1.udgave

Forord
Frits Raven (Lauritsen) (1917-1994) var sognepræst på Avernakø fra maj 1966 til november 1977.
Frits Raven var lokalhistorisk interesseret og besluttede i 1967, at skrive Avernakøs historie.
I forvejen udgav præsten hver måned et spritduplikeret kirkeblad.
Fra sidste del af 1967 til 1976 udgav Frits Raven 63 Blade af Avernakøs Historie – i alt 300
spritduplikerede sider.
Frits Raven stopper historien omkring år 1800. Vist nok fordi han ikke ville skrive om noget, som
nogen nulevende havde kendskab til.
Disse 300 sider er nu renskrevet, så det er muligt at søge i teksten.
Frits Raven lavede mange tegnede illustrationer i disse blade.
I denne udgave er illustrationerne kopieret fra de spritduplikerede sider. Derfor er kvaliteten ikke så
høj, som det kunne ønskes.
Frits Ravens stavemåder er bevaret.
De oprindelige sideskift er stort set bevaret.
Frits Raven fremhævede ord ved at lavede mellemrum mellem bogstaverne. I denne udgave
fremhæves ord ved at skrive dem i kursiv.
En indbunden udgave af disse 300 sider findes på Faaborg Bibliotek.
Indholdsfortegnelsen er fundet i denne udgave. Den er altså ikke omdelt sammen med bladene.
Kommentarer og påvisning af fejl er velkomne.
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LIDT OM GRUNDLAGET FOR AT SKRIVE OM AVERNAKØS HISTORIE
Når man vil skrive et sogns historie -eller skal vi sige: ønsker at gøre et beskedent forsøg
derpå-, er det første spørgsmål, der melder sig, selvfølgelig dette: hvilket grundlag findes der
for en sådan skildring? Hvad findes der på tryk? -og hvad henligger, utrykt, i arkiverne?
Det er dette spørgsmål, der her i indledningen ganske kort skal besvares. Kortfattet, ja, og
alligevel må jeg bede om lidt tålmodighed. Sagen er, at dette sogn lokalhistorisk set er noget af
en guldgrube, hvad der forhåbentlig vil fremgå af det følgende. Vi begynder med
DET TRYKTE MATERIALE
Før landbrugsreformernes tid havde hver landsby sin bylov. Oprindelig var den uskrevet og
gik fra mund til mund, men efterhånden blev den nedskrevet. Mange bylove er gået tabt, men
Avernaks bylov er bevaret! Den er optrykt i ”Danske Vider og Vedtægter”, 1904, men den
håndskrevne original ligger i landsarkivet i Odense. Avernaks bylov er fra 1738 og indeholder
bestemmelser for byens liv og trivsel: om såning og høst, om veje og gærder, om kirkegang,
begravelse, oldermandsvalg, tobaksrygning osv. osv.
Vi kommer nu til den første på tryk udgivne skildring af Avernakøs historie. I 1875 udkom
i Odense N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer,
og heri handler s.409-448 om Avernakø. Rasmussen Søkilde havde ingen uddannelse, han
levede hele sit liv på sin fødegård i Brahetrolleborg sogn, men han var selvlært og blev en af
Danmarks lærdeste bønder. Som historiker arbejdede han videnskabeligt og på grundlag af
arkivstudier. Hans skildring er pålidelig, men kortfattet, og en af de vigtigste kilder er undgået
hans opmærksomhed.
I Kirkehistoriske Samlinger findes 1869-71 en artikel af vor store historiker A.D. Jørgensen
om oprettelsen af Avernakø sogn, samme sted skrev provst Thorup om Morten Caspar
Wolfburg, der var præst her 1712-21 (1882-84), og om samme emne skrev lærer Jørgensen (i
årgangene 1889-91).
I 1926 kom Achton Friis: De Danskes Øer,1, hvor s.271-306 handler om Avernakø og
Korshavn. Achton Friis besøgte øerne i 1921. Hans beretning er velskrevet og rummer dejlige
naturskildringer. Historisk er der mindre at hente, og helt pålidelig er Achton Friis ikke. Af
langt større værdi er den række artikler, som lærer H.C.Frydendahl skrev i Fynsk Hjemstavn’s 9.årgang 1936. Frydendahl strejfer mange historiske og topografiske emner, men særlig
betydningsfuld er den beretning, han på grundlag af samtaler med ældre mennesker her på
øerne giver af liv og skikke i de tre gamle bylav.
Hertil kommer de korte oversigter, der kan findes i Trap’s Danmark (sidste udgave af
Svendborg amt kom i 1957), P. Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie (Fyns Stift,
1956) og lignende værker, samt spredte artikler i aviser og tidsskrifter.
DET UTRYKTE MATERIALE
For alvor spændende bliver det, når vi nu kommer til det utrykte materiale, som i
håndskrevet form er at finde i arkiverne (enkelte værdifulde ting findes dog i privateje). Det
drejer sig for det første om det stof, som foreligger for alle danske sogne, nemlig kirkebøger
(for Avernakøs vedkommende begynder kirkebogen i 1686.

Desværre mangler kirkebogen 1732-1752), skifteretsprotokoller, skatteregnskaber,
matrikler, osv. osv. En fuldstændig redegørelse for hele dette stof, som skal ledes frem af
arkiverne i Odense og København, er det umuligt på dette sted at give.
Men dernæst drejer det sig om stof, der er specielt for Avernakø. Og her kommer vi til
noget af det, der gør det berettiget at kalde Avernakø for en lokalhistorisk guldgrube:
Tingbøgerne. Avernakø var i gamle dage et birk, dvs udgjorde en selvstændig retskreds.
Herom skriver Rasmussen Søkilde (s.418): ”Hvorlænge Avernakø Birk har holdt sig som en
selvstændig Retskreds, er ikke bekjendt, ligeledes ere Efterretningerne om Birket yderst
sparsomme. Tingbøgerne ere næppe bevarede…” Det var jo en bedrøvelig formodning.
Heldigvis er den forkert. Tingbøgerne er bevarede! De befinder sig på landsarkivet i Odense,
to pergamentindbundne bind, hvert på 200 tætskrevne foliosider. Første bind omhandlende
årene 1677-1719, andet bind 1719-1825. 1825 blev Avernakø birk nedlagt og øen lagt ind
under Sallinge herreds retskreds. Skriften i disse gamle retsprotokoller er ikke let at tyde, men
forhåbentlig lykkes det. For hvilket spændende stof er ikke gemt her! Øen havde omkring
1700 omtrent samme indbyggertal som nu, men langt færre husstande (21 gårde og nogle
huse, hedder det i 1767). Alene i den første tingbog er der altså berettet om retssager, som ca.
30 husstande har ført i blot 42 år! -og det har man måttet bruge 200 foliosider til!
Dernæst skal nævnes Bondos manuskript. Flere af øens præster har været interesseret i
den lokale historie, deriblandt Hans Henrik Bondo, der var præst her 1819-1844, og som i
1830 udarbejdede en ”Topographisk Conceptbog” på 45 sider (landsarkivet, Odense). Men
øens historiker fremfor nogen er dog Chr. Knudsen (præst her 1871-1900, sognerådsformand
i 18 år, død 1911. Maleri i kirken). Da pastor Knudsen kom hertil, havde han allerede
beskæftiget sig med lokalhistoriske emner fra sin hjemegn Als, og her blev han snart fængslet
af øen, dens skikke og dens historie. Især kastede han sig over studiet af hver enkelt gårds
ejerforhold så langt tilbage, han kunne følge dem. Han fik ældre mennesker til at fortælle,
hvad de havde hørt de gamle berette, og resultatet blev, at Knudsen i sine ”Samlinger til en
historisk-topografisk Beskrivelse af Øen Auernakø” (1881-1883) kunne give en levende skildring af livet på øen helt tilbage til 1700-tallet. Atter en guldgrube! Værket befinder sig nu på
det kgl. bibliotek i København. Det består af 5 protokoller. I de 4 første har Knudsen med sin
omhyggelige, finstilede skrift indført sin beretning, i den 5. har han meddelt 12 kort og
tegninger.
I en af Nationalmuseets afdelinger (De etnologiske undersøgelser) findes en samling af
beretninger fra alle landets egne om livet i hverdag og fest i sognene i gamle dage, meddelt af
lokalkendte folk. Fra nogle sogne er materialet yderst sparsomt, fra andre er det rigt og fyldigt.
Også her er Avernakø begunstiget. Fra dette sogn findes der ca. 1400 håndskrevne sider, hvad
der er langt over gennemsnittet. Den største bidragyder er uden sammenligning lærer
L.Larsen. Om dette stof er iøvrigt at bemærke, at museumsinspektør Ole Højrup,
Nationalmuseet, arbejder på en bog om "Øboliv”. hvor han vil skildre hverdagslivet
hovedsagelig på Lyø, men med inddragelse af stof fra Avernakø og Bjørnø.
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HVORNÅR ER AVERNAKØ BLEVET TIL OG HVORDAN HAR DEN FÅET SIN FORM?

I Universitetets Almanak kunne man indtil for få år siden læse, at jorden var skabt for 6000
år siden. Det var et tal, man i sin tid var kommet frem til ved at lægge forskellige tidsangivelser
i Bibelen sammen. Det var naturligvis noget sludder. Bibelen kan ikke bruges som håndbog i
geologi eller anden naturvidenskab. Og europæiske videnskabsmænd har da også i
århundreder vidst, at jorden var betydelig ældre. Alene fund af forsteninger af uddøde
dyrearter i de dybe jordlag pegede i retning af, at man måtte op på millioner af år. Men i vort
eget århundrede er videnskaben i kraft af nye metoder og opdagelser nået op på tal af en helt
anden størrelsesorden, og disse tal øges stadig. Endnu i 1940’erne satte man jordens alder til
ca. 2 milliarder år, nu derimod regner man med ca. 4 milliarder.
I forhold til dette svimlende tal er Avernakø en årsunge, ikke mere end ca. 15.000 år
gammel. Den er et resultat af sidste istid, formet af den fremtrængende gletschers ufattelige
kræfter.
Vi behøver altså ikke at opholde os længe ved hele den mellemliggende periode. Oven
over grundfjeldet, som i Danmark (bortset fra Bornholm) ligger flere kilometer nede, har der
igennem hundreder af millioner år aflejret sig det ene jordlag efter det andet, ler, kalk og sand
i forskellige former, som oftest på havbund. Hele det område, som nu er Danmark, var i
lange perioder en del af verdenshavet.
For et par millioner år siden blev hele kloden ramt af et temperaturfald. En kuldebølge
satte ind, polerne bredte isen sig med sit kilometertykke tæppe, alle kontinenter blev ramt, og
da isen endelig fra trak sig tilbage, var det kun for at samle kræfter til et nyt fremstød. Og
sådan blev det ved. Seks istider har jordkloden i alt oplevet, afbrudt af fem mellemistider med
mildere klima. Næsten 1/3 af jordens samlede landoverflade har på et eller andet tidspunkt
været nediset.
SIDSTE ISTID
For 70.000 år siden rykkede isen frem for sidste gang. Den nåede denne gang ikke så langt
som tidligere, det sydvestlige Jylland gik fri. Netop fordi denne istid -Weichsel-istiden kaldes
den- blev den sidste, er det den, der har formet det danske landskab, som vi endnu kender
det. Isen kom fra nord og nordøst, og på sin vej ned over de skandinaviske fjelde rev den alt
med sig, lige fra det finere overflademateriale (ler, sand og grus) til større sten og tonstunge
klippestykker, som undervejs blev skuret og slebet, til de fik den form, vi kender fra de
utallige marksten, der har ligget strøet tæt over det danske landskab og som vore forfædre i
årtusinder har slæbt med at rydde til side. For over 4000 år siden byggede de gravpladser jættestuer og dysser- af dem, senere rejste de kirker -også Avernakø kirkes skib er bygget af
marksten- og senere igen satte de hegn. Men stadig dukker der nye sten op af marken; og ved
vore strande ligger de tæt, især hvor havet æder af klinterne - dér tager de sig også prægtigst
ud, disse hilsener fra det norske og svenske grundfjeld.
Men ikke blot fra Skandinavien tog isen materiale med sig. På sin vej hen over Danmark
pløjede den undergrunden op og bragte forstyrrelse i de tidligere lag. Hele dette materiale
blev af isen efterladt, noget allerede under dens fremrykning, mere da den omsider gjorde
holdt og senere begyndte at smelte. Men det er ikke her stedet til at skildre hvordan alle de
forskellige landskabsformer –bakkedrag, dale, sletter- er blevet til, vi vil nu koncentrere os om
dannelsen af det sydfynske øhav.
-Vi er i slutningen af sidste istid. Tidligere gletscherfremstød har allerede bragt materiale fra
Norge og Sverige ned over området. Inde over Fyn har en nordøstfra kommende gletscher
allerede formet

landskabet, foran sig har den skubbet et vældigt materiale og deraf dannet de storslåede
israndsbakker, vi nu kalder de Fynske Alper og Svanninge Bakker. Nu er den fynske
gletscher gået i stå, langsomt begynder den at smelte, men endnu ligger den som en iskalot
over det meste af det, der siden blev til Fyn. ”Dødis” kalder man sådan en i— soleret, standset
ismasse.
ISENS NYE FREMSTØD
Da gør isen et nyt fremstød. Denne gang kommer det helt ovre fra området øst for Sverige,
hvor nu Ålandsøerne ligger. Den nye glet— scher går sønden om Skåne og søger derpå mod
vest. Da den når til Sydøstfyn, støder den mod den fynske dødis og de foranliggende is—
randsdannelser og spalter sig da. En del af gletscheren går op langs østsiden af Fyn og
udgraver Storebælt, en anden del fortsætter mod vest, henover det, der nu er det sydfynske
øhav, og derpå videre mod nord og udgraver på sin vej Lillebælt.
Det er denne sidste gletscherarm, der har formet landskabet i det sydfynske øhav. Til
formningen har den anvendt det materiale, den har taget med sig fra havbunden under
passagen gennem Østersøen, hovedsagelig fedt moræne-1er. Men formningen er ikke overalt
faldet ud på samme måde. Nogle steder er det blevet til en jævn eller let bølget moræne—
flade som på Siø, Strynø, Birkholm, Hjortø, Skarø og Drejø. Andre steder er det blevet til
bakkedrag, som har samme længderetning som isens bevægelse. Det gælder især Ærø, men
også Avernakø og Korshavn.
AVERNAKØ OG KORSHAVN ER RADIALMORÆNER
Bakkedrag af denne art er sjældne i Danmark. Geologerne kalder dem radialmoræner
eller drumlins. De formodes at være opstået på den måde, at gletscheren, idet den har
passeret hen over området, har nået grænsen af, hvad den kunne bære med sig, og da har
nedfældet noget at sit materiale, og i læ af de derved dannede forhøjninger er nyt materiale
blevet liggende.
Avernakø og Korshavn er altså radialmoræner og består hovedsagelig af ler, som den
sydøstfra kommende gletscher har “tabt”. Deres længderetning SØ—NV har de (ligesom
Drejø og Ærø) fået at gletscheren, som netop bevægede sig i den retning.
Imidlertid må det tilføjes, at mens de lavere dele at øerne i det sydfynske øhav overalt er
lerede, er de højere parter ofte sandede, det gælder f.eks. højderne omkring Ravnebjerg.
Dette sand er efter geologernes forklaring afsat i mere eller mindre åbne spalter i isens højeste
dele, efter at isstrømmen er gået i stå og altså er blevet dødis.
—Da isen forsvandt, for l0—l5.000 år siden, var det sydfynske øhavs område formet, med
bakker, dale og sletter. Men det var endnu ikke noget øhav! Det var tørt land —og landfast
med kontinentet. Men efterhånden som isen, der endnu lå over Skandinavien, smeltede og
sendte vandmasser fra sig, steg havene, og vandet trængte ind over området. Endnu ca. 3000
år f.Kr. var Avernakø forbundet med Tåsinge, Langeland og Ærø til eet landområde, men
vandet fortsatte at stige, og omsider skiltes øerne, det sydfynske øhav var en realitet, og
Avernakø og Korshavn havde fundet deres form, som vi kender den idag. Eller rettere:
omtrent den form. For som vi alle ved ejer naturen stadig omformende kræfter, især havet,
der både tager fra og lægger til, men især det første. Derom skal der senere tales, men først
skal det spørgsmål rejses: Har Avernakø sogn —som nogle har hævdet— for ikke så
forfærdelig længe siden bestået ikke af to, men af tre øer, nemlig Avernakke, Munke og
Korshavn?
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VAR AVERNAK OG MUNKE I SIN TID TO SELVSTÆNDIGE ØER?
Det var det spørgsmål, som det sidst udsendte lokalhistoriske blad sluttede med at stille, og
der skal nok have været mange, der syntes, at det var et højst besynderligt spørgsmål. Det
synes jeg også selv! Når jeg alligevel har stillet det, skyldes det disse forbløffende
kendsgerninger:
1) 1585 tegner holsteneren MARCUS JORDAN det første udførlige Dan-markskort, der
findes. Det bliver tre år senere trykt i et tysk pragtværk.På dette kort er Avernakø,
Munke og Korshavn afbildet som tre selvstændige øer(se fjerde side!). I det følgende
halvandet hundrede år trykkes der i udlandet et u- tal af Danmarkskort (der trykkes
ingen herhjemme, men de udenlandske kort forhandles selvfølgelig her i landet), og de
allerfleste af disse kort er mere eller mindre påvirket af Jordans kort. Det vil sige:
FRA SLUTNINGEN AF 1500-TALLET TIL ET STYKKE IND I 1700TALLET VISER PRAKTISK TALT ALLE DANMARKSKORT, AT
AVERNAK OG MUNKE ER TO SELVSTÆNDIGE ØER!
2) 1587 udnævnes den hidtidige sognepræst ved domkirken i Ribe, JACOB MADSEN, til
biskop over Fyens stift. Det følgende år, 1588, begynder han sine visitatsrejser rundt
i sognene, og til støtte for sin hukommelse fører han en "Visitatsbog"9 som idag i
manuskript befinder sig i landsarkivet i Odense, men hvoraf der 1929-32 blev
foranstaltet en trykt udgave.Foran i bogen har Jacob Madsen opregnet alle stiftets
herreder og sogne9 sluttende med en liste over "De mindre øer liggende til Fyen".
Som nr.6 på denne liste nævnes "Korz- haffn”, som nr.8 "Munckø" og som nr.14
"Arnack". - Senere i visitatsbogen behandler biskoppen Salling herred særskilt. Dette
afsnit slutter med at opregne de øer, der hører til herredet, og de tre første øer, der
her nævnes, er: ”Arnakøø", "Korshaffn" og "Munckø". Med andre ord:
OGSÅ STIFTETS EGEN BISKOF MENER I 1588, AT AVERNAK OG
MUNKE ER TO SELVSTÆNDIGE ØER!
Han har ovenikøbet en slags bevis for det. Mens han om Korshavnerne siger9 at de
"går til Arnack kirke, når det ikke er højt vande"9 bemærker han om Munkeboerne9 at de "kan komme med vogne eller heste did (nemlig til kirken), ikke
ellers" (retskrivningen er her moderniseret. Kun stednavnene er gengivet som i
manuskriptet. Det samme gælder citaterne fra dokumenter i det følgende).
3) 1929 -32 udgives som nævnt Jacob Madsens visitatsbog. I en fodnote til biskoppens
ovenfor citerede bemærkninger skriver udgiveren (s.222): "Korshavn er nu -ved
"Drejet"- forbunden med Avernakø. Ved kongebrev af 31/10 1536 fik indbyggerne
på de 3 øer lov til at tage en egen præst...". Altså: Endnu omkring 1930 mener
udgiveren af visitatsbogen, at Avernak og Munke er, eller i hvert fald har været, to
selvstændige øer!
4) 1958 udgiver Stednavneudvalget en bog om "Svendborg amts bebyggelsesnavne". Heri
skriver forfatteren (s.142), at det ovenfor omtalte kort fra 1585 og biskop Jacob
Madsens bemærkning om Munke-boerne "tyder på eksistensen af vand mellem
Munke og Avernak". -Også han har altså troet på den gamle skrøne!
— For en gammel skrøne må man vist kalde påstanden om, at Avernak og Munke i sin tid
har været adskilt af vand. Terrænforholdene imellem de to byer umuliggør en sådan teori.
Men sejglivet har den

gamle skrøne været, siden den har kunnet holde sig fra 1585 til 1958! Og spørgsmålet er
nu: hvordan har den kunnet opstå?
Og her er det selvfølgelig kort-tegneren Marcus Jordan og biskop- pen Jacob Madsen, vi
skal beskæftige os med. Det er dem, der er ophavsmænd til skrønen, og af dem har udgiveren
af visitatsbogen og forfatteren til Stednavneudvalgets bog blot ladet sig vildlede.
Vi tager Marcus Jordan først. Hvordan er han kommet til at tegne Avernak og Munke som
to øer på kortet?
Her må man gøre sig klart, at datidens kort var højst unøjagtige, for ikke at sige fantasifulde.
En korttegner dengang havde visse faste punkter, hvis beliggenhed han vidste nogenlunde
besked med, at gå ud fra, desuden var der måske visse egne af landet, han personligt kendte
godt og som han derfor tegnede nogenlunde korrekt, men andre områder var han så godt
som uvidende om, og dér lod han i mangel af bedre fantasien råde.
Nu har Marcus Jordan åbenbart aldrig været på Avernakø. Men han har kendt bynavnene
her i sognet, og det, der da har vildledt ham med hensyn til Avernak og Munke, er åbenbart,
at der på hans tid var en vis vaklen med hensyn til, hvilket af de to bynavne der skulle betegne
øen som helhed. Det har fået udenforstående til tro, at der i virkeligheden vår tale om to øer og så tegnede man simpelthen to øer på landkortet, sådan omtrent hvor man mente, de skulle
ligge.
I et af de ældste dokumenter vedrørende øen, fra 1536, taler Christian III om ”vore kære
undersåtter på Munkeø, Arnack og Korszhaffn”. Her er Munke endda nævnt først, skønt
Avernak også dengang var hovedbyen.
I 1539 er Avernak dog kommet i forgrunden, men det er stadig Munke, der har øbetegnelsen heftet på sig. I et dokument fra dette år taler kongen nemlig om nvore øer
Arnacke, Munckeø og Korszhaffn” (her ser det forresten ud til, at også kongen tror, der er tre
øer!).
I 1588 bruger biskop Jacob Madsen, som vi har set, både betegnelsen ”Arnack” og
"Arnakøe", men Munke kalder han hele tiden "Munckø”. I 1688 taler en kgl. kommission om
”Affuernackerøe sogn…med Kaarshafn og Munckøe”.
Med andre ord: der tegner sig en klar udviklingslinie fra 1536 til i dag: I begyndelsen er det
Munke, der giver øen navn, og man siger altså: Munkø og Arnak. Men eftersom det allerede
dengang var Avernak (Arnak), der var hovedbyen, begynder man snart at tale om Avernakø,
og en tid siger man så: Avernakø og Munkø -altså knytter ø-betegnelsen til begge bynavne. Og udviklingen ender så der, hvor vi står i dag, hvor Munkø har mistet ø-betegnelsen og er
kommet til at hedde Munke. Men på Marcus Jordans tid var der endnu vaklen, og det er
sikkert grunden til, at han har tegnet Avernak og Munke som to øer. Og da
først han havde tegnet sit kort på den måde, troede alle i de følgende 150 år,
at sådan var det. For skønt landkortene dengang som sagt var meget
fantasifulde, troede man alligevel fuldt og fast på deres pålidelighed. Et
morsomt eksempel på dette er følgende:
En herboende mand, der er født på Ærø, har fortalt mig, at i hans
barndom sagde de gamle på Ærø: ”Langeland har form som en støvle!” Det har Langeland jo absolut ikke og havde det heller ikke dengang.
Hvorfra var de da kommet på den tanke? Jo, på det samme kort, hvor
Marcus Jordan tegnede Avernak og Munke som to øer, afbildede han
Langeland som vist på hosstående tegning. Og så troede alle i de følgende
150 år, ja, altså længere endnu, at Langeland var en støvle!
Første gang Avernakø på et trykt kort fremstilles som een sammenhængende ø er for øvrigt i Erik Pontoppidans Danske Atlas, der udkom
1763-81. Men det må nok indrømmes, at korttegneren også her har taget
fantasien for meget til

******************** (tillæg til blad nr. 3) *************
hjælp både med hensyn til øens omrids og dens sammenhæng med Korshavn, for han
tegnede den sådan:

Først da Videnskabernes Selskab i 1770’erne lod Fyn med omliggende øer opmåle, kom
der et nogenlunde pålideligt resultat ud af anstrengelserne. Det vender vi tilbage til næste gang
i forbindelse med en drøftelse af spørgsmålet: i hvor høj grad har havets nedbrydning af
kysterne igennem århundrederne ændret øens form?
- Men nu biskop Jacob Madsen! Hvordan kunne han tage fejl? Han måtte vel nok kende
de geografiske forhold i sit eget stift?
Svaret er nok for det første, at han lod sig vildlede af de samme forhold, som blev årsag til
Marcus Jordans fejltagelse (se ovenfor!), for det andet, at biskoppen vistnok, skønt han var en
flittig visitator, aldrig nåede herover og således ikke kendte øen af selvsyn.
Den 3. maj 1588 visiterede han i Fåborg, og det ser ud til, at han ved den lejlighed i stedet
for at tage herover tilkaldte præster og degne fra Avernakø, Bjørnø og Lyø, som ”tilsagde mig
deres lydighed og troskab”. I den forbindelse er det, han i visitationsbogen noterer om
Korshavnerne, at de ”går til Arnak kirke, når det ikke er højt vande” og om Munke-boerne, at
de ”kan komme med vogne eller heste did, ikke ellers”. Det sidste ser jo mærkeligt ud og
kunne opfattes som et bevis på, at der dengang har stået vand mellem Munke og Avernak.
Men forklaringen er nok snarere følgende:
Vi ved, at biskoppen er kommet til Fåborg med den forestilling, at Munkø er en
selvstændig ø. Det er derfor ganske naturligt, at han har spurgt deltagende til befolkningens
besværligheder med hensyn til at komme i kirke, og så har han måske af degnen i Munke fået
et valent svar, som kun har bekræftet ham i hans vildfarelse. Degnen har jo nok tænkt, at det
kunne aldrig skade at beklage sig lidt. Desuden gik byvejen dengang anderledes end nu, hvad
vi senere skal vende tilbage til, og den kan nok dengang i regnfulde årstider have været
temmelig bundløs.
1595 var biskoppen atter i Fåborg. Han noterer i visitatsbogen, at han ville have været over
til øerne, men det blæste op, så han blev i Fåborg. Med datidens fartøjer var det ingen spøg at
vove sig ud på åbent vand i stormvejr. Jacob Madsen nåede nok aldrig herover, og hans
vildfarelse med hensyn til sognets geografi kan således nok undskyldes.
******************************************************************
KORTET PÅ NÆSTE SIDE gengiver et udsnit af et kort over Fyn med omliggende øer,
som i 1595 blev trykt i hollænderen Mercators atlas.
Mercator bygger i et og alt på Marcus Jordans ovenfor omtalte kort. Dog må det
bemærkes, at Jordan havde anbragt Munkø lidt nærmere ved Avernakø!
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I HVOR HØJ GRAD HAR ØEN SKIFTET FORM?
I sidste nummer af de lokalhistoriske blade blev der gjort op med det besynderlige (men
stadig livskraftige!) påfund, at Munke engang skulle have været en selvstændig ø. Vi kommer
nu til det langt interessantere, men også meget vanskeligere spørgsmål: I hvor høj grad har
Avernakø og Korshavn i tidens løb skiftet form?
At der er sket forandringer, er givet. I de årtusinder, der er gået, siden vandet strømmede
ind og forvandlede området her til et ø-hav, har havet utrætteligt udført sit forvandlende
arbejde: nogle steder har det brudt kysterne ned, andre steder har det lagt til.
Et af de steder, det er gået hårdest ud over, er Avernakø Hoved. Kun sørgelige rester er
tilbage af den engang så anselige banke. Endnu i mands minde er der blevet dyrket korn på
”Hovedet”, men i begyndelsen af dette århundrede havde havet revet så meget bort, at man
måtte opgive det. Omkring 1880 var Hovedet endnu så bredt, at en brønd, som nu ligger et
godt stykke ude i havet, dengang lå midt inde på Hovedet. 1909 styrtede en meget stor sten,
mindst 2 m i diameter, ned fra klinten. Den ligger nu langt ude i havet og kan kun ses ved
kraftigt lavvande. Det fortælles, at klinten dengang havde en højde som nu Bøgebjerg klint.
Den der i disse år en efterårsdag med pålandsvind og højvande går ud på Hovedet, når
havet pisker ind over de lave klinter, og ser store flager af friske græstørv kastet ned i
forstranden, og hører de mistænkelige klukkende lyde fra de huler, som havet har slikket ind
under klinten for at undergrave den, oplever i sandhed et naturens drama. Og han spørger sig
selv: hvorlænge kan dette vare? Vil de sidste rester af Hovedet ikke meget snart være skyllet
bort og den bagvedliggende sø forenet med havet?
Men måske vil det tage længere tid end man umiddelbart skulle tro. Det er netop det
æggende ved sagen: det er så vanskeligt at bedømme processene hastighed. Derfor skal man
også være varsom med at forudsige, hvad der vil ske.
I 1882 skrev pastor Knudsen: ”Gamle Folk kunne mindes, at ”Hovedet” gik i deres
Ungdom langt længere ud. Det vil rimeligviis om ikke mange Aar være heelt forsvunden”.
Men nu er der gået det meste af l00 år, og Hovedet holder stadig stand.
Et andet eksempel:
Sognets første degne-bolig lå i Munke, men nord for den nuværende by. Det er umuligt at
gå hen og udpege stedet, for havet har taget det. På udskiftningskortet fra 1825 ses både huset
og haven indhegnet af et stendige. Haven grænsede op til Munkegårdens have og lå NNØ for
denne. Pastor Knudsen skriver: ”I Aarene 1830-38 laae der endnu en lille Have foran Huset
ud imod Klinten paa en l0 Favnes Brede. Havde Bygningen endnu staaet i Stormfloden 1872,
vilde det Hele være ramlet ned, saa meget har Havet siden den Tid taget bort af Klinten paa
dette Sted?”
I sommeren 1921 var Achton Friis her for at gøre studier til bind 1 af ”De Danskes Øer”.
Om kysten ved Munke skriver han: ”Hvert år farer havet voldsomt frem mod klinten på dette
sted; i de sidste halvtreds år har det gennemsnitligt ædt sig mindst en alen om året ind i den
under pålandsstormene, så randen af afgrunden nu kun er fyrretyve alen fra den yderste gård i
Munke by”...og af en følgende bemærkning fremgår det, at Achton Friis regner med, at havet
om endnu 40 år vil være nået helt ind til Jørgen Nørremarks gård. Heller ikke denne
forudsigelse kom til at holde stik.
Der er altså ingen tvivl om, at havet har bortrevet betydelige dele af disse øers kyster,
betydelig vanskeligere er det at få klarhed over, hvor meget det drejer sig om og i hvilket
tempo forandringerne er sket.

Hvor ville det derfor være spændende, dersom man havde et videnskabeligt udarbejdet
kort, som var f.eks. 200 år gammelt. Så kunne man ved at sammenligne med et moderne kort
nøjagtigt måle de forandringer, der er sket i de forløbne 200 år!
Men et sådant kort eksisterer faktisk! I året 1757 besluttede "Det kongelige danske
videnskabernes selskab" at foretage en videnskabelig opmåling og kortlægning af Danmark, en
vældig opgave, som da også kom til at strække sig over et halvt århundrede. I 1775 var man
nået frem til de sydfynske øer, som blev opmålt af H.Skanke.
Der er tidligere gjort rede for, hvor unøjagtigt og fantasifuldt man gik til værks under
tidligere tiders kortlægning af Danmark. Her fik man for første gang et videnskabeligt
Danmarkskort på grundlag af astronomiske observationer og triangulationer.
Resultatet ses for Avernakøs og Korshavns vedkommende på vedlagte gengivelse.
Skraveringerne langs kysterne angiver klinter. På Korshavn er tre af bakkedragene antydet
med kredsformede skraveringer. De m-formede kruseduller betyder bevoksning, og vi
bemærker, at der endnu i 1775 var betydeligt mere skov på øen end nu. -En opmærksom
betragter vil nok studse over, at kirken er afbildet med tårn, eftersom Avernakø kirke indtil
1876 var kullet. Forklaringen er, at tegningen ikke er ment som en gengivelse af netop denne
kirke, men blot som en signatur, dvs. at sådan angav man altid en kirke. -Endvidere
bemærkes, at der på sydkysten af såvel Avernakø som Korshavn er anlagt en skanse, det skal
vi senere vende tilbage til.
Men her har vi altså præcis, hvad vi ønskede os: et videnskabeligt kort over øen, 200 år
gammelt, og ovenikøbet i målestokken l:20.000, dvs. samme målestok som et moderne
Geodætisk Instituts målebords-blad. Vi kan nu tage det gamle kort, lægge det oven over det
nye og holde dem begge op imod lyset, f.eks. op imod en vinduesrude, så kan vi nøjagtigt
sammenligne øens konturer dengang og nu.
De kan selv prøve at gøre det! Geodætisk Instituts målebordsblad M 4115 Avernakø kan
købes i enhver boghandel og koster 6,60 kr. Hvis De interesserer Dem for øen og dens
historie, vil De altid have glæde af at have dette kort liggende. Alle gårde og huse er aftegnet
på det.
Men hvad blev så resultatet af sammenligningen mellem øens kyster dengang og nu?
Desværre en skuffelse! Man kan simpelthen ikke få de to kort til at passe sammen. Skal man
tro det gamle kort, ligger f.eks. klinten ved Skalle idag længere ude end i 1775, mens det
omvendte selvfølgelig er tilfældet.
Sagen er, at man nok arbejdede videnskabeligt i 1775, men ikke i tilstrækkelig høj grad. Da
tekniske hjælpemidler var utilstrækkelige, og man var ikke omhyggelig nok med målingerne.
Kortet blev derfor ikke nøjagtigt nok til at kunne vise os de forandringer, der er sket med
kysterne -ikke i detaljer i hvert fald.
Det betyder ikke, at det gamle kort er uden interesse. Foruden de enkeltheder, der
allerede er nævnt (skove, skanser), er det værd at bemærke, at kortet viser, at der endnu
dengang var et bredt udløb fra Skanodde sø –det, der senere blev til Silderenden.
Men fremfor alt er der een ting, det gamle kort trods al sin unøjagtighed fortæller os: at i de
sidste to hundrede år er det i virkeligheden uhyre lidt, øen har skiftet form.
På længere sigt derimod har forandringerne været betydelig større. Derom skal næste blad
handle.
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D R E J E T

For 4-5000 år siden havde Det sydfynske øhav ved havstigningen fået nogenlunde den
skikkelse, hvori vi i dag kender det (se blad 2). Men i de årtusinder, der er forløbet siden da,
har havet, omend i mindre målestok, fortsat sin virksomhed. Nogle steder har det brudt ned
af kysterne, andre steder har det bygget op.
For Avernakøs vedkommende er Drejet det vigtigste resultat af denne virksomhed. De to
øer, hvoraf sognet består, var oprindelig uafhængige af hinanden. Det er havet, der har
forbundet dem. Havstrømme og især bølgeslag ved kraftige vinde og højvande har ført
materiale fra de to øers kyster med sig og aflejret det som strandvolde imellem øerne, indtil til
sidst Drejet var dannet.
Benævnelsen "drej" er karakteristisk for det sydlige Danmark, andetsteds kaldes en sådan
tange, der forbinder to øer eller en ø og fastlandet, et "drag”. Begge ord menes at hænge
sammen med udsagnsordet "at drage" og betegner vistnok det sted, hvor man kan drage en
båd over land (og derved spare en omvej).
Hvornår Drejet er dannet, ved ingen. Men det kan med sikkerhed siges, at det lå der, da
Valdemar Sejr var konge. Han lod nemlig en liste udarbejde over sit udstrakte jordegods,
"Kong Valdemars jordebog" kaldes den og i den er Avernakø omtalt. Det er det første
skriftlige vidnesbyrd om øens eksistens. Men den kaldes i jordebogen ikke Avernakø, den
kaldes Wæstræ Draghø, altså Vestre Drejø.
Der er jo to "Drejø’er”, og de ligner hinanden så meget, at det i grunden ikke er så sært, at
man i 1230’erne kaldte Drejø for Østre Drejø og Avernakø for Vestre Drejø. Navnet blev da
også hængende, omend i lidt ændret form. Det fortælles nemlig, at man endnu i begyndelsen
af 1800-tallet kaldte Avernakø + Korshavn for "Vesterøerne". Og i grunden havde det været
praktisk, om vi havde holdt fast ved denne benævnelse, for så var vi sluppet for den stadige
usikkerhed med hensyn til, om vi, når vi siger "Avernakø" mener hele sognet eller kun
hovedøen.
Første gang Drejet er omtalt, er i biskop Jacob Madsens Visitatsbog, som tidligere er nævnt
(blad 3). Her siges det 1538 om Korshavnerne, at de "går til Arnack kirke, når det ikke er
højvande".
Lidt udførligere er omtalen i Pontoppidans Danske Atlas fra 1767, hvor det om Korshavn
hedder, at den "er ligesom et tilhæng til Avernakke og forenes dermed ved en smal hals af
1000 alens længde, ikke bredere end at 2 vogne kan køre hverandre forbi. Ved siderne er
straks et stejlt dyb på nogle favne."
Men den nøjagtigste skildring af Drejet som det var, før det i 1937 blev forvandlet til en
dæmning, er i 1882 givet af pastor Knudsen, som skriver, at Drejet "består af sammenskruet
ral, grus og sand, og er i forhold til de forskellige vinde ikke altid ens. Med vestlige vinde er
det snart bredere, snart smallere, men altid tørt og til at gå over. Med de andre vinde er det tit
overskyllet, med østlige vinde ofte i den grad, at man hverken kan gå eller køre over, og
blæser det da tillige op med en stærk storm, kan der ikke heller sejles over. I så fald kan al
passage i nogen tid være helt stoppet mellem de to øer. Ved den idelige overskylning, især om
efteråret, bliver Drejet da tit temmelig fladt og jævnt, men har det i længere tid stået med østlig
vind, bygges der efterhånden igen op på det. Med sydlig vind skylles det bort, ligesom det
gerne flyttes ved sydlig og nordlig vind. Om vinteren kan opkastede isflager også undertiden
hindre kørsel med vogne på Drejet."
Det fremgår af Jacob Madsens udsagn, at Drejet allerede i slutningen af 1500-tallet var
passabelt ved lavvande, men overskyllet ved

højvande, og sådan blev det jo ved at være, lige til dæmningen blev bygget. Drejet må altså
gennem alle århundreder have haft nogenlunde samme højde. Alligevel ser det ud til, at der
fra den ene periode været visse forandringer at spore.
Pastor Knudsen fortæller nemlig, at ifølge gamle folks udsagn skal der i slutningen af 1700tallet have vokset høje rør, siv og græs på Drejet, så børnene, når de vogtede kreaturer på
markerne i nærheden, legede skjul deri. Nu derimod, siger Knudsen, findes der ikke mindste
spor af planter, blot det nøgne sand og grus.
Går vi så frem til 1921, fortæller Achton Friis (som i sine natur-iagttagelser er yderst
præcis!), at man, når man går ud på Drejet, først møder ret frodige buske af strandkål, senere
noget fattig strandarve og allersidst strandmelde. Den sidste trodser elementerne helt ude på
det bare grus mellem rullestenene, ja, her er den endda allerfrodigst. Omtrent 100 m ude
ophører al vegetation, Drejets grus og rullesten er ganske i havets vold."
Drejet og de besværligheder, det skabte, har altid beskæftiget sindene. Mange kan jo endnu
huske, hvordan det var, dengang karlene ved højvande måtte bære pigerne over, når man
skulle hjem fra bal, og hvordan Korshavns koner og piger, når de ville til kirke, måtte smide
sko og strømper og vade over. Det kunne være en barsk affære, men jo også give anledning til
muntre episoder.
Alvorligere var det, at Drejet undertiden krævede ofre. Omkring 1603 blev Jacob
Jørgensen præst på Avernakø -han var den fjerde præst i rækken. En efterårsdag i 1629 havde
han på embeds vegne været på Korshavn. Det må være blevet højvande, inden han skulle
hjem, alligevel vovede han sig ud på Drejet, men druknede.
Den alvorligste ulykke indtraf i 1796. Torsdag den 20. oktober havde gårdmand Peder
Hansen, Korshavn, været kørende til Avernakø. Da han skulle tilbage, var det blevet stærk
storm og kraftigt højvande. Ude på Drejet blev vognen kastet over ende af bølgerne, han selv
og hestene slap igennem, men to passagerer, han havde med, faldt af vognen og druknede.
Den ene var en 7-års dreng, Jakob Rasmussen, søn af husmand Rasmus Rasmussen Degn,
Korshavn. Hans lig blev straks fundet. Den anden var husmand Peder Andersen Stages 45årige hustru, ligeledes Korshavn. Hendes lig blev først fundet den 25.maj 1797, da hun drev i
land henimod Korshavn.
1841 krævede Drejet påny et offer. Det var den 28-årige Anne Marie Hansen, født i
Tranderup sogn på Ærø. I oktober 1839 var hun kommet til Avernak, hvor hun tjente hos
gårdmand Lorents Pedersen. I kirkebogen står der: "Druknet den 19de juli ved at gå over
Drejet fra Korshavn."
Intet under, at man tidligt udkastede planer til sikring af den farlige vej over Drejet, der
nok, som pastor Knudsen bemærker, kunne lede tanken hen på vejen over det Røde hav,
hvor Moses førte israeliterne frelst igennem, men hvor ægypterne druknede, da havet lukkede
sig over dem.
Hans Henrik Bondo, der var præst her i sognet 1819-44, foreslog, at man anbragte en
række gode store sten på hver side af Drejet og fyldte ud imellem dem med ral, grus og sand.
Der skete imidlertid intet -ikke før ca.1920, da gjorde man et svagt forsøg på at sikre Drejet
fra Korshavnssiden, men det var lidt af en tragedie, for det var Høje Stene, der kom til at
levere stenmaterialet.
Endelig i 1937 blev dæmningen bygget. Ved fælles virke blev Drejet vej”, som der står på
mindestenen. Men endnu kan havet vise tænder derude og isslag eller isskruninger gøre
færdselen vanskelig eller umulig.
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STRANDVOLDE, MARINE FORLANDSDANNELSER, TANGER OG ODDER

Den nedbrydende og opbyggende virksomhed, der finder sted ved vore kyster, er
behandlet i de foregående numre. Vi vil nu gøre hele dette afsnit færdigt.
De faktorer, der er virksomme, er –foruden rindende vand fra landsiden og vejrsmuldring
ved frost og tø- især: 1)bølgeslaget ved kraftig vind og højvande og 2)kyststrømme. Som følge
af disse to faktorer finder der en stadig transport af materiale sted ved de danske kyster.
En faktor af stor betydning er også, hvad fagfolkene kalder ”største frie træk”, dvs. den
retning, hvor der er mest åbent vand, og hvor vinden derfor kan få magt til at rejse bølger, der
er tilstrækkelig stærke til at nedbryde og transportere materiale. For Avernakøs
vedkommende er denne retning sydvestlig, og da dette tillige er en hyppig vindretning, er det
naturligt at tænke sig, at materialevandringer her på øen overvejende (men selvfølgelig langtfra
udelukkende) går fra vest mod øst, hvad der bekræftes af, at øens tanger og odder alle vender
mod øst, som jo på denne måde bliver læ-siden.
Idet der henvises til tallene på medfølgende kort, skal der nu forsøges en summarisk
gennemgang af de forandringer, som kan tænkes foregået siden istiden og som ikke er omtalt
i de foregående numre.
Avernakø Hoved(1) har formodentlig oprindelig været en ø, mens Hovedsø har været en
bugt. Idet nu Hovedet altid har været øens mest udsatte punkt, er mægtige materialemassser
her blevet nedbrudt, men en del har lagt sig i læ af øen som strandvolde (2 og 3), hvorved
Hovedsø er dannet, og i kanten af den er med tiden ved vegetation dannet, hvad fagfolkene
kalder et ”afspærringsforland” (de grønne områder).
Følger vi nu kysten mod nord og nordøst, ser vi samme fænomen: fra Galagre(4) er
materialet nedbrudt og har lagt sig som en række af strandvolde(5), den ene udenfor den
anden, til sidst har de indrammet Skanodde sø og Kongesø, der også må formodes oprindelig
at have været bugter. Også her er der dannet afspærringsforland.
Ved 6 kommer vi til Avernakø rev, som er en ret-odde. Ret-odder fremkommer, hvor der
sker materialetilførsel fra to sider. Et andet eksempel på en ret-odde er Nakkens odde(11),
mens Revtrillen(13) er en krum-odde. En sådan opstår, hvor der kun tilføres materiale fra én
side.
Hvordan Kapelsodden(12), der nu er havn, har været, er umuligt at sige, men formodentlig
har det været en krum-odde.
Drejet(8) er allerede omtalt, men på kortet ses, hvordan hele den vestlige del af Korshavn
er dannet efter istiden ved rejsning at strandvolde og derpå følgende tilgroning af
afspærringsforland.
Et særligt fænomen udgør Rørmaen syd for Munke (det skraverede område ved 9). Her
var oprindelig en bugt, men nedbrudt rnateriale, der transporteredes langs med kysten, lagde
sig her, hvor der var læ, skød sig som odder længere og længere ud og lukkede til sidst som
en tange for bugten, der langsomt omdannes til mose.
Ved 7 har vi Bøgebjergklinten, der her nævnes som eksempel på en klint, der synes at
være i ro og allerede er helt græsklædt, men så under tilstrækkelig hårde vejrforhold kommer
i bevægelse. Midt i januar, i forbindelse md højvande og orkan, blev store dele af en
beskyttende sokkel ved klintens fod revet bort og en del at klinten kom i skred. I stranden her
ligger iøvrigt nogle cementlignende blokke, der kunne synes menneskeskabt kystbeskyttelse. I
virkeligheden er der tale om naturdannelser, fremkommet ved, at en kilde, der har udskilt
kalk, er sivet igennem et grus- og sten-lag.
Ved l0(Skalle) har vi en særlig form for kystnedbrydning. Klinten her indeholder et lag
stenfrit(”plastisk”) ler, som af grundvandet sættes i skred, hvorved klinten glider ud og danner
terrasser.

—Krydserne med A, B og C kommer ikke det her behandlede emne ved, men vedrører
oldtiden, som vi i de kommende blade vil gå over til at skildre.
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DE FØRSTE MENNESKER
Vi har i de foregående blade beskæftiget os med Avernak og Korshavns tilblivelse hvordan
de oprindelig blev formet af isen og senere omdannet af havets nedbrydende og opbyggende
virksomhed.
Vi kommer nu til den faktor, der i endnu højere grad end havet har været medvirkende til
at give vor dobbelt-ø dens nuværende udseende:
Mennesket! Det er mennesket, der ved at rydde skov, slæbe sten sammen, bearbejde
jorden, anlægge veje, bygge huse osv. igennem tusinder af år har omformet landskabet til det
har fået den skikkelse vi kender i dag.
Hvornår blev Avernakøs jord første gang betrådt af menneskefødder? Vi ved det ikke! Det
kan have været for ca. 50.000 år siden, det vil sige i den mildere periode mellem næstsidste og
sidste istid. Vi ved, at der har været mennesker heroppe så tidligt for man har ved Langå
fundet dådyrknogler, der bar tydelige spor af at være flækket af mennesker for at udtage den
spiselige marv, og knoglerne lå i et jordlag, der blev dannet i nævnte periode.
Men om disse tidlige jægere på deres vej nordpå har passeret Avernakø, ved vi ikke. De
første håndgribelige beviser på menneskers liv og færden her finder vi først i en langt senere
periode, nemlig den, som kaldes Ertebølle-tid (5000 – 3000 f.Kr.) og som udgør det sidste
afsnit af
ÆLDRE STENALDER
Da isen for ca. l5.000 år siden for sidste gang begyndte at smelte bort fra Danmark,
efterlod den et øde landskab, som imidlertid snart oplivedes af et rigt plante- og dyreliv.
Forskellige græsarter bredte sig sammen med blomsterplanter som soløje, bynke og klittorn,
og på lune steder kunne man se småkrat af birk og pil og enkelte andre træsorter. I denne
åbne ”parktundra” færdedes rensdyr, vildhest, europæisk bison og elsdyr… og mennesker.
Man har fundet enkelte af deres bopladser og kan se, at de har været rensdyrjægere, der har
fulgt vildtet nordpå om foråret og sydpå om efteråret.
Omkring 8.000 f.Kr. bliver klimaet for alvor mildere, så træerne får bedre levevilkår. I
stedet for den arktiske tundra får vi en lysåben birke- og fyrreskov. Rensdyret, som ikke kan
trives i det nye landskab trækker nordpå, til gengæld indvandrer uroksen og vildsvinet og
tilsidst kronhjorten. Den tids mennesker var stadig jægere, men tillige fiskere.
Nu kommer hasselen. Ca. 7.000 f.Kr. gør den sin entré og breder sig med voldsom hast.
Overalt på den gode jord kvæler den fyrren og birken. Men den får ikke lov at triumfere ret
længe. Klimaet bliver stadig mildere, eg og elm trænger frem efterfulgt af lind og ask, og mod
disse kæmper kan hasselen ikke stå sig. Den henvises til rollen som gold underskov. Kun i
skovkanten ved kyster og sø-bredder, hvor den kan få lys, trives den.
Vi er nu nået frem til ca. 5.000 f.Kr., Ertebølletiden (opkaldt efter landsbyen Ertebølle i
Himmerland, hvor en af landets største køkkenmøddinger fandtes) begynder. Her er vi selv
med i billedet, derfor vil vi gøre lidt mere ud af de næste 2000 år.
ÆLDRE STENALDERS SIDSTE PERIODE:
ERTEBØLLE- ELLER KØKKENMØDDINGTID: 5000 —3000 f.Kr.
Når det ovenfor blev skrevet, at “her er vi selv med i billedet” hentydedes der selvfølgelig til
at der to steder på Korshavn, nemlig dels ved Kapelsodden og dels ved Søgård, er fundet
“køkkenmøddinger”,

det vil sige affaldsdynger efter den tids mennesker. Vi ved altså, at de har levet her.
Hvordan var deres vilkår?
Landet var dengang dækket af en tæt urskov, hvor egen var det dominerende træ, men
også lind, elm og ask trivedes.
Ved periodens begyndelse var de danske øer endnu landfast med Nordtyskland, egeskoven
strakte sig altså ned over Østersøens vestlige del.
Men efterhånden som isen smeltede i det nordlige Skandinavien, trængte vandmasserne
ned og druknede disse landskaber med deres skove, så kun de nuværende øer blev tilbage.
Ved periodens slutning ca. 3000 f.Kr. havde Danmarkskortet omtrent samme form som i dag,
dog dannede Avernakø, Ærø, Tåsinge og Langeland endnu et sammenhængende
landområde, mens en fjord skar sig ind mellem Avernakø og Fyn, og det må have været ved
denne fjords sydkyst, at køkkenmødding-folkene på Korshavn har haft deres bopladser.
De folk, der levede i Danmark dengang, havde endnu ikke redskaber, der egnede sig til
skovrydning, og de kendte ikke agerbrug. Den tætte urskov henviste dem til et liv som jægere
og fiskere ved de åbne kyster.
Man har ikke fundet spor af deres både, men de må have haft dem, måske udhulede
træstammer. Fra dem har de med træ- og benspyd stanget fladfisk i stranden. Torsk har man
fanget med net og krog, til ålefangst har man haft ruser, flettet af birkeris og fyrrespåner. Med
bue og pil har man sikret sig ænder og blishøns, hejrer og gejrfugle. Også større vildt har man
jaget: vildsvin og rådyr. Svigtede alt andet, havde man strandens skaldyr at ty til: østers,
hjertemuslinger, blåmuslinger og strandsnegle. Det er dem, der udgør hovedbestanddelen af
køkkenmøddingerne.
Redskaberne er nogenlunde de samme som i ældre stenalders tidligere perioder, nemlig
økser, knive, pilespidser og spydspidser af flint, økser af grønsten, fiskekroge af ben osv.
Men i Ertebølle-tid kommer der en vigtig nyhed i husholdningen: man lærer at lave lerkar,
dels som krukker, der bruges ved madlavningen over ildstedet, dels som flade skåle, der
anvendes som spæklamper.
Klimaet var mildt og fugtigt. Sommertemperaturen lå på ca. 20°, vintertemperaturen
naturligvis betydeligt lavere. Boliger må de have haft, men vi kender dem ikke. Måske var det
bare en vindskærm eller et primitivt telt til sommerbrug og en jordhule om vinteren.
Heller ikke deres klædedragt kender vi, formodentlig gik de i skind om vinteren og i
flettede klædningsstykker om sommeren.
Af husdyr havde de kun hunden, jægerens evige ledsager.
Hvordan deres tænkemåde har været, aner vi ikke. Vi kender ikke deres religion.
Forholdet til de døde som det kommer til udtryk i gravlæggelsen er ofte et vidnesbyrd om et
folks religiøse forestillinger, men det ser ud til at Ertebølle-tidens mennesker simpelthen lagde
deres døde i skaldyngen. Sommetider dog efter at have holdt måltid på dem! På flere
bopladser er der fundet menneskeknogler, der var marvspaltede - sikre tegn på
menneskeæderi! Også skalpering forekom.
Kannibalisme... det lyder barbarisk. Men vi skal ikke tro, at disse mennesker tilhørte en
fremmed, primitiv race. De kranier, der er fundet, viser, at de var fintbyggede og langskallede
som vi. Vi må utvivlsomt regne dem blandt vore forfædre.
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YNGRE STENALDER
I.
Ca. 3000 - ca. 2500 før Kristus: Det første landbrug
Omkring år 3000 f. Kr. sættes der skel i Danmarkshistorien. Det skel er så afgørende, at vi
deler stenalderens mange årtusinder efter det. Perioden fra istidens slutning til år 3000 kalder
vi ældre stenalder, perioden fra år 3000 og frem til ca. 1500 f. Kr., da bronzealderen begynder
kalder vi yngre stenalder.
Den afgørende begivenhed, der indtræffer omkring år 3000 og sætter så dybt et skel i
Danmarkshistorien, er landbrugets indførelse.
Mens man tidligere havde levet som jægere og fiskere (som skildret i blad nr. 7) lærer man
nu at dyrke korn på agre, der er ryddet i urskoven og at holde tamdyr til avl og slagtning.
Agerbrug og kvægavl holder deres indtog.
Det var en revolution. Mens man tidligere måtte dræbe for at leve, lærte man nu at give liv
for selv at leve. Mens man tidligere havde været afhængig af naturens luner, af vildt og
fiskebestanden, lærte man nu at skaffe sig forråd: korn og kvæg. Hidtil havde naturen været
menneskets herre, nu begyndte mennesket at gøre sig til herre over naturen. Selv urskoven,
menneskets gamle overmægtige fjende, måtte vige.
Det var en revolution, der kom udefra. Man regner med, at agerbruget opstod ca. 7000
f.Kr. i det nordlige Irak. I de følgende årtusinder bredte den nye kunst sig til stadig større
områder, dels ved stamme-vandringer, dels ved ”kultursmitte”.
Der gik altså 4000 år, før den nye kunst nåede til Danmark. Hvordan det er gået til i
enkeltheder, vides ikke. Man kan formode, at stammer sydøst fra er indvandret her til landet
med deres korn og kvæg og deres landbrugskyndighed. Af dem har så Ertebølle-folkene lært
den nye livsform.
Det hele kom ikke på een gang. Man kan konstatere to landbrugsfremstød.
Ca. 3000 f.Kr. kom altså det første. Det er ikke sikkert, at dette første landbrugsfremstød
skyldtes indvandrere, det kan have været Ertebølle-folkene selv, der blot har haft kontakt med
sydligere boende stammer og lært dem kunsten af.
I dette første landbrug dyrkede man byg og hvede på agre, man havde ryddet i urskoven
ved at fælde træerne og efter passende tids forløb afbrænde stammer og kvas (”svedje-brug”).
Af kvæg havde man tamokse og får, som man om vinteren holdt i stalde, hvor man
fodrede dem med løv, især af elm, hvis blade og kviste er meget næringsholdige og velegnede
til vinterhø for sta1dkvæg.
Det andet landbrugsfremstød kom et par århundreder senere. Det ser ud til at være
indvandrede stammer, der står bag denne nye landbrugs bølge. Også de har dyrket hvede og
byg, men desuden den østfra kommende tatariske boghvede.
Men især har de lagt an på kvægavl. Foruden tamokse og får har de holdt svin, og mens de
første landbrugere satte deres kvæg på stald om vinteren, ser det ud til, at disse nye
”hyrdefolk” lod kvæget gå ude året rundt. Dertil krævedes større græsningsarealer, så nu gik
det for alvor ud over urskoven. Men huggede løs, brændte af og skaffede sig derved udstrakte
overdrev. Til dette store skovrydningsarbejde havde man dannet sig det ideelle redskab: den
slanke, tynd-nakkede, fint slebne flintøkse, som ved en prøve i moderne tid har vist sig at
kunne fælde et 42 cm tykt egetræ på knap en time!

ØKSEFORMER FRA ÆLDRE STENALDER OG FØRSTE LANDBRUGSTID

Kærne-øksen er fremkommet ved, at man har taget en flintknold og er blevet ved at hugge
skiver, flækker og spåner af den, indtil den har fået den ønskede form. Øksen består altså af
flintknoldens kærne.
Kærne-øksen kendes fra næsten alle ældre stenalders kulturer. Den var meget anvendt i
Ertebølle-tid. Men den fandtes også i yngre stenalders første periode, altså den, der omtales i
dette blad. Den var meget anvendelig til træfældning og til udhuling at stamme-både.
Det her viste eksemplar tilhører fhv. gårdejer Anders Hansen og er fundet på Søgårds
mark, Det er gengivet i lidt over naturlig størrelse.
SKIVE - ØKSE
Skiveøksen er dannet et en skive, dvs. et stykke flint, der er slået af en flintknold.
Den skarpe kant, der er fremkommet ved
afslaget, lader man stå, idet den skal danne æg på
den færdige økse (den nederste kant på det viste
eksemplar). Den øvrige del at skiven hugger man
til, indtil den har fået økse-form.
Skive-øksen fandtes ligesom kerne-øksen i
næsten alle ældre stenalders kulturer. Den var den
foretrukne økse i Ertebøl1e-tidens slutning. Men
også den fandtes tillige i første periode at yngre
stenalder. Den var anvendelig til lettere arbejde
som afbarkning af træer og afhugning af kviste.
Også dette eksemplar tilhører Anders Hansen
og er fundet på Søgård. Det er gengivet i lidt over
naturlig størrelse.

Det har desværre været mig umuligt iblandt de her på øen fundne oldsager at opdrive et
helt eksemplar af den klassiske skovrydningsøkse: den tyndnakkede, slebne flintøkse. Skulle
nogen have kendskab til et sådant fund, ville jeg være taknemmelig for at få meddelelse
derom.
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YNGRE STENALDER
II.
Ca. 2500 - ca. 2300 før Kristus: Ældre dyssetid
Vi hørte sidste gang om landbrugets indførelse i Danmark. Sådanne store forandringer
foregår selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, og det er ligeledes klart, at tidligere
tiders levemåde og erhvervsforhold ikke forsvinder på een gang. Både i denne periode og i
den følgende fortsætter Ertebølle-folkene deres jæger- og fiskertilværelse ved de danske
fjorde, vandløb og søer, men inde i landet er det de nye agerbrugere og kvægavlere, der
præger billedet.
Stadig større arealer af urskoven falder for øksen, afbrændes og forvandles til kornmarker
eller overdrev til græsning. De gamle redskaber forbedres, og nye kommer til.
Det er sandsynligt, at denne periodes danske bonde foruden jordhakke også har haft en
primitiv plov, som dog, trukket af okser, ikke formår andet end at rispe jorden op på kryds og
tværs og at trække en sædefure.
Nu har man også fået et redskab til maling af kornet: skubbekværnen, der i de kommende
2000 år skulle blive så vigtig en del af udstyret i de danske husholdninger. Den består af to
sten: en svær understen (ofte ved brugen stærkt udhulet) og en mindre oversten (rund eller
oval), som man skubbede frem og tilbage over kornet, som derved knustes.
Det er sandsynligt, at man også har kunnet glæde sig ved det mægtige fremskridt, som
hjulet - og dermed vognen - betyder. To vognhjul er fundet i jyske moser, og ganske vist er
dateringen ikke helt sikker, men fund i udlandet gør det sandsynligt, at de skal henføres til
denne periode.
Den første danske landsby dukker op: Barkær i Djursland, udgravet af P. V. Glob. Den
bestod af to parallelt liggende huse med en bred bygade imellem sig. Hvert af husene var 85
m langt og 7 m bredt, helt igennem bygget af træ og ved skillevægge delt i 26 “lejligheder”.
Formodentlig har da 52 familier levet her, i fællesskab dyrket markerne og passet kvæget - et
kollektiv uden standsforskelle.
Men det, som perioden har fået navn efter og som vi idag mindes den for, er de
monumentale bygningsværker, den rejste over sine døde: dysserne.
Spredt ud over landet ligger de og giver landskabet karakter, en stadig mindelse om landets
og bebyggelsens ælde, ved siden af vore landsbykirker (det andet store monumental-byggeri i
Danmarkshistorien!) et nationalt symbol, afbildet på vore 50 kr.-sedler.
Hvorfor blev de rejst?
Hidtil havde man begravet sine døde på ret tilfældig vis. Man havde simpelthen gravet den
døde ned, uden videre foranstaltninger. Eller man havde lagt en gravbund af flisesten, hvorpå
den døde anbragtes. Undertiden fejede man hertil et lag sten, der som et tæppe dækkede den
døde. Og det skete, at man over graven rejste en flad jordhøj.
Hvoraf kom det da, at man pludselig begyndte at rejse disse vældige mindesmærker?
Det ville være naturligt at tænke sig, at det skyldtes indvandring af fremmede folkeslag, og
af den mening har forskningen da også i lang tid været. Det har imidlertid vist sig, at en sådan
forklaring er umulig. De ting, de døde bar fået med sig i dyssen, viser ganske tydeligt, at det er
de samme bønder, der i århundreder har boet i Danmark, som nu pludselig begynder at rejse
dysser over deres døde.
Den eneste sandsynlige forklaring er da den, at en religion, nemlig dødedyrkelsen, der
formentlig opstod et sted ved Middelhavet et par årtusinder tidligere, omsider var nået til
Danmark og også her vandt genklang.

Dyssen (og lignende former for monumentale stengrave) kendes fra Indien, Ægypten,
Grækenland, Nordafrika, Spanien, Portugal, Frankrig, Holland, Irland, England… og
Danmark. Der er åbenbart tale om en religion på vandring. Man havde fået den tanke, at der
i den døde bor en kraft, som det lønner sig at stå sig godt med og som skal værnes med
stenens uforgængelighed og som skal styrkes ved ofringer. Den døde har sit fortsatte liv i
graven, manden får derfor sin økse med sig, kvinden sine lerkar.
Vore dysser har da ikke blot været grave, de har tillige været helligsteder. Der er udgået
kraft fra dem.
Oprindelig var dyssen en enkeltmandsgrav. Men besværet med at rejse en dysse førte til, at
man udvidede gravkammeret en smule og ved en åbning i den ene ende gjorde det lettere
tilgængeligt, så flere kunne gravsættes. Dyssen blev da familie- eller endog landsby-grav.
Men lad os nu se lidt nærmere på selve dysserne. Jeg vælger at gengive Therkel Mathiasens
præcise skildring. Dysserne, siger han, er ”svære, aflangt firkantede kamre, bygget af store
stenblokke med en plan inderside, og over dette gravkammer lægges som dække en mægtig
stenblok, overliggeren. Omkring kammeret opbygges en jordhøj, der dog ikke dækker det
øverste af sidestenene eller overliggeren, og langs foden af højen oprejses en krans af svære
randsten. Højen kan være rund, så taler man om en runddysse. Eller den kan være lang,
rektangulær, ofte med flere kamre: langdyssen. En stor del af de dysser, vi ser ude omkring i
landet, har slet ingen høj, men kammeret står frit på marken; højen er i tidens løb pløjet eller
gravet bort; så kalder man det et dyssekammer.”
Som det fremgår af denne skildring, har dysserne oprindelig altid bestået af: gravkammer +
jordhøj + randsten. De har altså haft et udseende omtrent som vist på denne skematiske
tegning (efter fotografi af en sjællandsk runddysse):

Som bekendt har vi her på øen tre dysser eller rettere sagt dysserester tilbage, en i Avernak
og to i Munke. Vi begynder med den i Avernak, hvoraf der på næste side bringes en tegning
udført efter fotografi.
Den ligger nær ved byen, på flad mark (mtr.nr. 9 d, Christen Christensen).
Nationalmuseets beskrivelse af den lyder:
”Fritstående, udgravet dyssekammer, 2,50 m i ØNØ-VSV, 0,60 m bred, 5 bæresten (2 i
hver side, l for østenden), stor, smal, f1ad dæksten. Rest af jordhøjning mod nord. 1 m jord
udenom kammeret medindbefattet i fredningen. Bevokset med et par buske, i ager.”
Formodentlig er gravkammeret en rest af en runddysse. Men da højen næsten totalt er
sløjfet, kan sagen ikke med sikkerhed afgøres.
- - - At disse ”oldtids kæmpegrave” med deres tonstunge dæksten måtte forbløffe eftertiden, er ikke så sært.

Omkring år l200 skriver Saxo i fortalen til sin Danmarkshistorie:
“At Danmark i gamle dage må have været beboet af kæmper, har vi vidnesbyrd om i de
overordentlig store sten, der er anbragt over de gamles grave og huler.”
Efterhånden blev den gamle respekt for helligstedet afløst af folketroens fantasirige
forestillinger om ”bjærgfolk”, dvs trolde eller dværge, der holdt til i disse stenhuse.
Også her på øen har bjærgfolkene levet deres underjordiske liv i dysserne, og de gamle
vidste at berette derom. Flest fortællinger knytter sig til dyssen i Avernak, hvad der måske
hænger sammen med, at den lå så nær ved menneskeboliger.
Da H.C. Frydendahl i 1935 var herovre for at samle stof til en artikelserie i “Fynsk
Hjemstavn”, fik han også noget at vide om de underjordiskes færden,
Anders Mikkelsen Rasmussen fortalte således, at der i bjærgstenen ved Avernak boede
bjærgfolk, som “havde en underjordisk gang hen til den gård, der lå nærmest, ikke den som
marken med bjærgstenen hørte til. Der færdedes de frem og tilbage. De kaldte dem mest de
underjordiske.”
Anders Mikkelsen kunne også fortælle, at Avernakø kirke oprindelig skulle have ligget lidt
sydvest for Klingenbjærggården, og de var begyndt at slæbe tømmer sammen og passe det til.
Men om natten blev det hele, både sten og tømmer flyttet. Så opgav de at bygge på det sted og
byggede i stedet der, hvor materialet om natten var flyttet hen og der ligger kirken endnu. . .
Og Jakob Rasmussen, som Frydendahl også fik historien fortalt af, føjede til, at det var fordi
de underjordiske ikke ville have kirken lige op ad sig.
Jakob Rasmussen fortalte også:
“Min moder fortalte noget om hendes oldemoder. Hendes oldemoder var fra en gård
oppe i Avernakke, der nu er udflyttet, men dengang lå oven for Lyboens (lybens). Der boede
underjordiske i den bjærgsten, der lå tæt ved. Den er der endnu og er nu fredet. Engang kom
bjærgmanden og de hentede hende. Hun skulle hjælpe hans kone ved barnefødsel. Ved de
var færdige, skulle hun have løn for det, og han fyldte så hendes forklæde med noget. Da hun
kom op, rystede hun forklædet og smed det væk. Hun regnede jo ikke på det. Men ved hun
kom hjem, opdagede hun, at et guldstykke var bleven hængende i forklædet.
Da hun svøbte det lille barn nede ved de underjordiske, gav bjærgmanden hende en salve
til at smøre barnet med. Men hun kom til at stryge sig selv over øjet, imens hun havde noget
af salven på fingrene. Og så blev hun synsk. Siden så hun engang, at de underjordiske gik og
flyttede med kornet på marken og hun kunne ikke lade være med at le ad det. Så kom
bjærgmanden hen og spurgte, hvorfor hun lo. Jo, hun kunne jo ikke lade være at more sig
over det. “Ja, kan du da se mig?” spurgte han. Ja, det kunne hun jo da. “Prøv at lukke det ene
øje! - Kan du se mig?” “Ja.” Så skulle hun prøve med det andet. Så slog han det øje ud på
hende, som hun var synsk med.
Gårdens staldlænge lå ubekvemt for de underjordiske, for det våde fra stalden sivede ned
til dem. Så bad de manden om at flytte. “Ellers kommer vi til at flytte”, sagde de.
De havde gråt tøj og en rød tophue.”
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(fortsættelse af: Ældre dyssetid)

I sidste nummer af de lokalhistoriske blade blev der givet en skildring af dyssernes
fremkomst i Danmark for 4500 år siden, og dyssen i Avernak blev beskrevet.
I dette nummer skal først øens to andre bevarede dysser omtales, og derefter skal det
spørgsmål rejses: om øen tidligere har haft flere dysser og om det i så fald er muligt at spore
dem.
I Peter Jørgensens mark syd for Munke, matr. nr. 4 a, ligger et delvis sammenskredet
dyssekammer på en lille høj (ses til højre på tegningen herover. Til venstre ses langdyssen på
Jens Hansens mark). Det er formodentlig resterne af en runddysse.
I Nationalmuseeta skildring hedder det, at kammeret består af to bæresten mod øst, to
væltede bæresten mod syd, en mod nord, men tilsyneladende ingen mod vest. Dækstenen er
stor, men skredet ned mod vestsydvest. ”Hele højen tæt bevokset med krat, der helt skjuler
såvel den som kammeret, hvori der vokser en hyld.”
Nationalmuseet tilføjer, at højen bør frilægges og kammeret restaureres. Det første er
nogenlunde sket fyldest, derimod lader restaureringen vente på sig. Riget fattes penge!
Iøvrigt fremgår det af Rasmussen Søkildes bog, at gravhøjen på den tid, dvs. l875 var
“omsat med stene”.
Ligesom tilfældet var med dyssen i Avernak, har folketroen også her spundet sine tråde.
Med Anders Mikkelsen som kilde fortæller Frydendahl, at de gamle mente, der boede en
bjærgmand i denne høj og at den gamle Hans Gregersen i Munke gerne sagde: ”Jeg har aldrig
fejlet for penge, for når jeg fejlede nogen, gik jeg bare hen til bjærgmanden og fik hos ham”
(der må være tale om den første mand i Skallehuset, Hans Gregersen Andersen, født i
Avernak l820, død i Munke 1899).
Ikke langt herfra, i sydøstlig retning, ligger på Jens Hansens mark (matr. nr. 3 a) resterne af
en langdysse. Højen er delvis bevaret og måler 10-11 m på den ene led og l2-13 på den
anden. Også enkelte af randstenene står endnu.

Højen er tæt bevokset med krat og derfor uti1gængelig, men af Nationalmuseets
beskrivelse fremgår det, at der ca. 3 m fra sydvestenden findes et rektangulært kammer uden
dæksten og ca. 6 m længere mod nordøst muligvis spor af et andet kammer.
Gården, på hvis mark dyssen ligger, blev i l864-65 af den daværende ejer Thomas Falk
udf1yttet, og som grundsten i det nye stuehus brugte han sten fra dyssen. Det var åbenbart ved
den lejlighed dækstenen til det ene kammer forsvandt. Man begyndte også at løfte den ene
bæresten til side, men da man her fandt “en i strandsand nedlagt menneskelig benrad, lod
man dette oldtidsminde have fred”. Således fortæller Rasmussen Søkilde. Frydendahl har en
lignende beretning og tilføjer, at der “endnu for få år siden er blevet rodet i dyssen, vistnok af
et par drenge, og der blev fundet “nogle kindtænder og en pandeskal””.
I en indberetning til Nationalmuseet, vistnok fra 1884, hedder det om denne mere end
4000 år gamle forfader: ”I kammeret har man engang fremdraget et udstrakt liggende skelet
med hovedet i nordnordvest”.
Forsvundne dysser
Tre dysser er altså bevaret. Men vi har grund til at formode, at disse vældige monumenter
for 4000 år siden i stort antal lå spredt ud over begge øer. Nogle er sporløst forsvundet, andre
har efterladt sig et minde… i erindringen, i folketroen eller i stednavne.
Det er dem, vi nu vil forsøge at opregne, idet vi begynder i Avernak og slutter på Korshavn:
1. Bjergstenen
Om en forsvunden dysse nord for Avernak by skriver Rasmussen Søkilde:
“Lidt nord for byen, på matr. nr. 5, tæt ud ved havet ligger en sprængt sten, Bjergestenen
kaldet ”hvorunder der i gamle dage var bjergfolk”. Stenen er efter alt at dømme en almindelig
overligger af en der på stedet værende dysse”.
“Bjergstenen” lever endnu den dag i dag i erindringen hos enkelte. De bruger den som
stedsangivelse, “Nede ved bjergstenen”, siger de. Det ejendommelige er, at man stadig siger
sådan, skønt Bjergstenen i mands minde ikke har ligget på sin plads og ingen mere kan sige,
hvor den oprindeligt lå.
På et håndtegnet kort i pastor Knudsens manuskript er den angivet, men kortet er så
primitivt, at stedet ikke på dette grundlag kan udpeges.
“Nede ved Bjergstenen” er imidlertid omtrent det samme som “nede ved Savsodde”. Man
siger i dag “Savsodde’, hos Knudsen hedder stedet “Savsteds odde”, det er den udbuling af
kysten, som følger lige vest for Avernak revkrog.
Bemærkelsesværdigt er det, at der netop på dette sted ligger nogle meget store sten i
strandkanten, delvis sprængt, og en af dem med flad underside, efter al sandsynlighed har vi
her et brudstykke af den oprindelige overligger, altså en rest af Bjergstenen.
Dyssen har da formodentlig ligget et stykke inde på marken. Og ser vi på det gamle
udskiftningskort fra l800, bemærker vi, at denne mark netop kaldtes “Sten Agerne”, måske
opkaldt efter Bjergstenen.
Af alle de forsvundne dysser er denne iøvrigt den eneste, der er fundet værdig til, at blive
optaget på det kort over Danmarks gravhøje, der ledsager Brøndsteds store værk om
Danmarks oldtid.
2. Højsager
Fra matr. nr. 3 i Avernak (Chr. Rasmussen) strækker marken sig i sydvestlig retning,
grænsende op til Skovvejen. Af det gamle udskiftnings kort ses det, at den yderste part af
denne mark kaldtes “Høys Agre”.
Her må vi ty til stednavneforskerne. På grundlag af foretagne undesøgelser mener
stednavneforskerne, at man praktisk talt altid kan regne med, at marknavne, der er
sammensat med “høj”, hentyder til endnu eksisterende eller nu forsvundne gravhøje fra
oldtiden. Vi har altså grund til at formode, at der på ”Høys Agre” har ligget en dysse.

Marken bærer forøvrigt stadig sit navn, moderniseret til “Højsager” og gården har fået navn
derefter: ”Højsagergård”.
3. Steenhøyende
På udskiftningskortet fra l800 er der en mark, der bærer navnet ‘Steenhøyende’, altså med
moderne bogstavering: “Stenhøjene”. Den ligger på den gamle præstegårdsjord et stykke syd
for kirken, grænsende op til Munke skel. Idag udgør den sydligste del af matr. nr.1 h (Chr.
Andersen) og matr. nr. 1 i (Marie Klingenberg).
I sin gennemgang af øens stednavne nævner pastor Knudsen også dette sted,ka1der det
”Steenhøien” og siger, at det er “en borttaget kæmpehøj”. På hans tid har der altså endnu
været en erindring om, at der på dette sted har ligget en stendysse. Men det ældre navn
“Stenhøjene” tyder på, at der har været tale om mindst to dysser.
4 Store Stenhøj
Vi går nu over skellet til Munke og vender tilbage til Jens Hansens mark. Et lille stykke øst
for den allerede omtalte langdysse (på Geodætisk instituts målebordsblad kaldt Lille Stenhøj)
ligger “Store Stenhøj”, en stejl bakkeknude med en prægtig udsigt.
Om disse to høje skriver pastor Knudsen: “Store og lille Steenhøi, ere 2 kæmpehøie”.
Også på Store Stenhøj har der altså været en dysse (for der er vel at mærke ikke tale om
forveksling med dyssen på Peter Jørgensens mark, som Knudsen i det foregående har omtalt)
5. Steenhøiene
Vi passerer Drejet og kommer til Korshavn by, hvor vi drejer til højre ned ad vejen til
Søkilde (matr. nr. 2 a, Aksel Klingenberg). Lige øst for denne vej lå der, fortæller pastor
Knudsen, et sted, som kaldtes “Steenhøiene”. Også her har efter al sandsynlighed et par
dysser haft deres plads.
6 Viensbjærg
Da Frydendahl i 1933 var herovre, fortalte Anders Falk: ”I Viensbjærg norden for
Ravnebjærg på Korshavn boede der nogen. Den løftede sig på fire pæle om aftenen”. -Også
på Viensbjærg (toppen ligger i skellet mellem matr. nr. 6 a, Carl Erik Jørgensen, og matr.nr. 4
a, Hans Kjeldtoft) har altså folketroen bevaret erindringen om en bjergsten og dens beboer
bjergmanden.
- - - Hvor mange dysser giver det ialt? Hvis vi regner med, at der på de steder, hvor det
gamle marknavn lyder på “Stenhøjene” har været to dysser, bliver det 1l, nemlig 3 bevarede
og 8 forsvundne.
Måske nogen vil mene, at det ikke er ret sandsynligt med så stort et tal, eftersom det har
været et enormt arbejde at rejse blot en enkelt dysse og eftersom det tilgængelige mandskab
vel ikke har været særlig talrigt.
Hertil skal svares, at ganske vist er det imponerende, at man på så lille et område har rejst
et dusin dysser eller mere i løbet af få århundreder, men usandsynligt er det ikke. Vi ved
nemlig andetsteds fra, at dysserne undertiden har ligget meget tæt.
Vi behøver ikke at gå længere end til vor naboø. Hvis vi igen kaster et blik på Brøndsteds
kort over gravhøje i Danmark, ser vi, at der på Lyø er afsat 16 dysser (bevarede + forsvundne).
Avernakø + Korshavn er af omtrent samme udstrækning som Lyø. Så 11 dysser her er
ingenlunde usandsynligt, snarere må man formode, at der har været betydeligt flere. Især har
der nok været flere på Korshavn end de tre, vi er nået frem til. Og det er da heller ikke
umuligt, at der i fremtiden kan vise sig et og andet spor, der kan fortælle os derom.
Endnu skal det bemærkes, at mens marknavnene “Stenhøj” og “Stenhøjene” må formodes
altid at vise tilbage til en dysse (eller en jættestue, men de er sjældne!), kan navnet “Høje agre’
i og for sig lige så godt vise tilbage til en bronzealderhøj som til en dysse.
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(fortsættelse af: Ældre dyssetid)

I blad nr 8 efterlystes et helt eksemplar af det redskab (og våben!), som i den første
landbrugstid og ældre dyssetid var det vigtigste, nemlig den tyndnakkede flintøkse, hvormed
oldtidsbonden ryddede urskoven og skaffede sig plads til sine kornmarker og græsgange.
Der findes adskillige her på øen, men de er alle mere eller mindre forhuggede eller
itubrudte. Dog -det hele eksemplar eksisterer!
Under dræningsarbejde sidste år på Rasmus Jørgensens mark i Avernak, lige øst for
ejendommen, fandt arbejdslederen, Leif Andersen, denne økse (herover afbildet i 3/4
størrelse) -og fik lov at beholde den. Den lå ca. 20 cm under overfladen, nær ved en lavning,
der tidligere synes at have været mose.
Det er et smukt eksemplar, 24 cm langt, med fint buet, ubeskadiget æg og slebne
bredsider. Næsten ”fabriksny”! Man fristes til at spørge: har ejermanden været ude for det
uheld, at hans nye økse midt i et kraftigt sving er røget af skaftet og har boret sig ned i den
bløde bundt, så han ikke har kunnet finde den igen?
Eller er øksen blevet ofret? Vi ved, at yngre stenalders bønder
dyrkede øksen -eller øksens kraft- som en guddom. Man har gjort
adskillige fund af økser, ned1agt i kanten af moser, som med sikkerhed tydes som ofringer. Måske det også gælder Avernak-øksen.
Når man står med en sådan økse i hånden, må man imponeres
over den fremragende tekniske dygtighed, der ligger bag dens
frembringelse. Den repræsenterer da også en ganske særlig indsats, så
at sige en kraftanstrengelse fra flintsmedens side. Og vi ved, hvad der
har fremkaldt den.
Længere sydpå i Europa havde man på denne tid lært at arbejde
med metaller, blandt andet at støbe flade, tyndnakkede økseblade i
kobber. Det var dette nye redskab, der blev en udfordring til
flintsmeden. Han søgte at eftergøre det i sit eget materiale, flinten og
resultatet blev så fornemt, som Avernak-øksen viser det.
Vi ved, hvordan disse økser var skæftet. Heldige mosefund, blandt
andet det her gengivne fra Sigerslev mose på Stevns, viser os det. Det
smukt svungne skaft er af asketræ. l det kraftige hoved er øksen
anbragt med nakkeenden ragende ud, og en smule skråtstillet, så
æggen bedre kan bide.

-For nu at gøre den tyndnakkede økse færdig, så gik man i slutningen af denne periode
eller måske snarere i begyndelsen af næste (se blad nr. 12) over til at fremstille den ikke bare
af flint, men også af andre stenarter, især den finkornede grønsten.
Ved behandlingen af grønsten kunne man anvende samme slag-teknik som overfor flint,
men ofte gik man anderledes frem: med et spidst sten- eller flintestykke afknuste man
grønstenens overf1ade, ti1 man omsider havde nået den ønskede form -den såkaldte
prikhugning. Sådanne grønstensøkser er i reglen tykkere og derfor også vægtigere end
flintøkserne.
Et smukt eksemplar findes her på øen, nemlig hos Chr. Andersen, Avernak. Det er fundet
af hans svigerfar, Hans Juul Larsen, vistnok under markarbejde i Skallerne. Det er 22 cm
langt, kraftigt og præcist i linierne og så godt som ubeskadiget, et prægtigt stykke. Overfladen
er ru efter prikhugningen, kun bredsiderne er henimod æg-enden noget tilslebet for bedre at
kunne gå i træet:

I blad nr. 9 omtales skubbekværnen, som i denne periode, altså for ca. 4500 år siden,
indførtes i Danmark og som i de næste 2000 år skulle blive det måske vigtigste redskab i
husholdningen.
Skubbekværnen bestod af to sten, en større, kaldet liggeren, hvorpå kornet, som skulle
males, blev 1agt, og en mindre, løberen, som man skubbede frem og tilbage over kornet. Ved
langvarig brug blev liggeren mere eller mindre udhulet.
Da jeg første gang omtalte skubbekværnen, vidste jeg ikke, at der fandtes et eksemplar her
på øen. Det var under et besøg på Marstal museum, jeg af formanden købmand Jens Hansen,
blev gjort opmærksom på det. Jens Hansen var kommet sejlende til øen og havde lagt til ved
broen på Korshavn og der havde han
fået øje på den. Den sidder omtrent
midtvejs ude på østsiden, ki1et ind
mellem to stolper. Måske findes der flere
på øen, f.eks. stukket ind i et dige e1ler
indmuret i en bygning. Det var værd at
kigge efter. Det her viste eksemplar af en
skubbekværn er fra Tørring i Århus amt
og er gengivet i ca. 1/7 større1se. Det er
et dybt nedslidt eksemplar med ret høje
kanter. På andre eksemplarer er
hulningen ret flad og helt uden kanter,
det gælder således den 1igger, der er
anbragt i Korshavnbroen.
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YNGRE STENALDER
III
Ca. 2300 - ca. 2000 før Kristus: Ældre Jættestuetid
Denne periode ligger i jævn forlængelse af den foregående. Landbruget er stadig
hovederhvervet. Det er stadig hvede og byg, der dyrkes (meget hvede, lidt byg!) og det er
stadig okse, får og svin, der (foruden hund) udgør husdyrbestanden.
Men på en række områder sker der forandringer, der er tilstrækkelig betydningsfulde til at
begrunde et periode-skel.
For det første optræder der nu en ny form for gravanlæg – den der har givet perioden
navn. Dysserne bygges stadig, både runddysser og 1angdysser, men dertil kommer nu de
endnu prægtigere jættestuer, som imid1ertid, da der ikke findes bevis for deres
ti1stedeværelse her på øen, ikke nærmere skal beskrives.
For det andet ser det ud ti1, at der i denne periode har været en livligere forbindelse med
“udlandet” i form af en opblomstrende handelsvirksombed. De danske eksportvarer var flint
og rav. Danske f1intøkser er fundet i Midtsverige og Norge, og især i Nordtysk1and, og
ravperler af dansk type er fundet i nordlige og østlige egne af Mellemeuropa. De danske
handelsveje gik altså især mod syd - ikke så sært, for det var derfra man hjembragte de endnu
så sjældne og kostbare metalvarer i bytte.
For det tredje sker der afgørende forandringer i redskabs-udstyret. Det er især den
uundværlige økse, det drejer sig om. Den tyndnakkede økse, som er skildret i de forgående
blade, produceres endnu i periodens begyndelse, men mere og mere viger den pladsen for en
helt ny type, den tyknakkede, som er karakteristisk derved, at æggen ikke længere er buet,
men næsten eller helt ret, og især derved - som navnet siger - at nakkeenden ikke smalner til,
men slutter i fuld bredde og med en bagflade, der i begyndelsen er rektangulær, men
efterhånden bliver næsten eller helt kvadratisk. Disse tyknakkede økser er sikkert frembragt
under påvirkning udefra. De holdt sig i brug gennem hele resten af stenalderen.
Det er da også dem, der af alle øksetyper er fundet flest eksemplarer af her på øen - op
imod 20 stykker kendes. Den her viste økse, som er fundet af Niels Jørgensen, Avernak (på
matr. nr. 6a), er ret lille, men af stor skønhed. Den er nemlig, hvad der ikke fremgår af
tegningen, gjort af et stykke mørk, flammet flint, der ved slibningen af bredsiderne fremtræder
helt marmor-agtig:

Disse tyknakkede økser skæftes således, at nakke-fladen flugter med skaftets bagside.
Øksens bagende stikker altså ikke ud, sådan som de tyndnakkedes gør det.

For det fjerde er ældre jættestuetid karakteristisk derved, at den keramiske dygtighed her
nåede et højdepunkt. Aldrig før eller siden er der frembragt så smukke lersager i Danmark
som i hine århundreder. Disse kar, krukker og skåle har en fasthed i formen og en rigdom i
dekorationen, som endnu virker smittende ved deres skønhedsglæde.
Også her på øen har disse keramikere udfoldet deres kunst, og måske der en skønne dag
dukker et lerkar op ved pløjning eller mosedræning. Indtil nu er det minimalt, hvad der er
fundet (og bevaret) men så meget desto større er dets værdi. Det drejer sig om et brudstykke
af et ret rummeligt, rigt dekoreret kar:

Som man ser, er det et randskår (her gengivet i 1½ størrelse) og til alt held er det ene,
gennemborede øre bevaret. De dybe, lodrette streger er trukket med en tilspidset pind, mens
de mange zig-zag-linier er frembragt med kanten af en hjertemusling.
Dette brudstykkes værdi ligger for det første i det allerede nævnte:
at det såvidt vides er det eneste bevarede stykke keramik fra sognets lange og rige oldtid.
For det andet ligger værdien i fund-omstændighederne. Det er et stykke religion, vi står
overfor! Brudstykket blev af Christen Christensen, Avernak fundet ved tørvegravning
henimod slutningen af anden verdenskrig i en lille mose ca. 200 m nordnordvest for
Hvilbjerg.
Sådanne kar, anbragt i kanten af moser, har man fundet mange af. Man regner med, at de
er sat ud med mad og drikke til guder, hvis venskab man ville sikre sig. I et af disse kar stod
der endnu en velformet træske. Undertiden har man ved siden af karrene fundet knogler af
dyr og endog af mennesker, hvad der tyder på, at der har fundet måltider sted i forbindelse
med offerhenlæggelserne. Derfor har vi lov at sige, at dette skår af et lerkar, så uanseligt det i
sig selv er, bringer os tæt ind på livet af vore fjerne forfædre!
-
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YNGRE STENALDER
IV
Ca. 2000 - ca. 1800 før Kristus: Enkeltgravstid (Yngre jættestuetid)
Omkring år 2000 før vor tidsregnings begyndelse indtraf voldsomme begivenheder: en
fremmed folkestamme, krigerisk og aggressiv, trængte sydfra op i Jylland. I begyndelsen holdt
disse folk sig til de lettere jorder i midt- og vest-Jylland, men efterhånden bredte de sig over
hele den jyske halvø.
Kort efter kom en ny bølge af folk, som var nært beslægtede med de første. Da de nu fandt
Jylland besat, bøjede de af allerede i Slesvig, satte over det sydlige Lillebælt og bredte sig over
den fynske øgruppe, hvorfra de rykkede videre til den sjællandske.
En sådan fremrykning kunne selvfølgelig ikke gå stille af. Danmark var jo i forvejen beboet
af fredelige bønder, som også i disse 200 år dyrkede deres marker og rejste deres jættestuer,
men som nu mere og mere truedes af de fremrykkende fremmede.
Hvordan var disse indvandrere?
Vi kender dem især fra de grave, de efterlod sig, lave tuer, ofte samlet i gravpladser med 10
til 20 grave, men sædvanligvis med kun en enkelt person i hver grav, deraf navnet:
enkeltgravsfolk.
Det vigtigste udstyr, de bragte med sig herop, var et præcist udformet og effektivt våben, en
stridsøkse, som man altid finder i mandsgrave, anbragt foran ansigtet, så den døde for
bestandig kunne have sit prægtige våben for øje. Med dette våben gjorde de det lyst iblandt de
jættestuebønder, der ikke frivilligt ville bøje sig for den nye herskerklasse. De kaldes derfor
også: stridsøksefolket.
De havde vandret langt, før de nåede hertil. Man mener nemlig, de stammede fra de
bjergrige steppeegne, som ligger øst for Volga. Derovre havde de levet som kvægnomader på
de græsklædte sletter. Men da klimaet omkring 3000 f.Kr. blev stadig varmere, og nedbøren
svigtede, forvandledes deres græsninger til øde stepper. Da brød de op, stamme efter stamme,
”i lange vognkaravaner, anført af beredne hestfolk, og søgte nye græsgange i andre egne af
verden… Hvor de kom frem, vakte de forundring og rædsel, for de fleste steder havde man
aldrig set en mand til hest, en rytter ... Overa1t hvor stridsøksefolket kom frem, gjorde de sig
til herrer over bønderne… Beredne og godt bevæbnede som de var, var det i de fleste tilfælde
en let sag at undertvinge fredelige agerdyrkere” (Glob: Danske Oldtidsminder, s.83f).
Også her på øen har stridsøksefolket været og opkastet sig til herrer. Forskellige fund viser
deres tilstedeværelse. Men især eet fund er bemærkelsesværdigt og fortjener nærmere omtale:
Stridsøksen var som nævnt disse folks dominerende våben -men ikke det eneste. Blandt
andet havde man en stridskølle. Køllehovedet udhuggedes af en eller anden bjergart og fik
form som en lidt fladtrykt bold (dobbeltkonisk),.. men ikke nogen behagelig bold at få i
hovedet! Køllehovedet gennemboredes med et cirkelrundt hul, så der kunne påsættes skaft.
Disse køllehoveder er sjældne. Men et af dem er på Korshavne nordkyst fundet af Anders
Hansen, tidl. Søgård.

Det er ovenikøbet et særlig fint eksemplar, udført i
den smukke rhombeporfyr, en mørk bjergart med lyse
pletter.
Da det er det fornemste af alle stenalderfund her
fra øen, er det forsøgt gengivet her, men igen må det
bemærkes, at spritduplikeringens grove teknik ikke
giver mulighed for at bibringe et indtryk af
genstandens virkelige skønhed.

