Kirkeby kirke

Der ga r rygter i Kirkeby sogn om, at ha ndvø rkere, prø st og menighedsra d ved en restaurering i nyere
tid kom pa sporet af en gammel trø kirke. Om det er rigtigt har ikke kunnet bekr ø ftes.
Sa vi holder os forel½big til Traps optegnelser om kirken. Kor og skib skal s a ledes vø re bygget i den
romanske periode (1075-1250) af ra kampesten. Sokkelen besta r af to skifter, profilerede tilhugne
granitsten, ligesom hj½rnerne og et par skifter over sokkelen er tilhuggede.
I skibets nordside var oprindeligt kvinded ½ren, som nu er tilmuret. Indvendigt ses spor af den ½verste
d½rstolpe.
Ta rnet og va benhuset er bygget til i den senere middelalder. Ved biskop Jacob Madsens visitats i 1589
karakteriseres ta rnet som vel ved hø vd; efter svenskerkrigen 1657-60 ma tte ta rnet dog som andre dele
af kirkebygningen gennemga en omfattende restaurering, da den ene mur var vø ltet. Ta rnet var
indvendig opf½rt af granit og udvendig af munkesten, men p a grund af skr½belig blev det n½dvendigt at
tage ta rnet helt ned i 1890 og opf½re det af nyt, hovedsagelig i de gamle former med gavle i nord-syd.
Det er muret i vendisk forbandt
Va benhuset er mod syd; gavlene pa sa vel va benhus som ta rn er kamtakkede og prydet med blø ndinger.
Trappeta rnet er ligeledes mod syd.
Oprindeligt har kirkerummet haft et fladt trø loft og mindre vinduer (romansk buestil), men senere blev
kirken overhvø lvet og st½rre vinduer sat i. 1589 angives at vø re 2Æ hvø lvinger med trø loft over koret.
Indtil omkr. 1920 var der bevaret 2 tilmurede rundbuevinduer i koret mod nord og ½st, men da man
byggede sakristiet til mod nord gik dette tabt. Over alteret ses det andet romanske vindue endnu bevaret.

Kirkens ø ldste inventar er ubetinget d½befonten., som h½rer til den midtfynske type.

Kirkeby kirke er ikke rig pa udsmykning. I 1963 afdø kkedes spor af gamle kalkmalerier, men sa
ubetydelige, at Nationalmuseet fordrede dem kalket over.
For personalhistorikeren frembyder kirkens to messinglysestager fra 1581 dog en vis interesse. Her
finder vi navnene pa 3 af sognets "ledende mø nd" i 1500-tallet - herredsfoged Hans Hellesen, Egebjerg,
J½rgen Ipsen til Slø bø kga rd og sognets prø st Niels Juul.
Af en vis ø lde i kirken fremsta r ellers kun kirkens klokke: Me fecit Friderich Holtman Hafni ø , lyder
den latinske indskrift. Vi fa r dog ogsa den oplysning, at klokken er omst½bt den 22. september 1705.

Pastoratets gamle kaldsbog fortø ller os, at "i sommeren 1868 blev det indre af kirken fornyet; nyt gulv
blev lagt med fliser og nye stole blev indrettede med egetr ø smaling; kun prø dikestolen blev uforandret
pa egetrø smalingen nø r; et nyt og st½rre knø fald blev indrettet om alteret, som blev omgivet med
fjellegulv; alteret selv blev flyttet ud fra v ø ggen og bag alteret indrettet gang og stol for pr ø sten; en ny
altertavle, forestillende Kristus som segner under korset blev indsat i stedet for den gamle, som
forestillede Paulus pegende pa alteret i Athen for en ukendt Gud.
Den gamle altertavle var intet kunststykke, det er den nye heller ikke, men glimrende i farverne".
Kunstneren her er malermester Syrak Hansen, Fa borg.

Efter kirkens overgang til selveje 1. juli 1919 skete der igen omfattende forandringer. Kirken fik en ny
prø dikestol, som dog igen er afl½st af den oprindelige. Ligesom kirken omkring dette tidspunkt ogs a fik
sit f½rste orgel, bekostet af sognets store mø cen Rasmus Nielsen, Slø bø kga rd.
Overvejelserne med at fa koret udsmykket tog sin begyndelse ved et menighedsm ½de den 28. juli 1919.
En indsamling i menigheden skaffede ca 7500 kr. og sidst i september 1921 var arbejdet tilendebragt.
"Her har kunstneren skabt et pa en gang alvorligt, enkelt og rigt indtryk. I midten lyser som en str a lende
blomst det lille, dybe, rundbuede vindue med gr ½nne og r½de farver. Over det og ved siden er
Bebudelsen malet al fresco: En fin og kvindelig Maria kn ø lende til venstre, en sk½n engel til h½jre,
foroven svø ver duen. Skulle man sammenligne gruppen med noget i dansk kunst, m a tte det blive

Skovgaardernes religi½se billeder, hvilket jo for resten er ganske naturligt, da Johannes Kragh i sin tid
har vø ret beskø ftiget ved dekorationen af Viborg Domkirke. Under frescobilledet har kunstneren
anbragt et kalkstensrelief med lammet; et arbejde af smuk dekorativ virkning. Og foran det st a r sa
alteret, en vø gtig plade pa fire runde st½tter, alvorligt og enkelt. Og det brogede vindue, frescomaleriet,
kalkstensrelieffet, granitaltret .... er tilsammen af en blid og st ø rk helhedsvirkning".
[Samtidig anmeldelse af en magister Faaborg, optrykt i Svendborg Avis ??]

Series Pastorum - Kirkeby sogn
Kirkeby og Lunde sogne 1536-1644
1/. Hr. Olrick -1541
Formentlig den sidste prø st kaldet til embedet f½rend reformationen i 1536. Efter reformationen tyder
meget pa , at han bosatte sig i Svendborg og overlod embedsf ½relsen til en kapellan, vel nok pa grund af
vanskeligheder ved at omstille sig fra katolicismen til den lutherske l ø re. Han d½de i 1541.
2/. Niels Juul 1558-85
Kirkeby og Lunde sogne blev i 1541 annekteret til St. Nicolaj sogn i Svendborg, og Niels Juul har
muligvis fungeret som en slags kapellan for Svendborgpr ø sten fra 1541-58, indtil Kirkeby og Lunde
igen fik deres egen prø st efter ans½gning fra Svendborgprø sten, som ikke fandt, at han med god
samvittighed kunne betjene de to sogne. Midfaste s ½ndag 1558 indgik Svendborgprø sten og den nye
prø st til Kirkeby og Lunde sogne, hr. Niels Juul et forlig om, hvorledes Svendborgpr ø stens underhold
skulle sikres i overensstemmelse med collatsbrevets bestemmelser fra 1541. Niels Juul n ø vnes sidste
gang i 1585, men n½jagtigt hvorna r han er d½d, vides ikke. Hans hustru hed Apelonie (en liden kvinde),
med hvem han fik flere b½rn.
3/. Hans Lauritsen 1585-1619
F½dt omkring 1560 i Espe. Han er s½n af davø rende prø st hr. Laurits Jespersen sammesteds. Gift med
formanden Niels Juuls datter, Magdalene Nielsdatter Juul. I a rene 1585-88 er han tiltra dt embedet som
prø st ved Kirkeby og Lunde sogne, hvor han i 1589 fik et godt skudsm a l af biskop Jacob Madsen: "god
stemme til den kirke, prø diker godt". D½d 1619.
4/ Claus Nielsen Juul 1619-1644
S½n af tidligere prø st ved Kirkeby og Lunde sogn, hr. Niels Juul. Fungerede i en a rrø kke som degn i
Kirkeby sogn. Blev den 26/10 1619 ordineret i Hillerslev kirke. Ved kong Christian IV`s anordning af
20/11 1637 bestemtes, at Kirkeby sogn efter Claus Nielsen Juuls d ½d skulle annekteres til Ollerup sogn,
og Lunde sogn skulle til Stenstrup. Han d ½de i 1644, og er sa ledes den sidste af prø sterne ved Kirkeby
og Lunde sogne.

Kirkeby og Ollerup sogne 1644-1970
5/Anders Pedersen Arrhensis 1644-1657
F½dt 10/8 1602 i Tranderup prø stega rd pa Ør½, hvor hans fader Peder Andersen Vendelbo var prø st.
Ordineret 6/12 1628 i Hospitalet i Odense som pr ø st til Ollerup sogn. Blev tillige prø st i Kirkeby sogn i
1644 efter Claus Juuls d½d, indtil sin d½d i 1657.
6/ Peder Jensen Zeuthen 1657-1680
F½dt 1617 i Odense, hvor hans fader mag. Jens Zeuthen var sognepr ø st til Sct. Knuds kirke. Blev 25/7
1655 ordineret til kapellan hos forgø ngeren Anders Pedersen Arrhensis, efter hvis d½d han i 1657 blev
sogneprø st ved de to sogne. Han ø gtede Maren Andersdatter, f½dt omkring 1637, datter af ovennø vnte
Anders Pedersen Arrhensis. Peder Jensen Zeuthen d½de 1680, 63 a r.
7/ Lauritz Jacobsen Achthonius 1680-1709

F½dt 1641 i Åstrup prø stega rd pa Fyn, hvor faderen hr. Jacob Christensen Achthonius var sognepr ø st.
Han blev omkring 1670 ordineret som kapellan til forg ø ngeren hr. Peder Jensen Zeuthen; efter dennes
d½d i 1680 blev han ansat som sognepr ø st ved de to sogne. Han var gift med den tidligere pr ø sts enke
Maren Andersdatter, som d½de d. 18/11 1705. Hr. Achthonius d½de d. 8/2 1709. Begge ligger begravet
i hvø lvet grav i ta rnet til Ollerup kirke. Pa vø ggene omkring denne begravelse blev malet de 4
evangelister.
8/ Vitus Jensen Bering 1709-1753
F½dt 10/12 i Ronø s, Udby sogn, hvor faderen hr. Jens Pedersen Bering var sognepr ø st. Ordineret til
sogneprø st for Ollerup og Kirkeby menigheder d. 31/5 1709 af biskop Christian Rudolph M ½ller i
Odense Hospitalskirke. Blev 5/10 1735 indsat som provst i Sunds herred. Han blev begravet d. 30/7
1753 under skriftestolen i Ollerup kirke.
9/ Thomas Mortensen Bredsdorff 1753-1773.
F½dt 1720 i Brø dstrup v. Fredericia som s½n af dervø rende prø st hr. Morten Thomsen. Han var en
overgang kapellan i K½lstrup, f½rend han i 1753 kom som ny prø st til Ollerup og Kirkeby. 1754 ø gtede
han Cathrine Stoud Balslev, en datter af hr. Jens Balsl ½w i Tommerup. Blev i 1773 forflyttet til
nabosognet Vester Skerninge, hvor han d½de 14/9 1790. I 1761 opf½rte han et nyt stuehus til
prø stega rden i Ollerup.
10/ NIels F炣 ns 1773-1787
F½dt 1718. Lø rer ved den latinske skole i Kolding. Blev i 1755 ordineret som pr ø st pa Drej½, hvorfra
han i 1773 kom til Ollerup og Kirkeby. Han d ½de d. 19/4 1787.
11/ Rasmus Jacobsen Faaborg 1787-1797
F½dt i 1742 i Jylland; klokker og kateket ved Sct. Hans kirke i Odense, indtil han i 1787 kom til
Ollerup og Kirkeby. Han var gift med Sophie Amalie Wamberg, en datter af klokker Wamberg i
Odense; havde de to sidste embedsa r Preben Lihme, senere prø st pa Drej½, til kapellan. D½de d. 13/5
1797.
12/ Jacob Christensen 1797-1821
F½dt i K½ng 1757. Blev i 1788 ordineret til pr ø steembedet pa Drej½. I 1797 tiltra dte han embedet i
Ollerup og Kirkeby og 2 a r senere blev han udpeget til provst i Sunds herred. han var gift med
Margrethe Christence Behr fra Grena . D½d d. 13/9 1821.
13/ Thomas Christian Bredsdorff 1821-1838
F½dt 1795 i Vester Skerninge; s½n af provst Morten Thomsen Bredsdorff sammesteds, alts a en s½nnes½n
af ovennø vnte Thomas Mortensen Bredsdorff. Blev i 1821 pr ø st i Ollerup og Kirkeby. Tre a r efter
ø gtede han Rasmine M½ller, en datter af biskop M½ller pa Lolland. Blev 1838 forflyttet til Vissenbjerg
sogn, hvor han d½de d. 17/1 1847.
14/ Jens Sophus Brandt 1838- 1898
F½dt 3/1 1812 i Gamtofte; s½n af pastor Gomme Jacob Brandt og Christiane Magdalene f. Haasum.
Student 1829. Teologisk kandidat fra K½benhavns Universitet 1836; kaldet 25/9 1838 til pr ø st for
Ollerup og Kirkeby, da kammerherre Holsten-Lehn til Hvidkilde for sidste gange ud ½vede jus
proponendi. Samme a r ø gtede han i Sct. J½rgens kirke i Svendborg Margrethe Eline lange, datter af
proprietø r Lange til Åstedga rd v. Fredericia; hun d½de 17/1 1865. Tre a r efter ø gtede han Alberta

