses jJå 
billedet, er dog omsat, og der e1· indsat sten med moderne borehuller fra kløvningen. 
Dette murværk er måske det ældst kendte verdslige stenbyggeTi fJå Nordfyn. (Foto: V. 
Bang 1995). 
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Jerstrup hovedgård ved Grindløse har stadig sin hovedbygning opført i bindingsværk 
fra 1700-årene. Jerstrup har også beva-ret voldgraven rundt om borgholmen. (Foto: 
V.Bang 1996). 

gende på ca. 35 tdr. land, på hvilket der i skrivende stund findes en 
husdyrpark til bevaring af gamle danske husdyrracer. Den tredje gård 
var Nislevgård, som da i en årrække havde hørtundet godset Ravnholt. 
På Østrupgård blev jorden solgt fra i 1920'erne, men uden sammen
hæng med lensloven. 

Derved var der kun 12 herregårde tilbage på Nordfyn, og de fin
des heldigvis fortsat i drift som store landbrug, selv om hoved
bygningerne i flere tilfælde ikke bruges til beboelse for ejeren. I nogle 
tilfælde står de tomme, til dels på grund af de store udgifter til drift, 
vedligeholdelse og opvarmning, mens andre bliver brugt til andre for
m ål. Hovedbygningen på Østrupgård er således ungdomshjem, mens 
Nislevgård blev efterskole. 

Sammenfatning 
Den landsbystruktur med en stor gård og flere mindre brug af for
skellig størrelse, !)Om er nævnt ovenfor, er skriftligt belagt i jorde
bogsmaterate fra bispesæderne i Roskilde og Århus, som begge havde 
vidtstrakte fæstegodser med en del storgårde imellem, der funge
rede som fogedgårde og ejerens repræsentant på stedet. 
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Hovedbygningen til Enggå1·d opført omkr. 1640, hvor den mås/w har afløst en 
bindingsværksbygning. Enggårds navn blev først ændret til Gyldensteen i 1720. (Foto : 
V. Bang 1996). 

Denne struktur synes i vid udstrækning også at have været gæl
dende på Nordfyn, hvor der ud af 127 landsbyer har været storgårde 
i 93 landsbyer, hvilket svarer til 73%. De landsbyer, som ikke rum
mede en storgård, synes især at være rydningsbyer i den sydlige del af 
området - byer, som først synes anlagt i vikingetiden eller i den tid
lige middelalder. På Sletten og langs kysten var der en storgård i så 
godt som hver eneste landsby. 

I slutningen af middelalderen kom lavadelen i krise. Mange har 
måttet afhænde fædrenegården til storgodsejere, som har haft mere 
økonomisk bagland, hvorved »den lille stormand« kom i afhængig
hedsforhold til den store. Men mange gårde synes at glide tilbage til 
rollen som skattepligtig, jordegen gård. 

Da man når frem til år 1600, som er valgt som græ nse for den pe
riode, der her ønskes beskrevet, var der blot 19 gårde tilbage, som 
havde bevaret deres hovedgårdsstatus, og dette tal blev frem til 1919 
yderligere reduceret til 16. Ved lensafløsningen mistede 3 gårde de
res jord, og i l tilfælde blev gården solgt fra eller solgt ved almindelig 
handel, hvorefter vi er nede på 12 herregårde til rest på Nordfyn
eller bare 9o/o af de 137 kendte gårde i middelalderen. 

Det har været en lidt trist udvikling, men regner man de gårde 
med, som engang var storgårde, og som stadig ligger på deres gamle 
pladser, findes der dog ca. 85, hvoraf ca. 60 stadig er i drift som land
brug, heraf endda adskillige storlandbrug. Og det er da positivt. 
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