***************************************************************************
YNGRE STENALDER
V
Ca. 1800 – ca. 1500 før Kristus: Dolk-tid
Vi kommer nu til stenalderens allersidste periode. Den har fået navn efter det våben, flintdolken, som nu blev det fremherskende. Stridsøksen findes ganske vist stadig, men i gravene
er det dolken, der er altdominerende. Hvorfra stammer nu dette skifte i våbentype?
Man mener, det skyldes påvirkning sydfra. Syd for Danmark var bronzealderen i fuld
blomstring, men metallet var endnu kostbart. Og eftersom der medgår langt mere metal til
den svære stridsøkse end til den slanke dolkklinge, foretrak man den sidste. Og det smittede
herop! Ganske vist havde man heroppe slet ikke råd til at bruge bronze, men så blev flintsmeden sat på den vanskelige opgave at eftergøre bronzedolken i flint, og han løste opgaven
beundringsværdigt.
Også her på øen er der fundet adskillige flintdolke, men de, der endnu befinder sig her, er
kun brudstykker (to hele eksemplarer er gået udenøs som gaver!).
Også andre fund fra dolktid er gjort her, f.eks. to halve og et hel eksemplar at de svære og
tunge arbejds-økser af bjergart. Men den smukkeste genstand fra denne periode er nok den
lille økse, som gengives her. Den er
fundet på Revtrillen af fru Martha
Jensen, tidl. Korshavn.
…Som allerede nævnt var de nye
indvandrere, som havde besat landet, et
folk at kvæg nomader. Dog drev de
også lidt landbrug. Man regner med, at
forholdet mellem dem og de gamle
jættestuebønder i løbet at dolktid
konsoliderede sig på den måde, at det
nye stridsøksefolk etablerede sig som en herskerklasse med jættestue-folkene som en
tjenende underklasse.
De nye herskere var folk med handlekraft og dristighed og med gode forbindelser sydpå.
Det var dem, der i kraft at deres organisationstalent og initiativ som handelsmænd skabte
grundlaget for den blomstrende kultur i den følgende periode, bronzealderen.
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BRONZEALDER
1500 - 500 før Kristus
Sammenlignet med stenalderens mere end 10.000 år er bronzealderens 1000 et kortvarigt
tidsrum, og dog er det lige så lang en tid, som er forløbet fra Gorm den Gamle til i dag.
Tilmed udmærker bronzealderens tusinde år sig derved, at de udgør en storhedstid, hvor
Danmark lå som et centrum i en blomstrende kulturkreds, der strakte sig fra Nordtyskland i
syd og til midt op på den skandinaviske halvø i nord. Nordisk håndværk og kunst kunne på
den tid måle sig med det bedste i Europa. Bronze og guld blev formgivet og bearbejdet til
våben og smykker med en sikkerhed, en kunstnerisk kraft og selvstændighed, som må
forbavse, så meget mere som Danmark jo var helt metalløst og alle råvarer altså måtte
importeres. En rig tid var det, i hvert fald for overklassen, derom vidner også det fornemste af
alle oldtidsfund her fra øen: guldskålene fra Munke.
Hvordan gik det til? Hvorfra stammede denne rigdom?
Lad os først se lidt på klima, erhvervsforhold og levevilkår iøvrigt.
Klimaet var fortræffeligt, somrene varmere og solrigere end nu og vintrene tilstrækkelig
milde til at kvæget kunne gå ude hele året.
Landbruget drev man iøvrigt som tidligere: man fældede og brændte skov og skaffede sig
derved frugtbar, askegødet agerjord og når jorden var udpint, fæ1dede man ny skov.
Egentlig pløjning var der ikke tale om, den plov man brugte og som vi kender fra
indhuggede billeder på klippeflader (helleristninger), havde ingen muldfjæl og kunne derfor
ikke vende jorden, kun drage furer i den. En ard kalder vi dette redskab.
Det er stadig byg og hvede, der dyrkes, men nu kommer, i slutningen af bronzealderen en
tredje kornsort: havren
Husdyrene var stadig okse, svin, får og ged - men nu også hesten, der dog ser ud til at have
været forbeholdt overklassen til personligt brug, som ridedyr. Som trækdyr i landbruget
anvendte man okser.
Foruden agerbrug og kvægavl har man sikkert i ikke ringe grad levet af jagt og fiskeri. Der
var endnu storvildt at hente i skovene: urokse, elsdyr og bjørn, men sjældne var de. -Mere
almindelige var u1v, vildsvin, los og bæver. Og så var der de endnu i Danmark levende:
kronhjort, dådyr, ræv og grævling.
Imidlertid er der intet af det hidtil sagte, der forklarer rigdommen og den kunstneriske
udfoldelse i den danske bronzealder. Men sagen er, at man foruden det hidtil nævnte
beskæftigede sig med endnu et, nemlig handel og det var en storhandel, en udenrigshandel,
som via søvejen - ned over Vesterhavet og op ad Elben eller Rhinen, eller over Østersøen og
op ad Oder eller Wis1a - nåede frem til Mellemeuropa.
Allerede dengang har dansken plasket husvant til søs, helleristninger og dekorationer,
indridset på brugsgenstande, viser det, det vrimler med skibe, tilsyneladende lange, slanke
skindbåde, drevet frem af padleårer.
Som fortalt i sidste lokalhistoriske blad var der omkring år 2000 f. Kr. sket en indvandring
sydfra, af et nomadefolk, der oprindelig kom ovre fra de kaukasiske stepper, og som nu
trængte erobrende frem til hest og velbevæbnede. Enkeltgravs eller STRIDSØKSE-FOLKET
kalder vi dem.
Vi regner mcd, at det var disse folk, der i de følgende århundreder etablerede sig som en
overklasse her i landet og gjorde den gamle bonde befolkning til en tjenende underklasse, og
at det var Stridsøksefolkets direkte efterkommere, der endnu i bronzealderen var den
herskende klasse. Dem er det, der hviler i de stor-høje, der i tusindvis ligger spredt ud over
landet, og dem var det, der dirigerede udenrigshandelen, der ikke blot skaffede guld og
bronze til Danmark (i bytte for rav og peleværk), men også medførte kendskab til forholdene
andre steder, hvad der igen virkede udfordrende og inspirerende på den hjemlige
kulturudvikling.

- Så meget om bronzealderen i almindelighed! Vi vil nu gå over til de lokale fund.

Bronze-øksen fra Dalmosegård
Bronze (ca. 9 dele kobber og ca. 1 del tin) kalder vi det våben og redskabsmateriale, der er
det dominerende i denne periode, altså fra 1500 - 500 f.Kr. Før 1500 er det flint, der
dominerer efter 500 er det jern.
Men overgangen sker selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, allerede i de sidste
par århundreder af stenalderen, altså i dolktid, begyndte bronzen så småt at gøre sig
bemærket i Danmark. Dels fra England, dels fra Mellemeuropa importeredes, omend i
begrænset ta1, nogle flade slanke økseblade med udsvajet æg, og de første danske
metalsmede gik i gang med at efterligne dem.

Ca. 1920-25 fandt gårdejer Niels Rasmussen Nielsen, Dalmosegård på Korshavn, et
økseblad af bronze, som herover er gengivet en smule forstørret (det er i virkeligheden 14 cm
langt) Det blev fundet under markarbejde syd for gården og ikke ret langt fra denne.
Denne økse er interessant derved, at den i kraft at sit materiale hører hjemme i
bronzealderen, men i kraft at tidspunktet for sin tilblivelse tilhører stenalderen. Vi ser her en
at de allerførste bronzeøkser
i Danmark, den er b1evet til i stenalderens sidste periode og den er et hjemligt produkt,
ikke importeret, men støbt af en af de allerførste danske bronzesmede som en efterligning af
den mellemeuropæiske (bøhmiske) øksetype.

Boplads på Korshavn
Fra dansk bronzealder har vi, landet over, mange og rige fund, især fra grave og
offerp1adser. Derimod er der dukket meget få bopladser frem, og de fund, der er gjort har i
reglen været overordentlig fattige.
Vi ved knapt nok, hvordan bronzealderfamilien har boet. Først i slutningen at yngre
bronzealder dukker der et par hustomte op, men det er altså på tærskelen til jernalder,
klimaet var allerede forværret, kulde og regn satte ind, kvæget måtte på stald om vinteren, så
disse huse er ikke typiske for perioden i dens glanstid, må vi tro.
I hele Danmark er der kun 29 steder konstateret spor at bopladser fra bronzealder, men
iblandt dem er Korshavn. Ganske vist er resultatet heller ikke her særlig storslået:
“Lerkarskår, et flækkebor, 2 flintafslagninger med nogen skrabertilhugning og 6 store
afslagninger, der må betegnes som affald”, men lidt er dog bedre end intet, og jeg håber
senere at kunne meddele mere om dette fund, der nu befinder sig i Nationalmuseet.
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Guldskålene i Munke
”Seks guldskåle, fundet den 16. april 1685 i en mark på øen Monk-øe nær Fyen af en
bonde, da han pløjede, fu1de af askeagtig jord….”
Så1edes lyder den første trykte omta1e af det vidunderlige guldfund i Munke. Citatet
stammer fra prof.med. Holger Jacobæus’ på latin affattede og med mange illustrationer
(deriblandt også af en af gu1dskå1ene!) forsynede katalog over det kongelige kunstkammer,
der udkom i 1696. På det tidspunkt var guldskålene fra Munke de eneste, man kendte af den
art, og derfor særlig bemærkelsesværdige.
Ja, mindeværdig i øens historie er hin dag, den 16.april l685, da en gårdmand i Munke
under pløjning i marken øst for Rørmaen så noget glimte i jorden og ved nærmere undersøgelse fandt seks små guldskå1e.
Markstykket, hvor de fandtes, ka1dtes siden Gu1dskålestykker eller Guldagre og ligger
mel1em Rørmaen og Korshavnvejen, findestedet kan nærmere betegnes som: ovenpå det
andet bakkeslag fra strandvolden.
Men hvem var finderen?
Guldskålestykker er der handlet med. De hører idag til Harald Christensens gård, men
tilhørte tidligere den gård, som nu er udflyttet og hedder Krogagergård og som i sin tid lå,
hvor nu Vingården ligger. Og pastor Knudsen mener, at stedet, hvor guldskålene blev fundet
også før udskiftningen 1824 hørte til denne gård, for det havde folk fortalt ham.
Hvis denne tradition er på1idelig, har manden heddet Hans Lauridsen. Ifølge Knudsens
undersøge1ser sad Hans Lauridsen som fæster af denne gård fra 1683 til 1707, da han
overlod gården til sin søn.
På grundlag af de gamles beretning fortæller Knudsen om guldfundet:
”Manden på denne gård gik og pløjede sin ager mellem Rørmosen og vejen til Korshavn.
Han stødte da på en mærkelig genstand, som lignede en lille metalskål. Han spændte straks
hestene fra ploven og red hjem uden at tale til nogen derom, kom tilbage og gravede på
samme sted, hvor han da under en stor sten fandt 5 andre skåle af samme slags. Senere viste
det sig, at de var af gu1d, men hvad han fik for sit fund, vides ikke.”
Forhåbentlig har han fået en rundelig dusør. Han var jo fæstebonde og skulle aflevere det
fundne til herskabet, hvad han da også gjorde. Herremanden var Niels Krag til Egeskov. Men
heller ikke han havde ret til at beholde så kostbart danefæ og sendte det derfor videre til
kongen, Christian V og i det kongelige kunstkammer opholdt guldskålene sig nu, indti1 en af
dem i 1812 blev taget ud og skænket den franske minister A1quier, hvorved Avernakø kom
til at betale en ekstrapris for den dansk-franske a11iance!
1814 blev to af de resterende kar overført til det nye Nationalmuseum og senere fulgte de
sidste tre efter.
På næste side ses en af guldskålene. Alle 5 skåle er af samme type, og gennemgående
adskiller de sig kun fra hinanden ved små variationer. Dog er to at skålene helt ens, mens til
gengæld een afviger kraftigt ved ingen hals at have (formodent1ig som følge at beskadigelse og
påfølgende reparation).
Skålene er små: vægten varierer fra ca.48 til ca.65 gram, højden fra 5,3 cm til 7,3 og
tværmålet over skulderen ligger på omkring 11 cm.
Guldskålene fra Munke er som sagt de første, der blev fundet, men ikke de eneste. Gang
på gang er nye fund blevet gjort, snart af enkelte skåle, snart af adskillige, På dansk grund er
der indtil nu fremdraget 40 skåle at samme type, mens der uden for Danmark (nemlig i det
øvrige Skandinavien, Nordtyskland og Frankrig) tilsammen er fundet knap så mange.
Danmark er altså det rigeste fund-område, og på dansk grund er igen den fynske øgruppe
rigest, idet 26 af de danske skåle stammer herfra.

mundingsrand
hals

sku1derparti

underdel

Det vil altså sige, at der i det fynske område har været en vældig guldrigdom på dette
tidspunkt, hvad man mener hænger sammen med, at udenrigshandelen, som tidligere havde
haft sit tyngdepunkt i Jylland, nu flyttedes østpå, så Østersøen blev den livligst trafikerede
handelsvej.
Men hvor gamle er guldskålene?
Arkæologerne siger: fra yngre bronzealder nærmere bestemt: ca. 950—8oo.
Beklageligt nok tilføjer de, at guldskålene ikke er dansk arbejde,de er af mellemeuropæisk
oprindelse og altså færdige importvarer.
Et hovedargument i denne forbindelse er det, at nordiske metalsmede, hvor
fremragende de så ellers var, ikke gav sig af med den teknik, hvori skålene er formgivet,
nemlig drivning. Hver skål er hamret ud af eet stykke guld, uden sammenføjninger, og
hverken loddet eller nittet. -Derefter er dekorationerne ved hjælp af stempler drevet op fra
indersiden.
Nu kommer noget spændende: Guldskålene blev ganske vist importeret som
færdigvarer, men da de kom herop blev de i mange tilfælde forsynet med hank og derved
forvandlet fra skåle til øsekar. Det er noget som kun kendes fra det danske område og alene
af den grund kan vi gå ud fra, at hankene er dansk arbejde, men det bekræftes desuden af
hankenes stilmæssige udformning.
Hanken består altid af en kraftig bronzestang, som i den ene ende er udformet som et
stiliseret hestehoved, og iøvrigt er omviklet med guldtråd. Hanken blev fastgjort til skålen med
bronzenagler, der dækkedes med ganske tyndt guld.
Ialt 10 af de danske guldskåle har den dag i dag deres hanke i behold og en af dem
ses på næste side. 6 skåle fik ved opgravningen deres hanke ødelagt. Men på adskillige andre
vidner naglehu1ler i skålenes sider om, at der også på dem har været en hank, som så
formodentlig er fjernet, inden skålene blev lagt i jorden.
Og til denne sidste gruppe hører skålene fra Munke.

Alle har de huller efter de nagler, som hankene har været fæstnet med, og i en af dem sad
der rester at naglerne. Og eftersom alle de hanke, man kender fra andre fund har været af een
og samme type, tør vi gå ud fra at også Munke-skålene har haft hanke med hestehoved. De
har altså, dengang de endnu var i brug, set ud som vist på billedet herover.
Men hvortil har da skålene været brugt?
Der er flere ting, der tyder på, at de har hørt hjemme i religionens verden, med andre ord,
at de har udgjort en del at det gudstjenstlige udstyr.
For det første:
I de fleste tilfælde er der fundet flere guldskåle sammen, i Munke altså seks, i et andet
tilfælde endog elleve. Sådanne samlinger af guldsager repræsenterer en så enorm værdi, at det
er vanskeligt at tænke sig, at de har været privatejede. De kan selvfølgelig have været det, men
det forekommer naturligere at tænke sig, at de har været knyttet til en samfundsfunktion som
religionen.
For det andet:
Der er noget ved skålenes udsmykning og især ved den tilføjede hestehank, der leder
tanken hen på religionen. Og her bliver det da nødvendigt at sige lidt om bronzealderens
religion, selvom det kun kan blive i yderste kortfattethed.
Bronzealder-religionen var en udpræget frugtbarheds-kult, dvs. man dyrkede de kræfter,
der var i stand til at skabe frugtbarhed og ny grøde såvel på markerne som i staldene og hos
mennesket selv. Man dyrkede den hellige kilde med det livgivende vand, og slangen, som
repræsenterer jordens avlekraft og det nyudsprungne løv: majtræet (ja, så gammelt er vort nu
så uskyldige pinselørdags-hedenskab formentlig)!
Men fremfor alt dyrkede man solen, den varmende, lysende, livgivende sol, solen var den
højeste magt, derfor afbildede man den igen og igen, som en ring med et kors indeni eller
som flere ringe med samme centrum eller som en spiral. Og for at skaffe grøde til markerne
førte man om foråret selve solens billede, en guldbelagt skive, på en vogn trukket at en hest,
ud over agrene. Ja, her måtte der en hest til, kun den - og ikke oksen - var værdig til at trække
solen, for hesten var et helligt dyr, i besiddelse af en vældig avlekraft.

Og man vidste jo da også, at det var en hest, der hver eneste dag trak solen ad dens bane
over himmelen.
— Og lad os så igen kaste et blik på guldskål + hank på forrige side… og på bunden af
guldskålen på det første billede, med de mange soltegn og hjulkorset nederst… jamen, det er
jo solvognen om igen, hesten der trækker solen. Det er sandelig ikke et almindeligt ligegyldigt
øsekar, dette her, det er de helligste ting, det drejer sig om, de stærkeste.
”De har drukket brændende sol, tyllet hestekræfter i sig af bollen med soltegn og
hestehank. Hest og sol hører sammen, som det gyldne metal og solskinnet” (Broby
Johansen).
Var det offerblod, man øste med guldkarrene? Vi ved det ikke, men vi ved, at man
undertiden ofrede mennesker.
Et sted på Langeland har man på een gang ofret seks: fire børn og to voksne. Det er nok
undertiden gået voldsommere til, end vi ville bryde os om, når man fejrede de religiøse fester
dernede ved Rørmaen (som dengang må have været åbent vand, sejlbar, et nor eller en bugt,
vidunderlig ved sin sydvendte placering, solen må have stået og bagt på bredderne).
Men vi har endnu et spørgsmål tilbage: hvorfor blev guldkarrene, såvel i Munke som
andetsteds i Danmark, på et eller andet tidspunkt gravet ned?
Tre forklaringer er mulige:
l. Der er kommet ufredstider, fjender har truende nærmet sig. Man har da søgt at skjule
det på een gang helligste og værdifuldeste, man havde. -Denne forklaring er den mindst
sandsynlige. Ud fra denne forudsætning er det nemlig for besynderligt, at så mange guldskåle
er forblevet i jorden.
2. Guldskålene er lagt i jorden som ofringer til guderne, måske i fortvivlelse, da man imod
slutningen af bronzealderen mærkede, hvordan regnen og kulden trængte solen tilbage.
Måske skulle disse stor-ofre, disse ufattelige rigdomme, formilde de vrede naturkræfter?
3. Den sidste forklaring går ud fra, at der ved bronzealderens slutning er sket et
religionsskifte. For at undgå, at rekvisitterne fra den gamle gudedyrkelse skulle blive
vanhelliget ved at blive brugt på uvedkommende måde har man da gravet dem ned. De
hellige kar måtte ikke gå over til at blive almindelige brugsgenstande, det kunne blive farligt! Måske lyder denne forklaring noget søgt, men religionshistoriske paralleller bekræfter den: vi
ved, at man andetsteds har båret sig således ad.
— Pastor Knudsens beretning om fundet af guldskålene er allerede gengivet. Supplerende
og meget spændende oplysninger kan vi hente i en bog fra 1859 af Vilhelm Boye. Han skriver
om skålene, at “de stod under en stor sten, som hvilede på en sortagtig og leragtig jordmasse,
forskellig fra markens, hvori karrene var anbragt, således at de 3 stod over de andre 3, som
var fyldt med jord; på det sted hvor stenen lå, havde, efter dalevende bønders forsikring, været
en gravhøj.”
Ved meddelelsen om den “gravhøj”, der siges at have ligget, hvor Munkeskålene blev
fundet, må man mindes, at 6 sjæ1landske guldkar blev fundet i siden af en hellig banke
(Borgbjerg ved Boeslunde). På sådanne hellige banker foregik ceremonier og processioner i
forbindelse med gudedyrkelsen og vi ved, at de i flere tilfælde tillige er brugt til begravelser.
Skulle den omtalte “gravhøj” have været en sådan ceremoni-rampe?
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VIKINGETID
800 - 1000 efter Kristus

Høje Stene

Korshavnhøien
Paa Korshavns høie, bjergfu1de Ø,
Der hvor den nedluder mod salten Sø
Der stander en hvælvet Høi saa ene,
Omkrandset af mosbegroede Stene.
O, Du! som speider i svundne Old
Og graver i hver en Tue og Knold,
For der at læse i dunkle Skrifter
De glemte Hændelser og Bedrifter –
Kom! følg mig did hen til Havets Bryn!
Sku saa med Dit stirrende Falkesyn
Ind i det mørke, tillukte Tempel!
Præg Helligdommen med rigtigt Stempel!
”Hvorfor mor den Høi, den stander der?
Hvi hæve sig formede Stene her?”
Du spørger, mens øjet saa lystent titter
Igjennem det mørke Oldtids Gitter.
”Vistnok med Brynie og tunge Sværd
En Hedenolds Kæmpe hensmuldrer her;
O, Høi! Hvor Du Dig ærværdigt hæver!
Af hellig Begeistring mit Hjerte bæver.
Her stane I, kneisende Bautastene!
Omkring de Heltes muldene Bene;
O, sleb jeg blot paa Eder min Kniv.
Jeg gik den djærveste Kæmpe paa Liv.
I, Røgelseskar og Urner smaae!
Herop! I skal i Museum staae!
Herop! Jeg Eder alt længe lugter;
Antiqvarisk Sved mig om Næsen fugter.”

O, Grandsker! Gaa kun paa Din mørke Vei;
Men varsom vær og forhast Dig ei,
Før alt formeget Du udbasuner
Dit Hendenold og dets dunkle Runer.
Den Høi, de Stene, som hist Du seer,
De have en anden Betydning her:
Engang i gamle forsvundne Dage
Der ramte Korshavn en bitter Plage.
Og hør, hvori den Plage bestod:
Hver Hest var skabet fra Top til Fod –
At nu de Øg kunde kløe sig rene,
Saa reiste man disse mærkværdige Stene.
Thomas Barfoed
********************************************************************************

Tegningen af Høje Stene er fra 1885. Den er udført af A.P.Madsen og tilhører
Nationalmuseet…. Thomas Barfoed, der har skrevet det berømte digt om ”Korshavnhøien”
(=Høje Stene), var præst på Avernakø 1808-18. Herfra kom han til Jordløse, hvor han døde
1845. Digtet er her citeret efter den i 1849, altså efter Barfoeds død, udgivne samling af hans
”Smaating og Leilighedsdigte” (s.38 f.).
Mere om Høje Stene næste gang!
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JERNALDER
500 før Kristus til 800 efter Kristus
I sidste lokalhistoriske blad blev pastor Barfoeds berømte digt om Høje Stene aftrykt. Og
Høje Stene er fra vikingetid.
For at få sammenhæng i historien er det imidlertid nødvendigt nu at gå et par skridt tilbage
og sige lidt om den periode, der ligger mellem bronzealder og vikingetid: jernalderen.
Ganske vist er det ikke meningen på disse blade at give en sammentrængt
Danmarkshistorie, det ville blive alt for omfattende. Men en lille smule af den almindelige
baggrund må vi dog have med og især forekommer det mig af interesse for hovedparten af
øens nulevende beboere at følge landbrugets udvikling i hovedtræk.
Altså:
Det ser ud til, at der i slutningen af bronzealder satte et barskere klima ind, med kølige og
regnfulde somre og med vintre, der ganske vist var milde, men medførte meget snefa1d, så
kvæget ikke kunne finde føde og derfor måtte staldfodres.
Det medførte en ny hustype: jernalderhuset, med ydervægge af græstørv eller lerklinet fletværk, det indre eet stort rum, hvoraf den vestlige ende var indrettet til beboelse med ildsted
midt på gulvet og brikse langs væggene, mens den østlige del var indrettet med båse til
kreaturerne - altså stald og beboelse i eet rum.
Adskillige jernalder- landsbyer er fundet. Særlig interessant er Grøntoft i Sdr. Omme sogn.
Her fandtes fem huse med plads til mellem 12 og 18 kreaturer, tre huse med plads til 3-5 dyr,
og nogle få huse, hvor der tilsyneladende slet ikke har været plads til kreaturer.
Det vil formentlig sige, at vi allerede her, i jernalderen, finder den samme sociale struktur,
som vi har kendt i vore landsbyer helt op til vor tid, med gårdmænd, husmænd og jordløse
arbejdere.
Kornsorterne var de samme som før: byg, havre og hvede. Men dertil kom nu rugen, der
passede godt til det regnfulde klima, hårdfør og nøjsom som den er. Og i forbindelse med
kornet må et teknisk fremskridt noteres:
drejekværnen, en romersk opfindelse, der afløser skubbekværnen.
Husdyrene var de tidligere kendte: får, svin, okse, hest(som luksusdyr!), hund. Nu kommer
også katten, oprindelig importeret af romerne fra Ægypten, -og hønen der stammer fra
Orienten.
Ost blev fremstillet i lerfade med si-hul1er i bunden, så vallen kunne løbe fra.
Sin tørst slukkede man i øl og mjød, drukket af horn.
Tøjet spandt man af fårenes uld og af taverne fra hørren, som havde vid udbredelse. Den
vigtigste nyhed i dragten er bukserne, gode i det umilde vejrlig, båret af mænd, men
formentlig også - som arbejdsdragt - af kvinder.
Sit navn har jernalderen selvfølgelig af, at jernet nu afløser bronzen som vigtigste våben og
redskabs-metal. Mens bronzen måtte importeres, fandtes råstoffet til jernet i form af
myremalm i vore egne moser, sumpe og engstrækninger. Og smeden, som forstod den
fornemme kunst at udvinde jernet, blev en betydningsfuld person, omgivet af ærefrygt.
Udsmeltningen foregik i gruber, udforet med ler og til opnåelse af de høje varmegrader,
som var nødvendige, medgik så enorme mængder af brænde, at skovene delvis blev raseret.
Der opstod sandflugt, og lyngheder begyndte at brede sig.
.,..Lokale fund fra jernalder?
Desværre...endnu ingen.

VIKINGETID
800—1000 efter Kristus
På alle de områder, som i det foregående har været berørt, er vikingetid en direkte
fortsættelse af jernalder(og hører forsåvidt med dertil).
Det, der kendetegner vikingetiden, er da især det po1itiske.
I løbet af de foregående århundreder havde der dannet sig småriger under ledelse af lokale
høvdinge eller småkonger, men i vikingetid bliver landet samlet, danernes rige kaldes det,
altså Dan - mark. Det fornemste vidnesbyrd om denne proces er kongshøjene i Jelling og
runestenene sammesteds, de sidste beretter tillige om en anden begivenhed af afgørende
betydning for hele den følgende Danmarkshistorie: religionsskiftet, kristendommens
indførelse ved et kongeligt magtbud ca.96o.
Men samtidig med at riget samles, foregår der fra Danmark - og på samme måde fra Norge
og Sverige - en ekspansion, der for en kort tid gør Norden til en frygtet stormagt i europæisk
politik. Vikingetogene sætter ind. Og der er vel at mærke ikke tale blot om sørøveragtige
plyndringer af privat karakter, men også om stort anlagte erobringstog under kongelig ledelse
og med omhyggelig planlægning, hvorom de fire militærlejre: Trelleborg, Nonnebakken,
Fyrkat og Aggersborg bærer vidne, imponerende som de er ved deres tekniske cg
arkitektoniske præcision. De er fra Svend Tveskægs og Knud den Stores tid.
Hvad der var baggrunden for denne vældige kraftanspændelse og magtudvidelse, bliver vel
aldrig fuldtud opklaret. Var det overbefolkning eller eventyrlyst eller handelsinteresser —eller
alle tre i fællesskab?
Een ting er givet: hverken erobringen af England eller opdagelsen af Amerika eller
koloniseringen af Island havde været mulige uden kyndigt sømandskab og fremragende
skibsbygningsteknik. De nordiske vikinger var da også i besiddelse af begge dele. “Skibene var
deres magtmiddel, deres glæde, deres kæreste eje” (Brøndsted).
Og hermed nærmer vi os lokalhistorien, for

HØJE—STENE
har både med vikinger og med skibe at gøre. Derimod ikke med heste! Ganske vist lå Høje
Stene i Hestemarken‘s vestlige ende, nemlig der, hvor strandvoldene løber sammen lige før
Korshavn munder ud i Drejet og ganske vist har hestene, som om sommeren gik løse her,
kunnet bruge dem til, at gnubbe sig op ad, men overleveringen om, at Høje Stene er rejst med
dette formål for øje, er af nyere dato og stammer fra en tid, da man ikke længere vidste, hvad
Høje Stene i grunden var.
Det varede iøvrigt længe, inden man blev klar over det.
Og dog havde allerede Hans Henrik Bondo, der var præst her 1819-44, fået færten deraf. I
sin “Topographiske Conceptbog” fra 1830 skriver han nemlig i forbindelse med omtalen af
Høje Stene: “Hvo veed, hvortil Øen har tjent i hine Sørøvertider. —Dens Beliggenhed synes at
have været beqvem.”
Det er sandsynligt, at han med “Sørøvertider” mener vikingetid, og i så fald har han været
på sporet af det rigtige.
I 1884 blev øen besøgt af H. Petersen fra Nationalmuseet. Det er formentlig ham, der i
sognebeskrivelsen i museets arkiv har givet følgende skildring:
”Paa den flade Strandmark lige ved Draget staar de saakaldte “Højestene”, indtil 2 Fod og
6 Tommer høje, toppede Stene med jevne Sider. 15 ere endnu staaende, nogle ligge
omvæltede. Stranden har formentlig borttaget andre, Højestenene staa i to Grupper uden
bestemt Orden; den østligste kunde synes at være Rest af en Skibssætning...Den vestre
Gruppe staar muligt i Forbindelse med et Par meget lave, runde, røselignende Ophøjninger
ca.25 Fod i Diameter mellem Stranden og Vejen, der har bortskaaret en Del af den ene.”

I forbindelse med besøget blev der af A. P. Madsen udarbejdet en plan over stedet og den
tegning at den formodede skibssætning, der bragtes i sidste lokalhistoriske blad.
Da Achton Friis på sin rundrejse til de danske øer i 1921 kom til Korshavn, var Høje Stene
det første han -forventningsfu1d- spurgte om vej til. For at der her skulle være ”Bautastene fra
Oldtiden” var på den tid almindelig kendt, det stod at læse i Trap:Danmark og Achton Friis
havde desuden studeret sognebeskrivelsen i Nationalmuseet.
Til sin bestyrtelse fik han det svar, at ”al1e stenene blev sprængt ifjor!”
Han opsøgte dog stedet og fandt ødelæggelsen knap så omfattende som beskrevet.
Efter omhyggelig opmåling tegnede han en p1an, som tydeligt viser(De Danskes øer, s.892
f.,bd.1) to skibssætninger, den bedst bevarede ca. 11 m lang og 5 m bred. Denne skibssætning
havde tilsyneladende bestået af 14 sten, hvoraf de 10 var sprængt, mens de 4 var hele og
tilsyneladende endnu stod på deres oprindelige plads. Deres største højde over jorden var ca.
90 cm. De væltede sten, som endnu var hele, målte højst 13o cm og deraf kunne 1/3 ses at
have været nedgravet i jorden.
Den anden skibesætning målte 14 gange 4 m og havde, efter hullerne i jorden at dømme,
bestået af 12 sten.
Mellem de to skibssætninger var der en afstand at ca 25 m. Enkelte andre store sten lå i
nærheden, og deraf sluttede Achton Friis, at der oprindelig havde været 3, måske 4
skibssætninger, men her har han nok ladet fantasien spille for stærkt.
En interessant iagttagelse blev at gdr. Lars Chr. Pedersen, Korshavn, gjort, da dæmningen
blev anlagt 1936/37.
Han boede dengang i Hestemarkshuset og deltog i arbejdet. Man var i færd med at
udbygge vejen fra Korshavns vestspids ud på dæmningen og stødte herunder på et afgrænset
område med fint, blødt sand, mens der ellers overalt var sten og grus. Af hensyn til vejens
soliditet gav arbejdslederen ordre til at fjerne sandet. Under dette arbejde stødte man på to
rækker f1ade, opretstående, ti1hugne sten, ca 1 m høje, der efter Lars Chr. Pedersens skøn
indrammede et område på ca. 4 gange 4 m. Da man derpå fandt en hestekæbe med helt
tandsæt og nogle lemmekuog1er, også af hest, tilkaldte han arbejdslederen og spurgte, om det
ikke skulle meldes til Svendborg eller i hvert fald til lærer Larsen, men arbejdslederen afviste
det, fordi arbejdet derved ville blive forsinket, og stenrækkerne blev derpå væltet indad og det
hele fyldt op til vejbane.
Ved Stengade på Langeland er der fundet vikingegrave på op imod 4 m’s længde og 2-3
m’s bredde, indeho1dende kriger med hest og hund. Om det har været noget lignende, man
ved vejarbejdet fandt, kan først en udgravning afsløre, men muligheden er nærliggende.
Vi kan nu sammenfatte, hvad der er at sige om Høje Stene:
Et lille afsnit at vikingetidens historie har udspillet sig her på øen. For Høje Stene var en
vikingegravplads -man kan også sige: er en vikingegravplads, for under grønsværen derude
ligger endnu de gravsatte, eller i hvert fald nogle at dem (andre er måske gået i havet).
Ifølge Nationalmuseets undersøgelse 1884 var der to “meget lave, runde, røselignende
Ophøjninger, ca. 25 Fod i Diameter”. En røse er en stenhøj, opkastet over en grav. Disse lave
høje har da sandsynligvis været rejst over vikinger.
Desuden har der været to skibssætninger. Til yderligere bestyrkelse at disse skibssætningers eksistens kan der henvises til det gamle udskiftningskort over Korshavn, som ikke
tidligere har været inddraget i debatten om Høje Stene. Kortet er fra 1824, kopieret 1825,
Høje Stene er omhyggeligt afsat og ganske tydeligt i form at to skibesætninger.
Nen hvad er så en skibssætning?
Gravskikkene på vikingetid fremviser et broget billede. Man begravedes snart brændt, snart
ubrændt, snart under en høj og snart under flad mark, og undertiden altså i en skibssætning.
En skibssætning er en vikingegrav, hvorover der omkring en svag forhøjning er sat en
stenkreds, der har form som en spids oval, hvorved stenene kommer til at danne ligesom
omridset af et Skib.

Måske har tanken været den, at den dødes kraft var så stor, at han var i stand til at
forvandle stenskibet til et rigtigt skib og således fortsætte færden i det rige, hvortil han nu var
rejst.
Udenfor Bornholm findes skibssætninger kun få steder i Danmark. Havde vi haft Høje
Stene, ville det have været øens fornemste oldtidsminde.
Men stenene kunne gøre nytte, og så sprængte man dem. Man førte dem bort i to
omgange. En del kom ud på Drejet, resten væltedes ud over sydvolden.
En tragedie var det. Men ansvaret hviler tungest på Nationalmuseet, som efter besigtigelsen
i 1884 ikke fandt anledning til at frede stedet, og som heller ikke reagerede, da Achton Friis i
De Danskes øer(udkommet 1926) skrev ”Høje Stene er lagt øde. Men kunde man ikke gøre
noget for at redde Resterne f.eks. rejse de endnu hele Sten paa deres Plads og frede Stedet.”
Dette nødskrig blev ikke hørt. Først i 1947 besøgte Nationalmuseet ved C.L.Vedbæk
stedet, og da var det for sent. Han noterede om Høje Stene:
“Næsten sløjfet l9l7-l8, benyttet til Dæmningsarb. Kun bevaret 3-4 spredte, mindre,
klumpede Sten (ikke fredningsværdig).”
Høje Stene er borte. De er ikke engang omtalt i de arkæologiske værker. Jo, eet sted: I
P.V. Glob‘s ”Danske O1dtidsminder”(l967) læser man i afsnittet om vikingetid (s.15o):
”En skibssætning på den flade strandmark ved Draget på Avernakø er sløjfet så sent som i
19l8.”
Glob er Danmarks rigsantikvar, øverste chef for Nationalmuseet og så1edes gav da museet
omsider Høje Stene en slags oprejsning!

PASTOR BARFOEDS DIGT
Ti1 sidst vil vi vende tilbage til Barfoeds digt “Korshavnshøien”, som var aftrykt i sidste
blad og som jeg beder læseren repetere…
For at forstå digtet, som velsagtens er skrevet omkring l815, må man vide lidt om tidsbaggrunden.
Netop i begyndelsen af l800-tallet var et vældigt sværmeri for oldtiden brudt løs. Tidens to
betydningsfuldeste digtere, Oehlensch1æger og Grundtvig skrev begge begejstret om den
svundne tid.
“da det strålte i Norden,
da Himlen var paa Jorden”,
for at citere ‘Guldhornene”. Og den digteriske begejstring samler sig netop om gravhøjen
som symbol på oldtidens helteliv. I “Sanct Hansaften-Spil”(18o2) lader Oehlenschlæger en
vandringsmand træde op på en gammel gravhøj og sige - og der er ærefrygt i hans stemme-:
Du lave Høi!
Din Hvælving fjerner fra Lys og Støi.
Din Urne staar
fra Oldtids Aar,
af Aske fuld
i det dybe Muld.. .
-Men det var ikke blot digterne, der i begejstring vendte blikket mod den nordiske oldtid,
det var også forskerne. Just i disse år trådte dansk arkæologi sine børnesko, og i 18o7 var
Nationalmuseet oprettet under navn af Oldnordisk museum. Det sku1le, med Rasmus
Nyerups ord, tjene som “et Asyl for de ellers alt mere og mere forsvindende gamle nationale
Mindesmærker.” Der begyndte nu en graven og studeren og sætten på museum!
Men det var ikke alle, der deltog i begejstringen! Man havde i den foregående periode,
rationalismens tid eller oplysningstiden, vænnet sig til at lægge vægt på det nyttige, man svor til
fornuften og foragtede fantasien, historien lagde man ikke særlig vægt på, nej, et dydigt og
lykkeligt liv her under stadig forbedring af de jordiske vilkår, derpå kom det an.
I sandhedens interesse skal det siges, at der blandt rationalisterne var flere, der ivrigt
støttede det oldnordiske studium, Men det almindelige var, at man foragtede hele
oldtidshalløjet. Hvad nytte var det til?

I det ovenfor nævnte “Sanct Hansaften-Spil lader Oehlenschlæger sådan en
oldtidsforagtende rationalist komme til orde men altså for at gøre nar af ham. Også han
bestiger den gamle gravhøj, men snubler og siger:
De Gravhøje skulde Fanden flytte!
De staa her og gør ikke den mindste Nytte.
(gnider sit Ben)
Det er en Levning af Barbariet;
jeg tror jeg skal klage for Politiet.
Der var altså mange, der beklagede den voksende begejstring for oldtiden og dens minder
og især var der nok mange blandt de rationalistiske præster, der gjorde det, for de levede
blandt bønder og var selv bønder og kendte derfor ærgrelsen over de mange gravhøje, der
stod i vejen for et rationelt landbrug i fremdrift.
Og til rationalisterne hørte pastor Barfoed på Avernakø. Det fremgår af hans efterladte
digte, hvor han besynger ”de milde dyder” og “den gavnrige dåd”. Forstå det ret, han var
hverken snæverhjertet eller snusfornuftig, en munter svend var han og samtidig dybt følsom,
en ivrig dyrker af poesien, naturelsker og jæger -og en ven af et godt glas.
Men altså dog af den gamle skole. Og derfor griber han i “Korshavnshøien” lejligheden til
at satirisere over hele oldtidsraseriet. Det er heri, digtets pointe ligger. Og når Achton Friis
kalder digtet “i enhver henseende ganske idiotisk”, har han taget munden lovlig fuld. Ganske
vist er det ikke noget stort digt, blot en bagatel, men indenfor sin art dog ikke ganske ueffent.
Achton Friis gør sig da også sagen for let ved kun at citere de sidste linjer, som er de
svageste. Langt bedre er digtets hoveddel, som lunt ironisk skildrer oldtidsbegejstringen:
Der stander en hvælvet Høi saa ene,
Omkrandset af mosbegroede Stene
-dette skal siges med bævrende stemme, det er nemlig Oehlenschlæger, der her hænges ud, i
en digtsamling fra 1811 havde han skrevet:
Ser I hist paa Sletten Høien stander ene?
Mosbevoxne Bautastene!
Der bevares Heltens Bene.
Bemærk udråbstegnet efter anden Linje, mos var en fast bestanddel af oldtidsraseriet, det
gav garanti for ælde.
Men det er ikke bare Oehlenschlæger og den nye digterskole, der hænges ud, en særlig
adresse har digtet til arkæologerne, nemlig i det vers, som er digtets satiriske kulmination:
I Røgelsekar og Urner smaa!
Herop! I skal i Museum staae!
Herop! jeg Eder alt længe lugter;
Antiqvarisk Sved mig om Næsen fugter.
Endnu et spørgsmål står tilbage.
Een ting er, at Barfoed benytter den gamle overlevering om de skabede heste til at gøre nar
af oldtidsraseriet, en helt anden ting er spørgsmå1et: var han selv så naiv at tro på den
historie? Eller var han godt klar over at Høje Stene var et oldtidsminde?
Det samme spørgsmål stillede pastor Bondo sig selv, da han i 183o skulle til at udarbejde
sin Topographiske Conceptbog. Og han nøjedes ikke med at stille sig selv spørgsmålet, han
fik en samtale derom med Barfoed, som nu sad i Jordiøse. Og Barfoed udtalte, at han da var
enig med Bondo i, at Høje Stene ikke var rejst for de skabede hestes sky1d, men var langt
ældre og havde en anden bestemmelse, og han føjede til, at digtet om Korshavnshøien var
skrevet ”i et øjebliks lune”.
Men samtalen med Bondo fandt sted ca 15 år efter digtets affattelse, og det kan jo tænkes,
at Barfoed i mellemtiden er kommet på bedre tanker.
Det er der noget, der tyder på, nemlig den skildring, vi har af digtets tilblivelse.
På Drejø sad i de år Peder Tommerup som præst. I 1823 udgav han en “Topographie
over Drejøe Sogn”, og heri fortæller han om et besøg han har aflagt hos sin gode ven,

præstekollegaen på Avernakø:
”Engang med bankende Hjerte og rap Fod iilende til min Hjertets Ven, den brave, saa
almindelig hædrede og elskte Hr. Thomas Barfoed, da værdig Sognepræst til Auernakøe
Menighed, drog jeg paa Korshavns Mark forbi en aflang Plet, trindt om indhegnet med høie,
glatte, ordentligen opstillede Stene. I Baggrunden faldt fortrinlig en i Øinene, thi den staaer
heldende i en skraa Stilling. Henrykt taabte jeg: O, Kongesteen! vistnok afsagde Høvdingen
her mangen Dom til det forsamlede Folk! Jeg længdes inderlig efter Udtydning over dette
Tingsted, var saa lykkelig strax at faae den, thi den ædle Hr. Barfoed hængte og ved mig,
vidste at jeg kom, var gaaet mig imøde, og forsikrede, at disse Stene rigtignok fra fjerne Tid
vare opsatte med megen Flid opsøgte fra nærliggende Strandbred, med forenet Kraft opvæltede og i et Ulykkes Aar saaledes opstillede til Skuppen og Gniden for Korshavns Byes skabede Bæst. Da var just Oldkjephestens Tid; jeg bad ham satirisk at besynge mig disse
Stene, der ellers vilde skuffe reisende Oldgranskere, hvoraf man da hver Dag torde vente En
og Anden. Men heldigt i alle Poesiens Enemærker er Barfodisk Hjerte dog for ædelt til
Satire. Forgjæves tiggede og bad jeg ham længe, endelig gav han efter og meddeelte mig
følgende, der vil behage Læserne langt mere end alle disse Blade...”
-og så følger hele “Korshavnshøien”, og det er første gang, digtet er trykt, altså 1823.
Skal man tro den gode pastor Tommerup, så mente Barfoed virkelig, at historien om de
skabede heste var den virkelige forklaring på høje Stene.
men Tommerup var et naivt menneske og hans rationalisme var betydelig mere firkantet
end Barfoeds.
Så den mulighed foreligger, at Barfoed har haft sin gode ven en smule til bedste.
Spørgsmålet lader sig næppe afgøre.

Udskiftningskortets gengivelse af Høje Stene. — Som man ser, er der kun 6 sten i den ene
stenkreds, 7 i den anden.
Allerede da kortet blev tegnet i 1824, har da, må man formode, omkring halvdelen af de
oprindelige sten været væltet, nogle måske endda skubbet til side. Tegneren har da kun
medtaget de endnu opretstående, men de har også været tilstrækkelige til klart at angive
stenenes funktion som skibssætninger.
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AFSKED MED OLDTIDEN – FORELØBIG
Afsked med oldtiden … der er nok nogen, der synes, at den afsked burde vi have taget for
længe siden. Der er nu gået to år, siden udsendelsen af de lokalhistoriske blade begyndte, og
der skal nok være dem, der synes, at rigtig spændende bliver det først, når der optræder
navngivne personer.
Alligevel er det mit håb, at en og anden har fået øjnene op for den rigdom, der ligger i at
vide noget om de mennesker, der har levet og virket her på denne ø årtusinder før os, om
deres livsbetingelser, deres boliger og redskaber og deres forhold til døden og de døde.
Dog, i sidste lokalhistoriske blad gjorde vi os færdige med oldtiden! Hvorfor så denne
tilføjelse? Skal vi nu ovenikøbet til at tygge drøv på det?
Nej, men der er kommet nye fund til, betydningsfulde fund, som vi mul have med.

I blad nr. 13 blev der fortalt om enkeltgravstid, ca. 2000-1800 før Kristus, og om
enkeltgravsfolket, en krigerisk folkestemme, der sydfra trængte op i landet og underlagde sig
det i kamp med jættestuefolket.
Den nye herskerklasses vigtigste våben var en præcist udformet og meget effektiv
STRIDSØKSE. Disse frygtindgydende erobrere kaldes derfor også ”stridsøksefolket”.
Stridsøksen blev omtalt i blad nr. 13, men ikke afbildet, for den var ikke fundet her på øen
– troede jeg. Men der er fundet, for længe siden, og der er altså egentlig her ikke tale om et
nyt fund, kun om et, jeg ikke havde kendskab til.
Den 19 cm lange stridsøkse, som er afbildet herover, blev for mange år siden fundet af
gårdejer Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernak (1865-1947), og tilhører nu lærer Aage
Klingenberg, Kastrup.
Den blev fundet i gårdens mark (matr.nr. 4a), mellem Kongesø og Vesterled, og er et
smukt eksemplar af ældste type. Materialet er bjergart. Stor kunstfærdighed og et enormt slid
har det kostet at forvandle råmaterialet – ved hugning, finslibning og skafthulsboring – til den
elegante form, som vi nu, 4000 år efter, kan glæde os ved at betragte. Et prægtigt stykke!
**************************************************************************
Ligeledes i blad nr. 13 blev dolktid omtalt, ca. 1800-1500 før Kristus. Et af redskaberne fra
denne periode er en i reglen ret stor og tung økse af bjergart. I nr. 13 skrev jeg, at der af disse
økser var fundet to halve og et helt eksemplar her på øen. Det ”hele” eksemplar er fundet af
Niels Jørgensen, Avernak, og er det største af de her fra øen kendte, en kleppert på 22 cm’s
længde og 2 kg’s vægt, formentlig en arbejdsøkse.

Niels Jørgensen fandt den i det dige, der i sin tid gik gennem haven, men i to omgange,
først den en halvdel og derpå – lidt derfra- den anden. ”Hel” er øksen altså kun i den
forstand, at hele øksen er til stede. Den er i sin tid brækket omkring skafthullet.
Nu er imidlertid en i enhver henseende hel økse af denne type fundet, dog i en helt anden
størrelsesorden, knapt halv så stor som den ovenfor omtalte, så det er muligt, den ikke har
været til arbejdsbrug, men er en STRIDSØKSE. Den
er velformet og forarbejdet af bjergart med smuk varm
farvetone. Denne økse, som ses på tegningen til højre,
er fundet sidste år vest for Rørmaen af Erik og Bent
Lauridsen.
******************************************
Fra samme periode, altså dolktid, er en
KORNSEGL fundet.
Oprindelig anvendte man til afskæring af kornet
blot en flintflække med lige sider, men i stenalderens
sidste periode, hvor flintteknikken var udviklet til
mesterskab, formede man et særligt redskab,
kornseglen, med lige eller svagt buet side til at skære
kornet med og stærkt buet rygside til indsættelse i et
træskaft.
Det herunder viste eksemplar fandt jeg i juli i år i
en strandvold ud for Galagre. Længde: 10,5 cm.

**************************************************************************
”Afsked med oldtiden – foreløbigt”… hvorfor ”foreløbig”? Fordi der som det ses af
ovenstående, stadig gøres nye fund, undertiden af hidtil ukendte genstande. I de sidste to
somre er der fundet mindst en snes oldsager, og mange har været impliceret. Øens strande er
de bedste findesteder (Søren Klingenberg fandt under badning en økse i vandet!), men overalt
er det værd at have øjnene med sig (selv hvor jorden er så gennemarbejdet, at man ikke skulle
tro, der var mere at hente, lader det sig gøre, således fandt købmand Juul i sommer en økse i
sin have). Hvert år vil nye ting dukke op, og ved lejlighed bliver det nødvendigt at vende
tilbage og gøre resultatet op.
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MIDDELALDER (1 0 0 0 – 1 5 3 6)
I
Det er ejendommeligt at tænke på, at mens vi har hundreder af genstande, forarbejdet og
brugt her på øen i oldtiden, og nogle af dem op til 7000 år gamle, så har vi fra middelalderen,
som dog ligger os så nær i tid, næsten intet, nemlig nogle få mursten (munkesten) og måske
en enkelt mønt. Ganske vist befinder der sig i præstegården et bæger til hjemmealtergang,
som er fra dronning Margrethes tid, men det er bragt hertil senere.
Hvad er grunden til denne påfaldende fund-fattigdom?
Der er nok to grunde.
For det første den, at mens man i stenalderen fortrinsvis lavede sine redskaber af sten, og i
bronzealderen var så velhavende, at man ejede guld, - og begge disse materialer er som
bekendt holdbare-, så anvendte man i middelalderen især træ, der let rådner eller måske
bliver brændt, og jern, som ruster op. Guld var man sikkert ikke velhavende nok til at eje,
måske næppe sølv.
Den anden grund er, at øen formentlig i middelalderens første århundreder var ubeboet og
først i senmiddelalderen på ny blev bebygget. Det skal vi vende tilbage til.
Men er middelalderen fattig på efterladte genstande, så har den et fortrin i anden
henseende: det er den periode, hvori de skriftlige vidnesbyrd bliver nogenlunde hyppige og
en litteratur så småt tager sin begyndelse.
Og vi spørger derfor: er Avernakø omtalt noget sted i middelalder-litteraturen eller i noget
dokument fra den tid?
ER AVERNAKØ OMTALT HOS SAXO?
I et afskeds-interview med Fyns Tidende udtalte min forgænger, pastor Baylum Andersen:
”Selv om historikeren Saxo Grammaticus i Gesta Danorum – Danskernes krønike –
omtaler Avernakø som ”det afsides beliggende hundehul Arnakke, hvor Erik Emunes tropper
ødelagde Harald Kesjas våbenlager”, søgte jeg ikke desto mindre hertil …”
Saxo skrev sit berømmelige værk engang i årene mellem 1201 og 1220, og hvis Avernakø
virkelig er omtalt i ”Danernes krønike”, er det den ældste omtale af øen.
Nu findes der beklageligt nok mere end eet ”Arnakke” i Danmark, og spørgsmålet er
derfor, hvilket af dem Saxo hentyder til.
Historikeren A.D.Jørgensen har gjort spørgsmålet til genstand for en undersøgelse og
kommer til det resultat, at det næppe kan være Avernakø, der tales om, men derimod det
Arnakke, der ligger ved Nyborg, og som A.D.Jørgensen formoder har været en kongsgård,
forløberen for det senere Nyborg Slot.
Det er kedeligt nok, men vi bliver nødt til at se bort fra Saxo.
AVERNAKØ I ”VALDEMARS JORDEBOG”
Vi kan imidlertid trøste os med, at ikke ret meget senere dukker Avernakø virkelig op i
middelalderlitteraturen, ovenikøbet i en meget betydningsfuld sammenhæng.
Et af dansk middelalderhistories allervigtigste kildeskrifter er ”Valdemars jordebog”. Det er
et håndskrift fra Valdemar Sejrs tid (hovedparten udarbejdet i 1230’erne). Det er ført i
pennen ved det kongelige hof og indeholder især lister over dels kongeslægtens ”private”
ejendomme og dels kronens, altså kongemagtens, besiddelser.
En af listerne er den såkaldte ”Ø-liste”, som opregner alle de små og halvstore øer, som
hører under kronen. Og her finder vi næsten alle små-øerne syd for Fyn: Skarø, Hjortø,
Birkholm, Bjørnø, Lyø, Drejø og Avernakø.

Om Lyø står der f.eks.:
”Lyuthø.hio.da.hord.ra.”
Det ser jo mærkeligt ud. Men vi beder de lærde hjælpe os, og de forklarer, at der står:
”Lyø: Hjort,då,hors,rå.” Det vil altså sige, at der på Lyø gik hjorte, dådyr, heste og rådyr.
Disse småøer henlå nemlig efter al sandsynlighed ubeboede og mere eller mindre
skovklædte, velegnede til kongelig vildtopdræt og jagt.
Hvad står der nu om Avernakø? – Der står:

Det vil sige: ”Wæstræ Draghø.h.d.” – eller: ”Vester-Drejø: Hjort,då”
Jamen der står jo ikke ”Avernakø”? Nej, men eftersom øen, der nævnes lige før VesterDrejø, er ”Østredraghø”, altså Øster-Drejø, hvad der ville passe godt på den ø, vi nu kalder
Drejø, og eftersom Avernakø ville mangle, hvis det ikke er den, der menes med ”VesterDrejø” (og det ville være påfaldende, om den manglede, eftersom ellers alle småøerne her
omkring er med), så er alle sagkyndige enige om, at Øster-Drejø er det nuværende Drejø, og
Vester-Drejø er Avernakø.
Vi har nu fået to ting at vide:
1) Avernakø var på Valdemar Sejrs tid krongods, og
2) øen henlå, sikkert ubeboet, som kongeligt jagtområde, formentlig skovklædt og med
hjorte, dådyr og måske andet vildt strejfende om i skovene.
De to ting: at øen var lagt ind under kronen, og at den sikkert var ubeboet, hænger
sammen.
Allerede Knud den Hellige (1080-86) havde kæmpet for at få det princip anerkendt, at
”det, som ingen mand ejer, det ejer kongen”. I første omgang gjaldt kravet skov og hav, men
senere konger udvidede det til at gælde alle ubeboede steder, f.eks. forladte små-øer. På
Vald.Sejrs tid var kongemagten for længst blevet stærk nok til at kunne gennemtrumfe kravet
om ejendomsret til ubeboede steder. Det er baggrunden for den omfattende ø-liste i
”Valdemars jordebog”.
Vi må derfor anse det for så sikkert, som den slags nu engang kan blive, at først var
Avernakø blevet forladt af mennesker og helt eller delvis sprunget i skov, og så havde kongen
lagt beslag på den.
Men hvorfor var Avernakø, som dog i årtusinder havde været beboet, blevet forladt? ….
Svaret må være venderne.
Hårdt presset af de fremrykkende sachsere (som var germaner) søgte venderne, dvs. de
slaviske folkestammer, der boede langs Østersøens sydkyst, at skaffe sig erstatning for tabt
land ved plyndringstogter i det sydlige Danmark. Fra slutningen af 1000-tallet til langt op i
1100-tallet blev de en plage. De røvede og plyndrede og brændte landsbyer af – og nogle
steder slog de sig ned og dannede udvandrer-kolonier.
Men er det nu sandsynligt, at venderne vovede sig så langt ind i et lukket dansk farvand
som til Avernakø? Ja, det ved vi, at de gjorde. Såvel midt på Langeland som på nordsiden af
Tåsinge ligger der et ”Vindeby”, og stednavneforskerne siger, at det betyder ”Venderby”, og at
der altså har ligget vender-kolonier der.
Vi må da formode, at Avernakøs beboere, ligesom de andre småøers, engang i slutningen
af 1000-tallet eller i 1100-tallet er blevet udryddet af venderne eller måske snarere skræmt så
grundigt af dem, at de har forladt øen, hvortil der jo ikke i hast kunne tilkaldes hjælp.
Og kongemagten har da lagt hånd på øen.
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KAPELLET PÅ KORSHAVN
Der er to af øens stednavne, der med stor sikkerhed peger tilbage til middelalderen, nemlig
Kapelsodden og Munke.
Det er endda muligt, at der er direkte forbindelse mellem de to navne. I hver fald lyder
den sidste efterretning, vi har om kapellet – den findes i en indberetning fra præsten Jens
Bang og er dateret den 3. februar 1668 – således:
”Monumenter findis der ingen uden en paa Korshaffn, det kaldis af de gamle en
Helligdom, forteller at Munchene der haffte i fordom Dage holdet deris Messe.”
Jens Bang siger ganske vist ikke noget om, hvilke munke det var, det holdt messe i
Korshavns-helligdommen, men det mest nærliggende er at antage, at det har drejet sig om
munkene fra Holmekloster, der i forvejen havde tilknytning til Munke … NB hvis Munke var
kommet under Holmekloster på det tidspunkt, da kapellet blev bygget, men det ved vi ganske
vist ikke noget om, for vi ved hverken, hvornår kapellet blev bygget eller hvornår Munke kom
ind under Holmekloster.
Vi ved i det hele taget ikke så forfærdelig meget. Dog behøver vi ikke at tvivle om, at der i
middelalderen har ligget et kapel på Korshavns østkyst. Derfor borger for det første selve
navnet ”Kapelsodden”, for det andet en eenstemmig overlevering, der altså går tilbage til
1668, og for det tredje de rester af en munkestensbygning, som i lang tid efter middelalderen
endnu fandtes på stedet.
Når Jens Bang i 1668 skriver, at der på Korshavn ”findes et monument”, som af de gamle
kaldes en helligdom, betyder det sandsynligvis, at kapellet endnu på hans tid stod nogenlunde
uskadt. Efterhånden som tiden gik forfaldt den solide bygning imidlertid mere og mere, vind
og vejr tærede på den og folk på Korshavn tog sten af den, men endnu i 1936 kunne en ældre
mand fortælle, at han kunne ”huske et trekantet hjørne af grunden, og at der lå murstensbrokker og stumper af tagsten. Men det blev speget af stormfloden.”
Stormfloden kom som bekendt i 1872, og eftersom den rev de sidste faste murrester løs,
har det efter den tid været umuligt at stedfæste kapellet. Ingen ved mere med sikkerhed, hvor
det lå, men det er naturligt at tænke sig dets placering direkte inden for den nuværende
Mærsk-Møller-havn, som jo er afløser for en primitiv landingsbro, der sikkert går meget langt
tilbage.
Det er kun meget lidt, der er tilbage af kapellet nu. Men enkelte rester findes dog.
Da jeg i oktober 1967 besøgte frk. Mærsk-Møller, fortalte hun, at hun og faderen, da de i
sin tid arbejdede på havnen, undertiden fandt munkesten, og hun huskede også, hvor de
havde lagt dem. Da grønsværen det pågældende sted blev fjernet, kom de da også til syne, og
frk. Mærsk-Møller var så venlig at forære mig tre af stenene – de ses på næste side.
Hvad de to bearbejdede sten har været anvendt til, vides ikke. Den tredje sten har fået et
hjørne slået af, men har ellers munkestenens normalmål: 28 gange 13 gange 9 cm.
”Munkesten” kalder man de mursten, man anvendte i middelalderen. De var betydelig større
end de nu anvendte, dog undertiden noget mindre end de her angivne mål.

… Men var der ikke noget med, at Drejøboerne brugte kapellet?
Jo, men her vover vi os ud på usikker grund.
Slår man op i Trap: Danmark, sidste udgave fra 1957 (bind V,2), læser man:
”På østkysten af Korshavn ligger Kappelsodden, hvor der før har stået et kapel, hvori
drejøboerne holdt gudstjeneste, inden de fik en egen kirke”.
På forhånd må man nære stærk mistro til denne meddelelse. Om både Drejø og Avernakø
gælder det, at de først fik kirke på reformationstiden. I middelalderen hørte Drejø under
Ærøskøbing, Avernakø under Fåborg.
Drejøboerne havde altså i middelalderen ”deres” kirke, nemlig i Ærøskøbing. Selvom der,
især fra Drejøs vest-ende, var betydelig kortere sejlads til Korshavn, lyder det alligevel
besynderligt, at Drejøboerne ligefrem skulle have svigtet deres egen kirke og brugt Korshavnskapellet i stedet.
Man må derfor spørge: hvorfra har Trap denne oplysning?
Svaret er:fra en bog, ”Topographie over Drejøe Sogn”, som Drejø-præsten Peder
Tommerup i 1823 udgav (efter at være rejst til Fyn), og hvori han fortæller, hvordan Drejø
først på reformationstiden fik sin egen kirke – og så fortsætter han:
”Sildig var det altsaa, at Kirke og Præstegaard her opstod. Endnu vises imellem Korshavns
Banker Ruiner af de Bedehuus, Drejøeboerne der havde, hvor ventelig den Auernakøe
Geistlighed mødte dem til Gudstjenestes Holdelse. Dog egentlig hørte allerede dengang
Drejøe til Kjøbings Menighed paa Ærøe. Den meer end halvfemsindstyveaarige Olding
Ditlev Jensen vidste endnu at udvise den Plet i Drejøe søndre Skov, hvor Beboerne i et Krat
hensatte deres skrinlagte Liig, naar de ei længere kunde have dem i Huset, og Isen om
Vintertiden ei kunde briste eller bære.”
Nu må man vide, at Tommerup ikke var nogen habil historiker. Han løb gerne med en
halv vind. Og hans oplysning her kan man ikke tage for gode varer. Han skriver jo ligefrem, at
det var Drejøboernes kapel, der lå på Korshavn, hvad der er helt usandsynligt.

********************************** (blad 20, ark 2) *********************************

At Drejøboerne såvelsom andre fiskere og søfarende undertiden anvendte
Korshavnskapellet, er én ting, men at de ligefrem skulle have bygget sig et kapel på Korshavn,
er åbenlyst urimeligt. Og at ”den Auernakøe Geistlighed” skulle have holdt gudstjeneste for
dem dér, er i bedste fald ukorrekt udtrykt, efter som Avernakø dengang ingen præst havde.
Ikke desto mindre er Tommerups oplysning taget for gode varer af alle, der siden hear
skrevet om Avernakø.
Men ikke nok med det: Tommerups beretning om, hvordan Drejøboerne under vaskeligt
vejrlig hensatte deres døde i et krat på øens søndre side (dvs: til de kunne overføres til
Ærøskøbing), er af Rasmussen Søkilde blevet mistydet, så det hos ham bliver til, at
Drejøboerne, når der indtraf hårdt vejr, så de ikke kunne komme til Ærø, hensatte deres
døde ”i en kratskov ved siden af kapellet” … altså på Korshavn: Rasmussen Søkilde bruger
udtrykkelig det samme ord som Tommerup: ”hensatte”, ikke ”nedsatte” eller ”begravede”.
Der må altså være tale om en midlertidig anbringelse, og så må man sige, at Korshavn var en
besværlig omvej!
Endnu værre er det gået Achton Friis, der som sædvanlig ikke har kunnet løse indenad.
Han fortæller, at ”Her hensatte beboerne (og det vil ifl. sammenhængen sige beboerne på
Korshavn) deres døde i det nære krat, indtil de kunne føre dem til deres grave på Ærø” - !
Hvor upålidelige de gamle overleveringer i det hele taget kan være, fremgår af, hvad den
gamle Lars Rasmussen i Munke i sin tid fortalte pastor Barfoed:
”Beboerne i Auernakøe gik i ældre Tid til Kirke i Faaborg og Korshavns Beboere paa
Drejøe” sagde han.
Den ”ældre tid”, hvor Avernakø gik til kirke i Fåborg, var jo middelalderen, og det skulle
altså ifl. denne overlevering være i middelalderen, at Korshavnsboerne søgte kirke på Drejø,
men i middelalderen havde Drejø ingen kirke, og vi står altså her igen over for et sagn, denne
gang med modsat fortegn af det, som lader Drejøboerne have kapel på Korshavn.
Jeg kan ikke se rettere end at hele overleveringen om Drejøboernes særlige forhold til
Korshavnskapellet må afvises.
Til grund for både dette sagn og sagnet om, at Korshavnsboerne i middelalderen søgte til
kirke på Drejø, ligger utvivlsomt det forhold, at der altid tidligere, da man var mere sejlende
end nu, har været nær kontakt mellem de to øer. Det er nærmest en selvfølge, at
Drejøfiskere, der har ligget i farvandet, af og til har søgt kapellet, og det er da også muligt, at
en Drejø-båd med lig ombord og med kurs mod Ærøskøbing, er slået så meget ud af kurs, at
den til sidst har søgt ly ved kapellet. At der af og til har fundet en begravelse sted ved kapellet,
kan vel heller ikke på forhånd afvises – der eksisterer en overlevering om, at man, da man
gravede grund ud til villaen oven for Kapelsodden, fandt ben i jorden.
Men at der har været noget særligt forhold mellem kapellet og Drejøboerne, det må afvises
som en skrøne, som den gode pastor Tommerup har ansvaret for at have sat på tryk. Drejø
hørte kirkeligt set til Ærøskøbing, og gejstligheden der har nok vidst at gøre deres krav på
Drejøboerne gældende.
Men når det ikke er Drejøboerne, der har bygget kapel på Korshavn, hvem har så rejst det
og hvilket formål har det tjent?

Ja, hvad er i grunden et kapel?
I ”Kirkeleksikon for Norden” læser man: ”Kapel kaldes en bygning eller del af en bygning,
der er bestemt til gudstjeneste for et hus eller en mindre kreds … I tidens løb fik klostre og
stormænd kapeller, og ved veje byggedes ofte sådanne til vejfarendes brug …”
Der er i de sidste ord, vi må søge forklaringen. Kapellet på Korshavn byggedes til brug for
de vejfarende. Det lå ganske vist ikke ved nogen landevej, men i høj grad ved en vandvej:
Svendborgsund var stærkt trafikeret, og når det blæste op til en vestenstorm, vidste skibene
nok, hvor de skulle søge hen: til ”Ankerpladsen” lige uden for Kapelsodden på Korshavn.
Helt op til anden verdenskrigs begyndelse kunne man under en vestenstorm se 20-25 skibe
ligge for anker derude. Også i middelalderen må vi tænke os Ankerpladsen i hårdt vejr besat
med en skov af skibe. Men også i blidere vejrlig har den nok været et yndet mødested for
havets vejfarende fra nær og fjern. som Achton Friis bemærker (her må vi give ham
oprejsning!): Hvad var naturligere end at kirken her indrettede et bedehus? … og kirken var
på pletten, med et kapel, hvor der f.eks. kunne holdes takke-messe for god redning.
Korshavnskapellet var de søfarendes kapel, det må vi formode. Hvem der har været dets
bygmester, ved vi ikke, måske Holmekloster.
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1453:
”KORSSHAFFN OC ARNACKE” PANTSÆTTES –
I blad nr. 19 blev der gjort rede for, hvorledes øen under pres af vendernes hærgninger i
slutningen af 1000-tallet og begyndelsen af 1100-tallet må formodes at være blevet affolket og
da sprang i skov.
At øen i sin tid havde været dækket af skov, huskedes længe. Endnu da Thomas Barfoed
var præst her (1808-18), kunne den gale Lars Rasmussen i Munke fortælle ham, at
”Auernakøe skal fra de ældste Tider have været overvoxet med Skov og kun meget lidet
befolket. Kun nogle faa Huse, hvoraf 2 stode i Korshavn og eet ved det saa kaldte Saxtes (?)
Stænge”.
Her har vi altså en interessant, om end ukontrollerbar, mundtlig overlevering om den
første bebyggelse efter den folketomme periode. Det stednavn, der nævnes tilsidst, er
formentlig ”Savsteds Stænge”, som pastor Knudsen nævner og som lå nord for Avernak by.
Det blev også i blad nr. 19 nævnt, hvordan øen, netop i kraft af at være øde, faldt ind under
kronen.
Men ligesom staten i vore dage ustandselig fattes penge, sådan gjorde kongemagten det
også i middelalderen. I vor tid udskriver man skatter, og det gjorde kongerne også dengang,
men de havde desuden en anden udvej: de kunne pantsætte større eller mindre dele af
kronens udstrakte besiddelser til velhavende herremænd og på den måde få penge i den
slunkne kasse.
I sådanne kongelige transaktioner kom også Avernakø til at indgå som en lille beskeden
brik.
I Rigsarkivet i København findes der en lille liste over kongelige pantsætninger i 1400-tallet.
Den er udarbejdet i det kongelige kancelli, efter al sandsynlighed i 1473 eller 74, og heri læser
vi:
”Item eth konningh Cristierns breff, ludendis pa XI hwndrethe rinske gillene, som han
haffuer seth her Per Houenskyldh i pant Korsshaffn, Biørnø oc Arnacke, liggendis vde fore
Foborgh, till thet worther hannom eller hans aruinge afflesdh. Daum Haffniensis anno etc.
mcdl tercio.”
Det vil på nutidsdansk sige, at der findes et pantebrev, udstedt af kong Christian og lydende
på 1100 rhinske gylden, for hvilken sum han har sat Korshavn, Bjørnø og Avernak, der ligger
uden for Fåborg, i pant til hr. Peder Hogenskild, indtil pantet bliver indløst hos ham eller hos
hans arvinger. Givet i København 1453.
Eftersom pantebrevet er udstedt 1453, er det Christian I, der er tale om.
Han var i 1448 ved Christoffer af Bayerns død af det danske rigsråd blevet valgt til konge.
Men Christoffer havde ikke blot været dansk konge, han havde været nordisk
unionskonge, og det ønskede Christian også at blive.
Med Norge gik det forholdsvis nemt, men i Sverige havde rigsrådets flertal valgt Karl
Knutson Bonde til konge, g med ham kom Christian I til at føre en krig, der brød ud i 1452,
varede i fem år og endte med Karl Knutsons – foreløbige! – landflygtighed.
Når krigen varede så lange, skyldtes det blandt andet, at Christian I ved dens udbrud var
dårligt rustet. Vi kan derfor med nogenlunde sikkerhed regne ud, hvad de 1100 gylden, han
fik ved pantsætningen, er gået til, nemlig rustninger, og Avernakø blev således en lille brik i
det store nordiske magtspil, hvad der kan være grund til at mindes i disse år, hvor nordiske
unionsplaner atter drøftes – under vilkår, der er noget anderledes.

Manden, som havde fået Korshavn og Avernak i pant, hed altså Peder Hogenskild. Vi kan
igennem de dokumenter, han har været med til at forsegle, følge hans karriere:
I 1435, hvor han nævnes første gang, er han væbner, i 1447 er han blevet ridder og i 1450
medlem af rigsrådet. Han døde 1473 eller 74. Han var gift med Cecilie Bernikesdatter
Skinkel, som ejede Dallund og Langesø på Fyn.
Hvornår pantet er blevet indløst, vides ikke. Endnu i 1473/74, da den ovennævnte liste i
kancelliet blev udarbejdet, var det ikke sket. Men på reformationstiden er Korshavn og
Arnakke atter tilbage hos kronen, under Nyborg len, og indløsningen er altså sket engang i det
mellemliggende tidsrum.
Men hvor meget af Avernakø var det i grunden, der i 1453 blev pantsat til Peder
Hogenskild?
Trap: Danmark (5.udg.,bd.V,2,side 818) går uden videre ud fra, at det var hele øen.
Det er dog ingenlunde sikkert. Fra 1536 og videre frem omtales øen altid i kongelige
dokumenter, skattelister osv. som ”Arnakke, Munkø og Korshavn” (stavet på mange
forskellige måder!). Det er vistnok først fra slutningen af 1600-tallet, at øen undertiden
omtales under eet som ”Avernakø”, og da er Korshavn medregnet og nævnes altså ikke
særskilt.
Den sprogbrug, ifølge hvilken øen omtales som ”Arnakke, Munkeø og Korshavn”, møder
vi første gang i et kongebrev fra 1536 (hvor Munkeø dog er nævnt først), og den kan meget vel
gå tilbage til middelalderen.
Og da vi ydermere ved, at Munke i 1541 hørte til Holmekloster og deraf kan slutte, at
Munke engang i middelalderen var blevet skænket til dette koster, så kan det Arnakke, der
omtales i pantsætningsbrevet, meget vel betyde ”Arnakke bylav”, altså uden Munke, og
således kan (mere tør ikke siges) pantsætningsbrevet være et vidnesbyrd om, at Munke
allerede i 1453 var skænket til Holmekloster.
Hvad pantesummen angår, så var ”rhinske gylden” en guldmønt, som efter gensidig
overenskomst blev udmøntet af de fire kurfyrster ved Rhinen.
Også her i landet blev der slået mønter (lige siden 800-tallet), men det danske pengevæsen
havde en kedelig tendens til værdiforringelse.
Den rhinske gylden var et ret udbredt internationalt betalingsmiddel, en slags ”hård valuta”,
selvom også den med tiden forringedes: den indeholdt oprindelig 3½ g fint guld, men svarede
i 1490 kun til 3,3 g 18½ karat.
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MUNKE OG HOLMEKLOSTER
I bynavnet ”Munke” har middelalderen sat sig et uudsletteligt spor i øens historie. Munke
hed tidligere ”Munkeø”, dvs. ”munkenes ø”. Hvad var det for munke, og hvad var i det hele
taget baggrunden for, at de kunne komme besiddelse af en del af denne ø?
”Vil du være fuldkomme, da gå bort, sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så skal du
have en skat i himmelen. Og kom så og følg mig!” Sådan sagde Jesus til den rige yngling, og
lige siden kirkens første århundreder har der været kristne, der på grundlag af dette og andre
lignende ord af Jesus kom til den opfattelse, at kun ved at trække sig ud af verden og lev i
fuldstændig fattigdom og afholdenhed (også kønslig afholdenhed) kunne man gøre alvor af
kristenkommen og blive ”fuldkommen”.
I begyndelsen trak de fleste af dem, der var grebet af tanken om fattigdom og kyskhed, sig
tilbage til ørkenerne og levede som eneboere, men senere organiserede de sig i et fællesliv i
klostre- munke for sig og nonner for sig-, og især fra 500-tallet og fremefter, da munkevæsenet
for alvor blev organiseret, fik klosterbevægelsen enorm betydning for kirken – og for alle
mennesker i Europa.
Klostrene fik kulturel betydning. For de vigtigste munkeordener lagde stor vægt på nyttigt
arbejde, både legemligt og åndeligt. Munkene blev foregangsmænd i landbruget, de første
bedre driftsmetoder og nye planter med sig fra Sydeuropa til de nordligere lande, de indførte
et havebrug, som hidtil havde været ukendt, de studerede og underviste, de øvede social
forsorg og drev hospitalsvirksomhed. Klostrene var kulturcentrer.
Og klostrene fik religiøs betydning. Almindelige mennesker kunne ikke virkeliggøre de
høje krav om fattigdom og kyskhed, men så havde de klostrene til at holde sig idealet for øje,
og de havde munkene og nonnerne til at bede for sig, især når døden stod for døren – og
dermed skærsilden.
Men man skulle gerne være sikker på de helliges forbøn. Derfor blev det almindeligt, at
folk, som var i stand dertil, skænkede gaver, især jordbesiddelser, til klostrene, mod løfte om
forbøn.
Derved kom klostrene i besiddelse af store rigdomme. Og eftersom man ikke kan tjene to
herrer, som skrevet står, så førte rigdommene ofte til slaphed, vellevned og usædelighed.
Klostrene kom i folkemunde.
Men i reglen ikke ret længe ad gangen. Det bemærkelsesværdige er, at der middelalderen
igennem gang på gang opstod nye bevægelser, der fik den tabte nidkærhed til at flamme op på
ny, rensede klostrene og genoprettede klostertugten.
En af disse bevægelser opstod omkring år 1100. Den udgik fra klosteret Citeaux i Frankrig,
og de munke og nonner, der fulgte denne nye klosterregel, kaldtes cisterciensere. De er også
blevet kaldt bernhardinere – efter den mand, der fik størst betydning for ordenens udbredelse, den hellige Bernhard af Clairvaux, der døde 1153.
Berhard af Clairvaux var en mand af europæisk anseelse og betydning. Også i Danmark
havde han beundrere, især ærkebispen i Lund, Eskil.
Eskil sørgede for at få cistercienserne til Danmark. Det første cistercienserkloster her i
landet oprettedes 1144 Herrevad i Skåne. Fra Herrevad stiftedes 3 datterklostre, det ene af
dem på Sydfyn, og det er det, der interesserer os i denne sammenhæng.
Det blev kaldt Holme kloster – på latin: Insula Dei, dvs. ”Guds ø” eller ”Guds holm”. Det
er sandsynligvis grundlagt 1172, og det er en nærliggende mulighed, at Valdemar den Store
(1157-82) har været medvirkende til dets grundlæggelse ved at skænke det nødvendige
jordegods.

Cistercienserne anlagde gerne deres klostre på øde og ubeboede steder, helst i nærheden
af sø og å for fiskeriets og møllebrugets skyld, og ofte i udprægede skovegne. Netop sådan et
sted blev Holmekloster lagt, og den, der i dag besøger Brahetrolleborg, som klosteret nu
hedder, vil, trods alle de forandringer landskabet har undergået, let kunne fornemme den
samme glæde over dette rige og harmoniske stykke dansk natur, som munkene må have følt.
Og med lidt fantasi vil den besøgende oven i købet kunne leve sig ind i klosterstemningen.
for ganske vist har Brahetrolleborg gennem flere ombygninger fået præg af senere tiders
stilarter og smag, men selve bygningsplanen er den gale, både kirken og de tre slotsfløje går i
deres kerne tilbage til klosteret.
Vi skal ikke her gå nærmere ind på kosterets historie, som desuden på flere punkter er
usikker, da klosterarkiverne er gået tabt.
Ved reformationen i 1536 blev Holmekloster ligesom de andre danske klostre inddraget
under kronen. Munkene skulle dog stadig have deres underhold på stedet, men allerede 1539
synes de at være forsvundet.
Holmeklosters historie er i disse år overordentlig omskiftelig. Kongen pantsætter det til
forskellige adelsmænd, sælger det, inddrager det igen, indsætter en lensmand … endelig, i
1568, afhænder han det til statholderen i Holsten Henrik Rantzau, og det kaldes fra nu af
Rantzausholm, et navn det beholder i et århundrede.
- - - Hvad har nu alt dette med Munke at gøre?
Jo, i 1541 solgte kongen Holmekloster til Jakob Hardenberg. Ved den lejlighed blev der
udfærdiget en fortegnelse over klosterets besiddelser, en såkaldt jordebog, og af denne
bordebog fremgår det, at ”Munckøen”, bestående af 5 gårde, hører til klosteret.
Men når Munke i 1541 hørte til Holmekloster, og vi desuden véd, at det allerede i 1536
kaldes ”Munckeøø” (det fremgår af en kongelig skrivelse), så er det dermed givet, at Munke i
slutningen af middelalderen hørte til Holmekloster- kongen har altså på et eller andet
tidspunkt skænket denne del af øen til klosteret.
Hvornår overdragelsen er sket, véd vi ikke. Det står fast, at i 1230’erne, da Valdemar Sejrs
jordebog blev udfærdiget, hørte hele øen under kronen. Men der er i og for sig intet i vejen
for, at samme Valdemar Sejr i et af sin sidste leveår kan have skænket dette jordegods til
klosteret, Valdemar Sejr erklærede nemlig selv, at han ”havde udvalgt, elsket og æret
cistercienserordenen fremfor alle andre munkeordener under himlen”. Det er altså en
mulighed, men vi véd intet derom, det kan også være sket meget senere.
De 5 gårde i Munke var altså i slutningen af middelalderen fæstegårde under
Holmekloster. Munkene har haft deres gang herovre for at føre tilsyn og opkræve afgifter.
Har de også haft hus herovre?
Ifølge meddelelse af tømrermester Jørgen Peter Nielsen, Avernak, blev der da man
gravede grund ud til ”Kroen” i Munke, fundet adskillige munkesten i jorden, og det samme
gentog sig, da man gravede grund ud til fyret. Stenene blev kastet i stranden. Jeg har tre
munkesten, som formentlig stammer derfra, de to har jeg fundet mellem Munke og
Bøgebjerg, i stranden.
Stammer disse sten fra en bygning, klosteret har rejst i Munke? I bekræftende fald er det
vaskeligt at tænke sig, at den blot skulle have været en slags herberg for munkene. Hvis
munkene blev nødt til at overnatte for hårdt vejr, måtte bønderne have pligt til at huse dem. –
Har det da været et kapel? Vi aner det ikke. Men efter reformationen blev der bygget kirke i
Avernak, og koret i Avernak kirke er af munkesten. Det kunne da tænkes, at man har
nedrevet kapellet i Munke for at bruge stenene til den nye kirkes kor, og den omstændighed,
at det skete allerede ved 1500-tallets midte, kan forklare, at enhver erindring om et kapel i
Munke er forsvundet.
Vi ved det ikke, vi er henvist til gætterier.
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ALTERKALKEN FRA SENMIDDELALDER
Den værdifulde genstand på Avernakø er nok det middelalderlige sølvbæger, der bruges
ved hjemmealtergang og til daglig opbevares i den brandsikre boks i præstegården.
Dels er det i sig selv et smukt arbejde, dels er det sjældent, at en landsbykirke ejer en kalk
af så høj alder. Langt de fleste middelalderkalke er i tidens løb gået til, mange er forsvundet
ved plyndringer i forbindelse med krige. Helt forbavsende forekommer det, at så lille og lidet
velhavende et sogn som Avernakø er i besiddelse af et sådant klenodie.
Som sagt, bægeret går tilbage til middelalderen, altså til den tid, hvor der endnu ingen kirke
var på Avernakø. Hvor stammer det da fra, og hvordan er det kommet her til øen?
Slår man op i Trap:Danmark(bd.V,2,1957,s.818), får man at vide, at kalken ”stammer
formentlig fra en fynsk købstads- eller klosterkirke”.
Det er jo lidt magert. Og det er da også muligt at komme sagen betydelig nærmere.
På bægerets fod findes en indskrift. Der står (på latin):
MATIAS BRUN ET KATERINA DANT ECC (LESI) E CALICEM – dvs: Matias Brun
og Katerina skænker kalken til kirken.
Men hvem var denne Matias Brun, som altså var gift med Katerina?

Han er svær at komme på sporet af, for han findes tilsyneladende ikke omtalt i et eneste
middelalderligt dokument. Men indirekte findes han der, og det skyldes, at han havde en
berømt søn. Men for at komme på sporet af denne søn må vi for en stund forlade alterkalken
på Avernakø og kaste et blik på europæiske kirkeforhold i slutningen af 1400-tallet.
Vi har tidligere beskæftiget os med den katolske kirkes klostervæsen. Iblandt de mange
munke- og nonneordener var også Helligåndsordenen, der havde til opgave at bygge
hospitaler, hvor man tog imod syge og fattige og plejede dem. Den sociale forsorg, som i vor
tid ydes af stat og kommune, varetoges jo i middelalderen af kirken.
Helligåndsordenen går tilbage til slutningen af 1100-tallet, men den gennemgik senere flere
reformer, især ved 1400-tallets midte, og det førte til et opsving, der også mærkedes i
Danmark.
Vi havde tidligere haft helligånds-huse, nu oprettedes virkelige klostre med tilhørende
kirker, altså anselige bygningsanlæg, der krævede betydelige kapitaler.
Det første grundlagdes 1451 i Ålborg. Derpå fulgte en pause på 19 år. Men så kom der
gang i sagerne: I løbet af de næste 19 år, fra 1470 til 1489, oprettedes der 5 helligåndsklostre,
deriblandt et i Fåborg 1478.
Hvem stod bag denne i forhold til landets størrelse betydelig indsats?
Det gjorde fremfor andre den danske konge Christian I og – især – en dansk prælat, der i
Rom avancerede til meget høje poster, Jens Mathiesen.
Jens Mathiesen var født på Hindsgavl. Omkring 1458 studerede han i Køln. Fra 1467
træffes han i Rom, hvor han knyttes til helligåndsklostrenes hovedsæde og hvor han avancerer
til prior. Han bliver kapellan for pavens søster og opnår derved indtægter af flere store
embeder. Fra 1474 er han kapellan både hos paven og hos Christian I – den bedst tænkelige
position for den, der ønsker indflydelse i den danske kirke. 1479 bliver han pavelig kollektor
for Norden, dvs han skal i de nordiske lande inddrive de mange afgifter, som det er lykkedes
paven at pålægge kirkerne i de forskellige europæiske provinser. Han går også med nidkærhed i gang med opgaven, i 1481 træffer vi ham i Oslo, men 1483 afbrydes ved døden hans
nordiske rejse og dermed hans hele løbebane.
En glimrende karriere! Men hvad kommer Jens Mathiesen sagen ved?
Jo, vi kender fra flere dokumenter hans segl. Det ses her. Rundt langs kanten bærer det
ene latinsk indskrift, som siger, at dette
segl tilhører præsten Johannes
Mathiesen fra Hindsgavl (Johannes er
samme navn som Jens). Og så har seglet
inderst et våbenskjold med tre
spydspidser, og det er den adelige slægt
Brun’s våben. Vi kunne altså med rette
kalde ham Jens Mathiesen Brun.
Vi er nu kommet et stykke vej. For
når manden her hedder Jens Mathiesen
Brun, så har hans far heddet Mathias
Brun – og det er just det navn, vi fandt
på alterkalken … Og når Jens er født på
Hindsgavl, så må hans far have været
knyttet dertil. Andetsteds fra ved vi, at
han ikke har været lensmand på slottet.
Men en adelig, der har været knyttet til
Hindsgavl, må have været noget,
formentlig har han da været foged.
Men er det alligevel den rigtige
Mathias Brun? Det ved vi endnu ikke
med rimelig sikkerhed.
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Vi ville gerne have ham gift med Katerina. Kan vi få det?
Ja! Ved helligåndsordenens hovedsæde i Rom, hvor Jens Mathiesen Brun jo var ansat, var
der et ”broderskab”, hvori man kunne indmeldes og derved få del i ordenens velsignelser. Fra
gammel tid var der ført protokol over dette broderskab, og heri finder vi for året 1478 en
indførelse, ifølge hvilken ”Katerina, datter af ridder Pagh til Dirnisse” i Fyns stift er optaget i
broderskabet- og at dette er skrevet af Jens Mathiesen, ”hendes søn, med egen hånd”.
Her slog vi to fluer med eet smæk. Vi fik at vide, at Jens Mathiesens mor – og altså Matias
Bruns hustru- hed Katerina.
Og vi fik at vide, at Katerinas far var ridder til Dirnisse på Fyn. Familien havde altså
tilknytning til Fåborg-egnen!
Med en til vished grænsende sandsynligvis kan vi derfor sige, at vi nu har fundet frem til de
to personer, der har skænket kalken: Katerina Pagh fra Dirnisse.
Men til hvilken kirke skænkede de kalken, og hvordan er den kommet til Avernakø?
Med sikkerhed vil dette spørgsmål næppe nogensinde kunne besvares, men der kan
opstilles en teori, der har en vis sandsynlighed for sig.
Lad os tænke os tilbage til Matias Bruns bryllup med Katerina Pagh. Hvornår det er
foregået, ved vi ikke, men da vi ved, at sønnen Jens studerede i Køln i 1458, kan hans
forældres bryllup med en vis rimelighed sættes til omkring 1425-30.
Hvor vielsen er foregået, ved vi heller ikke, men da Katerina Pagh er fra Dirnisse og vi
samtidig må forestille os, at det har skullet gå standsmæssigt til ved dette bryllup og at der har
skullet være plads til mange deltagere, så er det en nærliggende mulighed, at brudemessen har
været holdt i Fåborg kirke, St. Nikolaj, og ved den lejlighed kan alterkalken være skænket
som et værdigt offer til kirken fra det taknemmelige brudepar.
Som sagt, at det er gået således til, kan meget vel tænkes. Men sandsynligheden bekræftes
unægtelig bagfra, om jeg så må sige. Hvis nemlig kalken er skænket til St. Nikolaj kirke, bliver
det ganske ligetil at forklare, hvordan den er kommet til Avernakø, for Nikolaj kirke i Fåborg
blev nedlagt omtrent samtidig med, at Avernakø sogn blev oprettet, og det var da en nærliggende tanke at skænke den overflødige alterkalk til den nye kirke herovre, og meget mere
nærliggende som Nikolaj kirke havde været Avernakøboernes egen kirke, lige til de i 1536 fik
kgl. tilladelse til at få egen kirke og præst. Avernakøboerne kendte altså efter al sandsynlighed
kalken på forhånd, de havde set den i deres sognekirke i Fåborg.
NIKOLAJ KIRKE
- Avernakøs sognekirke i middelalderen –
Avernakø hørte altså i kirkelig henseende til Fåborg, og Nikolaj kirke var lige til
reformationen øboernes sognekirke.
Om denne kirke ved vi ikke så forfærdelig meget, eftersom den led den tort at blive
nedrevet i 1500-tallet, hvorom senere.
Men den er formentlig bygget i første halvdel af 1200-tallet, op materialet har været
munkesten. Majestætisk har den rejst sig over byens lave tage, og især har dens tårn været
synligt vidt omkring og tjent som sømærke for byens mange fiskere og skippere. Kirken var da
også viet til den hellige Nikolaus, alle søfarendes beskytter.
Dette tårn er det eneste, der er tilbage af kirken, og det er den dag i dag byens vartegn,
Fåborgs berømte klokketårn. Det blev føjet til kirken engang i 1400-tallet og havde oprindelig
et andet udseende, idet det foroven afsluttedes af fire gavle.

Af præster ved denne kirke – og de var altså også Avernakøs sognepræster – kender vi
navnene på fire.
Omkring 1430 nævnes Henrik Hansen. Det var måske ham, der viede Matias Brun og
Katerina. Hans efterfølger hed Marcus. I 1464 var Mads Jeppesen sognepræst. den sidste af
kirkens præster – han nævnes 1520 og 1528 – hed Hans Lauridsen.
Igennem det meste af middelalderen var Nikolaj kirke Fåborgs eneste. Men i slutningen af
1400 tallet fik den en farlig konkurrent, som til sidst skulle blive dens ruin. det var
HELLIGÅNDSKIRKEN
Som allerede nævnt oprettedes i 1478 et helligåndskloster i Fåborg. Der havde hidtil været
et helligånds-hus, nu rejste sig et prægtigt trefløjet klosteranlæg med en anselig kirke som
fjerede fløj.
Både til rejsning og drift af et sådant anlæg, der rummede hospital, kloster og kirke,
krævedes betydelige indtægter, men de tilflød også klosteret i nogenlunde rigelig mængde,
især fra medlemmer af den fynske adel, som viste sig ret gavmilde, hvis man kan kalde det
sådan, man kan nemlig også udtrykke det på den måde, at de slog en handel af på deres
saligheds vegne.
Sagen var, at paverne i høj grad havde begunstiget helligåndsordenen og især udstyret den
med rigelige afladsprivilegier.
Vi ser derfor netop i forbindelse med helligåndsklostrene den katolske kirkes lys- og
skyggesider tegne sig så skarpt som måske ingen andre steder: På den ene side øvede disse
hospitalsklostre en højt påskønnet barmhjertighedsgerning overfor syge og fattige, på den
anden side drev de den groveste geschäft med menneskers salighed.
Vi kender fra et af de andre danske helligåndsklostre sådanne afladsbreve, f.eks. et, der er
udstedt af ti nordiske bisper og hvori der loves alle dem, der besøger dette helligåndskloster
og bidrager til dets bygning … ”60 dages aflad af dem, som de skulle brænde i skærsilden”.
Det var derfor ikke så sært, at de, der havde råd, gerne spyttede i bøssen, og det var på den
anden side heller ikke så sært, om sognepræsten ved Nikolaj kirke i Fåborg så med bitterhed
på klosterkirken, for det er klart, at også almindelige folk søgte derhen, hvor der var størst håb
om aflad, og derved formindskedes sognekirkens og præstens indtægter.
Og helt galt blev det, da også den danske konge viste sig gavmild mod helligåndsklosteret i
Fåborg – men på sognekirkens bekostning.
I 1520 udstedte nemlig Christian II et brev, hvori han skænkede klosteret sognekirken
med alle dens indtægter. Til gengæld skulle der i klosterkirken holdes to årlige sjælemesser
for kongens forældre. Gaven skulle dog først træde i kraft, når den daværende sognepræst
Hans Lauridsen døde.
I 1528 fik klosteret ny prior – i utide. Det hang sammen med reformationsrøret, som
allerede på det tidspunkt var i fuld gang. Den hidtidige prior, Peder Nielsen, var blevet grebet
af de lutherske tanker og fratrådte derfor sin stilling.
Den nye prior, Niels Boesen, var ivrig efter at få det kongelige løfte om sognekirken
bekræftet, og det lykkedes også.
Den 5. september 1528 stadfæster Frederik I gavebrevet. Atter nævnes det, at brevet først
træder i kraft ved Hans Lauridsens død. Og det gøres betinget af, at klosteret til den tid
fungerer efter sin bestemmelse, dvs. at man ”tilbørlig og redelig holder de fattige, syge
mennesker som nu er i klosteret og siden kommer der, med mad, øl, klæder og hvad af det
de behøver.”
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Dokumentet slutter med at erklære, at ”dette brev tog prioren af den Helligånds kloster i
Fåborg, på det at ingen skal begære brev på Lyø, Arnacke og Bjørnø, som ligger til fornævnte
Fåborg kirke.”
Her betones det altså udtrykkelig, at ordningen også gælder øerne. Denne understregning
skulle i og for sig synes at være overflødig, og når prioren alligevel har ønsket at få den med,
kunne det tyde på, at oprettelsen af selvstændige sogne på Avernakø og Lyø allerede i 1528
har været på tale.
Men altså, hvis sognepræsten ved Nikolaj kirke, Hans Lauridsen, er død inden
reformationen (som omkalfatrede alle disse forhold), er Avernakø en tid kommet under
klostret med hensyn til kirkelig betjening. Det er dog ikke sandsynligt, eftersom der i
kongebrevet af 1536, hvorved Avernakø sogn oprettes, ikke tales et ord om noget
tilhørsforhold til klosteret.
Men i alle tilfælde har det været overordentlig ubehageligt for Hans Lauridsen i denne
lange række år at vide, at man henne i klosteret gik og længtes efter hans død, så man kunne
få fingre i hans og kirkens indtægter.
Som sagt, reformationen i 1536 vendte op og ned på det hele. Alt kirke og klostergods i
Fåborg gik over til kronen. Helligåndsklosterets virksomhed ophørte, dets godes blev i 1540
lagt ind under det nyoprettede Gråbrødre hospital i Odense, dets bygninger kom efter
hånden på private hænder og blev tid efter anden nedrevet.
Men kloster-kirken blev i 1539 overladt byen til fremtidig sognekirke (hvad den er den dag
i dag), imod at kongen overtog den gamle sognekirke, Nikolaj kirke, som det var meningen at
indrette til pakhus for kronens korn! Denne tanke blev dog snart opgivet, i stedet fik borgerne
ordre til at rive kirken ned – tårnet altså undtaget.
Disse kirkelige forhold i Fåborg efter reformationen vedkommer i og for sig ikke
Avernakø, da vi jo i 1536 var blevet et selvstændigt sogn. Og dog angår disse sager os i een
henseende, og vi vender nu.
TILBAGE TIL ALTERKALKEN!
Samtidig med at kongen 1539 inddrog Nikolaj kirke, udstedte han et gavebrev, hvori man
skænker borgerne i Fåborg forskelligt inventar fra denne kirke, så de kan bruge det i
klosterkirken, som nu skal være deres sognekirke. I gavebrevet nævnes ”klokker, sejerværk
(:ur), kirkestole, skamler, med et skab, som kirkens ornamenter plejer at ligge i.”
Det er ved denne lejlighed, det er naturligt at tænke sig, at Matias Bruns og Katerinas
alterkalk er skænket til det nyoprettede Avernakø sogn. Ganske vist nævnes kalken ikke med
et ord, men det er ikke noget modbevis, eftersom vi kan se, at flere andre genstande, som
blev overført, heller ikke er nævnt. Listen er med andre ord i alle tilfælde ufuldstændig.
Vi har nu gjort rede for kalkens historie, for nogle punkters vedkommende med temmelig
stor sikkerhed, for andres med større eller mindre sandsynlighed.
At de ædle givere er den berømte prælat Jens Mathiesen Bruns forældre, synes givet. At
kalken er skænket til Nikolaj kirke i Fåborg ved Matias Bruns bryllup med Katerina Pagh
omkring 1425-30, er der en vis sandsynlighed for. Ligeledes at den ved Nikolaj kirkes
nedlæggelse i 1539 er skænket til Avernakø kirke.