Christine Petrea Eilskov, datter af kancellier a d Eilskov i Odense. Blev ved kong Chr. IX`s
regeringsjubilø um 15/11 1888 udnø vnt til Ridder af Dannebrog. Holdt d. 25/9 1898 sit 60 a rs
embedsjubilø um og udnø vnt til Dannebrogsmand. Han d½de 15/12 1898 i Ollerup prø stega rd.
15/ Hans Peter Pontoppidan 1899-1905
F½dt 23/9 1860 i Fredericia som s½n af sogneprø st Dines Pontoppidan og hustru Birgitte Marie
Christine f. Oxenb½l. Teologisk kandidat 1885. Medhj ø lper hos sogneprø st Jensen i Åster Skerninge.
Marts-okt. 1886 personel kapellan hos sognepr ø st Licht i Horne. Okt. 1886 kaldet til sognepr ø st til
Ta rup-Kvols-Borris sogne i Viborg stift, hvorfra han efter 7 a rs forl½b forflyttedes til Storvorde og
Sejlflod sognekald ligeledes i Viborg stift. Marts 1899 kom han til Ollerup og Kirkeby. Han var gift
med Dorothea Louise Schmidt, f½dt 25/12 1863 som datter af judikiarius ved overretten i Viborg J ½rgen
Ludvig Schmidt og hustru Betty, f½dt Morville. Under 14/2 1905 blev han kaldet som sognepr ø st for
Spjellerup og Smerup sognekald i Sjø llands stift. Han var broder til digteren Henrik Pontoppidan og
prø sten Morten Pontoppidan.
16/ Viggo Peter Balslev Clausen 1905-1937
F½dt 27/5 1871 i Tj½rnelunde, Finderup sogn, Holbø k amt, hvorfra forø ldrene Kristen Josefsen
Clausen (f½dt i Ør½sk½bing 1842) og Martine Henriette Balslev (f½dt i Ha rslev 184) hurtigt flyttede.
Det meste af sin barndom tilbragte han i Thy og Hanherrederne, hvor faderen havde forskellige
prø steembeder. Student fra Viborg Katedralskole 1890. Teologisk kandidat 1897. 1899 ordineret som
medhjø lper hos valgmenighedsprø st Nielsen, B½vling-Lemvig. Sogneprø st for Ollerup og Kirkeby
menigheder 1905, provst for Sunds herreds provsti 1928. Han var gift med Ingeborg Laura Margrethe
Brandt, f½dt 13/1 1882 i Sct. Jacobs sogn, K½benhavn som datter af oberstl½jtnant Jacob Frederik
Brandt, Hellerup og hustru Anna Benedicte Lucia Seehusen (Jacob Frederik Brandt var s ½n af
ovennø vnte Jens Sophus Brandt).
Viggo Clausen var den f½rste sogneprø st i Ollerup valgt i henhold til menighedsr a dsloven af 1903. I
hans tid blev kirkerne i Ollerup og Kirkeby smukt istandsat. I Ollerp kirke udf ½rtes en del
trø skø rearbejde af hans hustru,d er var uddannet malerinde og billedsk ø rer fra det kgl akademi i
K½benhavn. Efter prø stega rdens brand i 1935 gjorde han et stort arbejde for at den nye pr ø stega rd, der
stod fø rdig et a r efter branden, kunne blive en god og smuk bolig; det lykkedes ogs a at forene de gamle
traditioner med moderne ha ndvø rk. Pastor Clausen afgik ved d½den d. 31/7 1937.
17/ Niels Hansen 1937-1963
F½dt 15/8 1893 i Rauns½, Vester Nykirke sogn; s½n af ga rdejer Ludvig Hansen og hustru Kirstine
Marie Pedersen. Student fra Ribe Katedralskole 1914, teologisk kandidat fra K ½benhavns Universitet
1920. Niels Hansen blev i 1921 sognepr ø st i Staby ved Ulfborg, Ribe stift, hvor han var til han i april
1932 blev residerende kapellan ved Hans Tausens kirke i K ½benhavn. I 1937 og indtil sin afsked 1963
var han sogneprø st i Ollerup og Kirkeby, hvor han boede til sin d ½d.. Han var gift med Maja Iversen,
f½dt 24/12 1897 i M½borg sogn, Viborg stift, datter af sogneprø st Anders Kristian Iversen og hustru
Maja Larsen.
18/ Thorkild Balslev Clausen 1964-1969
F½dt 14/3 1912 i Ollerup; s½naf provst Viggo Peter Balslev Clausen og hustru Ingeborg Laura
Margrethe Brandt. Student fra Svendborg Statsgymnasium 1930; teologisk kandidat fra K ½benhavns
Universitet 1939, hvorefter han var lø rer ved gymnastikh½jskolen i Ollerup til han i 1941 blev kaldet til
sogneprø st for Vejlby og Horna menigheder i A rhus stift; herfra kom han i 1951 til Vedsted i Haderslev
stift; 1954 til T½ll½se i Roskilde stift, fra 1956-64 tillige provst for Merl ½se-Tuse herreders provsti; var
sogneprø st for Ollerup og Kirkeby menigheder 1964-69. Fra 1969 sognepr ø st for Veerst og Bø kke
menigheder i Ribe stift. (Ma tte under krigen 1940-45 i december 1944 flygte til Sverige p a grund af at
deltage i modstandsbevø gelsen; blev feltprø st ved de danske styrker i Sverige - var i 1946 feltpr ø st for

de danske styrker i Storbritanien (juni-november); var feltprovst ved Den danske brigade i Tyskland juni
1947 til september 1949). Han var gift med Ruth Jessen, f ½dt 13/12 1912 i Va bensted, Lolland,d atter
af forpagter Adolf Georg Carl Jessen og hustru Emilie Vendelboe Christiansen, Nielstrup, V a bensted
sogn.
19/ Erik Storm
F½dt den 24.maj 1920 i K½benhavn, s½n af bogholder Karl J½rgensen og hustru Inga Lucia Pedersen.
Den 3. januar 1943 gift med Elna Harriet Petersen, f½dt den 18. juni 1920, pa Frederiksberg.
Udlø rt ved handel og kontor i A/S Dansk Svovlsyre & Superphosphat-Fabrik 1936-39. senere bl.a
bogholder ved Brede Klø defabrik og Philips A/S. 1945 ansat i A/S Ferrosan , K ½benhavn, her
regnskabschef fra 1947 til 1967.
Realeksamen, handelsmedhjø lpereksamen 1938. Diverse faglige kurser. Klassisk-sproglig
studentereksamen fra Akademisk Kursus 1943. Efter fritidsstudier teologisk embedseksamen fra
K½benhavns Universitet sommeren 1965.
Residerende kapellan ved Husum kirke, K½benhavn, den 1. december 1967, sognepr ø st for Ollerup og
Kirkeby menigheder i Fyens stift den 25. september 1970.
Ordineret i Helsing½r domkirke, Sct. Olai kirke den 15. december 1967.

Pontoppidan
Slø gten og navnet.
Den yngre slø gt Pontoppidans stamfader
Hans Mickelsen.
få dt ca 1590, då d ca 1638, var sogneprø st til Longelse og Fuglsbå lle pa Langeland.
Han var gift anden gang med
Pernille Hansdatter
Datter af sogneprø st til Kirkeby og Lunde Hans Lauridsen (1560-1619) og Magdalene
Nielsdatter Juul. I dette ø gteskab var der 9 bå rn, af hvilke den yngste, Dines Hansen
Langeland (1633-1709), blev sogneprø st i Så nder Broby, hvorfra hans bå rn tog navnet
Pontoppidan.
Om Hans Lauridsen beretter Ollerup-Kirkeby kaldsbog af 1848, Kirkeby sogn, f å lgende:
"Da biskop Jacob Madsen d. 1. maj 1588 visiterede i Svendborg, bem ø rkede han: "Her.
Hans Lauritss'i Kerkeby og Lunde clager, att hand giffver 7 Tr., 1 Pund Korn ti l
Sogneprø sten til S. Nicolai Sogen, att han motte hauffue den fri, oc Sognep ø sten, som
af Arilds Tid haffuer hagd saadanne Bekendelse, fordi de to Sogner haffuer ligg et til S.
Nicolai Alter, beger gerne at ske kunde, om hand kunde naa noget andet i Steden . Thii
han haffuer ringe Lå n, saavelsom den anden Sogneprø st ibid."
Ved kongebrev af 7. juni 1594 fritoges han for denne afgift. I ans å gningen om denne
gunst skriver han om sig selv: " jeg fattige unge Mand", ligesom han udtaler, a t det
kniber for ham, hans fattige hustru og bå rn.
I kaldsbogen sta r endvidere:
"Samme biskop visiterede i Kirkeby 27. marts 1589 Sk ø rtorsdag. Han la da i Kirkeby
prø stega rd om natten, men bemø rker, at der var kun ldien plads, og at ga rden var
meget arm. Om prø sten hans Lauritzen fortø ller han, at han dengang var 29 a r gammel,
så n af hr. Laurits i Espe, ahvde en god stemme og pr ø dikede godt, at han var gift med
formanden Niels Juuls datter Magdalene, med hvem han havde 1 barn, 1 a r gammelt,
ved navn Niels; konens moder, altsa Niels Juuls enke, Apelonie, en liden kvinde, nå d et
tarveligt ophold hos dem. Ved visitatsen skø rtorsdag prø dikede Hans Lauritzen over 1.
Cor. 11 om nadveren:
1) Hvad giver den,
2) Hvorledes forberede vi os til nadveren ......"
I a ret 1595 den 30. oktober, visiterede samme biskop i Kirkeby, og formodentlig har
Hans Lauritzen da endnu vø ret prø st der, da han nemlig blot bemø rker: "omnia salva,
sit gloria Deo."
Kirkeby kirke er den samme, som da Hans Lauridsen var pr ø st der og i det
allervø sentligste uforandret. Kirkeby prø stega rd er blevet en bondega rd, der endnu
bevarer navnet; den er nu ombygget, men omgivelserne er - navnlig ned imod a en som i gamle dage.
Hans Lauridsen var broder til den ø ldre slø gt Pontoppidans stammoder Anna
Lauridsdatter (1579-1670) gift med Erich Knudsen (1568-1631), hvis b å rn , der ogsa
alle var få dt i Så nderbroby, allerede pa Christian IV's tid havde taget deres slø gtsnavn

derfra.
Slø gterne Pontoppidan er sa ledes af fø lles oprindelse, idet de, som allerede Giessing
og hans hjemelsmø nd vidste det, begge kan få res tilbage til
Jesper Lauridsen * 1490.
Bonde i Vester A by i Sallinge. Hans Lauridsens og Anna Lauridsdatters farfader.

Stenstrup og Lunde prÆ sterne 1580 - 1971
Af Alfred Abrahamsen, Lunde.
Under udarbejdelsen af denne lille prø stehistorie for Stenstrup og Lunde sogne er
afbenyttet f㟾 lgende arkivalier:
Kirkeb㟾 gerne for Stenstrup og Lunde 1679-1892
Paul Nedergaard: Danske prø ster og sognehistorie 1849-1949.
Biskoppernes kollatsprotokol for 1700-tallet
Biskoppernes visitatsbog 1730-1845.
Pastor Hiorts indberetning for 1690.
Forskellige andre dokumenter fra bispearkivet.
Viberg`s prø stehistorie.
Den gejstlige skifteprotokol 1680-1730 (Sunds herred).
Jakob Madsens visitatsbog 1589-1606.
Mundtlige beretninger.
Lunde i November 1971.
Alfr. Abrahamsen
Om prø sterne for Stenstrup og Lunde menigheder er intet fundet optegnet f å r 1580.
Hvorledes det har forholdt sig med kaldet pa den katolske tid, vides der intet om. Ifå lge
”Danske Atlas½ - a r 1768 skal Stenstrup kirke vø re indviet i a ret 1372, der ogsa pa den
tid bleven udstedt afladsbreve ”til bedste for Stenstrup kirke½ , men dette med
indvielsen betyder ikke, at kirken har sta et fø rdigbygget dette a r, den kan vø re
underkastet en reparation eller omlavning, sa der er bleven afholdt en indvielsesfest
bagefter. Na r kirken pa den tid har fa et pavens stadfø stelse pa og ret til at sø lge aflad,
da sta r det klart, at den har manglet penge til et eller andet form a l. Om Stenstrup
dengang har vø ret et selvstø ndigt embede eller hå rt andetsteds hen, kan der ikke
udtales noget om, dette er fuldstø ndig bergavet i fortidens må rke. Den få rste prø st her i
Stenstrup, som vi med fuld sikkerhed ved navnet p a , var:

Gregers Rasmussen Krag (ca 1580-1608)
Takket vø re den fynske biskop, Jakob Madsens visitatsbog, der er bevaret fra ha ns
embedstid og findes pa Landsarkivet i Odense, fa r vi under hans få rste visitats her i
Stenstrup kirke god rede pa prø sten, hans familie og kirken, som han har ridset en lille
tegning af i hans bog. Selv om denne tegning ma ske synes os lidt naivt og ubehjø lpelig
som tegnet, sa giver den alligevel et lille billede af kirkehuset, som det sa ud for 400 a r
siden. Det er en sommerdag - den 30 juli 1589 - at biskoppen m å der i kirken til
gudstjenesten, som var kl. 10 om formiddagen. Jakob Madsen fort ø ller, at prø sten, hr.
Gregers Rasmussen Krag er 40 a r, han har en velkingende stemme og prø diker ogdt.
Hr. Gregers havde få rst vø ret kapellan her et par a r men nu prø st pa ottende a r. Han
var få dt i Espe og var gift anden gang og havde haft syv bå rn med sin få rste hustru.
Den anden hustru hed Elisabeth, og var datter af pr ø sten, hr. Jens i Ulbå lle - med
hende havde han tvillinger, der då de straks efter få dselen. Der var brudefolk i kirke.
Videre siger bispen, at prø stefolkene boede i en bondega rd der ma altsa dengang ikke
have vø ret nogen egentlig prø stebolig. Om hr. Gregers vides ellers intet, han ma vø re

då d omkring ved 1608, thi nø vnte a r, da er det hans så n, som er efterfå lger i embedet.
Hr. Gregers Rasmussen havde i sine to ø gteskaber i alt 18 bå rn.

Knud Gregersen Krag (1608-1638)
Knud Gregersen Krag var så n af formanden, hans få dselsa r kendes ikke. Pa den tid
få rtes ingen kirkebog, denne forordning om kirkebå gerne kom få rst et hundrede a r
senere - heller ikke nogen collatsprotokol er bevaret få r 1730, sa det er kun meget lidt
eller intet, at vi ved om denne prø st. Af nogle embedsskrivelser, som er bevaret fra den
tid, erfarer vi i 1631., at han da var gift og havde syv bå rn, hvoraf det yngste kun var to
a r gammel. Stenstrup, der var et enligt kald, synes ogsa at have vø ret et fattigt kald.
Knud Gregersen ma have klaget til stiftså vrigheden, der igen har ladet det ga videre til
kongen anga ende den jamrende Stenstrupprø st, men det er få rst 10 a r senere, at der
sker en omannexering indenfor de fire kirkesogne, Stenstrup, Lunde, Kirkeby og
Ollerup sa ledes, at Lunde, der tidligere hå rte til Kirkeby, nu blev henlagt til Stenstrup.
Hr. Knud var sjø leså rger her i 30 a r til sin då d 1638 - herefter få lger:

Peder Nielsen Falster (1638-1639)
Navnet tyder pa , at denne prø st ma vø re få dt pa Falster - eller muligvis hans far, der har
antaget navnet. Peder Nielsen var få rst residerende kapellan i Snå de, få r han kom til
stenstrup, hvpr han kun var et a rstid, da han i 1639 forflyttedes til Skt. Hans sogn i
Odense - hverken hans få dsels- eller då dsa r kendes. Peder Nielsen Falster blev
efterfulgt af:

Hans Pedersen Langeland (1639-1675)
Hans Pedersen var få dt 1612 og antagelig pa Langeland, han blev kaldet til sogneprø st
for Stenstrup menighed den 31 oktober 1631. Han var to gange gift. F å rst med Mette
Hansdatter fra Longelse, med hvem han havde to s å nner. Anden gang gift med Kirsten
Jensdatter Få ich fra Kå benhavn og havde i dette ø gteskab en så n. Da hr. Hans då de i
1675 var denne dreng , Arent Hansen kun 12 a r gammel, men, allerede dagen efter
då dsfaldet - altsa medens sogneprø sten endnu la lig hjemme i prø stega rden - må dte fru
Anna Vind fra Lå jtved, salig Arent von Kulaus efterleverske op i hjemmet, og ti lbå d
prø steenken, at hun ville tage den faderlå se dreng med sig hjem, bekoste hans
uddannelse til prø st og helt igennem så rge for ham, til han fik sin teologiske eksamen,
hvad moderen selvfå lgelig var glad for - et meget smukt trø k af fru Anna Vind, der sad i
sma ka r med mange bå rn, hendes mand Arent von Kulau, var då d midt under
svenskekrigen i 1658, hun sad da tilbage med ni ukonfirmerede b å rn.
Denne prø steså n, Arent Hansen, blev senere prø st her pa Fyn, en så n af ham, Hans
Arentsen,d er ogsa blev prø st - få rst i Ryslinge og herefter i Kvø ndrup, hvor han na ede
at blive provst få r sin då d i 1775, han antog faderens få debys navn, Stenstrup, til sit
efternavn. Stenstrup prø stekald var enligt, men det synes ogsa at have vø ret et meget
fattigt kald, hvor prø sterne har jamret hå jlydt over ”dette kalds slette udkomme½ , thi der
foreligger en del skrivelser anga ende omannexering af sognene, Stenstrup, Lunde ,
Kirkeby og Ollerup, men den forandring, som sker i 1637 fik den forrige Stenstr upprø st
ikke nogen gavn af, da han då de a ret efter. Allerede i 1631 og nogle a r efter veksler
stiftå vrigheden og kongen skrivelser anga ende forbedring af Stenstrupkaldet, men,
endelig i 1637 er den gamle konge, Kristian den fjerde bleven tr ø t af den megen

jammer ba de fra den ene og den anden side, det er ga et hans hoved for nø r, thi under
20 november 1637 befaler han få lgende: ”At na r prø sten i Kirkeby, som nu er gammel
då r, da skal Lunde annexeres til Stenstrup og bemeldte Kirkeby til Ollerup, s a ledes, der
nu kun bliver to prø ster i de fire sogne, hvor der få r var tre½ - fø rdig, basta, den hå je
landsfader havde talt, nu skulle det vø re slut med al den parlementering og
prø stejammer. Men, få rst i a ret 1644 behagede det hr Claus Nielsen Juul i Kirkeby at
liste bort fra denne verden til fordel for Stenstrupprø sten. Hvormeget hr. Hans i
Stenstrup har mø rket til forbedringen af hans embede vides intet om. Hans Peder sen
Langeland då de i 1675, og efterfå lgeren for Stenstrup og Lunde menigheder blev:

Peder Jespersen Richard (1675-1688)
Han var få dt pa Helgoland 1647, hvor faderen, Jesper Hansen dengang var bosat, han
blev senere sorenskriver i Norge. Peder Jespersen var under studeringerne tre a r i
udlandet fra 1669 og til 1672. I en alder af 28 a r blev han den 15 maj 1675 kaldet til
sogneprø st for Stenstrup og Lunde. Han blev den 23 oktober 1678 viet i Svendbor g til
ra dmand, Poul Boesens enke, Bodil Madsdatter Friis. Hun medbragte i ø gteskabet to
piger, hvoraf den ene blev gift med efterfå lgeren her i embedet - den anden, Bolette,
levede alle dage ugift og boede i sin livstid i et af de to huse, som Peder Jes persen
kå bte og indrettede til beboelse for prø steenker.
Hr Peder blev en god stedfar for de to piger og levede lykkelig med sin hustru i et
36-a rigt ø gteskab. Peder Jespersen skal have vø ret en myndig mand med et behageligt
vø sen og en god prø dikant.
Denne prø st synes at have haft et a bent og varmt hjerte for de fattige og
ubehjø lpsomme. Af sine rige midler oprettede han få rst et par huse til prø steenker, hvor
de kunne bo husfrit resten af deres levetid. En sa dan stakkels prø steenke var tit ilde
stillet, na r hun blev ene, hvis hun ikke kunne na at blive gift med eftermanden i
embedet. I 1691 - altsa efter at han var rejst fra Stenstrup - havde han oprett et et legat,
hvoraf renten blev tillagt degneembedet for Stenstrup og Lunde. Kapitalen blev anbragt
i en betryggende få rste prioritet i Lå jtvedga rd.
Under Peder Jespersen er den få rste kirkebog for Stenstrup og Lunde bleven starten
1679. Den er da rlig format og ikke stort stå rre end feks hå jskolesangbogen - den ene
halvdel gø lder Stenstrup, den anden Lunde. Hertil kommer, at den - for at bruge et mildt
udtryk - er meget ma deligt få rt, hvilket gø lder for den få rste af de ø ldste. Ingen af
Stenstrup-Lunde prø sterne har gjort sig nogen anstrengelse for at fa den ordenlig få rt medens de gamle prø ster i sognene omkring os, virkelig har gjort et pø nt arbejde i
deres kirkebå ger, hvor da b, vielser, absolverede og då de er få rt i hvert sit afsnit, sa er
alle ministerialerne i kirkebogen her få rt mellem hverandre, det vil igen sige, at den, der
så ger en da b eller vielse, ma stå ve hele a ret igennem og tit fa r man intet ud af sit
arbejde. Det er klart, at da Kristian den fjerde i 1644 - fire a r få r sin då d - pa bå d at alle
prø ster i landet skulle få re en bog over ”De få dde, då de och egtesamlede i deres
sogn½ , at mange af prø sterne sa skø vt til denne forordning, der gav dem et ekstra
arbejde - mange af dem var pa den tid stø rk optaget af jordens drift, dette gø lder i hvert
fald ogsa vore to prø ster, far og så n, Rasmus og Lars Fog (1730-1813). De fleste
kirkebå ger over hele landet er derfor få rst pa begyndt omkring 1660 eller noget senere mange så gte at snyde sig fra det, men biskopperne fik nu ordre til at p a se om stiftets
prø ster få rte disse bå ger, sa kom der gang i foretagendet. Det synes ogsa , som om

prø sterne her har ladet degnen få re omtalte bå ger, det er nø sten hele vejen, at jeg kan
få lge deres ha nd til omkring 1760 - den sidste af de to Fog her få rte få rte nø sten altid
kirkebogen selv - undtagelsesvis har degnen indfå rt enkelte notater. - I 1688 var Peder
Jespersen bleven doktor i Theologi, samme a r blev han den 8 december kaldet til
kongelig konfessionarius ved Kristian den femte og efter hans då d i 1699 fortsatte
Peder Jespersen hos så nnen, Frederik den fjerde. I 1714 då de Peder Jespersen, han
slap for at skulle overvø re den pinlige episode, da hans konge i 1716 lavede de t
nummer at bortfå re den 16-a rige komtesse, Anna Sophie Reventlow fra Clausholm slot
for samme nat ved venstre ha nd at lade sig vie til hende i Skanderborg Slotskapel. Det
have ihvert fald ikke vø ret Peder Jespersen at den kvindekø re konge havde fa et til at
vie sig til pigen hin nat.
Tre a r få r sin då d - i 1711 - tø nker Peder Jespersen endnu pa sine gamle sogne pa
Fyn, idet han oprettede et legat pa 400 rigsdaler, hvis renter skulle tilfalde de fattige i
Stenstrup og Lunde sogne. Peder Jespersen då de, som få rnø vnte 1714 i Kå benhavn
og opna ede en alder af 67 a r. Enken, Bodil Friis overlevede ham i flere a r, hun var
endnu levende i 1725, da hun satte 125 rigsdaler fast i Svendborg, hvis renter skulle ga
til vedligeholdelse af kapellet ved Nikolaj kirke - ma ske la hendes få rste mand begravet
der.