Men der er endnu et punkt tilbage – og det kan vælte hele den smukke teori.
Enhver kunstgenstand fra fortiden er udført i en bestem stil, og eksperter kan på grundlag
af stil-præget afgøre, hvor gammel den er.
Spørgsmålet er nu:
Passer de stil-elementer, som præger Avernakø-kalken, til tidspunktet 1425-30?
Slår vi atter op i Trap: Danmark, så læser vi der, at kalken er ”et smukt højgotisk
sølvarbejde fra slutningen af 1300-tallet”.
Tableau: Hvis der ikke er mere at sigte om sagen, falder alt det foregående. Skal vi tilbage i
1300-tallet, kan der ikke være tale om den Matias Brun og den Katerina.
Imidlertid kunne man jo tænke sig, at selve sølvbægeret er fra 1300-tallet, men at det først
omkring 1425-30 er skænket til kirken. Men så må i hvert fald indskriften kunne dateres så
sent som 1425-30.
For at få dette spørgsmål klaret, henvendte jeg mig til Nationalmuseet. På grundlag af
fotografier, udført i et foto-studie i Odense, fremkom Nationalmuseet med følgende
”kendelse”:
1) bægeret (altså det øverste af kalken) er af nyere dato.
2) foden og specielt krucifikstypen kan ikke hidrøre fra andet tidspunkt end omkring
1350 (med et udsving på ca. 25 år til begge sider),
3) indskriftens bogstaver tyder på en vis ælde, men ”kan dog muligvis trækkes op til det
ønskede tidspunkt ved den ”pyntede” udformning af typerne”.
Situationen synes altså reddet! … Matias Bruns og Katerina Paghs bryllup kan jo endelig
sættes tidligere i 1400-tallet end 1425, sønnen Jens kan jo være født sent i ægteskabet.
**************************************************************************
MIDDELALDERMØNT FUNDET I MUNKE
**************************************************************************
Middelalderen er den periode af danmarkshistorien, hvorfra færrest genstande er bevaret.
Her på øen findes såvidt vides kun to, nemlig den ovenfor, omtalte pragtgenstand – og så en
sølvmønt, som af gårdejer Hans
Peter Hansen, Munkegården, er
fundet i gårdens mark (matr.nr.5a).
Det er en ganske lille mønt, ca 2
cm. i diameter, meget tynd og så
nedslidt, at intet årstal kan tydes.
Men Den kgl. Mønt- og Medaljesamling, hvortil den har været
indsendt, har bestemt den som en
søsling fra Fredrik I.s tid (1523-33)
og udtaler, at den sandsynligvis er
slået i Malmø.
”Søsling” er en fordanskning af
det tyske ”Sechsling”, lig med 6
penninge. Oprindelig svarede den til
0,95 g fint sølv, men senere
forringedes den.
Tegningen viser ikke den fundne
mønt, men en tilsvarende – efter
fotografi, lånt af Mønt- og Medaljesamlingen. Teksten lyder:
FREDERICUS REX DACIE (konge
af Danmark) 1525.
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AVERNAKØ SOGN OPRETTES
1536 er et afgørende årstal såvel i Danmarkshistorien som på det lokalhistoriske plan.
Voldsomme storme var i årene forud gået hen over det danske samfund. ”Lutheriets pest”
havde i løbet af 1520’rne bredt sig til en række købstæder og 1527 blev katolsk og luthersk
forkyndelse stillet lige. 1533 døde Fredrik I, rigsrådet besluttede at udsætte valget af ny konge
og overtog selv magten. Derved vaktes i borgerlige kredse håbet om at få Christian II tilbage
og et oprør iværksattes. Skræmt af denne fare valgte rigsrådet i 1534 hertug Christian til konge
– også bisperne gik med, men nødtvungent, for Christian stod klart på lutherdommens side.
Dermed var den grusomme borgerkrig, vi så blidt kalder ”Grevens fejde”, en realitet. Også
øerne syd for Fåborg fik krigen at smage – de blev i 1535 plyndret af besætningerne fra fire
lybske skibe. ”Fejlen” endte som bekendt med Christian IIIs sejr i 1536. På længere sigt
betød den en styrkelse af kongemagten (det vældige bispegods gik over til kronen) og en
yderligere undertrykkelse og forarmelse af bøderne, som under oprøret havde rejst sig mod
adelen. – og lidt nederlag.
Den afgørende dato i skiftet mellem katolsk middelalder og luthersk ny-tid er 30. oktober
1536. For den dag sluttede en i København sammenkaldt stænderforsamling sit møde, den
nye konge beseglede en håndfæstning, hvori han i realiteten lover at gennemføre den
lutherske reformation, og kongen og rigsrådet gik til Gammeltorv og tog plads på en tribune,
mens stænderne nedenfor påhørte den timelange oplæsning af trontalen.
Dagen efter, altså 31. oktober 1536, blev den første af de fængslede katolske biskopper
løsladt. Mange andre store beslutninger skulle tages. Der blev skrevet Danmarkshistorie i
disse skæbnetunge dage.
Det morsomme er, at midt i alle disse omvæltninger, midt i al denne travlhed, fik man tid
til at ekspedere en sag, som på landsplanet må sige at være ganske betydningsløs, hvor vigtig
den end er på det lokal plan. For det var på denne 31te oktober, Christian III ved et
kongebrev oprettede Avernakø sogn.
Dokumentet ligger i Rigsarkivet, og det lyder – omsat til nogenlunde moderne dansk (idet
dog stavemåden af de tre lokale stednavne er bibeholdt):
”Vi, Christian, af Guds nåde udvalgt konge til Danmark og Norge, hertug i Slesvig,
Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve i Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at
vore kære undersåtter på Mwnckeøø, Arnack og Korsshaffnn har ladet os give deres nød og
brøst tilkende, på deres vegne, som de har på samme øer, nemlig at deres sognepræst, som
skal sige og prædike dem Guds ord for, er ganske langt fra dem bosiddende i Fåborg og tit og
ofte for vejrligets skyld og især om vinteren kan hverken præsten komme til dem eller de til
ham, og derfor dør mange på øerne uden at modtage deres kristelige sakramente. På samme
måde med barnedåb: det bliver undertiden forhindret og sker ikke så ret og kristeligt som det
sig bør osv. Derfor har vi af vor synderlige gunst og nåde undt og tilladt, og nu med dette vort
åbne brev under og tillader, at forskrevne øboer må og skal selv tage og annamme dem en
god kristelig og duelig person til sognepræst og beholde ham på øerne hos sig, som kan
prædike Guds ord i sandhed for dem og uddele sakramenterne i kirken efter Kristi skik,
indsættelse og befaling, indtil vi personlig kommer til Fyn og kan bringe sagen til videre
udførelse. Derfor forbyder vi alle, hvem det end er eller være kunne, særlig vore fogeder,
embedsmænd og alle andre, at lægge hindringer i vejen herfor, under vor hyldest og nåde.
Givet på vort slot København tirsdagen efter de hellige apostle og nåde. Givet på vort slot
København tirsdagen efter de hellige apostle Simon og Juda’s dag år 1536 under vort sejl.
Relator: Christoffer Hwiidfeeld.”
På bagsiden af kongebrevet (når dokumentet er foldet sammen: på ydersiden) er der en
påskrift:

Der står: ”Øøborr theres breff”(: ”Øboer, deres brev”).
Den Christoffer Huitfeld, der nævnes under brevet som ”relator”, dvs sekretær, havde
deltaget i Grevens fejde på Chr.IIIs side og var i 1535 blevet belønnet derfor med Nyborg len.
Baggrunden for kongebrevet er, som det fremgår, en henvendelse fra de 3 bylav her på
øen. Hvordan henvendelsen er foregået, ved vi ikke, men det er nærliggende at tænke sig, at
den er sket i forbindelse med den nævnte stænderforsamling. Fra Sallinge som fra alle andre
herreder skulle herredsfogeden og to ansete bønder indfinde sig – en af dem kan have haft et
brev med sig. Også borgmesteren i Fåborg har været til stede, men det er næppe sandsynligt,
at han var interesseret i at få Avernakø udskilt fra sin købstad!
I kongebrevet tales der kun om, at Avernakø skal have lov at få egen præst, ikke derimod
et ord om at bygge kirke, og bemærkningen om, at de skal have en præst til at uddele
sakramenterne ”i kirken” tyder rent umiddelbart på, at der allerede er en kirke. Imidlertid
fremgår det af et senere kongebrev af 1539 (se nedenfor), at øboerne fra nu af ”ikke ydermere
skal være forpligtet til at søge Fåborg kirke”. Det har man altså måttet gøre indtil nu, og
kongebrevet af 1536 er derfor, selv om det ikke direkte siges, også en tilladelse til at bygge
egen kirke.
Kongebrevet af 1536 er en foreløbig tilladelse. Kongen lover personlig at komme til Fyn og
ordne det videre fornødne. Det skete også, i 1539. Men inden da var der sket noget for
øboerne beklageligt. Den almindelige visitats havde været afholdt, dvs. den rundrejse, som
biskop og stiftslensmand skulle foretage i deres stift og hvorunder de, sogn for sogn, skulle
sikre sig at reformationen rettelig var blevet gennemført og at den kirkelige økonomi var i
orden.
Fyns stift var Jørgen Jensen Sadolin blevegt biskop og Erik Krummedige stiftslensmand. Da
de på deres visitatsrejse kom til Fåborg, måtte de tage stilling til den nye sognedannelse på
Avernakø. Kongens tilladelse kunne de selvfølgelig ikke rokke ved, men de har nok været
under pres af sognepræsten i Fåborg, for de traf den afgørelse, at øboerne stadig skulle betale
sognepræsten i Fåborg otte ørtug korn årlig! (1 ørtug = 10 skæpper rug eller 12 skæpper byg
eller 20 skæpper havre)
Således i al fremtid at skulle betale en afgift til en præst i Fåborg, som de slet ingen
fornøjelse havde af, har ikke smagt øboerne! Så da kongen selv kom til Fåborg i juli 39,
klagede de deres nød til ham: hvis de stadig skulle betale til Fåborgpræsten, kunne de umuligt
yde deres egen præst hans tilbørlige underhold. Det syntes kongen lød rimeligt, og i et nyt
brev af 4. juli 1539 erklærer han, at øboerne skal have lov at beholde de otte ørtug korn til
deres egen præst, dog på den betingelse, at de ikke antager nogen præst uden han er
godkendt af lensmand og biskop, endvidere eksamineret af biskoppen og endelig selv har
svoret at ville skikke sig efter ordinansen (dvs de nye kirkelove).
Det sidste lyder drabeligt, men det er ikke andet end hvad der forlangtes ved enhver
præsteansættelse.
Øboerne fik altså lov at beholde deres korn. At de alligevel fik svært nok ved at klare
udgifterne til kirke og præst, vil fremgå af senere blade.

********************************************************************************

BLADE

AF

AVERNAKØS

HISTORIE

NR.

25

********************************************************************************

DE TRE BYNAVNE
I enhver sognehistorie må stednavnene indtage en fremtrædende plads. I gamle dage
havde jo hver eneste ager, hvert mosehul og hver kilde sit navn. Alt dette skal vi ikke komme
ind på nu, vi gemmer det til det tidspunkt, hvor en mængde marknavne første gang dukker op
i de skriftlige kilder; det er i forbindelse med matriklen af 1688. I denne omgang skal kun de
tre bynavne omtales: Avernak, Munke og Korshavn.

Det hænder, at man bliver spurgt om, hvordan ”Avernak” i grunden bør staves. Det er et
spørgsmål, som ikke er så let at besvare, eftersom navnet i tidens løb har været skrevet på
mange forskellige måder. Men hvis man kunne blive enige om, at den ældste staveform er
den korrekte, så var svaret let, for det er helt oplagt, at den ældste form er ”Aarnacke”.
Således staves det i et dokument i det kgl. kancelli fra 1473 eller -74, og det bruges her om
byen (bylavet). Det er det, der er gengivet ovenfor.
Næste gang vi møder navnet, er i 1528, her staves det igen Arnacke, og her bruges det om
hele øen. 1536: Arnack … 1539 og igen 1542: Arnacke.
1563 møder vi for første gang navnet i en anden form, det er i et lensregnskab, byen kaldes
her ”Aurnacke”. Og fra nu af tager opfindsomheden fart, en mængde forskellige staveformer
optræder … 1578: Affuirnack … ca. 1600: Auffuernacke … 1661/62: Abernache … 1664:
Abernachøe sogn … 1687: Auernacherøe … 1688: Awernacke sogn.
Men det er karakteristisk, at det er i udenøs dokumenter, og det vil sige dokumenter fra de
højere myndigheder (Nyborg len, rentekammeret og kancelliet i København), at disse
forsirede navneformet optræder.
Her på øen holder man derimod fast ved det gamle. Endnu 1630 har vi i lokale
dokumenter formen Arnacke brugt både om byen og om sognet. Derefter sker der en lille
ændring: k’et udveksles med et h: ’Arnache” … Således skriver præsten Hans Lauritsen det i
1663. Endnu så sent som i 1690 skriver hans efterfølger Jens Christensen Bang om ”Arnache
sogn”.
Det er først omkring 1700, at formen ”Aurnache” slår igennem her på øen. Det er så
meget mere ejendommeligt som denne form sikkert skyldes en tilnærmelse til den lokale
udtale af navnet.
Her er nogle eksempler på, hvordan præsterne i 1700-tallet skrev navnet:
1719 (Wolfburg): Aurnache … 1779 (Hyltoft): Auernachøe … 1796 (Faaborg): Auernacke.
Hos pastor Barfoed (1808-18) møder vi for første gang formen ”Avernakøe” … Hvis vi så
springer frem til pastor Knudsen (1871-1900), så skrev han i begyndelsen ”Auernakø”, men
gik i de senere år over til ”Avernakø”. Møller og Jensen vaklede mellem to former, men fra
og med pastor Kynde har alle senere præster skrevet ”Avernakø” både om byen og sognet.
Jeg selv har, som man vil have bemærket, her i de lokalhistoriske blade fulgt Geodætisk
Institut, der på sine kort skriver ”Avernak by” og ”Avernakø sogn”.
Men hvad er så det korrekte?
At gå tilbage til den oprindelige form ”Arnacke” ville være misvisende alene af den grund,
at det ikke svarer til den nugældende udtale.

Men eftersom vi jo heller ikke siger ”A-ver-nak”, men ”Aurnak”, så burde nok denne form,
der går helt tilbage til 1563, genindføres.
Men hvad betyder så navnet? Flere tolkningsforsøg er i tidens løb fremsat, men lad os
holde os til, hvad nutidens sagkundskab, således som den kommer til udtryk i ”Danmarks
Stednavne”, siger.
Det går, kort fortalt, ud på følgende:
Stednavnet Arnacke finder vi foruden her to gange på Sjælland, desuden finder vi det i
nærheden af Nyborg, og på Fejø. I alle fire tilfælde er betydningen den samme. Forstavelsen
Ar- stammer fra et gammel-dansk ord ørn, ”-nacke” eller”nakke” kender vi fra andre
stednavne, det betyder som bekendt en landtange eller odde, der skyder sig ud i havet.
Betydningen er altså: ”Ørnenakke” eller ”Ørnenes nakke”, og navnet hentyder til en lokalitet,
der har været velegnet som rugeplads for hav- eller fiskeørne. Vi kan tænke på Avernakø
Hoved eller Galagre, begge har jo tidligere strakt sig betydelig længere ud i havet.

Bynavnet Munke træffer vi første gang i 1536, det skrives da: ”Mwnckeøø”. Anden gang i
1539 (gengivet herover): ”Munckeøø”. I 1600- og 1700-tallet skrives ”Munckø”. Pastor Bondo
(1819-44) er vistnok den første, der skriver ”Munche”, og efterhånden sejrer –e’et, så vi får
den nugældende form ”Munke”.
Men den oprindelige skrivemåde er altså ”Munke-ø”, og deraf fremgår betydningen ganske
klart. Det er ”munkenes ø”, idet en af de danske konger engang i middelalderen skænkede
denne del af øen til Holme kloster (se blad 22).

Korshavn træffer vi første gang i 1473/74, det skrives da ”Korsshaffn” (gengivet herover).
Denne form holder sig det meste af 1500-tallet igennem, men også her bliver de udenøs
dokumenter efterhånden mere fantasifulde: 1591/92 skrives ”Kaarshaffuenn”,
1613: ”Korshauffun” osv.
1785 træffes i en skifteprotokol formen ”Korshavn”, som siden da har været fastholdt.
Ifølge ”Danmarks Stednavne” skulle navnets oprindelse skyldes, at man på stedet har
anvendt et kors som sømærke.
Korshavn betyder altså: ”den havn, som kendes på, at der er rejst et kors som sømærke”.
Det er fristende at forestille sig, at dette kors har været rejst i forbindelse med kapellet, som
jo netop lå indenfor ”Ankerpladsen”, men det er kun en gisning.
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PERIODEN FRA REFORMATIONEN TIL CA. 1600
I
KIRKE, PRÆST OG DEGN
Som omtalt i blad nr 24 blev Avernakø ved Chr.IIIs kongebrev af 1536 udskilt fra Fåborg
og blev et selvstændigt sogn. Det var øboerne selv, der havde bedt om at få egen kirke og
præst. I økonomisk henseende var det et dristigt foretagende, de der havde indladt sig på.
De skulle jo nu til at bygge kirke, og de skulle skaffe præsten en bolig. Og til en kirke hørte
også en degn og han skulle have både bolig og underhold.
Det var et dristigt foretagende! For øen var i grunden alt for lille til denne kirkelige
investering. Efter al sandsynlighed har der dengang været betydelig færre indbyggere på øen
end der er i dag. Vi kender ikke det nøjagtige tal, men vi kender tallet på tiendeydere og det
er det afgørende, for tienden var den faste kirkelige hovedindtægt.
Tienden var en middelalderlig ordning, som den nye lutherske kirke bibeholdt. Den
bestod i, at bønderne ydede den tiende kærv(neg) af hvede, rug, byg, havre og ”alt andet korn,
som Gud giver”, og desuden gav tiende af kvæget ”efter gammel sædvane”. Korntienden var
den vigtigste. Det utærskede korn skulle leveres ved kirkeladen, og dér skulle det deles i tre
parter. Den første part skulle præsten have, den anden part skulle gå til kirkens vedligeholdelse, og den tredje part, som tidligere tilkom biskoppen, gik nu til kongen og kaldtes kongetiende.
Lad os se lidt nærmere på denne kongetiende - den blev nemlig for Avernakøs vedkommende anledning til megen splid.
Kongetienden blev af kronen brugt især til at opretholde universitetet og de lærde skoler.
Men undertiden skete det, at kongen forbarmede sig over vanskeligt stillede præster og kirker
og overlod dem sin del af tienden. Og sådan gik det netop her på øen - i hvert fald i praksis.
I et stiftsregnskab fra l597-98 (Avernakø hørte under Nyborg len, og det var lensmanden,
der førte regnskabet over de kirkelige afgifter) læser vi under ‘Auffuernack Capelle”, at
korntienden - og det vil i denne sammenhæng sige: kongetienden - nådigst er bevilget til
kirkens og præstens underholdning efter kongelig majestæts brev, dateret 1539.
Kongen skulle altså have givet afkald på sin tredjedel af tienden, så den kunne deles
mellem kirke og præst.
Det kongebrev, der henvises til, er omtalt i blad nr 24. Det mærkelige er imidlertid, at dette
dokument slet ikke omtaler kongetienden, men der imod den hidtidige afgift til Fåborgpræsten, som sognet nu fritages for.
I stiftsregnskabet er der da også i randen af siden gjort en revisionsbemærkning om, at det
omtalte kongebrev “aldeles intet formelder” om kongetienden, og det tilføjes, at den da også
blev ført til regnskab forgangen år,
Ikke desto mindre blev praksis den, at kongetienden blev på øen og deltes mellem kirke og
præst. Hvordan det er gået til, er ikke let at se. Skyldes det mon “smitte” fra Lyø?... for dér
forelå virkelig et kongebrev —det var fra 1555—, hvori kongetienden bevilgedes øen til deling
mellem kirke og præst.
,..Hvorom alting er, tienden var den vigtigste kirkelige indtægt. Og hvor mange tiendeydere var der så på Avernakø i 1536?
Ja, derom ved vi nogenlunde sikker besked, for vi ved, at der så langt tilbage som i 1578 var
6 gårde i Avernak og 6 gårde på Korshavn, og at der så tidligt som i 1540 var 5 gårde i Munke.
I 1536 har tallene sikkert været de samme, altså ialt 17 tiendeydere.

Disse sytten gårdmænd skulle nu bære et selvstændigt sogns kirkelige udgifter! Det er klart,
at de havde svært ved det, og forholdene blev, som vi skal se, derefter. Vi begynder med
KIRKEN
Der skulle nu bygges kirke, men hvor skulle den ligge? Derom har mændene fra de tre
bylav ført drabelige diskussioner, må vi tro. Resultatet blev ejendommeligt. Mens de allerfleste
af vore gamle middelalderkirker blev rejst i sognets hovedby, blev kirken her bygget på åben
mark lige ved skellet mellem Avernak og Munke, på Avernak-siden.
Det naturligste havde været at bygge kirken i Munke, eftersom Munke ligger mellem de to
andre byer. Når det alligevel ikke skete, skyldes det så, at bymændene i Munke ikke ønskede
at afgive jord til kirke og kirkegård, eller skyldes det, at Avernak-mændene trak til deres side
og var de stærkeste? Og hvad har Korshavnerne sagt til at få kirken lagt så langt borte?
Vi ved det ikke. Men nu var altså pladsen bestemt, nu skulle der bygges, og det skulle
gerne blive det prægtigste hus i sognet, der kom til at rejse sig her.
Men midlerne var små. Man greb derfor til den ekstraordinære udvej at bygge kirken “af
tømmer, som et ringe købstadhus, kun 11 fag”. Det ved vi af en indberetning fra omkring
l630, skrevet af den daværende præst i forbindelse med en ombygning af kirken, som på det
tidspunkt var i gang.
Skal man tro denne præst, så var altså den første kirke af tømmer og lignede et ringe
købstadshus.
Hvad vil det nu sige…”af tømmer” ?
Rent umiddelbart skulle man tro, at det betød, at kirken helt igennem var af træ. I så fald
har det været et bul-hus, dvs at det har været bygget af lodrette stolper med vandrette bjælker
imellem altsammen af eg. At man har bygget et sådant bulhus i årene efter 1536, kan vel ikke
helt afvises. Skovene på øen har i hvert fald endnu dengang været store nok til, at tømmeret
kunne leveres på stedet.
Alligevel er det nok sandsynligere, at præsten, når han siger, at huset var “af tømmer”, blot
har ment, at murene ikke var brandmure, men var bygget op over en tømmerkonstruktion,
altså var hvad vi ville kalde bindingsværk. Sammenligningen med et ringe købstadshus peger
vel også nærmest i retning af bindingsværk. Og et tredje argument kan anføres: vi skal gerne
have forklaring på eksistensen af et ikke ringe antal munkesten!
Under dræningsarbejdet på kirkegården sidste sommer fandtes der en del munkesten i
grunden omkring kirken. Og går man hen over kirkens hvælvinger og undersøger indersiden
af det øverste af kirkens ydermure (det er det eneste af kirkens murværk, der er tilgængeligt,
alt andet er pakket ind i cement), vil man se, at der også dér -foruden rå marksten - befinder
sig adskillige munkesten. Disse munkesten må formodes at gå tilbage til den ældste kirke og
kan dér have været brugt til at udfylde vægrummene i bindingsværkets tømmerkonstruktion.
Det sandsynligste er vel så, at den ældste kirke har været et bindingsværkshus.
——
Men det var ikke nok at bygge kirke, den skulle også udstyres, og det blev den, men af det
oprindelige inventar er der ikke meget tilbage. Den nuværende prædikestol og altertavle (med
indramning) er begge af yngre dato -for ikke at tale om døbefonten, som er fra forrige
århundrede.
Men noget er der dog.
Der er for det første den middelalderlige kalk, der nu fungerer som sygekalk, men som i
kirkens to første århundreder var den egentlige alterkalk. Den blev formentlig skænket kirken
i l539, og dens historie er skildret i blad nr 23.

******************************(blad 26, ark 2)***************************
Dernæst de to malmstager på alteret. Hvor gamle de er, kan vi ikke med nøjagtighed sige,
men sandsynligvis er de fra den periode, vi her behandler, vel nok snarest fra slutningen af
l500-tallet.
Endelig er der klokken. Ganske vist er det ikke den oprindelige klokke, der nu hænger i
tårnet, for den blev i 1876 i forbindelse med den store kirkerestaurering omstøbt og forøget,
så den fik sin nuværende størrelse og smukke klang, men den oprindelige klokke indgår altså
i den nuværende, og indskriften på den gamle klokke blev overført til den nye. Der stod (og
står altså stadig):
IM 1575 IAR GOT MI MICEL DIBLER * DE SEGEN DES HEREN MACKET RICK
ANE MEV . PROV . X 22
Det vil sige:
I året 1575 støbte Michel Dibler mig. Herrens velsignelse gør rig uden møje.
Ordsprogenes bog kap.10, vers 22.
I den oprindelige kirke (som var uden tårn) har klokken sikkert været ophængt på
vestgavlen.
Selvfølgelig har også den første kirke haft prædikestol, alter og døbefont, vi ved blot ikke,
hvordan de har set ud. Desuden har den haft messeklæder til præsten. Og af en inventar1iste
fra 1663 i den første kirkeregnskabsbog ved vi, at kirken også har ejet
”Christian IIIs bibel” fra l550, et pragtværk af en bog, med talrige træsnit, den første
fuldstændige udgave af bibelen på dansk. Prisen var da også derefter, den kostede fem daler,
dvs. omtrent så meget som en okse. Den var da heller ikke beregnet til privatbrug, men netop
til at anskaffes af kirkerne.
PRÆSTE ”GÅRDEN” : ET JORDLØST HUS
Når man nu ville have en præst, måtte man også skaffe ham udkomme og bo1ig. De to
ting, udkomme og bolig hang iøvrigt stærkt sammen, for ganske vist skulle præsten have sin
tredjepart af tienden + offer ved de tre højtider + offer i forbindelse med kirkelige hand1inger,
men det sikre grundlag for hans udkomme var dog indtægten af gården, præstegården, der
som oftest var en af de bedste, ja, fra 1540 var det ligefrem en regel, at en præstegård skulle
være så god som den næstbedste gård i sognet.
Men også i den henseende gik man ekstraordinært til værks her på øen. I det ovenfor
omtalte stiftsregnskab fra 1597-98 læser vi om Avernakø:
“Giver ingen gæsteri, for der er liden indkomst, og præsten har ingen præstegård”.
Gæsteri er en gammel afgift, der går tilbage til middelalderen. Den er et vederlag for
biskoppens ret til underhold for sig og sit fø1ge. Men her fra øen betaltes altså intet gæsteri,
for “der er 1iden indkomst“. Det tror man gerne, for hvor meget kunne 17 tiendeydere
præstere?...og af kirkelige handlinger var der dengang som nu kun få.
Værre er det dog, at ”præsten har ingen præstegård”. Man havde givet ham et jordløst hus.
Det var helt imod reglerne, og det var barske økonomiske vilkår at gå ind under. Men der
var ingen præstemangel dengang, så præst fik man a1ligevel.
DE FØRSTE PRÆSTER
Ved reformationen fik menighederne deres gamle ret til selv at vælge præst tilbage. I
begyndelsen hed det blot, at “de bedste” i sognet sammen med provsten skulle stå for valget,
men i 1542 bestemtes det, at sognemændene skulle udvælge syv af “de ældste og agteste”
mænd, som så sammen med herredsprovsten skulle vælge præsten - og sådan er det altså også
foregået her.
Hvor meget ved vi nu om de første præster på Avernakø?
Ikke ret meget kilderne er sparsomme. Vi har ingen kaldsbreve fra 1500-ta1let. Vi har
ganske vist en liste over præster helt tilbage til reformationen, men den er udfærdiget så sent
som i 1668 af den daværende præst Jens Bang.

Den indeholder for 1500-tal1ets vedkommende kun to navne: Anders Munch og Hans
Mortensen.
Kan man nu stole på, at der i l500-tal1et var disse to præster -og kun dem? Ja, i og for sig
kunne man da godt tænke sig, at man endnu i 1668 vidste besked med, hvilke præster øen
havde haft siden reformationen. Men tvivlen melder sig, når man ser, at den samme Jens
Bang i 1690 udfærdigede en ny præsteliste, og at de to første navne her er: Anders Munch og
- Peder Bogense. Hans Mortensen er altså gledet ud. Peder Bogense er kommet i stedet, men
om ham véd vi, at han blev præst på Avernakø så sent som i 1629!
Vi er altså ude på den tynde is. Men uden at give det ud for mere end det er, kan vi forsøge
følgende præsteliste for l500-ta11et:
1. Anders Munch. Ganske vist har vi ingen samtidige dokumenter om Anders Munk (-ch
er lig -k i datidens stavemåde), men han figurerer som nr 1 på begge Jens Bange lister, og det
er sandsynligt, at folk på øen har haft en levende erindring om, at deres første præst havde
været munk. Formentlig er det nemlig det, navnet betyder: Vi ved med temmelig stor sikkerhed, at i en lang række sogne havde den første præst efter reformationen tidligere været
munk. Klostrene var ofte reformations-bevægelsens arnesteder. Og at helligåndsklostret i
Fåborg havde været med i dette røre, ved vi. Det er da en nærliggende mulighed, at folk her
på øen, da de skulle vælge præst, foretrak en mand, de kendte, en munk fra
helligåndsklostret.
2. Hans Mortensen. Han er usikker. Vi kender ham kun fra Jens Bange første liste. Og så
fra, at han kan være fader til nr 3!
3. Hans Hansen. Han figurerer ikke på nogen af Jens Bangs lister. Ikke desto mindre er
han den første, som vi er på sikker grund med. Han omtales nemlig i en samtidig ki1de,
Odense-bispen Jacob Madsens visitatsbog. I 1588 noterer Jacob Madsen, at Hr. Hans Hansen
er præst på Arnakø. 1603 udnævnes Hans Hansen til sognepræst i Fåborg og i den forbindelse siger Jacob Madsen om ham, at han ”er fød paa Arnach”. Det er altså muligt, at han er
søn af nr.2. Han blev iøvrigt af sygdom forhindret i at ti1træde sit nye embede og er formentlig død her på øen.
DEGNEN
Også degneembedet var en arv fra middelalderen, og det var rent kirkeligt. Degnen skulle
lede kirkesangen, være præstens hjælper under gudstjenesten og ringe med kirkeklokken,
sådan havde det altid været, og sådan vedblev det. Men med reformationen fik degnen en ny
opgave: han skulle lære børnene katekismen. Der var ikke tale om egentlig skolegang, degnen
sagde katekismen for, og så gentog børnene, indtil de havde lært den udenad. Her på øen fik
degnen hus i Munke. Om degnenes elendige økonomiske kår skal der senere fortælles.
Kender vi nu nogen af l500-tallets degne af navn?
Sandsynligvis én! I lensregnskabet for 1591-92 ses det, at Peder Degn på Auernacke har
betalt 6 mark for en liden, gammel fiskerbåd, som dér på øen var strandet.
Nu kan ”Degn” være et slægtsnavn. Men da det ikke ellers findes som sådant her på øen i
1500- og l600-tallet, er det sandsynligt, at vi her virkelig står overfor en af øens første degne.
Og man forstår så godt, at han har anskaffet sig en fiskerbåd, for var den end ringe, så
kunne den dog hjælpe ham til at skaffe sig på havet, hvad han havde svært ved at opnå på
land: føden for sig og sine.
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PERIODEN FRA REFORMATIONEN TIL CA. 1600
II
BIRKETINGET
I det allerførste lokalhistoriske blad blev det nævnt, at Avernakø tidligere har været en
selvstændig retskreds, et birk.
Danmark var ellers i retslig henseende inddelt i herreder med hver sit herredsting. Men
allerede i middelalderen begyndte man -først på krongodset, senere på de adelige godser- at
udskille visse områder som selvstændige retskredse. Disse birker havde hver sit birketing, som
var ligestillet med herredstingene. Fra birke- eller herredsting kunne der i den periode, vi her
beskæftiger os med, appelleres til landstingene og derfra til kongens retterting, der fungerede
som højesteret.
Der har sikkert været forskellige grunde til oprettelse af disse birker. Men hvad Avernakø
angår -og på samme måde Lyø, der også udgjorde et selvstændigt birk-, har det sikkert været
den isolerede beliggenhed og dermed vanskeligheden ved at få øboerne retsligt betjent, der
førte til oprettelsen.
De to øer har utvivlsomt hørt til de mindste birker i landet. En retskreds for ca.20
familier….. det kan man da kalde ø-service!
Det blev også i det første blad nævnt, at vi har tingbøgerne fra Avernakø bevaret for årene
l677-1825.
Det viser sig imidlertid, at det er muligt at komme længere tilbage. I lensregnskaberne i
Rigsarkivet findes der et retsdokument her fra øen fra året 1592, og et andet fra 1654.
Det er det første, vi her skal beskæftige os med. Det viser, at Avernakø birk i hvert fald går
så langt tilbage, altså til 1592. Sandsynligvis er det langt ældre, vi har blot ingen meddelelser
derom, selvom vi i grunden burde have det, for i l55l (hvor birketinget her på øen efter al
sandsynlighed var oprettet) gav regeringen ordre til, at der ved alle domstole (også herreds—
og birketing) omhyggeligt skulle føres protokol over retshandlingerne og disse protokoller
skulle opbevares forsvarligt, så de skånedes for ildsvåde og anden ødelæggelse.
Utvivlsomt har der derfor eksisteret tingbøger for Avernakø birketing for en del af l500—
tallet og for hele l600-tallet. Trods alle påbud er de gået tabt for perioden indtil 1677. Så
meget værdifuldere er de to ældre dokumenter, der ad anden vej er bevaret.
Men inden vi går over til at se på sagen fra 1592, vil vi spørge:
HVORDAN FUNGEREDE ET BIRKETING?
Fra gammel tid var der tradition for, at tingmøder holdtes i det fri. På den måde sikrede
man bedst, at retshandlingerne foregik i fuld offentlighed. I ethvert herred eller birk lå et sted
på åben mark (ofte på en høj) det faste tingsted, altid kendeligt på nogle store sten, der lå i en
firkant.
Når der skulle være tingmøde -det skete på en bestemt dag hver uge-, blev der lagt fire
svære planker hen over stenene. Tingstokkene kaldtes de. På dem sad birkefogden og skriveren, og sammen med dem to mænd, der ligesom birkefogden skulle være ansete mænd og
godt hjemme i lov og ret, så han kunne rådføre sig med dem.
Birkefogden ledede tingets forhandlinger. Han var udnævnt af lensmanden (for Avernakøs
vedkommende: lensmanden i Nyborg), og når han sad i dommersædet, ansås han for at sidde
i kongens sted. Men han var ellers endnu på denne tid og op til sidst i l600-tallet en af sognets
egne mænd.

Han skulle selvfølgelig være hæderlig og uberygtet, men han skulle tillige være”vederhæftig“,
dvs. han skulle være i stand til økonomisk at kunne hæfte for en urigtig dom, han skulle med
andre ord være velstillet. Oprindelig var det forsamlingen af menige mænd, der dømte på
tinge, men efterhånden var det gået over til, at den særligt bemyndigede, altså birkefogden,
fældede dommene alene, dog som sagt i samråd med de to i loven kyndige, der sammen med
ham og skriveren var ”siddendis retten”. Det var da også disse fire, der bekræftede de retslige
dokumenter med deres segl. - Kun i særlig alvorlige sager, som manddrab eller voldtægt,
kunne birkefogden ikke dømme alene. Sådanne sager afgjordes af de 8 i hvert birk på livstid
udnævnte sandemænd.
Skriveren stillede man vel ikke anden fordring til, end at han skulle kunne skrive (og
dermed jo også læse og stave), men det var heller ikke noget ringe krav at stille til en
almindelig mand i l500-tallet. Der var langt mellem folk, der magtede denne kunst, og man
tog derfor ofte degnene til hjælp. Det ser dog ikke ud til at have været tilfældet i dokumentet
fra 1592, derimod nok i det fra l654, som vi senere kommer til.
Foran den tingstok, hvor skriveren havde sin plads, stod “tingskiven” eller tingbordet,
hvorpå han førte tingbogen og udfærdigede dokumenter.
På tingstokkene sad endvidere de otte tinghørere eller stokkemænd eller vidnemænd, de
skulle til enhver tid kunne bevidne, hvad der var sket på tinget og at alt var gået retmæssigt til,
og deres navne indførtes derfor i protokollen. For at kunne optræde som tinghører skulle
man være en “trofast danemand”, dvs. være anset som pålidelig og hæderlig.
Indenfor tingstokkene, som altså dannede en firkant, stod de parthavende i de forskellige
sager og de, der skulle afhøres,
Udenfor tingstokkene stod menigmand, som var kommet for at overvære forhandlingerne
eller spørge nyt i almindelighed eller slå en handel af -for tingmøderne var kærkomne
lejligheder til at træffe folk, og også til at få sig en tår, ofte over tørsten, det ser vi af de gamle
forordninger, der gang på gang klager over, at fuldskab og uskikkelighed forstyrrer tingets
orden.
Vi kan nu forhåbentlig danne os en forestilling om, hvordan tinget var indrettet og hvordan
det fungerede. Det næste spørgsmål bliver:
HVOR LÅ AVERNAKØS TINGSTED?
Slår man op i Trap:Danmark (bd.V, 2.del, side 8l8), får man at vide, at det lå i Munke. Det
er forkert. Oplysningen stammer formentlig fra en amtmandsindberetning fra l744, hvori det
hedder, at “Øen har ellers Birkeret og Tinghuset er i Munchebye”. Men læser man nogle
sider længere frem, ser man, at der står: ”Tinget paa denne Ø holdes i Avernache”!
Det sidste er det rigtige. Ganske vist findes der, såvidt jeg har kunnet få oplyst, ikke mere
nogen levende erindring på øen om tingstedets beliggenhed, men pastor Knudsen oplyser, at
den mark, der ligger langs med præstegårdshaven og syd for denne, og som støder op til vejen
ved Pers kær og Smedebakken, tidligere kaldtes ”Tingagrene”.
På Tingagrene må tinget have ligget. Og eftersom tingstedet oftest anbragtes på en høj, er
det mest nærliggende at antage, at det lå på Tingagres højeste punkt, som tillige er det højeste
punkt (l2,4 m) i Avernak by med nærmeste omgivelser. Det ligger ca. 50 m nordøst for
smedien,
Som sagt holdtes tinget i det fri. Men det hændte selvfølgelig, at man “formedelst regn og
Guds vejrlig” måtte søge husly og man har da taget sin tilflugt til en af gårdene i Avernak,
velsagtens den der havde bedst plads.

************************** (blad 27, ark 2) **************************
Det kan have skiftet gennem tidernes hvor man søgte ind, men det er sandsynligt, at man fra
l700—tallets begyndelse havde et bestemt sted at søge hen, og at man fra da af opgav det åbne
tingsted og holdt møderne under tag.
Dels taler nemlig både den ovennævnte amtmands-indberetning og ligeledes Pontoppidans
Danske Atlas fra 1767 om et “tinghus” på Avernakø, og dels har vi en tradition om hvor dette
tinghus var.
Pastor Knudsen fortæller nemlig, i forbindelse med den nederste gård i Avernak -altså den
nu udstykkede, matr.nr.5a -at
“Denne Gaard har i tidligere tid været tinggaard, da øen endnu havde sit eget Ting”.
Der har da formentlig ikke været tale om noget selvstændigt tinghus, men om et særlig
velegnet rum på denne gård. Den har altid været regnet blandt de anseligste på øen og pastor
Knudsen fortæller, at det var den gård, herskabet plejede at tage ind i, når det om vinteren var
herovre på klapjagt. Ganske særlig havde gården en glanstid i anden halvdel af l700-tallet, da
den ejedes af Nie1s Sørensen. Han var tilflytter (vistnok fra Fåborg) og en meget ”dygtig, agtet
og hæderlig mand”.
1777-88 var han sognefoged. Han byggede en del på gården. I laden sad der tidligere et
bræt med hans navnetræk: N S S og årstallet 1768. Dette bræt er senere flyttet og sidder nu
som overligger over stuehusets dør til gårdsiden.
Det er derfor en gård med rige minder og det er trist, at øens gamle tinggård står og
forfalder. Man må meget ønske, at ejeren ville sætte den i stand og kalde den Tinggård -og
derved bevare et levende historisk minde.
Til et tingsted hørte også et rettersted. Der er en ikke ringe sandsynlighed for, at vi i marknavnet ”Galagre“ har et minde om denne uhyggelige lokalitet og at altså galgen har været
anbragt på den lille bakke derude. Ganske vist lå galgehøjen i reglen i nærheden af tinget,
men det var ikke nogen ubrydelig regel og det ville da være et sympatisk træk, dersom man
her på øen har ønsket at rejse galgen så langt som muligt fra menneskeboliger og befærdede
strøg.
EN TINGDAG PÅ ARNACKE BIRKETING : DEN 28. MARTS 1592
Vi kommer nu til selve dokumentet! Men på dette tidspunkt må jeg nok hellere røbe -da
det dog ikke i længden kan skjules-, at sagen, hvorom dokumentet handler, er en bagatel. Når
jeg alligevel gør så stort et nummer ud deraf, er det ude1ukkende, fordi
1) det er det første bevarede dokument, som er udfærdiget her på øen,
2) det oplyser os om navnene på en række af mændene på øen på den tid, og især
fortæller det os, hvem der var birkefoged og delefoged,
3) det hjælper os til -hvis vi da ellers har en smule fantasi- at se en handling udspille sig for
vore øjne, skønt den foregik for snart 400 år siden.
Dokumentet er et såkaldt tingsvidne (i tidens sprog ofte kaldt tingsvinde), det vil sige et
retsgyldigt dokument, udstedt på tinge og med rettens segl under.
Man kunne få udstedt tingsvidner på næsten alt. Det kunne være en synsforretning over en
fæstegård eller et bevis på retmæssigt udført skifte eller på en hævet trolovelse. Der var en
prokurator på den tid, der erklærede, at man kunne opnå tingsvidner på alt, om det så var på,
at der ikke er vand i havet!
For at man kan få et indtryk af, hvordan dokumentet ser ud, gengives her de første linjer:

Der står:
Niels Skegh paa Korshaffn siddendis ÿ Domerstedt paa
Arnacke Bircketing, Rasmus Hansen paa Arnack, Bertil Laursen...
Gengivet med moderne retskrivning (bortset fra bynavnene) og i tillempet sprogform lyder
hele dokumentet:
“Niels Skegh på Korshaffn, siddende i dommersædet på Arnacke birketing, Rasmus
Hansen på Arnack, Bertil Laursen og Rasmus Jørgensen sammesteds,
vi gør vitterligt med dette vort åbne brev, at i det Herrens år 1592, tirsdag den 28.marts,
indfandt Rasmus Hansen, delefoged på Arnack, sig på Arnack birketing, hvor han begærede
og fik et fuldt tingsvidne af 8 trofaste danemænd, som er:
Anders Rasmussen, Jørgen Laursen, Bertil Laursen, Jørgen Bjørnø, Peder Simonsen,
Rasmus Ibsen og Christen Nielsen på Arnack samt Laurits Skegh på Munckøø,
hvilke fornævnte danemænd dér alle og hver endrægtigt vidnede på tro og sandhed, at de
samme dag på fornævnte ting sandelig så og hørte, at fornævnte Rasmus Hansen har været
her på tinge fire samfulde ting og fremlyst en båd og en fyrrebjælke, som kom drivende her til
landet, og begærede uvildige danemænd på tinget at vurdere samme båd og bjælke.
Udmeldt blev da (:til synsmænd) Jørgen Bjørnø, Peder Simonsen, Bertil Laursen og
Rasmus Ibsen,
hvilke fornævnte danemænd dér hjemlede og kundgjorde, at de havde vurderet en gammel
båd, som står på Arnack land og var kommet drivende dertil, til 6 mark penge, og en fyrrebjælke til 1 mark,
og var alle Arnacke bymænd, Munckøø mænd og Korshaffn mænd lovlig kaldet her at
møde.
Til vidnesbyrd om, at det er gået for sig som foran skrevet, trykker vi vore segl neden på
dette vort åbne brev, Datum Ut supra “ dvs.: tid og sted som foran angivet)
Lad os se lidt på personerne.
Først nævnes de fire mænd, som “sidder retten”, og først iblandt dem birkefogden, som
altså er den første birkefoged, vi kender her fra øen. Han hedder Niels Skegh (:Skæg) og er
fra Korshavn. Han har været en anset og velstående mand.
Dernæst Rasmus Hansen i Avernak. Når han nævnes som nummer to, betyder det sandsynligvis, at han har fungeret som skriver. Og det er i virkeligheden meget troligt, at netop han
har mestret denne vanskelige kunst, for han er den samme, som et par linjer længere nede
omtales som delefoged. En delefoged var en kongelig embedsmand. Han havde den opgave
at varetage kongens interesser på tinget og udøvede desuden en vis politimyndighed. Denne
Rasmus Hansen var altså en mand af betydning. Han sad da også i en god gård, han er nemlig
den første mand, vi kender i Klingenberg-gården, og han kaldes derfor oftest Rasmus Klingenberg (at Rasmus Hansen er den samme som Rasmus Klingenberg kan ikke bevises ud fra
teksten her, men det fremgår af en sammenligning med tre oldengælds-lister, vi har bevaret
fra denne tid og som jeg senere skal vende tilbage til).
Derpå nævnes Bertil Laursen og Rasmus Jørgensen, begge i Avernak. De har været ansete
og lovkyndige mænd, som sammen med de to førstnævnte har haft forsædet i retten og med
deres segl bekræftet tingsvidnet.

**************************(blad 27 ark 3)**************************
Længere nede kommer de 8 tinghørere eller stokkemænd. De 7 er fra Avernak.
Ejendommeligt nok kommer Bertil Laursen igen her, han har altså fungeret både som
medlem af retten og som tinghører, hvad jeg formoder har været imod reglerne -ligesom det
må formodes at være imod reglerne at Rasmus Hansen Klingenberg både er medlem af retten
og part i sagen! Måske var der mødt så få på tinget den dag (vejret kan jo have været ræddeligt
sidst i marts måned), at man har måttet doublere rollerne, det er jo også påfaldende, at der
blandt mændene kun nævnes een fra Korshavn (nemlig birkefogden, som var nødt til at
komme), og een fra Munke.
Den enlige mand fra Munke, Laurits Skegh, har formentlig været en nær slægtning af
birkefogden, og det er måske sidstnævnte, der på vej gennem Munke har bevæget sin frænde
til at tage med på tinge. Det er iøvrigt ejendommeligt, at dette Skegh-navn, som altså findes
både i Korshavn og Munke, senere helt forsvinder (det nævnes sidste gang i år l600). Det
staves forskelligt: Skeeg, Skieg, Sckeg.
Derpå kommer navnene på synsmændene, der udmeldes til at vurdere båden og bjælken.
Her bemærker vi, at Bertil Laursen optræder for tredje gang, og at Jørgen Bjørnø, Peder
Simonsen og Rasmus Ibsen, der tidligere optrådte som tinghørere, nu går igen som
synsmænd.
Hvad drejer sagen sig i grunden om, og hvorfor ligger dette tingsvidne som bilag i
lensregnskabet?
Sagen drejer sig om vrag, dvs. om gods, der driver ind på stranden og som ingen anmelder
ejendomsret til.
Indtægten af sådant vraggods tilkommer kongen. Og eftersom Rasmus Hansen
Klingenberg er delefoged og altså repræsenterer kongens interesser, så er det ham, der tager
affære.
Det er en gammel båd og en fyrrebjælke, der er drevet i land. Dem fremlyser så Rasmus
Klingenberg på fire på hinanden følgende tingdage, og da der stadig ingen ejermand har meldt
sig, er vraggodset hjemfaldet til kongen, og Rasmus Klingenberg skal nu se at få det solgt og
pengene sendt til lensmanden i Nyborg, der er hans nærmeste overordnede og som igen står
kongen til regnskab.
Men Rasmus Klingenberg skal også sørge for at have sin egen ryg fri, så han ikke kan
anklages for at have solgt vraggodset for billigt.
Derfor fremlægger han sagen på Arnacke birketing og forlanger at få sagerne vurderet af
fire synsmænd og ligeledes at få et lovformeligt tingsvidne udstedt, som viser, at alt er gået
redeligt til og at den gamle båd hverken er mere eller mindre end sine 6 mark værd og
fyrrebjælken 1 mark.
Ganske særlig i dette tilfælde havde Rasmus Hansen Klingenberg grund til at ønske rene
linjer. For når vi kigger i lensregnskabet for dette år, ser vi, at han personligt var interesseret i
sagen, han købte nemlig selv fyrrebjælken.
At det var øens degn, der købte den gamle båd, har vi allerede hørt i sidste lokalhistoriske
blad.
I lensregnskabet ser posteringen af disse indtægter således ud (vi bemærker, at skriften her
i lensmandens regnskabsprotokol har et betydelig mere professionelt sving end i det lokale
tingsvidne):

Der står:

For Vraig (:Vrag)
Peder Deggen (:Degn) Paa Auernacke for Enn lidenn
gamill (:gammel) fisker baaed som der Paa Øenn
Stranndit, och bleff Worderit for
6 mk
Rasmus Klingberrig 1 fyrbielcke
1 mk
Stavemåden “Klingberrig” for “Klingenberg” forekommer os mærkelig.
Men datidens retskrivning var højst lunefuld. Blader vi oldengælds-lister og skattemandtaller
igennem, finder vi alene af dette navn adskillige former:

Klingebierig, Klingebierg, Klingborg , Klingbierg, Klingberg, Kringborg(!),
Klimberg , Klinchborg, Klingenberg.
Og dermed klinger vi ud for denne gang!
Som sagt, sagen der blev forhandlet på Arnaeke birketing hin 28.marts 1592, var i sig selv
en bagatel.
Men for os er den betydningsfuld, fordi den afsatte det eneste bevarede dokument fra øen i
l500-tallet.
Og for Per Degn var den nok heller ingen bagatel, for han fik sig en båd ved den lejlighed.
Hvad den skulle bruges til, behøver vi ikke at nære tvivl om.
Lad os håbe, han har fået god fangst.
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PERIODEN FRA REFORMATIONEN TIL CA. 1600
III
DE TRE BYLAG
Først nogle almindelige bemærkninger om landbrugets vilkår i den her omhandlede
periode.
Ni tiendedele af Danmarks bønder var på dette tidspunkt blevet fæstere.
Hver landsby udgjorde et sluttet fællesskab under ledelse af bylaget, som bestod af byens
gårdmænd. Hvert år valgte bylaget en oldermand til at lede forhandlingerne og overvåge, at
bylagets beslutninger førtes ud i livet. Fællesskabet var nødvendigt alene af den grund, at hver
gård havde sine agre spredt rundt om i byjorden, ofte på mere end hundrede steder. Man
kunne selvfølgelig ikke lægge veje til alle disse agre, og af hensyn til markfreden var det derfor
nødvendigt, at alle pløjede, såede og høstede på samme tid. Altså måtte man have et
beslutningsdygtigt organ, efter hvis afgørelser alle havde at rette sig.
Men fællesskabet var i mange andre henseender til gavn for den enkelte. F.eks. kunne i
tilfælde af gårdbrand den skadelidte regne med hjælp af de andre bymænd efter ganske
bestemte regler.

Landbruget var primitivt. Man høstede 2-4 fold. Gødskningen var ganske utilstrækkelig
man havde ingen strøelse, de små afgrøder gav næsten ingen halm, og sædekornet var urent.
Markerne var fulde af ukrudt, sure pletter, småkrat og stendysser. Pløjeredskabet var den
altfor tunge og uhandlelige hjulplov. Til markarbejdet brugtes overvejende stude, hesten var
endnu lidt af et luksusdyr.
Også boligen var primitiv. Enkelte huse byggedes endnu helt af træ -som bulhuse-, men det
almindelige var bindingsværk. Skorstene var endnu ukendte på 1andet, så man kunne ikke
have lofter, røgen fra det åbne ildsted midt på gulvet drev op under taget og ud gennem lyren.
Gulvene var i almindelighed af ler, stengulve var en luksus. Vinduerne var små glugger, lukket
med en lem eller forsynet med en mat hornrude eller et stykke blæreskind.
Om bondens økonomiske vilkår er det ikke let at sige noget med sikkerhed, men
antydninger kan dog gives.
Den periode, vi her behandler, var en økonomisk opgangstid for Europa. Tilstrømningen
af guld og sølv fra den nyopdagede verdensdel Amerika medførte en prisstigning, der virkede
befrugtende på det økonomiske liv. Prisstigningen kom især landbruget til gode, således steg
kornprisen i løbet af l500-tallet til det tredobbelte. Og ganske vist var det ikke store sager, der
blev tilovers fra en almindelig dansk fæstegård, når skatter og afgifter var betalt, men
lejlighedsvis har der dog nok været en smule korn og –især- et par stude at sælge, og da er de
stigende priser også kommet fæstebonden til gode.
At den danske bondestand på denne tid har siddet ret godt i det, bekræftes indirekte deraf,
at regeringen har ment den i stand til at bære en anselig ekstra skattebyrde, Der havde også
tidligere været krævet endog ret hårde skatter af bønderne, men fra 1559 til 1588 blev der
hvert år, undertiden endog flere gange om året, opkrævet ekstraordinære pengeskatter, og når
bønderne har kunnet betale dem, må det hænge sammen med, at de, omend indirekte, har
fået del i det danske landbrugs eksportindtægter.

Det kan da også nævnes, at en østrigsk gesandt, som midt under Syvårs krigen (1563-70) på
rejse til København kom til at deltage i et bondebryllup i en sjællandsk landsby, var forbavset
over de vældige saltmadsfade og de store mængder øl, der kom på bordet. Han fandt, at
Danmark var et slaraffenland, hvor “bønderne spiser meget og drikker dygtigt”.
Dog, mørke skyer var ved at trække op.
Fæstebondens ydelser til herskabet bestod dels i landgilde dels i hoveri. Landgilden lå fast
eller nogenlunde fast (regeringen tillod ikke væsentlige forøgelser, fordi det ville gå ud over
bøndernes skatteevne). Hoveriet havde hidtil ikke været særlig generende. Men i denne
periode begyndte hoveriet at vokse.
Det hang sammen med, at de stigende landbrugspriser gjorde adelen interesseret i at
udnytte sine besiddelser bedre. En stor del af adelsgodset var strøgods, dvs. at en herremand
havde sin jord spredt over store dele af landet. En mere rationel udnyttelse af jorden krævede
stordrift. Derfor mageskiftede adelen -og kronen- sine besiddelser, så man fik store, samlede
godser. En af fordelene ved denne udvikling var, at man, idet man fik fæstegodset samlet i
nærheden af herregårdsmarken, fik større mulighed for at udnytte fastebøndernes
arbejdskraft. Adelen lod ikke denne mulighed gå fra sig, og her lod regeringen stå til, for den
var selv interesseret i at udnytte arbejdskraften på krongodserne,
Således gik det til, at hoveriet ryk efter ryk blev forøget, og det åg lagdes på bondens
skuldre, som i de følgende to århundreder skulle blive hans plage og kilden til hans
forarmelse.
-Det var lidt om landbrugets vilkår i almindelighed. Vi vil nu gå over til at undersøge, hvad
vi ved om landbruget her på øen og om de folk, der dengang levede her.
Men ved vi overhovedet noget? ...og i bekræftende fald: hvorfra ved vi det?
Jo, vi ved en hel del, men hele vor viden har vi eet sted fra, nemlig fra lensregnskaberne.
De kilder, som senere kommer til at give os så god besked om landbruget og befolkningen,
nemlig kirkebøger, matrikler, tingbøger, fæste- og skifteprotokoller, dukker allesammen først
op i anden halvdel af l600-tallet.
Fra l500-tallet, som vi her beskæftiger os med, har vi kun lensregnskaberne.
Hvad er det for regnskaber?
Mens Danmark i dag i administrativ henseende er delt i amter og kommuner, var det
dengang delt i len og herreder. Et len kunne omfatte fra et enkelt herred til op mod en halv
snes. I spidsen for lenet stod en lensmand, som havde to opgaver, nemlig
dels på regeringens vegne at udøve øvrighedsmyndigheden: bekendtgøre love, opkræve
skatter, overvåge at forbrydelser straffedes m.m.,
dels at bestyre det krongods, som lå indenfor lenets område.
Øen her hørte til Nyborg len, som bestod af Gudme og Vinding herreder, Hindsholm og
1/3 af Sallinge herred.
Der var forskellige vilkår, hvorpå en lensmand kunne sidde inde med sit len. Nyborg len
var et regnskabslen, og det vil sige at lensmanden hvert år skulle aflevere et skriftligt regnskab,
hvori han gjorde rede for alle indtægter, både de visse (især landgilden) og de uvisse (f eks
oldengæld, og hvad der kom ind ved salg af vrag og af træ fra skovene). -Fra indtægterne
skulle lensmanden så trække den løn, der tilkom ham selv, og udgifterne til hans eget og hans
folks underhold.
Det er ikke alle lensregnskaber fra Nyborg len, der er bevaret fra denne periode, men en
del af dem er, og af dem kan der, som det ses af det følgende, graves mange oplysninger frem.
”Lensregnskaber”...det lyder så tørt. Kan der tænkes noget mere kedeligt end et regnskab?
Måske ikke, men fra disse regnskabssider stiger dog fortiden frem og bliver levende! Vi har
allerede set det: kapitlet om Avernakø birk (blad 27) byggede næsten udelukkende på
lensregnskabet fra 1591/92. I det følgende vil en række nye oplysninger blive føjet til:
bymændenes navne, deres landgildeafgifter, hvor mange svin de havde på olden osv.

*************************(blad 28, ark 2)*********************
Men desværre kun for Avernak og Korsbavn! Munke hørte nok i øvrighedsmæssig
henseende til Nyborg len, men i godsmæssig henseende, hørte det under Holme kloster. Og
ganske vist gik Holme ligesom andet klostergods ved reformationen over til kronen, men det
blev hurtigt pantsat og gik efterhånden helt over i adeligt eje. Det er derfor kun meget lidt, der
fra denne periode kan meddeles om Munke.
AVERNAK OG KORSHAVN
Vi vil i det følgende ikke gå kronologisk frem, men inddele de oplysninger, som kan hentes
af lensregnskaberne, i emner idet vi begynder med fæstets oprettelse, fortsætter med landgilde, oldengæ1d og salg af træ og slutter med førlov.
Til hvert emne vil der blive knyttet forklarende bemærkninger, som kan supplere de
oplysninger, som ovenfor blev givet om landbruget i almindelighed.
Fæstes oprettelse: Gårdfæstning
Når fæstebonden tiltrådte sin gård, oprettedes der et fæstebrev. Det indeholdt ingen
detailler om bondens forpligtelser eller rettigheder (forholdet skulle være ”som af arild”), men
var blot en bekræftelse på fæstets oprettelse.
Fæstet gjaldt i almindelighed for livstid. En kongelig forordning havde i 1523 fastslået, at en
fæster ikke måtte udvises af sin gård, så længe han opfyldte sine forpligtelser -det er måske
den vigtigste landbrugslov der nogensinde er givet i Danmark. Helt enerådende var det
livsvarige fæste dog ikke. Foruden i tilfælde af misligholdelse af kontrakten kunne en fæster
sættes ud, hvis herremanden ønskede at lægge hans jord ind under hovedgården.
Ved fæstebrevets oprettelse skulle fæstebonden betale en afgift som kaldtes gårdfæstning
og som ydedes i penge, korn eller kvæg. Hver gang der er indtruffet et fæsteskifte i Avernak
e1ler på Korshavn, skulle der derfor i lensregnskabet findes en gårdfæstning ført som indtægt.
Nu er som sagt ikke alle regnskaber bevaret, alligevel er det påfaldende, at kun een
gårdfæstning er fundet. Det kan selvfølgelig skyldes, at jeg har overset noget, men der er også
en anden mulighed: ved at arbejde med lensregnskaberne får man det indtryk, at det ikke
altid er gået strengt til efter reglerne her på “Smaa Øerne” -sådan kaldes de sydfynske øer
Turø, Skarø, Strynø, Avernak, Korshavn osv. og under denne overskrift er de anbragt for sig
selv i regnskabet, som om de udgjorde et herred for sig. Kommunikationen var besværlig
dengang -betragtedes småøerne som liggende en lille smule udenfor lands lov og ret?
Den gårdfæstning, jeg har fundet, er fra regnskabet 1593/94 og lyder:
Jenns Nielsen aff thend halffue grdt Paa
Auffuernacke, som Jørgen Lauridsen affdøde,
Øxenn…….. iiij
Dvs at Jens Nielsen har betalt 4 øksne i gårdfæstning for den halv gård i Avernak, som er
blevet ledig ved Jørgen Lauridsens død.
Øksne er det gamle ord for stude.
Man kan af denne gårdfæstning se i hvert fald to ting, nemlig for det første, at det var ikke
ganske gratis at komme til en fæstegård. For at komme ind i en hel - gård af Avernak-gårdenes
moderate størrelse måtte man af med 8 stude.
For det andet ses det, at man i hvert fald fra 1590’erne var begyndt at dele gårdene i
Avernak i halvgårde.
Fæsternes årlige afgift : Landgilden
For sit fæste måtte bonden hvert år betale sit herskab en fast afgift, som kaldes landgilden.
Endnu på denne tid var landgilden den byrde, som tyngede hårdest på bonden.

I lensregnskaberne fra l500-tallet finder vi seks opgørelser at landgilden for Avernak og
Korshavn. Vi vælger at gengive den fra 1563, som er særlig smukt skrevet:

Gengivet i moderne retskrivning står der:

Avernak

Korshavn

5 mark redselpenge
4 lam
4 gæs
8 høns
2 pund byg
5 mark gæsteri

3½ mark redselpenge
4 lam
4 gæs
8 høns
1½ pund byg
5 mark gæsteri

Vi vil nu se på de enkelte poster.

****************************(blad 28, ark 3) ***************************
Først er der ”redselspenge”. I selve ordet ligger blot, at det er en afgift (”redsel” er det, der
skal ud-redes).
Imidlertid står der i en enkelt af opgørelserne “erridspenge” i stedet for redselpenge, og
den samme vaklen findes i opgørelserne for Bjørnø. Jeg går derfor ud fra, at det i virkeligheden er erridspenge, det drejer sig om. Og erridspenge ved vi, hvad er, det var nemlig en
afgift man betalte i stedet for hoveri, altså en pengeafløsning af hoveriet…men i tidens løb gik
det i glemmebogen, hvad pengene dækkede, og så kom fæstebonden til både at betale
erridspenge og at gøre hoveri!
Derefter følger tre poster, som er umiddelbart forståelige: lam, gæs og høns. De viser, at
man har haft en del får og fjerkræ i landbrugene på den tid.
Den femte post er kornskylden: 2 pund byg for Avernak og 1½ pund for Korshavn.
Byggen var den almindeligste kornsort, derfor var det den, man betalte landgilde med.
“Pund’ forekommer uforståeligt for den moderne læser, men der er tale om det gamle
“kornpund”, som svarede til ca. 2 tønder. Avernak skulle altså af med omkring 4 tønder byg,
Korshavn med 3 tønder.
Den sidste post er “gæsteri“. Gæsteriet var en forpligtelse, som gik tilbage til middelalderen
og bestod i fæsterens pligt til at modtage herskabets folk og heste eller hunde i indkvartering
og bespisning. Under l500-tallets ændrede vilkår mistede gæsteriet sin betydning og blev da
afløst af en fast pengesum, her altså 5 mark for såvel Avernak som Korshavn.
-Vi har nu gennemgået de forskellige poster i landgilden. Men hvor meget var det i
grunden, øens bønder skulle svare? Hvor meget ville det blive i vor tids penge? Det er ikke så
let at sige. Vi kan umiddelbart fastslå, hvad 4 lam, 4 gæs, 8 høns og 4 tønder byg er værd -men
vi skal ganske vist huske, at produktionen dengang var så langt mindre, at disse naturalier i dag
ville repræsentere en langt større værdi.
Men hvad med de 10 mark for Avernak og de 8½ mark for Korshavn? Hvad svarer en
mark til i vore dages penge?
Hvis vi sammenligner forskellige poster i oldengælds-regnskabet (se senere), kommer vi til
det resultat, at et svin kostede ca. 2 mark.
Vi kan også tænke på, at den “lille, gamle fiskerbåd”, som Per Degn købte på birketinget i
l59l, b1ev vurderet til 6 mark.
Så har vi lidt begreb om, hvad marken var værd.
De landgilde-opgørelser, som nu er behandlet, viser os, hvad de 6 gårde i Avernak
tilsammen skulle betale, og på samme måde de 6 gårde på Korshavn. Lensregnskaberne gør
her atter forskel på “fastlandet” og øerne! På Fyn nævnes hver gård, dens ejer og hans
landgilde for sig, på øerne gøres landgilden summarisk op, by for by. Det er en skam, for hvis
man på øerne var gået frem som på fastlandet, havde vi haft bymændenes navne længere
tilbage i tiden.
Som tidligere nævnt betragtedes landgilden som en fast afgift, som man ikke uden videre
kunne lave om på. I l500-tallet blev den dog nogle steder forhøjet en smule, og således gik det
også her på øen.
Forhøjelsen ses første gang i lensregnskabet for 1591/92. Men det er karakteristisk, at
naturalieafgifterne ikke er øget -der skal stadig ydes 4 lam, 4 gæs, 8 høns og 2, henholdsvis l½
pund byg. Værdien af disse varer fulgte jo automatisk med den almindelige prisstigning.
Pengene derimod er blevet mindre værd, og derfor skal Avernak-bønderne fra nu af i
redselpenge betale 6½ mark, 2 skilling og 2 album i stedet for de hidtidige 5 mark og en
tilsvarende forhøjelse sker for gæsteriet. Korshavn skal i redselpenge betale 4½ mark, 2
skilling og 2 album, i gæsteri 6½ - 2 -2.
Der gik 16 skilling på en mark. En album var en tredjedel skilling.

Oldengæld
Hvis De kaster et blik på kortet, der blev bragt i blad nr 4, vil De se, at der i l770, altså for
200 år siden, var langt mere skov på øen end i dag. Går vi endnu 200 år længere tilbage, altså
til den tid, vi her behandler, var et endnu større område skovklædt.
Skovene blev oprindelig betragtet som allemandseje. I løbet at middelalderen gjorde
kongen krav på ejendomsretten, men bønderne beholdt en udstrakt brugsret. Også denne
blev dog efterhånden stærkt indskrænket, og på den tid, vi her beskæftiger os med, måtte
bønderne betale en afgift for at have deres svin gående “på olden”. Det er denne afgift, som
kaldes oldengæld. Oldengælden var på denne tid den vigtigste indtægtskilde af skoven.
Olden er som bekendt frugterne af eg og bøg. Egen var endnu det dominerende træ i
skoven.
Det var ikke hvert år, træerne gav olden. Som regel var det hvert 3. eller 4. år, men det
kunne svinge, Hvert år blev skovene derfor takseret til olden, og bønderne vidste så, om der
var mulighed for at få svin fedet i skoven.
Inden oldengangen blev svinene brændt med deres ejers mærke (”brændsvin”), så de ved
oldengangens ophør sidst i november eller først i december kunne fordeles mellem de
respektive ejere og oldengælden blive betalt.
Svinefedningen foregik altså hovedsagelig i skovene, og den foregik om sommeren og i
efterårsmånederne. Om vinteren holdt man kun søer. Men da det langtfra var hvert år, der
var god olden, begyndte man efterhånden ved staldfedning at gøre sig uafhængig at skovene.
Oldengælden var, som man vil forstå, en vigtig indtægtspost i lensregnskaberne. Vi finder
da også fire oldengældslister fra den her behandlede periode. Den første er fra 1578 og ser
sådan ud (først nævnes oldengælden, altså den afgift, der er betalt (i svin eller i penge),
dernæst personen, det drejer sig om, og tilsidst hvor mange svin han har haft gående.
Personnavnene gengives som de står i regnskabet, det øvrige i moderne retskrivning):

Avernak
1 gammelt svin
1 gammelt svin
2 gamle svin og 1 ungsvin
1 gammelt svin og 1 gris
1 mark
2 gamle svin minus 1 mark
½ mark
1 gammelt svin og 1 gris
1 mark

Lauris Haffuir, af 6 gamle svin og
2 grise
Jens Snidker og Kirsten Jeppis, af 5 gamle
svin og 1 gris
Rasmus Ibsen, af 11 gamle svin og
7 grise
Peder Simensen, af 5 gamle svin og
6 grise
Mickell Andersen, af 4 gamle svin
Rasmus Klingebierig, af 9 gamle svin
Rasmus Lauersen, af 1 gammelt svin
Jørgen Biørnø, af 5 gamle svin og 7 grise
Anders Rasmussen, af 3 gamle svin

Korshavn
1 gammelt svin
3 gamle svin
1 gammelt svin

Niels Skieg, af 7 gamle svin og 3 grise
Anders Jull, af 16 gamle svin og 4 grise
Marren Hansis, af 6 gamle svin

****************************(blad 28 , ark 4)**************************
1 gammelt svin
1 gammelt svin
½ mark
2 gamle svin
1 gammelt svin
1 gammelt svin og 1 mark
1 gammelt svin
12 skilling
1 mark

Jørgen Jull, af 6 gamle svin
Hans Skieg, af 7 gamle svin
Rasmus Hansen, af 1 gammelt svin
Lauris Nielsen, af 16 gamle svin
Rasmus Jull, af 5 gamle svin
Niels Lauersen, af 6 gamle svin og 3 ungsvin
Her Hans, af 8 gamle svin
Abel Mortensdater, af 2 ungsvin
Niels Hansen, af 2 gamle svin og 1 gris

Af listen fremgår det, hvor meget man betalte i oldengæld, nem1ig 1 svin for hver 5-8 svin,
man havde indbrændt. Havde man færre end 5 svin gående, betalte man i penge, f. eks. 1
mark for 3-4 svin, ½ mark for 1 svin. Man betalte lidt mindre for at have grise gående end for
svin. Det hænger sammen med, at der på den tid skelnedes skarpt mellem svin og grise (her i
listen står der “gamle svin”, men i senere lister kun “svin”). Svinet var det voksne dyr, mens
grisen var “ungen” indtil almindelig slagtealder eller indtil ca. 4 måneders alder.
Ungsvinet, der er nævnt tre steder i listen, var det ca. 7 uger gamle dyr.
Svinebesætningerne på øens gårde var, som det ses, af højst forskellig størrelse. F.eks.
havde Anders Juul og Laurits Nielsen på Korshavn mere end dobbelt så mange svin som
deres byfæller.
Og sammenligner man de fire o1dengældslister, vi har bevaret fra forskellige tidspunkter i
århundredet, ser vi, at besætningen på den samme gård kunne svinge stærkt. F.eks. havde
Anders Juul her i 1578 16 svin og 4 grise på olden, men i 1591 kun 2 svin og 6 grise.
Ovenstående liste er en gang tidligere omtalt i litteraturen om Avernakø, nemlig i
Rasmussen Søkildes “Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende sogne og øer”, side 416 og
422, men her har der indsneget sig flere fejl, som jeg synes, jeg må gøre opmærksom på, da
flere på øen ejer dette iøvrigt gode værk.
Rasmussen Søkilde siger, at listen er fra 1563, men den er altså fra 1578. Dernæst siger
han, at det er en landgildeopgørelse, det er det ikke, det er en oldengældsliste. Endelig
erklærer han, at listen viser, at der i Avernak var tre huse (foruden de seks gårde), og at der på
Korshavn “synes at have været” tre jordløse huse.
Med disse ialt 6 huse tænker han selvfølgelig på de seks personer, som har haft så få svin
på olden, at de i oldengæld kun har betalt penge, og som derfor i listen er opført med
indrykket margin.
Der har utvivlsomt været husmænd mellem disse seks. Men en sådan generel slutning, som
Rasmussen Søkilde drager, er forhastet. En halvgårdsmand kunne godt have få svin, en gadehusmand mange. Hvem der på denne liste er helgårdsmænd, halvgårdsmænd, gadehusmænd
og inderster kan vi ikke med nøjagtighed vide, vi kan højst gøre os vore formodninger, og i
disse formodninger må vi inddrage en sammenligning med de andre bymandslister fra 1500ta11et.
Iøvrigt optræder der mellem dem, som Rasmussen Søkilde ville bedømme som gårdmand,
en mand, om hvem vi ved, at han var husmand, nemlig...sognepræsten!
Han står tredjesidst i Korshavnslisten: “Her Hans” (Her=Hr). Desværre kan vi ikke se, om
det er den anden præst på øen, Hans Mortensen, eller den tredje Hans Hansen, der er tale
om.

I alle tilfælde var præsten husmand (omend han indtog en særstilling som sådan, også
økonomisk), eftersom han beboede et jordløst hus. Det er ejendommeligt, at han har haft
sine svin indbrændt i Korshavn skov, men det må skyldes, at skoven på Korshavn var den
største -vi ser jo, at der i Avernak skov var indbrændt 49 svin og 23 grise, ialt 72, mens der i
Korshavn var indbrændt 80 svin, 8 grise og 5 ungsvin, ialt 93.
Denne oldengældsopgørelse er tillige den første navneliste vi har. De fleste af navnenes
indehavere har været gårdmænd, hvad enten de nu har siddet med hele eller halve gårde.
Der er en del tilnavne:
Lauris Haffuir kaldes i en senere liste Laurids Hauffre, og her nævnes tillige en Bertel
Hauffre, som må formodes at være en slægtning af ham. Tilnavnet er vel det samme som
“Havre”, og de har vel fået navnet, fordi de eller en tidligere mand i slægten har været ivrige
efter at dyrke denne kornsort.
Det er ikke sikkert, at Jens Snidker har været snedker, han eller hans far har måske blot
været huggehusmænd.
Rasmus Klingebierig havde sit navn af gården Klingenberg (Klingenberggårdens bygninger
findes ikke mere, de lå mellem Poulsen og Harald Andreasen. Jorden(matr.nr. 11) er delt
mellem Poulsens ejendom og Hvilbjerg), Rasmus Klingenberg var delefoged.
Jørgen Biørnø viser, at der allerede dengang var sket indvandring fra vor naboø og
blodblandingen øerne imellem dermed begyndt.
Niels og Hans Skieg havde vel deres navn fra, at en eller anden i slægten skæg-mæssigt
havde været særlig pragtfuldt udstyret. Niels Skæg var birkedommer. I Munke sad der i 1591
(se blad 27) en Laurits Skegh, så slægten var udbredt.
Anders, Jørgen og Rasmus Jull viser, at Juul-slægten allerede den gang var udbredt på
Korshavn.
Der er to enker: i Avernak Kirsten Jeppis (Kirsten, enke efter Jeppe) og på Korshavn
Marren Hansis (Maren, enke efter Hans), og en enlig kvinde Abel Mortensdater. Abel var
dengang både mands- og kvindenavn. Hun har vel siddet som inderste i en af gårdene.
Salg af træ fra skovene
Datidens skove så ikke ud som vore. Planmæssig udtynding og nyplantning kendte man
ikke til. Da oldenfrugten var skovens vigtigste indtægtskilde, skånede man først og fremmest
de store, gamle og frugtbærende træer og huggede til salg kun nyskov, vindfælder eller
udgåede træer.
Af lensregnskabet 1593/94 fremgår det, at seks mænd på Avernak har købt 10 små
udgåede bøge på 30 læs ved for ialt 9 mark, og at seks mænd på Korshavn har købt 3
udgåede bøge på 20 læs ved for ialt 8 mark.
Og af et regnskab fra omkring år l600 fremgår, at der fra “Affuernack Schouff” er solgt “1
liden Stabbe” på 4 læs ved til Rasmus Ibsen og en anden liden stabbe (=stolpe) på 2 læs ved
for ialt 1½ mark.
Førlov
Den første mand, vi kender ved navn her på øen (bortset fra præsten Anders Munk) er
Jens Rasmussen i Avernak. Vi træffer ham i lensregnskabet for 1563 -og det ser sådan ud:

***************************** (blad 28, ark 5) *************************
Der står “18 skilling Jenns Rasmussen paa Arnacke”. Af sammenhængen i lensregnskabet
fremgår det, at det er for “før1ov”, han har betalt dem.
“Førlov” er egentlig “føre-lov”, altså lov til at føre af sted.
Førlov var en afgift, som betaltes i to tilfælde:
For det første -og det var langt det alminde1igste-, når en arving førte sin arv bort fra det
gods-område, hvor arveladeren havde boet.
For det andet, når en fæstebonde opsagde sit fæste og forlod godset. Han måtte da betale
førlov til sit herskab for at kunne tage sine ejendele med sig.
I begge tilfælde udgjorde afgiften i reglen 3 mark. Jens Rasmussen slap altså med 18 skilling
(=l mark og 2 skilling).
Hvad han har betalt dem for -om han har arvet eller har forladt øen- fremgår ikke.
Bedre besked får vi i l578, hvor Peder Hansen på Munkø betaler 18 skilling i førlov for
noget gods, han arvede efter Hans Jul1 på Korshavn...Her er vi så heldige at få navnet på en
af bymændene i Munke - fordi han arvede en mand på Korshavn og altså måtte betale førlov
for at føre det arvede gods fra eet godsområde, nemlig Korshavn, som var krongods, til et
andet godsområde, nemlig Munke, som hørte til Rantzausholm (det nuværende
Brahetrolleborg).
Og minsandten om vi ikke her føjer endnu en Juul til de tre, vi allerede kender.
Samme år -1578- betalte også Niels Skieg på Korshavn 18 skilling i førlov.
Der står igen ikke, hvad det er for, men da vi ved, at Niels Skieg er i Korshavn århundredet
ud, kan det ikke være fordi han er flyttet. Det må også i dette tilfælde være for en arv.
Endelig fremgår det af regnskabet omkring år l600, at Hanns Lauridsen på Munkø har
betalt 2 mark og 4 skilling i førlov for den arv, han fik efter sin hustrus moder Boeld
Anndersis på Avernak.
Her møder vi atter en af bymændene i Munke.
Og vi får et af de sjældne kvindenavne, Bodil Anderses i Avernak. Det betyder vel her “gift
med Anders”. Den eneste Anders, vi kender i Avernak er den Anders Rasmussen, som vi i
sidste lokalhistoriske blad mødte som tinghører på birketinget og i dette blad har truffet igen i
oldengælds-listen. Det er formodentlig hane kone, der er tale om. Hun døde altså sidst i
århundredet. Anders Rasmussen selv levede til 16l8.
MUNKE
Som omtalt i blad nr. 22 var Munke engang i middelalderen af kongen skænket til Holme
kloster.
Ved reformationen i 1536 gik Holme kloster ligesom andet klostergods over til kronen, og
dermed gik det en omskiftelig skæbne imøde,
De første par år bestyredes det vel endnu af abbeden, og munkene blev boende, indtil de
kunne finde andet ophold og beskæftigelse.
Men i 1538 pantsattes klosteret til den holstenske adelsmand Clemens von der Wisch, som
forpligtede sig til at sørge for munkenes underhold.
l539 gik pantet over til Christoffer Lindenov. Klosteret synes nu forladt af munkene.
1541 solgtes Holme kloster til den rige Jacob Hardenberg, som i forvejen blandt meget
andet gods ejede Hvedholm.
Her er vi igen uheldige!

Såvel konceptet som selve skødet, hvorved Holme kloster overdrages til Jacob
Hardenberg, er bevaret, men det forholder sig her præcis som ved landgildelisterne for
Avernak og Korshavn: hvad angår Holme klosters besiddelser på Fyn, er de ca. l25 gårde
nævnt hver for sig med ejernavn og landgilde, men når vi så kommer til besiddelserne her på
øen, står der bare: ‘paa Munckøen 5 Gaarde’ !
1542 døde Jacob Hardenberg og Holme kloster gik da over til hans enke Sophie Lykke.
Hun var en farverig dame, handelsmand i den store stil, i sin begærlighed nærmest rovgridsk,
og lidt af en bondeplager -“den slemme fru Sophie’ kaldtes hun.
Hun lå i proces med bønderne under Holme kloster, fordi hun havde forhøjet 1andgilden.
Ved rettertinget (højesteret) fik hun medhold med hensyn til landgildeforhøjelsen (det var
adelsmænd, der sad i rettertinget), men en bøde på 100 øksne, hun havde pålagt bønderne
for deres opsætsighed underkendtes.
Sagen har berørt de fem gårdmænd i Munke forsåvidt som også deres landgilde må
formodes at være forhøjet, men hvor aktive de var i processen, er et andet spørgsmål. Som
allerede antydet fremgår det af skøder og regnskaber, at godskontorerne på Fyn havde en vis
fornemmelse af fjernhed overfor øerne. Denne fornemmelse har vel været gensidig.
Omsider faldt fru Sophie i unåde, og Holme kloster blev hende frataget mod tilbagebetaling af den oprindelige købesum, 42.000 mark lybsk,
Derefter fulgte Eskild Oxe til Løgismose, der havde Holme kloster som len, indtil han i
1558 måtte afstå det til fordel for dronning Dorothea, som havde det til 1566.
I hendes tid var Frands Brockenhuus foged på Holme kloster, og da denne rige og
mægtige mand, kendt for sine felttog i Sverige under Syvårskrigen og som bygherre til
Egeskov, fra 1545 til 1562 tillige var lensmand på Nyborg slot, så blev altså i årene 1558 til
1562 he1e Avernakø “bestyret” af den samme mand.
1566 fik statholderen i Holsten Henrik Rantzau, tilladelse til at indløse lenet med henblik
på senere køb, og to år efter, i 1568, erhvervede han så Holme kloster med alle dets besiddelser, deriblandt “paa Monkeøen 5 Gaarde”. Under sit nye navn ”Rantzausholm” kom godset
nu ind i roligere forhold.
1598 døde Henrik Rantzau og efterfulgtes af sønnen Breide.
Som nævnt er vi i denne periode arkivmæssigt næsten helt ladt i stikken med hensyn til
Munke.
Fra de ovennævnte skøder ved vi, at der var 5 gårde i Munke.
Og vi kender fra lensregnskaberne navnene på tre af mændene i byen.
I 1578 betaler Peder Hansen før1ov, i 1591 er Laurits Skegh til stede på birketinget, og
ca.1600 betaler Hans Lauridsen førlov.

********************************************************************************

BLADE

AF

AVERNAKØS

HISTORIE

N R.

29

********************************************************************************

P E R I O D E N F R A CA.1600 TIL CA. 1650
I
KIRKE, PRÆST OG DEGN

Kirken får ny prædikestol..... 1624??
Hvordan kirkens første prædikestol har set ud, ved vi intet om. Den har formentlig
været temmelig primitiv, siden man allerede i 1620-erne har ment, at den trængte til en
afløser.
På den tid fik kirken nemlig den prædikestol, vi stadig kan glæde os over. Den er af
eg og prydet med udskårne dekorationer, der er typiske for den stilart, vi kalder renæssance.
Prædikestolen er fem-sidet. Hver side består øverst at et mindre, vandret liggende
rektangulært felt, derefter følger et storfelt, som har udskåret indramning, mens hovedfladen
er bar, og nederst igen et mindre, vandret liggende felt. Dekorationerne er udført som
fladesnit.
Hver af prædikestolen fem sider har altså to mindre felter, et foroven og et forneden.
Dekorationen på disse ti felter er typisk “beslagsornamentik” -således ka1dt, fordi den er
påvirket af den måde, hvorpå man dekorerede kister og skabe med jernbeslag. - Der er ikke
to af de ti felter, der er ens i dekorationen, prædikestolens ukendte mester har hver gang valgt
et nyt mønster.
Hjørnerne mellem prædikestolen fem sider er prydet med hermer, dvs. “søjler”, som
foroven ender i et mands- eller kvinde-hoved. Der er to “mandlige” hermer og to
“kvindelige”. Der er ingen særlig mening med dem, de var blot yndede dekorationsformer på
den tid. Et af mandshovederne er afbildet her.
Ligesom dekorationernes mønstre er også hele den arkitektoniske opbygning af
prædikestolen typisk for renæssancestilen.
I 1867 var biskop Engelstoft på
visitats herovre. Han noterede ved den
lejlighed i sin protokol: ”Prædikestolen er
mærkelig: flad Belægning af Udskjæring, bare
Felter, sort og Guld, ligner et
Herskabscapels.”
Prædikestolen har altså på den tid
haft en vis bemaling. Formodentlig er det de
bare midterfelter, der har været sortmalede,
mens enkelte af listerne har været trukket op
med guld.
Denne bemaling har ikke været
oprindelig, den er formentlig smurt på
tidligere i 1800-tal1et. Oprindelig har
prædikestolen enten været helt bar, eller også
har den været bemalet over det hele og i
talrige farver.
Desværre har man engang i 1800tallet smækket et tarveligt, maskinsnedkereret
gelænder op på siden at prædikestolen, hvad
der dels skæmmer denne og dels hæmmer
udsynet til koret.

Menighedsrådet overvejer da også at få det fjernet og samtidig at få prædikestolen restaureret,
hvad den i høj grad trænger til, da dens øverste del er kraftigt angrebet af orme.
Der er intet årstal på prædikestolen. Når det ovenfor blev nævnt, at den er fra 1620-erne,
sky1des det, at Nationalmuseet på grundlag af et indsendt foto har erklæret, at den formodentlig er fra ca. l620-30.
Spørgsmålet er: kan vi komme det endnu nærmere? … og her kommer et fornemt maglebræt
fra Munke ind i billedet!

****************************(blad 29,ark 2 ) *********************************

Manglebrættet fra Munke
Hos Poul Rasmussen, Nordenbro Hede på Langeland, findes et manglebræt, som stammer
fra Mary Hansens og Laurits Larsens fødegård i Munke, nu tilhørende Jørgen Borup
(matr.nr.5 a).
Manglebrættet, som er afbildet her, bærer spor af blå og rød maling, så det har i sin tid været
smukt bemalet. I sin nuværende skikkelse er det stærkt præget af forfald: orm og råd har
tæret på det.
Men det er også gammelt, ja, det er et af de ældste i landet.
Det er fra l600-tallet, og i sin form er det typisk for den tids
manglebrætter: dets overflade er i flere etapper afvalmet ud
mod siderne (mens brætterne fra l700—tallet og senere har
plan overflade), og det har en simpel bøjle som håndtag (mens
manglebrætter fra et stykke ind i l700—tallet og videre frem i
reglen har en hest om håndtag)
Som sagt —det er fra 1600—tallet. Og derved begynder sagen
at blive spændende! For manglebrætter fandtes i l600-tallet
endnu ikke hos ”almuen”, men kun i de højere stænder, i
købmandskredse i byerne, hos præstestanden osv. Først i
begyndelsen af l7oo-tallet slog manglebrættet igennem hos
landbefolkningen.

Hvis nu manglebrættet hele tiden har været på gården i
Munke (hvad vi ganske vist ikke ved, men lad os nu antage
det), så må vi spørge: hvad er grunden til, at der på så tidligt et
tidspunkt er kommet et manglebræt til en gård på dette
afsides liggende sted?
Det mest nærliggende svar på dette spørgsmål må være: fordi
der i l620-erne var en professionel billedskærer herovre for at
sætte den af ham udskårne prædikestol op. Han har måttet
opholde sig nogle dage herovre, og han har da muligvis skåret
dette manglebræt til konen i den gård, hvor han har logeret.
Er der da nogen tvingende grund til at sætte manglebrættet fra
Munke i forbindelse med prædikestolen i kirken? Ikke nogen
tvingende grund, nej, men der er indicier...
For det første:
Der er en påfaldende lighed mellem dekorationerne på prædikestolen og skæringen på
forreste del af manglebrættet.
Sammenlign især manglebrættets dekoration med det øverste vandrette felt på den midterste
side af prædikestolen. Nu kan man ganske vist sige, at de dekorations-elementer, der her er
anvendt, var så almindelige i kunsten på den tid, at der ikke er noget mærkeligt i, at der er
blevet lighed.

Men to ting er alligevel værd at fremhæve, nemlig dels at der på manglebrættet ikke findes eet
dekorationselement, som ikke også findes på prædikestolen, dels at rosetterne på
manglebrættet ligesom rosetterne på det nævnte felt på prædikestolen har 8 blade. Rosetter
udførtes i tidens kunst på mange forskellige måder og med forskelligt antal blade… her er
rosetterne altså ens de to steder.
For det andet:
En manglebræts-ekspert ved Nationalmuseet har på grundlag af et indsendt foto udtalt, at
“udskæringens kvalitet tyder på en vis professionel standard” … en “vis professionel standard”
kunne også pege i retning af den håndværker, der har skåret prædikestolen.
For det tredje:
Årstallet på manglebrættet passer fint! … der er nemlig både navnetræk og årstal, udskåret i
brættet under bøjle-håndtaget -og gengivet nedenfor (efter gnidetryk). K A D -K for Kirsten
eller Karen, AD for Andersdatter eller Albretsdatter velsagtens. Og så årstallet: 1624. De tre
første tal er tydelige, det fjerde kan dårligt være andet end et 4-tal, men det er i hvert fald ikke
professionelt udført…har den kønne datter (eller kone?) i gården i Munke distraheret kunstneren, så han er begyndt på et galt tal og har måttet rette?
Lad mig nu understrege: alt, hvad der ovenfor er skrevet om sammenhængen mellem
manglebrættet og prædikestolen, hviler på formodninger. Der er intet, der kan bevises.
Manglebrættet k a n stamme udefra og være kommet til Munke på et langt senere tidspunkt.
Men af de anførte grund regner jeg det for en nærliggende mulighed, at der er denne
sammenhæng, og at det er mesteren for prædikestolen, der også har skåret manglebrættet. Det kunne selvfølgelig tænkes, at det var en særlig håndsnild lokal mand, der havde skåret
manglebrættet, med prædikestols-dekorationerne som forbillede, men denne mulighed
mener jeg bør afvises, eftersom manglebrætter som sagt ikke brugtes på landet på den tid.
Prædikestolens mester har derimod færdedes i de “højere” lag og har kendt dem.
Og hvis det er prædikestolens mester, der også har skåret manglebrættet, så har vi prædikestolen nøjagtigt dateret: 1624 !
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Nyt kirkebyggeri: kirken af tømmer
erstattes af stenkirke
Som tidligere nævnt var den første kirke, som blev rejst i 1500-tallet, ”af tømmer”,
hvilket vil sige, at den enten var af bindingsværk eller var et træhus. Formodentlig har den
været stråtækt.
Et så dagligdags hus har man ikke i længden kunnet nøjes med som kirke, og i 1631
tog man fat på det store hamskifte: nu skulle tømmerhuset erstattes af en stenkirke, som man
havde det alle andre steder.
Men i første omgang nåede man ikke ret langt.
Det fremgår af en bønlig skrivelse, som sognepræsten på Avernakø samme år sendte
til rigets kansler Christian Friis og hvori han skrev:
“Kirken på Arnak er bygget af tømmer, som et ringe købstad-hus, kun 11 fag. Men i
dette år er den forlænget med brandmur og hvælving næsten 9 alen, hvorved hun er kommen
i stor gæld, og har alene 4 pund korn og 6 skæpper i indkomst, hvoraf skal tages til brød og
vin og al anden udgift. Måtte andre kirker hjælpe hende noget, det beder jeg ganske ydmygt
thi jeg så gerne, at der blev bygget videre på den, thi ellers falder den snart ned, den er også
meget besværlig for den, der skal forrette gudstjeneste i den...”
Situationen var den, at sognet i 1630 havde fået ny præst, Peder Jensen Hjallese. Han
var en initiativrig mand, som ikke var til sinds at affinde sig med, at sognet var lille og fattigt og
derfor havde et ganske almindeligt hus som kirke. Han tog derfor fat på at bygge, men da
kirkens indtægter var alt for små til et sådant storværk, måtte han gribe til den sædvanlige
udvej: at låne.
Det lykkedes ham at få stiftsskriveren til at rykke ud med 300 daler til kalk, sten og
tømmer (det fremgår af en bemærkning, som kansleren har føjet til præstens bønskrivelse), og
nu kunne man altså gå i gang.
Man gjorde det på den måde, at man forlængede kirken. Man byggede altså til i den
ene ende. Men hvilken ende? -med andre ord: hvilken del af den nuværende kirke er ældst
(for murværket i den nuværende kirke stammer fra dette kirkebyggeri i 1600-tallet, bortset fra
tårnet, som blev føjet til i 1876)?
Jeg formoder, at det var mod øst, man byggede til, og at det altså er det nuværende
kor, der er stenkirkens ældste del. Hvis man nemlig går ud fra, at den oprindelige kirke lå
nogenlunde midt i kirkegården, så ville den, når man byggede til imod øst, komme til at ligge
tæt op imod det østlige kirkegårdsdige og det er netop det, den gør (mens der, selvom man
tager den senere kirkegårdsudvidelse i betragtning, er mere plads imod vest).
De “9 alen”, som kirken blev forlænget med, svarer ganske til det nuværende kor men de svarer iøvrigt også til hvert af de tre andre hvælvingsrum i kirken.
Og de ”11 fag”, som den oprindelige kirke ifølge præstens oplysning bestod af, svarer
ganske til den nuværende kirkes 1ængde minus et af hvælvingsrummene.