Hans Gregersen Hiort (1689-1730)
Hr. Hans Gregersen Hiort var få dt i Nyborg - uvist hvorna r. Han var få rst residerende
kapellan ved Nyborg kirke i fem a r fra 1683 til 1688, da han blev kaldet til sogneprø st
for sognene her - antagelig af Egeskovs ejer, der dengang ejede kirken og har vel ogsa
haft jus patronatus til samme. Hans Hiort blev ordineret til sognepr ø st her af biskop,
Thomas Kingo i Skt. Knuds kirke i Odense 23 januar 1689. Han blev gift med Elle n
Poulsdatter Boesen, som var en stifdatter af den forrige pr ø st her, Peder Jespersen.
Deres vielse er antagelig fundet sted her i Stenstrup kirke, hvad jeg nu ikke h ar
underså gt nø rmere.
Hans Hiort var prø st for Stenstrup og Lunde i 41 a r, men han har ikke pa nogen ma de
sat sit minde her nogen steds - eller efterladt noget, der kunne minde om ham. Det var
under midten af hans embedstid den store nordiske krig udbr å d, hvori ogsa Danmark
var indblandet, selv om landet ma ske ikke direkte blev ramt af krigen, sa få ltes det pa
anden ma de ved trykket af store skatter og andet, hvad hr. Hans og sognefolkene her
ogsa mø rket til gavns. Hans Hiort og hustru havde flere bå rn, det kan vø re hans så n,
den Gregers Hiort der nø vnes om sogneprø st ved Frue kirke i Svendborg - en datter at
Hans Hiort og Ellens Poulsdatter, Vibeke Christian Hiort, blev senere gift med den unge
herredsfoged, Niels Brinch, der boede pa Lundega rden efter at hans få rste hustru var
då d i 1716. Hans Hiort då de den 1 maj 1730 og blev begravet i Stenstrup kirke. Madame Hiorthar vø ret hurtig i vendingen. Hun har ikke å nsket skifteretten til at komme
og snuse rundt i Stenstrup prø stega rd mellem hendes og afdå de ø gtefø lles ejendele;
straks da Hans Hiort har lukket sine å jne, lader hun ufortå vent straks ga bud til Frederik
den fjerde med en anså gning om at ma tte hensidde i uskiftet bo - otte dage efter holder
hun den kongelige bena dningsskrivelse i sin ha nd, derfor kunne hun straks stoppe
skifteretten, der nu pa ma nedsdagen efter ø gtefø llens då d, belaver sig pa at komme og

afholde en vurderings- og skifteforretning i prø stega rden. Det hedder sa ledes i Sunds
herreds gejstelighedsskifteprotokol:
Herman Vegner, sogneprø st for Så rup, Skt. Jå rgens menigheder. Hr. Så ren Storm,
sogneprø st ved Nikolaj kirke i Svendborg og Witus Bering, sogneprø st for Ollerup og
Kirkeby menigheder giå re vitterligen:
At vi den 1 juni 1730, som var 30-dagen efter at vel ø rvø rdige og hå jlø rde, Hr Hans
Gregersen Hiort, nu salig hos gud, fordum sogneprø st for Stenstrup og Lunde
menigheder efter hans då delige afgang vare forsamlede i Vor Frue prø stebolig i
Svendborg hos vellø rde hr Gregers Hiort - saasom madame, Ellen, salig hr. Hans Hior`s
efterleverske, aftnen tilforn imellem 10 og 11 for dem var beg ø rendes om ikke at må de i
Sterfboet (då dsboet) dagen efter, da hun var bleven benaadet med at maatte sidd e i
uskiftet bo m.v. efter majestø tens benaadigelsesbrev af 8 maj 1730.
Vi erfarer videre af den kongelige skrivelse, at madame Hiorts å vrige bå rn vare myndige
og i embede uden den yngste så n, som var student, og endnu ikke var fø rdig med sine
studeringer. - Altsaa undgik madame Hiort skifterettens beså g og denne igen blev snydt
for frokosten i Stenstrup prø stegaard den efterfå lgende dag.
Ellen Hiort overlevede sin hensovende ø gtefø lle i 17 aar og då de 12 december 1747 og
begravedes ved siden af sin mand i kirken. Nø ste efterfå lger pa prø dikestolen blev:

Rasmus Davidsen Fog 1730-1777.
Var så n af sogneprø st David Fog og hustru, Giertru Viktoria af S. Varde, Alslev herred i
Jylland. Han blev få dt 26 august 1704, student af Varde 1722 og kaldet som
sogneprø st til Stenstrup og Lunde samme a r, som formanden her då de. Biskoppen
skriver sa ledes i collatsprotokollen:
Jeg, Jakob Lodberg, biskop over Fyens stigt - kennes og vitterliggå r: At, som
hå jvelbaarne, her cammerjunker, Niels Kragh til Egeskov haver kaldet hø derlig og
vellø rd student, Rasmus Davidsen Fog til at vø re stedfortrø der her for Stenstrup og
Lunde menigheder efter den forrige ved då den afgangne sogneprø st, Hans Gregersen
Hiort. Efter det ham derpaa overleverede kaldsbrev af dato 2 nov. 1730, vil vil han v ø re at
indsø tte i embedet af prousten, hr. Henrik Wegner den 1 december 1730.
Jakob Lodberg.
Rasmus Fog blev den 5 april 1731 viet i Ringkå bing til Maren Biå rn Allerup af
Ringkå bing. I - 36 a r skulle disse to mennesker altsa blive prø stefolk for disse to sogne
her. Rasmus Fog og Maren Biå rn havde i alt 10 bå rn - 7 så nner og tre då tre. Disse
mange bå rn synes alle at vø re kommen godt i vej. Den ø ldste så n, Jå rgen Fog fik
prø steembedet for Dalby og Stuberup menigheder pa Hindsgavl. Han blev af sin far den
4 juli 1761 viet her i Stenstrup kirke til jomfru, Cø cilie Leth, som var datter af
herredsfoged, Christian Leth, der havde Lundega rden i eje. En anden datter, Giertrup
Fog, blev 22 oktober 1771 viet til Offer Madsen (vist forvalter pa Lå jtved og efter hans
då d i 1779, blev hun anden gang gift med birkedommer, Bagge Bjerregaard. - Den juni

1746 var der en flot barneda b i Stenstrup prø stega rd, der var en så n, fik i da ben navnet:
Lars Rasmussen Fog. Denne så n blev faderens efterfå lger i embedet. Han blev ba ret til
da ben af Madame, Bek, mademoiselle Graa af L å jtved gik ved siden. Faddere var:
Forvalter, Offer af Hvidkilde og Monsiur, Rasmussen af Stenstrup prø stega rd (ma ske
bå rnenes huslø rer).
Det synes, som om noget af prø stefolkenes familie har haft bolig i prø stega rden pa
deres ø ldre dage. Den 25 maj 1759 skriver pastor Fog i kirkebogen: ”Begravede jeg
min moder, Giertrud Viktoria - salig hr David Fogs enke, i kirken½ . Hun er altsa som
gammel kone kommen her til Stenstrup prø stega rd for at ende sine dage hos sin så n.
En broder til Rasmus Fog synes ogsa at have vø ret her pa sine ø ldre dage, han bliver
ihvert fald begravet her i kirken. Hr. Rasmuss var ogsa streng i sager, hvad angik
lejema l, og det var ikke sa fa piger her fra Stenstrup og Lunde, der ma tte ud pa
kirkegulvet at blive absolveret for synd mod det sjette bud. Denne rubrik for s lige
forseelser forsvinder heldigvis ud af kirkebå gerne i sidste halvdel af 1700-tallet.
Rasmus Fog var foruden at passe sine embedspligter ogsa en dygtig landmand og
stø rk interesseret i landbrugets fremgang. Stenstrup by og sogn var omkring tiden ved
1750 et af de fattigste sogne i herredet, sognet havde kun to ordentlige marker ,
medens sognene her omkring - blandt andet Lunde - havde tre marker. Resten af
jorden til sognet, la hen i et stort overdrev med moser og sid jord. Fog fik bå nderne
overtalt til at opdyrke noget af denne jord ved at lede vandet bort, det lykked es ogsa
tildels, den nu opdyrkede jord kunne forbedre lidt p a avlingen, sa der kunne blive et lille
tilskud til at betale skatter og andre afgifter, selv om fattigdommen var meget stor - Vi
kan bare tage et eksempel: En ga rd pa ca 5 tå nder hartkorn solgtes ved Lå jtveds
separate bortsalg i 1756 for omkring 500 rigsdaler. Sa vi forsta r, at det har vø ret svø re
tider for de forkuede bå nder. Et maleri af Rasmus Fog, som en bekendt af mig en gang
havde set, viste, sagde han, en meget svø r og myndig mand.
Rasmus Fog var svagelig i sine sidste otte-ti a r, og ved at kigge i kirkebogen kan man
se, at hans skrift for disse a r var meget ubehjø lpsom og nø sten ulø selig. I Fogs sidste
seks levea r var så nnen, Lars Fog da ogsa bleven medhjø lper i embedet. Rasmus Fog
då de omkring ved februar i 1777 - fa dage efter skrev hans så n få lgende i Stenstrup
kirkebog: ”Den 5 februar 1777 blev forhenvø rende sogneprø st for Stenstrup og Lunde,
hr. Rasmus Davidsen Fog begravet i Stenstrup kirke. Underlig nok, samme dag
begraves ogsa hans broder, der sikkert ogsa har haft ophold i prø stega rden, kirkebogen
siger sa ledes: ”Den 5 februar 1777 blev Monnesiur, Chresten Davidsen Fog begravet i
kirken½ . - Altsa to brå dre, der fulgtes ad i då den og i graven. Fogs enke overlevede ham
i 18 a r og då de få rst 1795. - Rasmus Fog var den sidste prø st, som fik sit lejested
indenfor kirkens mure, de få lgende prø ster kom ned pa kirkega rden.

Lars Rasmussen Fog 1777-1818
Fulgte altsa efter faderen, som nø ste sjø leså rger for Stenstrup og Lunde menigheder.
Han var, som få r nø vnt, få dt i Stenstrup prø stega rd 1746, blev student fra Odense i
1759 og teologisk kandidat 26 september 1763. I kollatsprotokollen anf å rer den
nuvø rende biskop over Fyns stift, J. Ramus nu - den forhenvø rende bisp, Lodberg var
dengang lige då d, sa ledes:
Jeg, biskop Ramus viterliggå re: At, som det har behaget allernaadigste hans kon gelie

majestø t, Kristian den syvende, at konfirmere og stadfø ste den hø derlige og vellø rde
Studie Theologia, Lars Rasmussen Fog, til at vø re medtjener og kapellan pro persona
ved StenstrupLunde menigheder her i Fyn for at vø re hans fader, velø rvø rdige, Rasmus
Fog, sogneprø st sammesteds, ved hans paafaldende svaghed og skr å belighed udi
bemelte hans embede og af mig i dag i Skt Knuds kirke ordineret ham.
Odense den 27 marts 1771
J. Ramus
Lars Fog blev den 29 oktober 1772 gift med jomfru, Elisabet Kirstine Bendz, hun var
få dt i Revninge 1746, og var datter af bagermester, Morten Bendz og hustru, Sof ie
Caroline. I seks a r var Lars Fog altsa faderens medhjø lper i embedet, og fra 1771 er det
hans smukke, sirlige og faste ha nd, der nu indfå rer ministerialerne i kirkebå gerne for de
to sogne. I prø stehjemmet her voksede der en bå rneflok pa tolv i alt = seks så nner og
seks då tre, sa her har vø ret noget for en husmor at tage sig af. Fog var en god
prø dikant og synes at have vø ret aafholdt i begge sogne, sa vel som hustruen, der tit
blev brugt som gudmor hos bå nderne. I 1786 var den fredsommelige og stilfø rdige
biskop Ramus då d, han blev nu aflå st af den mere energiske og ivrige Thå nnes Bloch,
der straks viser sin myndighed, hvor han kommer frem med sine visitatser. Noget af det
få rste, han falder over, er da bstilfå relserne i kirkebå gerne. Moderens navn blev nø sten
aldrig nø vnt her - kun faderens - det er ikke tilstrø kkelig - siger Bloch, og da han efter
visitatsen i kirken kommer tilbage til prø stega rden, skriver han få lgende i kirkebogen
med sin flydende ha nd: ”Moderens navn bå r, saavel som faderens, indfå res ved
daaben i kirkebogen½ . Fra nu af kan vi få lge biskoppen, hvor han nu kommer pa
visitats, this denne bemø rkning giver han herefter i alle kirkebå ger. I sin visitatsbog
skriver han få lgende:
Onsdagen den 17 maj 1787 visiterede jeg Lunde og Stenstrup menigheder i Stenstr up
kirke, som af Lå ytveeds ejer, S.M. Lange, er bleven smukt istandsat. Med menigh eden
og dens ungdom meget vel tilfreds. Stenstrupdegnen er nu en gammel mand. Pastor
Fog prø dikede meget vel over Esaja. 62-65.
Visitatserne få lger nu hurtig efter hinanden. I 1789 kommer han igen, men denne gang
er han i Lunde kirke. Bloch er stadig tilfreds med ba de ungdom og kirke, men, degnen i
Stenstrup, Peder Biering er nu en gammel mand (vi m ø rker,a t biskoppen godt kunne
tø nke sig at fa den den gamle degn bort). Skoleholder Christensen i Lunde katek iserer
ganske skikkelig (tilfredsstillende). Den 6 juni 1792 er biskoppen atter i Sten strup kirke
til visitats, han er stadig godt tilfreds med ungdommens svar pa kirkegulvet og prø stens
prø diken. Degnen, Peder Biering er nu 84 a r gammel, siger han, der var ingen klage af
nogen slags, prø stega rden var, som altid, smuk vedligeholdt. Der ga r nu seks a r, få r
hans hå jø rvø rdighed igen lader sig se pa disse kanter, men 1 juni 1798 er han i Lunde
igen. Biskoppen udtaler stadig sin tilfredshed med ungdom og menighed. Det

SLØ GTSKRÅ NIKE AF FHV. GARDEJER HOLGER FOGED
Ad slÆ gtens snoede spor 1558 - 1963
Forord.
Na r jeg prå ver pa at finde min slø gts spor tilbage i fortiden, sa begynder jeg
naturligt med de nø re, kendte led og så ger sa led for led tilbage i tiden, indtil jeg ma
opgive at få lge sporet lø ngere.
Nogle led slå res snart, andre er jeg heldig at kunne få lge lø ngere tilbage, men
alle forsvinder de tilsidst.
Jeg sta r med en mø ngde slø gtsdatoer skrevet op. Et stamtrø med mange og
ulige rå dder tilbage i tiden. Men skal jeg fortø lle min slø gtshistorie her, ga r jeg nu den
modsatte vej, begynder lø ngst muligt tilbage pa hovedstammen og ga r fremad i tiden i
kronologisk orden. Slø gtled for slø gtled.
Men vil vi forsta deres historie, ma vi så ge at finde frem til de muligheder deres
tid gav dem, som de tø nkte og handlede ud fra.
Fa lidt kå d pa historiens skelet, og fa de ma ske fa og sma ting med som er
bevaret i slø gten eller i de officielle dokumenter.
De fleste af de skriftlige oplysninger her skyldes lokale historiegranskere. Jeg
har blot så gt at samle de spredte ting sammen og give dem mere liv og sammenh ø ng.
Jeg vil nu begynde lø ngst muligt tilbage og prå ve at få lge mine aner fremad i slø gtens
snoede spor.

PrÆ sterne
Den forfader, jeg da na r tilbage til er prø sten Niels Juul, min f.f.f.m.f.m.f.f.f.f. = f.
for far og m. for mor, 10 slø gtled tilbage i tiden.
Han var prø st for Kirkeby og Lunde pastorater og boede i Kirkeby gamle
prø stega rd. Han var den få rste prø st i Kirkeby efter Reformationen i 1536. Dengang var
der nok ingen reformerte prø ster at fa , de skulle få rst uddanes, sa den gamle, skikkelige
, katolske prø st beholdt embedet sit livs tid ud, han skulle blot f å lge de nye kirkeregler.
Hr. Olrick boede dog vistnok i Svendborg sine sidste a r og holdt kapellan ved
kirkerne. Han då de i 1541 og nu blev de to kirkers embedsfå relse og indtø gter lagt
under Sct. Nicolaj kirke i Svendborg (muligvis med Niels Juul som kapellan).
Fra Nikolaj kirke er der mindst 1 mil - 7Ø km - til den nø rmeste af kirkerne,
Kirkeby, og selvom adelsvejen mellem Svendborg og Odense, dengang fra Jernskovs
Hjå rne drejede mod nordvest over Brudebro nø r Slø bø kga rd, ret tø t ved Kirkeby kirke,
for derfra at passere det gamle Tingsted for Sunds Herred, forbi Lunde kirke og
gennem Bobjerg, na til Kvø rndrup, og der krydse den gamle KOngevej over Fyn til det
slesvigske, ja sa var alle veje i Danmark slet holdt dengang.
Sa i 1554 klager den nye sogneherre hr. Christen Clausen Skrok, prø st i Nikolaj
kirke, sig over at de to sogne var sma "og intet har at avle pa ", og at han ikke kunne
betjene dem "uden forså mmelse og stor sjø lekvide". Sa han tillod, at de to sogne igen
ma tte fa egen sogneprø st.
Samtidig beklager han sig dog over, at hans bysognefolk "for deres fattigdoms
skyld" ikke kunne hjø lpe ham.
I 1558 na ede parterne midfaste så ndag frem til at den nye Kirkeby prø st hr.
Niels Juul a rligt skulle svare hr. Skrok landgildet af Lunde prø stega rd: 1 å rte rug, 1 å rte
byg, 1 lam, 1 ga s og 2 hå ns endvidere 1 pund byg, 1 pund rug og 1 lø s hå til hans hus

hus, som han selv skulle hå ste og bringe til Svendborg.
Det var ikke fedt at vø re prø st i de tider. Kongemagt og adel rev til sig uden ret
og billighed af kirkernes gamle rigdomme. Brø ndeskovga rd havde "af Arilds tid" hå rt til
Kirkeby kirke med stolestader der. Den blev ved Reformationen af Kronen givet t il
senere rigskansler Johan Friis, Hesselagerga rd. Han havde den o. 1565 under
Gudbjerg sogn. Det har jo da forringet Kirkeby-prø stens indtø gt en del. Men ikke nok
med det, i 1570 få rer Niels Juul klage over Egeskov gods, der har ranet Lunde
prø stega rds "stedsma l og herlighed". Skå nt tingsvidnet stå tter klagen, beholdt Egeskov
vistnok rovet. Noget tyder pa at ogsa kirkens inventar er forsvundet.

Alterstagerne i Kirkeby kirke
I alt fald er Niels Juul med til i 1581 at skø nke kirken 2 alterstager af messing,
indgraveret med a rstal og givernavne: Her Niels Jul - Jå rgen Jepsen Slø bø k - Hans
Helsen, Egberch - Hans Fris, Kirver. Niels Juuls kone nø vnes som "Apelonie, en liden
qvinde" i en visitatsbog, de havde bå rn sammen, 2 ved vi om. Niels Juul finder vi sidst
nø vnt i 1585. Hans efterfå lger i embedet, Hans Lauridsen, var hans svigerså n, gift med
datteren Magdalene Nielsdatter Juul
Ved bispevisitatsen 1589 fik han skudsma l af biskop Jacob Madsen "god
stemme til den kirke, prø diker godt", men det var stadig fattigt at vø re prø st her. Han
klager over, at skulle give 7 daler og 2 pund hartkorn til Svendborg-prø sten; i en
skrivelse til selve Kong Christian d. 4, hvori det hedder at "Sognene er ganske ringe,
saa Tienden er ikke aarligen 20 å rte Korn deraf, saa jeg fattige Mand derover lider stor
Nå d til min og min fattige Hustrus og Bå rns Underholdning. Dertil bor jeg i en forfalden
Prø stegaard ved alfar Vej."
Christian d. 4. frier ham for Svendborg-prø sten ved at lade denne fa
Kongetienden. Hans Lauridsen då r i 1619, og efterfå lges i embedet af sin svoger Claus
Nielsen Juul. Denne havde i en a rrø kke forinden vø ret degn i de 2 sogne; ved
svogerens då d, blev han i Hillerslev kirke 26.10. 1619 ordineret og overtog nu
prø stega rden i Kirkeby. I visitatsbogen beskrives den som "Arm Gaard, liden Pla ds".
Nu er det Stenstrup-prø sten Knud Gregersen, der i 1630 klager til å vrigheden
over sit "ringe" sognekald. - é vrigheden finder da at 3 prø ster i 4 smma sogne er e n for
meget, og vø lger at å delø gge det bedst fungerende, Kirkeby-Lunde sognekald, selvom
dets beboere hellere fortsatte som det "af Arilds tid" havde v ø ret. "Sligt tager
é vrigheden i vor fjerne Hovedstad nå digt med i sine Beregninger".
Kirkeby skulle vø re anneks til Ollerup og Lunde til Stenstrup. Dog skulle dette
få rst gø lde ved Claus Nielsen Juul`s då d.
Han -F:F:F:M:F:M:F:F:F: - fik dog 30 a r som prø st her, han då de 1649 . Hans
så n - Hans Clausen F:F:F:M:F:M:F:F: - havde ga et i latinskole i Svendborg og vø ret
lå bedegn i Kirkeby-Lunde. Han gik nu over i fø stebondestanden. Skridtet var dengang
ikke sa stort, idet prø sten ogsa var bonde og drev sin prø stega rd. Skatten var ikke
knyttet til bonitet. A r 1630 betalte en fø stebonde a rligt 1 rigsdaler til Kronen,
selvejerbonden 2 og prø stega rden 4. Men under Christian den 4.`s krige blev den 1635
fordoblet, 1643 tredoblet og 1644 firedoblet. ALts a fø stebonden 4 rigsdaler,
prø stebonden 16 rigsdaler.

FÆ ste under Nyborg Len.

Og nu blev Hans Clausen fø stebonde i en af Ra rud bys 5 ga rde (senere matr.
nr. 1). Det ser ud som om han mister sit slø gtsnavn derved. Bonden havde kun e t navn
Hans Claus`s Så n. Men få r vi slipper Juul-navnet skal det nø vnes at ifå lge pastor
Bredsdorff 1755 fandtes i gangen needenfor koret i Kirkeby kirke et gravtr ø i eg med
få lgende indskrift: ""1559 Nils Juul - 1561 Bodil NielsDatter - Sofve de udi He rren". Hvis
navne og a rstal er rigtig gengivet, ma der vø re tale om slø gtninge til prø sten Niels Juul,
der selv då de i 1580` rne. Gravtrø et er borte nu. En anden datter af NIels Juul er iå vrigt
blandt Pontoppidan-slø gtens aner.