Hvis det er koret, der er tale om, bestod den “brandmur”, som præsten skriver om,
dels af rå marksten, dels af mursten, som ejendommeligt nok var munkesten –hvor man så
ellers har taget dem fra.
Nu havde man altså fået rejst eet hvælvingsfag af den nye kirke, men dermed var
præsten kommet i knibe. Midlerne var sluppet op, og hvorfra skulle nye komme? Den
halvfærdige kirke var besværlig i brug og truedes måske endog af nedstyrtning, dersom
byggeriet ikke blev fortsat.

I sin nød henvendte præsten sig først til lensmanden på Nyborg slot, Mogens Kaas,
men af ham fik han det råd at gå til højeste eller i hvert fald næsthøjeste sted, nemlig til
selveste rigets kansler, Christian Friis. Det gjorde præsten, og det er altså hans bønlige
skrivelse til denne mægtige mand, ”Gunstige og velbyrdige herr kansler”, som ovenfor blev
citeret.
Blev bønnen så hørt?
Ja, det gjorde den. Bag på skrivelsen prentede kansleren med egen hånd:
“Kirken på Arnak fattig, hjælpes af andre, er i gæld for ny reparation.”
Med de “andre”, der skal komme til undsætning, mener kansleren andre kirker og
det blev vistnok kirken i Svanninge, der kom sin søster på Avernakø til hjælp, for i Avernakøs
regnskabsbog for 1663 står der, at “denne kirke er skyldig til Svanninge kirke 22 mark”.
Peder Jensen Hjallese oplevede ikke at se kirken færdig, for han forlod sognet i 1633,
og da var den endnu langtfra fuldendt.
Det blev i virkeligheden et meget langvarigt og sejgt arbejde for det lille sogn at få
stenkirken fuldført. Et helt slægtleds indsats måtte der til.
Endnu i 1654 manglede der noget, det ses at en skrivelse fra Frederik III, hvoraf det
fremgår, at “mange Auernachs sognemænd” har ansøgt om også i fremtiden at måtte beholde
kongetienden til kirkens brug, til gengæld lover de at få kirken bygget færdig og derefter selv
vedligeholde den. Og kirkeregnskabsbogen viser, at der så sent som midt i l670’erne er
anskaffet 300 tagsten. Med dem er formentlig kirkens tegltag endelig gjort færdigt og
kirkebyggeriet dermed fuldført.
Hvordan var kirken så kommet til at se ud?
Nedenstående tegning er et rekonstruktions-forsøg, som hviler på beskrivelser i en
gammel protokol i præstegårdsarkivet. Omtrent sådan så kirken altså ud fra sidst i l600-tallet
og frem til den store restaurering i 1870’erne.
Der var intet tårn, klokken hang på vestgavlen, der ligesom gavlen mod øst var
kamtakket. På kirkens sydside var der et våbenhus af bindingsværk -grundstenene til det ses
endnu under gangens grus. Korets murværk bestod som sagt af marksten og munkesten,
skibets sandsynligvis af marksten, dog med anvendelse at mursten, især foroven, hvor der
skulle rettes at. Anvendelsen af marksten (i dobbelt række, som i et dige) har givet murværket
et uregelmæssigt, levende præg.
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PRÆSTER I PERIODEN FRA CA. 1600 TIL
CA. 1650
PRÆSTENS JORDLØSE HUS OMBYTTES MED EN GÅRD
4. Jacob Jørgensen,1603-1629. I b1ad nr. 26 hørte vi om de tre første præster på
Avernakø. Den sidste af dem, Hans Hansen, b1ev i 1603 udnævnt til sognepræst i Fåborg,
men blev syg og døde vistnok her på øen. Den nye præst, Jacob Jørgensen var født i
Svindinge på Fyn. 1597 blev han kapellan i Horne og derfra forfremmedes han i 1603 til
embedet som sognepræst på Avernakø,
I økonomisk henseende har det dog næppe været noget avancement, for han måtte
ligesom sine forgængere nøjes med et jordløst hus og ganske små indtægter. Måske har han
haft formue at tære på det antyder i hvert fald en af hans efterfø1gere og af lensregnskabernes
oldengælds=lister fra årene 1611 til 1626 fremgår det, at han jævnthen havde lige så stort et
svinehold som bønderne, i 1613-14 havde han endog 14 svin på olden, hvilket var flere end
nogen af bønderne havde.
I lensregnskabet for 16l6-17 ses det, at Peder Hansen i Fåborg og Laurits Svendsen
sammesteds har betalt 6 mark i førlov for det gods, de arvede efter “deres moder Anne, hr.
Jacobs på Avernak”. Da den ene af arvingerne hedder Hansen til efternavn (:søn af Hans) og
den anden Svendsen (:søn af Svend), må “moder” i denne sammenhæng betyde sviger
moder. Det fremgår altså af denne regnskabspost, at Jacob Jørgensens kone hed Anne og at
hun døde i 1615 eller 1616 samt at ægteparret havde to døtre, der var gift i Fåborg. - Iøvrigt
havde Jacob Jørgensen en søster, der var gift med præsten på Drejø, Jesper Hansen.
Jacob Jørgensen kom ulykkeligt at dage. I en præsteindberetning fra 1668 hedder det,
at han “druchnede paa Korshaffns reff, der hand var i Kirchebud”. Af traditionen har det altid
været opfattet på den måde, at det var under forsøg på at forcere drejet, at han omkom. Det
må have været i 1629, for i oktober det år fik sognet ny præst.
5. Peder Christensen Bogense, 1629 - 1630. Han er den første af øens præster, hvis
personlige underskrift vi har bevaret. Den er gengivet her, så1edes som han den 26.oktober
1629 indførte den, omskrevet til
latin: Petrus Christierni Bogonius, i
biskoppens edsbog i Odense i
forbindelse med kaldelsen til
embedet her. Han angiver samme
sted sin alder: 29 år, han er altså født i Bogense ca. l600. I 1628 blev han rektor for Fåborg
latinskole og året efter præst på Avernakø, Det blev imidlertid ikke til meget mere end en
gæsteoptræden, for allerede det følgende år søgte han bort, utvivlsomt drevet på flugt at de
barske økonomiske vilkår.
6. Peder Jensen Hjal1ese, 1630-1633, er født i Hjallese ved Odense i 1602. 27 år
gammel blev han i 1629 kapellan ved Frue kirke i Svendborg og indskrev sig ved den lejlighed
i biskoppens edsbog: Petrus Jani
Hialdesøe. Året efter blev han præst
på Avernakø.
At det ved hans kaldelse til
embedet her er gået til efter kirkeordinansens bestemmelser, ved vi af hans kaldebrev, som heldigt er bevaret i bispearkivet i
Odense.

Det fremgår heraf, at midfaste søndag 1630 var syv at sognets “bedste mænd”
forsamlet i Avernakø kirke, nemlig fra Avernak: Rasmus Ibsen(Klingenberg), Peder Jensen og
Laurits Bertelsen, fra Munke: Rasmus Svendsen og Hans Andersen, og fra Korshavn: Jørgen
Rasmussen og Peder Bertelsen. Til stede var også herredsprovsten Morten Hansen, som
tillige var sognepræst i Fåborg.
Her “udvalgte og kaldede” man så “en gudfrygtig og lærd person til vor rette pastor og
sognepræst i hr. Peder Christensens Bogense hans sted” =og det blev altså Peder Jensen
Hjallese (som iøvrigt også var tilstede, for det er ham, der har ført dokumentet i pennen, det
ses ved sammenligning med senere breve fra hans hånd).
I kaldsbrevet erklærer de syv sognemænd, at de ikke har modtaget bestikkelse af den
nye præst (det hændte, at en præst skaffede sig embede ved at love at slå af på indtægterne),
og de lover at vise ham “i hans præsteembede al tilbørlig ære og lydighed, som vi er ham
pligtige, og lade ham få og nyde til sit underhold den sædvanlige rente i korn i skæppen,
tiende, offer og al anden rettighed, som vore andre afgangne sognepræster før ham fra arilds
tid har haft… og snarere forbedre end forringe det, al den stund og så længe som han igen
skikker sig imod os som han for Gud og sin øvrighed vil være det bekendt.,.”
Selvfølgelig vidste den nye præst, hvilke ringe kår han gik ind til. Måske havde han
slået sin lid til, at bønderne havde lovet snarere at “forbedre end forringe” hans indtægter. l så
fald blev han skuffet.
Det havde hidtil været skik at give præsten hans korn “i skæppen”, dvs. tærsket. Nu
bad han bønderne om at få det “i kærven”, dvs. utærsket. Derved ville han få foderhalm i
tilgift. Men de afviste ham.
På den anden side, hvis bønderne havde troet, de i Peder Jensen havde fået en ligeså
medgørlig præst som forgængerne formentlig havde været, så kom også de snart på andre
tanker. Den nye præst var ikke til sinds at affinde sig med øens ringe vilkår, hverken kirkeligt
eller præsteligt. Derfor fik han sat det byggeri i gang, hvorved den næsten hundrede år gamle
tømmerbygning skulle erstattes at en stenkirke. Og derfor gik han, da han først var afvist af
bønderne, til selve regeringens ledelse for at få sine egne vilkår forbedret.
Begge dele fremgår at den skrivelse, som Peder Jensen Hjallese i 1631 afleverede til
rigets kansler, Christian Friis. Den første del at brevet handler om kirkebyggeriet og er
allerede citeret i sidste blad. Den anden del handler om præstens egne kår, og den er
bemærkelsesværdig! Om sin bolig skriver Peder Jensen, at den
“…er et jordløst hus, så der er ikke til ager eller eng, græsning eller skov. Kongeparten
at tienden er præsten af de 17 gårde bevilget. Bønderne har den skik, at de giver præsten
noget korn i skæppen, men jeg ville gerne, at det måtte ydes mig i kærven i henhold til kgl.
majestæts brev at 1593, thi da kunne jeg føde noget kvæg med foderet, thi jeg kan ikke føde
heste dér, ikke engang fire køer. Jeg begærede tienden at dem forgangen år* med al
venlighed, men de svarede, at det aldrig skulle ske, bad mig med spot drage den vej, jeg kom,

og viste mig stranden, idet de sagde, at alle Guds ord sad ikke under min kjortel etc.
For det andet: Præsterne før mig hjalp sig vel her, men ikke af sognet, derimod af
deres fædrene arv, som bevisligt er. Den stund jeg er ung, kan jeg nogenlunde nære mig her,
men om jeg bliver skrøbelig og gammel, da er her lidet at leve af og endnu mindre at lønne en
medtjener med, dernæst om Gud gav børn, som skulle oplæres.
For det tredje: Skulle en kvinde udskydes herfra**, kunne hun intet få at leve af.
Sådanne ringe vilkår for både kirken og mig nøder mig til at ulejlige Eders Velbyrdighcd.
-----------------------------------*betyder formentlig: begærede tiendekornet af dem på denne måde, altså utærsket.
**dvs: hvis en præst dør og efterlader en enke, som også skal leve at kaldet.

****************************** (blad 31,ark 2) ********************************
Thi der er ingen (så vidt jeg er underrettet), som har så ringe vilkår som jeg eller sker
så liden ret af det, de har. At velbyrdige Hr. Kansleren heri ville være mig behjælpelig, så mig
må ske min ret, det beder jeg ganske ydmygt, anseende ikke min dristighed, men snarere min
store trang og besværlige rejse. At Gud den Almægtige vil spare og bevare Eders
Velbyrdighed med hele Eders Velbyrdigheds slægt og sådant med timelig velsignelse og evig
salighed belønne, ønsker jeg af hele mit hjerte. Amen.
Eders Velbyrdigheds underdanigste tjener
Peder Jensen Hjallese
præst på Arnach. Med egen hånd.”
Det er sjældent, at en officiel skrivelse røber så meget som denne ansøgning. De her
fremhævede linjer, hvori præsten skildrer sit sammenstød med sognemændene, er virkelig
patetiske. Med lidt fantasi kan man se dramaet udspille sig for sine øjne.
Det har formodentlig været ved et kirkestævne efter en gudstjeneste, at Peder Jensen
har forelagt bønderne sit krav, idet han -med rette har henvist til kongelige bestemmelser, der
gik tilbage til l500-tallet, og som gik ud på, at tiendekornet skulle leveres i kærven og ikke i
skæppen. Men sognemændene har, fulde af harme over denne fremmede embedsmand =og
embedsmænd har altid i bønders øjne været umættelige= påberåbt sig århundreders hævd
(sikkert tilbage til den tid, man hørte under Fåborg) og blankt afvist kravet. Mere og mere
højrøstede er de blevet, og til sidst har så præsten, som stod der ene mand imod alle, måttet
finde sig i, at sognemændene pegede mod stranden og anbefalede ham at drage den vej, han
var kommet. Der var præster nok at få, han skulle ikke bilde sig ind, at alle Guds ord sad
under hans kjole!
Man var sandelig kommet langt bort fra den værdige og velvillige tone i kaldsbrevet!
Men det skulle blive værre endnu.
I første omgang var det præsten, der trak det længste strå. Han rejste til København
og indankede sin sag for en højere instans, og der fik han medhold.
Ikke blot opnåede han at få hjælp til det fortsatte kirkebyggeri (selvom hjælpen var
lovlig karrig), han fik også medhold i sin egen sag: han fik lov at ombytte sit husmandssted

med en helgård.
Deri var der forsåvidt intet overraskende, for den gamle regel sagde, at præsten skulle
have en gård så god som den næstbedste i sognet. Det var forholdene på Avernakø, der var
helt ekstraordinære. Og da Christian 4. den 18. juni 1632 udstedte et benådningsbrev,
hvorved flere præster på Fyn og Lolland-Falster fik deres embede forbedret, var præsten på
Avernakø da også iblandt dem. Han skulle, stod der,

“have til residens en af de 6 gårde der på landet”,
dvs.han skulle have en af gårdene i Avernak, og desuden skulle lensmanden på
Nyborg slot udvise ham til brændsel 10 læs ved af Korshavn Skov uden betaling.
Altså, præsten skulle have en af de seks gårde i Avernak. Det var let nok sagt, men
hvordan skulle det føres ud i livet?
Man kunne have tænkt sig, at det var underforstået, at præsten skulle have den første
gård, som blev ledig. Men sådan var det ikke. Bønderne var jo kun fæstere under kronen,
med dem kunne man skalte og valte efter forgodtbefindende. Derfor gik det sådan til:

På den gård, som endnu i dag er præstegård (omend med betydelig formindsket
jordtilliggende), sad i 1632 to fæstere, far og søn Niels Juul og sønnen Hans Nielsen Juul.
Dem satte man simpelthen ud og flyttede dem over i det, der hidtil havde været
præstens husmandssted (men bygningsmæssigt har det selvfølgelig, både hvad stuehus og stald
angår, været betydelig anseligere end de andre husmandssteder), og så gjorde man dette
husmandssted til en halvgård ved at tildele det halvdelen af jordtilliggendet til Klingenberggården, som hidtil havde været en helgård.
Den nye halvgård, som altså bestod af den gamle præstebolig + halvdelen af
Klingenberg=jorden, blev fra nu af drevet af Hans Nielsen Juul. Bygningerne -altså den gamle
præstebolig- lå der, hvor nu udbygningerne til Peder Madsen Rasmussens gård ligger, og det
har formodentlig været et stykke af bygaden, man i sin tid havde taget ind til præstebolig.
Og præsten. kunne så flytte ind i Juul’ernes gamle ejendom, som fra nu af var den
eneste helgård (man talte nok om 6 gårde i Avernak, men i praksis var de delt i halvgårde;
den eneste, som hidtil ikke havde været delt var Klingenberggården -nu var også den delt).
At det er gået således til, kan man se af mandtalslisterne til ekstra skatter, som ligger i
Rigsarkivet, og hvori man kan følge øens mænd næsten fra år til år.
Præsten havde altså sejret. Fra husmand var han avanceret til byens eneste

helgårdsmand !
Men det tør formodes, at sejren var dyrekøbt. Ganske vist var det på kongens
befaling, at Juul’erne var sat ud af deres gård og at Klingenberggården var halveret. Men
kongen kunne man ikke ramme, ikke engang protestere overfor, præsten derimod kunne
man gøre livet surt, og det har man af et ærligt hjerte gjort. Byen har kogt af raseri, ja, ikke
blot byen, men hele øcn, for Juul-slægten var jo, som vi ved, vidt udbredt, og allerede dengang
har desuden det meste af øens befolkning været indbyrdes beslægtet.
Hvor vidt det er gået og hvilke chikanerier man har grebet til, ved vi ikke, men når
Peder Jensen Hjallese allerede det følgende år tog det drastiske skridt at frasige sig sit embede
uden at være kaldet til noget andet, hvilket fremgår af hans egenhændige skrivelse, dateret
Odense den 14. februar 1633, så må vi formode, at det er befolkningens modvilje, der har
tvunget ham bort.
Han begrunder ganske vist opgivelsen af kaldet med, at han ikke har kunnet
“behjælpe” sig i dette embede, altså ikke har kunnet klare sig økonomisk, men det er nok
rent menneskeligt, han ikke har kunnet “behjælpe” sig.
Han har simpelthen ikke kunnet være her, måske har han rent ud ikke turdet.
I første omgang måtte han nøjes med et kapellani i Bogense, men i 1641 blev han
sognepræst i Skydebjerg-Orte, og der døde han i l667.
Kun tre år fik han her på øen, men de var begivenhedsrige. Og hvordan han nu ellers
var eller ikke var, så har øen grund til at mindes Peder Jensen Hjallese som den præst, der fik
sat et nyt kirkebyggeri i gang, som skulle resultere i den smukke kirke, vi nu kan glæde os
over.
Og hans efterfølgere i præsteembedet havde i hvert fald grund til at være ham
taknemmelige. For de høstede frugterne af den kamp for en forbedret økonomi, der efter al
sandsynlighed drev ham selv fra øen.
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Fortsættelse af :
Perioden fra ca. 1600 til ca. 1650. I. Kirke, præst og degn
DEGNE
I sidste afsnit hørte vi om præsternes ekstraordinært vanskelige kår her på øen og om
hvordan de i 1632 blev forbedret.
Men havde præsterne det halvsløjt, så havde degnene det elendigt, og for dem var der kun
ringe håb om bedring. Det danske samfund var i disse århundreder i udpræget grad et lagdelt
klassesamfund, og på den sociale rangstige var degnene placeret på et at de nederste trin.
Fra 1630 har vi en indberetning til biskoppen, som viser, hvad degnen på Avernakø havde at
råde over. Det er ikke store sager:

“Et lidet degnehus, som hverken er ager eller eng til.
Degnekorn: l pund byg, 13 skæpper havre”
Til sammenligning kan anføres, at degnen på Lyø foruden sit degnekorn dog havde fire
stykker jord, hvor han kunne avle korn og også få sig et læs hø. Her på øen har degnen i hvert
fald levet på sultegrænsen og har måttet stole på, at når han ellers stod sig godt med bønderne,
faldt der lidt ekstra af til ham i ny og næ. Og så havde han havet i sin umiddelbare nærhed og
fra det kunne mangt et måltid mad hentes -vi så jo (blad 27), hvordan Per Degn i 1592 for
små penge skaffede sig en “liden gammel fiskerbåd”.
Vi kender navnene på to af degnene i denne periode og det er igen lensregnskaberne, der
kommer os til hjælp.
Af regnskabet for l6l6-17 fremgår det, at

Jørgen Degn
havde 2 svin indbrændt i Korshavn skov,
og af regnskabet for l619-20, at

Staffen Degn
havde 2 svin indbrændt i Turø skov.
Det ser iøvrigt ud til, at det lykkedes Staffen Degn at få en søn giftet ind i en af gårdene i
Avernak for af regnskabet l629-30 fremgår det, at Peder Staffensen har fæstet den halve gård i
Avernak som Jens Nielsen oplod for ham. Der er stor sandsynlighed for, at Peder Staffensen
er blevet gårdmand ved at gifte sig med Jens Nielsens datter for ifl. regnskabet betalte han 45
rigsdaler i indfæstning og dem har degnesønnen næppe selv kunnet lægge på bordet. Det må
være Jens Nielsen, der har hjulpet ham, og det må han have gjort på familieskabets vegne. —
Det var iøvrigt den gård, som nu ejes at Bernhard Andersen.
**********************************************************************
II.
BIRKETINGET
Vi hørte i blad 27 om birketinget og dets funktion, om tingstedet lige ovenfor Avernak by og
at birkedommeren i 1592 hed Niels Skegh og var gårdmand på Korshavn. Altsammen udfra
et enkelt dokument, et tingvidne fra nævnte år.
I perioden. som vi nu behandler, altså første halvdel af 1600-tal1et dukker der mere op, og
især mere spændende sager. Og det er igen lensregnskaberne, der hjælper os. Det skyldes, at
mange at de forbrydelser eller forseelser, som kom til behandling på birketinget, endte med
idømmelse af bødestraf, og disse bøder gik videre til lensmanden i Nyborg, som igen skulle
aflægge regnskab for dem overfor kronen.

Igennem regnskabernes tørre notitser om bøders opkrævning kastes der derfor lys over livet
som det levedes i landsbyerne dengang, pludselige og skarpe glimt, der viser os, hvordan
tilværelsen i et ganske almindeligt landsbysamfund med eet kunne tilspidse sig og blive
voldsom og dramatisk.

Slagsmål
Der blev drukket tæt i l600-tallet. Og det var alle, der drak, adel og borger, bonde og
præst. En ærlig rus var ingen skam, kongen selv lagde jo for, i sine velmagtsdage var Christian
IV jævnlig fuld. En adelamand, Eske Brok, har efterladt sig en dagbog, hvori han noterede
hver gang han var beruset. Men da det gik så hyppigt på, indrettede han sig lidt praktisk:
han satte et kors i dagbogen, når han havde fået sig en tår over tørsten. Var det gået lidt stærkere til, fik korset to tværstreger og en ordentlig bjørn fik i dagbogen sit eftermæle med tre
streger. Men den 20. juli 1604 tilbragte han aftenen i lystigt samvær med kongen og flere af
rigsråderne og da har han sandelig været ude på de vilde vover, for det gilde blev mindet med
fire tværstreger og tilføjelsen: Libera nos domine! -det er udlagt: Vorherrebevares!
Også i landsbyerne blev der drukket, selv den fattigste kunne skaffe sig øl og brændevin. Og resultatet udeblev ikke, vi kan se det i lensregnskaberne, for hvor øllet går ind, går
som bekendt viddet ud, og så kunne det let ske, at folk som til daglig var fornuftige og
omgængelige, gik amok og så vankede der brådne pander. “Bårdag” kaldte man sådan et
slagsmål. Skete det på bystævnet eller ved kirken, eller voldtes der alvorlig skade på en af
parterne, gik sagen til tinget og afgjordes med bøder.
Af regnskabet for l6l4-15 ses det, at Hans Jensen i Avernak har måttet bøde 2 daler

for bårdag, han gjorde med Jens Nielsen.
Hans Jensen og Jens Nielsen har haft nok at komme op og nappes om for de boede i
samme gård. De var halvgårdsmænd i den samme helgård. Deres udhuse har formodentlig
været sammenbyggede, og gårdspladsen fælles.
Forhåbentlig lærte de at holde fred, for de sad begge i deres gårde til 1629. Det var de
to nederste gårde i Avernak.
Samme år var det galt andetsteds i byen, for i den gård, som nu Arne Andreasen har,
var der en karl, som hed Jep Rasmussen, og han måtte bøde fem daler, for han slog Niels

Juell omkuld.
Det var en anselig bøde, især når man tænker på, at det var en karl, der skulle udrede
den. Men tilfældet har nok også været anset for særlig graverende, det var jo et tyende, der
havde sat sig op mod en gårdmand.
Senere er de nok blevet forsonede, det må man i hvert fald håbe, for i 1618 blev Jep
Rasmussen halvgårdsmand sammen med Niels Juell, det var i den nuværende præstegård.
Året efter (1615-16) gik det løs på Korshavn, for da måtte Niels Ibsen bøde 3 daler
for bårdag, han gjorde med Hans Madsen.
Det følgende år var Hans Madsen igen i slagsmål, og denne gang var det ham, der fik
Skylden, han måtte betale 4 daler for den bårdag han var udi med Mads Ibsen sammesteds.
Mads Ibsen skal vi høre mere om om lidt, han var åbenbart en mand, det ikke var let
at komme om ved.

Lejermål og jomfrukrænkelse
Det var ikke blot slagsmål, drukkenskaben førte med sig. Også mangt et uægteskabeligt
forhold var resultat af fuldskab. Moralen var i det hele taget præget af en vis løssluppenhed, i
hvert fald hvis man betragter den med kirkens øjne.
I l608 henvendte rigets biskopper sig til kongen med en alvorlig klagesang over
usædeligheden. Åbenlyse laster og skændsler går ustraffede i svang, hævdede de.

******************************* (blad 32 ark 2) *******************************
Utugt og hor er almindelig, der gives kvinder, som fire, fem eller ti gange føder uægte børn,
manddrab tildækkes under skin af selvforsvar, drikfældige finder sig knapt nok i at blive
formanede af kirken, overalt mærkes overdådighed ved bryllupper og andre gæstebud osv.
Samfundet blandede sig dengang i højere grad end nu i folks privatliv. F.eks. var
ethvert uægteskabeligt samleje strafbart. Lejermål kaldtes det. Eller jomfrukrænkelse, hvis
kvinden var ugift (ung pige eller enke).
I praksis gik man dog knapt så strengt til værks, man nøjedes med at give bøder for
det uægteskabelige samleje, der fik fø1ger.
I 1614 eller 15 gik det galt for Mads Michelsen i Avernak. Han måtte betale 3 daler

for jomfrukrænkelse, han havde begået med Ane Skræders.
Sølle stakkel:
Mads Michelsen var husmand. To år tidligere havde præsten i skattelisten ud for
hans navn skrevet “gammel” og “forarmet”. Gennem en lang årrække er han den eneste, der
får denne betegnelse.
Der må have været adskillige fattige på den tid, så når han alene får dette skudsmål
med sig i skattelisten, tør man nok gå ud fra, at det har været alvorligt.
Men nu havde han altså søgt trøst i sin elendighed hos skræderens enke og straks var
lovens lange arm ude efter ham. Tre daler, det har ikke været nogen spøg for en sådan
mand.
Men han overlevede det! Endnu ti år efter ses han i skatte1isten. Måske han ligefrem
fik ny livskraft ved at have avlet et barn i sin alderdom?
I 1617 skærpedes straffen for lejermål. Fra nu af skulle begge parter stå åbenbart
skrifte, og manden desuden betale en bøde på 12 rigsdaler, kvinden det halve. Men hvis de
agtede hinanden, blev bøden sat efter den gamle takst, som var lavere.
Det åbenlyse skriftemål var en alvorlig skærpelse af straffen. Det bestod i at synderne
ved en gudstjeneste offentligt gjorde afbigt. Under prædikenen skulle de ligge på knæ på
kirkegulvet mellem kor og skib, derefter skulle de, stående ved præstens side, bekende deres
synd for menigheden og erklære deres anger, og tilsidst modtog de, atter knælende,
syndsforladelsen af præsten.
Denne ydmygende forestilling -som samtidig var en offentlig forlystelse - var
selvfølgelig frygtet, og den førte til, at mange fødte i dølgsmål og ombragte barnet,
Det er sandsynligt, at kirkegængerne her i sognet en søndag i 1624 eller 25 kunne
nyde synet af to unge bodfærdige, som stod frem for menigheden og bekendte deres synd.
For af regnskabet for nævnte år fremgår det, at Laurids Jensen på Avernak betalte 1½ daler,
for han besov Johanne Hansdatter. Men det tilføjes, at han siden tog hende til ægte –og derfor
er bøden blevet så moderat.
Det samme var 1641-42 tilfældet med Rasmus Hansen på Munkø. Han “besov hans
hustru før tiden” og måtte betale l½ daler.

Anklage for hekseri
Allerede igennem det foregående har vi fået et indtryk af, at det var en barsk tid, dette
1600-ta1. Men tidens værste svøbe var dog heksetroen.
På mange punkter havde reformationen bragt fornyelse og frigøre1se, men ikke hvad
troen på djævle og hekse angår. Tværtimod, det var først efter reformationen, at hekseforfølgelserne for alvor tog fart,
Peder Palladius, en af lutherdommens førende skikkelser havde sagt:
”Du må ikke tie med nogen troldkvinde, de får nu deres rette løn… De brændte jo
for nylig en hob af dem i Malmø, i Køge og andetsteds, og nu hører vi, at der igen sidder en
flok fanget i Malmø og skal brændes.

I Jylland og i smålandene er de på jagt efter dem som efter ulve, så der på Als og
omliggende lande nys blev grebet 52 troldkvinder. Den ene røber den anden, så de følges til
hin verden.”
Det var kun alt for sandt. Den ene røbede den anden. Ingen kunne vide sig sikker,
ingen mand og især ingen kvinde. Et uoverlagt ord og et uvenskab med naboerne var nok. I
1576 var det ganske vist blevet påbudt, at trolddomssager altid skulle indankes for
landstingene, hvis dommen ved herreds— eller birketinget var gået den anklagede imod. Men
det hjalp ikke, netop i de følgende årtier tog hysteriet for alvor fart, det var som en besættelse,
et mareridt. Var anklagen først rejst, fremkaldte torturen eller blot angsten for torturen
tilståelser og ny anklager.
En dag i 1614 eller 15 fik en gårdmandskone på Korshavn sin sag for på birketinget.
Den dag stod hendes liv på spi1for naboen havde anklaget hende for hekseri.
Hun slap fra det. Naboen har åbenbart ikke kunnet få andre med sig. Og da han kom
til at stå alene med anklagen, vendte sagen sig mod ham selv. Han b1ev idømt en svær bøde.
I lensregnskabet står der:

Mads Ibsen, for han kaldte Rasmus Hansens hustru en troldkone og kunne det ikke
bevise ... 2 øksne.
Mads Ibsen, har vi hørt om før, i forbindelse med et slagsmål, han var deltager i, men
dog ikke blev dømt for. Men samme år som han blev dømt for falsk anklage for hekseri,
måtte han også bøde 3 daler for bårdag, han gjorde med Hans Hansens svend ved navn
Laurits Nielsen. Så Mads Ibsen har nok været en heftig mand, løs i munden og løs på næven.
Men hvem var det, han udlagde som heks?
Det var hans nærmeste nabokone. Igen ses det, hvor farligt det var med disse
helgårde, der blev delt i halvgårde uden at bygninger og gårdsplads blev skilt rigtig ud fra
hinanden.
Made Ibsen og Rasmus Hansen var begge halvgårdsmænd, og de havde siden 1610
boet i samme gård. Så er de jo blevet uenige om et eller andet, eller konerne er blevet det, og
så har måske Mads Ibsen haft uheld med et kreatur, og så er anklagen fløjet ham af munden,
de skæbnesvangre ord:

—Det er hende, der har gjort det, hun er en heks!
Nu gik det altså ikke så galt -ikke så galt som jeg tilfældigt så, at det omtrent på samme
tid gik med en kvinde i Vester Hæsinge, Karen Druds, for hun ”b1ev brændt for trolddoms
sag” i 1625.
Her drev uvejret over. Mads Ibsen fik en bøde, der kunne mærkes. To øksne - det er
en bøde af en anden størrelsesorden end dem, vi hidtil har hørt om.
Men siden den dag har der ikke været godt at være i de to halvgårde.
******************
Vi har hørt om nogle af de sager, der behandledes på Avernakø birketing i l600—
tallets første halvdel. Der var også en skattesag, men den gemmer vi til senere.
Hvem der var birkedommer i århundredets begyndelse, ved vi ikke, men i hvert fald
fra 1632 var det Peder Jensen i Avernak. Han sad i den gård, som Arne Andreasen nu har.
På samme tid var Jørgen Rasmussen på Korshavn delefoged.
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PERIODEN FRA CA.1600 TIL CA.1650
III
DE TRE BYLAG
Først lidt om forholdene for Danmarks bønder i almindelighed.
De nogenlunde tålelige økonomiske vi1kår, som herskede i 1500-tallets s1utning,
gjorde sig endnu gældende i de første årtier af 1600-tallet.
Ganske vist indlod Christian IV sig i 1611 i krig med Sverige men Kalmarkrigen
1611-l3 for1øb fra et dansk synspunkt tilfredsstillende og fik på kort sigt ingen alvorligere
følger.
På længere sigt derimod blev den skæbnesvanger, fordi den mellem de to nabolande
efterlod et had og en mistænksomhed, som skabte grobund for nye krige. Da Christian IV i
1625 blandede sig i Trediveårskrigen -først og fremmest for at standse de svenske erobringer i
Nordtysk1and- var det slut med de gode tider. l 1626 led de danske tropper ved Lutter am
Barenberg et sviende nederlag, og i 1627 blev Jylland plyndret, først af de flygtende danske
tropper, derpå af de kejserlige. Men det var ikke blot Jylland, der blev ramt. De kolossale
udgifter til krigsførelsen skulle dækkes og det blev de ved en udskrivning af ekstraskatter, som
først og fremmest ramte samfundets svageste part, bønderne. Med Kejserkrigen 1625 - 29
begyndte for alvor forarmningen af den danske bondestand.
I 1643 mente svenskerne, at tiden var inde til det endelige opgør med Danmark. Det
vigtigste punkt i den ældgamle rivalisering mellem de to magter var, hvem af dem der skulle
være herre i Østersøen.
I december 1643 rykkede den svenske feltherre Lennart Torstensson op i Ho1sten, i
slutningen af januar 1644 havde han besat hele Jylland. Det havde været hans hensigt at
fortsætte til Fyn og Sjæl1and, men så vidt kom det ikke. Alligevel fik hele det danske samfund
virkningerne af Torstenssonkrigen 1643 - 45 at føle, for på øerne, som ganske vist ikke havde
været krigsskueplads, havde man måttet bære byrden af soldaterudskrivninger og
indkvarteringer og dertil kom en ny regn af ekstraskatter, som oven i købet fortsatte i årene
efter krigen.
Tilmed var der i 1640’rne indtrådt en forringelse i afsætningsvilkårene for den danske
landbrugseksport. Den økonomiske forvirring, som var en følge af Trediveårskrigen, førte til
et fald i priserne på den danske eksports hovedartike1, studene. Et lignende prisfald gjorde sig
gældende for kornets vedkommende, hvad der hang sammen med, at Østersølandene og især
Rusland på denne tid gjorde sig stærkere gældende på kornmarkedet. I konkurrencen viste
det danske korn sig at være af for ringe kvalitet til at kunne holde sin pris.
Og ganske vist var det ikke store sager, der fra en almindelig dansk fæstegård kunne
blive til overs til salg, hverken af kvægopdræt eller af korn, men i bondens anspændte
økonomi havde lidt også ret.
Skatteplyndring, soldaterudskrivning, indkvartering, faldende landbrugspriser : den
ene kalamitet oven i den anden. Omsider var den danske bondestand kørt så langt ned, at det
slog tilbage på de mere velbjærgede: Herremanden måtte slå af på sin 1andgilde, præsten på
sin tiende, og i byerne var omsætningen dalende.

PÅSKESLAGSMÅLET I FAABORG 1645
Udover skattetrykket mærkede folk på Avernakø velsagtens ikke meget til de første
svenskekrige. Men under Torstenssonkrigen, da svenskerne havde besat den jyske halvø og
man frygtede, at de skulle angribe Fyn, kunne det dog ske, at folk her fra øen blev sendt ud
for at udspejde fjendens bevægelser.
Således havde borgmesteren i Faaborg påskelørdag den 5.april 1645 givet de to
brødre fra Avernak Laurits og Jørgen Bertelsen ordre til at sejle til Slien ”på kundskab“, altså
for at rekognoscere.
De forrettede også deres ærinde, men da de vendte ti1bage var vejret blevet så hårdt,
at de ikke vovede at lægge ind til Avernak, men i stedet søgte havn i Faaborg.
Hos Jens Rasmussen fandt de husly, og mer end det, for som skik og brug var kom
ølkruset på bordet, og da der foruden de nævnte også var et par mænd fra Faaborg og en pige
ved navn Johanne Nielsdatter til stede, udviklede det sig snart til et lystigt gilde, som nok ikke
gik så ganske stille af.
Hen på natten fik festlighederne imidlertid en brat ende, da en korporal gjorde sin
entre, ledsaget af to af sine mænd.
Korporalen hed Søren Wrandrup og hørte til den troppeafdeling, som var indkvarteret i Faaborg med det formål at give svenskerne en varm velkomst, hvis de forsøgte en
landgang. Og da der nu ingen svenskere viste sig, fik korporal Søren lyst til at gøre sin
militære myndighed gældende på anden vis. Irriteret over larmen fra Jens Rasmussens hus
brød han ind i selskabet og spurgte, hvad det var for en drikken og hujen de havde for her, og
hvad det var for to mænd, der sad der - hvormed han åbenbart mente brødrene Bertelsen, de
andre tilstedeværende har han sikkert genkendt.
I første omgang lod værten, Jens Rasmussen, sig ingenlunde gå på af korporalens
brøsige optræden, han bød ham velkommen og drak ham til, men da Søren Wrandrup afslog
invitationen og nægtede at drikke, blev Jens Rasmussen sur og spurgte, hvad korporalen i
grunden havde i hans hus at bestille her midt om natten, eftersom der dog ingen af hans
soldater var derinde.
Da blev korporalen grov og svarede:
“Jeg vil gå i dit hus og i dine naboers huse og i borgmesterens hus, når jeg lyster, og
jeg vil give dig en hundsfot på din næse!”
Men Jens Rasmussen blev ham ikke svar skyldig. Den hundsfot kunne han sætte på
sin egen næse, sagde han, og desuden var det bedre, om han i stedet for at forstyrre fredelige
folk hjalp til, at finde Jens Rasmus Jørgensens hund, som var blevet borte.
Det sidste var så godt som en anklage for hundetyveri, og dermed var spillet gående.
Den ophidsede korporal gik til håndgribeligheder, lyset væltede og sluktes, ølkruset gik i
gulvet og knustes, i den almindelige tumult brølede korporalen på forstærkning, idet han
kaldte resten af vagten ind, og det var vel nærmest et Guds under, at der ikke skete værre ting
end at Jens Rasmussen fik et stød i siden af en bøsse, Niels Holst fik et stød i det ene øje, og
hans pige et slag på munden.
Jens Rasmussen råbte:

“Jeg tror ikke, karle, at I kommer herind for at myrde nogen?”
Også de andre civile søgte at berolige de ophidsede soldater, og det lykkedes da
omsider. Men “dersom vi ikke havde med gode ord tjent livet, havde der i samme tumult sket
en stor ulykke”, som der står i Faaborg byrets tingbog.
Den urolige påskenat fik nemlig et retsligt efterspil, og det er derfra, vi kender til den.
Onsdag den 23. april stævnede Jens Rasmussen brødrene Bertelsen som vidner (foruden
andre tilstedeværende civile) og korporal Wrandrup som anklaget for Faaborg byting,
Det blev Laurits Bertelsen, der kom til at aflægge beretning om nattens begivenheder,
og til hans vidnesbyrd sluttede de andre civile sig. Den er den beretning, der frit er gengivet
her. Måske havde den set anderledes ud, dersom Søren Wrandrup skulle have afgivet den,
men om hans mening melder tingbogen mærkelig nok intet, så lidt som om sagens udfald.

*********************** blad 33,ark 2 ***********************
Det kan tilføjes, at brødrene Bertelsen sad i de to halvgårde i Avernak, hvoraf den ene i dag
ejes af Aage Bechsgaard, mens den anden er nedrevet -den lå mellem Bechsgaards gård og
præstegården og kaldtes sidst “Valborgs gård’.

GÅRDMÆND, HUSMÆND, INDERSTER
OG KARLE I AVERNAK, MUNKE
OG KORSHAVN
I hele den periode, vi her behandler, altså første halvdel af 1600-tallet, var øen
ligesom tidligere delt mellem to herskaber, idet

Avernak og Korshavn stadig var krongods og derfor administreredes af de skiftende
lensmænd på Nyborg slot —det drejer sig i denne periode om Jakob Rosenkrans (1601-10),
Jakob Ulfeld (1610—31) og Mogens Kaas (1631—58), mens
Munke stadig hørte under Rantzausholm, som fra 1598 til 1618 ejedes af Breide
Rantzau, og derpå af sønnen Cai Rantzau til hans tidlige død i 1623, hvorefter godset gik over
til halvbroderen Frantz Rantzau. Han druknede i 1632, og Rantzausholm tilfaldt da hans
broderdatter Sophie Rantzau, som imidlertid tre år efter døde barnløs, hvorved godset gik til
hendes moder, fru Anne Lykke. Ved hendes død i 1641 arvedes Rantzausholm af broderen
Frands Lykke, som omkring 1645 overlod det til sin søn Kaj Lykke.
Øen var altså stadig delt. Når vi alligevel denne gang - i modsætning til
fremgangsmåden i blad nr. 28 - tager de tre bylag under eet, skyldes det, at vi for denne
periodes vedkommende ved i hvert fald noget mere om Munke.
Det hænger sammen med, at der er een bestemt kilde, der i denne periode flyder
rigeligere end i nogen anden, og hvor Munke hele tiden er med, det er ekstra – skatte –
mandtallerne, altså lister med navne på skatteydere.
Som nævnt i det foregående var Christian IVs regeringstid ikke ganske gratis, en tæt
regn af ekstraskatter faldt over landet og ramte især bondebefolkningen. l 1640’rne betalte
fæstebønderne lige så meget i skat som i landgilde. For at gøre afpresningen effektiv var det
nødvendigt at fremskaffe ajourførte mandtaller. De udfærdigedes af præsterne -men ikke altid
med lige stor nøjagtighed.
Ved nogle af skatterne, f. eks. de såkaldte madskatter, hvor der skulle ydes kød og
flæsk, drejede det sig kun om gårdmændene, men ved andre skatter, f. eks. de såkaldte
“Almindelige penge –skatter”, b1ev næsten hele landbefolkningen ramt, idet der ved disse
skatter var fastsat forskellige takster for fæstebønder, inderster, håndværkere, karle på fuld
1øn, kar1e på halv løn og husmænd.
Udfra mandtallerne til disse sidstnævnte skatter skulle vi altså kunne danne os et
pålideligt billede af erhvervsudviklingen på øen i denne periode: hvor mange gårde der var
(hel- og halv-gårde), hvor mange husmænd, hvor mange håndværkere og hvor mange karle.
Som vi skal få at se, er sagen dog ikke så ligetil.
Men inden vi går i gang med skattemandtallerne, skal den bemærkning gøres, at hvad
gårdene angår, skulle det for Avernaks og Korshavns vedkommende i og for sig være tilstrækkeligt at slå op i lensregnskabernes jordebøger.
Af dem fremgår det, at der i Avernak er 6 gårde, og i Korshavn 6, år efter år det
samme, lige til l632. Efter dette år skrives Avernak for 5 gårde og Korshavn for 6 i hele resten
af perioden. Nedgangen i Avernak hænger sammen med, at det var i 1632, at kongen
overlod præsten en af gårdene der, som dermed gled ud af fæstegårdenes tal, så der ikke
skulle betales landgilde af den.

Skulle vi altså tro jordebøgerne var der endnu ved periodens s1utning, altså omkring
1650, 5 gårde i Avernak og 6 i Korshavn.
Det er imidlertid en rent formel bestemmelse, som blot siger, at der skal ydes en
landgilde, som svarer til henholdsvis 5 og 6 helgårde.
Det faktiske forhold var et ganske andet, således som allerede i blad nr. 28 antydet,
idet det der blev bemærket, at man “i hvert fald fra l590’erne var begyndt at dele gårdene i
Avernak i halvgårde”.
Om dette faktiske forhold får vi altså ikke besked i jordebøgerne, vi må gå til skattemandtallerne.
Vi kan ikke gennemgå dem alle sammen, dertil er der for mange. Fra l6l0, hvor de
begynder, og til 1650, altså for en periode af 40 år, har vi ca. 60 ekstraskattelister bevaret!
Men eftersom vi er interesseret i at få at vide, hvor langt man ved periodens
begyndelse var kommet med gårdenes deling, vælger vi det første:
Mandtalsregister til den almindelige
landeskat den 8. marts 1610
---------------------------------A v e r n a k:
l. Rasmus Klingebierg………

Laurits Mickelsen, fd

2. Anders Rasmussen………..

Mickel Andersen, halvg
Rasmus Andersen, fd

3. Laurits Lauritsen………

Bertel Lauritsen, halvg
Per Bertelsen, fd

4. Niels Juell. ………

Hans Lauritsen, fd

5. Jens Pedersen………

Rasmus Ibsen, halvg
Jep Rasmussen, fd
Mads Mickelsen, husm

6. Hans Jensen………

Jens Nielsen, halvg

1. Anders Micke1sen………

Hans Andersen, fd

2. Rasmus Lauritsen………

Christen Hansen, fd

3. Rasmus Svendsen………

Rasmus Hansen, fd

4. Hans Rasmussen. ………

Jesper Hansen, fd

5. Rasmus Lauritsen………

Laurits Hansen, fd

Munke:

********************** blad 33, ark 3 *************************
Korshavn:
1. Laurits Nielsen

Anders Hansen, husm
Hans Lauritsen, ½d
Rasmus Andersen, halvg
Morten Lauritsen, ½d

2. Hans Hansen

Laurits Nielsen, fd

3. Albret Clausen

Jørgen Juell, halvg
Svend Mickelsen, ½d

4. Rasmus Hansen

Mads Ibsen, halvg

5. Jens Mickelsen

Hans Lauritsen, ½d
Hans Andersen, ½d

6. Laurits Svendsen

Peder Hansen, ½d
Laurits Lyboe, husm

Lad os nu se nærmere på listen, idet vi begynder med Avernak.
For denne bys vedkommende er det muligt med nogenlunde sikkerhed at sige, hvilke
gårde listens nr. l,2,3 osv. svarer til idag, idet vi fra den ene ekstraskatteliste til den anden kan
følge de skiftende fæstere lige til vi kommer op til det tidspunkt, hvorfra vi i kraft af matrikler,
fæstebreve, kirkebog osv. kan føre linjen videre op til idag.
Forudsætningen er selvfølgelig, at der fra den ene skatteliste til den anden ikke er
forandret mere end eet navn. Denne forudsætning er ikke opfyldt for Munkes og Korshavns
vedkommende, så der kan vi ikke komme så langt tilbage.
Ved første øjekast ser det ud som om Avernak i 1610 består af 6 gårde. Et nøjere
eftersyn giver imidlertid et ganske andet resultat:
Gård nr. l
er Klingenberggården, som nu er nedrevet, men som lå mellem Poulsen og Harald
Andreasen. Den var endnu i 1610 en helgård. Manden hed Rasmus Hansen. Klingenberg er
et tilnavn, han har fået efter gården. Han var delefoged, og vi har tidligere, i blad nr. 27, hørt
om ham. Han havde en ”fd” ved *navn Laurits Mickelsen. “fd” betyder “fuld dreng”, dvs.
karl på fuld løn.
Gård. nr. 2
er opført som om det drejede sig om en enkelt gård, med Anders Rasmussen som
fæster. I virkeligheden er han kun halvgårdsmand, på den anden halvdel sidder Mickel
Andersen, som formodentlig er hans søn. Fra Mickel Andersen nedstammer i lige linje Chr.
Rasmussen, som idag sidder på gården, mens Børge Carlsen har den anden halvgård, og der
er altså her tale om en af de typiske Avernak’ske tvillinggårde, og det er tilmed den eneste
overlevende, i hvis bygningsanlæg man den dag i dag kan se den gamle samhørighed. — Når
Anders Rasmussen nævnes først, er det utvivlsomt fordi han er den oprindelige fæster, som
inden delingen sad med hele gården, og det er formentlig også hos ham, RasmusAndersen
(en anden søn?) er ansat som karl for fuld løn.

Gård nr3
består atter af to halvgårde. Det drejer sig om den gård, som nu ejes af Aage
Bechsgaard + den nu nedrevne nabogård, ”Va1borgs gård”. Forholdene på denne gård ligner
meget dem på gård nr. 2: Laurits Lauritsen, som sidder for den halve gård og nævnes først, er
formodentlig fader til den anden halvgårdsmand, som hedder Bertel Lauritsen. Kar1en på
fu1d løn, Per Bertelsen, er søn af Bertel. Per Bertelsen blev iøvrigt senere gårdmand på
Korshavn, mens tvillinggårdene her gik over til to a n d r e sønner af Bertel Lauritsen, nemlig
Laurits og Jørgen Bertelsen, som vi tidligere i dette blad har hørt om i forbindelse med
slagsmålet i Faaborg.
Gård nr. 4
er en helgård -og er forøvrigt den eneste gård i Avernak, der vedblev at være det indtil
dette århundrede. Det er nemlig den gård, der i 1632 blev præstegård. 1 l6l0 var den endnu
fæstegård. Her sad Niels Jue1. Til medhjælp havde han en karl på fuld løn, Hans Lauritsen.
Gård nr. 5
er atter en tvillinggård, indtil for nogle år siden den mest typiske i Avernak, det er
nemlig den, hvis ene halvdel Arne Andreasen idag besidder, mens der af den anden halvgårds
bygninger kun er en rest tilbage. - I 1610 sad Jens Pedersen på den ene af halvgårdene,
Rasmus Ibsen på den anden. Også her var der en karl på fuld løn, Jep Rasmussen.
Gård nr.6
er også delt. Det drejer sig om de to halvgårde, som dengang var de “nederste” i
Avernak by, Tinggården og Bernhard Andersens gård. I 1610 sad Hans Jensen på den ene
halvgård, Jens Nielsen på den anden.
Der er altså ikke tale om 6 gårde i Avernak, men om 10, nemlig 2 helgårde og 8
halvgårde.
Men hvor stærk var adskillelsen mellem halvgårdene? Var der virkelig tale om to
gårde?
Hvor gennemført adskillelsen var, lader sig idag ikke sige. Det er da sandsynligt, at
der i den første tid efter en gårds deling var et stærkt arbejdsfællesskab mellem de to
halvgårde, især hvor der var tale om far og søn, og det er vel også en nærliggende tanke, at
den karl, der nævnes på de fleste af tvillinggårdene, udnyttedes til begge halvgårdes drift.
Men at der -i hvert fald som regel- har været tale om en reel deling af gårdene, viser
fæstebrevene, hvoraf det ældste er det, hvorved Jens Nielsen i Avernak (gård nr. 6) i 1593
betalte 4 øksne i indfæstning af den halve gård, som Jørgen Lauritsen døde fra.
Og dertil kommer det afgørende argument, at delingen af gårdene i reglen blev af
varig karakter. I de fleste tilfælde blev tvillinggårdene helt uafhængige af hinanden, også
bygningsmæssigt. Og såvidt jeg kan se, er der i Avernak kun eet eksempel på, at en allerede
delt gård for en tid påny blev drevet som en helgård -for så atter at blive delt, mens der i
Korshavn måske er to eksempler.
Det var nu gårdene. Men hvor mange husmænd var der i Avernak by i 1610?

************************* blad 33 ark 4 *************************
Tilsyneladende kun een, nemlig den Mads Mickelsen, som er nævnt mellem gård nr.
5 og 6. Ham kender vi i forvejen, for det var ham, der i 1614 fik 3 daler i bøde, fordi han
havde ligget i med Ane Skræders (se blad nr. 32). - I de følgende skattelister, indtil 1624,
nævnes han adskillige gange, og hver gang med tilføjelsen “ghs”, dvs. ”gadehus”. Det betyder,
at han havde et hus på byens gadejord og virkelig var hvad vi ville kalde “husmand uden jord”.
At “husmand” dengang brugtes i flere andre, for os vildledende, betydninger, skal vi senere se
prøver på. Hvad han har levet af, ved vi ikke. At han begik jomfrukrænkelse med Ane, som
nok var enke efter en skræder, er jo ikke, ligefrem noget bevis på, at han selv gav sig af med
skræderiet, men det var ellers en af de hyppigste beskæftigelser for gadehusmændene. Han
kan også have gået på dagleje hos bønderne.
Når vi nu går videre til

Munke
ser vi straks, at forholdene der er betydelig lettere at overskue:
der er 5 helgårde, som hver har en karl på fuld løn. — Tilsyneladende ingen husmænd.
Desværre kan vi, eftersom der for Munkes vedkommende i flere tilfælde er mere
end eet navn udskiftet i to på hinanden følgende skattelister, ikke med bestemthed sige, på
hvilke gårde de i 1610-listen nævnte mænd sad. Dog er der en vis sandsynlighed for, at nr. 2,
Rasmus Lauritsen, var fæstebonde i den gård, som Peter Jørgensen har.
Det mest iøjnefaldende er, at ingen af gårdene i Munke er delt, et træk, der som
bekendt gør sig gældende helt op til nyere tid.
Hvordan kan det være, at alle gårdene i Avernak og halvdelen i Korshavn blev delt,
mens Munke-gårdene forblev udelt?
Det var ikke, fordi helgårdene i Munke var mindre end i de andre byer. Skyldes det
da, at gårdmændene i Munke simpelthen var enige om at bevare gårdene som helgårde -eller
skal årsagen søges hos herskabet, således at forstå, at mens lensmanden i Nyborg accepterede
gårddelingen i Avernak og Korshavn, tillod de skiftende godsbesiddere på Rantzausholm ikke
noget tilsvarende for Munkes vedkommende?

Korshavn
Gård nr. l er delt i 2 halvgårde, det samme er tilfældet med nr.3 og 4, hvorimod nr.2,
5 og 6 er helgårde.
Altså 3 helgårde og 6 halvgårde -ialt 9 gårde.
På Korshavn dukker en ny betegnelse op, nemlig ”½d”, dvs. ”halv dreng”, hvilket vil
sige karl på halv løn. Af dem har nogle af gårdene 2, ialt er der 6. På en enkelt af gårdene er
der en karl på fuld løn.
Så er der to “husmænd”, øjensynlig knyttet til hver sin af gårdene. Men spørgsmålet
er så, om de er, hvad vi ville kalde husmænd. En nærmere undersøgelse vil snart vise, at det
er de ikke.
Vi tager Anders Hansen først. Han ser ud til at være knyttet til gård nr. 1. Men i de
følgende skattelister, til og med l63l, er han opført for sig selv og med tilføjelsen “ghs“, så han
altså skulle have sit eget fæstehus på gadejord, og han kaldes snart Anders Hansen, snart
Anders Skræder, så det ser ud ti1, at han har været selvstændig husmand og har drevet et
håndværk, som har kunnet give ham i hvert fald en del af levebrødet.

Men godmorgen! Som bilag til skatteregnskabet for 1632 finder vi et tingsvidne,
udstedt på Arnakke birketing den 25. september 1632, og af det fremgår det, at

Laurits Nielsen på Korshavn har fået otte dannemænd til at bevidne, at skønt Laurits
Nielsen så sent som forrige år, var blevet afkrævet skat for Anders Hansen Skræder, så er det
faktiske forhold, at skræderen i en seks års tid har været død. Desuden boede han ikke i et
gadehus, men
“sad til herberge i en (anden) mands gård, eftersom hans hustru oplod sin gård for
forskrevne Laurits Nielsen, derfor var dette dem bevilget af gården deres livstid”
-hvilket formentlig vil sige, at Anders Skræders kone først havde været gift med en
gårdmand på Korshavn. Da han døde, giftede hun sig med Anders Skrædder, som imidlertid
ikke var i stand til at overtage gården, hun overlod derfor fæstet til Laurits Nielsen imod, at
hun og hendes nye mand, altså skræderen, fik husly på gården så længe de levede.
Anders Hansen Skræder var altså i virkeligheden aftægtsmand på en af gårdene.
Det samme gælder utvivlsomt den anden “husmand” Laurits Lyboe, som er knyttet til
gård nr. 6, som Laurits Svendsen sidder for.
Det fremgår nemlig af lensregnskabet for l605-06, at Laurits Svendsen har betalt 43
daler i indfæstning for den gård på Korshavn, som Laurits Lyboe har opladt for ham. Laurits
Lyboe er da gået på aftægt.
I disse to tilfælde betegner “husmand” altså folk, som sidder på aftægt eller i hvert
fald har sikret sig aftægts-bolig.
Men i talrige andre tilfælde står “husmand” i skattelisterne for “halvgårdsmand”!
Tager vi f. eks. skattemandtallet for 1618, finder vi dær 4 mænd i Avernak og 3 i Korshavn
betegnet som husmænd, mens de samme mænd i det foregående års skatteliste kaldes
halvgårdsmænd - hvad de vitterligt var.
Lettere bliver det ikke derved, at halvgårdsmænd i enkelte tilfælde kaldes “inderster”,
et ord, som i almindelighed betegner folk, der bor til leje i et hus eller del af et hus på en gård
(f eks daglejere eller aftægtsfolk). Det kan dog også anvendes til at betegne medbrugere af
gårde, som havde flere brugere og det er altså i denne betydning, det enkelte gange anvendes i
øens skattelister.
Med hensyn til gårdene, fortsattes i Avernak udviklingen med delingen af gårdene,
idet præsten, som hidtil havde boet i et hussted, i 1632 fik overladt den gård (nr. 4), som Niels
Juell -og på det tidspunkt tillige sønnen Hans Nielsen Juel - havde siddet i, og Juell’erne fik i
stedet præstens hussted, som forvandledes til en gård (nu: Bent Rasmussen) derved, at den fik
tillagt halvdelen af Klingenberg-gårdens jord.
Fra 1632 var derfor alle Avernaks fæstegårde halvgårde.
Noget anderledes gik det på Korshavn. Der blev 3 af gårdene bevaret perioden
igennem som helgårde og tre som halvgårde, mens de 3 resterende halvgårde fordeltes på to
gårde, som således hver blev på trekvart størrelse.
En mandtalsliste fra 1658 (vi har ikke nogen præcis fra 1650) viser, hvordan
gårdfordelingen var ved udløbet af den periode, vi her behandler. For Avernaks
vedkommende tilføjes ude til højre det nummer, som gårdene havde i den foregående liste fra
1610:
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Avernak:
Laurits Bertelsen
Jens Jørgensen
Peder Jensen
Rasmus Christensen
Rasmus Rasmussen
Rasmus Lauritsen
Rasmus Christensen
Anders Michelsen
Laurits Hansen
Anders Christensen

½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr

nr. 3
nr. 5
nr. 1
nr. 2
nr. 6

Munke:
Peder Rasmussen
Laurits Hansen
Albert Rasmussen
Hans Andersen
Hans Hansen
Korshavn:

1 gdr
1 gdr
1 gdr
1 gdr
1 gdr

Michel Rasmussen
Niels Lauritsen
Hans Jensen
Rasmus Nielsen
Jørgen Lauritsen
Bunde Andersen
Peder Hansen
Laurits Pedersen

¾ gdr
¾ gdr
½ gdr
½ gdr
½ gdr
1 gdr
1 gdr
1 gdr

Hvordan de to trefjerdedels gårde på Korshavn er opstået, er det ikke muligt i
enkeltheder at gøre rede for. Men vi kan se, at manden på nr.2 Niels Lauritsen, i 1628
fæstede “den halve gård på Korshavn,som hans fader Laurits Nielsen for armod frastod” for
24 rigsdaler. Og så kan vi se, at han i 1642 fæstede “1/4 gård i en gård på Korshavn” for 18
rdl.
Der kan være grund til at knytte et par bemærkninger til indfæstningen fra 1628.
Der stod altså, at Niels Lauritsen fæstede den gård, som faderen Laurits Nielsen
afstod.
At sønnen således overtog fæstet efter sin fader, har utvivlsomt været almindeligt. Af
de ialt 20 bevarede indfæstninger fra Avernak og Korshavn i denne periode er der 7, hvor det
udtrykkeligt siges. I 4 andre tilfælde siges det ikke, men navnene sandsynliggør det (f eks:
Hans Nielsen Juell følger efter Niels Juell). Men også iblandt de sidste 9 indfæstninger kan
der være ti1fæ1de, hvor fæstet er blevet i familien uden at det kan ses nu, f eks hvor den nye
fæster har giftet sig med enken efter den forrige eller med hans datter.
For det andet stod der i indfæstningen fra 1628, at Laurits Nielsen frastod sin gård
”for armod”.
Det kunne se ud til, at slutningen af 1620’rne har været en kritisk tid (som følge af
skattetrykket?) for det var også i l628, at Hans Jensen for 30 rdl fæstede “den øde halvgård på
Korshavn, som Hans Hansen fradøde”. Ser man nu efter i skatte1isterne må Hans Hansen

formodes at være død i 1626, og i så fald stod gården a1tså ledig i to år, før det lykkedes at få
nogen til at overtage den.
Og det var også i 1628, at Anders Mickelsen på Avernak for 35 rdl fæstede den halve
gård, som ”hans fader Mickel Andersen for armod oplod for ham.”
I mandtallet fra 1658 er der kun tale om gårdmænd. Men formentlig var der på
denne tid stadig et gadehus i Avernak, og desuden et på Korshavn, omend det sidste måske
ikke i 1658 var beboet.
Med hensyn til Avernak har vi allerede hørt om en gadehusmand Mads Mickelsen,
som imidlertid nævnes sidste gang i mandtallerne i 1624 og formodent1ig er død på den tid.
Men ifølge lensregnskabet fæster Hans Rasmussen i 1635 et gadehus i Avernak for 2
daler. Mærkeligt nok nævnes han ikke i skattelisterne, men han er muligvis fader til den
“gadehusmand uden kvæg og bæster”, som nævnes fra 1664 og som hedder Rasmus Hansen.
Ham får vi meget at høre om senere, han var nemlig både skræder og tingskriver. Han boede
i det hus, som 1å hvor nu Hertel Andersens garage ligger. Da der i det meste af l600-tallet
synes kun at have været eet gadehus i Avernak, kan det formodes, at det var her, også Mads
Mickelsen boede i århundredets begyndelse. I så fald står vi her ved byens ældste og i lang tid
eneste hus-sted.
Hvad husmænd på Korshavn angår, har vi fra 1654 som bilag til skatteregnskabet et
tingsvidne fra Arnakke birketing, hvori det bevidnes,
At ”Rasmus Skræder på Korshavn var ved døden afgangen på tredje år siden”
Her har man altså igen måttet værge sig mod fortsat opkrævning af skat på en afdød.
Men i modsætning til tingsvidnet fra 1632 er der her ingen benægtelse af, at afdøde har
beboet et gadehus, hvad der tværtimod synes at blive bekræftet derved, at der i selve
skatteregnskabet, hvor der henvises til dette tingsvidne, står: ”Rasmus Skræder på Korshavn
forarmet og øde“
Henimod slutningen af den periode, vi her behandler, havde der altså været et
gadehus i Korshavn, hvori der boede en skrædder. I 1654 var huset ubeboet, men at det
stadig opretholdtes, fremgår af matriklen 1661, hvor der under Korshavn står: ”et gadehus
uden sæd”.
Situationen omkring 1650 var altså:

Avernak:
Munke:
Korshavn:

10 halvgårde
1 gadehus
præstegården
5 helgårde
degneboligen
3 helgårde
3 halvgårde
2 trefjerdedelsgårde
1 gadehus

------Men hvordan var det i denne periode gået med øens skove ?
Til besvarelse af dette spørgsmål har vi to kilder, nemlig o1dengældslister og
opgørelser over salg af træ til brænde.

**************************** blad 33, ark 6 ****************************

OLDENGÆLDSLISTER
Af oldengældslister (om dette begreb, se blad nr 28) har vi fra denne periode 13
bevaret, så det ville blive alt for omfattende at gennem gå dem alle, kun enkelte karakteristiske
træk skal fremhæves.
Interessant er således listen fra 1611. For her er Avernak skov slet ikke med, den har
åbenbart ikke kunnet yde olden af nævneværdig betydning, derimod har Turø skov været
overordentlig givtig, for dær har folk fra næsten alle øerne i det sydfynske øhav haft svin
indbrændt, derib1andt 7 mænd fra Avernak, 1 fra Munke og 1 fra Korshavn, ia1t har
mændene her fra øen haft 48 svin gående på Turø. — I Korshavn skov har 4 mænd fra
Avernak og 4 fra Korshavn haft ialt 49 svin.
I 1613 har øens skove været godt med igen, for det år har 69 svin gået på olden i
Avernak skov, der er endog en mand fra Drejø, der har haft et enkelt svin gående dær! Og i
Korshavn skov har ialt 101 svin gået på olden, og foruden Korshavnerne selv er der 1 mand
fra Faaborg, 1 fra Bjørnø, 2 fra Drejø og 1 fra Avernak, der har haft svin indbrændt.
I 1616 har ialt 15 mænd haft 62 svin på olden i Avernak skov. I listen her er der en
kuriositet. Det ses nemlig, at Mickel Andersen og Anders Færgemand i fællesskab har betalt
for 4 + 4 svin. Hvis man nu venligst blader tilbage og ser på mandtalslisten fra 1610, gård nr.
2 i Avernak, vil man se at Anders Rasmussen og Mickel Andersen sad i samme gård som
halvgårdsmænd, førstnævnte antagelig fader til sidstnævnte. Det kunne altså se ud til, at det er
Anders Rasmussen, der her kaldes Anders Færgemand og at altså en af byens gårdmænd
havde gjort det til sit bierhverv at sejle for folk og evt. også bringe de dengang sjældne brevskaber frem og tilbage.
Samme år, a1tså 1616, havde ialt 19 mænd 104 svin indbrændt i Korshavn skov.
Og dermed et det slut med Avernak skov i oldengældslisterne. De følgende år
nævnes kun Korshavn.
F.eks. har i 1623 både Avernak og Korshavn mænd haft svin på olden i Korshavn,
men kun 36 svin ialt. En mand fra Avernak har 3 svin i Turø skov og en anden 3 svin i
Holmedrup skov.
1625 har 7 mænd fra Korshavn og 2 fra Avernak haft ialt 66 svin i Korshavn skov, og
1630 er der 35 svin på olden, men kun mænd fra Korshavn har fået adgang.
I l630’rne optræder der pludselig to takseringer: 1634 takseres Korshavn skov til 20
svins olden, som bevilges Korshavn mænd til deres egne svin til en takst af 2 mark pr svin. Og
i 1637 takseres skoven til 30 svin, og samme vilkår fastsættes.
I 1641 er der 24 svin på olden i Korshavn skov, og det er sidste gang, vi i lensregnskaberne hører om oldengæld.
Der tegner sig altså en tydelig linje:
Ved århundredets begyndelse er både Avernaks og Korshavns skove ganske vel ved
magt, omend Korshavnskoven -ligesom vi så det i l500-ta1let- yder mest.
Men fra 1616 synes Avernak skov ikke at yde olden mere og med skoven på
Korshavn går det tilbage, så den i l630’rne kun kan yde olden til 20-30 svin.
Når Avernak skov fra 1616 glider ud af oldengældslisterne, kan det dog muligvis have
en anden årsag end skovens forringelse, det skal vi vende tilbage til om lidt.

SALG AF TRÆ TIL BRÆNDE
Også over salget af træ fra skovene findes der i lensregnskaberne en lang række
opgørelser -tretten ia1t- og af de fremgår det1igesom af oldengælds1isterne, at Korshavn skov
er størst. I adskillige år er den ene om at levere træ til både Korshavn og Avernak.
Iøvrigt var udbudet af træ stærkt svingende fra år til år, det var nemlig dels udgået træ,
dels vindfæ1der, der solgtes, så efter en voldsom storm blev dcr særlig store leverancer (uden
at prisen af den grund faldt, så der må have været stærk efterspørgsel); f. eks. solgtes der 183
læs brænde fra Korshavn skov i 1627, og det er mange gange det normale, men så kunne der
også blive ikke blot 56 læs til mændene på Korshavn og 56 til Avernak, men også 24 læs til
mændene på Bjørnø og 47 til Drejø! (de har ordentlig sejlet det sydfynske øhav tyndt, både
med svin, der skulle på olden, og med træ!)
Også i l634 var der stort salg. ... af det træ, “som er faldet i den store storm næst
forleden”. I alt blev der solgt 150 læs det år.
Denne opgørelse fra 1634 er, sammen med den følgende fra 1635, særlig interessante
derved, at vi i dem får meddelt en række stednavne, og det er første gang, vi møder stednavne
på øen, bortset fra de tre bynavne.
I begyndelsen af listen får vi at vide, at Laurits Bertelsen, Jørgen Bertelsen og deres
moder Appelonne Bertels fik 9 læs brænde i Arnacke Kirkeskov.
Længere nede i listen kommer der en hel række navne:

Mensmose… Mensbjerg… Fattig Ende… Kilde Ager... Sønderholden ved Bøgelund...
Albølle Vejen... Blackestente... Arnacke Vesterskov...
Og tilsidst i listen får vi at vide, at fogeden i Avernak har fået brænde “ på hans eget
mål i Vesterskov”.
Opgørelsen fra 1635 ser sådan ud:
“De 8 mænd på Korshavn fik i Korshavn skov hver 4 læs….
De 10 mænd i Avernak i deres egen skov hver 3 læs….
Ligeledes er faldet i Korshavn skov ...
Nok 2 små vindfæ1der på Bøge1und og Kistegraven ......
som bønderne dær i lige måde til ildebrændsel forundt er. ”

32 læs
30 læs
6 læs
12 læs

Måske er det et tilfælde, at der i denne opgørelse står, at de 10 mænd i Avernak har
fået 3 læs hver i deres egen skov - i stedet for “i Avernak skov”, men når man sammenholder
sætningen med oplysningen i 1634-opgørelsen, at fogeden i Avernak har fået brænde i sit eget
mål i Vesterskoven (som må formodes at have ligget der, hvor “Skoven” i Avernak stadig
ligger), så kunne der synes at være en mulighed for, at mændene i Avernak -måske omkring
1620- har fået skiftet deres skov og hver fået sit “mål” i den, og at det er grunden til, at
Avernak skov er gledet ud af oldengældslisterne, idet man muligvis ikke betalte oldengæld af
de svin man havde gående på sit eget mål i den udskiftede skov.
Hvad stednavnene angår, er nogle af dem kendt fra senere kilder.
F. eks. kendes fra udskiftningskortet 1825 Mensmose (Mønsmose), Mensbjerg og
Kilde Ager på Korshavn.
Hvad de andre stednavne angår, ville jeg være taknemmelig for at få at vide, om
nogen af dem endnu er kendt og brugt.
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SALVEKRUKKE
For en del år siden fandt Niels Jørgensen, Avernak, ved pløjning på marken lige overfor
smedien -dvs. omtrent på det sted, hvor øens gamle tingsted må formodes at have ligget— en
ganske lille lerkrukke, kun 5,4 cm.
høj (her altså gengivet i mere end
dobbelt størrelse). Han forærede
den til Jørgen Christensens søn
Søren Christensen, Esbjerg, hos
hvem den nu befinder sig.
Det er en såkaldt “Salvekrukke“,
lavet i Rhin-egnene i l500- eller
første halvdel af l600—tallet og
derefter eksporteret til Danmark,
formodentlig som en slags emballage, idet selve krukken har været
yderst billig og ikke har haft selvstændig betydning.
Det egentlige var indholdet, som kan
antages at have været medicinsk
salve.
Den lille krukke, som altså er en
slags hilsen til os fra de folk, som
levede her for 3-400 år siden (måske
er den tabt på en af de tingdage, vi i
det foregående har hørt om), er et stykke stentøj.
Den er lavet på drejeskive af fint slemmet, stærkt kvartsholdigt ler, hvorefter den har
gennemgået en meget hård brænding. Til sidst er den pyntet med en saltglasur, som har givet
den en brun1ig og glansfuld overflade.
Som det forhåbentlig fremgår af tegningen, er krukken et par steder blevet en smule
beskadiget, men stort set er den sluppet fint fra sit lange ophold i Tingagrene, og har imens
gennemgået en smuk forvandling fra ganske dagligdags emballage til en værdifuld og morsom
antikvitet.
***********************************************************************

ARVESØLV
I Carl Falks eje findes en meget gammel og meget smuk ske,
nedarvet gennem flere, måske mange generationer her på øen.
Det er en såkaldt “renæssanceske“, karakteristisk ved det smalle
skaft, som på dette eksemplar er riflet og afsluttes med en fin
skulpturel dekoration, en stiliseret drueklase.
På ske-b1adets overside er Kristi monogram indgraveret:
I H S, de første tre bogstaver i navnet IESus, men stavet på græsk
(H er på græsk=E). Den vandrette streg over bogstaverne er
forkortelsestegn.
Det er ret almindeligt at se Kristi monogram anbragt netop på
dette sted på renæssanceskeer som denne. Mere ualmindelig er
kronen, som ses ovenover -meningen er vel, at man derved har villet
betegne Kristus som himmelkongen.
På undersiden (se nederste tegning) findes en inskription:

“PEDER IPSØN 1647”. Desværre er det ikke lykkedes i
skattelisterne i Rigsarkivet at finde netop dette navn, men fra sidst i
1570’erne til 1615 sad der en Rasmus Ibsen i den gård i Avernak,
som nu Arne Andreasen har det halve af, fra 1612 til engang i
1650’erne sad der en anden Rasmus Ibsen i K1ingenberggården, og
hans broder Mads Ibsen var omkring 1615 gårdmand på Korshavn,
så Ibsen-navnet var ret udbredt på øen på den tid.

Om det “H M”, der ses over
denne inskription, er
sølvsmedens initialer eller
hentyder til en af skeens ejere,
lader sig vel ikke med
sikkerhed afgøre.
”K L D“ står formodentlig
for Karen eller Kirsten Larsdatter.
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PERIODEN FRA CA. 1650 TIL CA. l700
I.
KIRKE, PRÆST OG DEGN
---------------------------------HVAD SOGNETS ÆLDSTE BOG FORTÆLLER -

De to bøger, der ses på tegningen, befinder sig på landsarkivet i Odense. De er begge fra
Avernakø og begge fra 1600-tallet. Og begge har ført en lidt omskiftelig tilværelse og været lige
ved at gå tabt.
Den øverste er sognets ældste bevarede kirkebog, dvs. den bog hvori præsten indførte de
kirkelige handlinger: dåb, trolovelse, vielse og begravelse. Den omfatter årene fra 1686 til
1732. Eftersom kongen allerede 1646 gav ordre til, at alle præster skulle føre kirkebog, har
der sikkert været en endnu ældre, som imidlertid er gået tabt. Samme skæbne var nær
overgået den, vi ser her, det fremgâr af en notits, som præsten Laurits Hyltoft i 1773 har gjort
foran i bogen og hvori han meddeler, at “denne gamle Kirke Bog har været borte herfra
Meenigheden over 20 Aar”. En præsteenke havde fået den med sig, da hun forlod øen, men
Hyltofts svoger, som var sognepræst i Svendborg, havde fundet den og leveret den tilbage.

Den underste af de to bøger er sognets ældste bog, den er påbegyndt 1662 og afsluttet
1687, og det er den, vi i hele dette blad skal beskæftige os med.
Den er indbundet i pergament, som er svøbt uden om tynde træplader for at stive bindet
af. På bogens ryg er der med sirlige bogstaver prentet ”Auernacke Kirke Bog”, men det er i
virkeligheden ikke en kirkebog i ordets almindelige betydning, det er derimod en kirke regnskabs – bog, som indeholder årlige oversigter over Avernakø kirkes indtægter, udgifter og
gæld.
Også denne bog var nær gået tabt. I 1687 blev den overført til Hvidkilde slot (se herom
sidst i bladet). På det tidspunkt var kun mindsteparten af protokollens sider beskrevet. Og på
Hvidkilde har man åbenbart syntes, at det var synd med alle disse dejlige ubeskrevne blade,
for i 1824 tog man den gamle bog i brug igen. Den måtte nu gøre tjeneste som regnskabsbog,
dels for godsets leverancer af træ fra skovene, dels for huslejeindtægter og
vedligeholdelsesudgifter vedrørende et par huse under Hvidkilde. Disse regnskaber standser i
l842, og hvad der siden er sket med bogen, vides ikke, kun at den i 1915 blev indleveret til
landsarkivet af “H. Rasmussen”.
Det er altså denne bog, vi nu skal blade i. Og da skal det straks indrømmes, at det lyder
ikke særlig spændende med sådan en regnskabsbog. Alligevel vil det nok vise sig, at der fra
dens omkring firsindstyve beskrevne sider lader sig fiske en hel del interessante oplysninger
og i tilgift får vi endda en kuriøs historie.
Men først må vi vide lidt om

Baggrunden
for sådan en regnskabsbog:
Allerede i middelalderen var der truffet den ordning, at der ved enhver kirke skulle være to
kirkeværger, valgt blandt sognets bedste mænd. De skulle sammen med præsten, der
fungerede som en slags tredje kirkeværge, bestyre kirkens økonomi, altså sørge for, at
indtægterne kom ind som de skulle, og at de efter hensigten anvendtes til kirkens
vedligeholdelse og drift.
Ved reformationen i 1536 beholdt man denne ordning. Men for at forhindre sløseri med
kirkens midler udstedte regeringen i løbet af det følgende århundrede en række forordninger,
hvorved øvrigheden sikrede sig en bedre kontrol med kirkeværgernes administration. 1643
gav Christian IV således ordre til, at det årlige regnskab skulle indføres i en forseglet
regnskabsbog.
På den tid, der her er tale om, var det stiftamtmanden og biskoppen, der reviderede
regnskaberne. Derfor finder vi blandt revisorernes underskrifter i Avernakø
kirkeregnskabsbog et så fornemt navnetræk som vor store salmedigter Thomas Kingos. Han
var biskop over Fyns stift fra 1677.
Den første oplysning, vi henter ud af den gamle regnskabsbog, drejer sig om de i denne
periode siddende

Kirkeværger
De skulle ifølge lovens bestemmelse være “vederhæftige Dannemænd” hvilket vil sige, at
de for det første skulle have deres økonomi i orden, så de var i stand til at svare enhver sit, og
for det andet skulle være hæderlige og uberygtede. De hørte med andre ord til “sognets
bedste mænd”.
Og hvem var det så?
I 1662, da regnskabsbogen begynder (vi ved altså ikke, hvor længe de havde siddet i
stillingen), var det

Rasmus Christensen og Per Rasmussen.

***************************** blad nr. 35, ark 2 *******************************
Rasmus Christensen var gårdmand i Avernak. Uheldigvis var der to mænd i byen af det
navn, men det er sandsynligt, at det var den ældste af dem, der var kirkeværge, og
sandsynligheden forøges derved, at denne ældre Rasmus Christensen på denne tid var blevet
helgårds mand og det var han den eneste i Avernak, der var (bortset fra præsten). Han sad
nemlig efter Peder Jensens død (se gård nr. 5, blad 33, ark 5) i den gård, som Arne
Andreasen nu har, p l u s den nu udflyttede tvillinggård. Han har derfor utvivlsomt været en
stor mand i byen.
Per Rasmussen var gårdmand i Munke. Han sad i den gård, som Harald Christensen nu
har.
Sidst i 1660’erne fratrådte de stillingen. Hvad Per Rasmussen angår, kan han godt have haft
en overordentlig gyldig grund, det fremgår nemlig af skattemandtallerne, at han. er død
omkring dette tidspunkt.
Men Rasmus Christensen levede mange år endnu. Hvad der har bevæget ham til at
fratræde som kirkeværge, ved vi ikke, men vi har da lov at gætte. Og nu var det sådan, at
stillingen som kirkeværge ganske vist var et ærefuldt hverv, men her på øen var det tillige
belastende. Det kunne godt give bekymringer! For kirkens indtægter var ikke for store.
Udgifterne til den årlige vedligeholdelse og drift kunne nogenlunde klares, men de store
gældsposter var der ikke midler til at skaffe af vejen, så kirkeværgerne har nok haft deres hyre
med at holde kreditorerne hen. Undertiden måtte de endda selv skyde penge i foretagendet.
I hvert fald, fra sidst i 1660’erne trådte to nye kirkeværger til. Det var

Rasmus Rasmussen Klingenberg og Niels Andersen.
Den første, Rasmus Klingenberg, var gårdmand i Avernak, han sad i den nu nedrevne
Klingenberggård. Ham kommer vi til at høre mere om senere, for han var tillige birkedommer, og han har været den tids mest fremtrædende mand på øen.
Mærkeligt er det, at også den anden kirkeværge var fra Avernak. Han sad i den gård, som
Chr. Rasmussen nu har. Man skulle synes, det havde været rimeligere at tage den anden
kirkeværge fra et af øens andre bylag.
Endnu mærkeligere: da Rasmus Klingenberg døde i 1685 eller begyndelsen af 1686, blev
der ikke udnævnt ny kirkeværge i hans sted. De sidste par år var Niels Andersen alene om
hvervet.
Når vi nu går over til at se nærmere på de årlige opgørelser, så begynder de hver gang med

Kirkens indtægter
De faldt i to grupper, de “visse” og de “uvisse”. Skematisk kan vi stille det således op:
A. Visse indkomster:
1. Midsommertiende. Den erlagdes, som navnet siger, ved Sct.Hans-tide, og den bestod af
lam og lidt penge.
Som regel var det 4 lam, og de indbragte, efter de varierende priser, fra 4 til 8 mark ialt.
Pengebeløbet, der kom ind som midsommertiende, varierede også - fra 1 mark til 6 mark
og 12 skilling for at nævne yderpunkterne.
Og så dukker der i de tre sidste regnskaber en ny post op, nemlig gæs. Det første år 7, det
andet 9 og det tredje 8 gæs. De kunne sælges for 8 skilling pr stk.
I alt indbragte midsommertienden omkring 10 mark om året.

2 Tiendebyggen. Den betaltes efter høst, bestod hvert år af 12 tdr. byg og var langt den
største indtægtskilde for kirken. Ganske vist afhang det beløb, der kom i kirkens kasse, af de
svingende kornpriser, men taksten nåede dog intet år under de 5 mark pr. td., og tre år var
den oppe på 8 mark.
Tiendebyggen indbragte altså mellem 60 og 96 mark -bortset fra det enestående år 1684,
da byggen kunne sælges for 15 mark og de 12 tdr. altså indbragte 180 mark.
B. Uvisse indkomster:
1. Jordefærdspenge. Det var penge, der erlagdes som en afgift til kirken ved enhver
begravelse bortset fra præster, degne og kirkeværger, de kom gratis i jorden.
Denne indtægtskilde var virkelig uvis, for der var år, hvor slet ingen kom i jorden (hvad
der, i en parentes bemærket, tyder på, at øen havde færre indbyggere dengang end i dag).
For voksne betaltes der 1 mark og 2 skilling, for børn 9 skilling. For at tage et enkelt
eksempel, så betaltes der i 1678 jordefærdspenge for:

Laurits Bertelsen
Niels Larsens hustru
Rasmus Albertsens barn
1 gammel quinde

1 mk 2 sk
1 mk 2 sk
9 sk
1 mk 2 sk

Børnedødsfaldene var hyppige. F.eks. døde der i 1676 fire børn, ingen voksne. Den store
børnedødelighed var den ene af de faktorer, som bidrog til at holde folketallet nede i disse
århundreder. Den anden var de smitsomme sygdomme, kopper og pest, som man stod
magtesløs overfor. En sorg og en gru uden lige må det have været, når disse dødens fugle slog
ned over et sogn. Det skete for Avernakøs vedkommende i l685. I det år døde der 17 —
sytten — voksne, hvilket vil sige flere end der normalt døde i løbet af et helt årti.
2 Fæstepenge af stolestader. Man havde faste pladser i kirken, idet hver gård havde sin bænk eller “stol”, som det i kirkesproget kaldes.
Når en ny mand rykkede ind i en gård, fæstede han ikke blot gården, men også den “stol” i
kirken, som traditionelt hørte til den. Han betalte 3 mark til kirken, og han og hans familie
havde så ret til bænken, så længe han sad for gården.
Alligevel var der ofte splid og spektakel om de bedste pladser i kirken - det skal vi senere høre
mere om.
Når vi nu fra indtægterne går over til

Kirkens udgifter,
kan vi passende begynde med dem, der kom øen selv til gode og som bymændene derfor kan
formodes at have betalt tiende til med glæde.
Nogle af disse udgifter var årligt tilbagevendende:

Til Viin og Brød
2Vox1ius
Kirchen at meje og feje og Ornamenterne at holde reene

24 mk
20 mk
3 mk

Disse tre poster kommer hvert år igen, og priserne er hele tiden de samme — inflationen
havde endnu ikke holdt sit indtog. At “meje og feje” kirken vil simpelthen sige at holde den
ren, og “ornamenterne” er kirkeinventaret, især altertavle og prædikestol.

****************************** blad nr. 35, ark 3 ******************************
Så er der de varierende udgifter — det er dem, der går til kirkens vedligeholdelse.
Vigtigst var det jo at holde kirken vedlige “på tag og fag”. Det er tidligere omtalt, at
der i 1675 anskaffedes 300 tagsten. Men allerede et par år efter er det blevet nødvendigt at
gøre noget ved taget igen, for da er der for 1 mark og 11 skilling anskaffet “27 tagsteen, som
blev indstukken hvor fornøden gjordes”.
Kirkens murværk har ofte trængt til reparation, f.eks. i 1678, da “Muurmesteren” fik
4 mark for “adskilligt flikkeri paa Kierchen”. Tre år efter fik kirken en større omgang, for da
blev den overalt spækket og kalket. Arbejdet tog 12 dage og murermesteren fik 24 mark + 12
mark i kostpenge. To “arbejdskarle” fik 28 mark tilsammen. Der gik 12 tdr. kalk med,
foruden nogle spækkesten, 8 læs sand, l balje og 2 spande.
Inde i kirken har det åbenbart især været stolene, der har været udsat. 1677 gik der 3
mark til at “flij” (reparere) nogle stole, “som vaar brøstfeldig”. To år efter var det igen galt, for
da blev der givet 6 skilling ud til “Søm at forbedre Kierchestollene”, og 1683 blev der atter
slået søm i, denne gang for 8 skilling.
En række nyanskaffelser har det været nødvendigt at foretage. Således blev der i 1675
anskaffet en ny alterdug til 18 mark, og nogle år senere en messesærk. Til sidstnævnte medgik
der 13 alen lærred, som kostede 19 mark og 8 skilling, dertil kom tråd og syløn, der beløb sig
til 2 mark.
1675 anskaffedes en ny “Ligbahr “ (ligbåre) til 10 mark, 1681 en stige til 6 mark.
Kirken har åbenbart været aflåst (hvad den nu i mange år ikke har været), for i 1678
har man givet 6 skilling for “Kierchens Laas at lade fli”.
1675 blev en ny Kirche Rist anskaffet. Den kostede 12 mark. Det var en tremmerist
af jern, der blev anbragt ved indgangen til kirkegården, hvor den blev lagt over et hul i jorden.
Meningen var, at den skulle forhindre svinene i at trænge ind på kirkegården, hvor de var
slemme til at rode gravene op.
Risten ville imidlertid ikke være megen nytte til, hvis kirkegårdsmuren ikke holdtes
ved magt, og netop på denne tid må den have været slemt forfalden, for fra og med 1679 er
der hvert år blevet opsat 2, 3 eller 4 favne kirkegårdsmur, “som vaar nedfalden”.
Et andet regelmæssigt tilbagevendende arbejde bestod i at opfylde grave inde i kirken.
I den periode, kirkeregnskabsbogen omfatter, er der ialt blevet fyldt 20 grave op. Det har vel
fortrinsvis været præster, degne og kirkeværger med deres familier, der har fået deres sidste
hvilested inde i kirken, hvad der regnedes for det fornemste. Disse kirkebegravelser kunne på
varme sommerdage sprede en frygtelig stank i rummet, så det var ikke uden grund, at balsambøssen med sit vellugtende indhold hørte til det faste udstyr ved kirkegangen.
Det var nu de udgifter, som kom øen selv til gode. Ubehageligere var det med en
række poster, som betød, at pengene gik ud af sognet.
Der var cathedraticum på 6 mark til biskoppen, og visitatspenge til provsten, ligeledes
6 mark. Der var salær til stiftskriveren på 4 mark, og der var salær til stiftskriverens skriver, l
mark og 8 skilling.
Med hensyn til disse poster kunne man dog trøste sig med, at man fik en slags ydelse
for pengene. Værre var det med studieskatten på 6 mark, som gik til universitetet, for ikke at
tale om de ydelser, det pålagdes alle kirker at betale til Fredericia og Korsør kirker samt, ved
periodens slutning, til Christianshavns kirkes opbyggelse. De gode mænd på Avernakø har
nok ikke fundet det særlig opbyggeligt at skulle betale til andre kirker - de, som selv var alt for
få til at klare byggegælden ved deres egen kirke.

Det ses da også, at det har knebet svært med at få disse afgifter erlagt, så restancerne
hobede sig op - og dermed er vi ovre i det bedrøvelige kapitel, som hedder

Kirkens gældsposter
Nu skal der ikke gås i detaljer med den sag, det bliver alt for omstændeligt. Kun de
vigtigste poster skal nævnes.
Det fremgår at regnskabsbogen, at Avernakø kirke i begyndelsen at 1660’erne skyldte
til Svanninge kirke……………………………… 220 mark
til stiftskriver Rasmus Andersen…………….. 60 mark
til generalkommissær Plum….……………….. 48 mark
- ialt altså 328 mark. Uden tvivl er der tale om rester af den gæld, som var stiftet i 1631 og
følgende år i forbindelse med rejsningen af den nye kirke af sten (se blad nr. 30).
Nu var 328 mark langtfra noget svimlende beløb, men dog stort nok for en kirke som
Avernakø med de alt for få tiendeydere, og vi ser da også, hvordan disse gældsposter bliver
hængende år efter år.
Undervejs er der dog et enkelt lyspunkt:
Som tidligere omtalt indbragte tiendebyggen i 1684 15 mark pr. tønde i stedet for de
sædvanlige 5—8 mark, og de 180 mark, som derved indkom, skyndte man sig at betale til
Svanninge kirke, hvorved kirkens alvorligste gældspost blev nedbragt til 40 mark.
For at gøre en lang historie kort, så var situationen ved regnskabsbogens afslutning i
l687 den, at kirken stadig skyldte kommissær Plum 48 mark, gælden til Svanninge kirke var
som sagt nedbragt til 40 mark, til gengæld havde kirkeværgen Niels Andersen 50 mark til
gode, og til den anden kirkeværge Rasmus Klingenbergs enke skyldtes der 48 mark, hvortil
kom forskellige restancer, ialt beløb kirkens gæld sig til 306 mark, så man kan ikke sige, at
stillingen var blevet meget forbedret siden begyndelsen af 60’erne.
Tilmed fremgår det af en indberetning til rentekammeret i København vedrørende
“Kongelig Majestæts Kirker udi Fyen” — den er fra 1686 — , at Avernakø kirke på det
tidspunkt var “temmelig brøstfældig”.
Så man skulle ikke synes, det just var nogen guldfugl, herremanden på Hvidkilde
havde skudt, da han af kongen fik overdraget Avernakø kirke.
Det var, hvad der skete i 1687, og det er selvfølgelig grunden til, at Avernakø kirkes
regnskabsbog standser netop dette år. For dermed var det slut med det folkelige selvstyre,
som regnskabsbogen trods al provstelig visitats og biskoppelig revision — er et vidne om.
Befolkningen på Avernakø havde mistet deres egen kirke, magten lå nu på Hvidkilde
slot.
Det gik heldigvis ikke stille af. Derom skal der fortælles i blad nr. 36.

******************************* blad nr. 35, ark 4 *****************************

Præstens og degnens koner i strid om de bedste pladser i kirken
Vi kommer nu til den kuriøse historie, som på side 2 blev stillet i udsigt.
På et af de første blade i kirkeregnskabsbogen findes følgende højtidelige overenskomst
indført:

Der står:
Anno 1666 den 16 Novembr: har Præsten i Arnache oc hans Deign giort et venligt
bytte med en stoel, som er at Deignens Kone skal staae i den stoel i Arnache Kirche, som
ligger til Præstegaarden, oc haffve de to første stader ved gangen; oc dette skal holdis Mand
effter Mand Evindelig, hvilchet vi med vore hænder her underskreffne bekræffter oc
stadfester.
Hans Lauritsen
PL

mppa

lorendtz Cornelij
Egen hand
Degen jbjdem

Hans Lauritsen var øens præst. ”P L” er forkortelse af det latinske Pastor loci, dvs. ”stedets
præst”. ”mppa” er forkortelse af det ligeledes latinske manu propria, dvs. ”med egen hånd”.

Lorents Corneliussen var øens degn. Han har muligvis gået i latinskole, i hvert fald ser det ud
til, at han har haft ambitioner i retning af at føre sig frem som en belæst mand, siden han giver
sit efternavn den latinske form ”Cornelii”. Og ganske vist skriver han ikke ”manu propia”,
men på godt dansk ”Egen hand” (altså: “med egen hånd”), men til sidst kommer han i tanke

om, at han hellere må spille lidt igen med sine latinske muskler og skriver derfor ”degn
ibidem“, dvs. degn sammesteds. Dog skal det indrømmes, at “ibidem” og andre latinske
gloser var almindeligt brugt i datidens dokumenter, så måske gør jeg degnen en smule uret.
Men hvad er nu baggrunden for overenskomsten?
Man sad efter rang i kirken, og for den tids mennesker var det af uhyre betydning
hvor de fik deres pladser. Hvis der var en herregård i sognet, sad herskabet derfra øverst
(men ofte havde de deres eget pulpitur, højt hævet over folket). Derefter kom præstens
familie. Derpå gårdene. Husmændene kunne ikke sikre sig bestemte pladser, men måtte
tage, hvad der blev tilovers, og nedenfor dem kom daglejerne og staklerne.
Med hensyn til degnekonens plads var der nogen usikkerhed. Der var egne af landet,
hvor hun blev henvist til en plads neden for gårdene, men øverst blandt husmændene. Andre
steder rangerede hun lige efter præstegården.
Trods de ret stramme bestemmelser kom det ofte til kiv og spektakel om de bedste
pladser, og det var næsten altid på kvindesiden, det var galt. Det var ikke nogen sjældenhed at
se to kvinder ryge i totterne på hinanden og udkæmpe veritable slagsmål ude på kirkegulvet.
Det var også en yndet spøg at mase sig ind i stolen og sætte sig på skødet af den, der havde
taget en plads, man mente rettelig tilkom en selv. Hvis den, der sad øverst, var et velvoksent
fruentimmer, kunne situationen blive ubehagelig nok for den underste, hvor meget hun end
søgte at befri sig ved at stikke en nål dybt i kødet på det uvelkomne skødebarn.
Nu vil jeg ikke påstå, at det er kommet til sådanne optrin i Avernakø kirke. Jeg vil
gerne understrege, at vi intet ved om, hvad der er gået forud, det eneste vi har, er den ovenfor
gengivne overenskomst.
Men når vi tager i betragtning, hvad der udfoldede sig af scener i hundreder af kirker
landet over, og ligeledes tager hensyn til den i vore øjne ligefrem komiske højtidelighed i
overenskomsten, så er det nærliggende at antage, at det er gået temmelig voldsomt til mellem
præstens og degnens koner. Og det er ligeledes nærliggende at antage, at præsten og degnen
omsider har sagt til hinanden:
“Nu kan vi ikke have det postyr og den forargelse længere. Nu sætter vi to os over et
krus øl, og så laver vi en overenskomst, hvorefter vore qvindfolk sig haver at rette!”
Det er iøvrigt en mærkelig overenskomst, for degnekonen får ikke blot plads i
præstegårdens stol, hun får endog de to pladser nærmest ved gangen, som var de fornemste.
Det har i sandhed været en skikkelig præst. Ja, han har afgjort været mere end skikkelig, når han oven i købet forpligter sine efterfølgere i embedet, mand efter mand, til at
overholde aftalen –evindelig.
Vi ved da også andetsteds fra, at Hans Lauritsen var “svag og skrøbelig”. Han har
sikkert glædet sig til at forlade denne ufredelige verden — hvad han da også gjorde kort tid
efter.
Men han havde i hvert fald sørget for, at efterfølgeren, altså den første “mand” i
embedet efter ham selv, var gjort bekendt med aftalen, måske endda havde erklæret sig
indforstået med den. For den højtidelige overenskomst er ganske tydeligt —det viser
håndskriften— ført i pennen af den Jens Christensen Bang, som i marts måned samme år var
blevet kapellan hos Hans Lauritsen med løfte om ved hans død at efterfølge ham i embedet.
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KIRKEN OVERGÅR TIL HVIDKILDE
1687
Det er almindelig kendt, at Avernakø kirke en tid lang hørte under Hvidkilde. Men
hvordan og hvornår gik det til, at den - sammen med en række andre kirker her på egnen,
blandt andet Drejø, Lyø og Strynø - tilfaldt herremanden dér?
Da Peder Tommerup i begyndelsen at 1800-tallet var præst på Drejø, beskæftigede
han sig med øens historie, og også han måtte da stille sig dette spørgsmål.
Han kunne ikke finde dokumenter derom, men af en ældre mand på øen fik han at
vide, at kirkerne på Drejø, Avernakø og Strynø af kongen var skænket admiral Gabel på

Hvidkilde som belønning for den tapperhed, han viste mod svenskerne i søslaget ved
Femern.
Nogle år senere, omkring 1830, sad præsten på Avernakø, Hans Henrik Bondo, og
syslede med dette sogns historie og han har samme forklaring — hvad enten han nu har hørt
de gamle her på øen fortælle det eller har læst det i Tommerups bog om Drejø. Avernakø
kirke blev, siger han, af kongen foræret til en krigsøverste ved navn Gabel som belønning for

den tapperhed, han viste i krigen mod Svensken.
Det var altså den forklaring, man her på øerne gav og den er da smuk. Der er bare
det kedelige ved den, at den ikke holder.
Sandheden er mere prosaisk. For ganske vist var det til en mand af slægten Gabel, at
kongen overdrog kirkerne, og ganske vist var det også en Gabel, der udmærkede sig mod
svenskerne ved Femern, men den Christian Gabel, som ved Femern førte en dansk flåde
afdeling til sejr, havde ikke noget med Hvidkilde at gøre, desuden var det i 1715, han vandt
søslaget og da havde kirkerne allerede i 28 år hørt under Hvidkilde.
Det gik sådan til:

Christoffer Gabel (1617—73), som i slutningen af 1660’erne var Danmarks ledende
statsmand havde med ypperlig forretningssans forstået at mele sin egen kage, hvad han i kraft
af sine høje poster i samfundet havde rig lejlighed til. Han efterlod sig derfor en anselig
formue, som blandt andet bestod i gældsfordringer til kronen på tilsammen 136.689 rigsdaler.
Det var for at slippe ud af denne gæld, at Christian V. den 12. november 1687 overdrog
Gabels søn, Valdemar Christoffer Gabel, en del jordegods og en række kirker, hvoriblandt
Ollerup og Hundstrup foruden de allerede nævnte på øerne.
Sådan gik det til : ø-kirkerne røg med i puljen, da gammel gæld skulle ud af verden.
Der var hverken søslag eller tapperhed i den sag, men en højtstående embedsmands smartness på den ene side og statens kroniske pengetrang på den anden.
Avernakø kirke hørte altså nu under Hvidkilde. Det betød, at øens præster i fremtiden skulle kaldes af herremanden dér, og at den del at tienden, som kaldtes kirketiende
(eftersom den skulle anvendes til kirkens vedligeholdelse), fra nu af skulle udbetales til ham.
Det er klart, at øens bønder som hidtil selv havde kaldet deres præster og selv
bestyret kirken, følte dette som et oprørende indgreb i deres rettigheder. Imidlertid var det
ikke andet end hvad der skete så mange andre steder i landet, så der var ikke meget håb for
disse almuesmænd om at opnå noget ved at protestere mod den enevældige konges
dispositioner.

Men der var endnu en part i sagen, og han var højere på strå. Det var nemlig

herremanden på Egeskov. Han hed Niels Krag, og han var ikke så ganske uinteresseret i øens
forhold, eftersom hans fader, Otte Krag, havde erhvervet den fra kronen.
Med andre ord: alle Avernakøs gårdmænd var på dette tidspunkt fæstebønder under
Egeskov. Niels Krag betragtede derfor øen som “sin”, og at manden på Hvidkilde nu skulle
have kirken, ka1de øens præster og inddrive kirketienden, det anså han for en grov
krænkelse.
Han sendte derfor den 12.november 1687 - hvad der må kaldes omgående - en
skrivelse til rentekammeret (svarer nærmest til indenrigsministeriet plus finansministeriet idag)
og en anden skrivelse direkte til kongen.
Han gjorde heri gældende, at bønderne på Avernakø og Drejø (også på sidstnævnte ø
ejede Krag al jorden) selv havde bygget deres kirker og holdt dem vedlige og desuden havde
afstået jord til præsten, som han kunne leve af.
Med en lidt ejendommelig logik appellerede han på dette grundlag til lederne af
rentekammeret: de kunne nok se, hvilken skade det ville volde ham, altså Niels Krag, dersom
skødet skulle stå ved magt. Han anmodede dem derfor om at hjælpe ham med at få
Avernakø og Drejø kirker strøget af skødet.
Men var argumentationen i skrivelsen til rentekammeret lidt ejendommelig, så var
den ikke meget bedre i den til kongen, for her anmodede Krag om, at “mine bønder” måtte
bevare den frihed, de hidtil havde haft, og ikke belastes med tiende, da de i så fald ikke ville
være i stand til at betale deres skatter til kongen.., Ak ja, skatterne var alle dage et ømt punkt,
men hvad de havde med sagen at gøre, ses ikke klart, eftersom bønderne hele tiden havde
betalt deres kirketiende og der ikke i den henseende skulle ske forandring.
Niels Krag fik da heller ikke noget ud af sine skrivelser. Kongen bad kammerkollegiet
(lederne af rentekammeret) undersøge sagen, og de kom selvfølgelig til det resultat, at “det
retteste er, at bonden giver sin tiende og patronen holder kirken vedlige”, med andre ord: det
kongelige skøde skulle stå ved magt.
Det var jo kedeligt nok, men hvad værre var: sagen truede med at få et alvorligt
efterspil.
Da nemlig kammerkollegiet for at finde ud af Avernakø kirkes ejendomsforhold
dykkede ned i de gamle dokumenter, stødte de i matriklen af 1664 på den oplysning, at
kongetienden fra Avernakø udgjorde 12 tdr. byg årlig, men det fremgik ikke af regnskaberne,
at den var betalt. Og ganske vist stod der i ekstrat - matriklen af 1680, at kongetienden* skulle
være delt mellem kirken og præsten, men der var ikke nogen henvisning til noget kongebrev,
hvorved denne bevilling skulle være givet.
Derfor skrev kammerkollegiet i september 1688 til amtsskriveren i Nyborg med
besked om at undersøge sagen, og hvis kirkeværgerne eller præsten på Avernakø ikke kunne
fremlægge bevis på, at de havde ret til at beholde kongetienden, så skulle den indkræves for

alle de resterende år.
Nu brændte tampen. Nu skulle beviserne på bordet. Nu kom det øjeblik, som
bønderne på Avernakø må have set frem til med skræk. De vidste nemlig godt, at der var lusk

i sagen.
*om kongetiende, se blad 26

******************************* blad 36, ark 2 ********************************
Derfor opbevarede de selv kirkens dokumenter, i al gedulgthed. Det fremgår af den i
sidste blad omtalte kirkeregnskabsbog, hvor præsten Jens Bang på en af de første sider har
skrevet:
”Kirkens breve og kongelige benådninger findes ikke i kirkeskabet, men nogle af

mændene har dem hos sig fordulgt“!
Og i bispearkivet i Odense ligger en barsk skrivelse, som biskoppen i 1668 har sendt
Jens Bang. Heri får præsten besked om ”med forderligste”, dvs. snarest at komme til Odense,
medbringende kirkens dokumenter. Biskoppen tvivler ikke om, at de, der har dokumenterne
hos sig, nok skal udlevere dem, “såfremt de ikke vil tage imod den skade og viderværdighed”,
som vil følge af at holde dem tilbage.
Men om de virkelig blev udleveret, ses ikke, kun fremgår det af en påskrift på brevets
bagside, at det er “læst for menige Arnacke sognemænd”.
Når bønderne var så ømme over kirkens dokumenter og holdt dem ”fordulgt” hos
sig, havde det sine gode grunde:
De vidste, at hvis dokumenterne kom frem i lyset, ville det blive afsløret, at de i
virkeligheden ingen ret havde til at beholde kongetienden. Den var aldrig blevet dem bevilget,
ved noget kongebrev. Det afgørende dokument manglede.
Nu, i 1688, var der imidlertid ingen vej udenom, undersøgelsen gik sin gang. Præsten
og kirkeværgerne fik besked om at møde på amtstuen i Nyborg, medbringende deres beviser
for, at kongetienden var bevilget øen, og da de ikke mødte, blev ordren gentaget. De mødte
stadig ikke. Af gode grunde: de havde ingen beviser at møde med.
Det så sort ud.
Da tog Niels Krag til Egeskov et nyt initiativ. Han lod fire af øens mænd kalde til
Sallinge herreds ting, og der aflagde de — med oprakte fingre og så sandt Gud hjælpe dem —
ed på, at så langt de kunne huske tilbage, var der ikke betalt kongetiende fra Avernakø. Det
fik Niels Krag tingsvidne på.
Og til yderligere bestyrkelse af bøndernes vidnesbyrd fik han præsten Jens Bang til at
udfærdige en skriftlig erklæring, som gik ud på, at så længe han havde været præst på øen, ja,
så længe nogen på øen kunne erindre, var der ingen kongetiende blevet hverken krævet eller
ydet.
Og da samtidig en undersøgelse at de gamle regnskaber såvel på amtstuen i Nyborg
som i rentekammeret i København viste, at der virkelig ikke, så langt man kunne finde tilbage,
var indbetalt nogen kongetiende fra øen, ja, så drev uvejret alligevel over. For selv om
bønderne egentlig ingen ret havde til kongetiende, så var det både ved tingsvidnet og ved
regnskabseftersynet bevist, at de havde hævd på øen, og derved lod man det forblive.
Hvordan og på hvilket tidspunkt det så fra først af er gået til, at Avernakø har kunnet
beholde sin kongetiende, er det umuligt at sige. Allerede i blad 26 blev den formodning
fremsat, at det skyldtes “smitte” fra Lyø. Dér havde man nemlig en kongelig bevilling.
Den var fra 1555, og den gav øen ret til at beholde sin kongetiende og dele den
mellem kirke og præst.

Kirkens tilstand og udseende, da
den overgik til Hvidkilde
Om kirkens tilstand på dette tidspunkt får vi besked i en lille protokol i Rigsarkivet.
Den er fra 1686, altså året før Hvidkilde fik kirken, og den handler om “Kongelig majestæts
kirker udi Fyen”. Ved hjælp af den kan vi også drage sammenligninger mellem Avernakø
kirke og de andre kirker på øerne her omkring.
Om Drejø kirke læser vi her, at den er “temmelig ved magt“, og at den har en
beholdning på 385 mark og 10 skilling.

Strynø kirke er ligeledes vel ved magt. dens beholdning er knapt så stor, men dog på
70 mark og 13 skilling.

Lyø kirke er ”temmelig vel vedligeholdt” og dens formue er på 287 mark og 14
skil1ing.
Så1yst ser det ikke ud på Avernakø. Kirken her er nemlig “temme1ig brøstfældig” og
den har ingen formue, men tværtimod en gæld på 160 mark og 4 skilling.
(Hvis det kan trøste, så er der andre kirker i stiftet, det står endnu værre til med f.eks.
er Bregninge kirke på Ærø “helt brøstfældig“)
Med hensyn til kirkens udseende på den tid kan der henvises til tegningen i blad 30.
Men der er et par ti1føjelser at gøre.
Jeg har nemlig siden da fået kendskab til en udtalelse om kirken, som findes i
Matrikels - ekstrakten af 1680.
I den står der, at der på Avernakø findes
”en liden kirke foruden våbenhus og klokketårn”.
Vi ved, at våbenhus af bindingsværk senere fandtes, og vi ved også, at det lå der, hvor
det på tegningen, er anbragt, men det er altså bygget til efter 1680.
Den anden tilføjelse drejer sig om klokketårnet. Der skulle altså ifølge matrikelsekstrakten fra 1680 ikke være noget klokketårn, og det svarer godt nok til tegningen i blad 30.
Det mærkelige er imidlertid, at det af tingbogen for 3. juli 1715 fremgår, at øens
daværende degn, Ole Lauritsen i et løftet øjeblik havde sagt til en af konerne i Avernak:
“Jeg vil give noget dertil, at jeg måtte få nogle kanaljekvinder hængt i klokketårnet, da
ville jeg hænge din kanaljekvinde øverst!”
Der må altså i 1715 have været i hvert fald en slags klokketårn.
Nu kunne det jo tænkes, at dette “klokketårn” var bygget engang i tiden mellem 1680
og 1715, men i et kirkeregnskab fra ca. 1662 hedder det, at der er betalt 12 mark for “fire
fodstykker til klokkehuset”.
Det “klokkehus”, der her er tale om, har altså 4 jordgående stolper, og det er da
formodentlig det samme som det ”klokketårn”, som degnen i 1715 vil se nogle af øens
kvinder hængt i. - Og når det i matriklen af 1680 hedder, at der intet klokketårn findes, så må
der åbenbart her være ment det, som vi kalder et “kirketårn”, altså et muret tårn.
Vi ved, at klokken senere blev ophængt i vestgavlen som vist på tegningen i blad 30.
Men den var altså formodentlig fra den i 1575 kom til øen og i hvert fald til et stykke ind i
1700-tallet anbragt i en klokkestabel eller et klokkehus, som sandsynligvis har været
fritstående, men dog kan have stået op ad vestgavlen.

******************************* blad 36, ark 3 ********************************

Den nye altertavle
Selvom kirken altså i 1680’erne var “temmelig brøstfældig”, havde den dog ikke i alle
henseender nødig at skamme sig. For det var ikke så længe siden den havde fået ny altertavle.
Den nye tavles rammeværk var ligesom prædikestolen skåret i eg, og det var i den
stilart, som kaldes brusk - barok, en overgangstil mellem renæssance og barok.
Karakteristisk for bruskbarokken er blandt andet, at “de bånd, hvormed konturerne
trækkes op, fyldes med knopper og ændrer karakter, så de kan minde om levende
blækspruttearme med deres rækker at sugekopper”, hvad der passer godt på altertavlen i
Avernakø kirke (se tegningen på næste side).
Efter disse stil-elementer at dømme er altertavlen skåret og opsat engang i tidsrummet
1650-1675. Den er altså nu 300 år gammel, men der er undervejs sket en beklagelig forandring med den:
Det oprindelige maleri, som forestillede den hellige nadver, blev i 1880 kasseret, og i
stedet blev en kopi af Tizian’s “Skattens mønt” indsat.
Man må give stiftets daværende biskop, Engelstoft, ret i, at det “passer dårligt til den
gamle opstalt“. På tegningen har jeg derfor forsøgt at genindsætte nadveren.
Men hvem har bekostet altertavlen?
Vi ved det ikke. Billig har den ikke været, og eftersom kirkens indtægt var ringe og
dens formue-forhold slette (den stadige gæld efter stenkirkens rejsning), er det usandsynligt, at
pengene kan være taget af kirkens egne midler.
Derfor er det mere nærliggende at tænke sig, at det er en privatmand, der står bag
anskaffelsen. Men var der på øen i denne periode nogen, der var så velhavende, at en sådan
udgift kunne komme på tale?
Ja, der var en, men vistnok også kun een, det var præsten Jens Christensen Bang.
Muligt er det da, at det er ham, der har skænket tavlen, kirken til pryd og sig selv til varigt
minde.

PRÆSTER I ANDEN HALVDEL AF 1600-TALLET
7. Hans Lauritsen Kerteminde, 1633—1666.
I blad 31 er der fortalt om øens sjette præst, Peder Jensen Hja1lese. Det var ham, der
i kraft af et kongeligt magtbud rykkede ind i en af Avernaks helgårde, med beklagelig virkning
for manden, som hidtil havde boet der, han måtte nemlig flytte hen i præstens husmandssted
og fik så jord tillagt fra en anden af byens gårde.
Det var en omvæltning, vi må formode blev husket længe at folk på øen og skabte en
voldsom misstemning over for præsteembedet. Det har ikke været nemt for Hans Lauritsen
at blive øens præst i den situation.
Dertil kom, at bygningen af den nye stenkirke var sat i gang, men langt fra fuldført.

******************************* blad 36, ark 4 ********************************
Og bedre blev det jo ikke af, at det var i Hans Lauritsens tid, svenskekrigen og den
dermed følgende pest, 1657 - 60 forarmede landet.
Oven i alt det andet indtraf tilmed en personlig katastrofe:

Præstegården brændte, og Hans Lauritsens indbo gik op i luer.
Det var en dag i 1660 den røde hane galede over Avernak. Det blev den sorteste dag i
byens historie: tre gårde nedbrændte.
Blev der tudet i byhornet for at kalde folk sammen til hjælp? Blev der ringet med
kirkeklokken? Det var ikke nødvendigt, en tyk røgsøjle forkyndte for hele øen, hvor galt det
var fat. På bypladsen har der været sort af mennesker fra byen, fra Munke, til sidst også fra
Korshavn, rædselslagne og afmægtige har de stået der og set flammerne bryde sig vej gennem
alle tagene, eet frådende og brølende ildhav.
Det var hos Jens Jørgensen, ilden brød ud. Han boede i den gård, som nu er
afbrækket, “Valborgs gård”. Derfra bredte ilden sig til tvillinggården, som den var
sammenbygget med og hvor Laurits Bertelsen boede (nu Aage Bechsgaard), og til
præstegården, som lå på den anden side. Den nedbrændte “på en times tid”, og præsten fik
intet reddet.
Tre familier var hårdt ramt. For de to fæstebønders vedkommende var hjælpen at
finde i bylaget, det skal vi senere vende tilbage til. Præsten måtte gå til kongen med en
underdanig ansøgning, og det gjorde han.
Og den 27. juni 1661 underskrev Frederik III på Københavns slot en opfordring til
alle kirker i Fyens stift, “som befindes at være ved middel og forråd” om at hjælpe præsten på
Avernakø med 2 rigsdaler hver, da han ved præstegårdens brand “udi armod skal være
geraaden”. Ligeledes opfordres alle gejstlige i stiftet til at vise kristen kærlighed mod denne
deres brandlidte medkristne og i lige måde komme ham til hjælp “med nogen undsætning”.
Men hvor mange kirker og hvor mange præster var, netop på dette tidspunkt, lige
efter svenskekrigens og pestens ulykker, ved middel og formue? Ikke engang fra sin egen
kirke fik Hans Lauritsen de to rigsdaler, men kun en.
Han formåede da heller ikke at få præstegården fuldt genopbygget.
Tre år efter branden var der opført to huse på 21 fag, og stuehuset på 15 fag er under
opførelse, men der manglede endnu en lade på 15 fag, og den havde præsten ikke midler til
at rejse. Endnu ved sin død var han ikke færdig med byggeriet.
Måske fik han ved branden sit knæk. Det er allerede i blad 35 nævnt, hvordan aftalen
med degnen om stolestade i
kirken synes at være indgået
af en svag og eftergivende
mand, hvad måske også
hans autograf ved den
lejlighed tyder på. Den
bringes her igen, og den
synes at være skrevet med
rystende hånd. Men han var også på den tid, i 1666, blevet ramt af sygdom.

Det ser vi af det “aabne brev “, Hans Lauritsen udstedte i marts måned samme år.
Heri erklærer han, at da han
“formedelst svaghed og skrøbelighed ikke så fuldkommen kan betjene denne
menighed som det sig burde”,
så har han med lensmandens billigelse sammenkaldt de to kirkeværger og fem andre
af sognets bedste mænd i kirken og i fællesskab med dem kaldet Jens Christensen Bang,
”latinskolemester i Foborg” til at være kapellan her på øen, med løfte om at blive sognepræst
ved Hans Lauritsens død, dersom ellers bispen finder ham skikket dertil.
Dermed havde altså den gamle og plagede præst fået aflastning, men det ser ikke ud
til, at han fik lov at nyde sit halve otium ret længe. Han synes at være død sidst på året.
Om Hans Lauritsens familieforhold ved vi kun, at han var gift og at hans hustru hed

Anna. Det fremgår af en liste over kirkens inventar foran i den ofte omtalte kirkeregnskabsbog, dér har nemlig Jens Bang blandt mange andre genstande nævnt:

“Et haandklæde ved daaben, som Anna, hr. Hanses, gav”.
8 . J e n s C h r i s t e n s e n B a n g , 1666 - 1697
Mens man som nævnt får det indtryk, at Hans Lauritsen, i hvert fald i sine senere år,
var en svag og eftergivende mand, så synes Jens Bang at have været hans direkte modsætning:
en myndig skikkelse, sit embedes værdighed bevidst, i stand til at inddrive og forøge sine
indtægter, kortsagt datidens typiske præsteskikke1se, he1e sognets “Vor Fa’r”.
Hans håndskrift, som ses her (fra
Jens Bangs erklæring i kirkesagen), peger i
samme retning, klar og skarp som den altid
er.
Jens Bang var født i Assens og var søn af stiftsskriveren ved det gejstlige gods i Fyen,
Christen Bang, og hustru Maren Pedersdatter.
Efter sin uddannelse blev han “latine skolemester”, dvs. rektor ved latinskolen, i
Faaborg, det var vistnok i 1660. I 1666 blev han så kapellan på Avernakø og kort efter
sognepræst.
Der var nok at tage fat på.
For det første skulle præstegården bygges færdig. Det blev den også, det har vi Jens
Bangs egne ord for i en indberetning fra 1690. Han siger i den forbindelse, at opbygningen af
præstegården har bevirket, at han “endnu sidder i stor gæld“, et hjertesuk man dog nok, som
det vil fremgå af det følgende, ikke skal tage alt for alvorligt.
Men ikke blot måtte Jens Bang bygge præstegården færdig, han måtte også købe den.
Præstegårdene havde ellers altid hørt embedet til, nu bestemte regeringen - i 1661 - , at
præsterne skulle købe deres præstegårde. Derved fik man penge i statskassen, de gik iøvrigt til
at dække kronens gæld til Københavns fattigvæsen på næsten 50.000 rdl. Denne finansministerielle genistreg betød, at fra nu af skulle hver tiltrædende præst købe præstegården af
sin forgænger eller hans dødsbo.

******************************** blad 36, ark 5 *******************************
Der gik nogle år med at få denne sag ført igennem. Oprindelig var det meningen, at
præsterne skulle give 500 sletdaler for deres gårde, senere nedsattes beløbet til 100 rigsdaler,
og det var det beløb, Jens Bang måtte give for den præstegård, han selv havde måttet bygge
færdig.
Så der er ikke noget at sige til, at han var øm over den, og at han den 4. juli 1682 stod
frem på øens birketing for at værne den.
Der var nemlig sket det, at man inde hos Svend Lauritsen ( i Bechsgaards gård )
havde muret en ovn op, som to gange var faldet ned, og der var ingen skorsten sørget for, og
ovnen var rejst i nærheden af noget stolpeværk, så præsten måtte alvorligt henstille til birkedommeren, om dette var forsvarligt, og om der ikke kunne udmeldes fire synsmænd til at
sikre, at Svend Lauritsen fik sit ildsted ordnet, så det kunne være “hans naboer uden skade og
kongens præstegaard uden fare”.
Det var ord, der faldt med vægt, branden i 1660 stod jo levende i erindringen, og de
fire mænd blev da også udpeget.
— Det var nu præstegården. Men der var mere at rette op, nemlig indtægterne.
Forgængeren havde vistnok ikke været mand for at udnytte embedets økonomiske
muligheder, men det var Jens Bang.
Endnu i 1668, altså i et af sine første embedsår, meddeler han i en indberetning, at
han af de 16 tiendeydere får 12 tdr. korn, 16 læs ved og 16 tdr. kul (hvormed der menes
trækul, jævnfør “Kulagergård”).
I 1690, da Bang har siddet i embedet i 24 år, kommer der en ny indberetning. Den
er anderledes statelig! Og ganske vist har der åbenbart i 1668 kun været spurgt om tienden,
mens der i 1690 fra stiftets side (hvortil disse indberetninger er afgivet) er blevet bedt om
oplysninger også om højtidsofre og andre indtægter, men selv om man holder sig til tienden,
er forskellen påtagelig.
Indtægtsopgørelsen i 1690 ser sådan ud:
1) Korntiende af de 16 gårde: 10 tdr. 2 skp. rug
14 tdr. 6 skp. byg
16 skp. havre
16 skp. ærter
2) 16 læs ved og 16 tdr. kul (“hvilket jeg ikke nyder af alle for deres armods skyld”)
3) Desuden, skriver Jens Bang, nyder jeg i kærven 40 traver korn,
hvorimod Avernak mænd har 10 skp. land i hver mark og Munke
mænd ligeledes 10 skp. land i hver mark, som har ligget til
præsteboligen i Avernak, hvilken bolig jeg aldrig har nydt.
4) Kvægtiende: 4-5 lam, 8 gæs, desuden bier og føl, når det falder,
men det er sjældent, skriver præsten.
5) Tiendepenge: 1 daler af og til.
6) Højtidsoffer (ved jul, påske og pinse): 18 daler og nogle skillinger.
7) Påske-rente: 16 brød og 16 kager. Men præsten tilføjer, at han får ikke brødene,
han får 2 skilling af hver mand i stedet, men han ville hellere have
brødene.
8) Af hver mand: nogle røgede fisk.

..Til alt dette kommer selvfølgelig præstegårdens avl og præstens landbrug var det
største på øen, hvor lidet imponerende det end var efter nutidens målestok.
I 1678 havde han 4 heste, 5 køer, 1 kalv, l0 får og lam, l væder og 5 svin. Det kan
godt være, at tallene er sat lidt lavt, for de er hentet fra, hvad vi ville kalde Jens Bangs
selvangivelse til skattevæsenet. I 1697, da boet efter ham blev gjort op, var besætningen ikke
så lidt større, for da var der 8 heste,12 køer, 5 stykker ungkvæg, 24 får, 20 lam og 8 svin. Det
var en besætning, ingen af de andre gårde kunne måle sig med. Og mens der ellers - i 1678 højst var 1 karl og 1 pige på en gård, så var der i præstegården 2 karle og 2 piger.
Der er en af posterne i indtægts-opgørelsen, der er meget mærkelig.
Det er post 3:
Præsten får 40 traver korn til gengæ1d for noget jord, som mændene i Avernak og
Munke dyrker, men som tidligere har hørt til præste-bo1igen i Avernak… en bolig, som Jens
Bang siger, han aldrig har nydt.
Meningen synes at være, at præsterne - eller i hvert fald Jens Bang! - efter at have fået
en helgård overladt som præstegård stadig har krævet at få afgift af den jord, som bønderne i
sin tid, da præsten boede i et hus, havde overladt ham grøden af. Hvis det er tilfældet, må det
virkelig kaldes bjærgsomt.
Der er en indtægt, som præsten ikke nævner, det er de såkaldte accidenser, det vil
sige de penge, som folk gav præsten (og degnen) ved de kirkelige handlinger, altså ved dåb,
vielse, indførelse af kirkegangskone og begravelse.
Det eneste af disse beløb, hvis størrelse kan efterspores i kilderne, er det, som
præsten fik for ligtalen, det anføres nemlig ofte i skifterne blandt boets udgifter.
For at tage et eksempel: i 1696 døde den tidligere nævnte Svend Lauritsen i Avernak,
og af skiftet efter ham fremgår det, at præsten fik 4 rigsdaler for “den sa1ig mand at begrave”.
Fire rigsdaler - det er, hvad en god ko i samme skifte er vurderet til. Så det var ikke småpenge,
det drejede sig om.
Jens Bang forstod altså at få noget ud af embedet. Det samme kan siges om hans
ægteskaber.
Han var to gange gift. Første gang med Anna Sørensdatter Rhodius, som var datter af
sognepræsten på Lyø, Søren Jensen.
Da hun døde, giftede han sig 1669 påny, og denne gang med Johanne Jørgensdatter,
datter af Jørgen Petersen, som var borgmester i Faaborg fra 1666 til sin død i 1675. Han
tilhørte en af Faaborgs gamle, ansete slægter, og selv var han - i hvert fald i sine senere år byens rigeste mand. Efter hans død lod hans enke et epitafium opsætte i Faaborg kirke,
hvorpå Jørgen Petersen ses afbildet med sine to hustruer, fem sønner og eneste datter, altså
Johanne, som blev gift med præsten på Avernakø.
Johanne Jørgensdatter kom altså fra rige kår og har utvivlsomt bragt velstand til huse.
At Jens Bang har fået denne forbindelse i stand, vidner også om den anseelse, han må have
nydt.
Jens Bang døde i 1697. Den 31. maj blev der holdt skifte efter ham. Det meget rige
bo indeholdt en mængde sølv-, tin-, messing- og kobbertøj, en velsignelse af sengeudstyr og
meget mere. Sine bøger havde Jens Bang før sin død overladt de to sønner til deling, så de er
ikke registreret. Det øvrige bo deltes mellem enken og de fire børn (to sønner og to døtre).
Det vurderedes, efter at gælden var trukket fra, ti1 1382 sletdaler, 2 mark og 8 skilling.

****************************** blad 36, ark 6 *********************************
Arvingerne lod en del af boet komme på auktion i Faaborg den 2. august 1697.
Af auktions-regnskabet fremgår det, at køberne ved denne lejlighed fortrinsvis var
håndværkere fra Faaborg (Peder Guldsmed, Anders Kandestøber, Edvard Glarmester, Peder
Hattemager, Søfren Smed, Niels Guldsmed, Jørgen Skræder, Poul Pottemager, Iver Maler,
Søfren Bødker), men der var selvfølgelig mange flere. En auktion af den størrelse trak folk til,
også dengang. Jørgen Jensen fra Lyø sikrede sig et par sælspyd. Jens Bangs eftermand i
embedet, Thomas Waabner, købte et sengebækken og en grå hest. Ellers ser det ikke ud til,
at der var ret mange her fra sognet, der havde ulejliget sig til staden, i hvert fald var der kun
tre, der fik noget med sig hjem. De var alle tre fra Avernak. Det var Jørgen Juu1, der sikrede
sig en jernstang til 3 mark og 1 skilling, Christen Laursen, der fik en gammel hakke til 6 skilling, og Peder Pedersen, der købte tre uldsakse til ialt 1 mark og 2 skilling, og “et trykt
borddække” til 1 mark og 10 skilling.

DEGNE I ANDEN HALVDEL AF 1600 – TALLET
(Degnene har hidtil, i modsætning til præsterne, ikke været nummereret. Det skyldes, at der
formodentlig har været flere degne end dem, det har været muligt at opspore i kilderne. For
oversigtens skyld er det imidlertid praktisk at have tal på dem. De hidtil omtalte degne må da
nummereres således:
l. Peder Degn (1591), se blad 26 og 27
2. Jørgen Degn (1616), se blad 32
3. Staffen Degn (1619), se blad 32
Dersom degne-embedet er oprettet samtidig med, at sognet udskiltes fra Faaborg, altså i 1536,
er det klart, at der må have været mindst én degn før Peder. Men hvis det kan tænkes, at man
i betragtning af sognets lidenhed ikke har oprettet et degneembede straks, kan Peder Degn
være den første)

4. Lorents Corneliussen, (1654)—1670
Ham har vi allerede hørt om, for det var ham, der i 1666 indgik den aftale med
præsten, ifølge hvilken degnens kone skulle have sin plads i den stol i kirken, som hørte til
præstegården.
På dette tidspunlct havde Lorendtz
Corne1ij (som han i dette dokument kalder sig)
været øens degn i mindst 12 år, for i lensregnskaberne i Rigsarkivet findes et tingsvidne, udstedt
på Arnakke birketing den 31.oktober 1654, og her
optræder degnen som birkeskriver - det er altså
ham, der egenhændigt har ført tingsvidnet i pennen.
Her kalder han sig iøvrigt - som det ses på gengive1sen - Laurends Cornelijsøn.

Han har fået et langt efterliv på øen, ja, han lever her endnu, på sin vis, for det må være hans
datter, der blev gift med eftermanden og igennem dem blev han stamfader til alle nulevende
(på en enkelt undtagelse nær), der overhovedet stammer fra øens gamle slægter. Det var da
også ham, der bragte det senere på øen så hyppigt brugte navn Lorents hertil.

5. Peter Rasmussen, 1670 - l7l0.
Han er den første degn, hvis tiltrædelsesår vi kender. Den 10. febr. 1670 underskrev
han nemlig i Odense den embeds-ed, ifølge hvilken han nu, da “min højærværdige, kære hr.
biskop…. har beskikket og samtykt mig til at være degn til Arnacke sogn”, lovede at forestå
samme degnekald “både med sang i kirken og alt andet, som vedkommer degnetjenesten,
såsom med ungdommen udi
bemeldte Arnacke sogn i deres
børnelærdom og anden gudelig
øvelse at informere, så og mod
verdslig og gejstlig øvrighed med
underdanig hørsomhed og imod
sognefolket med kristelig og kærlig omgængelse til opbyggelse at anstille…”
Peder Rasmussen blev uden tvivl degn på Avernakø ved at gifte sig med formandens
datter, Bodil Lorentsdatter.
Det var ikke lystelige kår, degneembedet på den tid bød sine indehavere. Degnens
indtægter beløb sig, som vi nu skal se, kun til en brøkdel af præstens.
Det var i 1690, præsten indberettede sin egen indtægt. Samtidig meddelte han også
“Deignens Indkomst af Arnache Sogn“ Den ser sådan ud:
1) En degne-bo1ig, som er meget ringe, og hvortil ligger 1 skp. land i Sønder
Mark
2) Degne-rente: 6 tdr. byg og 2 skp. havre
3) 16 brød og 16 kager samt 2 volle æg til påske (1 volle = 1 ol = 4 snese)
4) offer til de tre højtider: 18 mark
5) midsommertiende: 2 lam, 3 gæs og 2 mark i penge
Og ganske vist fik jo også degnen sine accidenser, men de var rigtignok af en ganske
anden størrelse end præstens. Ved den omtalte begravelse, hvor præsten fik 4 rigsdaler, ser vi
således, at “Degnen Peder Rasmussen for sin umage” fik 4 mark. Det var en sjettedel af
præstens honorar.
Det kommer da ikke som nogen overraskelse, når præsten i et skattemandtal fra
1696 indberetter, at

degnen og hans kone “lever i elendighed”.
Peder Rasmussen Degn døde i 1710 og blev begravet den 6. juni. Han blev 64 år
gammel. Bodil Lorentsdatter overlevede ham et år, den 4. juni i 1711 stedtes hun til hvile ved
hans side. Om hendes alder giver kirkebogen ingen oplysning.
Om deres børn og efterslægt skal siden fortælles.
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PERIODEN FRA CA. 1650 TIL CA.1700
II.
BIRKETINGET
Hvad der i tidligere blade (se nr.27 og 32, især blad 27 gør man klogt i at repetere før
læsningen af det følgende) kunne meddeles om birketingets virksomhed her på øen, var
yderst sparsomt. Det skyldtes, at der kun var så lidt lokalt stof at bygge på, rent ud sagt t o
dokumenter udstedt på birketinget, men opbevaret som bilag til lensregnskaberne, hvortil
kom, ligeledes i lensregnskaberne, nogle meddelelser om bøder for slagsmål, bagtalelse og
usædelighed, som folk her på øen havde gjort sig skyldige i.
Selve hovedkilden til vor viden om tingets virksomhed, tingbogen, altså den protokol,
som ifølge kongelig befaling skulle føres ved alle tingsteder, var nemlig for disse tidligere
perioders vedkommende gået tabt.
Nu lysner det imidlertid, for

fra 1677 og fremefter er tingbogen bevaret
og dermed åbnes der for en kilde af uvurderlig betydning for vor viden om de folk,
der levede på øen dengang. Fra tingbogens blade stiger de frem, vi hører om deres
stridigheder, deres økonomiske vanskeligheder, deres sygdomme osv. Om de gamle
tingbøger er det blevet sagt, at med dem ”træder bonden som individ ind i historien”, og det
er just det spændende ved dem : her ser vi sognets folk i aktion.
Så langt når vi imidlertid ikke i denne omgang, det må vente til en senere lejlighed. I
dette blad vil vi beskæftige os med selve birketinget, dets måde at fungere på, og med de folk,
der betjente retten.
Men først skal der fortælles om to trusler, som i disse år rettedes mod Avernakø birk.
Den første drejede sig om birkets udstrækning og var ret ufarlig, den anden derimod angik
selve birkets eksistens og kunne meget nemt have resulteret i dets nedlæggelse.

1677:
Den alt for bjærgsomme birkefoged fra Svanninge
På tingbogens første blade omtales en besynderlig sag, som verserede i 1677.
For at forstå den må vi huske, at Munke i århundreder havde hørt til det gods, som
først hed Holmekloster, senere Rantzausholm og senere igen Brahetrolleborg.
Nu, i 1677, hørte imidlertid hele øen under eet og samme gods, nemlig Egeskov.
Og hvad retsvæsenet angår, havde Munke hele tiden hørt til Avernakø birk.
Ikke desto mindre stævnede birkedommeren ved Brahetrolleborg birk, Jens Nielsen
Lang fra Svanninge, bønderne i Munke for retten, idet han hævdede, at de i virkeligheden
hørte til Brahetrolleborg birk og derfor havde at betale dommerkorn til ham. – Dommerkornet var det kvantum byg, der ydedes til dommeren for hans ofte brydsomme arbejde.

Sagen kom altså for ved Brahetrolleborg birketing. Da Jens Nielsen Lang selv var part
i sagen, kunne han ikke tillige optræde som dommer. Der måtte vikar til. Sådan en
vikarierende dommer kaldes en sættedommer.
Som sættedommer i denne sag fungerede Jens Hansen i Haagerup, og han fældede
den 26. januar 1677 den dom, at mændene i Munke var pligtige at svare til Brahetrolleborg
birk og altså også betale til dette birks dommer.
Imid1ertid tog Niels Krag til Egeskov affære på sine bønders vegne. Han appellerede
sagen, og den gik helt til højesteret.
Ved højesteret blev der fra Niels Krags side fremlagt ”adskillige ældgamle tingsvidner” fra Avernakø birketing, og de viste, at Munke bønder ”fra ari1ds tid “ havde søgt og
svaret til bemeldte Avernakø ting og aldrig havde givet deres dommerkorn til nogen anden
end den, der betjente nævnte ting.
I højesteret var der hverken fra Jens Nielsens eller Birgitte Trolle til Brahetrolleborgs
side mødt nogen for at gøre indsigelse mod Niels Krags påstand, og højesteret fældede da i
august måned samme år den dom, at de Munke bønder også i fremtiden skulle

“ søge Arnache birketing, som de af arilds tid, efter klarlig bevis, gjort haver.”
For Jens Nielsen Lang blev det en dyr historie. Han blev dømt til at betale Niels Krag
30 rigsdaler i sagsomkostninger. Han har formodentlig ikke engang fået hjælp af sit herskab til
at udrede dem, for det ser ud til, at han har handlet uden Birgitte Trolles vidende.
Heller ikke sættedommeren Jens Hansen slap helt gratis fra sin hjælpsomhed. Han
blev idømt en bod, han skulle betale 10 rigsdaler til Kvæsthuset i København.
Kvæsthusct var sygehus for sårede soldater og matroser og således blev den ellers ret
overflødige retssag dog til sidst til gavn for nogen.

1686
sammenlægning af retskredse truer Avernakø birketing
De fra vor tid så velkendte bestræbelser fra statsmagtens side på at få bedre hold på
samfundet ved at lade mindre enheder gå op i større, er ikke af så ganske ny dato.
I l680’erne var regeringen kommet til det resultat, at der var alt for mange herreds- og
birketing i landet og at deres tal burde formindskes derved, at man så mange steder som
muligt lagde to mindre sammen til et større.
I 1686 udgik der derfor befaling til landsdommerne i Viborg, Odense osv. De skulle
hver indenfor deres område overveje, hvorledes disse sammenlægninger bedst kunne
gennemføres, og indsende betænkning derom.
Det er oplagt, at denne aktion fra regeringsmagtens side måtte bringe de ganske små
birker, f.eks. dem på Strynø, Lyø og Avernakø, i søgelyset og således blive en trussel mod
service - niveauet på disse øer - for nu at bruge det moderne udtryk.
Hvordan gik det nu?
Ja, det var virkelig lige ved at gå galt. Da landsdommerne ved Fynbo landsting i deres
betænkning nåede til Sallinge herred, erklærede de, at dette herred var så vidtstrakt, at der
ikke var grund til at sammenlægge det med noget andet.

********************************blad 37,ark 2 ********************************
Dog burde een forandring foretages, og den angik de to øer Lyøe og Auernach. For
disse to småøer havde begge selvstændig birkeret, og det skønt de kun havde ganske få og
indbyrdes besvogrede indbyggere.
Landsdommerne henstillede derfor, at man med hensyn til disse øer forholdt sig på
samme måde, som de tidligere i deres betænkning i forbindelse med Sunds herred havde
anbefalet vedrørende Strynø.
Og om Strynø havde landsdommerne bemærket, at dels var øen jo lille, dels var hele
befolkningen i slægts- og svogerskab med hinanden, hvad der gav anledning til klager, når
udenøs folk havde sager for ved Strynø birketing (i sådanne sager var retten altså gået sin
skæve gang på Strynø, fordi birkedommeren altid var tilbøjelig til at begunstige den lokale
part, som han var i familie med, og desuden var under pres fra hele den øvrige befolkning).
Landsdommerne anbefalede derfor, at Strynø 1agdes ind under Sunds herredsting.
Men de tilføjede, at på grund af det besvær, der for øboerne var forbundet med at komme til
fastlandet, burde der tages særligt hensyn til dem:
De skulle ikke i samme udstrækning som andre udskrives til tinghørere, og når der
forekom sager, der angik mindst halvdelen af bymændene på Strynø, skulle herredstinget
ekstraordinært henlægges til øen.
Det var denne ordning, som landsdommerne nu anbefalede også for Lyø og
Avernakø. Deres birketing burde nedlægges og beboerne i stedet søge til Sallinge herredsting.
For Lyøs vedkommende blev det effektueret. Derfor ophører Lyøs tingbog med året
1685.
Men Avernakø undgik på en eller anden måde sin skæbne. Øen beholdt sit birketing.
Hvordan det er gået til, synes desværre ikke at fremgå af kilderne. Men man har da
lov at udtale den formodning, at det har været Niels Krag til Egeskov, der endnu engang er
gået i forbøn for “sine” bønder på Avernakø.

Birketingets degradation
Faren var altså drevet over, birketinget levede videre.
Alligevel skete der omtrent på samme tid noget skæbnesvangert med tinget. Det skete
ikke på een gang, snarere er der tale om en udvikling, der fuldbyrder sig over en årrække.
Men det er ganske tydeligt, at 1685 var det år, hvor udviklingen begyndte. Det var det år, hvor
birketinget ophørte med at være lokalt ledet og gik over til at blive dirigeret udenøs fra.
Forandringen kan bedst illustreres ved at gengive tingbogens referat af to tingdage,
den første under den gamle tilstand, den anden under den nye.
Det første eksempel er fra 1683. Det gengives, ligesom det andet, i moderniseret
stavemåde:
Anno 1683, tirsdag den 24. april: Siddende retten på Arnache birketing Rasmus
Rasmussen Klingenberg, dommer til Arnache birketing, Peder Rasmussen, skriver,
beseglingsmænd: Rasmus Christensen og Niels Andersen.
Tingvidne-mænd:
Hans Andersen i Munchø og Rasmus Albretsen sammesteds, Michel Rasmussen i
Korshaffn, Hans Lauritzen i Arnache, Albreth Hansen og Hans Pedersen sammesteds,
Rasmus Hansen og Peder Pedersen sammesteds.

Fremstod den ærlige og velagtede mand Bertel Christensen i Munchø, som
begærede og fik et fuldkomment og urokkeligt afkald af sine kære stifbørn, hvilket også blev
ham tilstedt.
Da fremstod hane stifsøn Hans Hansen på sine egne og Laurits Nielsen på sin hustru Maren
Hansdatters vegne, som er hendes rette lauværge og gav fornævnte Bertel Christensen et
fuldkomment og urokkeligt afkald for, hvad de efter deres salig fader Hans Hansen arveligt
kunne lodde og tilfalde, fødte og ufødte, så de ikke over ham i nogen måde kunne have at
besvære sig, og derpå for retten gav hverandre deres hænder og takkede ham for god
udredning og nøjagtig betaling, og således var de med hinanden til vedermålsting. At det
således gik for sig på tinge som foranskrevet står, det bekender vi med vore beseglinger, som
er trykt her neden under. Under ovennævnte dato.”
- Og så det andet eksempel. Det er fra 1695:
“Anno 1695, tirsdagen den 23 juli. I efterskrevne otte mænds nærværelse, nemlig
Laurits Nielsen, Hans Lauridsen, Rasmus Albretsen, Hans Andersen, alle på Munchøe,
Anders Nielsen, Hans Klingenberg, Rasmus Michelsen, Hans Lauridsen, alle på Avernachøe,
har Mads Rask haft indbyggerne på Avernachøe, Monchøe og Kaarshafn forsamlet, om noget
stridigt dem imellem var, da at give det til kende, hvor ingen i så måder er fremkommet.”
Det er ikke svært at se forskellen.
I første tilfælde er birketinget et lokalt foretagende, og der er tale om en
retsinstitution, der fungerer efter sit gamle mønster:
Der er en birkedommer, og det er en af sognets ansete gårdmænd, Rasmus Rasmussen
Klingenberg.
Der er en skriver, og det er sognets degn Peder Rasmussen, som vi hørte om i sidste
blad.
Der er endvidere to beseglingsmænd, som sammen med de to førstnævnte “sidder
retten” og sammen med dem ved hjælp af deres seglring trykker deres bomærke-segl på det
tingsvidne, som mødet drejer sig om. Også disse beseglingsmænd er ansete gårdmænd i
Avernak.
Og der sker noget på tinget. Bertel Christensen mødes med sine stedbørn, og der udstedes
beseglet tingsvidne på, at han har skiftet ærligt og redeligt med dem.
Birketinget fungerer. Det fungerer endnu som den sidste rest (eller den næstsidste,
for bylaget levede videre) af det gamle bonde-demokrati.
I det andet tilfælde…ak, hvor forandret!
Man nedlader sig ikke engang til at meddele, hvem der ”sidder retten”. Men det er
altså Mads Rask. Han er ridefoged på Egeskov, men fungerer samtidig som birkedommer.
Og der foregår ikke noget på tinget. Ridefogeden ankommer, han forhører sig på herskabets
vegne, om der er noget “stridigt” mellem “indbyggerne”, så forsvinder han igen.
Birketinget synes degraderet til en slags ekspeditionskontor for herskabet.
Ganske vist, det var ikke under den nye tilstand alle tingdage, der var så indholdsløse
som den her omtalte.
Og der var på den anden heller ikke under den gamle tilstand noget at forhandle på
a11e tingdage.
Men det var dog sådan, at under den gamle tilstand var der i en otte-årig periode
(1678-86) 39 sager for på tinget.
mens der under den nye tilstand i en tilsvarende otte-årig periode (1692—l700) var 5
sager.
Og i de sidste 5 år af århundredet var der ialt 1 -een- sag til behandling.

******************************** blad 37,ark 3 *******************************
Det var som om birketinget, da det ikke længere var et lokalt foretagende, havde mistet sin
interesse. Måske ræsonnerede man som så: Vi skal ikke have fremmede blandet ind i vore
sager.
Det var først et stykke ind i det følgende århundrede, at birketinget blomstrede op
påny, og det hang sammen med, at øen fik en højst ejendommelig præst og en ikke mindre
original degn. De gav tinget noget at arbejde med.
Nu må man ikke opfatte det sådan, at den nye tingenes tilstand, hvorunder
birketinget sygnede hen, blot var et resultat af undertrykkelse fra herskabets side.
Det var snarere resultatet af en lang udvik1ing som betød, at Danmarks bønder som følge af
1) de stadige krige, 2) det dermed følgende skattetryk og 3) hoveriets forøgelse blev stadig
ringere stillet i økonomisk henseende og dermed også socialt deklasseredes, blev til almue.
Under indtryk af denne udvikling kunne bønderne ikke opfatte birketinget som et
ægte udtryk for selvstændighed og som følge deraf heller ikke omfatte det med samme
interesse som tidligere.
Vi kan derfor allerede før godsets overtagelse af tinget, altså under det, der her er
kaldt “den gamle tilstand”, spore visse svagheder i dets virksomhed.

Tinghørerne
F.eks. skulle der ved hvert tingmøde foruden dem, der “sad retten” være 8 tinghørere
eller tingvidnemænd til stede, og de skulle alle være “dannemænd “, dvs. uberygtede gårdmænd. Dem kneb det meget at skaffe, derfor ser vi, at der lige så ofte har været 7 tinghørere
som 8, og for at komme så højt op har man endda måttet ty til at anvende karle og indsiddere.
Den svigtende interesse blandt gårdmændene var et tydeligt vidnesbyrd om
birketingets dalende anseelse.
Rasmus Klingenberg, birkedommeren, greb da engang i 1679 til den udvej at udskrive
tinghørere til næste mødedag, og han ledsagede udskrivningen med trusler: de, der ikke
mødte, risikerede 3 mark i bøde til herskabet. “Og herefter må det ikke tilstedes enhver efter
sin egen vilje at møde, som det har været tilforn”.
Men lige meget hjalp det.
I denne henseende skete der en forbedring af forholdene, da herskabet ved Rasmus
Klingenbergs død overtog birketinget og lod ridefogeden være dommer.
Hvad Rasmus Klingenberg ikke havde formået, det kunne ridefogeden: få øens
fæstebønder til at møde efter ordre. Fra 1685 og fremefter er der altid 8 tinghørere, og de er
altid gårdmænd.
Men det var jo kun en rent formel forbedring. Reelt skete der som nævnt en kraftig
forringelse derved, at sagerne tyndede ud for til sidst næsten at forsvinde.

Tingmøderne
Og med hensyn til tingmødernes afholdelse (tirsdag var den normale tingdag), så var
det i Rasmus Klingenbergs tid sådan, at ganske vist var der stor uregelmæssighed (sommetider
gik der en uge mellem to tingdage, til andre tider op til flere måneder), men der blev dog
holdt mellem 6 og 12 møder om året.

Men da godset havde overtaget tinget, blev der de første år kun holdt eet eller et par
møder om året, og i 1690 og 1691 var tinget overhovedet ikke samlet. Først derefter blev
møderne atter hyppigere, og til sidst gik det som efter en snor: der var tingdag aldeles regelmæssigt hver måned, og bønderne mødte efter tur, otte hver gang.
Der var altså kommet orden i sagerne, men det hele virkede som en formalitet,
eftersom der ingen sager var til forhandling.
Til sidst skal de mænd nævnes, som betjente retten:

Birkedommere
Rasmus Klingenberg, 16??-1684
Af Rasmus Rasmussen Klingenbergs forgængere i birkedommerembedet kender vi to
af navn. De har begge været nævnt i det foregående (blad 27 og 32) : Niels Skegh fra Korshavn, som omtales i 1592, og Peder Jensen i Avernak, som nævnes i 1632, 1637 og 1654.
Som sine forgængere var også Rasmus Klingenberg gårdmand og som navnet siger
sad han i Klingenberggården i Avernak.
Efter al sandsynlighed overtog han omkring 1660 embedet efter Peder Jensen.
Fra 1677, hvor tingbogen begynder, og til sin død beklædte Rasmus Klingenberg
dommersædet 54 gange. Kun een gang måtte han, formentlig på grund af sygdom, vige
pladsen for en anden. Som sættedommer fungerede den dag Hans Pedersen, gårdmand i
Avernak.
Den 22. december 1684 virkede Rasmus Klingenberg for sidste gang i sit embede.
Engang i 1685 eller 86 døde denne lovkyndige og agtede mand, fra hvem mange nulevende
på øen nedstammer.

Anders Jensen, 1685—1687
Han var fra Egeskov og formodentlig ridefoged på godset. Med ham begynder
rækken af udenøs birkedommere.

Hans Hendrichsen,1688—1689
Han boede i Stenstrup. Undertiden kaldes han Hans Hendrichsen Skytte. Muligvis
har han da ikke været ridefoged, men skytte ved godset.

Mads Rask,1692—1710
Ridefogcd ved Egeskov gods. Han boede på Flintholm, som han måske havde
forpagtet.

Skrivere
Peder Rasmussen, 16??- 1683
Peder Rasmussen stiftede vi bekendtskab med i sidste b1ad, han var nemlig degn i
Munke.
Man brugte undertiden degnene som skrivere ved herreds- og birketing, der var jo
ikke mange skrivekyndige folk i sognene på den tid. Det blev imidlertid forbudt, da degnene
derved forsømte deres eget kald.
Om det var dette forbud, der fik Peder Rasmussen til i 1683 at nedlægge hvervet, skal dog
være usagt, tingmøderne på denne ø var i hvert fald ikke så talrige, at de kunne volde videre
afbræk i en degns gerning på den tid.
Hvorom alting er, i 1683 nedlagde degnen sin pen og overlod den til...skræderen.

******************************* blad 37,ark 4 ********************************

Rasmus Hansen Skræder,1684-1693
Skræderen boede i det hus i Avernak, som lå hvor nu Hertel Andersens garage ligger.
Han havde allerede i Peder Rasmussens tid vikarieret for ham et par gange, nu afløste han
ham og viste sig fuldt kapabel dertil.
Der var altså dog flere end degnen, der kunne skrive, formodentlig også nogle af
gårdmændene, i hvert fald af1øste Nie1s Andersen i Avernak (nu Chr. Rasmussens gård) en
dag i 1684 skræderen.
Rasmus Hansen opgav hvervet i 1693, hvorefter ridefogeden selv medbragte sin
skriver. Måske var det sygdom, der tvang skræderen til at holde op, i hvert fald har
bogstaverne den sidste gang han fører pennen ændret karakter, er blevet større og ligesom
besværede. Men har han været syg, er han i hvert fald kommet over det, for han levede
mange år derefter, indgik endda i år l700 nyt ægteskab efter sin første hustrus død. Sine sidste
år henlevede han i fattigdom. Han døde 1712. Der var underskud i boet, så der blev intet at
arve efter ham. Men et navn efterlod han sig, denne dygtige skræder.

Delefoged.
Som tidligere omtalt (blad 27) var delefogeden øvrighedens repræsentant over for
sognets bønder, altså en slags sognefoged. For denne periodes vedkommende har jeg ikke
fundet dette hverv udtrykkelig nævnt, men det er tyde1igt, at

Rasmus Christensen i Avernak
fungerede som sådan, idet han gentagne gange træder frem på tinget og på herskabets
vegne indskærper eller forbyder dette eller hint.
Han var en anset og indflydelsesrig mand. Når man ser bort fra præsten, var han den
eneste helgårdsmand i Avernak på den tid, idet han havde begge de to tvillinggårde i Avernaks
ovenbys ende, hvoraf Arne Andreasen nu har den ene. På tinge fungerede han ofte som
beseglingsmand, altså som en af de fire, der “sad retten”. I 1660’erne var han, som omtalt i
blad 35, kirkeværge. Og så var han altså delefoged.
***************************************************************************

Peder Rasmussens seglring

Bortset fra tingbogen og et par tingsvidner har vi hidtil ikke haft en eneste genstand,
der havde tilknytning til øens gamle birketing.
Så meget værdifuldere er det, at Erling Lauritsen fornylig i stranden syd for Munke
har fundet en seg1ring, altså en af dem, som beseglingsmændene brugte, når de med deres
forbogstaver og bomærke skulle bekræfte et tingsvidne.
Den er oven i købet lidt af en sjældenhed, idet den er af bly, mens langt de fleste af
de andetsteds bevarede seglringe er af messing. Den er altså grå, og hvor må Erling have haft
øjnene med sig, når han blandt strandens grå sten har bemærket denne uanselige genstand.
På tegningen ses til venstre selve ringen (fra siden, med stempelfladen øverst), til højre
dens aftryk i voks. Begge dele ses i stærk forstørrelse, ringens virkelige størrelse er som en
almindelig fingerrings.
I aftrykket ses tydeligt bogstaverne P R . Nedenunder skimtes bomærket, som
desværre er beskadiget.
Ringen er utvivlsomt fra 1600-tallets midte eller slutning. De to forbogstaver kan
formodes at stå for Peder Rasmussen. I Munke levede der på den tid to mænd af dette navn,
og det kan ikke afgøres, hvem af dem seglringen har tilhørt.
Den ene var degnen Peder Rasmussen, den anden var gårdmand og sad i den gård,
som nu Harald Christensen har. Om dem begge vidste vi på forhånd, at de må have haft en
seglring, for Peder Rasmussen degn var, som vi har hørt, skriver ved tinget og som sådan med
til at besegle tingsvidnerne, og gårdmanden Peder Rasmussen ses af tingbogen undertiden at
have optrådt som beseglingsmand. Ham har vi iøvrigt mødt i en anden sammenhæng, han var
nemlig en tid kirkeværge (se blad 35, hvor han kaldes Per).
*********************************************************************

Skriftsprøver fra tingbogen
Peder Rasmussen degn:

( Siddendis Retten paa Arnache bircheting Rasmus . . )
Rasmus Hansen Skræder:

( Siddendis Retten paa Arnache Bircheting, Rasmus . . )
Niels Andersen, gårdmand:

( Anno 1687 Den 14. Junius Sidendis i Retten Paa Auerna—)
******************************************************************
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BOMÆRKER
Vi afsluttede sidste lokalhistoriske blad, med at vise en seglring som sidste år blev
fundet i stranden syd for Munke. Den har formentlig tilhørt en mand, der levede i Munke i
1600-tallet, nemlig enten degnen Peder Rasmussen eller også gårdmanden af samme navn.
Ejermanden brugte seglringen hver gang han skulle besegle et dokument, altså
overalt, hvor vi ville have sat vores underskrift.
Tager vi seglringen og laver et aftryk, f eks i voks, viser sig følgende (se tegningen i
sidste blad) :
For det første ejermandens initialer, P R , for det andet et bomærke, som desværre i
dette tilfælde er utydeligt, fordi ringen er beskadiget, for det tredje en oval ramme, som
omgiver begge dele og får det hele til at fremtræde som et skjold.
Det er på denne måde — altså som besegling af dokumenter — , at de fleste bomærker er bevaret. I Rigsarkivet ligger der dokumenter – tingsvidner - i uoverskueligt tal fra l500og 1600-tallet, og de er beseglet med tusinder og atter tusinder af bomærker. Materialet er så
stort, at ingen har haft mod til at tage det op til systematisk behandling.
Også her på øen er de fleste kendte bomærker fra denne periode, altså fra l500- og
l600-tallet. De findes, som de følgende sider vil vise, på dokumenter fra årene 1592, 1630 og
l654. Det er grunden til, at emnet tages op til behandling nu.
Men som bekendt fortsatte man her på øen ( og andre steder på landet ) med at
anvende bomærker i de følgende århundreder. Vi finder dem f. eks. på Avernak byhorn og
på forskellige genstande, og vi kommer derfor i dette blad til at foretage strejftog helt op til vor
egen tid.
Men hvad er et bomærke?
Bomærket er et tegn, i reglen sammensat af lige linjer i enkle kombinationer, så det
er let at tegne eller skære eller ridse, f eks :
Bomærket tilhører en person (i visse tilfælde er bomærket, eventuelt med visse
ændringer, gået i arv, så det kan siges at tilhøre en slægt) eller en gård.
Bomærket anvendes i middelalder og nyere tid. Det har som sagt sin blomstringstid i
l500- og l600-tallet. Fra slutningen af l600-tallet kommer bomærket i vanry, især i byerne,
fordi det fra nu af bliver fint at bekræfte dokumenter med sin underskrift, og folk, der stadig
bruger bomærker, stempler derved sig selv som analfabeter.
Men på anden måde bruges bomærket stadig på landet i l700- og 1800-tallet, især
som ejermærke på brugsgenstande. Disse genstande betegnes ved hjælp af bomærket som
tilhørende en bestemt gård. Bomærket bliver altså i nyere tid ganske klart et gård-mærke.
På de følgende sider vil vi nu se nærmere på de bomærker, der kendes her fra øen. —

********************************************************************************

A. Bomærker fra tingsvidne, udstedt på Avernakø birketing den 28. marts 1592 (omtalt i blad
nr.27)
********************************************************************************

A1

Niels Skegh
gmd., Ko.
birkedommer

A2

A3

Rasmus Klingenberg, Bertel Laursen
gmd, Av 7
gmd, Av 3 e1ler 4
delefoged

A4

Rasmus Jørgensen
gmd, Av.

********************************************************************************

B. Bomærker fra Peder Jensen Hjalleses kaldsbrev, udstedt på Avernakø midfaste søndag
1630 (omtalt i blad nr.31)
********************************************************************************

B1

Rasmus Ibsen
Klingenberg,
gmd, Av 7

B5

Laurits Bertelsen
gmd., Av 3 el1er 4

B2

Rasmus Svendsen,
gmd, Mu.

B6

Jørgen Rasmussen,
gmd., Ko.

B3

Hans Andersen,
gmd., Mu.

B4

Peder Jensen,
gmd., Av 5 eller 6

B7

Peder Bertelsen,
gmd., Ko.

********************************************************************************

C. Bomærker fra tingsvidne, Avernakø birketing den 3l. oktober 1654
********************************************************************************

C1

Peder Jensen
-se B 4

C2

Christen Andersen
gmd., Av 8

C3

Jørgen Rasmussen
se B 6

C4

Lorendts Cornelij,
degn

********************************************************************************

****************************** blad nr. 38, ark 2 ******************************
D. Bomærker på Avernak byhorn
********************************************************************************

D1

RLS,
NHS,

1829 :
1877 :

Rasmus Larsen
Niels Hansen

Av 5
Av 5

D2

RCS,

1861 :

Rasmus Christensen

Av 9

D3

LRS,

1869 :

Lars Rasmussen

Av 9

D4

MRS,
BA ,

1875 :
1958 :

Morten Rasmussen
Bernhard Andersen

Av 2
Av 2

D5

PPS,

1880 :

Peder Poulsen

Av 8

D6

JNS,

1880 :

Jørgen Nielsen

Av 7

********************************************************************************

E. Bomærker på andre genstande
********************************************************************************

E1
E2

E3

E4

findes indskåret i skaftet til en rapskniv. Den tilhører Niels
Jørgensen,
som har taget den med sig fra……..
er indskåret i bunden af et slagtetrug, som ejes af Christen
Christensen,
men stammer fra…..
Ved siden af bomærket står årstallet 1 8 8 8 , og oven over det
bogstaverne N H A N , en noget ejendommelig forkortelse af Niels
Hansen (Møller). Han havde oprindelig Av 5, men udskilte
Christen Christensens sted og slog sig ned der.
Samme sted findes en mukkert, som på oversiden af hovedet har
samme bomærke indridset i jernet.
er indskåret i skaftet på en bakkeopske i ……..
- Skeen er skåret af Jørgen Andersen, som ejede denne gård, og
figuren gengiver det bomærke, han ved sin tiltrædelse forefandt på
gården.
Der kendes ganske vist ingen genstande med dette mærke, men
H.C. Frydendahl meddeler (Fynsk Hjemstavn 1936, s.134), at det
var bomærke for Anders Mikkelsens gård, altså….

Av 2

Av 5

Av 3

Av 10

********************************************************************************

BEMÆRKNINGER TIL BOMÆRKE-SEGL FRA 1500- OG 1600-TALLET
Når man ser ned over disse bomærke-segl, er det iøjnefaldende så stor forskel der er i
bogstavers og bomærkers kva1itet. Se f. eks. B4, det er helt igennem amatøragtigt for ikke at
sige sjusket udført. Peder Jensen har da heller ikke selv været tilfreds med det, men har fået
lavet sig et nyt – C1 - som er anderledes præcist i udførelsen.
Eller tag B6 det er værre endnu, for her har Jørgen Rasmussen været så uheldig at
glemme, at bogstaverne skulle indgraveres spejlvendt i seglringen. Det har han nok måttet
høre meget for ved ølgilderne den sommer! Han har da også sørget for at skaffe sig et nyt: C3.
Tilhørte bomærket dengang personen (slægten) eller gården?
Materialet er nok for småt til, at der kan drages sikre slutninger, men sammenligner vi
A2 med B1, så ser vi her to mænd, hvoraf den ene efterfølger den anden i samme gård, men
de fører forskellige bomærker. - Og på den anden side: prøv at sammenligne A3 med B5 og
B7. Laurits Bertelsen (B5) og Peder Bertelsen (B7) er sønner af Bertel Laursen (A3). De to
sønner fører samme bomærke, og dette bomærke har udpræget lighed med faderens. Laurits
Bertelsen overtager faderens gård, så i hans tilfælde bliver bomærket ved gården, men Peder
Bertelsen bliver gårdmand på Korshavn, og det ser ud til, at han tager sit personlige
(slægtsbestemte) bomærke med sig til det nye sted.
Så hvis vi tør drage en slutning, bliver det den, at bomærket endnu på denne tid
knytter sig til personen mere end til gården.
BEMÆRKNINGER TIL BOMÆRKER PÅ AVERNAK BYHORN OG ANDRE
GENSTANDE FRA 1800-TALLET
På denne tid er bomærket blevet et gård—mærke. Se f. eks. D1 og E2: det samme
mærke føres af Rasmus Larsen i 1829 og af Niels Hansen i 1877 og l888. Nu er Niels Hansen
ganske vist svigersøn af Rasmus Larsen, men det er ikke af den grund, han fører samme
bomærke, det er fordi han er mand i samme gård.
Det er sandsynligt, at bomærkets overgang til gård — mærke fandt sted på et tidligt
tidspunkt, måske allerede engang i l600-tallet. Det er i den sammenhæng værd at
sammenligne B1 med D6. De to mænd i Klingenberggården, Rasmus Ibsen i l630 og Jørgen
Nielsen i 1880, fører bomærker, der ganske vist ikke er ens, men som udviser så tydelige
lighedspunkter, at det må være berettiget at sige, at Klingenberggårdens bomærke med en vis
sandsynlighed kan føres tilbage til l600-tallet.
Derimod er det bemærkelsesværdigt, at ingen at de andre gårdmærker fra l800-ta11et
kan genfindes på bomærke-seglene fra l500- og l600-tallet.
Gårdmærket havde mange anvendelser: det blev skåret i redskaber af enhver art, i
vognens siddefjæle, i pæle og rusetøj. Alle byens gårdmærker var skåret i bykæppen. Helt ind
i dette århundrede brugtes gårdmærket: Chr. Rasmussen erindrer, at et får, der blev ført til
marked i Faaborg, havde et træskilt bundet om halsen, hvori gårdmærket (Av 9) var skåret.
Besynderligt er det, at gårdmærker eller bomærker fra nyere tid kun synes bevaret i
Avernak.
I Munke har man brugt at mærke de ting, man udlånte til gildesbrug, med hak eller
indsnit i forskelligt antal. Kendetegnet på genstande, der tilhørte Mu 5, var f. eks. 3 hak.
Men de rigtige gamle gårdmærker..? De må have været i brug både i Munke og på
Korshavn. Prøv at se efter på gamle redskaber! Enhver oplysning modtages med taknemmelighed.

********************************************************************************

BETEGNELSER FOR GÅRDE OG HUSE
********************************************************************************

I de kommende lokalhistoriske blade vil der så ofte blive tale om de forskel1ige gårde
og huse på øen, at det bliver alt for upraktisk at følge den hidtidige fremgangsmåde, hvor jeg
for at identificere en gård eller et hus har måttet skrive ”Det drejer sig om den gård, som nu
ejes af…” eller “Det var det hus, der lå, hvor nu …. ligger”.
Vi må finde frem til et mere praktisk system. Naturligvis kunne man bruge matrikel –
numrene, men af flere grunde vælger jeg i stedet at anvende de betegnelser, som bruges i
pastor Knudsens manuskript om øens gårde og slægter - b1andt andet af den grund, at jeg
allerede i de mange slægtstavler, jeg har udarbejdet, har fulgt den Knudsen’ske nummerering.
Herunder følger så, i første ko1onne de betegnelser, der i fremtiden vil blive brugt.
I anden kolonne finder man gårdens eller husets nuværende ejer eller en anden
betegnelse som gør det forståeligt hvad det drejer sig om.
I tredje kolonne står matrikel-betegnelsen. Nu har de fleste gårde og huse som
bekendt flere matrikel-numre, men jeg har bestræbt mig på at anføre det nummer, som selve
gården eller huset ligger på. Hvis der er fejl heri, vil jeg gerne gøres opmærksom derpå.
Til slut to bemærkninger:
1) Listen omfatter kun gårde og huse, som er oprettet før ca.1885.
2) Mange af gårdene er i tidens løb flyttet, det gælder især Korshavn, hvor alle
gårdene indtil 1834 lå i Korshavn by.
Det anbefales meget at anbringe denne liste helt foran i samlemappen, så man altid
let kan slå om og se, hvilken gård eller hvilket hus der er tale om.
********************************************************************************

Avernak
********************************************************************************

Av 1
Av 2
Av 3
Av 4
Av 5
Av 6
Av 7
Av 8
Av 9
Av 10
Av 1 hus
Av 2 hus
Av 3 hus
Av 4 hus
Av 5 hus
Av 6 hus
Av 7 hus
Av 8 hus
Av 9 hus

“Tinggården”, den udstykkede gård.
Bernhard Andersen
Aage Bechsgaard
nedrevet, “Valborgs gård”, lå mellem Av 3 og præstegården
ArneAndreasen
en del at Av 5 udstykket : Christen Christensen
Marius Hansen, i en rest at stuehuset,
- ellers udflyttet : Toftegård
Klingenberggården, nedrevet, lå mellem Poulsens og Harald
Andreasens, jorden delt mellem: Poulsen og Kristen Banke
Børge Carlsen
Chr. Rasmussen
Peder Madsen Rasmussen
“Johanne’s hus”, Ellen Daltorn
Niels Jørgensen
nedrevet, lå, hvor Hertel Andersens garage ligger
posthuset, Hertel Andersen
nedrevet, lå overfor posthuset, ”Styrmandens”
Harald Andreasen
Nedrevet, lå skråt bag ved Harald Andreasens
C.C. Bro
“Mosters hus”, Meta Sørensen

5A
6A
7A
8B
9A
9D
10 A
11 A
11 B
12 A
3A
4A
14 A
17 A
15 B
19 A
16 A
13 A
4B
7B

Av 10 hus
Av 11 hus
Av 12 hus
Av 13 hus
Av 14 hus
Av 15 hus
Av 16 hus

Jørgen Peter Nielsen 6 B og John Clausen
Emil Falk
Juul Andersen
“Skipperstedet”, tidligere “Melkærshus”
Folkeforsikrings-huset
“Bageriet”, Niels Dahm
”Jordemoderhuset”, ”K1odsmagerhuset”

6C
10 B
3B
12 C
12 B
1E
1B

********************************************************************************

MUNKE:
********************************************************************************

Mu 1
Mu 2
Mu 3
Mu 4
Mu 5
Mu 1 hus
Mu 2 hus
Mu 3 hus
Mu 4 hus
Mu 5 hus
Mu 6 hus
Mu 7 hus
Mu 8 hus

Jens Hansen (udflyttet; lå, hvor ”Vingården” ligger)
Bent Jørgensen (jorden delt)
Jørgen Borup
Hans Peter Hansen
Harald Christensen
Harald Jonassen
Claus Pedersen
Møllehuset, Pou1 Rasmussen
Carl Nielsen
Viggo Jensen
Nedrevet, “Husmandens”, lå øst for Mu 3
Mosehuset, nu Journalisthuset
Skallehuset

3A
7
5A
6A
2A
9
8A
5B
5C
10
6B
4B

********************************************************************************

KORSHAVN:
********************************************************************************

Ko 1
Ko 2
Ko 3
Ko 4
Ko 5
Ko 6
Ko 7
Ko 8
Ko 1 hus
Ko 2 hus
Ko 3 hus
Ko 4 hus
Ko 5 hus
Ko 6 hus
Ko 7 hus
Ko 8 hus
Ko 9 hus
Ko 10 hus
Ko 11 hus
Ko 12 hus
Ko 13 hus
Ko 14 hus
Ko 15 hus
Ko 16 hus

Christen Jensen, Kulagergård
Aksel Klingenberg, Søkilde
S.Aa. Kærsgaard, Søgård
Hans Kjeldtoft, Fuglsang
Kurt Christensen, Bjergegård
Carl Erik Jørgensen, Frydendal
Hans Pedersen, Havnemosegård
Erling Rasmussen, Dalmosegård
nedrevet, lå skråt nedenfor mejeriet
Robert Nielsen
Lejrskolen
Ejnar Andersen
H.J. Mærsk-Møller (tid1igere landpost Jens Hansen)
Alfred Petersen
Sv.Aage Andersen
Marius Hansen
Vincent Lind
nedrevet, lå, hvor mejeriet ligger
Nedrevet, lå på Søkldes grund, oppe ved vejen
Poul Johansen
nedrevet., lå i Korshavn by, ude ved klinten
nedrevet., lå bag Ernst Jørgensen
Jørgen Juul
Hestemarkshuset, Jørgen Chr. Nielsen

1
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
11
10 A
9A
7B
15 A
6B
14
13 A

2D

3B
16

********************************************************************************
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TINGBOGEN FORTÆLLER
1.
Ruineret af sygdom
Hvis man i l600-ta11et blev ramt af sygdom, hvad stillede man så op?
Ja, først skal det siges, at man i en sådan situation var ilde stedt, i en grad, som vi i dag
har svært ved at forestille os. For det var -også i videnskabelige kredse- kun meget lidt, man
vidste om sygdommenes virkelige natur, og de anviste kure var derfor usikre og mangelfulde.
Formodentlig gik derfor en stor del af befolkningen rundt med uhelbredte skavanker.
Det var iøvrigt kun de stærkeste, der opnåede at blive voksne. På landet døde 40% af børnene
i løbet af de ti første leveår, og i byerne var dødsprocenten endnu højere.
Sygdom og død hang som en evig trussel over mennesker.
Læge søgte man ikke. Lægerne var så dyre, at kun adelen og det højere borgerskab
kunne overveje en sådan mulighed. Iøvrigt beskæftigede lægerne sig kun med medicinske
sygdomme og kure, kirurgien betragtede man dengang ikke som videnskab, men som
håndværk. Der var i reglen også lang vej til læge, udenfor København var der højst 20
praktiserende 1æger i hele landet.
Nærmere for hånden var derimod de kloge mænd og koner, de fandtes næsten i
hvert sogn. De var desuden overkommelige i pris, og de havde derfor god søgning. Deres
kure var en blanding af overtro og gamle husråd, baseret på erfaring. Helt omsonst var deres
virksomhed ikke, især ikke i de tilfælde, hvor patientens tro var stærk.
Men skulle der opereres, måtte man til bartskæren.
En bartskær forenede to virksomheder: han barberede folk, og han operere dem.
Bartskæren hørte til håndværkergruppen, og var der flere af dem i en købstad, dannede de et
bartskærlav. Som andre håndværkere var bartskæren oplært af en mester, og hans virksomhed byggede på generationers erfaringer og eget håndelag. Prismæssigt lå bartskæren langt
under lægen, men langt over den kloge mand, og for en fæstebonde kunne det blive ruinerende at søge bartskærens bistand, især hvis det operative indgreb var så alvorligt, at patienten
nødtes til i nogen tid, at blive i bartskærens hus og altså foruden for operationen betale for
kost og pleje.
I sådanne tilfælde kunne sygdom bringe en gårdmand til tiggerstaven – helt
bogstaveligt. Når regningen ikke kunne betales (gården var i forvejen kørt ned på grund at
mandens sygdom), så var der ingen anden udvej. Man måtte til herreds- eller birketinget og
have et tiggerbevis, og så ud på landevejene og håbe på folks barmhjertighed.
(Var der nogen, der endnu talte om de gode gamle dage?)
Derom har Avernakø tingbog noget at berette:
Den 17. novbr, 1685 fremstod for retten Svend Lauritsen i Arnache med skriftligt
bevis fra sin sognepræst sammesteds, den hæderlige og vellærde mand hr. Jens Bang, til
birkedommeren, sålydende: “Højtærede gode ven Anders Jensen, salutem, såsom Svend
Lauritsen, boende i Arnache, har begæret min attest om hans elendighed, da er det for Gud
og det ganske land vitterligt, at han har i langsommelig tid ligget slet ved sengen og været
under bartskær hånd i Faaborg, og kan ikke af sine egne midler betale ham sin løn, beder
derfor, at birkedommeren er denne hjælpeløse mand behjælpelig”, hvorpå samtlige Arnache
sognemænd, som i dag for retten var til stede, indstændig råbte at det i sandhed er som
ommeldt. Hvorpå Svend Lauritsen var tingsvidne begærende, dermed godtfolk at besøge om
nogen hjælp, hvilket også b1ev ham udstedt.

-Samme dag fremstod for tinget Anders Christensen, ligeledes gårdmand i Avernak
også han havde attest fra præsten, den lød på, at han var “en blind mand, der ikke kan vejvise
sig selv og derfor er næsten fra næring og bjæring og nødes til at søge godtfolk om hjælp i Jesu
navn”. Også her bevidnede “den menige almue”, at det var sandt, og de begærede alle, at
“godtfolk, så mange som han besøger, ville hjælpe ham med en ringe almisse”.
Og så måtte altså to af Avernaks gårdmænd ud at tigge. En krank skæbne. Hvordan
gik det dem siden?

Svend Lauritsen (kaldet Svend Drejbo) sad i Av.3. Han var 36, da han blev syg og
måtte gå tiggergang. Elleve år senere døde han, 47 år gammel. Endnu ved sin død sad han ved
gården, men af skiftet efter ham fremgår det, at han i den forløbne tid ikke var kommet på
fode. Gælden var dobbelt så stor som de ringe efterladenskabers værdi, og de mange
kreditorer måtte simpelthen afskrive de penge, de havde forstrakt ham med. I 11 år havde
dette hjem forgæves kæmpet med det økonomiske uføre sygdommen havde bragt det i.
Den blinde Anders Christensen sad i Av.2. Han var 67, da han fik sit tiggerpas. Også
han blev siddende ved gården. Ti år senere døde han, 77 år gammel. Skiftet efter ham viser
samme billede som i Svend Drejbos tilfælde: et ribbet bo, mange kreditorer. De måtte gå på
akkord og for hver rigsdaler, de havde krav på, nøjes med 2 mark og 12 skilling.
- Ejendommeligt nok kom den blinde Anders Christensen tre år efter, at han selv var
slået ud, til at bistå en anden i samme situation.
Det var altså i 1688. Den 25. sept. dette år fremstod Anders Christensen igen for
tinget, men ikke på egne vegne, han medbragte en attest, fra præsten gående ud på, at
”Johanne Jensdatters søn Jens Nie1sen i Munke er skåret af broksnideren i begge
hans røver, hvor over han er blevet meget elendig, så han har ligget længe ved sengen og
endnu er under bartskærs hånd, så hun nødes til at søge godtfolk om hjælp i Jesu navn”.
Her var det altså moderen, der måtte ud med tiggerstaven, sønnen var endnu syg ôg
elendig. Om denne moder og denne søn ved vi ellers intet, måske har de været indsidderfolk
på en af gårdene i Munke.
Men præstens attest i dette tilfælde bringer endnu et træk ind i bi1ledet af datidens
sygdomsbekæmpelse: Jens Nielsen havde søgt en specia1ist, en broksnider.
Det har formodentlig drejet sig om en af de såkaldte landefarere, i reg1en tyskere, der
drog omkring fra købstad til købstad. De var kirurger og specialister i at skære for brok (broksnider, af tysk schneiden=skære), stikke for stær og lignende.
Det var alsidige folk, de forbandt nemlig kirurgien med en slags teatervirksomhed.
Når de kom til en købstad, lagde de gerne ud med en forestilling på torvet, folk
strømmede til, og når så komedien var slut, udråbtes det, at byen nu havde besøg af denne
mageløse kirurg, som var i stand til at helbrede alle de sygdomme, som derpå opregnedes.
Så vi må sige, at havde man i 1600-tallet end tågede forestillinger om sygdomme og
deres bekæmpelse, så havde man til gengæld klart begreb om reklamens betydning.
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Indbyrdes stridigheder
Man levede tæt på hinanden i den gamle landsby. Omverdenen havde man ikke
meget at gøre med, men desto mere med naboerne. Det betød et stærkt fællesskab, men det
gav også anledning til mange skærmydsler, hvorom tingbogen har et og andet at berette.
‘Klammeri” med naboerne
I Av.4 sad Hans Pedersen. Han og hans kone var åbenbart stridbare folk, for i 1675
havde de øvet ”klammeri med deres naboer” og havde fået en bøde for det.
Endnu tre år efter havde Hans Pedersen ikke fået den betalt, og det forstår man på
en måde godt, for den var på otte rigsdaler, et beløb, der i den tide priser svarede til to køer,
altså en virkelig hård straf.
Så der har ikke bare været tale om almindeligt skænderi. Hans Pedersen og hans
kone må på det groveste - og korporligt - have forulempet deres naboer.
Ene mand mod en hel by
Tirsdag den l. februar 1681 må Avernak by have stået på den anden ende. For den
dag havde Hans Lauritsen Drejbo i Av.1 stævnet det meste af byen for retten, nemlig:
Anders Christensen i Av.2 og dennes hustru Anne Jensdatter,
Laurits Hansen,
Albreth Hansen i Av.10,
Niels Andersen i Av. 9,
unge Rasmus Christensen i Av.8 og hans hustru,
Rasmus Hansen Skrædder,
gamle Rasmus Christensen i Av. 5 + 6,
Hans Pedersen i Av.4 samt
Birgitte Staffensdatter, Svend Lauritsen Drejbos hustru i Av. 3.
Den eneste gård i byen, der ikke var berørt af Hans Drejbos stævning, var
birkedommerens, Rasmus Klingenbergs.
Hvad sagen drejede sig om, får vi desværre ikke at vide. Men som vi ser, var tre af
byens gårdmandskoner indblandet i den, sagen har derfor næppe drejet sig om hegn, skel
eller andre landbrugsfaglige spørgsmål, som ellers var så hyppige stridspunkter, men om det
endnu hyppigere: sladder.

Blandt de indstævnede kvinder var Birgitte Staffensdatter, som efter al sandsynlighed
var svigerinde til Hans Drejbo. Der har været en rigtig hyggelig atmosfære i byen i de dage!
Men der faldt aldrig dom. Rasmus Klingenberg udsatte sagen i otte dage, og så hører
vi ikke mere om den. Det er vel sandsynligt, at Hans Drejbo har ladet den falde. Der skulle
på den tid stærke nerver til at stå en hel by imod - endnu stærkere end i dag.
Spektakler i en tvillinggård
Vi har tidligere set, hvordan adskillige gårde på øen, som oprindelig havde været
helgårde, på et eller andet tidspunkt blev delt i to halvgårde. Bygningerne blev der sikkert ikke
lavet meget om på, de hang stadig sammen og gårdspladsen var fælles. Men der sad altså nu
to familier i en sådan tvillinggård, og vi har tidligere - blad 32 - set eksempler på, hvor let disse
forhold førte til kævlerier eller endog slagsmål.
I 1681 var det galt i en tvillinggård i Avernak, nemlig Av. 3 +4. Det var den tidligere
nævnte Hans Pedersen, der atter var på krigsstien. Han sad i halvgården Av. 4 , og nu stævnede han manden i den anden halvgård, Svend Lauritsen Drejbo i Av. 3, for retten og spurgte
ham, om han havde noget at beskylde eller tiltale ham for ”deres gårdfæste angående”.
Der er næppe tvivl om, at Svend Drejbo i høj grad har haft noget at beskylde Hans
Pedersen for, men her for retten foretrak han at bøje af. Han erklærede, at han “slet intet
vidste at beskylde eller tiltale ham for for sin person“, og dermed var den sag ude af verden,
sådan da - Svend Drejbo har nok ikke lige med det samme glemt, at hans gårdfælle havde
slæbt ham for retten.
“Løs snak og tale”
I den ovenfor omtalte sag, hvor Hans Drejbo stod ene mod resten af Avernak by, var
det formodentlig sladder, det drejede sig om. Vi har to andre sager af samme art.
Den 14. juni 1681 stævner Anders Nie1sen i Av. 9 sin genbo Anders Christensen i
Av. 2 for retten.
Anders Nielsen var endnu en ung mand, og det var hans far, Niels Andersen, der sad
for gården. Men nu var der sket det, at Anders Christensen ovre på den anden side af
bypladsen havde ladet nogle krænkende bemærkninger falde om far og søn i genbogården.
Nie1s Andersen har måske foretrukket at lade det passere, men sønnen har ikke
villet finde sig i det, og nu stod de så over for hinanden på tinge hin sommerdag i 1681, og
Anders Nielsen tilspurgte Anders Christensen, om han havde noget at sige ham selv eller hans
far på “på ærens vegne eller i andre måder”.
Det havde Anders Christensen ikke! - ikke her på tinge, hvor det kunne koste dyrt at
fremsætte ubevislige påstande. Så han svarede “beskedentlig“ , dvs. klart og tydeligt, at han
vidste dem slet intet at sige på uden ”al ære, dyd og godt, som en ærlig mand og karl vel
kunne anstå”. Hvorpå de “rakte hver andre deres hænder.”

******************************* blad 40, ark 2 *********************
Der er noget, der tyder på, at denne Anders Christensen har været noget løs i
munden, For i 1687 stævnes han påny i en bagtalelsessag - sammen med sin kone Anne
Jensdatter.
Det var Peder Lauritsen, der stævnede ægteparret. De havde krænket hans gode
navn og rygte, sagde han.
Peder Lauritsen var fra Korshavn. Han var endnu på denne tid en ung mand og
tjente som karl i Avernak. Ti år senere overtog han Av. 8 efter “unge Rasmus Christensen”.
Også i denne sag måtte Anders Christensen gøre afbigt. Det hele var ikke andet end
“løs snak og tale“, erklærede han, han vidste ikke andet om Peder Lauritsen end hvad “en
ærlig karl egner og anstår”.
Derpå stod de begge frem på tinget og gav hinanden hånd “og blev venligen og vel
forligte”.
Men birkedommeren lod det ikke blive derved. Han idømte begge parter en bøde på
to mark, formodentlig med den begrundelse, at vel havde Anders Christensen. og hans kone
gjort sig skyldige i sladder og var dermed hjemfaldne til straf, men på den anden side havde
det hele været en bagatel, som Peder Lauritsen ikke burde have ulejliget birketinget med.
Bøderne skulle anvendes til byens bedste, nemlig “enten til salt eller tjære”.
Strid om hegn og skel
Som almindelig kendt var landsbyernes jorder dengang delt op i et meget stort antal
agre. Hver gårds tilliggende bestod af mange små jordstykker, spredt ud over byens område.
Præstegården havde f.eks. jord 90 forskellige steder.
Det er klart, det måtte give anledning til splid. I almindelighed ordnedes sådanne
mellemværender om skel og hegn på bystævnet, men det hændte, at sagen nåede frem til
birketinget.
Således stod Rasmus Micke1sen den 3l maj 1692 frem og anklagede lille Rasmus
Christensen for at have pløjet for nær ind til hans ager i Vestermarken, ”der de såede byg”.
Rasmus Mickelsen sad i Av. 4 , som han i 1686 havde overtaget efter Hans Pedersen.
Rasmus Christensen nægtede selvfølgelig at have pløjet over skellet. Der måtte derfor
et skelsyn til, og fire syndmænd blev udmeldt. Hvad deres kendelse gik ud på, melder tingbogen intet om.
Samme år, men i december måned, fremstod Rasmus Hansen Skrædder og rejste
tiltale mod fem af Avernaks gårdmænd for ”u - hegn” , altså forsømmelse at hegns vedligeholdelse.
Hvad lå der nu bag dette? Rasmus Skrædder sad i et jordløst hus, Han kan godt have
lejet et stykke at byjorden, men det synes næppe sandsynligt, at det kan have drejet sig om så
meget, at han kan komme i klammeri med fem af gårdmændene om hegnet. En anden mulighed er, at Rasmus Skrædder har haft det hverv betroet af byen at have opsyn med hver mands
opfyldelse af hegnspligten, og at det er i denne egenskab, han stævner de fem. - Sagen endte
med forlig.