Svenskekrigens ådelÆ ggelser.
Den fø stega rd i Ra rud, som Hans Clausen overtog var som nø sten hele byen
under Nyborg Len. Her op- og overlevede han Svenskekrigens ha rde tid 1657-1660.
Fra 1663 findes en krigsskades opgå relse, der siger at Hans Clausens ga rd er i
jammerlig forfatning, sa godt som alt tå mmer pa 2 ladebygninger er nedbrudt eller
borttaget. Fra stuehuset ligeledes borttaget tå mmer tillige med vinduer, loft og då re. 97
rigsdaler ansla s til genopbygning. For den senere matr. nr. 3 -Ravnega rden- var krigen
endnu mere katastrofal. Selvejerbonden der, Peder J å rgensen, då de "formedelst
Fjendehaand", og ogsa konen då de. Tilbage la ga rden "é de og ganske ruineret og
afbrudt". "Kun en ringe Del gammelt Tå mmer af Stuehuset staar og noget lidet af
Ladehusene sammen med et Gadehus, som Peder Pedersen ibor paa Gaardens
Grund.Vurderes ikke hå jere end 56 Sletdaler". Om en tredie Ra rudga rd (Buchga rden)
hedder det "é de og ganske afbrudt". Derimod slap den senere Fogeedga rd - matr. nr. 4
- meget billigt , dens "Brå stfø ldighed anslaas til 50 Sletdalere". Her hed fø stebonden
Mads Ibsen, nø vnt tidligst i Nyborg len`s ekstramandtalsliste 1653. Ma ske skal hverken
svenskerne eller deres lejetropper have hele skylden. De danske hj ø lpetropper, der
fordrev svenskerne fra Fyn, var slet ikke bedre. Lå jtvedbonden Hans Christensen i
Rå dme vidner pa tinge i 1666 få lgende: "I fora ret 1660 stod der et regiment pa Kirkeby
Hee, som hø rgede og plyndrede pa egnen. Rytterne for med ha rd ha nd frem i
Stenstrup, Lille Lå jtved, Hundtofte, Lunde og Dongs Hå jrup. De fratog klø der og boskab
fra husene, endog heste og kvø g, sma t og stort tog de. Kornmarkerne blev ogsa ryddet.
Folk kunne ikke få le sig sikre noget steds. Mange omkom, andre så gte bort "En stor Del
Huse paa Gaardene blev afbrudt, bortfå rt eller brø ndt". Ogsa kirken var krigen ga et
ha rdt udover. Her opremses få lgende: "Den ene Taarnvø g vø ltet. Tagspø r og Tagsten
mangler. Jernvinduerne borttaget af Fjenden - Stakkels gamle Kirke".

Rytterbånder.
I 1670 blev de 4 bå nderga rde i Ra rud udtaget til rytterga rde, de skulle stille med
hest og rytter i krigstilfø lde , til gengø ld slap de for landgilde og andre byrder, undtagen
tienden til prø st og degn. Og krigen kom omga ende, da Danmark forså gte at erobre
Ska ne tilbage. Derovre stod der et stort slag i 1675. Om Ra rudbå nderne var med der,
vides ikke, men det siges at 2/3 af rytterbå nderne blev pa valen. Det danske mandefald
var sa stort, sa det mø rkedes pa rytterga rdenes drift. Derfor kom der sa i 1680 en
anden ordning. I stedet for at stille selv, skulle ga rdene nu huse og udruste en lejerytter.
Mange af disse var tyskere og vanskelige at omga s, da de ikke regnede bå nder for
noget.

Drabssag 1677 i SlÆ bÆ k.
Foruden materielle å delø ggelser smittede krigens meningslå se ra hed af pa
sindene. I februar 1677 var 2 Slø bø knaboer og deres koner pa indkå bstur i Svendborg i
hver sin slø de. De har nok ogsa drukket i byen. Brø ndevin var kommet i brug o. 1650 og
gav varme i krop og hoved. Da de na ede Slø bø k sprang mø ndene af slø derne og
skø ndtes om et gø rde. Niels Christensen blev sa hidsig, sa han rev en vognkø p af sin
slø de og slog sin nabo, Morten Nielsen Brun, et mø rke pa kinden, men nu rev denne
ogsa en vognkø p af, men sla r sa ha rdt til, sa han knuser baghovedet pa Niels, der då r
af dette slag. Mads Ibsen - matr. nr. 4 Fogedga rden - er mellem ligsynsmø ndene og ma
som sa dan vidne pa tingstedet i mordsagen. Morten då mmes til halshugning og
bostedet inddrages til kongen.

SlÆ gtens rod i garden.
Mads Ibsen ma selv vø re då d kort efter, datoen kendes ikke, men hans enke,
Johanne Pedersdatter, F:F:F:M:F:F:M:, få dt o. 1639. Nu i barnlå st ø gteskab og sidst i
30` rne, blev som sø dvane - straks gift igen med karlen Rasmus Ollesen fra
Dongshå jrup F:F:F:M:F:F:F: og fra de to nedstammer vi. Hvilket a r Johanne blev kone
til Mads Ibsen vides ikke, men fra da af, har samme sl ø gt haft ga rden. Johanne`s slø gt
menes i 3 generationer at stamme fra selvejerga rd A vang i Dongshå jrup, nø vnt få rst i
1615. I 1680 starter Kirkeby kirke med at få re bog over de då bte og pa allerfå rste blad
fa r de en datter då bt. Efter egen udregning var Johanne da 41 og de ma da allerede
have en ø ldre så n, Mads Rasmussen og ga r endnu en så n Peder Rasmussen i 1683,
F:F:F:M:F:F:

Ringe kornavl.
Nu var sa Rasmus Ollesen rytterga rdsbonde pa Fogedga rden i Ra rud. Ga rdens
besø tning opgives sa ledes: 3 tjenestefolk, 4 bø ster, 1 fole, 4 kå er, 5 ungnå d, 6 fa r, 2
svin og 4 bistader. Byens marker i fø llesdrift la 3 steder i 3 marks drift, 1 med vintersø d,
1 med va rsø d og 1 med grø s, vel selvgroet kvik, hvor jorden hvilede. Megen gå dning fik
de nø ppe, da dyrene nok sma sultede om vinteren. Kornet var om sommeren omg ø rdet
med rishegn. Efter hå st rev man hegnet ned "Opgav à vret" hed det.
Kvø get blev i fø llesskab passet af byhyrden. I skoven ma tte de grø sse i
lysningerne. Og vest for a en la sognets fø lles Hee uden andre bygninger end kirken.
Kornavlen va ringe. Seglen blev endnu brugt til hå st hist og her. Foldudbyttet angivet til:
o. 2,2 fold for rug og havre, 3,1 for byg. Efter svenskekrigens udpining fik man i da rlige
vø ksta r knap udsø den igen. Til plå jning brugtes den tunge, uha ndterlige hjulplov. Det
var den, der bestemte ga rdstå rrelsen, idet er skulle afses foder til trø kkraften 4 heste og
2 mand til ploven. Jorden plå jedes op i hå je agre med naturlige vandaflå b i renene, men
mange pletter kunne slet ikke dyrkes.
Om Lunde sogn angives i 1682 at sognet har 3180 tdr. land, men kun 858
under plov - omkring 2/7 af arealet. Med ringe fold, blev der nø sten intet til salg. I Dongs
Hå jrup klager rytterbå nderne over, at "Marken er skrø kkelig fordø rvet med onde urter,
og eller slet egn, megen Skovjord og slem med rå d Sand".
Ra rudjordene beskrives sa ledes: "Ringe bygjord og skarns rugjord, men god
havrejord". Med dette i tankerne forsta r man bedre, hvad et godt oldena r betå d. Frugten
af eg og bå g var fed spise for oldensvinene, men der skulle tilladelse til og som regel

tilfaldt 1 af hver 6 herskabet.
Egeskov gods havde kå bt Kirkeby kirke med tienderetten. Rasmus Ollesen var
kirkevø rge, men klager pa tinge over kirkeejer Kragh pa Egeskov, der venter med at
udtage tienden i bygmarken, sa kornet ra dner. Pa tinge klager han ligeledes over sin
rytter, da denne uden lov har plantet sin ka l i ga rdens ka lhave.
Ra rud by la ret samlet dengang, men det var svø rt at komme pa fode igen, efter
krigens å delø ggelser.
Selvejerga rden - Ravnega rden, matr.3, Ra rud - havde ligget å de og afbrudt fra
1660-64, i gø ldspant til bykå bmand for leverede varer; men blev sa i 1664 overtaget af
Christen Pedersen - ma ske så n af den myrdede Peder Jå rgensen samme sted - idet
selvejerga rde faktisk tilhå rte slø gten. Den skulle i 3 tingdage i trø k tilbydes slø gten,
inden den kunne sø lges til andre "for så lv og penge" som det hed. Selvejeren sad ellers
å konomisk omtrent som andre fø stebå nder, ga rdens hartkorn var i 1680 - 4 tdr. 4 skp. Christen Pedersens kone hed Maren Jespersdatter, de var barnl å se. Christen då r i
1682 - skifte 29/10 og Ravnega rden overtages nu af en så n fra matr. nr. 1, Claus
Hansen - Kirkeby-prø stens så nneså n - der den 29/10 1682 er gift med Christens så ster
Anne Pedersdatter. Hun då r dog allerede 11/12 1682, og ny kone bliver Maren
Jensdatter. De fa r bå rnene: Hans få dt omkring 1686, Anne få dt omkring 1690 og Karen
få dt omkring 1693. Da Claus overtager matr. nr. 3, er besø tningen 8 heste, 2 stude, 1
tyr, 6 kå er, 2 kvier og 1 kalv. Bondebruget havde hidtil vø ret baseret pa selvforsyning
uden synderlig handel. Ma lene fod, alen o.s.v. var egentlig kropsma l, men en jysk fod
og en fynsk fod var ikke lige store. I 1683 var samhandelen å get sa der indfå rtes ens
ma l i ehel riget, lige fra 1 skrupel = fingerneglstyk, til tå nder.
I 1688 kom en ny og bedre matrikulering, der tog hensyn til jordens evne til av l
af hartkorn, byg, rug og hvede, netop det vor egn var da rlig til. Fra 1666 fik
Ollerup-Kirkeby sogne fastansat en degn, han boede i Ollerup, skulle l å nnes med 2
skp. korn fra hver ga rd, men svenskekrigen gjorde, at han kun fik 1 skø ppe af de fleste.
For ringning med kirkeklokken fik han jordpart, men han blev sa utilfreds med
sin aflå nning, at han i 1689 strejkede som ringer. Sagen kom for tinge, og bl.a . ma tte
den gamle Hans Clausen vidne om degnepligter for 70 a r siden, da han var lå bedegn.
Rasmus Olle - her skrevet Olufsen - tilbyder at overtage ringningen og give skoleophold
pa sin ga rd - Fogedga rden - men Rasmus Hansen, matr. nr. 1, protesterer, af
ryttergodsskifternes ses, at han ikke var så n af Hans Clausen. Jo, de Ra rudbå nder gav
deres besyv med pa tinge og nok ogsa pa bystø vnet. Dette foregik i Dongshå jrup - for
Ra ruds 5 og Slø bø ks 4 ga rde, sammen med Dongs Hå jrups 10 ga rde - nø vnt i 1680.