Den ødelagte båd
Ofte må man under læsningen af den gamle tingbog sukke : gid der dog, havde været
nogen flere enkeltheder! Vi ville gerne have vidst, hvad det var, der havde bragt Hans Drejbo
på kant med resten af byen hvad det var, Anders Christensen har sagt om sine genboer, osv.
Der er egent1ig kun én sag af denne art hvor tingbogen går i enkeltheder, og lov og
tak for den, for den giver os netop mulighed for at leve en smule med i landsbyens liv.
Sagen foregår i 1684. Der er to hovedpersoner. Den ene kender vi allerede godt, det
er nemlig den flere gange, omtalte Hans Pedersen i Av.4.
Den anden er Jakob Lorentsen. Han var utvivlsomt søn af den gamle degn Lorents
Cornelii og altså broder til den daværende degnekone Bodil Lorentsdatter. Det var ikke
lykkedes denne degnesøn at blive gårdmand, han sad som inderste, altså til leje hos gamle
Rasmus Christensen i Avernaks ovenbys ende (Av. 5 + 6).
Den 11.marts 1684 var det tingdag, og da havde Jakob Lorentsen stævnet Hans
Pedersen med krav om betaling af to sletdaler og fjorten skilling; det var penge, som Hans
Pedersen skyldte ham og åbenbart ikke havde villet betale, og Jakob Lorentsen nedlagde
påstand om, at hvis gælden ikke blev betalt i løbet af to uger skulle Hans Pedersen pantes for
den.
Derpå stod Hans Pedersen frem. Han benægtede ikke gælden. Han ville også gerne
betale, sagde han, men først når Jakob Lorentsen havde opfyldt sine forp1igtelser. Og hvad de
gik ud på, fik birketinget straks at høre, for Hans Pedersen havde til samme tingdag udtaget
modstævning mod Jakob Lorentsen.
Hans Pedersen stod altså frem og tilspurgte Jakob Lorentsen, hvorfor han havde taget
hans båd ud af Bøgebjergs 1ængde uden hans viden eller ti1ladelse og havde lagt den igen
uden at fortøje den ordentlig, så den var blevet slidt fordærvet og ikke havde været til at bruge
siden.
Dertil svarede Jakob Lorentsen, at han vedkendte sig ikke noget ansvar for den båd,

med mindre Hans Pedersen i rette tid havde klaget over den og ladet skaden syne.
Det havde Hans Pedersen ikke - og episoden med båden lå nu fem år tilbage!
Alligevel agtede han at føre sin sag igennem, han kunne nemlig føre vidner på, hvad der var
sket.
Først kaldte han Rasmus Lauritsen og Aplonne Jørgensdatter frem. De tjente hos
Hans Pedersen dengang det med båden hændte, og de vidnede begge ved deres højeste ed
med oprakte fingre, at de dagen før båden fik sin skade havde været ude og sætte garn for
Hans Pedersen, og da de roede i land, var båden så tæt, at de ikke havde behov at øse, og de
drog den op i jævne Rasmus Christensen og bandt den der.
Derpå b1ev Hans Hansen og Rasmus Ibsen begge i Avernak, kaldt frem og vidnede, at da de
om morgenen to dage efter var kommet ned for at drage garnene, da lå båden løs og tvært i
landboret med en flod imod de store sten vesten i Bøgebjergs længde, halvt fuld af vand, og
de havde da bjærget den i land.

********************************blad 40, ark 3********************************
Endelig vidnede samme Rasmus Ibsen sammen med den tidligere nævnte Rasmus
Lauritsen, at da de — kort efter at båden var bjerget gik ud med den for at drage garnene, da
var den så læk, at de ikke kunne øse med øsekarret, men måtte bruge et øretrug.
Efter denne vidneførsel henstillede Hans Pedersen til retten, om Jakob Lorentsen
ikke var pligtig til at svare for den skade, som båden havde lidt.
Da ingen af parterne ville gå på forlig, blev sagen optaget til dom på næste tingmøde.
Den l8. marts mødtes man så igen. Hans Pedersen stod først frem og gentog sit krav.
Jakob Lorentsen havde ulovligt taget hans båd ud, med det resultat, at den var slået i stykker.
Nu havde den ligget brøstfældig i fem år, idet Hans Pedersen havde ventet, at Jakob
Lorentsen havde flidt ham den så god igen som han tog den ud ved Bøgebjerg. Hans
Pedersen forlangte derfor dom over Jakob Lorentsen.
Jakob Lorentsen svarede dertil, at det i grunden ikke var ham, der var ansvarlig,
eftersom det var hans broder, Cornelius Lorentsen, der havde landet båden. Alligevel ville
han ikke løbe fra sit ansvar, når ellers de mænd fremkommer som har synet den skade,

båden har lidt.
Jakob Lorentsen henholder sig altså påny til, at Hans Pedersen har forsømt i tide at
lade båden lovformeligt syne.
Hans Pedersen stod atter frem og svarede, at han her på tinge ved vidneførsel havde
bevist, at båden var skadet. Endnu engang forlangte han dom over Jakob.
Sådan stod sagen, og hvordan skulle der nu dømmes? Det kunne være vanskeligt
nok, for på den ene side var der ingen tvivl om, at Jakob Lorentsen var ansvarlig for skaden,
på den anden side havde Hans Pedersen svækket sin stilling ved ikke at tage syn.
Det var som nævnt i 1684, sagen stod på, så det var endnu Rasmus Klingenberg, der
sad i dommersædet. Han blev imidlertid befriet for at træffe afgørelsen, for herskabet greb
ind. Der var indløbet en skrivelse fra ridefogeden på Egeskov, og i henhold til den udmeldte
Rasmus Klingenberg fire mænd til at forlige parterne. Det var:

Rasmus Christensen, Av. 5+6
Niels Andersen, Av. 9
Michel Rasmussen, Ko. 3
Peder Hansen, Ko. 7
Mæglingen lykkedes - hvilket formodentlig vil sige, at parterne gav efter for presset fra
ridefogeden. Hans Pedersen og Jakob Lorentsen blev venligen og vel her for retten forenet.
Da det ikke meddeles, hvad forliget gik ud på, må man vel gå ud fra, at skaden på båden
skulle gå lige op med de 2 daler og 14 skilling.
———
Som sagt adskiller denne sag sig fra de andre derved, at den går i enkeltheder.
Rasmus Hansen Skrædder, som var tingskriver (se blad 36), har måttet sætte fart i
pennefjeren for at følge med. I hans referat i tingbogen er der da også i dette tilfælde særlig rig
lejlighed til at iagttage, hvordan Rasmus Skrædder lader den måde, ordene udtales på,
influere på sin retskrivning.

Han skriver f.eks., at Hans Pedersen skyldte Jakob Lorentsen foret (i stedet for “for
det”). Han skriver, at de bjerte båden op (i stedet for ”bjærgede”). Han skriver Bøyebjerg i
stedet for “Bøgebjerg”, fordert i stedet for “fordærvet”, suaarede for “svarede”, gaarnene for
“garnene”, vaar for “var” og nøs for “nys”.
Der er også grund til at nævne, at vi i denne sag møder et stednavn, som ellers ikke
kendes i arkivalierne, nemlig Bøgebjergs længde.
Det erindres heller ikke af nulevende. Derimod har jeg fået oplyst, at stranden fra
Vildbjergs hegn og ud til Hovedet altid har været kaldt med et navn, der udtales noget i
retning af længjen, og det må nok være det samme ord, som i sagen her skrives længde. En
længde må da være en kyststrækning.
Morsomt er det også, at vi allerede her i 1684 finder stranden betegnet med glosen
landboret, hvori vi genkender det ord, der stadig anvendes i det lokale sprog.
Avernak by - et urocenter ?
Den opmærksomme læser har nok allerede hæftet sig ved et ejendommeligt forhold:
Otte sager om splidagtighed har været omtalt - de foregår alle i Avernak by.
Det ser virkelig ud til, at øens brushoveder på den tid bar været samlet i Avernak.
Ganske vist kunne man prøve at finde en forklaring deri, at birketinget holdtes i
Avernak, hvad der kunne tænkes at have haft til følge, at folk fra Munke og Korshavn har
kviet sig ved at bringe deres bysladder og øvrige stridigheder derhen, og noget kan der måske
være om det, men hele forklaringen kan det ikke være, eftersom vi både før og efter denne
periode ser stridigheder i disse byer behandlet på birketinget.
Vi kommer nok ikke uden om, at der har været megen splid i Avernak by på den tid,
og vi ved jo også, at der skal ikke mere end et par stridbare naturer til for at ødelægge
atmosfæren i en landsby.
Og sådan et par kamphaner fandtes der åbenbart i Avernak på den tid, det har vi set i
det foregående.
Det var Hans Pedersen i Av. 4 og Anders Christensen i Av. 2.
Men om det var dem selv eller deres koner (som begge nævnes i sagerne), der var
værst, det må vi lade stå hen.
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3.
“Restantz hos Herskabet”
S1år vi op på den allerførste side i Avernakøs gamle tingbog, ser vi, at den begynder
temmelig barskt, nemlig med, at fire af øens gårdmænd stævnes for restancer.
Det er den 13. november 1677, tinget holdes. Ridefogeden Peder Nielsen fra
Egeskov, som hele øen nu hørte under, var mødt op og havde ladet de fire bønder indstævne,
fordi de var kommet bagud med landgilde og hovningspenge, de skulle have betalt i 1676.
Det drejede sig om Laurits Pedersen og Bonde Andersen, som hver skyldte 5 rdl., og
Rasmus Nielsen og Jens Hansen, der hver skyldte 2 rdl. og 3 mark. Alle fire var fra Korshavn.
Ridefogeden forlangte dom : de skulle betale i løbet af 14 dage og ellers udpantes for
beløbene.
Men Rasmus Klingenberg, birkedommeren, udsatte sagen i 14 dage.
Den 27. november trådte tinget derfor sammen igen, men da “ærlig og velagtet karl
Peder Nielsen, ridefoged til Egeskov” ikke havde givet møde, blev sagen atter udsat, denne
gang i 8 dage.
Imidlertid har der formodentlig været ført forhandlinger mellem parterne direkte, det
var jo det behageligste for alle de implicerede, dersom man kunne nå frem til et fredeligt
forlig.
I hvert fald dukkede sagen ikke op på tinget igen før den 2. juli 1678, men da var den
til gengæld udvidet til at gælde “alle Korshavns mænd”, ni i a1t!
Skønt sagen dermed havde fået et langt alvorligere omfang, havde ridefogeden imidlertid ikke givet møde, og sagen blev derfor udsat i 8 dage, derefter i endnu 14 dage, og man
var dermed nået frem til
tingmødet den 23. juli 1678. Her skete der endnu en udvidelse, idet to af mændene
fra Avernak b1ev inddraget. Det var Hans Pedersen og Anders Christensen.
Det siges ikke, hvad anklagen mod dem går ud på, men det fremgår af tingbogen, at
de begge søgte at få forlig med herremanden, idet de tilbød at betale to måneders skat.
Pengene havde de med sig.
Da ridefogeden imidlertid igen ikke var mødt, var der ingen til at tage imod tilbudet,
og alle sagerne blev derfor endnu engang udsat i 14 dage (som det fremgår af listen på næste
side, var det da også langt alvorligere sager, herskabet havde at gøre op med de to Avernakmænd end blot et par måneders skat).
Den 6.august trådte tinget sammen igen. Denne gang var ridefogeden til stede, og
efterhånden som forhandlingerne skred frem, blev det klart, at han nu ønskede en afgørelse
af sagen. Det var slut med herskabets tålmodighed.
Først lod Peder Nie1sen alle skyldnerne og deres restancer føre til protoko1s. På
dette tidspunkt var ti af øens mænd indb1andet, to fra Avernak og otte fra Korshavn (en af
Korshavnerne, Peder Hansen, må i mellemtiden have betalt og var dermed gledet ud).

Listen ser således ud (i sidste kolonne anføres beløbene i rigsda1er, mark og skilling):

Laurits Pedersen, Ko.

Bonde Andersen Ko.
og Rasmus Nie1sen,
Ko.
Niels Lauritsen, Ko.
og
Jens Nielsen, Ko.

1677 Landgilde og hovningspenge
Oldengæld og brændepenge
1676 Landgilde og hovningspenge
6 skp. landgildebyg
For 1 ung stud
I alt
1677 Landgilde og hovningspenge
1676 Landgilde og hovningspenge
6 skp. landgildebyg
I alt
1677 Landgilde og hovningspenge
1676 6 skp. landgildebyg

Jens Hansen, Ko.

1677

Rasmus Nielsen Juul,
Ko.

1677
1676

Michel Rasmussen,
Ko.

1677
1676

Anders Christensen,
Av.

1677

Hans Pedersen, Av.

1677
1676
1675
1675

Rdl. Mk.
5
0
1
1
2
3
1
0
4
0
13
4
5
0
2
2
1
0
8
2
5
0
1
0

Sk.
0
0
0
12
0
12
0
0
12
12
0
12

I alt
Landgilde og hovningspenge
Landgildebyg
Stedmålspenge
I alt
Landgilde og hovningspenge
Landgildebyg
I alt
Landgilde og hovningspenge
6 skp. landgildebyg
I alt
Landgilde og hovningspenge

6
2
0
3
6
2
0
2
5
1
6
2

0
3
0
5
2
3
0
3
0
0
0
2

12
0
14
0
14
0
14
14
0
12
12
8

I alt
Hovningspenge
Hovningspenge
Hovningspenge
Ifølge dom for klammeri
+ 6 års hovningspenge
I alt

2
2
2
2
8
12
26

2
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0

****************************** blad 41, ark 2 *********************************
Da ridefogeden således havde fået de forskellige poster ført til protokols, nedlagde
han påstand om, at de implicerede gårdmænd skulle betale samtlige restancer plus de
påløbne sagsomkostninger i løbet af l4dage, i modsat fald skulle de pantes i deres “bo, gods
og formue”.
Men han lod det ikke blive derved. Han forlangte, at fire af bønderne skulle dømmes
fra deres gårde.
Det begrundede han med, at de det ene år efter det andet havde været forsømmelige
og efterladende med at betale deres landgilde og hovningspenge, og han henviste til Kolding =
recessen af 1558, §42, og med fuld ret, for deri nævnes blandt de pligter, en fæstebonde skal
opfylde, dersom han vil undgå udvisning af sin gård:
betaling af landgilde og andre afgifter, lydighed mod herremanden og ydelse af hoveri
efter hans forlangende.
De fire, som ridefogeden forlangte sat fra gården, var:

Laurits Pedersen, Ko.
Bonde Andersen, Ko.
Rasmus Nie1sen, Ko.
Hans Pedersen, Av.
Restanterne trådte nu frem. De vedkendte sig gælden, men de bad om henstand
endnu en gang til Mikkelsdag.
Ridefogeden stod imidlertid fast og begærede atter dom over dem.
Rasmus Klingenberg måtte så til det. Han dømte, at de skyldige skulle betale deres
restancer tillige med sagens omkostninger i løbet af 14 dage og ellers udpantes.
Men hvad fæstefortabelsen angik, udsatte han sagen i 14 dage.
Det så alvorligt ud. Ti af øens 23 gårdmænd var truet med udpantning, de fire af dem
endog med at blive jaget fra hus og hjem.
Hvad var baggrunden for denne dramatiske situation?
Lad os tørst slå fast, at nok var situationen dramatisk, men enestående var den ikke.
Tingbøger fra hele 1andet vidner om utallige tilsvarende sager i 1600- og 1700-tallet. Det var
ikke usædvanligt, at en fæstebonde før eller senere kom i restance med sine afgifter til
herremanden, det var snarere det normale.
Vi husker da også hvordan Jeppe, da han vågner i baronens seng, tror, han er i
himmerig, men undrer sig over, at han ikke finder sin bedstefar dér, for han var sådan en
skikkelig mand, der “ikke efterlod sig en Ski11ings Restantz hos Herskabet.”
Noget finere ved Jeppe ikke at sige om sin bedstefar. Og med god grund, for der var
så mange afgifter, fæstebonden skulle af med til sin herremand, det var derfor også så let at
komme bagud, og var man først kommet ud i restancernes hængedynd, var det svært at klare
sig op igen.
Flere af afgifterne, som er nævnt i oversigten på forrige side, kender vi fra tidligere, se
blad 28. Det gælder 1andgilden, stedsmå1et (tidligere kaldt gårdfæstning), oldengæld og
brændepenge.

Men et par af posterne kræver nærmere omtale.
Den ene er skatterne. De figurerer ganske vist ikke i restance-oversigten, men ved
tingmødet den 23. juli 1678 tilbød de to Avernakmænd at betale to måneders skat, som de
altså var kommet bagud med. Og skatterne betød på dette tidspunkt overordentlig meget i
forholdet mellem herremand og fæstebonde.
Der var nemlig i 1662 indført den nyordning, at ade1en fra nu af var ansvarlig for sine
fæstebønders skatter. Regeringen opkrævede med andre ord bøndernes skatter hos
herremændene, som så måtte se at få dem halet ud af bønderne.
Det er nok grunden til, at skatterne ikke - bortset fra nævnte lejlighed figurerer blandt
restancerne: de var penge, som herremanden skulle betale videre, og de blev derfor opkrævet
med hård hånd. Landgilde, stedsmål osv. var herremandens egne indtægter, de kunne derfor
bedre tåle forhaling.
Den anden post, som kræver nærmere omtale, er hovningspengene.
Dem havde bønderne her på øen muligvis ikke betalt tidligere. Der var imidlertid i
løbet af 1600-tallet sket en forøgelse af hoveriet, og det ramte også øboerne. Ganske vist slap
de formentlig helt eller delvis for selve det tvungne arbejde på herregårdsjorden (det var for
besværligt at hente dem til Egeskov, og der var alt for mange muligheder for undskyldninger
for udeblivelse på grund af vejr og sø), men i stedet kom de så til at betale hoveri-penge eller
som de kaldes her, “hovningspenge”.
De udgjorde tilsyneladende 2 rdl. om året for en helgård.
Med hensyn til hovningspenge er Hans Pedersens tilfælde i Avernak særlig
interessant. For når man ser bort fra bøden for “klammeri’, som blev omtalt i sidste blad, så
skylder Hans Pedersen ikke for andre afgifter, men kun for hoveriafgiften, den har han til
gengæld i ni år undladt at betale.
Det ser ud som en demonstration. Hans Pedersen har åbenbart nægtet at betale
hovningspenge, måske med den begrundelse, at der var ta1e om en nyhed, man ikke burde
acceptere, eller at det ikke var aftalt, da han fæstede gården.
Det ses da også af tingmødet den 6. august, at Hans Pedersen har påstået sig fritaget,
for der indgår i dommen en bemærkning om, at han ikke har fremlagt noget bevis for at være
begunstiget frem for sine ”medtjenere”.
Man kan nu spørge, om der var nogen særlig grund til, at det netop i disse år, 1675 og
årene derefter, kneb for fæstebønderne.
Og det var der.
I 1674 havde er været misvækst i landet. Vinteren havde været usædvanlig streng,
med flere måneders hård frost. Øresund var lagt til, mange kreaturer døde af kulde og mangel
på foder. I Jylland var ulvene endnu på denne tid talrige, og i den strenge vinter brød de
undertiden ind i stalde og fårestier.
Den følgende sommer blev høsten lille, og resultatet blev dyrtid. Og mere end sådan
et enkelt års fejlslagen. høst skulle der ikke til for at få mange fæstebønders økonomi til at
vakle.
Men, som man siger, en ulykke kommer sjældent alene, og netop på samme tid trak
det op til krig. 1675 brød den ud, Den skånske Krig, som varede til 1679.
Og med krig fulgte ekstraskatter, det var så sikkert som amen i kirken.

********************************* blad 41, ark 3 ******************************
Allerede i 1674 blev der udskrevet en kobberskat på 3 skålpund kobber af hver
tønde hartkorn - kobberet skulle bruges til at støbe kanoner til den krig, man allerede da
ventede.
De følgende år bragte en regn af skatter. Personskatter, skat af skorstene og ildsteder,
skat af heste, køer og stude, ja, i 1678 endog af får og svin. Desuden naturalieskatter, altså
direkte leverancer af varer, især af korn og flæsk.
Tilmed var det et svækket landbrug, der udsattes for dette hårde pres. I en række år
havde skatterne været jævnt stigende men landbrugspriserne dalende. Mange steder var der
derfor absolut ingen reserver at tære på, da det økonomiske uvejr brød løs midt i 70’erne.
Så det var intet under, at bønderne mange steder kørte fast, og altså heller ikke, at
situationen her på øen blev, som den ovenfor er skildret.
Men hvordan gik det nu? Blev de fire mænd sat ud af deres gårde?
Nej! Det fremgår af skatte-mandtal1erne, at de alle b1ev siddende. Det havde de nok
ikke fået lov til, dersom ridefogeden havde kunnet finde andre og mere beta1ingsdygtige
fæstere at sætte i deres sted.
Men det vidste han, at der ikke var store chancer for. Et par tusinde fæstegårde i
Danmark stod øde, fordi bønderne havde givet op og var rendt fra elendigheden.
Fæstebønder var der ingen overf1od af, de var snarere en mangelvare. Herremændene var
derfor interesseret i at beholde dem, de havde. At få ødegårde på sit gods var en ubehagelig
sag for en herremand, ikke mindst fordi han skulle svare skatter til staten af ødegårdene såvel
som at de besatte gårde.
Derfor fik de fire lov at blive siddende.
Hvad de øvrige angår, så har de fleste formodentlig omsider betalt, hvad de skyldte,
eller også underhånden indgået forlig med ridefogeden.
Men enkelte af sagerne løb videre, med fornyede stævninger og fornyede udsættelser.
I foråret 1681 ses de for sidste gang i tingbogen.
Da var den værste regn af krigsskatter stilnet af.
***************************************************************************
***************************************************************************

Endnu en seglring fundet
I blad nr. 37 blev en seglring afbildet, som Erling Lauritsen i efteråret 1971 fandt i
stranden syd for Munke. Den er af bly og stammer utvivlsomt fra 1600-tallet.
Forbløffende nok blev der i sommer, ikke langt fra det første findested, gjort et
lignende fund.
Denne gang var det Erlings far, Peder Lauritsen, som i marken, ikke langt fra huset,
fandt en seg1ring af bronze, hel og velbevaret. Den er gengivet på næste side, men forstørret, i
virkeligheden er ringen ca. 2,5 cm i diameter, og selve seglet er 1,6 cm i længden og 1,2 cm i
bredden.

Også denne seglring er sikkert fra 1600-ta11et. Men hvem har den tilhørt?
Med sikkerhed. kan vi ikke sige det, men vi kan gøre os visse overvejelser og
formodninger.

Som det forhåbentlig fremgår af tegningen, står der for oven i seglet L R S , og
derunder, som sammenslyngede initialer, L R. Det betyder formentlig Lars Rasmussen.
Nu var der såvidt vides ikke nogen gårdmand (eller degn!) i Munke af dette navn hele
1600-tallet igennem.
Vi kigger derfor endnu engang på seglet og opdager nu, at stregerne i L’et især i det
øverste, og ganske sær1ig “bundstregen” i dette L, er ridset med større energi end i de andre
bogstaver.
Og samtidig bemærker vi, at det øverste L bærer svage, men alligevel umiskendelige
spor af en bue, som om der oprindelig havde stået P og dette så på et eller andet tidspunkt var
blevet rettet til et L.
Hvis nu dette er rigtigt, så har der oprindelig stået P R S for oven og P R for neden.
Det betyder formentlig Peder Rasmussen, og af det navn var der, som omtalt i blad
37, to mænd i Munke i 1600-tallet, en degn og en gårdmand.
Med sikkerhed kan vi ikke vide, hvem af dem det er, men da der i skjoldet er
sammenslyngede initialer i stedet for et bomærke, anser jeg det for sandsynligst, at det er
degnen, der er tale om.
Jeg formoder altså, at det er degnen Peder Rasmussens seglring, der her er fundet.
Om ham ved vi, at han i en årrække foruden at være degn tillige var skriver ved
birketinget og i denne egenskab hyppigt var med til at besegle dokumenter. Han har altså til
stadighed haft brug for sin seglring - formodentlig just den, som nu, efter et langt ophold i
jorden, er kommet for dagens lys.
Men hvem er det så, der har rettet i bogstaverne og derved tilegnet sig ringen?
Heller ikke det ved vi med sikkerhed, men det kan have været den Lars Rasmussen,
der sad i Mu. 3 fra 1756 til 1818.
Han var nemlig oldebarn af degnen, så ringen kan være gået i arv til ham.
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(fortsættelse af : Hvad tingbogen fortæller)
4.

U1ovlig sæd; ovne og skorstene;
hunde og gæs
Vi hørte sidst, hvordan herremanden på Egeskov brugte birketinget til at retsforfølge
øens bønder, når de kom i restance.
Han brugte det også jævnligt til at få en række forbud og påbud indskærpet.
Der er i den henseende to ting, der i årene l678-84 stadig kommer igen.
Den ene er, at ridefogeden ”lader forbyde al ulov1ig sæd, tørveskær og afførse1”.
Forbudets første led hentyder til det forhold, at fæstebonden, når han var i bekneb
for sædekorn, kunne være fristet til at lade en anden tilså nogle af sine agre eller endog dem
allesammen. En sådan fremgangsmåde kaldtes u1ovlig sæd, for den medførte, at den
fremmede, der havde sået i bondens ager, naturligvis skulle have sin andel af høsten. Denne
andel blev altså afført fra gården, og dermed opstod en vis risiko for, at bonden ikke var i
stand til at yde herremanden den fulde landgilde.
Med hensyn til tørveskæret, så hørte der til hver gård en moselod, hvor bonden
kunne skære tørv til eget forbrug. Fristende kunne det da være at tjene sig en ekstra skilling
ved at drive rovdrift på feltet og ”bortsæ1ge eller afføre tørv til fremmede“, som der står i
tingbogen.
Fristende, ja, men farligt! For “hvis nogen herimod befindes, skal han have sit

gårdfæste forbrudt.”
Den anden påtale, som ofte dukker op i tingbogen i disse år, drejer sig om ”
bageovne, esser og skorstene“. De skal holdes i forsvarlig stand, så de ikke bliver årsag til
ildebrand. Påbudets hyppighed er forståelig, når man tænker på, hvilke katastrofer disse
udsteder ofte forvoldte i de tæt sammenbyggede landsbyer med de stråtækte gårde. Avernak
by havde i 1660 fået en bitter erfaring derom, som fortalt i blad 36.
Sagen betragtedes da også med så stor alvor, at der ligefrem blev givet grønt lys for
selvtægt. Det hedder nemlig i tingbogen, at hvis det konstateres, at nogen er forsømmelig med
sine ildsteder, ”sine naboer til frygt og fare”, så har naboerne ret til straks at sønderslå ovnen

og skorstenen.
Der blev iøvrigt i 1679 nedsat et skorstenssyn til at overvåge, at påbudet overholdtes.
Tre mænd udmeldtes, nemlig fra Avernak Rasmus Christensen, fra Munke Peder Rasmussen
og fra Korshavn Michel Rasmussen.

Så var der hundene. De har åbenbart ofte været til stor skade i landsbyerne, fordi de
kunne finde på at gå løs på svin, gæs, lam eller kalve. En kongelig forordning af 1640 påbød
derfor, at når en hvalp blev et halvt år gammel skulle dens ene forben afhugges ved knæet.
Det ser dog ud ti1, at man kunne undgå dette ved at holde hunden bundet. Men
dermed kneb det åbenbart, for den 30te januar 1683 foreholdt Rasmus Christensen samtlige
mænd på tinge, at de skulle holde deres hunde bundet “som de tilforn tit og ofte har været
advaret og påmindet.”
Og fem år senere, den 25nde september l688, indskærpede birkedommere på
velbyrdige husbonds vegne, at øens hunde enten skulle være bundet eller også lem1æstede og
at de, der lod hånt om dette, risikerede at miste deres fæste.
Når der her trues med så hård en straf, hænger det måske sammen med. at
herremanden ikke så meget bekymrede sig for landsbyens småkvæg som for sine egne
jagtrettigheder. Løse hunde med førligheden i behold kunne nemlig blive en trussel mod
vildtet, som herremanden alene havde ret til at jage. Det var en del af fæstebondens
ydmygelse, at han måtte finde sig i, at hjorte og rådyr tumlede sig frit og anrettede skader i
sæden.
Heller ikke gåse-holdet var nogen privatsag. Dog er vi her ved et område, der
ordnedes bymændene imellem, så det hørte vel i almindelighed hjemme på bystævnet. Men
at det også kunne bringes frem på tinge, fremgår af protokollen for 20nde september 1681.
Den dag samtykkede Avernak og Munke mænd i, at en helgård måtte holde 6 gæs og
1gase, men en halvgård kun 3 gæs og 1 gase. Og hvis nogen ikke holdt sig inden for sin ration
- som var bestemt af græsningsmulighederne - skulle han bøde en ørte havre til herskabet og

en halv tønde øl til byen.
Der var i det hele taget ikke ret meget, der var en privatsag i den gamle landsby. Ikke
engang kirkegangen:
5

Den altid skrøbelige
kirkegang
At gå i kirke var i hine tider en tvungen sag. Op gennem 1600—tallet b1ev
kirkegangspligten gang på gang indskærpet i de kongelige forordninger og straffe for
udeblivelse fastsat.
1679 kom der påny en kongelig befaling om “sabbatens helligholde1se”. De stadige
påbud vidner om, at det har været svært at få folk til at indse det rimelige i at blive tvunget i
kirke.
Heller ikke her på øen har de åbenbart været særlig villige, for den 20nde september
1681 lod Jens Bang, ”Evangelii tjener her på landet”, den kgl. befaling af 1679 læse på tinget,
og birkedommeren tilføjede, at hvis nogen af sognemændene eller deres tyende eller husstand
understod sig i at rejse af øen om søndagen før prædiken og altså forsømte gudstjenesten,
skulle de bøde 3 mark, og hvis en sådan bøde ikke kunne holde dem til at søge Guds hus,
ville de i gentagelsestilfælde blive angivet for øvrigheden.
Og det skulle ikke blot være tomme ord og trusler. Der skulle holdes øje med folk.
Det kunne præsten ikke magte alene, derfor blev der udmeldt tre mænd, en af hver by, til at
“have opsyn med dette og angive dem for præsten, som her udi ikke skikker sig.”
Det blev fra Avernak Hans Pedersen, fra Munke Hans Andersen og fra Korshavn Laurits

Pedersen.

******************************* blad 42, ark 2 ********************************
Ejendommeligt er det at se Hans Pedersen i dette selskab. Han er jo vor gode
bekendt fra blad 40 - klammerier med naboerne — og blad 41 — trodsig nægtelse af at betale
hoveripenge – Når han her gøres til en slags kirkelig tillidsmand, må det være efter præstens
ønske, og det tyder på, at han trods a1t har nydt en vis anseelse.
Men ak, ånden er redebon, kødet er skrøbeligt. Det var et utaknemmeligt hverv, de
tre opsynsmænd fik overdraget. De gode øboer fortsatte ufortrødent deres gamle sædvane
med at drage udenøs om søndagen til stor harme og fortrydelse for præsten, som nu ikke så
anden udvej end at klage til Niels Krag på Egeskov, over den uskikke1ighed, der gik i svang
her på øen “med landefærd og Guds ords foragte1se”.
Herremanden gav ordre til ridefogeden, som gav ordren videre til Rasmus
Christensen i Avernak, og han trådte så frem på tinget den 6te maj 1684 og bekendtgjorde på
velbyrdige Niels Krags vegne, at ingen af hans bønder dér på øen eller deres tjenestefolk eller
husstand, kort sagt ingen efter denne dag måtte understå sig i at rejse af øen om søndagen før
gudstjenesten var forrettet.
Og hvis nogen for fremtiden overtrådte denne befaling, skulle han bøde tre 1od sølv
eller 9 mark, og birkedommeren skulle tage to mænd med sig og straks, uden yderligere
rettergang, opkræve bøden hos den skyldige.
Hvad der på denne måde kom ind, skulle tilfalde kirken og de fattige, halvdelen til
hver.
Om det så hja1p, melder historien intet om. Det er måske tilladt at tvivle.
***************************************************************************

Tilbage til Jernalderen:
Romersk mønt fundet i Munke
***************************************************************************
I blad 17 blev der fortalt om Jernalderen, det vil sige perioden fra 500 f.Kr. til 800
e.Kr. Skildringen sluttede lidt mistrøstigt med ordene:
”Lokale fund fra Jernalder? Desværre….. endnu ingen.”
Nu er det sket! Hans Peder Hansen, Munkegården, har i marken vest for gården
fundet en romersk mønt, en to-denar af bronze, 1700 år gammel.
Mønten er s1ået under Aurelian, romersk kejser fra 270 til 275, en af de såkaldte
”soldaterkejsere”. Han var søn af en fattig illyrisk bonde og havde tjent sig op inden for
hæren. Da han i 270 blev kejser var romerriget ved at gå i opløsning. Han genoprettede
discip1inen i hæren og samlede riget. I sammenhængen her er det af interesse at notere, at
han måtte nedkæmpe et oprør, som var brudt ud blandt arbejderne på de romerske
møntfabrikker. I året 275 blev han myrdet af nogle officerer, som ved bedrageri var blevet
narret til at tro, at han stræbte dem efter livet.

På mønten ses han med kejserkrone. I randen, som på dette
eksemplar er forskåret, læses:
IMP(ERATOR) AURELIANUS
AUG(USTUS), dvs: Kejser
Aurelian, den Ophøjede.
På møntens bagside er solguden
afbildet, og i randen står: SOLI
INVICTO, dvs: Til den Ubesejrede Sol. Solguden ses ofte på
romerske mønter og især på
Aurelians, han mente nemlig, han
kunne takke denne guddom for
sine militære sejre i Østen.
Mønten er her gengive i kraftig
forstørrelse. I virkeligheden måler
den ca. 2 cm i diameter.

Men hvordan er det nu gået
ti1at en romersk mønt er havnet på
Avernakø?
Den periode, det her drejer
sig om, kaldes “Romersk Jernalder”
fordi der på den tid fandt et livligt
handelssamkvem (med deraf følgende kulturpåvirkning) sted mellem
Romerriget og Danmark.
Handelsvejene var søveje, de gik
f.eks. via floderne Oder og Weichsel over Østersøen og her op.
Og da Fyn netop i sidste del
af romersk jernalder — og det er
den, vi med Aurelians regeringstid
befinder os i — synes at have været
godt med i den danske udenrigshandel, kan man ikke sige, at de
sydfynske øer på den tid lå afsides,
men snarere, at de lå på en hovedrute for handelen. Og det er dette forhold, den romerske
mønt i Munkegårdens jord synes at vidne om, og det er just det spændende og perspektivrige
ved den.
Men der er endnu et forhold, der gør den særlig værdifuld:
Der er ganske vist fundet mængder af romerske mønter i dansk jord. Men netop fra
disse år - Aurelians regeringstid og årene umiddelbart før og efter - er fundene meget
sparsomme.
Derfor er fundet af denne mønt ikke blot lokalhistorisk set, men også på 1andsbasis,
af betydelig interesse.
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PERIODEN FRA CA.1650 TIL CA.1700
III
DE TRE BYLAG
Pastor Chr. Knudsens manuskript
Det har tidligere været nævnt, at perioden, vi nu befinder os i, altså anden halvdel af 1600tal1et, udmærker sig ved, at en række nye kilder dukker op. Vi har allerede stiftet
bekendtskab med nogle af dem, i dette blad skal vi se nærmere på endnu en: Chr. Knudsens
manuskript.
1871 blev den da 43-ârige Christian Knudsen sognepræst på Avernakø. Han var født på
Als, hvor han også havde tilbragt en årrække efter sin embedseksamen. Ved sin ankomst til
Avernakø var han ugift, og han forblev pebersvend hele sit liv. Den ugifte stand og embedets
lidenhed gav ham mulighed for at dyrke den interesse, han allerede i årene på Als med så stor
energi havde kastet sig over:
lokal— og slægtshistorie.
Nu var det Avernakø, det gjaldt. Den første halve snes år her på øen gik med at samle
stoffet sammen. I begyndelsen af 1830’erne renskrev han sine kladder. Resultatet blev fem
protoko11er, som nu opbevares i Det kgl. Bibliotek i København. De er en fryd for øjet, for
Knudsen førte er nydelig pen, finstilet og præcis.
Protokollernes fællestitel er:

Sam1inger til en historisk—topografisk Beskrivelse af Øen Auernakø.
I første bind giver Knudsen en topografisk ski1dring af øen, dens beliggenhed og udstrækning, terrænforholdene, planter og dyre1ivet, veje og havne. Særlig værdifuldt i dette bind er
afsnittet stednavne, hvor Knudsen meddeler flere hundrede, især marknavne, hvoraf mange
nu er gået i glemmebogen.
Sidste bind indeholder nogle kort over øen og et par grundplaner af præstegården.
I de mellemliggende bind, altså i anden, tredie og fjerde protokol, finder vi værkets
hoveddel og egentlige bedrift.
For her går Knudsen fra gård til gård og fra hus til hus, og hvert sted opregner han fæsternes
navne og årstal fra slutningen af 1600—tallet og op til den tid, da værket blev skrevet. Og ikke
blot fæsterne selv meddeler han, men også deres hustru og børn, og eventuelt deres slægtsforbindelser til andre gårde på øen.
Vi har altså her en gård— og slægtshistorie, spændende over et par århundreder. Det er i
sig selv en bedrift. Men endnu mere imponerende bliver det, når man gør sig klart, at Knudsen kun havde to kilder at øse af, nemlig for det første kirkebogen (der begynder i 1686), for
det andet, hvad de gamle kunne berette.
Fra kirkebogen kunne han hente navne og årstal og visse familieforbindelser. Men hvor
disse navne hørte hjemme, altså på hvilke gårde og i hvilke huse, det fremgik ikke af kirkebogen, så det måtte de gamle fortælle ham. Og det gjorde de så.

At de kunne det, er ret fantastisk. For det svarer jo til, at øens ældre i dag kunne gøre rede
for, hvem der har boet på de forskellige gårde tilbage til slutningen af l700-tallet.
Jamen, kunne de gamle, der levede her på øen på Knudsens tid, virkelig huske 200 år
tilbage?
Ja! Det lyder utroligt, men det synes at have været tilfældet. Naturligvis huskede de ikke alt,
især må vi forestille os, at de var usikre med hensyn til de gårde, hvor slægtsforbindelsen på et
eller andet tidspunkt var blevet afbrudt. Når en ny slægt rykkede ind i en gård mistede den
efterhånden erindringen om dem, der havde været der tidligere og som ikke hørte til slægten.
For det var sine forfædre, man mindedes, det var slægten, der levede i erindringen.
Vi må gøre os klart, at de gamles viden var af en anden art end vores.
Vi ved en masse om, hvad der foregår rundt om på hele kloden.
Vore hoveder er proppet med navne og problemer, Watergate-skandale i USA, krig i
Mellemøsten, hungerkatastrofe i Etiopien osv. Derimod ved vi meget lidt - de fleste slet intet om vore forfædre, hvor de boede, hvordan de var osv.
For de gamle var det omvendt. De vidste ikke ret meget om, hvad der foregik uden for
landets grænser, og i mange tilfælde levede de formodentlig ikke med i andet end det, der
foregik her på øen. Til gengæld vidste de noget om deres forfædre, ikke blot i nogle få
generationer, men i mange slægtled. Deres horisont var i det væsentlige begrænset til dette
lille samfund, til gengæld rakte deres viden om dette samfund, deres medleven i det, langt,
langt tilbage. De læste ikke så meget, til gengæld lyttede de. Slægtled efter slægtled blev
beretningerne om forfædrene givet videre, forældre fortalte dem til deres børn, bedsteforældre til deres børnebørn.
Det var denne skat af mundtlige over1everinger, Knudsen i l870’erne kunne trække på.
Han gjorde det flittigt. Vi må forestille os, at der er gået utroligt mange samtaler forud for
affattelsen af denne gård- og slægtshistorie. Et fantastisk puslespil har det været at få alle disse
navne placeret på de rigtige steder.
Og sommetider blev puslespillet frygtelig drilagtigt. For som allerede nævnt var det jo ikke
a1t, de gamle huskede, og når de så blev Knudsen svar skyldige på hans spørgsmål, måtte han
selv kombinere. Og da stødte han ofte på en ny vanskelighed: kirkebogen manglede for årene
1732 til 1752; Hvad der i de år var foregået af fødsler, vielser og dødsfald, måtte han såvidt
muligt konstruere sig til.
Hvordan gik det, så med puslespillet? Faldt alle brikkerne på plads - og på de rigtige
pladser? Ikke alle, naturligvis ikke. Den der i dag sidder med fæsteprotokoller, skifteprotokoller og tingbøger, er i stand til at gribe Knudsen i adskillige fejl, og deri er der intet
forbløffende. Det forbløffende er, at det allermeste er rigtigt.
Undertiden har Knudsen måttet overveje, om det, de gamle fortalte ham, nu også var
rigtigt. Det har vi et morsomt eksempel på:
Else Pedersdatter
I Munke levede der i slutningen af 1600—tallet og begyndelsen af l700-tallet en kvinde ved
navn Else Pedersdatter. Hun boede i den gârd, som Borup nu har, altså Mu.3.
Om hende fortalte de gamle, at hun var en rask og væver kone, og så flittig, at hun ikke 1od
noget øjeblik gå til spilde. Om høsten gik hun med i marken, og når de så høstede på de lange
agre, der begyndte oppe ved byskellet til Avernak og endte helt nede ved gården, så gik det
sådan for sig, at hver gang de tog fat oppe på bakken, satte hun sig på en stor sten, der lå i
skellet, og bandt på sin strømpe, og først når manden var kommet et godt stykke ned, rejste
hun sig og gav sig i en fart til at rive og binde sammen, og så rask var hun, at hun indhentede
manden, inden de nåede ned til gården.

******************************* blad 43, ark 2 ********************************
Stenen lå der i mange år efter hende og kaldtes “Elsestenen”.
De gamle fortalte også, hvem hun var gift med. Hendes mand, sagde de, hed Hans
Andersen i daglig tale kaldet Fynboen.
Men det ville Knudsen ikke tro på. På dette punkt mente han, at de gamle huskede
fejl.
Han sad jo med kirkebogen, og hvad han fandt der, stemte ikke med, hvad de gamle
sagde.
For det første fremgik det af kirkebogen, at der i 1687 og 1688 levede en kvinde i
Munke ved navn Anna Fynboes, dvs. Anna, gift med Fynboen. Så Hans Fynbos kone hed
åbenbart ikke Else, men derimod Anna.
For det andet havde Hans Andersen Fynbo så sent som i 1692 fået en søn og da Else
Pedersdatter ved sin død i 1721 i kirkebogen kaldtes “den gamle Else”, så mente Knudsen, at
hun i 1692 måtte have været for gammel til at føde børn.
Knudsen var derfor sikker i sin sag: de gamle tog fej1, Hans Fynbo havde ikke været
gift med Else, men med Anna. Else måtte have været gift med en anden, nemlig med den
mand, der sad i gården før Fynboen.
Hvem havde nu ret? Var det Knudsen, der jo sad med kirkebogen, sort på hvidt?
Eller var det de gamle, der sad med den skrøbelige mundtlige overlevering fra generation til
generation?
Må jeg her indskyde, at jeg selv i begyndelsen stolede på Knudsen i denne sag. Det så
jo så overbevisende ud. Derfor anbragte jeg også på de første slægtstavler Else Pedersdatter
der, hvor hun ifølge Knudsen hørte hjemme.
Men da jeg et par år efter fik skifteprotokollen i hænde, b1ev jeg belært om noget andet. Det

var de gamle, der havde ret.
Hans Andersen Fynbo døde i l704. Af skiftebrevet fremgår det, at han var gift to
gange. Det nævnes ikke, hvad hans første hustru hed, men det har utvivlsomt været den
Anna, som 1687 og 1688 nævnes i kirkebogen.
Men hans anden kone hed … Else Pedersdatter! Og det siges udtrykkelig i
skiftebrevet, at den søn, der blev født i l692, var hendes.
At det i dette tilfælde var den mundtlige overlevering, der havde ret, er naturligvis
ikke noget bevis på, at den altid er pâ1idelig. Men tilfældet Else Pedersdatter er et opmuntrende eksempe1, som peger i retning af, at de gamle var omhyggelige, når de fortalte videre,
hvad de selv havde fået overleveret.
Det er også et eksempel på noget andet, nemlig at Knudsen ikke blot meddeler navne
og årsta1, men også småhistorier og person1ige træk, som endnu huskedes, skønt de personer, det angik, var døde for næsten 200 år siden.
Det er måske det allermest værdifulde ved værket, for det meste af dette stof ville
være gået tabt, hvis Knudsen ikke havde nedskrevet det.

En af de ældste af disse beretninger er historien om
Michel Foged
Fra engang i 1650’erne og til sin død i 1686 sad i gården Ko.3, den nuværende
Søgård, en mand ved navn Michel Rasmussen, almindeligt kaldet Michel Foged. Fogednavnet
havde han måske arvet efter forgængeren i gården, som havde været delefoged.
Denne Michel Foged var en bjærgsom mand. De gamle fortalte, at han en nat gik ud i
marken og flyttede skelstenene, naturligvis længere ind på naboens jord. Det ville naboen
forståeligt nok ikke finde sig i, så det kom til proces og skelsyn. Michel Foged stillede sig da
ved det nye skel og svor “med oprakte fingre”, at han stod på egen jord, og han føjede det
ønske til, at han, hvis det ikke var sandt, måtte blive ved at gå dér, så længe Gud i himlen gav
en dag.
Han fik så lov at beholde jorden, men da han døde, gik det galt. Især ved højtiderne
spøgte han fælt, dels ude ved ske1let, dels ved byens vandingssted, det østre kær. Der var
mange, der havde hørt ham gå der og klage sig: “Oh,oh” - og der var også dem, der havde set
ham komme farende med et par sorte heste op gennem byen.
Knudsen slutter sin gengivelse af de gamles beretning med at skrive:
“Først da der blev udskiftet og hver mand fik sit, tabte sig efterhånden spøgeriet, og
manden fik ro i sin grav. Nu lader han sig næppe længere se og høre.”
Knudsens mening er naturligvis, at da de gamle skel blev slettet, var sagen ikke
længere aktuel.
Men her er der noget, der er undgået Knudsens opmærksomhed. De gamle har
åbenbart ikke villet fortælle ham alt!
Michel Foged fik nemlig ikke fred i sin grav ved udskiftningen. Næsten et århundrede
endnu fortsatte han sit ufredelige natteliv. Der lever endnu folk på Korshavn, der kan fortælle,
hvordan de som børn blev skræmt med ham. Når deres mødre sidst på eftermiddagen, i
skumringen, kaldte dem ind fra legen og de ikke straks efterkom opfordringen, lød det:
“Kom I hellere ind med det samme, for ellers kommer Michel Foged!”
Mere behøvedes ikke. Børnene vidste ikke, hvem Michel Foged var eller hvad han
havde gjort, de vidste blot, det var noget uhyggeligt, man skulle vare sig for.
Og endnu på den tid, altså i begyndelsen af dette århundrede, levede der folk, der
havde set Michel Foged komme gående op gennem Korshavn by med sit eget hoved under
armen.
Men hvis ikke pastor Knudsen i tide havde nedskrevet de gamles beretning, havde måske i
dag ingen vidst hvorfor Michel Foged gik igen.
I hvert fald ville uendelig meget andet værdifuldt stof være gået tabt. Knudsens værk
er ganske vist ikke nogen “Avernakøs historie”. Det indeholder intet om oldtid og middelalder, det tager først fat i slutningen af 1600-tallet. Mærkeligt nok meddeler det heller ikke
noget om præster og degne, skønt Knudsen utvivlsomt havde haft meget at meddele på dette
felt.
Men hvad han i sin gård- og slægtshistorie har givet, er uvurderligt. Med dette værk
har han for bestandig indskrevet sit navn i øens taknemmelige erindring.
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Avernakø under Karl Gustav Krigene 1657 – 60
Aldrig har Danmark vel været i så miserabel en forfatning som under og efter Karl
Gustav - krigene.
Den hele ulykke begyndte i 1657. Den svenske konge Karl Gustav var tilsyneladende
kommet i vanskeligheder under et felttog i Polen. Den danske regering øjnede da en chance
for at få hævn for nederlaget i 1645, og erklærede Sverige krig. Omgående forlod Karl Gustav
de polske slagmarker og førte en hær hen gennem Tyskland og op i Jylland.
Nu fulgte ulykkerne slag i slag: besættelsen af den jyske halvø efter Frederiksoddes
fald, derefter den strenge vinter, som muliggjorde svenskernes dristige march over isen, først
til Fyn og Langeland, derefter til Lolland og Falster og videre til Sjælland.
Således løbet over ende måtte Danmark gå ind på Roski1de fredens forsmæde1ige
vilkår i februar 1658.
Men ærgerlig over ikke at have gjort det helt af med Danmark, nu han var i gang,
brød Karl Gustav freden og rykkede mod den danske hovedstad. Nu vendte imidlertid
krigslykken. I den mindeværdige nat mellem 10. og 11. februar 1659 slog københavnerne det
svenske stormangreb tilbage, samtidig var polske og brandenburgske hjælpetropper i gang
med at befri Jylland, og i november 1659 led svenskerne et afgørende nederlag ved Nyborg.
I 1660 blev der sluttet fred, på tåle1igere vilkår end to år tidligere, men Skåne var og
blev tabt.
Krigen efterlod et forarmet, et udmarvet Danmark.
De forhøjede skatter, udskrivningen af mandskab, heste og fourage, indkvarteringen
af tropper, de svenske styrkers plyndringer og grusombeder, de allierede hjælpetroppers
endnu værre plyndringer og grusomheder, det umulige i at pløje, så og høste under disse
omstændigheder, den frygtelige pest, som bragtes til landet med de polske tropper, alt dette
sammensvor sig om at lægge landet halvvejs øde.
Der var sogne, der var folketomme, især i Jylland og overalt var der gårde, som 1å
øde hen, fordi beboerne var flygtet, eller død af pest eller sult, eller dræbt.
Og som om krigen ikke havde bragt ulykker nok, indtraf der misvækst i det første
fredsår, 1661. Sommertørke, ødelæggende for kornet.
Men krigen havde ikke overalt trukket sine blodige spor med samme tydelighed. Der
var egne af landet, som nok var hårdt ramt af skattetryk og udskrivninger, men ikke helt
ruineret af plyndringer og slet ikke ramt af pesten.
Hvilken skæbne fik så Avernakø?
Desværre kan der næppe gives noget helt sikkert svar på dette spørgsmå1, eftersom
kildematerialet i høj grad lader os i stikken.

At krigen med alle dens frygtelige muligheder hele tiden har været i øboernes
bevidsthed, er givet. For der lå svenske tropper i Faaborg lige fra februar l658 og frem til
november 1659, og de huserede slemt, men endnu værre blev det, da svenskerne forlod byen
og overlod den til vore allierede hjælpetropper. Under dem ophørte simpelthen ordnede
tilstande i Faaborg og rygtet om plyndringerne og hele retsløsheden må ordentlig have sat
skræk i folk her på øen.
Men det er næppe blevet ved rygterne. Allerede under den svenske besættelse af
Faaborg har øen formodentlig haft uvelkomment besøg.
Vi ved, at en sådan skæbne overgik Lyø, som i 1659 blev hjemsøgt af en deling
fjendtlige ryttere. Det må anses for givet, at Avernakø har fået samme medfart – én eller flere
gange.
Blot er der ikke i de skriftlige kilder bevaret nogen meddelelse derom.
Derimod har vi et sagn om en mand på Korshavn, der gik svenskernes ærinde.
En landsforræder på Korshavn?
Om gården Ko.8, som nu er udflyttet og hedder Dalmosegård, men tidligere lå som
den østligste gård i Korshavn by, fortæller pastor Knudsen, at den havde et lidt fornemmere
præg end de andre gårde på øen, den havde nemlig i den ene ende en høj afsats ligesom en

etage ovenpå.
Gården var i denne skikkelse bygget i 1662, altså lige efter svenskekrigen. Det fremgik
af en indskrift over en dør. Der stod nemlig, skåret i træet:

- altså: LPS i året 1662.
Indskriften kan iøvrigt stadig ses, for da gården i 1844/45 blev flyttet ud, tog man
døroverliggeren med og indmurede den i porten til den nye gård, hvor den endnu sidder.
Om denne mand, L P S som således ønskede at overgå alle de andre, fortæller
Knudsen, at han under svenskekrigen efter sigende agerede spion og gik fjenden til hånde.
Derved tjente han sig lidt formue, og desuden var han i stand til, beskyttet af svenskerne, at
skaffe sig træ og tømmer hjem fra Fyn, så han kunne bygge sig et solidt hus.

****************************** blad 44, ark 2 *********************************
Såvidt altså overleveringen: denne særligt fornemme gård skulle være rejst for midler,
tjent ved landsforræderi. Men Knudsen tror ikke rigtig på den historie. - Den får stå ved sit
værd, skriver han, og fortsætter:
- Det kommer dog an på, om manden ikke i virkeligheden har været birkefoged og i
denne egenskab har været bedre bemidlet og også lidt højere på strå end de andre, hvad han
så har ønsket at demonstrere ved at bygge sig en anseligere gård.
Og Knudsen slutter:
”Han kan jo da måske gerne have været en ærlig mand. Hint andet ville vel heller
ikke bagefter være gået så glat af.”
Det lyder i første omgang overbevisende: hvis manden havde været landsforræder,
ville han være blevet straffet efter krigen.
Men er det nu også så sikkert? Blev alle værnemagere straffet efter l945? I
virkeligheden er der noget, der tyder på, at retsopgøret efter svenskekrigene blev ligeså
tilfældigt som det, der fulgte på den tyske besættelse.
Jo, men her var jo ligefrem tale om spionage. Måske! Men Rasmussen Søkilde, der
allerede i l875, altså før Knudsen udfærdigede sit manuskript, havde bragt historien i sin bog
om ”Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende sogne og øer”, bruger blot det udtryk om
manden, at han havde stået i ledtog med fjenden.
Og var der blot tale om værnemageri under en eller anden form, kan han meget vel
være sluppet godt fra det. På det grundlag kan den gamle overlevering næppe afvises.
Og hvad angår Knudsens forsøg på at forklare mandens velstand og fornemhed med,
at han har været birkefoged, så holder det ikke. For vi ved, hvem der var birkefoged, det var
nemlig Rasmus Klingenberg i Avernak.
- Imidlertid er der en anden omstændighed i denne mands liv, der kan forklare både
velstanden og fornemheden, det er hans ægteskab.
Hvem var han da, denne L P S ?
Ja, derom kunne Knudsen ingenting vide, men i dag ved vi, takket være tingbogen og
skattemandtallerne, en hel del.
Han hed Laurits Pedersen. Engang i l650’erne overtog han gården Ko.8, og på
samme tid har han vel indgået ægteskab - et højst usædvanligt ægteskab efter den tids forhold,
for pigen, han giftede sig med, var præstedatter.
Hun hed Sara Henrichsdatter Achton og var datter af sognepræsten i Frørup på Fyn
Henrich Christensen Achton. Hun havde en broder, der var præst på Drejø, Christen

Henrichsen Achton.

Det er tingbogen, vi har disse oplysninger fra, i maj måned 1679 underskrev Laurits
Pedersen nemlig en erklæring om, at han af svogeren på Drejø havde modtaget den arv, der
var ti1faldet Sara efter hendes fader og efter hendes moster, nemlig 100 sletdaler.
Ja, han havde endda modtaget 19 sletdaler mere, og dem lovede han at betale tilbage
inden jul, men det gjorde han åbenbart ikke, for i december 1681 lod Drejø-præsten
erklæringen indføre i Avernakø tingbog, forment1ig som en påmindelse til den efterladende
svoger.
Laurits Pedersen havde altså giftet sig over sin stand, Sara har muligvis bragt en god
medgift med sig, og det fornemme byggeri kan heri finde sin naturlige forklaring.
Men forholdet kan også være det omvendte: Laurits Pedersen kan have været en
dygtig og bjærgsom mand, som ved mere eller mindre hårdhændede metoder, derunder
måske også værnemageri, har tjent sig en hurtig formue og i kraft af den anseelse, som penge
nu engang giver, har kunnet gifte sig over sin stand.
I så fald er gården formentlig bygget før ægteskabet og for hans midler, måske
ligefrem som en velkomst til præstedatteren.
Vi ved det ikke.
Men hvordan det end forholder sig hermed, så ved vi, at det i Laurits Pedersens
sidste år gik tilbage for ham. Det fremgår ikke bare af den omstændighed, at han har haft
svært ved at betale svogeren, hvad han skyldte ham, men også af de restancer, han i 1677 og
følgende år sad i. Som omtalt i blad 41 var han endog af ridefogden truet på sit fæste.
Hvor længe Sara 1evede, ved vi ikke, og da slet ikke, hvordan ægteskabet forløb.
Måske tyder det ikke alt for godt, at Laurits Pedersen i 1678 måtte lyse en uægte søn, som
han havde avlet med Karen Lauritsdatter, i kuld og køn ved birketinget. Sønnen hed Peder,
han blev senere gårdmand i Avernak (Av.8).
Laurits Pedersen døde i 1682 eller 83. Et farverigt levnedsløb havde fundet sin
afslutning - alt for farverigt til, at den folkelige overlevering kunne lade det i fred. Sagnet om
forræderen levede videre.

****************************** blad 44, ark 3 *********************************
Malmgryden fra Dalmosegård

Som bekendt er det i de tre århundreder, der er gået siden Karl Gustav – krigenes
tid, undertiden hændt, at landmænd under arbejdet med deres jord er stødt på nedgravede
skatte. Det kunne være en gryde fuld af penge eller en samling sølvskeer, kostbarheder, som
de ulykkelige ejermænd under svenskernes fremrykning i huj og hast havde skjult i jorden og
som de, ynkelig omkommet af svensken eller af pesten, aldrig havde fået lejlighed til at hente
op igen.
Formodentlig var det en skat af den art, fæstebonden Niels Rasmussen stødte på, da
han en dag i 1848 gik og rundpløjede en bakke på Korshavn, som fra gammel tid bar navnet

Grydeagersbanke.

Niels Rasmussen stammede fra Bjørnø. 1829 havde han overtaget den gård, som i det
foregående har været omtalt. 1844 rev han dem gamle gård ned og flyttede den ud i marken
ved Dalmosen, som den fik navn efter.
Grydeagersbanke havde tidligere været overgroet med tornekrat. Det var forlængst
ryddet, uden at man havde fundet noget spændende. Men da Niels Rasmussen nu gik og
pløjede, stødte ploven mod noget hårdt, som han i første omgang tog for en sten, men som
ved nøjere eftersyn viste sig at være en malmgryde, stor og tung.
Naturligvis spændte han fra og bar gryden hjem, fuld af forventning. Men den nøjere
ransagelse af indholdet blev en skuffelse. Der var hverken penge eller sølvskeer, men kun et
tinkrus, hvis hank af jern var gået i stykker allerede oppe i marken, da han forsøgte at hale
kruset op af den jord, som bortset fra tinkruset var grydens hele indhold.
Dog, man havde fået blod på tanden, og resten af dagen blev bakken gennempløjet i
håb om at finde flere gryder, helst med rigtige skatte i. Gårdens karl og dreng fik assistance af
de tyske stenkløvere, som netop den sommer var indkvarteret i Dalmose.
Så da sønnen på gården, Rasmus som gik til præst, den dag kom hjem fra Avernak,
var fem mand i gang med at endevende bakken. Den store stenkløver Henrik arbejdede med
en vældig jernstang og hver gang han stødte mod noget hårdt, råbte han: ”Her er mere!”
Desværre viste det sig hver gang at være en sten.
Som skattefund betragtet var udbyttet altså en smule magert. Tilmed havde Niels
Rasmussen som fæstebonde pligt til at aflevere genstandene på Hvedholm. Imidlertid stod
han sig godt med herskabet. Han var en driftig mand og havde siden sin overtagelse af de
forsømte marker gjort et stort arbejde med at slæbe sten af marken og rejse hegn af dem. Det
siges da også, at da han meldte fundet på godskontoret, erklærede greven:
- I grunden skulle De jo aflevere det hele, men da jeg ved, De er flink til at hegne
markerne, skal De få lov at beholde gryden. Men hvis De senere får i sinde at sælge den, vil
jeg have første bud. Tinkruset beholder jeg.
I sin beretning om sagen skriver pastor Knudsen, at folk her på øen naturligvis
troede, at Niels Rasmussen havde fundet en stor skat og at gryden havde været fuld af
guldmønter. Og da det traf sig sådan, at sønnen Rasmus kort tid efter var på udflugt til Kiel
sammen med stenhuggerne, blev det straks til, at han havde været i Hamborg for at omsætte
de gamle mønter.
”Det er der naturligvis ikke noget sandhed i,” skriver Knudsen, “men der er dog dem,
der endnu ikke kan få det ud af hovedet.”
Det er der stadig nogen, der ikke kan.
Den dag i dag er der mange her på øen, som er fuldt og fast overbevist om, at gryden var fuld
af mønter. Og det kan man da heller ikke fortænke dem i, for rent umiddelbart forekommer
det besynderligt at grave en gryde i jorden uden andet indhold end et tinkrus.

******************************** blad 44, ark 4 *******************************
Ved nærmere eftertanke er det imidlertid. ikke så mærkeligt endda. Såvel en
malmgryde som et tinkrus var nemlig på den tid i sig se1v værdifu1de sager, som det nok var
værd at gemme for rovlystne svenskere. Det er slet ikke nødvendigt med de mønter til at
forklare nedgravningen.
Ejendommeligt er det, at den mark, hvori gryden blev fundet, fra gammel tid bar
navnet Grydeagre. Det ældste vidnesbyrd om det har vi på det gamle udskiftningskort fra
1825. Navnet tyder på, at der i lang tid har været en erindring hos øens folk om, hvad der her
lå skjult.

Hvis gryden og kruset er nedgravet under svenskekrigen, må den, der gemte dem,
formodes at være død inden krigens ophør, hvad enten nu hans død blev blid eller voldelig.
Det sidste forekommer sandsynligst, eftersom han ikke nåede at give sin viden om
skjulestedet videre. Nåede han, døende, kun at fortælle, at det var i den og den banke, han
havde gravet tingene ned?

Hvem han var, aner vi ikke, ikke engang på
hvilken gård vi skal søge ham, for vi ved ikke hvilken
gård Grydeagersbanke hørte til før udskiftningen.

Malmgrydens forhistorie er således dunkel og
svævende, men gryden selv er sikker nok. Niels Rasmussens efterkommere passede godt på den, nu opbevares
den hos hans to sønnesønssønner i Munke.
Den er stor og tung, af svært gods. I højden
måler den 36,5 cm. Åbningen foroven er 28,5 cm i
udvendig diameter. Vægten er 13 kg.
Dens alder kan ikke fastsættes med nøjagtighed,
men formodentlig er den støbt engang i 1400— eller l500tallet. I dens side er der svage spor af et tegn, som her stærkt forstørret - er søgt gengivet, måske er det støbemesterens mærke.
—— ——
Dette blad handler om ”Avernakø under Karl Gustav — krigene l657 - 60” … eller
skulle gøre det.
Men som det fremgår af de foregående sider har det været en smule vanskeligt, fordi
kilderne mangler. Fra mange andre sogne i Danmark foreligger der retslige opgørelser,
tingvidner, over krigens ødelæggelser, men ikke her fra sognet. Det er så lidt, vi har: et rygte
om en landsforræder på Korshavn, og en malmgryde, der kan være gravet ned under
svenskekrigen.

Vi kan formode, at svenskerne har foretaget plyndringer på øen. Det er allerede
nævnt, at en sådan skæbne overgik Lyø. Her kan det tilføjes, at i Katterød blev det endnu i
slutningen af forrige århundrede erindret at bymændene dér under svenskekrigen måtte
befordre fjenden “over til småøerne, der ikke heller blev skånet af svenskerne”.
Imidlertid, øen lå ikke ved alfar vej, derfor slap efter al sandsynlighed både den og de
andre sydfynske småøer mere helskindet gennem krigen end Fyn (og Langeland!).
Svenskernes plyndringer og voldsgerninger blev på småøerne kun episoder, ikke hverdag.
Ved fredsslutningen var småøerne derfor nogenlunde intakte. Mens forholdet på Fyn og
Langeland var det, at hver fjerde gård efter krigen lå øde, så var derimod her på øen, såvidt
det kan ses, alle gårde i drift.
***************************************************************************

Der var ingen møntskat i malmgryden fra Dalmose. Men der er da fundet mønter fra
1600-ta1let her på øen, f.eks. ovenstående sølvmønt, en to-skilling fra 1668.
Den er fundet af Claus Pedersen på Nørremarkshusets jord og er her gengivet i
kraftig forstørrelse, i virkeligheden måler den l,8 cm.
***************************************************************************
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1653:
Avernak og Korshavn pantsættes til Egeskov
“Riget fattes penge” - hvornår i Danmarkshistorien har denne bedrøvelige sætning
ikke haft gyldighed?
Særlig galt var det midt i l600—tal1et. I løbet af l640’erne var statsgælden vokset fra
omkring en halv million rigsdaler til mindst 4 millioner. For at mindske gælden greb man til
den udvej at sælge løs af krongodset, hvad der naturligvis ikke var nogen heldig 1øsning,
eftersom man derved mistede de løbende indtægter af godset.
Og det spændte forhold til Sverige nødvendiggjorde, at de militære udgifter stadig
holdtes på et plan, som i grunden oversteg landets kræfter. Særlig vægt lagde man på at holde
flåden i en sådan stand, at Danmark kunne hævde sin stilling som stormagt i Østersøen.
Nye lån var derfor nødvendige, og blandt dem, der trådte til var herremanden,
rigsrådsmedlem Otte Krag til Voldbjerg. Han forstrakte kronen med adskillige tusinde
rigsdaler til flådens udrustning, og i pant for lånet fik han en del jordegods, der iblandt
Avernak og Korshavn. Det var i l653. I 1656 erhvervede Otte Krag herregården Egeskov, og
under den kom Avernak og Korshavn til at høre i godt og vel hundrede år. Det gik nemlig
sådan, at kronen aldrig blev i stand til at indløse pantet. I 1667 erhvervede Otte Krags enke de
to bylag til ejendom.

***************************************************************************

1661
Også Munke kommer under Egeskov
Lad os repetere: Hele øen var “oprindelig”, det vil i hvert fald sige fra Valdemar den
Stores tid, krongods.
Engang i løbet at middelalderen skænkede en af kongerne den midterste del at øen til
Holme K1oster, og denne del blev derefter kaldt Munkø (blad 22). Efter reformationen blev
Holme Kloster en herregård og kom i Rantzau’ernes eje, hvorfor den fik navnet Rantzausholm (blad 28). Gårdmændene i Munke var fra nu af fæstere under herremanden på Rantzausholm. Dette forhold ophørte imidlertid l661, og anledningen var ganske kuriøs:
I 1646 var Kaj Lykke kommet i besiddelse af Rantzausholm. Han var en at
Danmarks kendteste adelsmænd på den tid, men hans ry var af noget tvivlsom karakter: han
var skørtejæger og laps om en hals, og hans kvindetække var et ordsprog i tiden:
”Enhver skøn jomfru, hun ønsker sig,
Gud give, Kaj Lykke ville have mig!”
Kaj Lykke havde flere herregårde, og pigerne, som var i hans brød, stod han ofte i
forhold til. Blandt dem var Sophie Abelsdatter på Rantzausholm. Da hun imidlertid fik
nykker og ikke ville lege med mere, skrev han, for at berolige hende, et brev til hende, hvori
der meget letsindigt stod: “I skulle høre, hvad de siger om vor dronning: at hendes lakajer
ligger i med hende, hvad vel og er sandt, eftersom hun gør sig helt gemen med dem.”
Det brev gemte Sophie Abelsdatter! Og da hun senere blev gift med ridefogeden på
Rantzausholm Peder Børting, og Børting derpå kom på kant med Kaj Lykke, så blev brevet et
kærkomment redskab i den hensynsløse Børtings hånd. Hvad Kaj Lykke havde skrevet, var
intet mindre end majestætsfornærmelse — efter enevældens indførelse den værste at alle
forbrydelser. Kaj Lykke fradømtes ære, liv og gods. Han nåede at flygte, men hele hans
ejendom inddroges under kronen.
Og hvad var da naturligere end at kongen overlod Munke til Otte Krag, som i
forvejen havde resten af øen. Og det var just hvad der i 1661 skete, og dermed var hele øen
endelig, efter flere hundrede års forløb, igen samlet og under eet herskab, foreløbig altså
under Egeskov, fra 1766 under Hvedholm.
***************************************************************************
Billedet på foregående side viser Otte Krag (1611 - 66). Han hørte til den ret snævre
kreds af ledende adelsmænd og nåede høje stillinger i landets styrelse, blev således førstesekretær i kancelliet, medlem at rigsrådet og lensmand på Nyborg slot. Under de dramatiske
forhandlinger i l660, da Danmark ved statsomvæltningen blev et arverige og vejen dermed
banedes for enevælden, var han den eneste blandt adelen, der vovede at bekende kulør. Det
er om ham, det fortælles, at han en af de mest bevægede dage mødte den borgerlige Hans
Nansen på Slotspladsen. Otte Krag pegede truende på B1åtårn, statsfængslet, og spurgte: —
Ved du, hvad der er der? Hans Nansen lod sig imidlertid ikke dupere. —Ved du, hvad der er
der? svarede han og pegede på Frue kirkes tårn, hvor stormklokkerne, hvormed borgervæbningen kunne sammenkaldes, hang.
Som Egeskovs besidder var Otte Krag den første herremand, der havde hele øen
under sig.
***************************************************************************
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Hvad der fandtes på en gård
i Avernak i 1693
Den 25. juli 1693 blev Rasmus Christensen, gårdmand i Avernak, begravet. Han blev
73 år. I 35 år havde han siddet som helgårdsmand i Av. 5 + 6. Dette gårdkompleks i Avernaks
ovenbys ende havde før hans tid været drevet både samlet og delt, og efter hans død blev det
atter delt.
Rasmus Christensen var – når vi ser bor fra præstegården – den sidste helgårdsmand i
Avernak, og han var en af øens mest ansete og betroede mænd. Han var både kirkeværge og
delefoged, det sidste vil sige, at han var herskabets repræsentant på birketinget. I disse egenskaber har vi tidligere stiftet bekendtskab med ham, se blad 37, ark 4.
Det viste sig da også at være et solidt bo, han efterlod sig.
Skiftet blev holdt den 19. august. Rasmus Christensen efterlod sig ingen børn, så
arven blev delt mellem hans enke Anne Rasmusdatter på den ene side og Rasmus Christensens søskende på den anden, eller disses børn, nemlig:

1.

1. den afdøde broder Hans Christensens to sønner på Ærø
2. den afdøde broder Bertel Christensens søn Christen Berte1sen, gårdmand i Munke
(Mu.4)
3. den afdøde søster Karen Christensdatters søn Jens Pedersen i Egeskov
4. den afdøde søster Maren Christensdatters søn Jørgen Juul, gårdmand i Avernak
(Av.10)
5. den endnu levende søster Mette Christensdatter, enke efter birkedommer Rasmus
Klingenberg og boende på aftægt i Klingenberggården (Av.7)
Hvad Rasmus Christensen efterlod sig, kan vi nu, 300 år efter, læse os til i Egeskov
skifteprotokol. Det var ridefogeden fra Egeskov, Mads Rask, der ledede skiftet. Han gik, som
vi skal se, systematisk til værks og ordnede boets genstande i ensartede grupper: linned for sig,
messing for sig osv. Det havde unægtelig været morsommere, dersom han, som man oftest
gjorde, havde gået fra rum til rum og nævnt, hvad der hvert sted fandtes af møbler og andet,
så man havde kunnet danne sig et billede af gårdens indretning. Alligevel giver skiftet et
levende indtryk af, hvad der på den tid fandtes på en gård, som man må formode var ve1drevet, omend den måske var en smule på retur på grund af husbondens høje alder.
Og nu følger så skifteprotokollens opregning af besætning og indbo, ledsaget af den
pris i rigsdaler, mark og skilling, som de fire vurderingsmænd ansatte hver genstand til. Dog
skal det nævnes, at retskrivningen er moderniseret for at lette forståelsen. Hvad der står i
parentes, er mine ordforklaringer og kommentarer.
Rdl.

Mk.

Sk.

6 sølvskeer, vejede 16 lod og 3 qvint, a 2½ mark

6

5

14

En skimlet hest, 10 år
En brun hest, 18 år
En brun hest, 4 år
En brun hest, vrinsk (:hingst), 3 år
En rødblisset hest, 18 år
En sodet (:mørk) hest, 6 år
En brun blisset hest, 10 år
En rød hoppe, 6 år
En grå-mørk med et føl, 8 år
En hvid-grå med et føl, 14 år

6
2
9
6
2
8
9
4
4
2

4
0
2
4
2
0
0
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sølv:
Bæster:

***********************
Billedet på første side: Av. 5 og 6 har lige op til vore dage været sammenbygget, så
man fik fornemmelsen af et oprindelig samlet gårdkompleks, en helgård.
Rasmus Christensen, som dette blad handler om, var den sidste helgårdsmand på
stedet.
Tegningen er udført efter et luftfoto fra ca. l950.

******************************* blad 46, ark 2 ********************************
Rdl. Mk. Sk.
Kvæg:
en sort ko, 6 år
6
4
0
en sort-broget, 14 år
1
4
0
en liden sort, hvet (hvid?), 7 år
2
2
0
en sort-broget, 7 år
2
4
0
en sort hvet, 6 år
2
3
0
en sort-blisset, 10 år
2
0
0
en sort-b1isset, 8 år
2
4
0
en sort, 14 år
1
4
0
en dito, 5 år
2
0
0
en sort kvie, 5 år
2
2
0
to røde kalve, en kvie- og en tyrekalv, a 2 mark
0
4
0
en sort-broget ko på Ærø
2
0
0
en grå studekalv
0
4
0

Får og lam:
14 får a 2 mk
8 gimmerlam, a 1 mk
en gammel og to unge vædere, a 1 mk

4
1
0

4
2
3

0
0
0

7 gamle gæs, a 8 skilling
18 unge gæs, a 8 skilling

0
1

3
3

8
0

4 store svin, a 3 mark
5 unge svin, a 2 mark
4 grise, a 1 mark
3 mindre, a 12 skilling

2
1
0
0

0
4
4
2

0
0
0
4

3 bistager, a 3 mark

1

3

0

4 tinfade og 3 tallerkener, vejede 12 pund, a 1 mark
en smørkande, en smørebrik,
tre sarsirkener (:små fade),
vejede tilsammen 4 pund, a l sk
en tinkande, 4 pund, a 1 mark
en dito, 4 pund, a 1 mark

2
0

0
3

0
0

0
0

4
4

0
0

en liden ny kedel
en gammel kedel
en gammel, med et greb
et bækken
et dito
tre gamle lysestager, de to for 2 mark, den tredje 12 sk.

0
0
0
0
0
0

3
3
1
1
1
2

0
0
4
4
0
12

En ny dito, 9 pund a 1 mk
en gammel dito, 7 pund a 8 sk.
en dito, 10 pund a 10 sk.
en liden dito, 5½ pund a 10 sk.
en større dito, 17 pund a 14 sk.

2
1
0
1
0
2

0
3
3
0
3
2

0
0
8
4
7
14

Gæs:
Svin:

Bier:
Tin:

Messing:

Gryde-kobber:

Rdl. Mk. Sk.

Kobber:
En brændevinskedel med hat og piber
Samt tønde, 24½ pund a 24 sk
En brygge-kedel, gammel, agtet for
En liden gammel kobber-kedel

6

0

12

3
1

2
5

0
0

En blå-randet underdyne
En gammel underdyne, hvid
En overdyne med smalle blå striber
(derefter 5 andre dyner og 7 puder)
En bænkedyne af flamsk vævning
En hynde
En agedyne
Et gammelt gult sallen (:tæppe)
Et gammelt blåt dito
Pigernes seng,
i alt vurderet til
Svende – sengen,
i alt vurderet til
et gammelt sengeklæde
Drenge – sengen,
i alt vurderet til

3
1
1

2
2
4

0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
0
4

8
0
0
8
8
0

1
0
1

2
0
2

0
8
0

Et par grove hørgarnslagen
Et par mindre dito
Et par grove blårgarnslagen
Et par dito
Et par dito
2 pudevår, a 1 mark

1
0
0
0
0
0

0
4
1
2
1
2

2
8
0
0
8
0

En gammel fyrre-kiste
En gammel dito
En ege-bing (bing – kiste eller kasse med låg)
En dito
Endnu en
Et gammelt ege-kar
En dito
En lidet dito

0
0
2
1
1
0
0
0

2
0
0
1
1
4
3
1

0
8
0
0
0
0
0
8

100 alen både-planker a 1½ skilling
En gammel skive (:bordplade) med et bord under
To øltønder
To halve øltønder
En fyrre-skive med en fod under
En gammel bænkekiste
En lidet egeskrin med beslag
Et egeskrin
En fyrre-halvkiste
En gammel foder-kiste
En fiskerbåd med tilhørende sejl og årer

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5

3
1
2
1
0
1
1
3
0
1
2

6
0
0
0
0
8
0
0
12
9
0

Sengeklæder:

Linnedtøj:

Indboskab:

Trætøj:

********************************** blad 46, ark 3 *****************************
Rdl.

Mk.

Sk.

En bue-sav
En bul-økse (:skovøkse)
En slump-økse (:håndøkse)
En skar-økse
En gammel økse
En naver (:bor)
Tre gamle leer
En bred-økse
En vind-ovn af jern

0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
1
1
0
0
1
2
2
4

8
4
0
8
4
0
0
0
0

en vogn med al sin tilbehør af haver(:sidefjæle) og
hestetøj
en anden dito med tilbehør
endnu en
to jernharver
en plov med tilhørende jern
en trom1e

2

0

0

1
1
1
1
0

4
2
4
4
1

0
0
0
0
0

rug : 20 traver a 3 skæpper er 7 tdr. 4skp. a 2
s1etdaler
byg : 60 traver a 3 skp. er 22 tdr. 4 skp. a 6 mk.
havre : 2 traver
ærter : 3 tdr.

10

0

0

22
0
5

3
3
0

0
0
0

Jerntøj:

Vogne, plov og
harver:

Utærsket korn:

Dermed var boets “ganske middel og formue” gjort op og beløb sig til:
220 rigsdaler 5 mark 11 skilling.
Man tog derefter fat på boets gældsposter og øvrige udgifter.
Der var for det første de kongelige skatter, de beløb sig til godt og vel 12 rd1. For det
andet landgilden til herremanden på Egeskov, den udgjorde 16 rd1. Og for det tredje tienden,
altså den tids kirkeskat.
Under denne post skulle kirkeejeren, den velbårne kammerherre Gabel på Hvidkilde, have 2 rdl. og 2 mk. Og sognepræsten herr Jens tilkom der 6 skp. rug, 8 skp. byg, 2
skp. havre og 2 skp. ærter, i alt vurderet til 2 rdl. 3 mk. 4 sk. Endelig skulle degnen have sølle
4 skp. byg, lig med 3 mk.
En så anset mand som Rasmus Christensen måtte naturligvis hæderligt i jorden, og
“den salige mands begravelses bekostning” blev da heller ikke så ringe:
Til præst og degn betaltes tilsammen 6 rdl. 2 mk. For “jorden”, altså gravstedet på
kirkegården, fik kirkens kasse 3 mk. Og så var der ejendommeligt nok (når man tager boets
velstand i betragtning) lånt et linklæde i Faaborg, det kostede 2 mk.
Til en hæder1ig begravelse hørte et godt gravøl. Hvad der blev spist ved den lejlighed,
blev ikke ført til bogs, men en tønde øl blev der drukket, og den kostede 1 rdl. 4mk.
Dermed var det imidlertid ikke gjort. Den salig mand skulle også drikkes ud af
bylaget, og dertil medgik en tønde afgangsøl til samme pris.

Så var der lønninger til piger og karle. To piger skulle have tilsammen 3 rdl. 2
mk. i sommerløn, en lillepige skyldtes der 4 mark og til ikke færre end fire karle skyldte man
et par sko. De har ikke været samtidig i gården, så der har delvis været tale om ældre gældsposter. Sko indgik i reglen i lønnen til såvel karle som piger - lønnesko kaldte man dem.

Skifteomkostningerne omfattede en række poster:
To karle havde været på Ærø for at indkalde de derboende arvinger, det skulle
de have to mark for. Papiret, som skiftebrevet blev prentet på, kostede godt en rigsdaler og
skriveren skulle have 3 rdl. for sin ulejlighed, mens skifteforvalteren, altså ridefogeden fra
Egeskov, kunne nøjes med 2. Der havde været fire mand i arbejde med at vurdere boet, det
var Hans Andersen og Laurits Nielsen fra Munke, Rasmus Juel fra Korshavn og Hans
Lauritsen fra Avernak. De fik hver en mark for deres umage.
Udgifter og gældsposter beløb sig i alt til
69 rd1. 3 mk. 7 sk.
Der blev således godt halvandet hundrede rigsdaler i overskud. Af dem fik enken halvdelen
plus en broderlod, således som loven bød, mens det øvrige blev delt mellem den afdødes
slægtninge.
Det var dog ikke rede penge, der blev udbetalt - en sådan fremgangsmåde kunne
kun gennemføres, hvis man holdt auktion - nej, boets effekter blev delt i portioner, der
svarede til de forskellige beløb. F.eks. blev der til at dække de kongelige skatter udtaget 11 af
boets numre, deriblandt en ko, en studekalv, 3 gæs, en tinkande, sengetøjet i pigernes seng og
en vogn med tilbehør.
Til skiftet er der føjet en efterskrift. Den fortæller, at der foruden de nævnte og
vurderede ejendele endnu fandtes et par poster i boet, nemlig den salige mands gangklæder
og en del fiskegarn. Dem var arvingerne blevet enige om at dele indbyrdes i al fredsommelighed, hvilket vi andre kun kan beklage, for derved er vi blevet snydt for et nærmere kendskab til, hvad en velstående gårdmand i Avernak på den tid havde af klæder.
Vi må trøste os med, at vi er bedre farne, hvad hans enke Anne Rasmusdatter
angår. Hun overlevede ham kun med tre fjerdingår. Den 25. april 1694 blev hun begravet.
Hun blev 74 år.
Den 5. juni blev der holdt skifte. Denne gang var det hendes slægtninge, der stod
for tur til at arve. De levede i Avernak, på Drejø og forskellige steder på Sydfyn.
Nu bliver da boet påny gjort op. Og her kommer man ud for en overraskelse.
Man kunne jo have ventet, at boet efter den åreladning, det havde været ude for ved mandens
død, nu var af betydelig ringere værdi. Men det er ikke tilfældet. Da alt er opregnet, vurderet
og talt sammen, viser det sig, at der er for 218 rdl. og 14 sk., altså kun ca. 2 rdl. mindre end
året før.
Hvordan kan det gå til?
En del at forklaringen ligger i, at de skatter og den landgilde, som ved mandens
død var forfaldne, stadig ikke er betalt. Det betyder, at knap 30 rdl. skal trækkes fra.
Men det kan ikke være hele forklaringen. Vi tilskyndes derfor til at gå de to
skifter lidt efter i sømmene: skulle der måske være ”glemt” noget, da boet blev gjort op første
gang, ved mandens død?
Ja, det ser ud til det. Vi vælger at se på afsnittene ”Indboskab” og ”Trætøj” i
Rasmus Christensens skifte. Her ser det unægtelig mistænkeligt ud, at der nok er kister, kar
og borde, men udover “en gammel bænkekiste” slet ikke noget at sidde på. Kan gården
virkelig have været så ugæstfri?

******************************* blad 46 , ark 4 *******************************
Sikkert ikke. Og hvis vi nu går til skiftet efter enken Anne Rasmusdatter, ser vi for det
første, at ”Borde og bænke i stuen forbliver ved stedet”, det havde man mærkelig nok ladet
unævnt i det første skifte, og for det andet finder vi her i skiftet efter Anne Rasmusdatter ”to
bagstole, begge sorte” og ”to små stole”. Bagstole er stole med ryglæn. Der var a1tså mindst
fire stole i gården, og der var borde og bænke i stuen, og ingen af disse møbler var nævnt i det
første skifte, med andre ord: man får en begrundet mistanke om, at man ved det første skifte
er gået temmelig lemfældigt til værks.
Mistanken styrkes, når man ser på afsnittet ”Jerntøj”. Det omfatter nemlig i skiftet efter
Rasmus Christensen 13 genstande, men i skiftet efter hans enke, hvor man måtte vente et
fattigere udstyr, er der tværtimod 37 effekter. F.eks. kan man nok i skiftet efter Rasmus
Christensen undre sig over, at der slet intet er at grave med, nu viser det sig, at der i skiftet efter
enken er to spader og en greb — og de har naturligvis været der hele tiden.
Det ser altså ud til, at man ved det første skifte har taget det store overblik og
”overset” både det ene og det andet. Motivet har velsagtens været, at man ville skåne enken,
og mandens slægtninge, som ved disse transaktioner er blevet en smule forfordelt, har øjensynlig affundet sig dermed. Men eksemplet viser os, at de gamle skiftebreve ikke altid er så
pålidelige som vi kunne ønske os.
Vi skal ikke gennemgå skiftet efter Anne Rasmusdatter i enkeltheder, kun fremdrage
nogle få afsnit deraf.
Som allerede nævnt får vi kendskab til den salig kones
Rdl. Mk. Sk.

Gangklæder:
en sort klædes kåbe
4
0
0
en sort dito, ringere
1
2
0
en sort dito, endnu ringere
0
2
0
et sort vadmelsskørt
0
2
0
et sort kamelottes skørt (kamelot: vævet stof, ofte
1
2
0
uld)
et brunt klædesskørt
1
0
0
et rødt presset vadmelsskørt
0
4
0
et grønt vadmelsskørt
0
2
0
et sort presset vadmelsskørt
0
3
0
en sort presset vadmelstrøje
0
1
8
en sort klædestrøje
0
4
0
en rød klædestrøje
0
3
0
et sort forklæde
0
1
8
Et sort silke-snøreliv med
1
4
0
9 par sølvmaller udi
Et grønt fløjels-snøreliv med
2
0
0
12 par sølvmaller udi
Et rødt sallen (:sjal?)
0
4
0
Et blåt sallen
0
4
0
Man må sige, at Anne Rasmusdatter har kunnet klæde sig med maner. Når hun var i
stadsen, levede hun op til sin mands position i det lille samfund. Hendes garderobe er vurderet til i alt godt og vel 16 rigsdaler. Det svarer i dette skiftes priser til 4—5 køer! Og så må vi
endda regne med, at ikke alt er taget med, der er f.eks. overhovedet intet fodtøj nævnt.

Besætningen på gården er, som det kunne ventes, reduceret. Der er nu 5 køer og 2
kvier. Når besætningen nævnes her, har det imidlertid sin særlige årsag: fire af køerne har fået
deres navne med i skiftet. Som et varmt og hjemligt træk møder det os midt i de upersonlige
opremsninger:
en sorthudet ko, kaldet Toppe
en ung sort ko, kaldet Silke
en ung sort ko, kaldet Lange Kulle
en ung ko, kaldet Bitte
Som vi husker, blev gårdens beholdning af fiskegarn efter Rasmus Christensens død
fordelt mellem hans slægtninge. Eller blev de det alligevel ikke? Blev adskillige holdt uden for
skiftet? I hvert fald er der nu, ved hans enkes død, igen adskillige “fiskegarn og ruser ”, tilsammen vurderet til 10 rigsdaler.
Det var i begyndelsen af juni, skiftet fandt sted. Vi ved, hvad der blev høstet på gården
året før. Det ville derfor være af interesse at vide, hvad der nu er sået, og det fortæller skiftet:

Sæden, i
indeværende
forår i jorden
sået

rug: 2 tdr. a 9 mk.
byg: 6 tdr. a 8 mk.
Ærter: 1 td.
Hørfrø: 1 skp.
Hampefrø: 1 skp.

Rdl.
3
8
1
0
0

Mk.
0
0
3
3
1

Sk.
0
0
0
0
0

Rdl.
8
4
3

Mk.
5
3
0

Sk.
12
0
0

Vi får også at vide, hvad der er tilbage af forrige års høst:
rugmel: 5 tdr. 3 skp. a 10 mk tønden
bygmalt: 3 tdr. a 9 mk. tønden
byg: 2 tdr. 2 skp. a 8 mk. tønden

Igennem disse to skifter har vi med andre ord fået adskillige oplysninger om især
landbruget, men også lidt om fiskeriet på øen i hine fjerne tider. Herom skal de næste blade
handle.
Hvordan gik det nu med gården, vi her har hørt om Av. 5 + 6 ?
Den blev efter Rasmus Christensens død igen delt (og den udsæd, der ovenfor er
nævnt, gælder altså kun den halve gård og kan derfor ikke sættes i direkte forhold til
høstudbyttet året før).
Enken overlod i efteråret 1693 den halve gård, nemlig Av. 5, til Anders Nielsen, som
var født i Aastrup og som var en slægtning af hende, vistnok en søn af hendes halvbroder. Da
der senere kom en anden Anders Nielsen i Av. 9, blev manden her i Av. 5 kaldt ”gamle
Anders Nielsen”.
Anne Rasmusdatter blev selv siddende ved den anden halvgård, Av. 6, og drev den
med bistand af sin karl, Peder Pedersen. Og da hun døde, overtog Peder Pedersen gården
efter hende.
Såvel Anders Nielsen som Peder Pedersen måtte betale 40 rigsdaler i indfæstning.
Om dem begge gælder det, at der den dag i dag lever efterkommere efter dem på
øen.
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Øens landbrug i slutningen af
l600-tal1et:
Besætning og redskaber
I forrige blad kiggede vi indenfor i en af Øens gårde i 1693. I dette blad vil vi se os
lidt mere omkring på øen og prøve at få et overblik over, hvad der fandtes af besætning og
redskaber for derved at danne os et indtryk af produktionsforholdene dengang.
Men hvor kan vi hente oplysninger om disse forhold?
Udelukkende fra skifterne. Egentlig burde vi ganske vist have haft en anden kilde,
nemlig de skattemandtaller, som i årene fra 1678 til 1687 udarbejdedes til brug ved udskrivning af kvægskat. I disse mandtaller oplyses det nemlig, hvor mange heste, køer, kalve, svin,
grise, får, lam og gæs der fandtes på hver eneste gård, altså netop, hvad vi havde brug for, men
desværre, det er selvangive1ser, det her drejer sig om, og tallene er derfor så små, at de slet
ikke kan tages alvorligt.
Vi må altså holde os til skifterne, dødsboerne. Det første skifte her fra
********************************************************************************

Billedet herover er fra Arent Berntsens “Danmarks og Norges frugtbare herlighed”, 1655. I
baggrunden går en bonde og sår rug, i forgrunden pløjer en anden sæden ned. Han anvender
en hjul-ard, dvs. en p1ov, som ikke vender jorden, men blot risper den. Han kan derfor nøjes
med et par okser som forspand.

øen er fra l693, det var det, vi så på sidste gang. Fra 1693 og til og med år 1700 har vi i alt 7
skifter.
For at lette oversigten over, hvad der i disse skifter fandtes af besætninger, stiller vi det
op i skematisk form, og således, at helgårde og halvgårde samles i to grupper:

Heste Køer Kalve Svin Grise Får Lam Ged
Helgårde
Rasmus Christensen,
Av. 5+6, 1693
Jens Bang,
præstegården, 1697
Maren Nielsdatter,
Ko. 3 l700
Ha1vgårde
Anne Rasmusdatter
Av. 6, 1694
Anders Christensen,
Av. 2, 1695
Svend Lauritsen,
Av. 3, 1696
1il1e Rasmus Christensen,
Av. 8, 1697

10

11

8

17

6

7

4

7

4

2

5
5

3

9

7

8
2

4

9

14

8

24

20

14

6

25

28

12

15

32

2

2

2

14

3

1

1

6

1

Overraskende for os er det store hestehold, især Rasmus Christensens 10 og
præstens 8. Men også halvgårdenes 4-5 heste kan synes et stort antal, især da i sammenligning
med kvægbesætningen.
Andre steder i landet kan de mange heste forklares ved hoveriet hvor fæstebonden
skulle møde med både trækkraft og redskaber. Her på øen, hvor gårdmændene formodentlig
ikke var bebyrdet med meget hoveri, finder hesteholdet sin forklaring i en anden omstændig********************************************************************************

Datidens plov, hjulp1oven var tung og besværlig. Langjernet (1) skærer furen for, lodret.
Plovjernet (2) skærer furestrimlen løs, vandret. Muldfjælen (3) vælter furestrimlen over i den
forrige åbne fure til højre.

*********************** blad 47, ark 2 *************************************
hed, nemlig at datidens plove hjulploven, var et frygtelig tungt monstrum, som i reglen
krævede fire heste som forspand.

Kvægbesætningerne var gennemgåede små, og det kneb med at skaffe foder til de
køer, man havde. En ko gav kun sjældent 1000 pund mælk om året, og af denne mælk kunne
der næppe kærnes mere end 20-30 pund smør.

Svinene var hårdføre og kunne i vid udstrækning friste livet ved tilfældigt affald eller
ved at rode orme og rødder op af jorden. I gode oldenår kunne de blive fede, men her på
øen var der ikke meget skov ti1bage. Også affald fra brændevinsbrænding og fisketilberedelse
var værdifu1dt foder. Men uregelmæssig ernæring og jævnlig sult under opvæksten prægede
svinene og gjorde dem højbenede og krumryggede.
Fårene var utroligt anvendelige: Af ulden og skindet fik man beklædning, af mælken
kunne der ikke blot laves ost, men også en slags ”syltemælk” til at smøre på brødet i stedet for
smør, det afsmeltede talg anvendtes til belysning, og så var der naturligvis kødet.
Fåret var da også Danmarks almindeligste husdyr og vi ser, at præsten Jens Bang
havde 24 får og 20 lam. Når hverken Svend Lauritsen eller lille Rasmus Christensen angives
at have haft får, holder det næppe stik, de er formodentlig ”glemt” ved skiftet eller stukket til
side.
Eftersom fåret var så anvendeligt og tillige et nøjsomt dyr, som kunne græsse det
meste af året, var det husmændenes foretrukne husdyr. Af fæstehusmænd var der endnu på
den tid kun een her på øen, nemlig den tidligere omtalte Rasmus Hansen Skrædder. Ifølge
skattemandtallet fra 1678 havde han 3 får og 1 svin.
Det ser ud som om man af fjerkræ kun holdt gæs. Hønsene glimrer ved deres
fraværelse. Men kun i skifterne. I virkeligheden var de der godt nok, vi ved jo (blad 28), at der
i landgildeydelserne også indgik høns. Når skiftene ikke nævner dem, skyldes det, at man
fandt dem så lidet betydningsfulde, at man ikke ulejligede sig med at regne dem op.