Rasmus Olufsen som prÆ stens medhjÆ lper
Rasmus Olufsen var medhjø lper for prø sten i Kirkeby og skulle bl.a. vejlede
ungdommen ved kirken efter kirketid. Claus Hansen F:F:F:M:F:M:F: pa Ravnega rden,
er sa uheldig i a ret 1692, pa et a r, at miste 2 heste, 2 kå er, 1 kvie, 3 kalve og 6 fa r af sin
lille besø tning - opregnet i 1692 - et stort å konomisk bagslag. Han då r selv 30/6 1700,
den 15/7 1700 er der skifte efter ham. Han blev kun 54 a r.
En så n fra Fogedga rden, Mads Rasmussen, bliver gift med enken; som ny
mand pa Ravnega rden, og han bliver dermed stedfader til 3 bå rn: Hans pa 14, Anne pa
10 og Karen pa 7 a r.
En bror til Claus, Jå rgen Hansen, har lå n tilgode, den tredje bror, Peder, er

senere nø vnt som "noget vanvittig". Mads Rasmussen er hans vø rge. Mads fa r ogsa
selv en datter, Maren Madsdatter få dt omkring 1701. Karen Clausdatter bliver den 18/6
1713 gift med med Knud Hansen, matr. nr. 2 i DOngsh å jrup og den 16/6 1715 bliver
Mads stedsvigerfader til sin egen yngre bror Peder Rasmussen, der allerede den 11/9
1704, som 21-a rig har fø stet Fogedga rden for 40 rigsbankdaler for at slippe for
soldatertjeneste. Ga rden nø vnes i 1692 som eneste 4 lø ngede ga rd i Ra rud med 45 fag
hus.

Nyt hartkorn
I 1718 stiller Kronen alle rytterga rde pa Sydfyn til salg, deriblandt de 4
Ra rudga rde. Den femte, matr. 2, ydede sit landgilde til St. Jå rgensgaarden Sv. Matr. 4
Peder Rasmussen gl. hartkorn: 10 tdr., 4 skp., 2 fdk., 2 alb., nyt 6 tdr., 0 sk p., 2 fdk., 0
alb.
Matr. 3 Mads Rasmussen gl. hartkorn: 4 tdr., 4 skp., 0 fdk., 0 alb., nyt 5 tdr. , 1 skp., 0
fdk., 0 alb.
Matr. 5 Jep Rasmussen gl. hartkorn: 7 tdr., 5 skp., 1 fdk., 1 alb., nyt: 3 tdr. , 1 skp., 1
fdk., 1 alb.
Matr. 1 Hans Rasmussen gl. hartkorn: 11 tdr., 7 skp., 1 fdk., 1 alb., nyt: 5 td r., 7 skp., 0
fdk., 2 alb.
Desuden til salg Kongens skov (Ra rud) "bestaar af gode à ge og nogle Bå ger".
Hartkorn (skatte) ansø ttelsen - ny mod gammel ser mø rkvø rdig forskellig ud, nogen
forklaring ma ske i , at matr. 4 og 1, hver har et 6 fags rytterhus pa gaden, idet hartkorn
(skatten) ogsa iregnedes må lleri og lignende goder.

Nakkebålle Hovbånder
Alle 4 rytterbå nder har en Rasmus til far. Peder og Mads er jo brå dre. I 1719 fik
justitsra d Bå rge Trolle pa Nakkebå lle, skå de pa de 4 Ra rudga rde og skoven. SOm
rytterbå nder havde de nok problemer med pa tvungne lejesoldater, men dog at
foretrø kke for nu at blive hovbå nder underlagt en herremand og hans ridefogdes
regimente.

Fregnestenen.
En gammel historie fra Ra rud har far fortalt mig om dette: "Bå nderne var sat til
at lave stendige ud efter SLø bø k Tå rvelong. Det var de nok lidt tvø re og sure over. Til
gengø ld var herremanden, der selv red derud, vredladen og ridefogden hersede, s vor
og bandte over dem og beskyldte dem for at vø re dovne. Rent galt blev det, da de ikke
kunne rokke en gra kø mpesten ind i diget. Herremanden mente, de ikke lagde kr ø fterne
i. Han skreg, at de ikke fik lov at ga fra stedet, få r den var pa plads, og sa red han hjem,
mens ridefogden ma tte blive og herse videre. Decembermå rket kom, sa der ma tte nok
tø ndes ba l. Timer gik, fogden hersede og bå nderne sled. Lidt fik de vel rokket stenen,
tilsidst erklø rede fogden, at det var godt nok, sa alle kunne ga hje, Og - siger sagnet da ringede kirkeklokkerne julemidnatten ind.
For mange a r siden fortalte jeg sa historien til min svoger Rasmus Petersen.
"Ja" sagde han "historien kender jeg, stenen er Fregne Sten og den ligger i
diget mellem min mark og Brø ndeskov skoven". Han og så ster Edith blev gift i 1925 og

fik udskiftet og bygget pa de å stlige marker af hans få dega rd, matr. nr. 2 Ra rud. Der sa
jeg sa stenen, det ser ud til, at diget krummer sig uden om stenen - lidt kompr omis vel og store pletter lav p kø mpestenen minder lidt om fregner. Digets alder kender jeg ikke,
men mener det ma vø re sket i hoveritiden, enten under Nakkebå lle eller Hvidkilde.

Kirkesynder
Kirkeby kirke hå rte jo under Egeskov Gods, men selv brugte greveslø gten, den
nø rmere Kvø rndrup kirke, og holdt den derfor pø nt, mens Kirkeby kirke forfaldt. Der
holdt han godt nok en opsynsmand, Gert Berentsen, der boede i Kirkeladen i det å stre
dige, den er nedrevet i vort a rhundrede - men han var nu selv den vø rste kirkesynder.
Prø sten, Vitus Bering, klager og fa r i maj 1720 synsforretning i kirken, bista et af 4
"Dannemø nd". Blandt de 4 er Rasmus Olufsen.
Klagepunkterne var mange og grove, en del nø vnes her efter Hans Nå rgaards
fyldige oplysning. "Kirkegaards diget mange Steder vø ltet og Laagerne borte, saa
Kreaturer af Marken der frilig kan indgaa, og endda uhindret ind i Kirken og sa mmeligen
overpryde Kirkegulvet saavel som for Alteret, at de nø rvø rende ved Synet maatte
haanes".
Opsynsmandens kreaturer gik paa kirkega rden ba de sogn- og helligdage.
Va benhuset var uden loft, men her havde Gert opsat slyde "at opl ø gge uaftosket Korn
paa, saa meget der kunde vø re, og i Vaabenhuset at aftø ske Kornet, og endnu vø rre
Brø ndevin og é lsalg udi bemeldte Hus forargeliger Kontinuere trods Prø stens ofte
gjordte Formaninger og Advarsler".
Pa kirkens port er de 2 nederste jernhø ngsler borte, sa en del hjø lpere ma
samles at aflå fte og siden igen pa hø nge den ved begravelser, bryllup og lignende.
Ta rnet er flere steder revnet og sten faldet ud. Vinduer mangler s a sne, regn og
blø sende kulde besvø rer meget, de der sidder under.
1729 synes kirken pa ny og med ny opremsning af mangler. Men da er Rasmus
Olufsens då d 7. juli 1720, 79 a r gammel. Hans kone, Johanne Pedersdatter, enke
begraves 18. februar 1725, 86 a r gl.

Liber daticus 1811-37. Ollerup-Kirkeby sognekald. Udskrift af indberetning til
stiftsjordebogen den 22. juli 1812 ved provst Jacob Christensen [? Landsarkivet
for Fyn, Odense]
Pastoratet Ollerup og Kirkeby

II Decimantes
a/ i Ollerup sogn udskiftet 1797 er 34 hele og halve ga rde og 44 huse foruden a/
Bejerholm som nu nok efter min embedstid vil tilfalde Vester Skerninge skoledis trikt;
Det har kun 3 tdr. hartkorn her i sognet b/ Skovsga rde som tilhå rer hr. Berg til
Skjoldemose, der driver den ved sine folk. c/ Bjerghuset, som er k å bt fra Ha strup Skole,
hvis herligheds ejer var greven pa Brahetrolleborg. d/ Urte Må lle e/ 2 huslodder pa
Sta gerup Mark, hvis besiddere bor, den ene selvejer i Vester Skerninge, den and en
fø ster i Sta gerup, men pa Stenstrup sognegrund, hvilke alle svarer tiende til prø sten i
Ollerup. I Hemmedrup var tilforn et bolsted, men nu kun et jordl å st hus, da dets jorder
er inddraget og drives under Nielstrup, i den sa kaldte Hemmedrup Lå kke. Om tiende af
dette bols jorder i forbindelse med 5 skp. hartkorn af den nedlagte Hedeg a rd i Kirkeby,
som drives under Hvidkilde, kom afvigte a r en tiendeakkord i stand; der er kongelig
underskrevet, hvorefter Ollerup prø st nyder i tiende og refusion af Baroniet Lehns
besidder a rligt 1 tdr. rug; 1 tdr byg, og 1 tdr havre.
Da samtlige sognets beboere, som ikke havde truffet mindelig akkord om tiende, har
allerede i a ret 1810 forlangt den bestemt ved tiendekommissionen, og ved samme
mø gle og 2/3 er mindelig forenet derom, sa kan den for de å vrige rimeligvis ogsa snart
ventes bestemt. I refusion for bø lle og boghvede tiende, hvoraf prø sten nyder den
halve, blev for kommissionen tilsta et 1 skp havre pr. tdr. hartkorn af en ga rd og Ø ditto
af en husmand. Kotienden som med min embedstid oph å rer samt tienden af få l og bier
nyder prø sten ene; af den å vrige kvø gtiende kun 1/3; sognets tiendeydende hartkorn er
pa det nå jeste 174 tå nder.

B/ i Kirkeby sogn er 35 hele og halve ga rde og 21 huse, som tiender til prø sten 1/3,
foruden omtrent 1 tdr. hartkorn kirkejord, hvis ejere bor i Rå dme, men tiender heraf til
prø sten i Ollerup.
Den endnu i fø llig vø rende del af dette sogn ventes udskiftet i dette eller n ø ste a r, og da
bliver ventelig jord lagt til de nuvø rende 24 jordlå se huse. Dette sogns tiendeydende
hartkorn er 180 tdr, men heraf er 50 tdr sa godt som givet bort i vakancen.
C/ I Lunde sogn og by har Ollerup prø sten sin sa kaldte anneksga rd af hartkorn 6 tdr 2
skp 1 fdkr 1 alb, og deraf alle 3 parter tiende. Desuden svares af g a rden, der for resten
er ejendom, 3 tdr byg a rligt i landgilde til prø sten i Ollerup.
Anm: Ved kong Christian den 4.s anordning, at efter hr. Claus Juuls d å d skulle Kirkeby
annekteres med Ollerup, og Lunde med Stenstrup kald som tillige skulle till ø gges
prø stega rden i Kirkeby, fordi det var angivet, at Stenstrup kald var ringere end Ollerup.
Efter hr. Claus Juuls då d 1644 gjorde prø sten i Ollerup hr. Anders Pedersen forestilling
herimod og supplicerede om, at Kirkeby sogn og prø stega rd ma tte få lges ad, i
manglende fald erklø rede han hellere at ville undvø re dette anneks. Ved underså gelse
blev det befundet, at Stenstrup kald virkelig var bedre end Ollerup og derfor v ed
resolution af 1645 afgjort, at prø sten i Ollerup skulle have prø stega rden i Kirkeby til
anneksga rd. Derved havde det sit forblivende indtil 1689, som var a ret efter, at doktor

Jespersen var kaldet fra Stenstrup til at vø re kongelig konfessionarius, da blev Kirkeby
anneksga rd igen (pa hvad grund vides ikke) taget fra Ollerup og lagt til Stenstrup prø st,
hvorimod prø sten i Ollerup blev tillagt tienden af ovennø vnte ga rd i Lunde, tillige med 3
tdr landgilde byg a rligt og kaldes nu hans anneksga rd. Få rnø vnte frie prø stega rd i
Kirkeby, blev, som Stenstrup prø stens anneksga rd, med alle sine herligheder solgt
1795 for den summa 2000 rdlr, hvoraf nu Stenstrup pr ø st nyder renterne. Den havde i
vore tider sikkert kostet 30 til 40.000 rdlr! men dermed er nu alle disputter o g klager om
prø stega rd hø vet (og Stenstrup prø st sikker pa at beholde den).