Bierne derimod tog man med. Såvel honning som voks var kurante varer. Rasmus
Christensen i Avernak havde i 1693 tre bistader, som vurderedes til 3 mark stykket, men i år
l700 efterlod Maren Nielsdatter i Korshavn sig fem bistader, og hver af dem blev sat til 1 rigsdaler.
Går vi nu til redskaberne, finder vi i skifterne i første række de tre, som stadig er
almindelige til bearbejdelse af ageren: plov, harve og trom1e.
Om ploven er der allerede talt. Harven var af den type, som senere kaldtes en dansk
harve. Tænderne havde tidligere været af træ, men her ved slutningen af 1600-tallet var de i
reglen af jern.
Hvad de mindre redskaber angår, var der mange leer. Hos Maren Nielsdatter var der
11 leer, hvoraf halvdelen var ”gamle”. I præstegården var der 12 ”høstleer”, de 8 gamle. Man
havde også et harrested til at skærpe leerne på.

Forke nævnes ret ofte, derimod aldrig p1ej1e, hvad der formodentlig skyldes, at dem
lavede man uden videre af egne materialer.

Mærkeligere er det, at kornseglen aldrig nævnes, eftersom jernet dog havde en vis
værdi. Skyldes det, at seglen altid blev
stukket op i stråtaget, når den ikke
brugtes, og derfor blev overset?
Seglen var endnu på denne tid af
stor betydning, for høsten var ofte fattig,
og da der gik færre kerner til spilde, når
man brugte segl end når man høstede
med le og mejered, så tog man
brødkornet mcd segl.
I præstegården nævnes en

hakkelsekiste til at skære hakkelse i. Og
en snittebænk - man lavede selv sine
redskaber.
Både hos Rasmus Christensen og
i præstegården var der 3 vogne. Andre
steder var der 1 eller 2, hos Maren
Nielsdatter endog 4.
I præstegården var den ene vogn ”ubeslagen med haver”, til gengæld var der ”to læssetræer”
og “to par hø have stænger”.
Haverne var vognkassens sidestykker, og de var forskellige efter brugen. Til kørsel med
gødning brugte man tætsiddende brædder, “møgfjel1e”. Høhaver eller høsthaver var derimod
åbne og med tremmer for at gøre vognen så let som muligt, og disse tremmehaver eller
“pindehaver” brugtes også ved transport af kornsække eller brænde, som det ses på
nedenstående tegning.
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Kraftpræstationen i 1680’erne:
Opmåling af al Danmarks jord
Efter svenkekrigenes ødelæggelser trængte landet til en skattepause. Ikke mindst
bondestanden trængte dertil. Men det blev noget helt andet, man fik. For staten trængte som
altid til penge, og da landets befolkning hovedsagelig bestod af jordbrugere var det også hos
dem, man måtte hente broderparten af skatterne.
Regeringens bestræbelser gik derfor ud på at skaffe sig et solidt og nogenlunde
retfærdigt grundlag for beskatning af Danmarks landmænd. I 1660’erne gjorde man to
behjertede forsøg i den retning:
man udfærdigede lister - matrikler over alle landets gårde med angivelse af, hvad de
årligt ydede i fæsteafgift (landgilde) og på det grundlag lignede man skat.
Helt tilfredsstillende var det imidlertid ikke. Der var for store forskelle i landgilden
fra det ene gods til det andet. Og der var for stor usikkerhed i opgivelserne. Derfor tog man
en snes år senere den store beslutning: nu skulle al Danmarks jord opmåles og takseres.
I 1682 tog man fat. Det år blev øerne opmålt. Året efter var det Jyllands tur. Med
imponerende planmæssighed skred værket mod sin fuldendelse.

Selv i vor tid ville det være en betragtelig præstation at opmåle alle marker til alle
Danmarks gårde i løbet af to år. Men at gøre det i l600-tallet var en helt anden og langt
vanskeligere sag. Og det hænger sammen med

Den utrolige jordfordeling
Det var sådan overalt i Danmark, at den jord, der hørte til en landsby, var delt i
vange, vangene delt i åse og åsene delt i agre.
Her på øen kaldte man vangene for marker og åsene for skifter eller stykker.
Øen var inddelt på følgende måde:

Avernak:
1) Lillemarken
Bierge agerskifte - Strand skifte - Frissegaufs agerskifte - Kallis Bierg - Hwille
Biergs agerskifte - Ibsens skifte - Enchens skifte - Krage stykkerne - Kielde
stykkerne - Søed Egs stykkerne
2) Østermarken
Krags Byche agerskifte - Saufstred agerskifte - Krog agerskifte - Anderbær skifte Steen Høyens skifte - Kierche stykke agerskifte - Bøybiergs agerskifte
3) Søndermark og Vænget
Gedeme agerskifte - Trompe stykker - Stachet Lamme have - Schiel gårde
stykker - Essehesse skifte - Venget
4.) Vestermark
Sausted agerskifte - Aggre leed stykker - Gasse Kroeg stykker - Gaase Kroeg
stykker - Kroeagers Skonsel - Krog agers skifte - Rev skiftet
5) Komarken
***************************************************************************

Skrin fra 1697
Den firkantede kasse, som er afbildet på første side, ser ikke ud af meget, oversmurt
med brun maling som den er. Dog er der een ting, der vækker opmærksomhed: Hankene.
De er smukt formede og ser ud til at være meget gamle.
Så åbner man låget - se næste side - og forbløffes. Hele kassens indre er rødmalet.
Der er fornemme hængselbeslag. Og på lågets inderside er malet kønne
blomsterdekorationer og følgende indskrift:
KID ANNO 1697
Den uanselige kasse er i virkeligheden et sjældent og velbevaret egetræsskrin fra
slutningen af 1600-tallet! Det ejes af købmand Sv. Aage Juul, og K. I. D. kan være hin 4 gange
tipoldemor Karen Iacobs Datter fra Korshavn. Ganske vist angives hun ved sin død i 1767 at
være 83 år gammel og skulle således i 1697 kun have været 13 år, men sådanne aldersangivelser i kirkebøgerne er ofte meget upræcise.
Skrinet er 25 cm i højden, 54 i bredden og 40 i dybden.
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Munke:
1) Løkken
Gasse Krag agerskifte - Tronde agerskifte - Dreys agerskifte
2) Østermarken
Skæl agerskifte - Daabiergs agerskifte
3) Søndermark
Dabierg skifte - Strand skifte - En liden skifte vest for byen

Korshavn:
1) Nørremarken
Steen skifte - Ploche Stentens agerskifte - Steen stykker agerskifte - Nachens
skifte
2) Lindehoved
3) Løkken
4) Søndermark
Nache Guldbierig agerskifte - Krogagers skifte – Bøse skifte - Tronnings skifte Ørnebierigs skifte
5) Vænget
Mille skifte - Tymhals skifte - Knollens skifte – Refs skifte - Endeles skifte Oxenberig skifte

Nu kunne man have tænkt sig, at hvert enkelt “skifte” eller ”stykke” kun havde været
delt i så mange agre som der var gårde i byen, men det var ikke tilfældet. F. eks. var der i
Bierge agerskifte i Avernakø Lillemark 30 agre, og i Saufetred agerskifte i Østermarken endog

75 agre.
Begrundelsen for den stærke opdeling af jorden må vel have været, at hver gang man
kom til en ny jordkvalitet, skulle der ske en ny fordeling, så alle fik lige andel i god jord og
dårlig jord. Men systemet var rigtignok drevet ud i en konsekvens, som gjorde mark arbejdet
yderst besværligt og urationelt.
Systemet medførte jo, at agrene blev urimeligt små, især urimeligt smalle.
Længden varierede stærkt, fra omkring 40 alen til op omkring 450. Også bredden
varierer ganske vist, en ager kan således være op til 40 alen i bredden, men det hyppigste er
omkring 15-20 alen.
Og nu hjælper det ganske vist, at en gård hyppigt har flere agre liggende ved siden af
hinanden. Men meget hyppigt ligger en enkelt ager alene, klemt inde mellem naboer, og der
kan nævnes eksempler på sådanne enlige agre, som er så smalle, at det forekommer helt
grotesk.
Således har Anders Christensen i Avernak et sted en ager, som ganske vist er 76 alen
lang, men 5½ alen bred.
Og Rasmus Albretsen i Munke har en lignende indeklemt ager, som er 1110 alen
lang, men 3½ alen bred.
Det er ikke så mærkeligt, at der ofte opstod skelstridigheder i de gamle landsbysamfund.
Systemet medførte naturligvis også, at hver enkelt gård havde jord et utal at steder i

bymarken.
I Avernak havde en halvgårdsmand som Svend Lauritsen sin jord liggende på 56
forskellige steder, mens en anden halvgårdsmand, Anders Christensen, havde sin jord spredt
på 75 lodder i bymarken, og præstegården, som var en helgård, havde 123 jordstykker.
I Munke var gårdene nogenlunde lige store, alle var helgårde, og jorden var
systematisk fordelt - hele tiden kommer gårdene i samme rækkefølge i agerfordelingen - og
her har hver mand jord 77 forskellige steder.
På Korshavn var gårdene igen af forskellig størrelse - hel= og halvgårde - og her er det
helgårdsmanden Bunde Andersen, der slår alle rekorder: han har sin jord liggende 138

forskellige steder.
Med kæder i markenUndertiden lå som sagt en ager for sig, omgivet af naboers agre, til andre tider lå flere
agre, som tilhørte samme gård, i række. Men i begge tilfælde skulle hver eneste ager måles.
Her på øen var der godt tre tusind agre, og da der blev taget tre mål for hver ager, nemlig et
længdemål og to breddemål, et i hver ende, vil det sige, at der skulle tages omtrent ti tusind

mål.
Her på øen foregik opmålingen i sidste uge af oktober 1682. Den lededes at tre
konduktører. Konduktørerne var ofte officerer, som havde gjort tjeneste i Skånske Krig, men
nu var ledige.
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Mandag den 23. oktober lagde konduktørene ud, Søren Katholm i Avernak
Lillemark, Levin Wetegroue i Søndermarken og C. Tisted i Vestermarken.
Hver af dem havde et par karle med sige, udskrevet til arbejdet blandt byens unge.
De skulle bare kæderne. Målene blev nemlig ikke taget med reb, som ved den stadige brug og
under indflydelse af vejret kunne trække sig, men med kæder af svært ståltråd. Hver kæde var
opdelt i 3 stykker på 10 alen hver, og hver alen i 4 kvarter.
Naturligvis skulle det føres til protokols, til hvilken gård hver enkelt ager hørte.
Derfor havde bymændene ordre til at følge med og give sandfærdige oplysninger. Men da
man ikke havde alt for stor tillid til dem, havde man som en kontrolforanstaltning givet alle
præster ordre til at levere en kopi af deres tiendebøger.
Præsterne fik jo tiende af hver eneste afgrøde på hver eneste ager. I egen interesse
førte de derfor bog over, hvilke agre hver eneste gård i sognet havde.
Også præsten her på øen, Jens Bang gav de nødvendige oplysninger. Det fremgår
indirekte af protokollen. I Vænget på Korshavn kom man nemlig til ”nogle stykker, som ikke

ses antegnet udi præstens mandtal.”
Vurderingen
Jorden skulle imidlertid ikke blot opmåles, den skulle også vurderes. Til at udføre
dette hverv fulgte der med konduktørerne tre takseringsmænd, nemlig Rasmus Rasmussen fra
Søfelde, Lars Jensen fra Krarup og Christoffer Jørgensen fra Østerby.
Takseringsmændene skulle være ansete og pålidelige bønder, og de skulle være
udensogns fra. For ganske vist var det øens egne gårdmænd, der vidste bedst besked med,
hvad jorden kunne yde, men dem turde man ikke stole på, for de havde naturligvis straks fået
færten af, at dette var et nyt anslag mod deres pengepung.
Vurderingerne skulle give oplysning om, hvilke afgrøder jorden egnede sig til, om
jordbundens art og om brugen, dvs. hvor hyppigt den bar afgrøde og hvor længe den hvilede.
Nogle eksempler på vurderingerne:

Trompe stykker i Avernak Søndermark:
Ringe rug jord, af ler og noget muld. Hviler 2 år, bruges 2 år.

Gasse Krag agerskifte i Munke Løkke:
Ringe byg jord, af sand ler og muld, bruges årlig.

Mil1e skifte i Korshavns Vænge:
Ond havre jord, af sand og sten. Hviler 16 år, sås 2 år med havre.
Alle disse oplysninger - om agrenes mål og tilhørsforhold og om jordens bonitet noterede konduktøren i sin kladde under arbejdet i marken. Om aftenen afleverede han
kladden til en skriver, der renskrev det hele i en protokol.
Der var altså nok at gøre. Alligevel skred arbejdet godt frem.

I løbet af mandagen og tirsdagen var man så godt som færdig med Avernak bymark.
Onsdag blev man forsinket af øsende regn. Torsdag tog man fat både i Munke og på
Korshavn. Søndag måtte man igen ligge stille. Mandag blev arbejdet på øen afsluttet. Den
hektiske travlhed i markerne afløstes af stilhed, øen lå underdrejet i afventende frygt. Hvor
store jordskatter ville dette føre til?

Hartkorns - ansættelsen
Det videre arbejde foregik på amtstue og i regeringskontorer.
Af markbøgerne, som var udarbejdet i hvert sogn, skulle nu hver enkelt gårds agre
uddrages og deres areal og bonitet omregnes til så og så mange tønder hartkorn.
Hvad vil det sige?
Lad os begynde med en tønde land. Det er en areal angivelse. En tønde land er det
jordstykke, hvori der kan sås en tønde korn. Allerede i l600-tallet fastsatte man 1 tønde land
til 14.000 kvadrat-alen.
En tønde land kunne deles: 1 tønde svarer til 8 skæpper, 1 skæppe til 4 fjerdingkar, 1
fjerdingkar til 3 album, 1 album til 4 penning.
Nu kommer vi til hartkorn. Hartkorn er en angivelse af værdi. ”Hart” er det samme
som “hårdt”. Betegnelsen stammer fra, at man kaldte rug og byg, som brugtes til landgildeydelser, for hårdt korn, i modsætning til havre.
Man havde allerede tidligere brugt hartkorn som værdimåler. Nu satte man det i
system:
For det første gav man anvisning på, hvordan de forskellige jordkvaliteter skulle

omregnes til hartkorn.
Man opstillede 4 klasser. Drejede det sig f.eks. om god eller middel bygjord, skulle 2
tdr. land regnes for 1 td. hartkorn. Men hvis det drejede sig om ringe bygjord eller
blandkornsjord, gik der 3 tdr. land til 1 td. Hartkorn. Osv.
For det andet gav man regler for, hvordan andre indtægter ved landbruget skulle
omregnes til hartkorn, f.eks. adgang til at have svin på olden eller indtægt ved fiskeri eller høudbytte af engene.
Her på øen var der ikke så meget skov tilbage, at der blev tale om at sætte olden i
hartkorn. Fiskeriet blev noteret, men heller ikke regnet i hartkorn, hvad vi skal vende tilbage
til. Men hø var der til alle gårdene, omend ikke meget.
F.eks. blev det anslået, at der til præstegården var et halvt læs godt hø og to læs
mosehø om året. Det blev omregnet til 1 skæppe 1 fjerdingkar 2 album og 2 1/5 penning
hartkorn, som altså blev lagt til gårdens øvrige hartkorn.

Det store hartkorn i Munke
Naturligvis gik der en rum tid med alle disse beregninger. Derefter blev resultaterne
meddelt ud over hele landet og gårdbrugerne fik lejlighed til at klage, hvis de mente sig
forurettet.
Hvordan var nu vurderingen faldet ud her på øen? Hvordan var gårdene vurderet i
forhold til hinanden?
Det kunne se ud til, at vurderingen var faldet rimelig ud, således at forstå, at hel- og
halvgårde ud over øen tilsyneladende stod i fornuftigt forhold til hinanden.

******************************* blad 48, ark 4 ********************************

Fiskerbonde og hans kone på vej til torvet
I Avernak var de to helgårde vurderet til 5-6 tdr. hartkorn, mens halvgårdene
varierede fra 2½ td til godt 3 tdr.
I Munke var alle 5 gårde helgårde, og de var vurderet til mellem 4½ og 4 2/3 tdr
hartkorn, altså ikke så meget som Avernak-helgårdenes, men deres areal var heller ikke så
stort.
I Korshavn varierede de 4 helgårde fra 4½ til godt 5 tdr, mens de 4 halvgårde lå på
det halve deraf, altså omkring 2½ tdr hartkorn hver.
Men så klagede bymændene i Avernak og Korshavn. De mente, de var sat i for højt
hartkorn. Og klagen gav resultat. Nu havde de fået blod på tanden, de klagede igen, og påny
fik de nedslag.
Jeg skal ikke trætte med opremsninger, men nøjes med at angive forholdet for en
enkelt gård, Rasmus Christensens helgård i Avernak:
Oprindelig hartkornsansættelse: 5 tdr 7 skp 2 fdk 1 alb
Efter første revision ………….:
4 tdr 5 skp 3 fdk 0 alb
Efter anden revision …………:
3 tdr 7 skp 3 fdk 1 alb
Nedslagene for alle de andre gårde i Avernak og på Korshavn stod i forhold hertil.
Og det var jo ikke småting, det drejede sig om, det var et nedslag på omkring en tredjedel.

Hvad k1agerne i detaljer gik ud på, ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at for
Avernaks vedkommende drejede de sig blandt andet om

Komarken
Det er den mark, som senere kaldtes Udmarken, Da konduktør Tisted skulle måle
den, erklærede bymændene, at de ikke kunne gøre rede for jordfordelingen her, for Komarken havde ikke været pløjet i en menneskealder, og de svor på, at de aldrig ville tage den
under plov igen.
Alligevel målte Tisted den i agre, og i vurderingen blev det skrevet, at den ”hviler 30
år, sås 2 år med havre”.
Det sidste var ikke i overensstemmelse med sandheden. Præsten Jens Bang skriver i
1690, at Ydermarken, som han kalder den, ikke har været pløjet eller sået hverken i hans
eller hans forgængers tid, dvs. i 60 år. Han tilføjer, at årsagen er, at “det brusende hav går

mange gange over den.”
Men hvordan kunne Tisted måle den i agre, når den havde ligget til græsning i så
mange år og ingen længere vidste besked med ejendomsforholdene?
Det kunne han, fordi han, som han selv skriver i protokollen, ”nogenledes kunne se

rygge og rene”.
Man pløjede nemlig på den måde, at man begyndte langs midten af ageren og
efterhånden lagde furerne sammen til en ryg. Mellem to agre blev der på denne måde en
rende, som kaldtes en ren. Man opnåede derved en slags primitivt afvandingssystem, idet man
tillige sørgede for at lægge agrenes længderetning vinkelret på landskabets højdekurver.
Vandet kunne så løbe bort gennem renerne, som en slags grøfter.
Man opnåede tillige, at agrene let kunne skelnes fra hinanden. Ja, så skarpe blev agerprofilerne, at Tisted altså efter de mange års græsning kunne opmåle de gamle agre.
Men tilbage til hartkornsansættelsen.
Avernak og Korshavn fik som nævnt et kraftigt nedslag i deres hartkorn. Hvorvidt
Munke har undladt at klage eller klagen er blevet afvist, ved jeg ikke, men resultatet blev i
hvert fald, at da
den endelige matrikel blev udfærdiget i 1688, lå Munke klart i spidsen. Ikke een gård
i Avernak eller på Korshavn nåede op på 4 tdr hartkorn. Men alle gårdene i Munke lå på
mellem 4 og 5.
Også sammenlagt lå Munke i spidsen, Munke bys jorder var tilsammen vurderet til
23½ tdr hartkorn, Avernaks til godt 22 og Korshavns til l5½.
Det blev der talt meget om på øen, både dengang og senere. Var det gået ærligt til?
Hvorfor var Munke-boerne straffet med så højt hartkorn? - ja, for ganske vist var det jo rart at
kunne bryste sig af at sidde på øens bedste gårde, men knap så behageligt hver gang der skulle
punges ud med hartkornsskatter.
Var det altså gået ærligt til? Nej! Det vidste folkesnakken at berette om. Den talte om
korruption. Overleveringen derom gik fra slægt til slægt, lige til 1830. Da hørte pastor Bondo
den og skrev den ned:
Gamle mænd fortæller, at de har hørt af deres forfædre, at årsagen til, at de fik så højt
hartkorn i Munke var, at den, som på den tid bestemte hartkornet, forlangte at de skulle give

ham et kvantum voks, hvilket de vægrede dem ved. Derfor lovede han dem, at de skulle få
højt hartkorn hvilket også skete.
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Fiskeri med drivgarn
“Den, som på den tid bestemte hartkornet” hed det i overleveringen. Men der var
flere: to konduktører målte op i Munke, og der var tre takseringsmænd. Var de alle korrupte?
Det er ikke sandsynligt. Historien er snarere et sagn, der skal tjene til at forklare det ejendommelige forhold.
Var der muligvis slet ikke noget uldent ved sagen? Var jorderne i Munke dengang så
meget bedre? - måske fordi de i lang tid - eventuelt lige fra dengang de hørte under
Holmekloster? - havde været bedre drevet?
Under alle omstændigheder er forholdet i vor tid et andet. Selv om forholdene
måske ikke helt kan sammenlignes, siger det dog noget, at efter oplysning af øens vurderingsmand Carl Erik Jørgensen var grundværdien ved l2te almindelige vurdering i 1960 for
Avernaks vedkommende 5l8.900 kr, i Munke 280.500 kr og på Korshavn 30l.500 kr.
Inden vi forlader matriklen af 1682/88 skal det endnu bemærkes, at der på den tid
kun fandtes eet hus med jord, og det var degnens i Munke. Han havde ager nr. 51 i Dabjerg
skifte i Munke Søndermark, og den var sat i hartkorn til 1 album.
Huse uden jord blev ikke taget med i matriklen. Vi ved imidlertid fra skattelisterne, at
der var et fæstehus uden jord, nemlig Rasmus Hansen Skrædders i Avernak. - Derudover har
der formodentlig været nogle indsidderhuse, dvs. huse, der var opført på en gårds grund og
hvis beboere lejede sig ind hos gårdmanden.

”Skoven” er endnu med i matriklen – eller de sørgelige rester af den. Det må være
skoven på Korshavn, der menes, og den er sat så lavt i hartkorn som 1 skp 2 fdk 2 alb.

Fiskeriet
De var i grunden ikke blot bønder, de folk, der levede her på øen i 1600-tallet. De
var fiskerbønder.
Det kalder præsten Jens Bang dem i en indberetning i 1690 - eller rettere: han taler
om ”16 fiskergårde“.
Som alle andre steder langs Danmarks kyster drev man også her på øen dobbelterhverv: landbrug og fiskeri.
Det ser vi også af skifterne. Som vi husker, efterlod Rasmus Christensen i Avernak sig
en fiskerbåd med sejl og årer, og desuden en del garn, formodentlig de samme som ved hans
kones død blev vurderet til den ikke ringe sum af 10 rigsdaler.

Svend Lauritsen i samme by var fælles med Hans Klingenberg om en båd, og med
lille Rasmus Christensen om en anden båd. - Der nævnes i hans skifte ingen garn, men de har
utvivlsomt været der, skifterne er som før nævnt ikke så pålidelige i detaljerne.
Vi får måske et sandere indtryk af fiskeriets betydning, når vi går lidt ind i det
følgende århundrede og ser, hvad der i 1715 fandtes hos Hans Lauritsen i Munke:
1 båd
1 liden båd
40 smågarn
5 sildegarn
1 makrelgarn
11 smågarn

13 rdl. 2 mk.
4 rdl. 0 mk.
6 rdl. 4 mk.
5 rdl. 0 mk.
0 rdl. 4 mk.
1 rdl. 5 mk.

På baggrund at dette kan det måske undre, at fiskeriet ikke i matriklen 1682/88 fik
betydning for hartkornsansættelsen. Naturligvis er fiskeriet kommet på tale ved den lejlighed,
men bønderne har søgt at bagatellisere det, og konduktørerne har så måttet skønne, om
fiskeriet betød så meget, at det skulle regnes med.
Det er morsomt at se, at de har reageret forskelligt på bymændenes forklaringer.
I både Avernak og Korshavn er det Tisted, der har taget stilling til sagen, og han
skriver ved begge byer:
”Ti1 forskrevne by findes også noget fiskeri og de siger, at de lider skade på deres
garn af sælhunde, hvilket man dog ikke kan lægge synderlig vægt på, eftersom der alle vegne
findes sælhunde, og mest på de steder, hvor der er fiskeri.”
I Munke derimod er det Katholm, der tager stilling, og han er mere forstående:
”Anden herlighed til bemeldte Munke by findes ikke, uden det lidet fiskeri, som de
af stranden kan have, som ikke kan regnes for noget, eftersom de beretter, at sælhundene
årlig tilføjer dem skade på deres fiskegarn.”
Det endelige resultat blev, at fiskeriet ikke blev sat i hartkorn hverken det ene eller
det andet sted. Medvirkende hertil har det nok været, at hverken Avernak eller Korshavn
hidtil havde leveret fisk som landgilde. Det havde derimod Munke. Af en jordebog fra
Egeskov omkring 1664 fremgår det, at hver af mændene i Munke leverer 1 tønde torsk om
året. Den eneste, der bortset fra Munke-mændene leverer fisk, er Rasmus Skræder i Avernak,
han betaler årlig 40 torsk.
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Ålefiskeri med ruse og ålekurv
Senere kom hele øen med. Egeskov jordebog fra 1697 fortæller, at alle Avernakøs
gårdmænd på det tidspunkt yder 1 lispund tørret torsk og 100 stykker flækket ål. Derimod er
Rasmus Skræder nu noteret for 1 rdl i penge i årlig afgift af sit hus. Formodentlig er han
blevet for gammel og skrøbelig til at gå på fiskeri.
På samme tid, altså sidst i århundredet, leverede alle øens gårdmænd “nogle røgede
fisk” til præsten.

Handel og smugleri
Fra meget gammel tid har der været drevet en livlig bondehandel fra de syddanske
øer til byerne i Nordtyskland og hertugdømmerne. Det var levnedsmidler altså egne
produkter man udførte, og varer som humle, stål og salt, man bragte med hjem.
De danske købstæder - Faaborg, Svendborg, Rudkøbing osv. - søgte at få monopol på
al handel og gjorde derfor, hvad de kunne, for at spænde ben for bøndernes virksomhed.
Regeringens politik var skiftende, men hovedlinjen var, at bønderne frit måtte afsætte deres
egne produkter og frit måtte købe til eget behov (derimod ikke sælge videre).
Også Avernakø har naturligvis deltaget i denne søværts handel. Det første vidnesbyrd,
vi har derom, er fra 1697, og det er historien om et mislykket forsøg på smugleri.
Det var sådan på den tid, at hertugdømmerne regnedes for udland, og der skulle
derfor betales told af alle varer, som førtes dertil.
Det syntes mændene i Avernak var helt urimeligt, og derfor sejlede de i efteråret
1697 uden videre til Flensborg med en ladning ærter uden at aflægge besøg hos tolderen i
Faaborg forinden.

Det havde de forodent1ig gjort så ofte før, men denne gang gik det galt. I Flensborg
blev de snuppet af tolderen. Han konfiskerede den ufortoldede ladning.
Det var bedrøveligt nok, men værre blev det på hjemvejen, for dér blev de passet op
af tolderen i Faaborg og han tog båden fra dem.
Nu var gode råd dyre. Den konfiskerede last var på 16 tdr. og kunne have indbragt
næsten 30 rigsdaler. Endnu værre var det med båden, som nok ikke har været af de mindste.
Som så ofte før klagede øboerne deres nød til nådigherren, Niels Krag til Egeskov.
Og Niels Krag gik i forbøn for dem hos kongen. I sin bønskrivelse smurte han tykt på. Han
bad om, at der måtte tages hensyn til disse fattige folks vanvittighed såvel som deres slette
vilkår, og han var dristig nok til at bede om, at de måtte få ikke blot båden, men også
ladningen igen, mod at betale den told, de havde forsøgt at snyde sig fra!

Så langt strakte majestætens mildhed sig dog ikke. Men “af sær kongelig nåde”
bevilgede Christian V den 27. november 1697, at båden måtte leveres dem tilbage. Ærterne
var og blev tabt.

Slagsmål med toldbetjent
Der var iøvrigt gammelt fjendskab mellem mændene i Avernak og toldvæsnet i
Faaborg. Ved en enkelt lejlighed vankede der brådne pander.
Den l3. november 1667 rejste toldbetjent Jørgen Jørgensen sag ved Faaborg byting
imod “Laurits Bertelsen på Avernak og hans sammenrottede parti“. Nogle dage før havde de
overfaldet ham i Peder Andersens hus i Faaborg og tilføjet ham 28 blodige sår, og hvis ikke
værten og andre godtfolk havde været der, så havde han “muligt mistet livet”.
Det lyder drabeligt. Men også her er der vist smurt tykt på. For da sagen kommer op
igen en uge efter, har toldbetjenten ladet klagen falde. Han siger selv, at det er på godtfolks
forbøn, men det er nok snarere, fordi han ikke selv har haft rent mel i posen, eller også har
Laurits Bertelsen under bordet erstattet ham svie og smerte.
Det ser ud til, at næverne sad løse på Laurits Bertelsen. Vi har truffet ham tidligere i
lignende anledning.
Han var en af hovedmændene i det drabelige påskeslagsmål i Faaborg i 1645, se blad
33. Dengang var det en korporal, øretæverne gjaldt. Måske Laurits Bertelsen ikke har kunnet
tåle synet af uniformerede folk?
0000
Billedet på ark 4 : Fiskerbonde og hans kone på vej til torvet
- 5 : Fiskeri med drivgarn
- 6 : Ålefiskeri med ruse og ålekurv
Alle tre billeder efter stik fra midten af 1600-tallet.
***************************************************************************
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PERIODEN FRA CA. 1700 TIL CA. 1800
I.
KIRKE, PRÆST OG DEGN
-------------------KIRKEN

For Avernakø kirke var 1700-tallet tilsyneladende en forholdsvis rolig tid. Hverken
med hensyn til bygningen eller inventaret skete der destore forandringer eller fornyelser,
såvidt vi da kan skønne. Helt sikre kan vi nemlig ikke være. Kirken var jo i 1687 kommet
under Hvidkilde (se blad 36), og det var derfor i Hvidkildes gods-arkiv, vi måtte vente at finde
kirkens regnskaber og dermed oplysninger om eventuelle fornyelser.

Imidlertid har slægten Rosenørn-Lehn på et el1er andet tidspunkt overf1yttet store
dele af Hvidki1dearkivet til en anden af slægtens besidde1ser, herregården Oreby ved
Sakskøbing, og ved henvende1se der har der kun kunnet opnås den medde1e1se, at arkivet
er pakket i kasser og fore1øbig utilgængeligt.
Foråbent1ig bliver denne utilfredstil1ende tingenes tilstand ikke alt for langvarig. Og
når den engang ophører, og arkivet åbnes for offentligheden, dukker der mu1igvis nye
oplysninger frem om Avernakø kirke i 1700-tal1et.
Indtil da må vi nøjes med de få og sparsomme op1ysninger, vi kan hente andetsteds
fra.

Den nye alterkalk fra 1778
Een fornyelse kan med sikkerhed noteres: Kirken fik i 1778 en ny alterkalk. Den er
afbi1det på foregående side. De fleste i sognet kender den, for det er den, vi bruger ved
altergang i kirken.
Før den tid var det sådan, at man i kirken brugte middelalderkalken, som er omtalt i
blad nr. 23. Til hjemmealtergang havde man en kalk af tin, som nu er gået tabt.
1 1768 var Laurits Hyltoft b1evet præst på øen. I 1778 havde han a1tså siddet i embedet i 10 år, og det er måske dette jubilæum, han har villet fejre ved at skænke kirken en ny
kalk.
I ka1ken bund lod han indgravere:

”Dette Er givet Til Avernakke Kierke af Her L.H.T. og Kierreste M.H.T. Anno
1778”
”Her” er det samme som ”Hr.” - ”L.H.T.” er en forkortelse af Laurits HylToft. ”Kierreste” er her det samme som ”hustru”. Fra Holbergs komedier kender vi denne anvendelse af ordet. Men netop på denne tid - a1tså slutningen af l700-tallet - skifter ordet betydning, så ”kæreste” efterhånden bliver det samme som ”for1ovede”.
”M.H.T.” står for Mette HylToft. Hendes pigenavn var Brask, og ifølge traditionen
bar hun dette navn med ære, Mette Brask skal have været en myndig og undertiden
opfarende dame, men det vender vi tilbage til senere.
Det var en smuk gave, præsteparret skænkede kirken, et rokokoarbejde i sølv. Den
indvendige side at bægeret og den øverste kant af dettes yderside er forgyldt. Som det ses på
tegningen, er et krucifix nittet på foden forneden. Under krucifixet, på fodpladen, ses en
firkant, og i firkanten læses bogstaverne I H M.
Det er guldsmeden, som har lavet kalken, der hermed har vedkendt sig sit værk.
Efter al sandsynlighed drejer det sig om Johan Henrik Møller. Han løste borgerskab i Faaborg
i 1769 og virkede derefter som guldsmed i byen til sin død i 1802.
Den nye kalk, som med sine 23 cm i højden mod middelalderkalkens 15 cm tog sig
langt stateligere ud, blev sikkert straks taget i brug i kirken, og den gam1e kalk henvistes til
den beskednere anvendelse ved hjemmealtergang. Sådan er det endnu.

****************************** b1ad 49, ark 2 ********************************

Nye kirkestole i 1786?
Rasmussen Søkilde fortæller i sin bog ”Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende
sogne og øer”, at indtil pastor Hyltofts tid ”skal der ej have været stole i kirken, hvilke han på
egen bekostning lod indsætte. Hans navn og årstal l786 stod på dem, indtil en senere
overmaling udslettede det.”
Det er ikke let at sige, hvor pålidelig denne meddelelse er. Det ser ud til, at den hviler
på mundtlig overlevering. Det er usandsynligt, at der ingen bænke var i kirken før den tid.
Men at Hyltoft har fået de gamle bænke kasseret og selv bekostet nye, kan naturligvis meget
vel passe. De gamle var måske fra midten af l600-tallet, da kirken blev nybygget og udvidet, så
de kan godt have trængt til at skiftes ud.

Kirken i god stand
Det sted, hvor man - foruden i Hvidki1dearkivet - kunne vente at finde stof om
kirkebygningen, er i bispearkivet. Og der finder man da også adskillige indberetninger om
kirkerne i Salling herred, men i næsten alle glimrer Avernakø og Lyø ved deres fraværelse endnu et vidnesbyrd om, at øerne dengang lå lidt uden for lands lov og ret.
Eet sted er der dog bid: i 1723 indberetter provst Wieland i Vester Skerninge, at
“kirkerne på øerne Avernacke og Lyøe er i god og forsvarlig stand”. –Desværre tilføjer han:
”efter givne beretning“. Han har altså ikke selv vovet sig derover, hvad der unægtelig svækker
udtalelsen ikke så lidt.
Men går vi op til århundredets slutning, får vi fastere grund under fødderne. I en
indberetning fra 1801 - denne gang i Salling herreds provstearkiv - hedder det om Avernakø
kirke:
“Kirken er ikke alene i henseende til bygning i særdeles god stand, men den er også

indvortes meget smuk”.
Og så tilføjes der:
”Til samtlige baroniet Lehns 9 kirkens vedligeholdelse holdes en bygmester i stående
løn. Hver kirke får hvert niende år en hovedreparation.”
Det ser altså ud til, at Hvidkildes besiddere (-”baroniet Lehn”) har været sig ansvaret
som kirke-ejere overordentlig bevidst. Hvert eneste år har man ladet en af godsets kirker
istandsætte. Det er også kommet Avernakø kirke til gode. Og det er så meget mere
prisværdigt som man fra Hvidkildes side ikke kunne nære særlig blide følelser over for
øboerne. Man havde nemlig få år i forvejen ligget i proces med dem. Sagen drejede sig om,
hvor meget øen skulle betale i kirketiende.

Da øboerne gik i kirkestrejke Det hele begyndte med, at baron Lehn på Hvidkilde i 1789 forlangte kirketienden
betalt på en ny måde. Man var vant til at betale den som en pengeafgift (plus en vis mængde
ærter), men nu forlangte Hvidkilde korn i stedet for penge. Man forlangte endda kornet i
kærven, altså på marken, utærsket.
Øboerne har uden tvivl raset, men ligefrem nægte det kunne man dårligt. Men nu
opstod der et alvorligt problem. Hvor skulle nemlig kornet anbringes, indtil det kunne blive
tærsket og fragtet fra øen?

He1e øen ejedes af herskabet på Hvedholm - lige med undtagelse af kirken og
kirkegården, som hørte under Hvidkilde. Uden for kirkegårdsdiget havde baronen på
Hvidkilde ikke en fodsbred jord til sin rådighed.
Der var derfor kun en udvej, og den benyttede man: i ugen før søndagen den 23.
august 1789 lod baronen sine folk bringe kornet ind på indviet jord. Noget af det blev stuvet
op over kirkens hvælvinger, andet blev stakket på kirkegården.
Forfærdet - og måske ti1lige vejrende en triumf - var øboerne vidne til denne
helligbrøde. Og søndagen kom, 11. søndag efter trinitatis. Præsten gik til kirke. Han skulle
prædike over den gode lignelse om farisæren og tolderen. Men den prædiken blev ikke holdt.
For menigheden ville ikke i kirke. Alle som en erklærede de, at de ikke turde. Det var vægtigt
korn, de havde høstet på deres marker. Hvælvingerne kunne styrte ned og knuse dem.
Nu var det præstens, hr. Faaborgs, tur til at forfærdes. En aflyst gudstjeneste var en
alvorlig sag. Og hvornår blev kornet fjernet? Dette ansvar kunne han ikke tage på sig. Om
mandagen skrev han til biskoppen, Tønne Bloch i Odense, og klagede sin nød. Og biskoppen svarede, at han skulle søge at overtale i hvert fald nogle af menigheden til at trodse faren,
og derom dette var umuligt, skulle han, for at den offentlige gudstjeneste dog ikke skulle
savnes, samvirke med ”de bedste sognemænd” om at finde en plads, hvor man kunne holde
gudstjeneste,

”enten i en stor lo eller på en jævn plads under udspilede lagner”!
Men heller ikke biskoppen mente at kunne klare sagen alene. Samme dag skrev han
til Det danske Cancelli, dvs. ministeriet i København, og bad om forholdsordre.
Og Cancelliet skrev til baronen på Hvidkilde og anmodede ham om ufortøvet at få
kornet på kirkeloftet fjernet.
Imidlertid trak sagen ud. Den 13. september var provst Bachmann efter biskoppens
ordre på Avernakø for at tage situationen i øjesyn, og da lå kornet stadig på hvælvingerne og
kirkegården, og nu var der tilmed opstået frygt for, at baronen ville lade kornet tærske i våbenhuset, hvilket gav anledning til, at Cancelliet atter måtte ulejliges.
Det ser ud til, at forholdet endnu ikke var bragt i orden i begyndelsen af den følgende
måned. Da tog sagen imidlertid en ny vending: den 6. oktober 1789 anlagde baron Lehn ved
Avernakø birketing sag mod alle øens gårdmænd.
Om denne sag, der kom til at strække sig over 3½ år, skal der fortælles i næste blad.
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DA BØNDERNE PÅ AVERNAKØ LÅ I PROCES
MED BARONEN PÅ HVIDKILDE
OG VANDT VED HØJESTERET
1789 - l793
I slutningen af sidste blad blev det fortalt, hvordan gudstjenesten på Avernakø søndag
den 23. august 1789 måtte aflyses, fordi folk nægtede at gå i kirke. De var bange for, at
hvælvingerne skulle styrte sammen, sagde de. Baronens fo1k fra Hvidkilde havde nemlig
ladet noget af tiende-kornet stuve op på kirkeloftet.
Siden sidste blad blev skrevet, har jeg fundet præstens, Henning Faaborgs, brev til
biskoppen om søndagens begivenheder. Han fortæller, at en time før kirketid kom en mand
fra hver by for at underrette præsten om kirkestrejken. Præsten søgte at overtale dem, men de
var ganske ”indtagne af frygt”!
Alligevel mødte både præst og degn ved kirken, da der blev ringet sammen, men ikke
een af sognefolkene indfandt sig, skønt de ellers – skriver præsten - er flittige kirkegængere.
Gejstligheden ventede en stiv time, så gik de hjem med uforrettet sag, ”da jeg anså det unød-

vendigt at holde tjeneste for de tomme stole.”
Så rullede sagen. Biskoppen skrev til Kancelliet i København, og Kancelliet skrev til
baronen på Hvidkilde Poul Abraham Lehn. Siden sidste blad gik i trykken, har jeg også
fundet baronens svar til kancelliet. Deraf fremgår det, at når det trak så længe ud med at få
kornet fjernet, skyldtes det, at baronen havde været på rejse og først nu, i slutningen af
september, havde fået kancelliets brev.
Han er rigtig godt irriteret, baronen. Bønderne har tirret ham, de havde ham ”i deres
magt“, ingen at dem har villet overlade ham en plet jord til tiendekornet, derfor måtte han
bruge kirkegården, ”hvor tilforn og har stået en tiendelade“. Han har nu givet ordre til, at
kornet på kirkeloftet skal fjernes, men han erklærer iøvrigt, at øboernes frygt er aldeles ubegrundet.
Årsagen til hele bataljen var som nævnt, at baronen mente, han fik alt for lidt ud af
kirketienden fra Avernakø, så længe han efter gammel skik fik den i form af en pengeafgift.
Derfor forlangte han i 1789 korn i stedet. Det havde han ret til. Men øboerne håbede, at de
ved at gøre ham livet surt kunne få ham til at opgive sit forehavende og vende tilbage til den
gamle ordning.
Nu gik baronen imidlertid et skridt videre: Han krævede, at øboerne ikke blot skulle
betale kirketiende, men også det halve af kongetienden. Øboerne sagde nej. De havde
dokument på at være fritaget for kongetiende, påstod de. Det gale var imidlertid, at de ikke
kunne fremvise noget dokument. Så anlagde baronen sag.
Processen begyndte ved Avernakø birketing den 6. oktober 1789. Her kom den til at
strække sig over halvandet år. Det er den længste og mest omfattende sag, der er ført ved
tinget. Den blev forhandlet på 31 tingdage, og den fylder 31 meget tætskrevne sider i
tingbogen, hvortil kommer adskillige bilag. Man indhentede nemlig tingvidner ved andre
retter, og sagen fik således udløbere ved Salling herredsting, Sunds-Gudme herredsting,
Holstenhus birketing og Strynø birketing.

Øboerne havde fået bevilget fri proces, og prokurator Anders Petersen fra Faaborg
blev beskikket til forsvarer for dem. Birkedommer Andreas Toftgaard fra Svendborg førte
sagen for baronen. De to sagførere var mestre i at trække sagen i langdrag. Snart den ene og
snart den anden forlangte udsættelse for at fremskaffe nyt materiale, og således dansede de
den nydeligste lancier.
Endelig den 31. maj 1791 kunne sættedommeren Jens Errebo Busch fælde dom, og
den faldt så til øboernes fordel. Ved talrige vidnesbyrd var det godtgjort, at de havde
fuldkommen hævd på at være fritaget for kongetiende.
Baronen appelerede omgående sagen til Fynbo landsting. Her verserede den et års
tid, og her gik den øboerne imod. Landsdommer Koefoed kom i sin dom den 29. august
1792 til det resultat, a i en sag af denne art var hævd ikke tilstrækkelig. I øvrigt havde ingen af
parterne leveret fuldgyldigt bevis på deres påstand, men formodningen måtte efter
landsdommerens mening være på baronens side, med andre ord:
Øboerne skulle betale kongetiende.
Dermed var sagen imidlertid ikke endt, for øboerne appellerede til højesteret.
Man kan undre sig over, at de havde dristighed dertil, men man må forstå, at de
havde en højere magt i ryggen, nemlig deres egentlige herskab. For Krag’erne på Egeskov og
derefter Bille Brahe’erne på Hvedholm, som øen nu hørte under, havde det bestandig været
en kilde til irritation, at et andet herskab, altså Hvidkilde-ejerne, skulle have indpas på deres
ø. De støttede derfor af et godt hjerte øboerne i deres kamp, og det er efter al sandsyn1ighed
junkeren på Hvedholm, Preben Bille Brahe, der har givet sine fæstebønder besked om at
appellere.
Midt i oktober 1792 begyndte sagen ved højesteret. En måned efter skete der noget,
der formentlig betød et vendepunkt i sagen. “Christen Albrectsen med flere” fik kgl. bevilling
til at fremlægge nye dokumenter ved højesteret. I virkeligheden var der tale om eet dokument, nemlig en ministeriel erklæring af 1736, hvori der stod, at Avernakø fra gammel tid
havde været befriet for kongetiende, og at således skulle det blive ved at være.
Det er utroligt, at ingen på et tidligere tidspunkt var kommet i tanke om dette
dokument, for det var tinglæst ved Avernakø birketing så øboerne kunne læse det i deres
egen tingbog. Men det var altså gået i glemmebogen. Hvis det var blevet husket i l789 var der
formentlig aldrig blevet nogen proces.
Nu var sagen temmelig klar. Og højesteret fældede da også den 27. maj 1793 den
dom, at ”Birketingsdommen bør ved magt at stande.”
Øboerne - og Hvedholm - havde sejret. Der skulle aldrig mere blive krævet
kongetiende af Avernakøs gårdmænd.
Man tør tro, at der ved bygilderne den følgende søndag er blevet tømt en ekstra tønde
øl, godt styrket med rom.

********************************************************************************

BLADE

AF

AVERNAKØS

HISTORIE

NR.

51

********************************************************************************

PRÆSTER I 1700-TALLET
9. Thomas Waabner, 1697-1712
Efter den magtfulde Jens Bang (se blad 36) fulgte den svage Thomas Waabner. Hans
underskrift ses her, og den er der i hvert fald ikke noget i vejen med, det er måske den
flotteste nogen præst i den lange række har kunnet rose sig
af. Men pennen var måske også det eneste, Thomas
Waabner forstod at styre. Sine pengesager havde han i hvert
fald ikke hold på, i den henseende kom han længere og ud i
uføret.
Imidlertid ser det ud til, at både Thomas Waabner
og hans kone har haft et ret nært forhold til øboerne. For præstens vedkommende kan det
siges at have været skæbnesvangert: han havde ti1syneladende let ved at få folk i sognet til at
forstrække sig med små og større lån. For præstekonens vedkommende ytrede det sig på
smukkere vis: næsten ved hver eneste barnedåb i disse år var det Mechtala Catharina
Schleuters – sådan lød hendes tyskklingende navn -, der bar barnet.
Thomas Waabner har fået et skidt eftermæle. Historikeren Jørgensen Kistrup skriver
om ham, at han var ”en drikfældig stakkel, der kun efterlod sig gæld.”
Desværre oplyser Jørgensen Kistrup ikke, hvorfra han har sin viden om Waabners
drikfældighed. Men i og for sig ville der intet forbløffende være deri. Drikfældige præster og
degne var på den tid ingen sjældenhed.
Med hensyn til gælden er vi bedre farne. Der taler de skriftlige kilder deres tydelige
sprog.
Det begynder i 1704. Det år døde gårdmand Hans Andersen i Munke. Af skiftet efter
ham fremgår det, at hr. Thomas Waabner skyldte ham 26 rdl som han havde lånt i rede
penge, og 24 rdl for to heste, i alt altså 50 rigsdaler.
Det var i april måned, boet efter Hans Andersen blev gjort op. Men det har åbenbart
været umuligt at få præsten til at betale, for den 10. oktober samme år har Hans Andersens
enke Else Pedersdatter stævnet ham til at møde for Avernakø birketing. Men hvem der ikke
møder, det er præsten. Han “er ej hjemme, men i Faaborg” - turede han der i tvivlsomt
selskab? Havde han fået ø-kuller og søgte glemsel på bunden af flasken?
Sagen udsættes i 14 dage, men ved dens genoptagelse er der stadig ingen præst,
hvorpå sagen udsættes i tre uger. Atter forgæves. Efter endnu 14 dages respit falder dommen
midt i december: præsten skal betale inden 15 dage og ellers udpantes.
Femten år fik Thomas Waabner som præst her på øen. 1712 døde han og blev den
l5. juli gravsat i kirken.
Den 8. august kom viceprovsten og to af provstiets præster herover for at gøre boet
op efter ham.
Man gik præstegården igennem. Der var den gule stue, den røde stue, dagligstuen,
studerestuen, køkkenet og bryggerset foruden stald, lade og lo.
Indboet var ikke overdådigt, men dog af rimeligt omfang. Der var lidt sølv, en del tin
og kobber, en hel del messing osv.

Bogsamlingen var ikke imponerende. Der nævnes 24 titler, hvorti1 kommer
”adskillige andre gamle bøger, som ikke er værd at opføre.”
Derimod er der hele 3 spejle, og en velsignelse af skilderier:
Kongens og dronningens kontrafejer
De fire verdens-parter
6 må trykte skilderier med rammer
Kobberstykker over Jesu lidelse
Isaks velsignelse
Bileams æsel
Et skilderi om Elias
Et dito om Esau og Jakob
Et dito om Hagar og hendes søn
Et dito om Jada og Tamar, og
Et dito om Jakob og engelen.
Det viser sig også, at gården var i fuld drift. Der var 7 heste, 9 køer og 1 tyr, 5 stk
ungkvæg i andet år og 5 kalve, 12 får og 14 grise.
Det var jo ved høsttid, boet blev gjort op, og avlingen stod endnu på marken. Den
vurderedes til 27 traver rug, 31 traver byg, 13 læs ærter og 9 traver havre og blandkorn. Dertil
kom præstetienden, hvoraf halvdelen kom boet til gode.
Ende1ig var der selve præstegården, som vurderedes til 450 sletdaler.
Det holder med andre ord slet ikke stik, hvad Jørgensen Kistrup skriver: at Thomas
Waabner ikke efterlod sig andet end gæld.
Men der var ganske vist gældsposter nok. Den alvorligste lød på 483 sletdaler. Dem
skyldte han forgængeren Jens Bangs enke Johanne. Da Thomas Waabner flyttede til
Avernakø, måtte han, som loven bød, købe præstegården. Penge havde han imidlertid ikke.
Så udstedte han en obligation, og på den var der siden løbet renter.
Men der var mange andre gældsposter, store og små, omkring 40 i alt. Alene til fo1k
her på øen skyldte hr. Thomas:
Laurits Pedersen
10 sldr o mk
Niels Juul
Hans Jørgensen
Rasmus Andersen
Peder Larsen
Jost Pedersen
Peder Hansen
Hans Larsen
Anders Pedersen
Hans Svendsen

på Korshavn

10 sldr

0 mk

i Avernak
-

10 10 6613 12 222-

002000021-

Dertil kom en række kreditorer på Fyn, især håndværkere og præster. F.eks. skyldtes
der 65 sletdaler til præsten hr. Bertel på Lyø.
Alligevel var boet stort nok til, at alle kreditorer kunne få deres krav dækket. Men så
var der heller ikke så meget tilbage, at ”den salige mands begravelses bekostning” kunne
betales fuldt ud. Og enken måtte efter nådensårets udløb rejse tomhændet herfra. Det ser ud
til, at hun slog sig igennem ved at indgå nyt ægteskab på Fyn.
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10. Morten Caspar Wolfburg, 1712-1721.
I rækken af Avernakøs præster kommer vi nu til den kendteste og uden
sammenligning den mest spændende. Wolfburgs
livshistorie er beretningen om vidunderbarnet, der under
sin opvækst giver så rige løfter, men i sin korte
manddomstid sætter alt over styr og dør ensom og
forgældet, foragtet af alle, endog af sig selv. En næsten
bundløs tragedie, uhygge1ig og gådefuld.
Han blev født den 22 maj 1686 i Fjellerup præstegård på Nordfyn. Hans fader
Jochum Frederik Wolfburg havde fået embedet ved at gifte sig med forgængeren Morten
Snell’s enke Elisabeth Bertelsdatter. I sit første ægteskab havde Elisabeth fået tre døtre, i det
nye fik hun sønnen Morten Caspar.

Forkvaklet opvækst
Om sin barndom og opvækst har Wolfburg selv fortalt i nogle efterladte erindringer.
I sin spæde alder var han svagelig og kunne ikke gå alene før i sit femte år. Men allerede da
han var 3 år gammel, begyndte faderen at undervise ham. Hver dag blev han hentet ind i
studerekammeret, og hvis man tør tro hans egen beretning, fik han de næste 5 år kun 5 timers
søvn daglig, vinter og sommer.
Faderen tog ham også med ud på køreture i de to sogne, der hørte til embedet.
Herunder forkølede han sig og fik øjenkatarr, hvad der førte til, at han fra sjette år vænnede
sig til at bruge snustobak!
Faderen var en af tidens mange lærde præster, meget ærgerrig og af et kolerisk
temperament. Drengen fik aldrig klø for sine studier, derimod ofte for de gale streger, han
fandt på. Da han engang havde sprøjtet vand på kokkepigen, blev faderen ude af sig selv af
hidsighed, greb ildklemmen og trakterede dermed den seksåriges rygstykker så grundigt, at
den arme dreng i tre måneder måtte “ligge under bartskærs hånd.”

Vidunderbarnet
At han var et lyst hoved, kan ikke betvivles. Ansporet af faderen fik han i løbet af få år
en utrolig lærdom proppet i sig. Da biskop Thomas Kingo engang kom på visitats, blev
drengen naturligvis hentet frem for at brillere. Kingo, der som bekendt heller ikke var nogen
sinke, tog ham da i forhør, og han svarede kvikt for sig. Men da det lærde barn derpå ikke
blot gav sig til at tale græsk, men endog slog over i de forskellige græske dialekter, måtte
faderen gribe ind: “Tal mere jævnt, min søn, at biskoppen kan forstå dig!”
Kun 9 år gammel, altså i 1695, blev han student. Han talte da latin og græsk lige så
godt som dansk og havde gode kundskaber i teologi, metafysik og logik.
Ved universitetet vakte han opsigt, især da han, stadig kun sine 9 år gammel, optrådte
offentligt ved en disputats og foldede sig ud på latin. Han fik avisomtale. Han blev nævnt i
udenlandske tidsskrifter. Han fik foretræde for hoffet og holdt for det høje herskab en
prædiken, som havde til følge, at han “fik nye klæder” og at hans fader fik løfte om
forfremme1se. Og samme år, altså 1695, blev faderen da også forflyttet til Alsted og
Fjenneslev på Sjælland.

Drengen fortsatte nu sine studier, dels i København, dels hjemme hos faderen i
A1sted. Ved juletid 1699 var han hjemme i præstegården og bad da faderen om lov til at ride
til hovedstaden og blive der nytåret over. Tilladelsen fik han, men han havde fortiet sin egentlige hensigt med udflugten: han ville tage den teologiske embedseksamen.
I årets sidste dage tog han da sin eksamen - 13 år gammel. Men han opnåede kun
andenkarakter, og da han kom hjem og fortalte, hvad der var skete fik faderen et af sine
raserianfald, tog ham op på kammeret og gennempryglede ham.
Omtrent et år tilbragte han i hjemmet, under faderens strenge tugt.
Så rømte han.
Han fortæller selv, at årsagen var, at hans forældre havde lånt penge af en rig
forpagter, og nu ville moderen have ham gift med forpagterens datter. For at undgå sin
skæbne red han til København, solgte hesten og skaffede sig for pengene skibslejlighed til
Bordeaux i Frankrig.
Da han gik ombord, havde han kun 28 skilling tilbage, men da han to år efter vendte
hjem, var han i besiddelse af en mindre formue.

Den franske dame
Hvor han har fået de mange penge fra, vil han ikke rigtig ud med. “Her måtte man
spørge,” skriver han, ”hvorledes jeg kunne erhverve de penge, men jeg vil kun svare så meget,
at det at have lært noget æder ikke brød, men giver brød, hvor man end kommer i verden.”
Og så fortæller han, at eftersom han foruden sin øvrige lærdom også var det franske sprog
mægtig, kunne han være skipperen behjælpelig med at afsætte ladningen, og tjene penge
derved.
Men her er der noget, han fortier.
I Bordeaux havde han truffet en fransk dame og forelsket sig i hende. Anne Massot
hed hun, og hun fulgte med ham tilbage til Danmark i l702. Det var fra hende, hovedparten
af pengene stammede.
Nu var han altså tilbage i København. Han havde embedseksamen og en pige at gifte
sig med. Men om embede kunne der foreløbig ikke være tale, for han var stadig kun 16 år.
De måtte se tiden an.
Hun tog plads som guvernante på fynske herregårde, først Søbysøgård, senere på
Sandholt.
Han kom ind på Borchs kollegium og fortsatte studierne. 1706 tog han
magistergraden, samme år blev han dekan ved kommunitetet, desuden udgav han flere lærde
skrifter, allerede som tiårig havde han iøvrigt fået en disputats i trykken.
På den måde gik otte år. Vi skriver nu 1710. Han var omsider blevet så gammel, at
der kunne tænkes på embede. Anne Massot havde de rigtige forbindelser, herremændene var
jo på den tid kirkeejere. Og da Vester-Hæsinge netop blev ledigt, skaffede hun ham kaldsbrev
på det
Imidlertid opstod der strid om, hvem der havde kaldsretten til dette embede. Det
kom til proces, og den endte med, at kaldelsen blev trukket tilbage.

Avernakø
1712 blev Avernakø ledigt. Atter trak Anne Massot i trådene til fordel for sin
fæstemand, og denne gang med bedre held. Den 25. juli underskrev geheimeråd Gabel på
Hvidkilde kaldsbrevet, og i august ankom Wolfburg her til øen, formodentlig lette over
endelig at være kommet i havn og lykkelig ved udsigten til snarligt ægteskab med sin udkårne.
Han skulle snart blive klogere.
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Wolfburg på Avernakø: Ægteskabelig og økonomisk ruin
I sidste blad hørte vi om vidunderbarnet Morten Caspar Wolfburg, om hans
barndom og opvækst og første berømmelse. Dernæst cm hans rejse til Frankrig som l6~årig,
hans forlovelse med en fransk mademoiselle, Anne Massot, og om hvordan hun fulgte ham til
Danmark, blev guvernante på fynske herregårde og i 1712 skaffede ham præsteembedet på
Avernakø.
Nu skulle da livet for alvor begynde: den romantiske forbindelse med den franske
frøken skulle fuldbyrdes i ægteskab, og et præstekald, som i hvert fald ville levne ham rigelig
tid til omfattende studier, stod åbent for ham.
Men det blev noget ganske andet, der tog sin begyndelse: en endeløs række af
besværligheder og ulykker.
For det første viste det sig, at ægteskabet med Anne Massot slet ikke lod sig realisere.
Hun var i virkeligheden ikke mademoiselle, men madame, for hun var, viste det sig nu, rendt
fra et ægteskab i Frankrig, og hendes mand var endnu i live.
For det andet kom Wolfburg meget snart efter sin ankomst til øen ud i en økonomisk
misere, som efterhånden forvandlede sig til et hængedynd, hvori han for hvert år sank dybere.
For at erhverve præstegården måtte han stifte gæld. Og eftersom han hverken havde
ringeste forstand på at drive landbrug eller interesse derfor, måtte han bortforpagte jorden og
avlingen, hvad der naturligvis medførte, at hans indtægter blev minimale.
Han måtte derfor låne penge, hvor han kunne. Blandt andet hos Anne Massot, som
stadig var herskabsguvernante og som havde anderledes styr på sine sager. Den 13. februar
1713 underskrev Wolfburg på Sandholt et pantebrev til hende på 890 rdl.
Formodentlig har hun endnu på dette tidspunkt troet, at Wolfburg kunne klare sig.
Men det var ikke gode nyheder, der i årets løb kom fra Avernakø, og i december lod hun ved
birketinget her pantebrevet opsige. Og da der stadig ingen penge kom, slog hun til. Hun lod
en af Avernaks bymænd, Niels Andersen, på hendes vegne forlange udpantning for gælden.
Det kom der nu ikke meget ud af, for de rørlige værdier i præstegården var ikke store, så det
blev kun til 173 rdl, der kunne afdrages på gælden.
Dermed ville Anne Massot ikke lade sig nøje. Og den 6. marts 1714 fik hun ved
Avernakø birketing dom for, at pengene skulle falde. Det drejede sig om de oprindelige 890
rdl, hvortil kom 44 rdl i rente. Derfra skulle de udpantede 173 rdl trækkes, og tilbage blev
således 761 rdl.
Nu havde Anne Massot fuldstændig krammet på den arme præst. For Wolfburg
havde i gældsbrevet sat ikke blot bohave og besætning i pant, men også embedets løbende
indtægter, tienden fremfor alt.
Fra Anne Massots synspunkt var der blot det gale ved det, at hvor intet er, har selv
kejseren tabt sin ret. Det kunne have lange udsigter med de penge. Rent ud sagt øjnede hun
kun en eneste udvej, og det var den, at han giftede sig en formue til.

Det forslag stillede hun ham da. Han afviste det. Han elskede hende stadig,
erklærede han, og han kunne ikke tænke sig at gifte sig med nogen anden, i hvert fald ikke så
længe hun levede. Men hun trængte ind på ham ”med gråd og klage”, idet hun bedyrede, at
det var det eneste, der kunne redde dem begge fra ruin, og tilsidst gav han efter.

Det arrangerede ægteskab
Nu gjaldt det at finde den rige fugl, der skulle plukkes. Der var folk, der - naturligvis
mod betaling - tog sig af den slags. Sådan nogen fik man kontakt med, og det lykkedes dem
også at finde et offer. I København sad en enke efter en possementmager og hofglarmester
(en possementmager er en, der laver fine kvaster, tresser, overspundne knapper og lignende).
Hun hed Sidsel Kirstine Riber, og hun var anset for at være særdeles velhavende.
Hun gik ind på forslaget. Måske har hun anset forbindelsen med den berømte unge
teolog for tillokkende. Den 26. juni 1714 blev de gift i København, i hendes lejlighed. Hun
var 51 år, han var 28.
Man kan måske nogenlunde forestille sig, hvordan et ægteskab af den art måtte falde
ud. Bedre blev det ikke deraf, at da først Wolfburg havde fået guldfuglen i bur, måtte han
med bitterhed konstatere, at den var ikke så rig som han havde håbet. De 1500 rdl, Sidsel
bragte med sig, var ganske vist penge, men de forslog ikke stort overfor hans vaklende
økonomi.
Og da først den københavnske dame var installeret i den forfaldne præstegård på den
fjerne ø, blev hun en yderligere belastning. At lede en landhusholdning havde hun hverken
forstand på eller lyst til. Det blev til kiv og spektakler i præstegården, og nye gældsposter.
Men Anne Massot måtte han have gjort rent bord med. I letsindig tillid til den
rigdom, ægteskabet med possementmagerenken ville bringe ham, havde han lovet hende l000
rdl. Nu mødtes han med hende hos borgmester Jørgen Friis i Odense, og de slog en handel af
med hinanden. Han gav hende 700 rdl og fik til gengæld det gamle gældsbrev udleveret.
Ydermere gav han hende løfte om 300 rdl, som imidlertid først skulle udbetales hende ved
hans død, indtil da skulle hun kun have den årlige rente deraf. Hun på sin side lovede at
indsætte ham som sin eneste arving.
Men der var andre kreditorer. De 1500 rdl forsvandt som dug for solen, og nye
gældsposter hobede sig op. Det var som om ulykkerne ingen ende ville tage. I juni måned
1717 blev hans fader, præsten i Alsted, dømt fra sit embede og søgte tilflugt hos sønnen på
Avernakø, hvad der næppe har forøget den hjemlige hygge i præstegården. Samtidig var
Wolfburg kommet i strid med teologerne i København, hvorom mere senere. Han måtte i
den anledning foretage flere bekostelige rejser til hovedstaden. I januar 1718 var han så langt
ude, at han i København måtte sælge sin bogsamling, naturligvis til spotpris.
Da han noget efter vendte tilbage til øen, var han fuldstændig ruineret. Han gjorde
endnu et fortvivlet forsøg på at rette økonomien op: han overtog selv forpagtningen. Men
kapital havde han ingen af, og lånemulighederne var skrumpet ind. Det lykkedes ham kun at
få så meget, at han kunne stable en halv besætning på benene og få den halve præstegårdsjord
tilsået.
Hvordan skulle han på den måde gøre sig håb om at holde sig kreditorerne fra livet?
Den værste af dem var tolderen i Faaborg, Niels Frausing, en hård hund, stridbar og herskesyg og iøvrigt netop på denne tid afsat fra sit embede på grund af toldsvig. Frausing havde
tidligere truet med at gøre udlæg i Avernakø-præstens sædekorn, og Wolfburg vidste, han
ville komme igen.

********************************blad 53, ark 2 ***********************************
Fornyelsesdommen
Da greb han til en fortvivlet og ikke ganske hæderlig udvej: Han fandt det gamle
gældsbrev til Anne Massot frem, og så allierede han sig med gårdmand Anders Nielsen i
Avernak. Han fik Anders Nielsen til at træde frem på birketinget med gældsbrevet plus en –
falsk - stævning fra Anne Massot. De foregav altså, at den gamle gæld slet ikke var betalt.
Den 11. januar 1719 kom sagen for på birketinget. Wolfburg var mødt og spillede sin
komedie: han vedgik gælden til Anne Massot og "havde slet intet at indvende". Anders
Nielsen forlangte "på Anne Massots vegne" dom, og den faldt omgående: Wolfburg skulle
betale de tidligere nævnte 761 rdl plus senere påløbne renter.
Meningen med dette vovelige og uhæderlige spil var naturligvis, at Wolfburg med
denne fornyelsesdom i hænde kunne holde sig sine andre kreditorer, især Frausing, fra livet.
Ifølge gældsbrevet havde Anne Massot jo førsteretten til alt, hvad Wolfburg ejede og havde,
præstekaldets løbende indtægter indbefattet.
Betingelsen for, at spillet skulle lykkes, var naturligvis, at Anne Massot ikke fik nys
om sagen. Det var der vel heller ikke store chancer for. Men Wolfburg var nu engang
ulykkernes mand, og her viste det sig igen, at han havde gjort regning uden vært.
Anne Massot dukker op
og overtager styret
I foråret og sommeren 1719 er alting gået på bedste beskub. Præsten drev selv
avlingen, men på halv kraft og uden forstand. Kreditorerne pressede på, men mod dem havde
man dog et bolværk i kraft af fornyelsesdommen. Præstefruen sad til stads, skuffet og
desillusioneret, men til at tage sig af husholdningen havde man en formodentlig ældre kvinde,
der gik under navnet Mutter Postmesters. Og så var der Wolfburgs fader, den afsatte præst.
I denne menage dukkede pludselig Anne Massot op. Hun kom blot for at tage
afsked, sagde hun. Hun agtede at forlade landet, Berlin var hendes nærmeste mål. Hun slog
sig dog ned et par dage. Og så indtraf naturligvis katastrofen. Hvad een ved, det ved alle. På
en eller anden måde fik hun nys om fornyelsesdommen, og dermed åbnede der sig helt nye
perspektiver for den beslutsomme dame.
En dag, de sad ved thebordet, Wolfburg og hans kone, den gamle fader og Anne
Massot, sagde sidstnævnte:
-Nu rejser Mutter Postmesters over til sin datter i Jylland, hvem skal da holde hus for
jer? Jeres hustru, som her sidder, vil ikke befatte sig dermed, og hvis fremmede skal råde
derfor, bliver det til jeres største skade og fordærv.
Wolfburg kunne ikke nægte, at det så sort ud og at alting gik som det bedst kunne og
ikke som han gerne ville. Og Anne Massot tilbød da at blive vinteren over, påny skyde penge i
foretagendet og iøvrigt bestyre det hele og føre regnskaberne.
Og således blev det. Anne Massot overtog kommandoen og havde dermed slaget
halvvejs vundet. Nu gjaldt det blot om at få fingre i gældsbrevet. En dag spurgte hun ham i al
uskyldighed, hvordan det forholdt sig med den dom, han på hendes vegne havde ladet fælde
over sig. Han viste hende gældsbrevet med fornyelsesdommen og gemte det derpå atter væk.

Nogen tid efter skulle han på rejse. Hun foreholdt ham da, at han burde overlade
hende gældsbrevet. Det kunne jo ske, at Frausing kom, mens præsten var borte, og gjorde
udlæg i kornet, som netop nu var helt uundværligt, både til husholdningen og som sædekorn.
Kun med gældsbrevet i hånden kunne hun holde ham fra døren.
Han gjorde, som hun bad ham. Han siger bagefter, at det var i "tåbelig tillid” til
hende, ja, i en "forskrækkelig dum-trohjertighed", og deri må man give ham ret. For da han
kom tilbage fra rejsen, var der ikke tale om, at hun ville give gældsbrevet fra sig igen.
Tværtimod, nu ville hun ”gøre bart med ham i bund og grund”, som hun sagde. Alt i
præstegården tilhørte hende, og om det så skulle koste hende liv og velfærd, var det altsammen lige meget, når blot hun kunne få ham ruineret.
Dermed var masken faldet, og livet i præstegården blev nu et rent helvede for den
ulyksalige præst. Hans fader var nylig død, han var alene med de to kvinder, som kappedes
om at gøre ham livet surt. Kun hos folk i sognet kunne han håbe at finde trøst, men heller
ikke der kunne han være sikker.

En aften i Munke
En fredag midt i september var Wolfburg flygtet fra spektaklerne i præstegården og
havde søgt tilflugt hos gårdmand Christen Bertelsen i Munke. Han blev der natten over, ja,
lige til søndag morgen, da han skulle i kirke.
Lørdag aften fik Christen Bertelsen et par gæster mere, overfor dem klagede præsten
sin nød, og det var allerede blevet sent, da han i sin beretning var nået til beskrivelsen af,
hvordan Anne Massot havde narret ham gældsbeviset fra.
I det samme blev døren revet op, og Anne Massot kom farende ind. I mulm og
mørke var hun gået fra Avernak til Munke, i nogen tid havde hun stået udenfor døren og
luret, nu kom hun ”springende ind og gav en forskrækkelig ond mund af sig”. Under den
påfølgende heftige disput skal hun efter vidners udsagn have været helt ustyrlig. Men om sine
hensigter lod hun i hvert fald ingen tvivl tilbage. Den ene af Christen Bertelsens gæster, Hans
Zakariassen fra Ærøskøbing, spurgte hende, om hun med god samvittighed turde sværge på,
at Wolfburg virkelig skyldte hende, hvad gældsbrevet lød på. Hun svarede, at hvis nogen var
så tåbelig at tilskrive hende en obligation på l0.000 rdl, ville hun da være en nar, om hun ikke
tog imod den og betjente sig af den.
Det var jo også en slags svar.
Frausing tager affære
Man kan altså ikke sige, at stridighederne i præstegården just gik stille af. Enhver
vidste besked dermed. Også Niels Frausing fik nys om, at der var noget uldent ved det
gældsbrev, man hidtil havde anvendt imod hans fordringer. I begyndelsen af oktober anlagde
han sag imod Anne Massot og forlangte, hun skulle fremlægge gældsbrevet til undersøgelse.
Samtidig indstævnede han Wolfburg, Anders Nielsen og Christen Bertelsens gæster hin
lørdag aften som vidner.
Og så stod da Wolfburg frem på Avernakø birketing, og for at "befri sin samvittighed"
gjorde han rent bord. Sognefolkene har gjort store øjne den dag, for her blev de vidne til,
hvordan deres præst, den lærde magister og berømte teolog, klædte sig selv af til skindet. Han
fortalte om sin forlovelse med Anne Massot, om sine økonomiske vanskeligheder, om det
betalte ægteskab med Sidsel Riber osv., hele historien som den er berettet på de foregående
sider.

********************************* blad 53, ark 3 **********************************
Det blev sent, inden man var færdig på tinge den dag. Dog blev der tid til også at høre
de andre vidner, og de stemte overens med præsten.
Anne Massot havde imidlertid ikke givet op. Hun havde forladt Avernakø og havde i
Odense fået fat i en. sagfører, der nu appellerede vidneførslen ved birketinget til Fynbo
landsting. Og her trak Anne Massot det længste strå. I sin dom af 18. januar 1720 holdt
landstinget sig til det faktisk foreliggende: et gældsbevis, der tilsyneladende var fuldt lovlig
fornyet. Vidneførslen ved birketinget på Avernakø afvistes derimod som utilstrækkelig og
utilbørlig, blandt andet fordi Wolfburg havde vidnet i sin egen sag.
Anne Massot havde sejret. Nu havde hun ovenikøbet landstingsdom på, at Wolfburg
skyldte hende omkring 1000 rdl.
Wolfburg på sin side havde spillet højt og tabt. Ved sin uhæderlige transaktion havde
han kun opnået at forøge sin gæld - formodentlig fordoble den. Og han kunne ingen udvej
øjne for at slippe ud af miseren.
Men også på anden måde syntes spillet at være tabt.

Wolfburgs kirkelige polemik skaffer ham mægtige fjender
For at forstå det følgende må vi gøre os klart, at den danske kirke i disse år var delt i
to fløje. På den ene side stod de ortodokse, der lagde vægt på den rene lutherske lære, på den
anden side pietisterne, for hvem den personlige tro og et liv i fromhed var afgørende.
Ortodoksien havde indtil et stykke ind i l700-tallet været enerådende. Derefter vandt
pietismen mere og mere terræn, indtil den sejrede helt ved Christian VIs tronbestigelse i
1730.
Endnu i den periode, hvorom det her drejer sig, var kampen uafgjort. Den førtes ofte
med stor forbitrelse, fra begge sider, men altså med de ortodokse som det vigende parti,
pietisterne som de fremrykkende.
Wolfburg var ortodoks. Med næb og kløer.
Et af stridspunkterne var det missionsarbejde, som i 1706 var begyndt i den danske
koloni Trankebar i Indien, naturligvis med kongens, Frederik IVs, velsignelse. De ortodokse
var i og for sig ikke modstandere af missionsarbejdet, de indrømmede, at det var kongens
pligt at sørge for sine undersåtters sjæle, også i kolonierne. Men det var dem en torn i øjet, at
det var to tyske pietister, der var sendt som missionærer til Trankebar.
Yderst til højre på den ortodokse fløj stod Hans Bartholin, teologisk professor i
København. I 1715 tog han bladet fra munden og angreb missionen i et stærkt polemisk
skrift. Han blev omgående bakket op af sin yngre ven og kampfælle, sognepræsten på
Avernakø. Og Wolfburg lod det ikke blive ved dette første skrift. I 1718 udsendte han et nyt,
endnu skarpere. Heri kaldte han den ene af missionærerne for “en pietist og vanhellig idiot,
som i Trankebar snarere opfører sig som gæstgiver og handelsmand end som missionær.”
Det sidste skrift udgav han ovenikøbet efter at kongen havde forbudt al offentlig
polemik omkring missionen. Og ganske vist udsendtes begge skrifter anonymt, men det kan
vel næppe være andet end at det efterhånden sivede ud, hvem der var forfatter.

I mellemtiden var der sket følgende:
I 1717 havde Wolfburg fået udgivet sit hovedværk, ”Observationes sacræ”, en
teologisk ordforklaring til Ny Testamente på 654 sider. Det var en boghandler i Flensborg,
der havde udgivet det, og med ham havde Wolfburg skrevet kontrakt om yderligere tre
værker. Nu skulle de løfter, vidunderbarnet havde givet, indfries, nu skulle det teologiske
forfatterskab slå hans navn fast.
Han. sendte værket til København med en ansøgning om på dette grundlag at blive
licentiat ved universitetet. Men her blev han offer for et grumt intrigespil. Hans Bartholin
havde varmt anbefalet hans bog, og alle vidste, at Bartholin og Wolfburg var sammensvorne.
Men på Sjællands bispestol sad Christen Worm, og mellem ham og Bartholin var der
gammelt og indgroet fjendskab. Nu øjnede biskoppen en chance for at ramme Bartholin ved
at knuse Wolfburg.
Og det lykkedes ham at føre slaget til bunds. Han fik det teologiske fakultet naturligvis med undtagelse af Bartholin til at medunderskrive en erklæring til kongen. Deri
hævdede de, at Wolfburgs bog var besmittet af ”så mange grove vildfarelser” og “ubetænksomme meninger”, at den burde inddrages.
Resultatet var en kongelig ordre af 29. november 1717: Wolfburg skulle trække sine
vildfarelser tilbage, og hvis han ikke ville, skulle alle eksemplarer af hans bog konfiskeres.
Wolfburg var fortvivlet. Flere gange rejste han til København. Han ansøgte kongen
om tilladelse til at disputere med sine modstandere, mundtligt eller skriftligt. Han skrev til de
teologiske fakulteter i Jena, Leipzig og Wittenberg og fik deres erklæringer om, at der intet
kætteri fandtes i hans værk. Alt var forgæves.
Trofast stod Bartholin ved hans side, og kongen lod flere gange indhente erklæringer,
dels fra ham og dels fra modpartiet. Hele 1718 og det meste af 1719 gik med dertil. Men da
ingen af parterne ville vige en tomme, gik sagen i hårdknude, og det blev Wolfburg, der korn
til at bøde for parternes stejlhed, for det varige resultat af striden blev en kongelig ordre af 28.
januar 1718:
Wolfburg måtte fra nu af intet udgive uden først at have rådført sig med sin egen
biskop og derefter underkastet sig det teologiske fakultets censur.

Opblussende håb - og sammenbrud
I 1720 var Wolfburg kørt fast. De huslige forhold og de økonomiske
omstændigheder var fortvivlede, den teologiske karriere var spærret af det kongelige forbud
og fakultetets kompakte modstand.
Men endnu en sidste gang fattede han håb. I Danmark var der ingen plads til ham, så
rettede han sit blik mod Tyskland. Igennem en polsk legationssekretær i København fik han
kontakt med August II, konge af Polen. Han var tillige kurfyrste af Sachsen, og af ham fik
Wolfburg løfte om en stilling som professor i Leipzig.
Så sidder Wolfburg da i slutningen af 1720 i præstegården på Avernakø og tager
afsked. Det er hans agt at ryste fædrelandets støv af sine fødder, men på falderebet vil han
forsvare sig og gøre rede for sine motiver. Han sætter pennen til papiret, og nu, i afskedens og
håbets time, strømmer ordene fra ham og sproget bliver levende og magtfuldt:
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Han rejser for at komme derhen, hvor han frit kan forsvare sig. Fra nu af skal
Sjællands biskop ikke vide sig sikker for ham. Men det skal ikke blive polemik altsammen,
nej, med Guds bistand vil han nu, i fremmed sprog, lade de værker komme for lyset, som
hans fædreland ikke har villet tage imod. Da skal det blive klart for enhver, hvor uskyldigt han
har lidt, og hele den evangeliske kirke skal lære hans rettroenhed at kende.
Men han rejser også for at komme et sted hen, hvor han kan tjene sit brød med ære.
Her i landet har den teologiske strid bragt ham fattigdom og nød, og selvom det ikke
havde været sådan, så giver dog
“Avernakø kald ikke engang den bare munds føde, uden knap og nap for en præst,
der tillige kan være bonde og fisker, og det er Gud og godtfolk bekendt, at dermed kan jeg
intet stille op. Efterdi jeg da ser, at der er intet udkomme for mig ved dette elendige øbokald,
og ethvert avancement i mit fædreland forhindres mig, så nødes jeg jo til at fortjene mit
daglige brød, hvor jeg kan. Thi Guds spisekammer er så vidt som hele verden er.”
Og han fortsætter:
“Gud ske lov, tre ting er ikke forbudt: at bede til Gud, når man vil, at arbejde for
føden, når man kan, og at tigge for føden, når man intet andet kan. Herregud, kan biskop
Worm gøre mig ondt? Jeg kan, Gud ske lov, tåle ondt. Hvem er cia stærkest? Lad det gå i
Jesu navn, som det kan. Den bliver to gange glad, som sidder på en sten. Jeg takker Gud for,
at jeg kom til Avernakø kald, vil og takke ham for at kunne komme derfra.”
Sådan skrev han, og sådan talte han. For omtrent de samme ord har utvivlsomt lydt
fra prædikestolen i Avernakø kirke, da Wolfburg ved en gudstjeneste til den forsamlede
menigheds forbløffelse højtideligt frasagde sig sit embede.
Kort efter rejste han. Han gjorde ophold i Hamborg. Derfra skrev han til sin biskop,
Jacob Lodberg i Odense, og bad ham sende et skriftligt vidnesbyrd om hans embeds- og
livsførelse.
Det gjorde Lodberg naturligvis ikke, han indberettede derimod til kongen, at
Wolfburg uden tilladelse havde forladt sit kald og var rejst ud af land og rige.
Kongen reagerede skarpt. Den 31. januar 1721 afgik der ordre til den fynske biskop:
Han skulle forelægge Wolfburg en frist, inden hvilken han skulle være tilbage i sit kald på
Avernakø. Og hvis han ikke indfandt sig, skulle der anlægges sag imod ham, og
kirkepatronen, Gabel på Hvidkilde, skulle uden tøven forsyne kaldet med en ny præst.
Dermed brød alting sammen for Wolfburg. Luske tilbage til øen efter den stolte og
egenrådige afsked, han havde taget med den, kunne han umuligt bekvemme sig til. Han
indfandt sig altså ikke til tiden, og den 31 marts blev en efterfølger kaldet til embedet.
På den anden side: sidde den kongelige ordre overhørig og ganske roligt fortsætte
rejsen var lige så umuligt. Han måtte tilbage og stå skoleret.

For provsteretten
Nu skulle han altså for provsteretten. Men der gik nogen tid med at få formaliteterne
i orden, så det var først den 11. juni 1721, retten trådte sammen i Vester Skerninge kirkes
Våbenhus. Sognepræsten i Vester Skerninge, Christopher WieIandt, som tillige var Salling
herreds provst, beklædte formandssædet. Præsterne Anders Christensen fra Espe og
Hieronymus Sparre fra Vester Aaby var bisiddere, og som anklager fungerede sognepræsten i
Vester Hæsinge Niels Nykirch. Og her stod altså Wolfburg frem, anklaget for at være
deserteret fra sit embede og uden tilladelse at være rejst ud af landet.
Man kunne vel nok have ventet, at han i denne situation havde optrådt underdanigt
og sønderknust, ligesom for at bede om godt vejr. Men tværtimod, han protesterede. For det
første protesterede han imod et par formaliteter ved proceduren, som efter hans mening ikke
var i orden.
For det andet, og især, protesterede han imod selve sagen. Den burde forlængst være
bortfaldet, erklærede han frejdigt, for han havde jo givet afkald på sit embede, og en anden
var kaldet i hans sted, og iøvrigt stod han til tjeneste med hensyn til et hvilket som helst andet

embede, det ville behage hans majestæt kongen at kalde ham til.
Man søgte at tale ham til rette, men han fastholdt sine protester. Sagen udsattes så til
den 3. juli. Den blev imidlertid aldrig genoptaget. Hvad der er foregået bag kulisserne, vides
ikke, men den 17. december samme år ophævedes processen ved kongelig befaling, og
Wolfburg fik tilladelse til at søge andet embede.
- Og hermed er Wolfburg sådan set ude af øens historie. Alligevel forekommer det
utilfredsstillende at tage afsked med ham her. I et kommende blad skal der fortælles om hans
videre skæbne, og et par spørgsmål skal rejses: hvem var han i grunden? og hvorfor blev hans
skæbne så tragisk?
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Wolfburg på Brahesholm
1722
Vi hørte sidst, hvordan alting brød sammen for Wolfburg og en anden udnævntes til
embedet på Avernakø, men også at han i december 1721 blev benådet og fik tilladelse til at
søge nyt embede.
Han opholdt sig på den tid i København for selv at tale sin sag. Og et resultat havde
han altså nået, den kongelige benådning var da et lyspunkt. Men een ting var at søge et
embede, noget andet at få det, det sidste var måske ikke så let for en præst, hvem det var gået
så ilde.
Ganske uventet viste der sig imidlertid en udvej. Han fik en henvendelse fra en fynsk
godsejer, kaptajn Vilhelm Stockfleth til Brahesholm i Vedtofte sogn på Vestfyn. Stockfleth
mente at kunne bruge den forulykkede præst som medhjælper ved administrationen at
godset.
Så drog Wolfburg da til Fyn. Han var nu en fri fugl. Ganske vist var hans ægteskab
ikke opløst og blev det heller ikke senere, men Sidsel havde, formodentlig i 1719, forladt ham
og var rejst til København, hvor hun, ruineret som hun var, søgte hjælp hos sine venner. Hun
døde 1743.
Alligevel var Wolfburg ikke alene, da han kom til herregården.
Han havde en ung mand med sig, en nybagt teologisk kandidat ved navn Nicolai
Sporon. Han indgik åbenbart i aftalen med kaptajnen, idet han skulle være huslærer for
Stockfleths tre børn, mens Wolfburg selv skulle være en slags skriver og forretningsfører. Og
på Brahesholm tilbragte Wolfburg da det meste at året l722.

I Ølgod 1722-24
Skønt Wolfburg sikkert har befundet sig godt på herregården, har det nok i det lange
løb forekommet ham underligt blot at være skriverkarl for en herremand. I hvert fald søgte
han embede, og den 26. oktober 1722 blev han kaldet til Ølgod og Strellev sogne mellem
Skjern og Varde, altså i Vestjylland.
Nicolai Sporon fulgte med derover, og året efter kom også Stockfleths søn Christian
dertil, for at undervisningen kunne fortsættes. Det nære forhold til herskabet på Brahesholm
var altså bibeholdt.
Men opholdet i Ølgod blev ikke af lang varighed. Vestjylland har Wolfburg sikkert
følt som en forvisning, han længtes efter den fynske lethed og herregårdslivet, og da
sognepræsten til Søllested og Vedtoft i 1724 døde, var vejen banet, for kaptajn Stockfleth
havde kaldsret til Vedtofte, og han fik Wolfburg kaldet til embedet.

I Søllested l724-29
Wolfburg kunne altså nu vende tilbage. Men her foretog han sig atter noget
besynderligt, noget, der lå uden for reglerne: han flyttede ikke ind i Søllested præstegård. For
det første boede forgængerens enke dér, hun havde ret til nådensåret, og med hende ragede
han straks uklar. For det andet foretrak han herregårdslivet og den daglige omgang med
Stockfleth, som var enkemand. Derfor måtte menighederne i Søllested og Vedtofte med
undren konstatere, at deres nye sognepræst ikke logerede i præstegården, men på
Brahesholm, og dér måtte de altså henvende sig, hvis de ville ham noget.

Nicolai Sporon var stadig med, og nu genoptoges den gamle tilværelse, med
undervisning af børnene - Wolfburg selv tog sig af fagene fransk og tysk - , med administration
af godset, og nu også med udførelse af de nødvendige kirkelige handlinger.
Men i slutningen af 1724 blev Stockfleth syg, og den l5. februar 1725 døde han. Nu
var der ikke længere plads på herregården for de to teologer. Sporon rejste til Sjælland,
Wolfburg flyttede hen i sin præstegård i Søllested.
Dér tilbragte han de sidste fire år. Han var nu for alvor en nedbrudt mand. Under
Stockfleths sygdom havde han opvartet sin døende ven og velgører, og i 9 uger havde han
ikke været i seng eller af tøjet mere end tre gange. Det havde givet ham en varig svækkelse.
Han led desuden af podagra og sten. Han taler nu om, hvor “svag og skrøbelig, ja, aldrende
og affældig” han er (skønt han kun er 40 år gammel), og han siger, at han nu vil trække sig
tilbage fra alting “og i min ensomhed studere artem bene moriendi “ (dvs. kunsten at dø på
rette måde).
Hos sig i præstegården havde han en gammel vanfør kvinde, tidligere amme på
Brahesholm, Karen Larsdatter. Hun lavede vel mad til ham.
I 1728 var han så svækket, at han måtte have kapellan. I marts 1729 måtte han søge
sengen, En pige, Margrete, blev antaget til at pleje ham. Den 1. juni 1729 døde han, 43 år
gammel.
Det blev senere sagt, at han på dødslejet havde forlangt at blive begravet under
kirkegårdslågen, for at alle kunne træde på ham.
Kapellanen sørgede for begravelsen. Udgifterne beløb sig til godt 6 rdl, så det har
været i al tarvelighed.

Hvad han efterlod sig
Nu skulle boet gøres op. Enhver vidste, hvordan det stod til med den sag, nemlig at
Wolfburg var død, som han havde levet, i dyb gæld. Sidsel, der nu var enke, skrev da også fra
København og fragik arv og gæld, det samme gjorde den afdødes halvsøskende.
Wolfburg havde logeret i to af præstegårdens værelser. I dem var alle hans
efterladenskaber samlet. I den ene stue var der en seng. I den anden nogle få møbler, et par
fuglebure, en blik-råber, et ølkar, en skrivetavle og 4 bøger samt “et bundt disputatser”. Fire
bøger efterlod dette lærdommens vidunder sig, og blandt disse fire var ikke engang hans eget
hovedværk.
Og så var der, i samme stue, hans efterladte klædningsstykker. Der var en plysses
kjortel med fløjelsopslag, en præstekjole af silke, 6 præstekraver, 2 parykker, en baret, et par
plysses bukser, et par sorte strømper, 2 par sko og et par støvler foret med flonel.
Det ses altså, at i sammenligning med det øvrige, yderst fattige indbo, var Wolfburgs
efterladte garderobe forholdsvis anselig. Alt, hvad han efterlod sig, blev tilsammen vurderet til
12 rdl, men deraf tegnede klædningsstykkerne sig for de 9.
For kreditorerne var der ikke meget at dele. Over for den samlede gæld forslog de 12
rdl som en skræder et vist sted. Den afdøde havde skyldt Gud og hvermand, som man siger.
En snedker i Assens havde leveret brædder til et lysthus i præstegårdshaven, Johan i Vedtofte
og Sara i Søllested var kommet med brændevin, Jost Skomager havde syet tøfler og havde
ovenikøbet fået “en utidig hud” derved. Ingen af dem havde fået betaling. I alt var der 30-40
poster, og den samlede gæ1d var på knap 800 rdl. De fleste måtte nøjes med en lang næse og
bevidstheden om at have været i lag med en højst usædvanlig person.
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Hvem var han?
Hvem var han i grunden, dette lærdommens vidunderbarn, der endte i ensomhed,
fattigdom og selvforagt, ja, som den stakkel, han selv kalder sig?
Han er svær at få fat på. Der er så mange modstridende træk i billedet. Gang på gang
forvirres man.
For eksempel ville man, når det nu drejer sig om så lærd og belæst en mand, fra
tidligste barndom opflasket med bøger og i den grad ude af stand til at administrere sin
tilværelse, vente at finde just hvad vi kalder en ”stuelærd”, et indendørsmenneske, legemligt
uudviklet, kejtet.
Men sådan er han slet ikke, han er snarere det modsatte. 14 år gammel rider han fra
faderens præstegård, der lå mellem Sorø og Ringsted, til København for at indrulleres i
studenterkorpset til hovedstadens forsvar. 15 år gammel stikker han til søs og kommer til
Frankrig. Også senere i livet foretager han mange og lange rejser, han kan klare sig overalt, for
han er ikke blot hjemme i latin og græsk, men også i fransk, som er tidens modesprog, og i
tysk.
I studietiden i København begraver han sig ikke i bøgerne. Han tager på ridebanen og
får undervisning, han lærer at fægte og at tegne, ja, den moderne ingeniørkunst sætter han sig
ind i.