III Reditus Festivalis:
Der pa de tre store hå jtider belå ber sig a r om andet til cirka 40 rdlr en hå jtidsdag.
Enhvers offer er meget ulige, nogle ofrer en 12 skilling, andre en 8 skilling, og atter
andre en 4 og 5 skilling, og nogle jordlå se huse i Egebjerg er endog to om en 8
skillingsseddel for dem og hustruer.
Af Nielstrups ejere har i mere end 120 a r vø ret ofret 8 rdlr, nemlig 16 mark til hver
hå jtid, men da jeg forrige a r pa talte kaldets tienderet af Hemmedrup Lå kken holdt
Lehns besidder dette offer tilbage, men nu var der ogs a forpagter, som ofrer med sin
familie omtrent det samme. Andre accidenser kan udg å re cirka 50 rdlr a rligt, da nogle
dog betø nker vores penges ringe vø rd.
2/ Sct. Hans rente: mø lk til ost har herfra i uhuskelige tider ikke vø ret ydet, men derimod
4 skilling pr. tdr. hartkorn sa kaldte ostepenge, som det pund ost, forordningen af 29
december 1721 pa byder, hvilket kunne i forrige tider vø re god betaling nok, men nu da
1 pund ost koster 4 6 mark og 1 pund hollø nderost 2 mark er det ikke nø r passende,
dog har jeg hidindtil dermed ladet mig nå je, undtagen for en mand her i sognet, der i
forrige a r nø gtede at betale mig disse 4 skilling; jeg klagede da derover til amtmanden,
som ved resolution af 31. december 1811 gav herredsfogden ordre at tilholde den ne
modvillige at yde mig min rettighed efter anordningerne eller i manglende fald at
udpante den. Manden betalte mig da osten in natura. S a osten kan erholdes na r den
pa tales, men det sker med uvilje.
3/ Julerente gives ikke.
4/ Pa skerente: 1 brå d sø dvanlig pa 12 14 pund vø gt og 20 ø g af hver helga rd; deles
en ga rd sa deles ogsa denne rente.

IV Ø dificia
1/ Prø stega rdens beskaffenhed: 9 fag stuehus er opbygget af nyt for omtrent 50 a r
siden, de å vrige bygninger gamle, og de 3 lø nger udhuse over 120 a r. Den har altid
vø ret fri for matrikelskat.
2/ Kapacitet i grunden: Arealet er 930.210 kvadratalen med vejene, og reduceret til 10
bliver det 759.698 kvadratalen ifå lge opma ling og taksation som i nø st forrige a r 1810
skete ved hr. stiftslandinspektå r Arnstrup, og hans beregning, som er dateret 6. februar
1811, i anledning af et magelø g som da blev foretaget om, som det Kongelige
Rentekammer - har approberet under 20. juli 1811. Alt er indhegnet og i en
sammenhø ngende strø kning beliggende norden for prø stega rden.
3/ Prø stega rdens takst i matriklen er: Ager og eng 7-7-0-0
Skovskyld0-0-1-1
4/ Prø stega rden na r den forsvarligt holdes vedlige betales efter anordningerne med 500
rdlr, men den er under 26. november s.a . assureret i brandkassen for den summa

11.200 rdlr.
5/ Inventarium til prø stega rden gives ikke, men her opbevares en kalk og disk, givet til
kirken af hr. Laurits Jacobsen, og en liden så lv-oblat-ø ske, som alle 3 dele bruges ved
kommunionen.
6/ Huse er her ingen prø stekaldet tilhå rende.
7/ Anneksga rden i Lunde er beboernes ejendom og tilhå rer ikke kaldet videre, end at
prø sten oppebø rer deraf a rligt 3 tdr. landgildebyg og alle 3 parter tiende af 6 tdr. 2 skp 1
fdkr 1 alb hartkorn.

V Beneficia
I Illebå lle pa Langeland skal vø re noget mensalgods tillagt prø sten i Ollerup, sa vel efter
den gamle som nye matrikel; mine formø nd har skrevet derom, og jeg ligeledes så gt
oplysning derom i amtstuen, men ingen kunne erholde f å rend nu, da amtsforvalter
Crone tilmelder mig under 21. d.m. at i den nye matrikelbog p a amtstuen folio 21 findes
anfå rt: "Illebå lle by - prø sten i Ollerup ad mensam 1 tdr 5 skp 2 alb hartkorn; men
hverken har jeg, ej heller ved jeg, at nogen af mine formø nd har nydt noget deraf anses at vø re ga et forloren.
2/ Andre tillø g, som kan antages pro actuario stipendis heller ingen, na r undtages det
halve af bø lle- og boghvedetienden i Ollerup sogn, hvorfor herefter ved den i vø rk
vø rende tiendeakkord forventes cirka 20 tdr. havre i refusion
3/ Legata heller ingen.
4/ Afgift af sø dega rd. Af det nedlagte Hemmedrup bols jorder, som drives under
Nielstrup af hartkorn 2 tdr 6 skpr 1 fdkr 1 alb, og af nogle jorder, som drives under
Hvidkilde af den nedlagte Hedega rd i Kirkeby 5 skp hartkorn, oppebø rer nu Ollerup
prø sten for eftertiden, efter kongelig konfirmeret tiendeakkord a rligt 1 tdr rug, 1 tdr byg
og 1 tdr havre, som betales efter kapitelstaksten. I stiftsjordebogen findes op få rt af hr.
Laurits Jacobsen Achthonius, at han ved tingsvidne har bevist, at af Nielstrup
hovedga rd skal have vø ret svaret til hans formø nd 1 pund byg, 1 pund rug og anfå rer
dette tingsvidne blandt Documenta publica under nr. 6, men det findes her ikke, ej
heller ved jeg, at disse 2 pund korn siden har vø ret ydet til nogen af mine formø nd.
Ventelig var ellers disse 2 pund korn et slags refusion for den halve pr ø stega rds avling,
som fru Gertrud til Nielstrup vidste at tilforhandle sig af hr. Jå rgen i hans forlegenhed
ved Reformationstiden. Jeg har så gt om at fa dette tingsvidne af amtsarkivet, men
forgø ves, sa denne afgift kan ligeledes anses at vø re ga et forloren, tilligemed det halve
af prø stega rdens avling.
Sa lø nge Nielstrups ejer imidlertid vedbliver at give prø sten udvisning, cirka 40 lø s
brø nde, som prø sten selv lader skove, og bonden hjemkå rer (efter gammel skik), sa
kan han regne sig skadeslå s for kornet, skå nt jeg ser af Olufsens é konomiske Annaler
3. og 4. kvartal 1810 pag. 311, at 1 pund rug var 3Ø tdr. og 1 pund byg 4 tdr; derefter en
middelpris i a r ville have udgjort cirka 200 rdlr, men udvisningen var efter nuvø rende
priser og ligesa meget vø rd. Sa at udvisningen som fra uhuskelige tider har vø ret givet
prø sten i Ollerup af Nielstrups ejere, i fald den ikke skulle grunde sig pa Danske Lov
2-23-11, kan den dog anses som vederlag for dette korn. Og da hr. Laurits Jacob sen
Achthonius i sin indberetning til stiftsjordebogen under 8. juli 1690 klager ov er mangel
pa ildebrand [ildebrø ndsel], som ikke var at gå re "fal?", og sammesteds nø st foran
viser, at han havde begyndt at pa tale kornet, og forhvervet tingsvidne til bevis for

rettigheden, sa er ventelig sagen bilagt derved, at han er blevet tilfredsstillet med
udvisning.
5/ Fri ildebrø ndsel. Udi sidst afvigte a r, da birkedommer Eriksen mø glede imellem
baronessen og mig disputten om tienderettighed af Hemmedrup L å kken, fik jeg ved
ham pa baronessens vegne mundtlige lå fter om, at jeg skulle fa udvisning ikke mindre
end de andre prø ster, men skriftligt ville han derom ikke afgive noget. Men efter
forega ende anmø rkning vil prø sterne i Ollerup nø ppe have at befrygte, at den sø dvanlig
udvisning fra Nielstrup vil blive dem nø gtet.
Pa prø stega rdens grund gives ogsa tå rveskø r sandsynlig nok til kå kkenskorstenene.
Olden er her nu ikke, da her ingen overskov gives i byens marker.

VI Gravamina:
1/ Pension til enker; min formand efterlod sig enke, som jeg nogle a r svarede pension
til; men hun er då d og nu er her ingen.
2/ Pension til andre svares ikke.
3/ Decimantium. Vel svares her tiende af samme hartkorn som fra arilds tid, men i
vakancen efter min formand, sluttede amtmand Schumacher og provst Ramus, p a
grund af Kongelige Kancellis resolution af 11. maj 1797 forening med nogle af K irkeby
sogns beboere, cirka 50 tdr hartkorn, om 7 mark og 1 rdlr [vrå vl, men jeg har ikke
originalen!] pr tdr hartkorn, der blev kongelig konfirmeret, som en bestandig a fgift i
stedet for tiende in natura.
Da denne afgift i a r ikke engang er Ø skp havres vø rdi pr tdr hartkorn, sa kan deraf
sluttes, hvilket tab denne akkord er for prø stekaldet, isø r da disse 50 tdr hartkorn var de
bedre i sognet. Og i ovenanfå rte afgift er tillige indbefattet kvø gtienden.
Anm: Ansla r man denne i a ret 1797 bestemte afgift i penge til korn efter de forega ende
10 a rs kapitelstakst sa burde have vø ret svaret i stedet for 7 mark, 2 skp rug, 1 skp byg
og 1 skp havre og i stedet for 6 mark, 1 skp rug, 1 skp byg, 21/4 skp havre; ta bet havde
da ikke vø ret sa stort, som det nu er.
4/ Mangel pa hå og foder er her ikke, na r Gud vil, , og besø tningen er afpasset efter
avlingen, som kun er liden og det halve deraf kun ma deligt.

VII Hospitia Pauperum et Schola Publica
ingen, uden de almindelige landsbyskoler, en i hvert sogn.

VIII Documenta Publica, som prø sternes indkomster kan vedkomme.
1/ Tiendeakkorder, om tienden af Skovsga rd, Bejerholm, Bjerghuset og nogle ufrie
jorder, som drives under Nielstrup og Hvidkilde, samt og den forommeldte akkord ,
sluttet i vakancen med nogle af Kirkeby sogns beboere, som alle er kongelig
konfirmerede. Endelig og en udskrift af distriktstiendekommissionens protokol,
verificeret af Toftegaard, anga ende den akkord med cirka 2/3 af Ollerup sogns
beboere, afsluttet ved tiendekommissionens m ø gling under 20. og 21. februar 1811,
men som endnu ikke er kongelig konfirmeret; ej heller er kommissionen endnu f ø rdig
med bestemmelsen af tienden for de 10 af Hvidkilde godses g a rdfø stere, som og blev
akkorderede, men havde vø ret med at forlange kommissionen i a ret 1810.
2/ En udskrift af den sa kaldte nye matrikel som jeg har ladet verificere i amtstuen.
3/ De af hr. Achthonius i stiftsjordebogen ommeldte dokumenter findes her vel,

undtagen nr. 6, nemlig det forommeldte tingsvidne om de 20 pund korn a rlig afgift af
Nielstrup, men de er samtlige nu til ingen nytte, da prø stega rdens jorder er udskiftede,
og der om anneksga rden i Kirkeby nø ppe opsta r disput mere, og Bejerholm sandsynlig
ga r herfra ved .. inddeling af skoledistrikterne.
4/ Derimod har han ikke anmeldt et gammelt interessant dokument, nemlig en
herredstingsdomsakt af 28. februar 1589 imellem Ove Lunge til Nielstrup samt me d
arvinger pa den ene og hr Niels Knudsen, prø st i Ollerup pa den anden side anga ende
prø stega rdens jorder, som fru Gjertrud vidste at tilforhandle sig af hr. Jå rgen. Pa grund
af 20 a rs hø vd, vandt herremanden denne beneficierede jord.
Ollerup Prø stega rd den 22. juni 1812. Jacob Christensen