Tegning af Søllested kirke

Der er een verden, der er lukket for ham, det er musikkens, han kan hverken synge
eller spille. Men bortset derfra er der meget lidt, der er ham fremmed. Han deltager gerne og
med held i boldspil såvel som i billard.
Og han er fantastisk smidig. Endnu få år før sin død er han i stand til, uden støtte, at
stå på eet ben og bide sig selv i tåen. Han kan stå på en kande fuld af vand, og med munden
tage en mønt op fra gulvet, uden at spilde en dråbe. Men han kan ikke mere, som i de unge
år, gøre det samme iført stive franske støvler, så det er trods alt gået en smule tilbage.
Han er ivrig jæger. Når der intet gevær nævnes iblandt hans efterladenskaber, er det
utvivlsomt, fordi han har skilt sig af med det en af de utallige gange, han har været i særlig stor
pengetrang. Til sin sorg er han en smule nærsynet, så stillesiddende mål har han svært ved at
ramme, men vildt i løb såvel som bekkasiner i flugt undgår ham sjældent.
Han er altså forbløffende alsidig i interesser og evner, og han har sans for livets lettere
sider. I sin, stue har han to fuglebure. I præstegårdshaven i Søllested lader han et lysthus
indrette. Er det et sidste fortvivlet forsøg på at give sin tilværelse et anstrøg af herregårdsliv? På
herregårdene har han altid holdt af at færdes, og de adeliges omgang har han søgt og ment sig
kaldet til.
Forfængelig er han også. Anne Massot fortæller, at hun har måttet forsyne ham med
“smukke parykker”. Og hans efterladte garderobe peger i samme retning. Han har holdt af
smukke og bløde klæder.
Var det mere end forfængelighed? Røber der sig her en svaghed i karakteren, en
moralsk opløsning?
Når spørgsmålet stilles så drastisk, hænger det sammen med en hård anklage, der er
rettet mod ham. Biskop Erik Pontoppidan, der var hans samtidige, siger om ham:
“I bund og grund liderligt levede han, talte som en libertiner (:umoralsk, udsvævende
person), lod negle og skæg gro.”
Nu var Pontoppidan ganske vist pietist og tilhørte dermed den fløj af kirken, som
Wolfburg angreb så heftigt. Alligevel kan hans udsagn ikke afvises blot som ondsindet
sladder, for der er andre vidnesbyrd.
For det første fandtes der endnu i begyndelsen af 1800-tallet i Søllested en
overlevering om, at denne sære præst, som sognet havde haft for næsten 100 år siden, havde
været usædelig.
For det andet kommer Wolfburg selv med antydninger. Han fortæller, at han som
spæd i 9 uger diede en amme, som siden “befandtes at være letfærdig.” Og i den forbindelse
fremsætter han det spørgsmål, om man tør tro, at “en ammes mælk kan bidrage til, at visse
tilbøjeligheder siden med tiltagende alder kan tage overhånd.”
For det tredje udsender Wolfburg i 1724 - under pseudonym - et højst besynderligt
skrift. Det er på 103 sider og bærer følgende titel:
“Betænkning over en kvindes uhørte gerning, som i Nørre-Jylland i året 1724 afskar
sin ægtemand hans manddoms-styrke, da han havde avlet med hende seks børn og hun med
det syvende gik højt svanger; hvorefter manden levede på tredje dag og døde så af det sår,
hans hustru gjorde ham på det lem, hvorved Gud havde givet deres børn livet.”
Bogen er på vers, men forsynet med lærde noter på latin, græsk, fransk og andre
sprog, Det gennemgående tema er, at uden de rette redskaber kan man intet udrette. Fra alle
områder af tilværelsen hentes der eksempler på dette, idet der stadig, mere eller mindre
åbenlyst, hentydes til de mandlige kønsdele.
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Man kan forbløffes over den opfindsomhed, hvormed eksemplerne er fundet frem.
Og man kan imponeres af den flid, der ligger bag noterne. Men først og fremmest er bogen
dybt deprimerende. Hvordan går det til, at et højt begavet menneske ofrer så megen energi på
så slet en sag? Ved sin monotoni virker bogen sygelig. Vi skal om lidt vende tilbage til dette.
Der er endnu et træk i Wolfburgs eftermæle, vi må have med. Det siges om ham, at
han ikke var uden ondskab, “som ikke blot røbede sig i hans stridsskrifter, men også i det
daglige liv.”
Det er umuligt at sige, hvor meget der er om dette. Noget fredsommeligt menneske
har han langtfra været. Bestandig var han indviklet i en eller anden proces, undertiden i flere
på en gang.
På den anden side hang de fleste af sagerne sammen med hans slette økonomi. Og
der er træk i billedet, der peger i modsat retning. Bortset fra de allersidste år synes han at have
haft ikke så få venner. Stockfleth må have sat stor pris på ham, han betroede ham ovenikøbet
sin søn. Og det ser ud til, at Wolfburg på Avernakø har stået sig godt med befolkningen. Det
tyder ikke på ondskab.
Det er da også værd at anføre, at når man tager et hastigt overblik over Avernakø
tingbogs hundreder af sider, erindres der kun eet sted, hvor noget i retning af overskydende
menneskelighed kommer til orde og da er det Wolfburg, der står for det.
Det er i 1720. Wolfburg kræver ved birketinget Niels Simonsen på Korshavn for de 6
rdl, han skylder ham. Samme tingdag stævnes Niels Simonsen af sin egen broder Anders for
en gæld på 40 rdl. Sagen udsættes i 14 dage. Ved dens genoptagelse søger Wolfburg at få et
forlig i stand mellem brødrene på sin egen bekostning. Han tilbyder nemlig helt at kvitte de 6
rdl, han har tilgode, hvis Anders til gengæld - underforstået: inspireret af det gode eksempel vil give sin broder en lempelig afdragsordning. Og forliget kommer i stand.
Det er ikke nogen stor sag. Alligevel lyser den op, fordi den slags er så sjældent i
tingbogen, eller rettere sagt enestående.

Hvorfor gik det ham så skævt?
I almindelighed karakteriseres Wolfburg som “vidunderbarnet, der mislykkedes”.
Hvis man bliver stående ved dette, fristes man til at finde forklaringen på hans tragedie just i
hans stilling som vidunderbarn. Man kunne nemlig tænke sig, at hans ensidigt intellektuelle
udvikling og utrolige lærdom allerede i opvækstårene havde fortrængt alt andet, så han på alle
andre områder var forblevet aldeles uudviklet og umoden, og at det var det, der var grunden
til hans mange fejlgreb og hans totale mangel på evne til at administrere sin egen tilværelse.
Men når man lærer ham nærmere at kende, må man lade denne forklaring falde, Vi
har i det foregående set, hvor mangesidig han i virkeligheden var i evner og interesser.
Snarere må man søge forklaringen på hans ulykker i den vanvittige og brutale
opdragelse, han blev et offer for. Indterpningen af lærdom fra 3-årsalderen. De 5 timers søvn
i døgnet i opvækstårene. De brutale afstraffelser, så brutale, at de undertiden kostede lang tids
sengeleje.

Jeg tror, Wolfburg er et eksempel på, hvad der kan komme ud af en opvækst uden
tryghed og uden ømhed. Moderen hører vi næsten intet om. Det er faderen, der dominerer,
og faderen var et ganske ualmindeligt menneske. Han blev som tidligere nævnt afsat fra sit
embede, dømt ved en provsteret for misbrug af kirketugten. Den magt, præstestillingen gav
ham til at hindre folk i at komme til alters, brugte han til at presse afgifter ud af dem. En
husmand lod han pante, og da der ikke var dækning i det fattige løsøre, satte han manden i
arrest - i præstegården. Og så fremdeles, det ene eksempel efter det andet. Der var mange
lastefulde præster i l700-tallet, men man skal lede længe for at finde mage til brutalitet og
ondskab.
At være udleveret til et sådant menneske under sin opvækst, kan nogen slippe godt
fra det?
Wolfburg blev tilsyneladende ikke knækket snarere avlede tyranniet en oprørstrang,
som formodentlig blandt andet gav sig udtryk i den påfaldende selvrådighed, han ved flere
lejligheder lagde for dagen, f.eks. da han uden videre forlod embedet på Avernakø.
Alligevel gik der noget i stykker i ham. Han gik ud i livet uden den sikkerhed og uden
de følelsesmæssige ressourcer, som en blot nogenlunde tryg barndom giver et menneske.
Deraf det splittede og usammenhængende og undertiden afstumpede, der synes at have
præget ham, den svigtende evne til at træffe velovervejede beslutninger og få en helhed ud af
tilværelsen.
Og den afsporing, der giver sig til kende i det famøse skrift fra 1724, kan også finde
sin forklaring i det fadertyranni, han i barndommen var underkastet. En psykiater har udtalt
den formodning, at et kastrationskompleks kan ligge bag dette monstrum af en bog.
Det skal på ingen måde foregives, at der hermed er givet en endelig og udtømmende
forklaring på Wolfburgs skæbne. Et menneskeliv, og da særlig en tragisk skæbne som hans,
rummer altid gåder, der unddrager sig vor efterforskning. Udtømmende kan den her givne
forklaring da heller ikke blive alene af den grund, at uheldet, den grå engel, synes at have ydet
sit betydningsfulde bidrag til tragedien. Selvom han naturligvis var medskyldig, var det så ikke
et skæbnesvangert uheld, at han engagerede sig just med den koldt beregnende Anne Massot?
Og selvom han atter var medskyldig, var det så ikke en bitter vanskæbne, han led, da han med
sit hovedværk løb ind i et personligt opgør mellem Worm og Bartholin og derved fik sin
karriere spoleret?
Et rigt udstyret menneske, hvem det på alle måder gik så ilde, bliver man aldrig
færdig med.

Wolfburgs underskrift herover er fra 1726.
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11. Peder Monrad, 1721-1736
Da Wolfburg i fortvivlelse over den kompakte modstand, han mødte, havde forladt
øen og var rejst sydpå, blev - som allerede fortalt - en ny mand kaldet til embedet. Det var i
marts måned 1721, og manden hed Peder Monrad. Han var præstesøn, født i Herringe 1698,
og var altså 23 år ved sin ankomst hertil.
Det ser ud til, at han de første år
endnu var ugift. Da han omsider indgik
ægteskab, var det med præstedatteren Gunild
Sophie Wulff, men ved denne forbindelse
skaffede han sig en proces på halsen. Hans Zakariassen i Ærøskøbing mente nemlig, at
Monrad havde lovet hans datter ægteskab og anlagde derfor sag ved tamperretten i Odense
(den gejstlige domstol, hvis opgave det var at dømme i ægteskabssager). Desværre er tamperrettens protokol gået tabt, så vi kan ikke følge sagen, men den gik åbenbart Zakariassen imod.
Det var i 1724.
Zakariassen gav imidlertid ikke op. Rasende over den krænkelse, han mente var
overgået ham og hans datter, rejste han det følgende år, 1725, sag imod Monrad ved Salling
herreds provsteret. Til den gamle anklage føjede han nu en ny: Monrad var kommet til
embedet ved hans, Zakariassens, hjælp, påstod han, og nu var det ikke for meget, om denne
ordbryder af en præst mistede sit kald.
Så måtte da påny en præst fra Avernakø møde i Vester Skerninge kirkes våbenhus og
forsvare sig for provsteretten. Heller ikke han lagde fingrene imellem. Zakariassens anklageskrift, erklærede Monrad, indeholdt ”ubeviselige og urimelige påstande og grove, uforskammede og uforstandige ekspressioner”. Men det ligner Zakariassen og den ånd, hvoraf han
altid drives. ”En skiden kilde kan ikke give rent vand, og et ondt menneske kan ikke andet
end bære ondt frem af sit hjertes liggendefæ.”
Sagen drejede sig altså om, hvorvidt det virkelig var Zakariassen, der havde hjulpet
Monrad til embedet. Den eneste, der kunne udtale sig med vægt derom, var herremanden på
Hvidkilde, gehejmeråd Gabel, som havde kaldet ham. Monrad forlangte derfor Gabel indkaldt som vidne. Zakariassen modsatte sig dette, men retten gav præsten medhold. Men
inden næste retsmøde kunne holdes, døde gehejmeråden, og sagen blev derefter hævet, uden
dom.
Monrads første år på øen må altså have været temmelig ubehagelige. Man må
formode, at der siden fulgte en række rolige år, men i 1734 var det forbi. Henimod slutningen
af dette år døde fru Gunild, og Monrad stod tilbage med fire mindreårige børn: Malene
Kirstine, 7 år gammel, Søren Serup, 5 år, Jeremias Wulff, 3 år, og Markus, et halvt år.
Søren var ikke i hjemmet. Nogle måneder før var han sat i pleje henne i Munke hos
degnen Henrich Basmarch, formodentlig for at være fra hånden under moderens sygdom.
Nogen tid efter hustruens død fik Monrad en husholderske, Anna Lindegaard fra
Faaborg. Hun var nylig blevet enke. Nu kunne Søren hentes hjem fra Munke, hvor han havde
opholdt sig et års tid.
Som det kunne ventes, endte det med giftermål mellem præsten og hans
husholderske. Men de fik kun kort tid sammen. I slutningen af 1735 blev Peder Monrad syg,
og ved nytårstid 1736 var han så svækket, at man igen måtte ty til degnen, denne gang for at
bede ham overtage prædiketjenesten.

Den 4. april 1735 døde Peder Monrad. Han blev kun 38 år.
Skifteforretningen kom til at strække sig over mere end et år. Der var et ret stort
indbo, deriblandt omkring 100 bøger. Besætningen var på 5 heste, 6 køer, 5 kvier og 2 kalve,
1 so og 6 ungsvin. Den største enkeltpost var en stor båd i stranden, med jagtsejl og andet
tilbehør vurderet til 20 rdl.
Men der var også store gældsposter. Tilsammen løb de op over tusind rigsdaler.
For at skaffe dækning måtte alt indboet sættes til auktion. Den blev holdt i
begyndelsen af juni og strakte sig over to dage. Der var kommet mange gæster til øen i de
dage, flere af dem langvejs fra, alligevel var der ikke liebhavere nok, så budene faldt trægt og
det var langtfra alt, der kunne afsættes. Man besluttede derfor at holde ny auktion, denne gang
i Faaborg.
Sidst i juni blev da det resterende indbo sejlet over i to både og ny auktion afholdt hos
værtshusholder Hans Weier i Faaborg. På den måde blev der solgt ud, og sammen med
indtægten af salget af præstegården sneg boets formue sig efterhånden op på 742 rdl - men
altså stadig for lidt til at klare gælden. De priviligerede kreditorer blev dækket ind, resten
måtte affinde sig med en kvota-ordning.
Der blev med andre ord intet at arve, hverken for enken eller børnene. Børnene blev
spredt for alle vinde, sat i pleje hos familien. Malene kom til Kolding, Søren til København,
Jeremias til Samsø og den lille Markus til Dalum.
Enken vendte tilbage til Faaborg så fattig som hun var kommet. Og dog - pensionen
fulgte hende. Den var ganske vist ikke stor, for embedets visse indtægter blev vurderet til sølle
160 sletdaler om året. Deraf skulle hun have en ottendedel, altså 20. Det var den til enhver tid
siddende præst, der skulle udrede pensionen af sin egen komme. På denne måde blev de fire
følgende præster hvert år mindet om hendes eksistens. Hun døde nemlig først i 1783 - 90 år
gammel.

12. Christen Flint, 1736—1752
Det gik undertiden stærkt med at skaffe ny præst til et ledigt embede. Allerede tre
dage efter Monrads død underskrev Johan Lehn på Hvidkilde kaldsbrevet til efterfølgeren.
Det blev den 40-årige Christen Flint. Han var købmandssøn fra Svendborg. Efter sin
embedseksamen havde han i 13 år været
lærer ved latinskolen i sin fødeby.
Han var gift med Anna Margreta
Graae, af den kendte Svendborg-slægt. De
havde en søn.
I 1752 blev Christen Flint syg. Da ægteparret skønnede, at det blev hans dødsleje,
sendte de en ansøgning til kongen om, at den længstlevende af dem måtte sidde i uskiftet bo
med sønnen. Bevillingen blev givet, underskrevet på Fredensborg slot den 23. juni 1752.
På det tidspunkt var Christen Flint forlængst død - den 8. juni -, men bevillingen
nåede frem tidsnok til at afværge skifteforretningens påbegyndelse.
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13. Stephan Schade, 1752—1765
Stephan Schade var født 1721 i Roskilde, hvor hans fader var rådmand. 1748 havde
han taget teologisk eksamen. 1752 blev han af Johan Lehn kaldet til embedet på Avernakø, og
samme år giftede han sig med en præstedatter fra Rønne, Amalie Rosine Tanch. Deres første
barn, Casper, blev døbt i Avernakø kirke den 10. september
1754, og den dag havde øen fint
besøg. Barnet blev båret til dåben
af kancelliråd Lerches frue fra
Nyborg. Kancelliråden selv stod
fadder sammen med borgmester Jørgen Jacobsen og købmand Peder Tronsen fra Faaborg,
sognepræsten Frederik Struch fra Drejø og en latinskolelærer fra Nyborg.
Dette udsøgte selskab kunne nok tyde på, at præsten har søgt at fortsætte den
herskabelige tilværelse, han var vant til fra sit barndomshjem. I det lange løb er det nok faldet
ham lidt svært i dette fattige ø-embede. Vi ser da også af tingbogen, at han allerede i 1753
havde måttet optage et lån på 500 rdl, og i 1759 et nyt på 600.
Det kunne ikke blive ved at gå, han måtte søge bedre græsgange. Det gjorde han da,
og omsider med held: den 5. september 1765 blev han kaldet til Taagerup og Thorslunde på
Lolland.

14. Jens Henrik Krarup, 1765-1768
Han var født 1735 på Dejbjerglund ved Skjern, søn af en proprietær. 1756 tog han
teologisk eksamen og fortsatte derefter sine studier i København, hvor han udgav flere
skrifter.
Da han i 1765 var
kaldet til embedet på Avernakø, indgik han ægteskab
med Sophie Hansen, som var
datter af en forvalter på Egeskov. Opholdet her på øen blev imidlertid ikke af lang varighed,
allerede efter knap tre års forløb opnåede Krarup et bedre embede, St.Jørgens og Sørup ved
Svendborg, hvor han døde l79l.
I sine senere år skrev han flere artikler til tidsskrifter. De handlede mest om
problemer vedrørende mønt, mål og vægt. Det kunne tyde på, at Krarup var en typisk
repræsentant for oplysningstidens præsteskab, ivrig efter at fremme almenvellet, at “gavne og
fornøje.”

15. Laurits Hyltoft, 1768-1786
Laurits Hyltoft var født 1719 i Svendborg, hvor hans fader var rådmand. 1743 tog han
teologisk eksamen, men først i 1757 fik han embede, idet han af kongen blev kaldet til
kapellan i Sakskøbing og Majbølle, hvor han virkede i 11 år. 1768 kom han til Avernakø og
var altså ved sin ankomst hertil 49 år.
Mens han var i Sakskøbing, giftede han sig 1758 med Mette Brask. Hun var 6 år
yngre end han, og lille af vækst, så hun her på øen blev kaldt “Bitte Mette”, men det ser
alligevel ud til, at det var hende, der vidste, hvor skabet skulle stå.

Det fortælles nemlig, at hun skulle have givet sin mand besked om blot at passe sine
bøger, så skulle hun nok tage sig af avlingen.
Hvad hun så også gjorde. Især var hun skrap til at holde opsyn med folkene, om de
nu også passede deres arbejde.
Således kom hun en dag i høsten farende ud i marken for at se, om arbejdet gik rask
nok fra hånden. Det syntes hun naturligvis ikke, det gjorde og derom lod hun da en
bemærkning falde. Men en af karlene tog til genmæle og bad i al høflighed madammen prøve
at tage fat selv, så ville hun se, at det var tit nok lettere sagt end gjort.
Det lod præstekonen sig ikke sige to gange. Hun snappede en rive og gav sig til at rive
sammen det bedste hun havde lært. Men karlen slog nu alt, hvad remmer og tøj kunne holde,
og inden længe var “Bitte Mette” kommet langt bagud. Da opgav hun ævret. Ærgerlig smed
hun riven fra sig og skyndte sig hjem. Og i lang tid havde de nu fred for hende.
At præsten. på sin side var yderst nidkær i sin gerning, fremgår af en skrivelse, han i
1779 sendte biskoppen.
Heri fortæller han, at han for tre år siden har konfirmeret en dreng fra Korshavn,
Niels Larsen, som dengang var 18 år gammel. Drengen var fra et fattigt hjem, havde aldrig
gået i skole og havde derfor intet lært, heller ikke af sin kristendom.
Præsten havde derfor taget sig kærligt af ham, givet ham føde og penge den vinter,
han gik til forberedelse og omsider, da drengen ikke var helt ueffen til at lære udenad, bragt
ham så vidt, at han kunne de vigtigste
dele af katekismen. På det grundlag
havde præsten så konfirmeret ham,
men på betingelse af, at han senere
ville lære sig den del af katekismen,
han endnu ikke havde tilegnet sig. Det
havde drengen lovet.
Men nu, tre år efter, må
præsten konstatere, at drengen ikke har opfyldt sit løfte. Det har ovenikøbet ved overhøringer
i kirken vist sig, at han har glemt det lidet, han i sin tid lærte.
Præsten har derfor, hver gang drengen har søgt at komme til alters, afvist ham og
forlangt, at han skulle møde i præstegården og dér ikke blot gøre rede for, hvad han i sin tid
havde lært, men også vise yderligere fremgang i sin kristendomskundskab.
Den samme fremgangsmåde har præsten anvendt over for de andre konfirmander:
når det ved overhøringer i kirken har vist sig, at de har glemt noget af det, de i sin tid lærte,
har han givet dem besked om at møde i præstegården for at repetere det glemte, og alle har
hidtil vist sig villige dertil.
Kun Niels Larsen, “denne trodsige dreng”, har det ikke været muligt at formå dertil,
og på den måde er det ene år gået efter det andet uden at han har været til alters. Nu ved
præsten ikke sine levende råd og beder biskoppen om vejledning.
Af biskoppens svar fremgår det, at han nok synes, præsten driver sin iøvrigt
prisværdige nidkærhed lovlig vidt. Biskoppen mener ikke, det tjener noget formål at forlange
mere af drengen end hvad han i sin tid har lært. Og selv dette bør præsten ved “venlig og
kærlig overtalelse” og “sagtmodig omgang“ stræbe at få ham til at gentage. Først hvis heller
ikke dette hjælper, kan præsten træffe foranstaltninger til at få ham straffet.
Hvad der videre skete, ved vi ikke, men formodentlig har Hyltoft resigneret. Det
interessante ved sagen er imidlertid, at den i et glimt tegner billedet af en nidkær præst, hvis
gerning nok skal have sat sine stærke spor.
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Og hvad man end vil mene om Hyltofts fremgangsmåde, må man i hvert fald lade
ham, at han ikke blot forlangte meget af drengen, men også gjorde meget for ham.
Det skal også på dette sted erindres, at Hyltoft og hans kone skænkede kirken den
kalk af sølv, der stadig bruges ved altergang.
1784 døde Mette Brask, 53 år og barnløs. Hun og manden havde i sin tid oprettet et
testamente, gående ud på, at den længst levende skulle sidde i uskiftet bo og som
universalarving efter den anden. Der blev således intet skifte holdt.
1786 døde Laurits Hyltoft, 66 år gammel. Siden hustruens død havde han haft sin
søster, Johanne Cathrine Hyltoft til at holde hus for sig; hun blev nu hans universalarving.

16. Matthias Schiødte, l786-1788
Han var søn af en snedker og billedskærer samt bedemand og født i Assens l750.
Allerede som 18-årig tog han teologisk eksamen med første karakter. I mange år var han
huslærer forskellige steder på Fyn, indtil han i 1786 blev kaldet til Avernakø.
I 1785 havde han indgået
ægteskab med Frederikke Lovise
Schmidt. Hun skænkede ham i 1787
en datter Birgitte Cathrine. Ved
hendes dåb den 17. maj stod fem af
øens gårdmænd faddere.
I juli måned det følgende år, efter kun to års ophold på øen, blev Schiødte kaldet til
det langt bedre embede i Snøde og Stoense på Langeland. Ved sin afrejse herfra måtte han
foreløbig lade sin kone blive tilbage i Avernakø præstegård, for hun ventede sig påny og
kunne ikke udsættes for strabadserne ved to sørejser.
Den 30. september fødte hun en datter. Barnet var svageligt, så nogle dage efter blev
det hjemmedøbt, men da der ingen ny præst var ankommet, måtte provst Bachmann fra
Øster Hæsinge rykke ud og foretage handlingen. Den 16. november blev barnet fremstillet i
kirken, nu var den nye præst, Henning Faaborg, ankommet og kunne træde i funktion.
Barnet blev båret til dåben af Rasmus Klingenbergs kone, og det var igen fem af øens
gårdmænd, der stod faddere.
Men dermed var sindsbevægelserne ikke forbi for den efterladte præstekone. I
slutningen af november døde Birgitte Cathrine. Hun blev begravet i kirken den 1. december,
halvandet år gammel.

17. Henning Faaborg, 1788-1798
Henning Faaborg var født 1743 i Højen i Jylland som søn af en skoleholder.
Fattigdom og sygdom forsinkede hans uddannelse, så han først blev student som 21-årig og
teologisk kandidat som 33-årig. 1782 blev han kateket ved St.Knuds kirke i Odense, 1787
kateket og klokker ved St.Hans kirke sammesteds, og året efter blev han præst på Avernakø.
Han var gift med Anna Giertrud Næraae, datter af sognepræsten ved Frue kirke i
Svendborg, hos hvem Henning Faaborg havde været i huset.

Ved deres ankomst til øen havde præsteparret tre børn med sig, to drenge på
henholdsvis 3 og 1 år og en nyfødt pige. To år efter fik de igen en datter, som straks blev
hjemmedøbt. Ved fremstillingen i
kirken den 20. august 1790 blev
barnet båret af købmand Plougs
kone, og hos hende gik postmester
Hempels kone, begge fra Faaborg.
Faddere var: Provst
Laurits Næraae fra Svenborg (barnets morfar), postmester Hempel
og købmand Jørgen Ploug fra Faaborg samt forvalter Sparrewohn fra
Steensgaard, som tillige var birkedommer på Avernakø.
Om Henning Faaborgs virke som præst ved vi ikke meget. Dog var biskop Tønne
Block på visitats herovre den 26. maj 1791, og han noterede sig, at sognepræsten
“katekiserede mest efterbogstaven”, altså temmelig stift. Men da biskoppen tre år efter påny
var på øen, var præsten “bedre end forrige gang” til at overhøre de unge, og i 1797 var
biskoppen ”med kirken, menigheden og dens ungdom overmåde vel fornøjet”, en tilfredshed
som vel også må komme præsten til gode.
En enkelt tildragelse er bevaret i øens erindring. En nytårsmorgen fløj budskabet over
øen, at der var observeret sæler ved kysten. Resultatet var, at så godt som alle mænd drog ud
på fangst, hvad der naturligvis satte sine kendelige spor på besøget ved nytårsgudstjenesten.
Faaborg holdt da en ordentlig tordentale til de få tilstedeværende, idet han kaldte de tomme
stole til vidner på en så høj helligdags vanhelligelse.
Faaborg fik en brat død. Han var en vinterdag gået ud i præstegårdshaven, og der blev
han ramt af et slagtilfælde. Det var den 3. februar l798. Han blev 55 år.
Skiftet efter ham minder i nogen grad om det efter Monrad. Også i Faaborgs tilfælde
var der stort indbo - deriblandt 352 bøger - og en rimelig besætning. Men også her var der
store gældsposter, det ene lån efter det andet, det største var ydet af agent Ploug i Faaborg og
var på 800 rdl.
Der måtte altså holdes auktion for at skaffe dækning, og belært af erfaringen sejlede
man alt godset til Faaborg, hvor auktionen blev holdt hos værtshusholder Groth. Den varede
tre dage, og der indkom 1211 rdl. Sammen med andre indtægter blev boets formue på ialt
2378 rdl, men da gælden beløb sig til 2513 rdl, måtte man også her gøre forskel på priviligeret
og upriviligeret gæld. Til den sidstnævnte hørte et lån, som gårdmand Lars Rasmussen i
Munke havde forstrakt præsten med. Det var på 150 rdl, hvortil kom 9 rdl i rente. Det var
der ikke dækning for, men Lars Rasmussen reddede dog de 139 rdl.
“Anna Giertrud Salig Faaborgs” således har Henning Faaborgs enke
prentet sit navn i skifterettens protokol
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DEGNE I l700 - TALLET
6. Ole Larsen, 1710 – 1730
Det gamle Avernakø birketing havde det med perioder. I visse perioder gik det livligt
til, og sagerne var opsigtsvækkende, til andre tider gik det stille og roligt, og sagerne var mest
af rutinemæssig karakter.
Ti-året 1710 til 1720 var et af de livligste. I tingbogen fylder det dobbelt så meget som
det foregående og ligeledes dobbelt så meget som det efterfølgende. Birketinget havde
ligefrem en blomstringstid i de år. For sagerne var ikke blot talrige, de var også af en sådan art,
at de må have trukket mange tilhørere; det må i de år have været en offentlig forlystelse at gå
på tinge.
Det var øens to gejstlige, der leverede underholdningen. Præsten har vi allerede hørt
om, det var Wolfburg. Hans sager drejede sig om forkvaklede ægteskabelige forhold og en
håbløs økonomi. Degnen skal vi høre om nu. Hans sager drejede sig om drukkenskab,
slagsmål og embedsforsømmelser.
Det gik livligt til i de år. Øen manglede ikke samtalestof.
Det var i 1710, Ole Larsen efterfulgte Peder Rasmussen som degn på Avernakø. Han
var ugift, og ugift forblev han, og det er vel ikke utænkeligt, at det var hans enlige stand i
forbindelse med degnekaldets elendighed, der drev ham ud i uføret, Han søgte trøst i flasken
- og selskab med drikkebrødre.
De første år var der nogenlunde ro omkring ham, sognet og han tog kending af
hinanden. Men i 1715 gik det 1øs.
Fredag den 2l. juni det år var degnen ude for at kræve midsommertiende på gårdene,
og han var da kommet ind til Anders Nielsen i Avernaks ovenbys ende, i den gård, som nu
Arne Andreasen har.
Han var åbenbart fuld, degnen, og i sin alt for modige tilstand beskyldte han Anders
Nielsen og hans kone for at have snydt ham forrige sommer ved at give ham for lidt i tiende.
Det ene ord tog det andet, og efterhånden korn Ole Degn så godt i gang, at han skældte både
manden og konen ud for tyve og bedragere, konen kaldte han en taske og en hore, og pigen
på gården, Anne, tog han klæderne op på og skældte også hende for hore.
Derpå henvendte han sig påny til konen og lod de bevingede ord falde:
- Jeg ville give endda noget til, at jeg måtte få nogle kanaljekvinder hængt i klokketårnet! Så ville jeg hænge dig, din kanaljekvind, øverst!
Det lo de alle ad, og konen svarede:
Ja, så har vi da ikke anden bøddel nødig!
Derpå gik hun og degnen ud i fårehuset for at se, hvad degnen dér kunne hente sig i
tiende, men påny kom det til skænderi, hvorunder konen gik over til håndgribeligheder og
slog degnen i hovedet. Degnen slog igen, men til alt held korn der nogen og skilte dem ad.
Nu syntes sønnen på gården, Rasmus Andersen, at det kunne være nok. Han tog fat i
degnen og fik ham ud af gården. Ude på bygaden gik degnen omkuld og hatten røg af ham.
Rasmus Andersen stod over ham, situationen var truende, men der skete ikke mere. Der
kom nogen til og hjalp degnen op, og han vaklede ned i byen, hvor han søgte forplejning hos
en af husmændene, Jost Pedersen, omme i gyden. Degnen havde fået et blåt øje og en kvæstet
finger.

Der havde været vidner til hans grove beskyldninger mod Anders Nielsen og hans
kone, så der kom naturligvis en retssag ud af det. Degnen forsøgte at gå til modangreb ved at
anklage dem for den ”ukristelige medfart ”, de havde givet ham. Men efter fire retsmøder var
degnen blevet mør, i det femte bad han om forlig. Alt, hvad han havde sagt imod dem, var
sket i hastighed og ubesindighed, han vidste ikke andet om dem end hvad ærlige folk anstår.
Dermed slap han. Dog skulle han bøde 4 rigsdaler i sagsomkostninger. Dem havde
han naturligvis ikke, så han måtte sætte sit degnekorn i pant.
To år efter var det galt igen. Denne gang var det Frederik Vesthof, degnen forulempede.
Med Vesthof står vi atter over for en af de kuriøse skikkelser, øen på den tid gav
husly. Det er uvist, hvor han stammede fra, men han havde i sin tid studeret og var derpå
blevet hører (hvad der nærmest svarer til vort ”adjunkt”) ved Faaborg latinskole. Embedet var
slet lønnet, og da han tilmed måtte føde sin mor, levede han i stor fattigdom.
Formodentlig omkring 1714 flyttede Vesthof til Avernakø, hvor han kom til at
opholde sig en længere årrække. Hvad der har bevæget ham til dette skridt, er gådefuldt, for
hans eksistensmuligheder måtte synes endnu ringere her, hvor han slet intet embede havde.
Han fik husly hos Christen Bertelsen i Munke (nu Munkegården), og af tingbogen ses det, at
han undertiden optrådte som tiendeopkræver for præsten, hvad han naturligvis har fået
vederlag for. Men ellers? Måske tør vi gætte på, at enkelte af bønderne i fortvivlelse over den
forsumpede degn har givet ham en skilling eller kosten på omgang for at lære deres børn at
læse, skrive og regne?
I hvert fald, en vinterdag – det var den 27. februar 1717 – sad Christen Bertelsens
kone Inger sammen med sine børn og snakkede med Vesthof. Da kom degnen ind til dem,
og han var fuld. Han satte sig, og i nogen tid høre de ikke andet fra ham end den brændevinshoste, de kendte så godt. Endelig oplod han sin røst og sagde til Vesthof: ”I har også
hoste!” hvortil Vesthof spagfærdigt svarede, at det havde han desværre, mere end han brød sig
om. Men degnen var nu engang ude på klammeri, så han erklærede, at Vesthofs hoste var
nok påtaget: ”I vrænger ad mig!” sagde han.
Det benægtede Vesthof mange gange og bad degnen lade ham være i fred. Men
degnen fremturede:
- Hvis I ikke vrænger nu, så har I gjort det tilforn!
- Ole, I er fulde, svarede Vesthof, hvor i har drukket jert øl, kan I spilde jer bærme,
lad mig være i fred!
- Det siger en hundsfot, at jeg er fuld! Råbte degnen, og det er du!
Men nu blev Vesthof vred. - Er jeg en hundsfot? Råbte han og gav degnen en på
siden af hovedet.
Degnen gik til modangreb, tog fat i Vesthof og fik ham under sig på en bænk. Men
konen på gården fik dem skilt ad og råbte til børnene, at de skulle hente deres far.
Christen Bertelsen kom straks ind. Da degnen så ham, sagde han:
- Nu er min tid kommen! Og så rejste han sig, gik hen mod Vesthof og sagde: - Du er
en skælm!
- Er jeg en skælm? spurgte Vesthof. – Ja, pinedød er du en skælm! Svarede degnen,
og så bød han Vesthof uden for døren og sagde: - Kom her ud!
Det foretrak Vesthof dog at undlade, som forståeligt er, og der skete ikke mere,
bortset fra, at Vesthof en uge senere anlagde sag mod degnen for de “utålelige og ærerørige
skældsord”. Degnen havde jo kaldt ham hundsfot og skælm. ”Hundsfot” var et af tidens
yndede skæ1dsord, med klang af dyb foragt, og “skælm” betød ikke, som nu, spøgefugl, men
slyngel og bedrager.
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Sagen korn altså for retten. Og man skulle ikke synes, der kunne være tvivl em
udfaldet. Imidlertid var det åbenbart i rent korporlig henseende gået værst ud over degnen så
han forsøgte og denne gang med held, den samme udvej som i forrige sag: han bad Vesthof
om forlig på det grundlag, at han degnen tilgav Vesthof de “blå og blodige slag”, han havde
tilføjet ham, til gengæld skulle Vesthof tilgive degnen de grovheder, der “af hans mund var
ufaren i uvidenhed og ubesindighed”. Og derpå “rakte de hinanden deres hænder”.
Nu var det een sag, at degnen i fuldskab overfusede folk og yppede kiv, en anden og
langt alvorligere, at han i sin forsumpede tilstand var ude af stand til at passe sit embede.
Det havde været galt lige fra begyndelsen, men man var langmodig. Først efter seks
års forløb tog øens herskab skridt til at få sat en stopper for degnens udskejelser. Fru Sofie
Juel til Egeskov, enke efter Niels Krag, lod sin ridefoged indstævne degnen på Avernakø for
embedsforsømmelse og andre skammelige forhold. Som vidner var 8 af øens mænd og sognepræsten indkaldt. Det, der havde fået bægeret til at flyde over, var åbenbart, at degnen den
foregående søndag helt var udeblevet fra gudstjenesten.
Over for det optrækkende uvejr søgte degnen sin redning i at klæde sig i sæk og aske,
Ved retsmødets begyndelse den 8. december 1716 bad han om ordet, og idet han erkendte
sig skyldig i stævningens anklager, lovede han bod og bedring. Fra nu af skulle intet blive
forsømt, hverken med sang i kirken eller med den daglige morgen og aftenringning, ej heller
med ungdommens læsning eller noget andet. Sognefolket lovede han at omgås med kærlighed og præsten med ærbødighed.
Præsten, som åbenbart var den, der havde foranlediget herskabets aktion, blev derpå
spurgt, om han var tilfreds med disse løfter, det sagde han ja til, og dermed var uvejret drevet
over for denne gang.
Men loven er ærlig, holden besværlig. Inden længe var degnen faldet tilbage til de
gamle unoder, og i 1719 var præstens tålmodighed sluppet op.
Først klagede han til provsten, som sendte en formaningsskrivelse, og den blev læst
højt i kirken for den forsamlede menighed, men det tog degnen sig let. Så indstævnede
Wolfburg ham for birketinget.
Den 28. november 1719 kom sagen for. Degnen var ikke selv mødt. Som hovedvidne var Anders Nielsen i Avernak indstævnet, og han erklærede,

at degnen kun ganske få gange om året havde læst med børnene, enten i kirken eller i
byerne, og siden sidste pinse overhovedet ikke læst med dem i Avernak,
at degnen, når han endelig en sjælden gang mødtes med ungdommen i byen, da
enten viste dem bort eller også blot gav dem en lektie for uden at undervise dem,
at degnen ikke havde været at formå til at holde skole for børn, lige meget hvad folk
end havde budt ham derfor,
at degnen den dag, provstens brev blev læst i kirken, havde ”gjort sig unyttig” med
uanstændige ord og forargelige gebærder for menigheden,
at degnen i de sidste 7 år ikke havde ringet morgen og aften mere end en halv snes
gange i alt,
at degnen mangfoldige gange, når der skulle være gudstjeneste, havde ladet præst og
menighed vente på kirkegården, til man endelig havde fået ham hentet fra et af
steder, hvor han fik noget at drikke, så han kunne låse kirkedøren op,
at degnen næsten aldrig havde ringet første og anden gang til gudstjenesten, så folk
selv havde måttet gøre det,

at degnen engang havde glemt at slukke det ene af alterlysene efter gudstjenesten, så
det havde stået natten over og var brændt ned,
at degnen en søndag, da der skulle være altergang, havde slået vinflasken i stykker, så
det var et rent held, man et sted på øen fik vin til altergangen,
at degnen ofte havde været drukken ved udøvelsen af sit embede i kirken, især ved
Laurs Svendsens begravelse, men også ellers om søndagene, så præsten
undertiden, når prædikenen var ovre, måtte ned og ruske ham i degnestolen, så
han kunne vågne op for at synge,
at degnen engang under den forrige præst havde sat sig nederst i kirken og pure
havde nægtet at gå op og synge, og endelig,
at degnen allerede dengang havde forladt sin degnebolig og siden levet som en
landstryger, hengivet sig til drikkeri og budt folk i sognet på slagsmål.
Det var jo et anseligt synderegister. Foruden Anders Nielsen vidnede Christen
Laursen fra Avernak, Christen Bertelsen fra Munke og Lorents Pedersen og gamle Niels Juul
fra Korshavn. De vidnede i hovedsagen overensstemmende med Anders Nielsen, blot syntes
de to sidstnævnte, at når Ole Degn havde læst med de unge på Korshavn, havde han efter
deres skøn gjort det ret godt.
Retsmødet sluttede med, at præsten udbad sig et tingsvidne, altså et skriftligt referat af
det passerede, og det fik han.

Og så skete der ikke mere.
Denne forbløffende kendsgerning må vel forklares enten derved, at præsten endnu
engang har slået sig til tåls med degnens løfter om, at han nu ville forbedre sig, eller også med,
at præsten selv netop på dette tidspunkt fik så meget at gøre med sine egne spegede affærer, at
han ikke havde energi til at forfølge sagen.
I hvert fald, degnen blev i sit embede. Og de sidste 10 år af hans liv tier tingbogen om
ham.
Som vi allerede har hørt, havde han på et tidligt tidspunkt forladt sin degnebolig i
Munke. Ussel har den utvivlsomt været, nu faldt den efterhånden helt sammen. Selv søgte
han tilflugt hos dem, der ville tage imod ham og drikke med ham. De sidste år blev han for
svag til dette omflakkende liv, og da forbarmede Christen Bertelsens enke i Munke sig over
ham. Hun overlod ham et lille hus ved gården og gav ham seng og mad.
Og dér døde han, i november 1730. Der blev holdt skifte efter ham, Og i skiftebrevet
bevidnes hans elendighed, for der står, at han ”havde slet intet efterladt sig uden et dødt
legeme”.
For ganske vist havde han haft en slags klæder på kroppen, men det var ”nogle gamle
pjalter”, som vurderingsmændene erklærede ”ikke var een skilling værd.”
Hans søster Kirsten Larsdatter kom herover for at sørge for hans begravelse. Hun
måtte selv bekoste hans ligklæder og kisten.
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(Degne i 1700-tallet)
7. Henrich Basmarch, 1731 – 1783
Henrich Basmarchs fader var degn i Sørup ved Svendborg, og både hans morfar og
farfar var præster, så det gejstlige blod flød tykt i hans årer. Da han i 1731 kom her til øen, var
han 25 år gammel og endnu
ungkarl. Men i Munke, hvor
degneboligen jo dengang lå,
fandt han sig snart en brud,
og søndag den 21. september 1732 blev øens degn gift med gårdmandsdatteren Karen Laursdatter. Hun var fra Mu.l,
nu Krogagergård, og to år yngre end han.
De fik fire børn, først to døtre og så to sønner. Den ældste af pigerne hed Anne
Cathrine. Hun blev gift med skrædermester Frederik Bech i Faaborg. Hendes yngre søster
Anne blev få øen, idet hun i 1773 giftede sig med Anders Pedersen i gården Ko.l, nu
Kulagergård. Efter hans død indgik hun i 1793 nyt ægteskab med Niels Stephansen. Men
hverken i første eller andet ægteskab kom der børn, så Basmarch-familien fik ingen efterslægt
på øen.
Den ældste af sønnerne hed Anders. Han blev gårdmand og sognefoged i Ulbølle.
Den yngste søn Henrich døde ung.
Degnen Basmarch havde altså giftet sig ind i en af øens gamle slægter, og man kunne
formode, han derved kom i et nært forhold til øens befolkning, især til dem i Munke. Men
der kom en kurre på tråden. Og det gik sådan til:
Den forrige degn havde, som vi husker, på et tidligt tidspunkt opgivet sin bolig i
Munke. Den havde simpelthen fået lov at falde sammen. Det var derfor et skrækkeligt syn,
der mødte Heinrich Basmarch, da han kom til øen. Det hus, der skulle have tjent ham som
bolig, vat ”ganske øde og slet nedfalden.”
Som kirkelig embedsmand var degnen ansat af kirkens ejer, herremanden på Hvidkilde. Han hed på dette tidspunkt Johan Lehn. Til ham vendte Basmarch sig i sin nød, og hos
ham fik han hjælp til at få rejst et nyt hus, 9 fag langt.
Men da byggematerialerne, især leret til de klinede vægge, skulle køres til det nye
hus, lod Basmarch vognene skyde genvej hen over Gåsekrogen, hvor der aldrig før havde
været vej. Det var unægtelig temmelig egenrådigt, og det var i hvert fald mere end de Munke
mænd ville finde sig i.
Det kom til en bitter strid, som endte med, at Munke bymænd bad ridefogden fra
Hvedholm om at anlægge sag med degnen på deres vegne. Sagen kom for birketinget i
slutningen af marts 1733, og her måtte Basmarch give køb. Han lovede, at han ikke mere ville
benytte den ulovlige vej, og han gik ind på at betale 2 rdl 5 mk i sagsomkostninger og til
erstatning for den skade, han havde forvoldt.
Dermed skulle striden være bilagt. Men bitterheden sad tilbage. Og da degnen det
følgende år på fastelavns søndag fik sin datter Anne døbt, var ikke én af fadderne fra Munke.
Alle fem var fra Avernak. Det må have været hårdt for degnekonen, som således var tvunget
ud i fjendskab mod sine bysbørn.
Et nyt hus havde hun og manden dog fået at bo i. Men bortset derfra sad de i temmelig fortvivlede kår. Sagen var, at der ikke var faste bestemmelser for degnenes aflønning.

Der gjaldt kun den regel, at bønderne skulle give degnen, hvad de ”var vant til” at yde han.
Denne svævende bestemmelse gav bønderne mulighed for at presse degnen, når situationen
indbød dertil.
Og det havde den i høj grad gjort i den fordrukne Ole Degns tid. Tidligere havde der
til degneboligen ligget ti små stykker jord i to af Munke bys marker, som degnene havde nydt
afgrøden af, men da nu Ole Degn turede rundt og hverken tog sig af det ene eller andet,
inddrog Munke bymænd lige så stille disse jorder, og de var ikke til sinds give dem fra sig
igen, og da slet ikke til en degn, som straks lagde sig ud med dem.
Derfor måtte Henrich Basmarch nøjes med en kålhave, som ovenikøbet var både lille
og slet.
Vi ser da også, at den samlede indtægt af Avernakø degnekald i 1768 blev vurderet til
9 – ni- rigsdaler. Til sammenligning tjener, at degnekaldet på Lyø vurderedes til 20 rdl, det
tilsvarende i Horne til 50, og degnekaldet i Vester Aaby endog til 80 rdl.
I Henrich Basmarchs tid skete der en stor forandring med degnestillingerne i
Danmark.
Hidtil havde degnens arbejde udelukkende været af kirkelig art. Han skulle ringe
med kirkeklokken både hverdag og søndag, han skulle holde kirken ren og i orden, og ved
gudstjenesten skulle han gå præsten til hånde og synge for til salmerne. Han skulle holde
regnskab med dem, der ville til alters, og han skulle besørge præstens embedsbreve. Desuden
skulle han om søndagen, enten før eller efter gudstjenesten, katekisere med de unge, dvs. lære
dem katekismen udenad og helst også bibringe dem lidt forståelse deraf, og i hver af
landsbyerne skulle han en hverdag i hver uge katekisere videre med de unge.
Men der var ikke tale om undervisning sådan som vi forstår det. Børnene lærte ikke
at læse, langt mindre at skrive og regne. Stort set gælder det, at der ikke fandtes skoler på
landet i Danmark på den tid. Der var undtagelser, men de var få. Enkelte herremænd havde
på deres godser oprettet skoler, hvor børnene skulle lære at læse, endnu færre steder havde
bønderne selv taget initiativ til sådanne skoler. Og i 1720 oprettedes der på ryttergodset 240
skoler.
Men disse spredte forsøg ændrer ikke ved helhedsbilledet, som er det, at den danske
landbefolkning ingen skolegang fik.
Alt dette ændrede sig i 1739 – et skelsættende år. I 1739 kom en lov, som påbød
oprettelse af skoler i all sogne. I degneboligerne skulle der nu indrettes en skolestue, og her
skulle børnene ikke blot have katekismen banket ind, de skulle også lære at læse. Og de børn,
hvis forældre ville betale for det, skulle desuden undervises i skrivning og regning – hvis ellers
degnen magtede det.
Degnen havde hidtil udelukkende været kirketjener. Den stilling beholdt han, med
alle de opgaver, som dermed fulgte. Men han var fra nu af tillige lærer. Kampen mod
analfabetismen i den danske landbefolkning var sat ind. Og i århundredets løb viste
resultaterne sig: folk lærte at læse, efterhånden også at skrive. Men fremgangen var naturligvis
forskellig fra sogn til sogn. Degnene var jo slet ikke uddannet til denne opgave, og ikke alle
degne var fødte pædagoger. Desuden var der i landbefolkningen mange steder en kompakt
modvilje mod disse nymodens påfund. Havde man måske ikke selv klaret tilværelsen uden al
den lærdom? Skulle man nu til at undvære børnenes arbejdskraft derhjemme? Mange steder
blev kampen hård og sej.
Det blev den for eksempel på Avernakø.
Vi ser det af det brev, som øens præst Laurits Hyltoft i 1779 sendte biskoppen, og
som blev omtalt i blad nr. 55. Efter at have skildret de kvaler. Han har med en ung mand,
som har gjort sig trodsig og nægtet at møde i præstegården for at få opfrisket sine
kristendomskundskaber. Fortæller Hyldtoft videre, at denne fremgangsmåde med at kalde de
unge enkeltvis til sig og undervise dem har han hidtil anvendt med stort held.
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Og han føjer til, at hvis han ikke havde gjort dette, ville de unge snart igen være
sunket ned i det forrige barbari og næsten hedenske blindhed, hvori han forefandt menigheden, da han i 1768 kom til sognet.
Denne forfærdelige vankundighed skyldes, skriver han videre, at man hverken med
det gode eller det onde kan formå ret mange af forældrene til at sende deres børn i skole.
Derfor sker det ofte, at præsten får unge mennesker på 18-20 år til konfirmationsforberedelse, som ikke kan læse rigtig i en bog, ja, end ikke kender alle bogstaverne.
Han har beklaget sig til herskabet på Hvedholm, og godsforvalteren har derefter
befalet bønderne at sende deres børn i skole, men lige meget hjælper det. Forholdene på
Avernakø vanskeliggøres også derved, at skolegangen om vinteren hindres af de lange
afstande og af højvande på Drejet, så det er om sommeren, skolegangen bedst kan foregå, og
da kommer der af alle de skolepligtige børn næppe mere end 2-3 stykker, og det endda kun
nogle få dage. Resten af tiden kommer der slet ingen.
Det er jo et meget mørkt billede – formodentlig også for mørkt -, præsten her maler
af det nye skolevæsen på øen.
I sit svar anbefaler biskoppen, at Hyltoft endnu engang prøver at formane forældrene.
Men hvis det stadig ikke hjælper, kan han anmelde de genstridige til amtmand eller herskab,
som så kan straffe dem med pengebøder eller fængsel på vand og brød!
Så langt har Hyltoft naturligvis ikke ønsket at gå, og tilstanden har derfor nok ikke
ændret sig meget, så længe Basmarch var skolemester.
Henrich Basmarch døde 1783 og blev begravet i kirkens midtergang. Han blev 77 år,
og i 52 år havde han været øens degn. Ingen præst og ingen degn, hverken før eller siden, har
beklædt sit embede her på øen så lang tid som Basmarch. – To år efter døde hans enke,
Karen Laursdater. Hun blev 76 år.

8. Hans Gudme, 1783 – 1793
Hans Erichsen Gudme kom hertil fra Lolland, hvor han i en årrække havde været
skoleholder i landsbyen Hjelm i Majbølle sogn ved Sakskøbing.
Stillingen som skoleholder var oprettet i forbindelse med loven af 1739 og var en
følge af, at alle børn nu skulle gå i skole. I sogne af normal størrelse kunne degnene ikke
alene klare så stor en opgave, desuden var afstandene for lange. Derfor blev der rundt om i
landsbyerne oprettet skoler med skoleholdere.
Hans Gudme havde altså været skoleholder. Dertil fordredes ingen særlig uddannelse, man skulle blot have aflagt en prøve for gejstligheden og vist sig nogenlunde duelig. –
Nu blev han forfremmet til degn på Avernakø. Betingelsen for at opnå degnekald var i
grunden, at man var student, altså havde været latinskolen igennem, men fordringen kunne
ikke opretholdes, dertil var der for få ansøgere, og det skete ikke så sjældent, at man til degnekaldene ligefrem foretrak skoleholdere, fordi de med deres praktiske erfaring var bedre
pædagoger.
Heller ikke Hans Gudme havde nogen uddannelse. Han var, som biskop Tønne
Block skriver i sin visitatsprotokol, en ustuderet mand. Alligevel var biskoppen tilfreds med
ham. Ved visitatsen i 1788 - den første i 63 år! – konstaterede han, at degnen ”katekiserede
ikke ilde.”

Det var nu nok heller ikke noget tilfælde, at Hans Gudme kom Avernakø. Øens
præst Laurits Hyltoft havde jo, som fortalt i blad 55, før sin ankomst hertil været kapellan i
Sakskøbing og Majbø1le. Han har altså kendt Gudme, og han har sikkert haft en finger med i
spillet, da skoleholderen fra Hjelm blev degn på Avernakø. Vi tør nok gå ud fra, at Hans
Gudme har været en mand efter Hyltofts hjerte, og det vil sige: nidkær i sit embede.
Hane Gudme var omkring de 40, da han kom hertil. Hans kone hed Marie Kirstine.
De havde fem børn, da de kom til øen. To år efter fik de endnu en søn, som de til ære for
præsten kaldte Laurits. Det ældste af børnene, en søn ved navn Henrich, blev her på øen og
giftede sig senere ind i et husmandssted på Korshavn.
I 1793 blev degnekaldet på Strynø ledigt. Det var langt bedre aflagt, og Hans Gudme
søgte og fik det. Men allerede tre år efter døde han, kun 53 år gammel.

9. Niels Simon Dauer, 1793 - 1805
Niels Simon Dauer var født i Svendborg og voksede op der. Efter at han i seks år
havde “stået blandt de såkaldte kordrenge”, kom han til Ollerup som medhjælper for den
gamle degn Gabriel Falk for hvem han passede skolen. Han fik dog også stunder at forlibe sig
i en af degnens døtre, og det endte med bryllup. Og da så Avernakø degnekald blev ledigt, fik
han det og flyttede med sin Christiane
Pouline Falk hertil.
Det var i 1793, og han var 26
år. Allerede året efter kom biskoppen
på visitats — en begivenhed der i almindelighed var frygtet af såvel præster som
degne. Bispen var da heller ikke ganske
tilfreds. “Sognedegn og skoleholder
Dauer trænger til øvelse i at katekisere”, noterer han. Men tre år efter var det blevet bedre: “ret vel” skriver biskoppen og i l800:
“ikke ilde.”
Samme år, altså l800, skulle sognets daværende præst Mathias Dahlstrøm indsende
en beretning om skoleforholdene på øen. Heri erklærede han, at Dauer “besidder en upåklagelig duelighed til sit embede og stedse har udvist megen flid.”
Af præstens indberetning fremgår det også, at ”skolen” bestod af eet værelse på to
fag, beliggende i vestenden af degneboligen. Der var 25 skolepligtige børn på øen, og “de
fleste søger jævnlig skolen.“ Undervisningen bestod i katekismus og læsning. Men præsten
fortæller, at de fleste forældre på hans opfordring nu er gået med til at lade deres børn undervise i skrivning, og for denne undervisning giver de degnen “en liden erkendelse.”
Det var lykkedes Dauer at få lønnen sat 4 rdl i vejret, og man havde overladt ham
græsning og foder til 1 ko og 3 får. Men degneboligen var stadig uden jordtilliggende og de
økonomiske vilkår yderst slette.
Ligesom i sin tid Hans Gudme var derfor også Dauer på udkig efter et bedre kald. I
1805 fandt han det - i Øster Skerninge.
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II.
Birketinget i 1700-tallet
Sidste gang vi hørte om birketinget, var i blad nr. 37. Af skildringen der fremgår det,
at birketinget i de sidste år af 1600-tallet var ude for en tydelig degradation. Det var ikke
længere en af øens gårdmænd, der bestred dommerembedet, ja, retten blev ikke engang ”sat”
mere, der var blot tale om at herskabet på Egeskov sendte sin ridefoged Mads Rask herover
for at forhøre sig, om der var noget ”stridigt” mellem folk herovre.
Denne hensygnende tilstand fortsatte et stykke tid ind i 1700-tallet, også efter at Mads
Rask som ridefoged var blevet afløst af Knud Pedersen Skytte, det var i 1712.
De første par år fortsatte han i den gamle skure, men i januar 1714 fik han
lovformelig bestalling som birkedommer, og samtidig fik birketinget atter en selvstændig
birke-skriver, hvad det ikke havde haft siden Rasmus Skrædders afgang i 1693. Dermed
ophørte birketingets fornedrelse, fra nu af blev retten atter sat.
Og medens der fra 1695 til 1714 praktisk talt ingen sager havde været til behandling
på tinget, så sørgede præsten Morten Wolfburg og degnen Ole Larsen for, at der i de
følgende år var rigeligt og kuriøst stof.
Kort sagt, Avernakø birketing livede atter op. Men i det lange løb kunne det ikke
skjules, at stillingen som birkedommer her på øen var for lidt indbringende i forhold til
ulejligheden, og i 1747 blev dommer- og skriver-embederne derfor på ny lagt sammen, og det
vedblev de at være århundredet ud, ja, resten af birketingets levetid.

Efterhånden som tiden går, kom derogså færre og færre sager til behandling. En kort
og hektisk blomstring fik tinget under den store sag om kongetienden, hvorom der blev fortalt
i blad nr. 50, men derefter blev det rent galt. Fra september 1792 til januar 1798 var der
således overhovedet ingen sager at forhandle.
Medvirkende til denne hensygnen var det utvilsomt, at sognefogedstillingen i 1791
havde fået et nyt indho1d, hvad der svækkede birketingets betydning både i retslig og administrativ henseende.
Det var derfor ikke så sært, at man et stykke ind i 1800-ta1let tog sig sammen og gav
birketinget dødsstødet. Men derom senere.

Birkedommere
Knud Pedersen Skytte, 17l2 - 1737
Knud Pedersen Skytte var i mange år ridefoged på Egeskov. Men omkring midten af
1720’erne blev han kgl. skovrider i Odense rytterdistrikt og logerede fra da af forskellige
steder, blandt andet i Søl1ested præstegård hos Wolfburg, som var hans ven, og i Avernakø
præstegård hos Monrad, der var hans søstersøn.

Niels Hansen, 1739 - 1743
Også han var ridefoged på Egeskov. Der blev ikke holdt mange tingmøder i hans tid,
og ved de fleste lod han oven i købet gårdmand og sognefoged Hans Klingenberg i Avernak
vikariere for sig.

Niels Stæhr, 1744 - 1766
Niels Stæhr var født 1702 i gården Lille Stærmose i Brylle sogn. Efter at have været
ridefoged på Søbysøgård opnåede han en tilsvarende stilling på Egeskov, i hvilken han forblev
til sin død i 1769.
I 1746 tog han juridisk eksamen og blev derpå kaldet til embedet som birkedommer
og skriver på Avernakø, hvor han allerede i to år havde virket som konstitueret. 1766 frasagde
han sig embedet på grund af “alderdom og svaghed”.

Tobias Jantzen, 1767 - 1781 (1792)
Tobias Jantzen var født i Nyborg 1737. Da han i januar 1767 blev kaldet til embedet
som birkedommer og skriver Ted Avernakø birketing, var ban fu1dmægtig hos landsdommeren i Odense. Samme år i marts måned tog han juridisk eksamen.
Fra 1769 til 1781 var han forpagter på Ge1skov. I 1782 blev han ejer af Ørumgård i
Jylland (Bjerge herred) og rejste dertil. Han kunne derfor ikke længere passe embedet på
Avernakø, men han frasagde sig det først i 1792. Han døde i Faaborg 1804.

Søren Langhoff, 1781 - 1787
Forvalter på Hvedholm. Konstitueret i embedet som dommer og skriver på Jantzens
vegne.
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Jens Sparrewohn, 1787 - 1792
Forvalter på Stensgaard. Konstitueret dommer og skriver.

Christen Jensen, 1793 - 1815
Christen Jensen var i nogle år fuldmægtig hos en prokurator i København. 1790 tog
han juridisk eksamen og blev derefter forvalter på Stensgaard. 1793 fik han bestalling på
embedet som birkedommer og skriver i Avernakø birk i Tobias Jantzens sted.

Skrivere
Steffen Jensen, 1714 - 1727
Steffen Jensen var ansat som skytte under Egeskov gods og boede i Stenstrup. 1714 er
det år, hvor han første gang nævnes som skriver, men hans skrift genkendes i tingbogen
adskillige gange i de foregående år.

Jens Steffensen, 1727 - 1743
Da Steffen Jensen døde, efterfulgtes han i skriverembedet af sin søn Jens Steffensen.
Han boede først i Stenstrup, derefter i Ollerup og tilsidst på Hvedholm.
Fra 1747 og til birketingets ophæve1se beklædte birkedommeren tillige embedet som
skriver.
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En hævet forlovelse
Den 28. november 1713 indfandt ridefogeden på Findstrup Preben Langsted sig på
birketinget for at føre sag imod ungkarl Rasmus Andersen i Avernak for de fornærmende
ord, han havde udta1t om pigen Ingeborg Clausdatter på Bjørnø.
Det fremgår ikke af Avernakø tingbog, hvad fornærmelserne gik ud på, men der
havde tidligere været ført vidner i sagen ved Faaborg byting, og af tingbogen dér ses det, at
Rasmus Andersen og Ingeborg Clausdatter havde været kærester, men Rasmus Andersen
havde slået op med hende.
Det var nu, hvad det var. Men så havde Rasmus Andersen engang i sensommeren
1713 været sejlende til Flensborg, og hjemturen havde han lagt om ad Faaborg. Der var han
taget ind hos Christen Hansens enke - formodentlig en værtshusholderske. Der havde været
flere til stede, og Christen Hansens enke havde så spurgt ham, hvoraf det kom sig, at han
havde slået op med sin kæreste Ingeborg på Bjørnø. Dertil svarede Rasmus Andersen, at det
havde han haft grund nok ti1. For da han anden juledag sidste år var taget til Bjørnø for at
besøge hende, havde han truffet hende så fuld, at hun ikke kunne stå på benene, men måtte
støtte sig til en væg, og hun kunne ikke tale et ord ret, så før han skulle tage sådan en til ægte,
ville han i hvert fald hellere tage en hest mellem sine ben og en bøsse på nakken, for hun var i
stand til på eet år at lægge alt det øde, som han ejede og havde.

Som sagt var der flere til stede, da Rasmus Andersen lod disse ord falde, så det
varede ikke længe, før de kom Ingeborg Clausdatter for øret. Og nu havde hun bedt
ridefogeden på det gods, hvor hun var hjemmehørende, lægge sag an mod den svigefulde
kæreste.
Rasmus Andersen søgte først at sno sig fri. Han ville gerne have sagen udsat, sagde
han, for han ”vidste som en enfoldig bonde ikke så ordentlig at føre sine ord”, og han ”var
ikke så dreven i lov og ret.”
Men Langsted lod ham ikke slippe. Ved Faaborg var det jo allerede gjort vidnefast,
hvad han havde sagt, og nu kunne Langsted ganske vist rent ruinere ham, hvis han ville, men
for at få sagen ordnet i mindelighed, fremsatte han følgende ”tilbud”:
Rasmus Andersen skulle offentligt tilbagekalde sine ord, han skulle godtgøre
Ingeborg Clausdatter 15 rdl i sagsomkostninger, og han skulle betale hende 30 rdl for den
spot og skade, hun havde lidt.
Det kunne Rasmus Andersen naturligvis ikke gå ind på. Ganske vist var han gårdmandssøn (Av.5), men foreløbig kun tjenestekarl, og karlelønnen var på 12 rdl for et helt år,
så de 45 rdl Langsted forlangte, var ikke småpenge for ham. På den anden side måtte han på
en eller anden måde ud af den knibe, han så ubesindigt havde bragt sig i ved sin åbenmundethed.
De to parter gik da afsides og forhandlede på tomandshånd. Lidt efter vendte de
tilbage til tinget og meddelte det kompromis, de havde indgået:
For det første, skulle Rasmus Andersen betale 9 rdl til Ingeborg Clausdatter i sagsomkostninger, for det andet give 1 rdl til øens fattige i bøde for sin forseelse, for det tredje
måtte han erklære, at han ikke vidste andet om Ingeborg end hvad en ærlig pige vel egner og
anstår, og for det fjerde tinglystes det, at nok havde Rasmus og Ingeborg været forlovede, men
der havde ingen lovformelig trolovelse fundet sted, og forbindelsen var nu hævet, så ingen af
de to parter kunne i fremtiden gøre krav gældende hos den anden.
Rasmus Andersen havde altså opnået en klækkelig nedsættelse. Rigsdaleren til de
fattige skulle betales til præsten, som så fordelte pengene. De 9 rdl kunne Rasmus Andersen
ikke levere på stedet, så det blev aftalt, at han skulle betale halvdelen til nytår og resten til
midfaste.

Anklager for tyveri
Den 30. juli 1715 stod to af mændene i Munke over for hinanden på birketinget.
Rasmus Pedersen (Mu.3) havde stævnet Albret Rasmussen (Mu.2) for nogle nærgående ord,
han havde ladet falde, Rasmus Pedersens ærlige navn og rygte til forklejnelse.
Albret Rasmussen havde nemlig “i fredags for 8 dage siden” ude i rugmarken ved
Munke sagt, at Rasmus Pedersen ”havde gode råd på kaste – ruser, eftersom han tog dem i
gården efter den gamle, som var der før.”

****************************** blad 58, ark 3 *********************************
Anklagen går altså ud på, at Rasmus Pedersen uretmæssigt skulle have tilegnet sig
nogle ruser, som lå i gården efter forgængeren. Lad os et øjeblik forlade tinget og se nærmere
på forholdene:

Rasmus Pedersen havde fæstet sin gård Munke nr. 3 i 1705. Året før var den tidligere
mand i gården (“den gamle, som var der før”) død, han hed Hans Andersen. Der blev holdt
skifte efter ham. Af skiftet ses det, at der til gården hørte en båd med sejl. Derimod nævnes
der ikke noget om fiskegarn. De har uden tvivl været der, men de er enten glemt eller også
har man anset dem for at være så lidt værd, at de ikke behøvede at medtages i vurderingen.
Det er derfor sandsynligt, at Rasmus Pedersen virkelig har tilegnet sig de omtalte
kasteruser. Men om det var med urette, er et helt andet spørgsmål, eftersom de befandt sig i
den gård han havde fæstet.
Da sagen kom for på tinget, frafaldt Albret Rasmussen da også sin anklage. Han
erklærede, at efter hans mening var Rasmus Pedersen kommet til alt, hvad han ejede, på ærlig
vis. Og dermed blev der sluttet forlig, dog med den klausul, at hvis nogen af parterne senere
rippede op i sagen, skulle vedkommende bøde 4 mark til de fattige og 2 mark til byen.
I små, lukkede samfund, hvor alle kender alle, har sladderen naturligvis altid haft
gode kår, og den er netop i sådanne samfund af så alvorlig karakter, fordi den, som har fået sit
rygte smædet, ved, at alle nu taler derom. Og til de dybest krænkende beskyldninger har altid
anklager for tyveri været regnet.
I 1731 var det galt igen. Denne gang var det to gårdmandskoner, der tørnede
sammen. Maren Svendsdatter i Avernak havde nemlig beskyldt Inger Larsdatter i Munke for
at have stjålet noget lærred.
Det ville Inger Larsdatter naturligvis ikke finde sig i. Hun klagede sin nød til ridefogeden på Egeskov, og han anlagde på hendes vegne sag. Der var indstævnet fire vidner fra
Avernak, som alle havde hørt, hvordan Maren havde tyvtet Inger, så der var lagt op til en
ordentlig storvask, men just da vidneafhøringen skulle begynde, tog ridefogeden ordet og
foreslog Maren Svendsdatter, at hun, for at slippe så billigt fra sagen som muligt, straks skulle
tage sine beskyldninger i sig og gå ind på en bøde.
Og det gjorde Maren Svendsdatter. Hun stod frem i retten og erklærede, at hun
inderligt fortrød, hvad hun havde sagt, og at det var sket i hastighed og ubesindighed. Og hun
gik ind på at betale sagens omkostninger med 5 mk og 10 sk, og desuden 4 mk og 6 sk til de
fattige.
Dermed slap hun. Et alvorligt ord fik hun dog med på vejen:
hvis hun nogensinde i fremtiden fremkom med lignende løs sladder, ville denne sag blive
genoptaget. Det var altså en slags betinget dom, hun havde opnået.

Øgenavne
En temmelig kuriøs sag dukker op i 17l6. Det er den tidligere omtalte Vesthof (se
blad nr 56), der stævner en af gårdmændene i Munke, Laurits Hansen, for at have generet
sine naboer i byen ved at give dem øgenavne.

Som vidner har Vesthof indstævnet Hans Jørgensen, Rasmus Hansen og Agnete
Knudsdatter, som alle tre tjener hos Laurits Hansen.
Hans Jørgensen vidner først. Han fortæl1er, at Laurits Hansen godt nok har øgenavne til adskillige i byen. Gårdmand Rasmus Albretsen kalder han Bles, hans kone Anna
kalder han Sletten, hans ældste søn Albret: Loed, hans yngste søn Hans: Herkild, hans ældste
datter Anna: Trynen, hans yngste datter Inger: Vingen.
En broder ti1 Rasmus Albretsen, Laurits Albretsen, har han givet øgenavnet Lep og
hans søn kalder han Torcken.
En anden af byens gårdmænd, Rasmus Pedersen, kalder han Nu, og en tredie gårdmand, Laurits Nielsen, går under navnet Strit, hans søn Svend: Mesteren, og en anden søn:

Den røde Rytter.
Den anden tjenestekarl, Rasmus Hansen, vidner i overensstemmelse hermed, pigen
Agnete Knudsdatter slipper for at udtale sig.
På den anklagedes vegne møder ridefogeden fra Egeskov. Han er åbenlyst irriteret på
Vesthof og spørger, om det hele ikke er noget faddersladder. Måske er disse øgenavne blot
brugt i lystighed eller fuldskab, siger han, og han viger ikke tilbage for at antyde, at det hele er
en hævnakt fra Vesthofs side.
Han kunne da også have - anført hvad han imidlertid undlader, - at når der ikke
kunne føres andre vidner end Laurits Hansens tre tjenestefolk, så måtte det skyldes, at øgenavnene kun blev brugt inden for gårdens fire vægge, og så kunne der ikke lægges større vægt
derpå.
Der kommer da heller ikke noget ud af sagen. Vidneførslen slutter med, at både
Vesthof og ridefogeden forlanger et tingsvidne udskrevet, og så hører man ikke mere derom.
***************************************************************************
Billedet på forsiden af dette blad:
Indtil et stykke ind i l700-tallet holdtes birketinget i det fri, når ellers vejret tillod det.
Fire store sten blev lagt i en firkant, og derpå blev fire planker anbragt, de såkaldte stokke. På
stokken til venstre ses birkedommeren og skriveren. På de andre stokke sidder de 8 tinghørere eller stokkemænd. I midten en stor sten, kaldet tyvestenen. Den fungerede som en
slags anklagebænk (tegning af J. Kraglund i “Skalk”, 1973, nr. 5).
Hvis vejret var dårligt, blev tinget holdt i en stue i en af byens gårde. På et eller andet
tidspunkt i 1700-tallet opgav man helt det gamle tingsted over for Pers Kær. Fra nu af blev
tinget til stadighed holdt indendørs, og til det brug fik man en ting — stue i den gård i Avernak,
som nu er udstykket (Av. Nr.1).
***************************************************************************
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Vold og tyveri
Et overfald
En tidlig morgen i sensommeren 1724 var Kirsten Hansdatter gået ud i Lillemarken
for at malke. Kirsten var aftægtskone i Avernak, i den gård som nu Arne Andreasen har. Hun
var op i årene, men ikke mere aflægs end at hun stadig kunne hjælpe til med et og andet.
Da hun havde malket, begav hun sig på hjemvejen. Her kom hun til at følges med

Anne Pedersdatter, som havde været ude i samme ærinde. Anne var fra Tinggården i Avernak og bare 11 år, men gammel nok til at gøre nytte.
Da nu pigebarnet og den ældre kone under fredelig samtale nåede hen i Vængekrogen (vistnok det sted på Skallevejen, hvor nu en vej går ned til Vildbjerg), skete der pludselig noget: Fra marken ved siden at kom Laurs Pedersen springende over gærdet, greb
Kirsten Hansdatter i armen og råbte:
“Din gamle kanalje! Gid fanden regere dig! Skylder du mig for, at jeg har stjålet dine
penge?”
- og samtidig lod han en
svær kæp, hvormed han var
bevæbnet, danse på hendes rygstykker. Kirsten bad ham dog for
Guds skyld spare hendes liv, og
råbte til Anne om at løbe til byen
for at hente hjælp.
Det gjorde Anne, men
inden hun fik kaldt folk derud,
kom der hjælp fra anden side.
Mikkel Andersen som var mand i
den gård, hvor Kirsten var
aftægtskone, var samme morgen i
Lillemarken. Han var tilfældigt
kommet til at se hen imod
Vængekrogen og så da, at Laurs
Pedersen gik fra Kirsten og søgte
ind mod byen, men ikke ad vejen,
derimod tværs over alle agrene.
Mikkel Andersen forstod,
der var noget galt og skyndte sig
derhen. Han fik Kirsten, som
næppe kunne gå, under armen og
fulgte hende hjem i hendes stue.
Her blev hun klædt af, og Mikkel
Andersen så da “en del blå slag på
hendes krop.” Dermed ville
Kirsten imidlertid ikke lade sig
nøje, hun ville have mishandlingen ordentlig bevidnet, så Mikkel måtte ud og hente naboerne
Hans Mikkelsen og Hans Hansen. De kom og “besigtigede hende” og fandt, at hun havde
“nogle blå slag på hendes skuldre og på den ene arm, som var rød og hævet.”

De følgende dage måtte Kirsten holde sengen. Hun var dog ikke værre tilredt end at
hun, da sagen kom for retten den 3. oktober kunne træde frem på tinget og fortælle om overfaldet. Den 11-årige Anne og de ovennævnte mænd, der havde været impliceret i sagen, vidnede i overensstemmelse med hende. Men inden der kunne falde dom, var der indtruffet en
ny begivenhed, der satte snakken i gang over hele øen.
Indbrud i Mikkel Andersens lo
Inden vi går videre, skal der fortæ1les om Laurs Pedersen, voldsmanden.
Han var gårdmandssøn, født 1695 i Avernak som søn af Peder Lauritsen i Av.8. Han
var endda ældste søn og som sådan selvskrevet til at overtage gården, men formodentlig har
han ikke villet vente, til faderen blev sindet at vige pladsen.
I hvert fald fæstede han i 1721, 26 år gammel, det hus i Avernak, som tidligere
Rasmus Skrædder havde haft (nu Hertel Andersens garage), og samme år giftede han sig med
en jævnaldrende pige, Anna Marie Hansdatter. Også hun var fra en gård, datter af Hans Klingenberg i Klingenberggården og datterdatter af den gamle birkedommer Rasmus Klingenberg.
Finere kunne det næsten ikke være. Men nu sad altså disse to gårdmandsbørn i et
jordløst hus. Før dem havde Rasmus Skrædder siddet der, han havde haft sit håndværk at
leve af, og desuden embedet som skriver ved birketinget. Efter dem fulgte Svend Christensen,
som var snedker. Laurs Pedersen og Anne Marie havde derimod ingen biindtægter, de måtte
klare sig med jordløse husmandsfolks almindelige indtægtskilde: at gå på dagleje hos gårdmændene.
Fattigt har det været, det daglige brød har de haft svært ved at skaffe til sig selv og
sønnen Hans, som blev født året efter brylluppet. Og de kom da ind på den skæbnesvangre
vej, som tilsidst skulle styrte dem i ulykke: at stjæle sig til det, de manglede. Formodentlig
begyndte de på det allerede kort efter at de havde stiftet hjem. For da dét skete, som nu skal
fortælles, var deres ry for tyvagtighed allerede grundfæstet.
Det var natten mellem fredag den 6. og lørdag den 7. oktober l724. Anne Marie var
først gået til ro og havde fået sig ”en god søvn”, som hun senere forklarede, så stod hun op og
gik ud. Hun gik op til nabogården, ovennævnte Mikkel Andersens. Gærdet ind til hans
baggård var blæst om, og hun gik over det og videre hen til loen. Hun fandt lugerne lukket,
men fik dem med magt løftet af, hvorefter hun krøb ind. Inde i loen fandt hun en del rug, og
deraf tog hun så meget, hun kunne bære, krøb ud igen og gik hjem.
Hjemme i sit hus skilte hun først avnerne fra rugen, derpå tændte hun op i ovnen og
lagde noget at rugen deri for at tørre den. Endelig kunne hun gå til ro.
Om morgenen opdagede Mikkel Andersen, at der havde været indbrud i hans lo.
Han havde nok en mistanke om, hvor tyvekosterne skulle findes, men han ønskede åbenbart,
at der nu skulle sættes en stopper for den lyssky virksomhed, hvorom der gik så mange rygter
i byen. Han gik derfor fra gård til gård og opfordrede mændene til at deltage i en ransagning.

****************************** blad 59, ark 2 *********************************
Under anførsel af Anders Nielsen i Av.9 begyndte bymændene deres efterforskning,
og som naturligt var, begyndte de den hos Laurs Pedersen. Anne Marie var alene hjemme,
manden var formodentlig taget på arbejde. Ovnen var endnu varm, og i den fandt man en del
rug. Anne Marie gik straks til bekendelse: hun havde om natten stjålet rugen i Mikkel Andersens lo. Under den videre ransagning fandt Anders Nielsen resten af rugen i en kiste. Han
fandt også en del ærtehalm, og Anne Marie forklarede, at det var resterne af de ærter, hun og
manden havde stjålet på agrene i sommer. Der var også en del hør, som Anders Nielsen selv
vedkendte sig, den var nemlig stjålet fra hans mark tidligere på året. Endelig var der et
sælspyd, som tilhørte Hans Mikkelsen.
Under ransagningen kom præsten, Peder Monrad, tilfældigt til stede. Da bymændene
forlod huset, blev Monrad tilbage. Anne Marie brast i gråd og bad ham for Guds skyld hjælpe
hende.
Præsten gik, og Anne Marie var atter alene. Men hun kunne ingen ro finde, og i sin
angst gik hun ned til præstegården for atter at tale med præsten. Og nu udøste hun sit hjerte
for ham. Hun fortalte udførligt om nattens begivenheder, og hun føjede til, at de ærter, hvoraf
halmen var fundet i hendes hus, havde hendes mand taget om natten på marken ved flere
lejligheder. En gang havde hun selv været med, men ellers havde han været alene om det. Det
var hendes mand, der havde forført hende, sagde hun, ikke blot til tyveri, men også til andet
ondt. Men hvad det var, ville hun ikke sige.
Det har sikkert gjort Monrad ondt for den arme kone. Men ellers var han næppe den
bedste at gå til i denne sag, for han havde tidligere på året haft proces med Laurs Pedersen
om nogle trusler, denne havde fremsat mod præsten. Laurs Pedersen var i det hele taget
berygtet for sin hårde mund, og da tyverisagen kom for retten blev anklagen for at have fremsat trusler mod adskillige føjet til.
Det var den 24. oktober, tyverisagen nåede frem til tinget. Alle øens gårdmænd var
tilsagt som vidner. De Avernak bymænd aflagde forklaring om begivenhederne den 7. oktober, og mændene fra Munke og Korshavn bevidnede, at Laura Pedersen var almindeligt
berygtet for “tyveri og andre skarnsgerninger.”
Dommen og flugten
Den 28. november faldt dommen i sagen vedrørende overfaldet på Kirsten Hansdatter. Den gik - lidt overraskende, synes man - ud på, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis
for overfaldet. Så hvis Laurs Pedersen inden 14 dage med ed fralagde sig beskyldningen,
skulle han være fri for anklagen, i modsat fald skulle han betale såvel bøde som erstatning - og
her nævntes der summer, som lå helt uden for Laurs Pedersens evne.
I begyndelsen af januar 1725 faldt der dom i tyverisagen. Heller ikke her fandt
dommeren bevisførelsen tilstrækkelig, men da hverken Laurs Pedersen eller hans kone havde
givet møde for at fralægge sig beskyldningen, idømtes de 1 rd 2 mk for rugen, 10 rd til herskabet og 3 rd 2 mk i sagsomkostninger. Det hele skulle betales i løbet af 14 dage, i modsat fald
skulle der pantes i Laurs Pedersens ejendele, og hvis det ikke slog til, skulle han lide på sin
krop, indtil afbetalingen var sket.

Men Laurs Pedersen og Anne Marie var forlængst over alle bjerge. Det ser ud til, at
de var flygtet straks efter ransagningen. Formodentlig har de en nat taget en båd og er sejlet til
Fyn, og ingen her på øen har ønsket at forhindre dem deri. Drengene den 2-årige Hans, lod
de blive. Anne Marie har sikkert inden flugten bragt ham op til sin moder Karen i Klingenberggården. Der voksede han op.
Allerede i december 1724 var en ny fæster rykket ind i Laurs Pedersens og Anne
Maries hus. Deres ejendele var forinden bragt ned til Anders Nielsen i Av.9, og dér blev der
den 10. april 1725 holdt auktion over dem. Der var en del bohave, nogle høns og en gris.
En krybskytte
Ligesom i det forrige århundrede (se blad 42) blev der også op gennem l700-tallet på
birketinget læst en række af forbud og påbud, hvorefter enhver sig havde at rette - deriblandt
forbudet mod ulovlig jagt.
Krybskytteriet var et at de stadige irritationsmomenter i forholdet mellem herremand
og bonde.
Bønderne kunne ikke se noget galt i, at de ved lejlighed nappede sig en hare eller en
agerhøne, herremanden på sin side var øm over sit vildt.
Vi ser da også hvordan Niels Krag til Egeskov både i 1715 og i l720 lod forbudet mod
krybskytteri indskærpe. Men lige meget hjalp det.
Det var sognefogederne, der fungerede som jagtfogeder. I denne egenskab var de
pligtige at angive de skyldige, men sognefogeden vidste jo nok, hvor ildeset han ville blive,
dersom han gik stikkerens ærinde mod en af sine standsfæller. Han ville dermed have forbrudt sig mod fællesskabets uskrevne love.
I 1734 var det imidlertid ved at være slut med Niels Krags tålmodighed. På birketinget lod han affyre følgende salut:
“Eftersom en del fugle og andet vildt på øens marker undertiden, ja så godt som
dagligt, bliver skudt og stjålet, som jeg selv har bragt i erfaring, og bønderne at frygt for de
skyldige ikke giver mig det til kende, som deres pligt er, så er det hermed min absolutte vilje
og befaling til alle øens bønder, at de under deres gårdfæstes fortabelse straks giver mig det til
kende, når de kommer under vejr med, at nogen skyder fugle eller andet vildt. Skulle nogen
være forsømmelig heri, og jeg får det at vide, skal den, der har hørt eller set noget uden at
melde det, uden al nåde fæste sin gård på ny. Og for at ingen skal kunne undskylde sig med
uvidenhed, vil jeg, at dette skal læses på birketinget til alles efterretning og indføres i protokollen.
Egeskov, den 25. juli 1734.
Nie1s Krag
Det var barske ord. Nu hang truslen om streng straf over hovedet på enhver, som
ikke angav sin nabo. Alligevel var det bønderne, der i dette tilfælde havde fat i den tykke ende
at tovet, for hvordan skulle herremanden komme at sted med at bevise, at man havde vidst
noget?
Truslerne hjalp da heller ikke spor. Men to år efter brød uvejret løs. Nu skulle der
statueres et eksempel. Den 15. maj 1736 indstævnede Niels Krag ”min bonde Peder
Pedersen på min ø Avernakø “ fordi han havde dristet sig til at skyde harer på øen og sælge
dem i Faaborg. Og som vidner var samtlige gårdmænd og husmænd på øen indstævnet.

****************************** blad 59, ark 3 *********************************
Ridefogeden, som førte sagen på Niels Krags vegne, måtte imidlertid konstatere, at
ikke alle vidner var mødt, så sagen måtte udsættes. Men en måned efter gik det løs. Nu var
det en prokurator, der førte sagen. Der var indkaldt fireogtyve vidner, og de var alle mødt,
gårdmænd, husmænd og karle.
Det første vidne, der blev kaldt frem, var Marqvor Rasmussen fra Munke. Efter at
han havde aflagt ed på sandfærdig forklaring, tog prokuratoren ham i forhør, og spørgsmål og
svar forløb som følger:
-

Om vidnet ikke havde set Peder Pedersen nogle gange på marken md sin bøsse?
Nej, vidnet havde aldrig set den anklagede på marken med bøsse. Han havde
ganske vist set ham i hans egen gård med bøsse i hånden engang i vinter, men
hvor han gik hen, det vidste vidnet ikke.

-

Om vidnet ikke havde set eller hørt, at Peder Pedersen havde skudt harer?
Nej, det havde vidnet hverken set eller hørt.

-

Om vidnet ikke havde hørt, at sligt krybskytteri var blevet Peder Pedersen forbudt
af sognefogeden Hans Klingenberg?
Nej, vidnet havde kun hørt, at sognefogeden engang ved juletid havde sagt til alle
sognemændene, da de var samlet, at de ikke måtte gå ud med bøsse og skyde.

-

Om vidnet ikke mange gange havde savnet Peder Pedersen i kirken om søndagen
og hørt ham drive krybskytteri i kirketiden?
Nej, det vidste vidnet ikke noget af.

-

Om han ikke ville vedgå, at det var et almindeligt rygte på øen at Peder Pedersen
skød harer og solgte dem i Faaborg for 1 mk stykket?
Nej, det kendte vidnet ikke noget til.

-

Om vidnet ville fortælle alt, hvad han iøvrigt vidste om denne sag?
Vidnet vidste aldeles ikke mere end han allerede havde fortalt.

Ham fik prokuratoren altså ikke meget ud af. Og lige så lidt af de fleste andre. Således erklærede fire husmand i Avernak at de aldeles intet vidste, og det aflagde de ed på.
Det blev en ørkenvandring for prokuratoren, og han må efterhånden være blevet godt
gal i hovedet. Ganske vist var der enkelte, der bekræftede, at de undertiden havde savnet
Peder Pedersen i kirken, og de havde også hørt skud, men hvem der havde affyret dem, det
kunne de jo ikke vide, eftersom de sad i kirken!

Farligt for Peder Pedersen blev det først, da sognefogeden og hans søn blev afhørt.
De følte sig åbenbart på embedets vegne forpligtet til at styre lidt nærmere til sandheden end
de øvrige. Hans Mikkelsen erklærede således, at han een gang havde set Peder Pedersen med
en bøsse i marken, men aldrig set ham skyde dér, men nok set ham skyde på stranden. Og
sønnen Rasmus Klingenberg fortalte, at han havde hørt, at Peder Pedersen havde skudt på
marken, men hvad han havde skudt, havde han ikke set. Men både far og søn nægtede at
kende noget til, at Peder Pedersen skulle være berygtet for krybeskytteri.
Dermed sluttede afhøringen, og et tingsvidne blev udstedt. Det kuriøse ved sagen er
jo, at de alle uden tvivl har vidst, at Peder Pedersen var krybskytte om en hals og at han solgte
byttet i Faaborg. Og de har sikkert mange gange siddet i kirken og hørt det knalde ude på
markerne og set stjålent til hinanden: - Så, nu er han på spil igen, den forvorne Peder!

Men her, i retten, vidste de, trods den aflagte ed, ingenting for i krybskytterisager stod
bønder sammen mod deres herskab.
Der blev holdt flere retsmøder i sagen Fra herskabets side søgte man at få Peder
Pedersen til at gå til bekendelse, så man kunne få et forlig i stand, men Peder var ubøjelig og
ville intet vedgå.
Så forlangte herskabet dom - og en straf, der kunne mærkes. Man nedlagde nemlig
påstand om, at Peder Pedersen for det første skulle betale 50 rd i bøde for “ulovlig jagt og
skytteri”, for det andet have sit gårdfæste forbrudt, og for det tredje gå i jern i nærmeste

fæstning.
Men sådan kom det ikke til at gå. Birkedommer var den tidligere nævnte Knud
Pedersen Skytte. Han havde forhen været ridefoged på Egeskov, men nu var han kongelig
skovrider på ryttergodset og altså uafhængig af herskabet. Og han fældede den dom, at
eftersom Peder Pedersen ikke ved forhøret var blevet overbevist om krybskytteri - som han da
også selv havde nægtet sig skyldig i -, men på den anden side var blevet set af sognefogeden på
marken med en bøsse, så skulle Peder Pedersen i henhold til jagtfororduingen betale sit herskab 25 rd i bøde og i sagsomkostninger 1 rd 4mk.
Det var jo en anden snak. Peder Pedersen var iøvrigt gårdmand i Av.l (Tinggården,
nu udstykket). Han blev altså siddende ved gården. Først 20 år senere overlod han den, i
1756, til en svigersøn. Pastor Knudsen fortæller efter mundtlig overlevering - at han blev
tvunget bort fra gården, fordi han havde truet sognefogeden med sin bøsse. Så måske gik det
alligevel galt tilsidst.
I hvert fald blev der indrettet en lejlighed til ham og hans kone i en udbygning til
gården. De havde det ret fattigt. Peder Pedersen drev på sine gamle dage en del fiskeri og
erklærede selv, at han kunne spise fisk “som sælen i havet”. Det fortaltes også om ham, at han
holdt taler ved byens ølgilder. Så han har på flere måder været lidt ud over det sædvanlige.
Han døde 1786, 82 år gammel.

Den kære brændevin
Nu kommer vi endelig til tegningen på første side af dette blad. Den er af Vilh. Marstrand og forestiller Jeppe, der hos Jakob Skomager får “nok et Glas Brændevin for to Skilling.” På samme måde er det ofte gået til her på øen, ikke hos Jakob Skomager, men hos
Niels Skrædder i Avernak. Han boede i det hus, som nu Niels Jørgensen har.
Brændevinen var fæstebondens ulykke - og søde trøst, thi “man faar saadan Corasie
derefter.” - Lige fra oldtiden havde man her i Norden forstået at lave mjød og brygge øl, men
det var først omkring 1500, man lærte at brænde korn til brændevin. Til gengæld fik kunsten
vid udbredelse, og regeringen så da en mulighed heri for inddrivelse af nye skatter. Fra 1621
skulle der betales afgifter af såvel det korn, der brugtes, som af selve brændevinstøjet. Fra
1689 blev det forbudt almuen på landet at brænde brændevin, dels for at støtte købstadshandelen, dels for at modvirke den “tiltagende liderlighed og drukkenskab” på landet.

****************************** blad 59, ark 4 *********************************
Men af bønder og husmænd blev dette forbud opfattet som et groft overgreb, og op
gennem hele l700-tallet og et stykke ind i l800-tallet udkæmpedes derfor en veritabel krig
mellem øvrigheden og landbefolkningen. Utallige gange blev forbudet mod brændevinsbrænding indskærpet. Den blotte besiddelse af redskaberne dertil var strafbar. Razziaer
foretoges, bøder idømtes - igennem lange tider uden synderligt resultat. Igennem et par
århundreder var det i visse sogne sådan, at brændevinstøjet fandtes i næsten hver gård og
hvert hus, andre steder var det de særligt kyndige, der havde det, men alle vegne var dette
husgeråd af største betydning for hverdagens trivsel.

Brændevinstøjet kunne være af kobber eller af ler. Det sidste var praktisk, når der
kom inspektion, for det kunne let slås i stykker og skaffes at vejen. Brændevinstøjet kunne se
sådan ud:

Fremgangsmåden var i store træk følgende: Gruttet korn af forskellig slags mæskedes
med varmt vand og tilsattes gær eller ølbærme og stod og gærede et par dage. Så sattes karret
(1) på ilden, låget blev lagt på, i låget anbragtes brændevinshatten (2), og de lange piber (3)
førtes gennem svaletønden (4), hvori der var koldt vand. Derved fortættedes spritdampene og
faldt som dråber ned i en potte (5).
- Også her på øen blev forbudet mod brændevinsbrænding og ulovlig udskænkning
gang på gang indskærpet (på landet måtte kun de fåtallige priviligerede kroer sælge brændevin).
Fra 1715 til 1781 beskæftigede birketinget sig tyve gange med dette emne - det er
simpelthen det hyppigst forekommende.
Men eftersom brændevinen af såvel høje som lave betragtedes ikke blot som et
nydelsesmiddel, men også som en uundværlig medicin både for mennesker og kreaturer,
virksom mod næsten alt lige fra tandpine til sten i blæren, så var det uheldigt, dersom der slet
ikke på en ø som denne var mulighed for at erhverve den ædle drik.
Derfor fik een mand i hver by tilladelse til - ikke at brænde, men at sælge brændevin i nødsfa1d!

De tre mænd var i 1721: Anders Nielsen i Avernak, Christen Bertelsen i Munke og

Lorents Pedersen i Korshavn.
Men også denne tilladelse er formodentlig blevet misbrugt, for senere i århundredet
ses det, at de tre forordnede sælgere kun måtte forsyne fremmede med en hjertestyrkuing.
Øboerne selv måtte pænt sejle til Faaborg og købe.
Det gjorde de naturligvis ikke, og de behøvede det heller ikke, for der var flinke folk
på øen, der villigt betjente dem i deres tørst.
På Korshavn var der endda tre, og de var alle gårdmænd. Det var Peder Hansen
(Ko.6), Rasmus Degn (Ko.7) og Anders Pedersen (Ko.1).
Munke var tørlagt, men der var jo heller ikke langt til Avernak, hvor to husmænd
havde udskænkning: Morten Olsen Skibbygger i Av.6 hus og – især - Niels Hansen Skrædder
i Av.2 hus.
I 1782 gik det galt for dem. Der var i 1743 indført den - lidt ondskabsfulde, synes
man - bestemmelse, at den, der anmeldte overtrædere af brændevinsforbudet og fik dem
dømt ved retten, selv indkasserede den bøde, de skyldige blev idømt.
Det forøgede naturligvis nidkærheden hos snushanerne.
Den 8. marts 1782 stævnede forvalteren på Hvedholm Frederik Blankholm de fem
nævnte øboer for birketinget og satte dem under anklage for ulovligt krohold.
Samme dag fik han dem dømt, endda uden vidneførsel. De var nemlig ikke så
standhaftige benægtere som Peder Pedersen. De tre Korshavnere og Morten Olsen hævdede
ganske vist, at de kun havde solgt til fremmede, og endda ikke i den sidste tid. Og Niels
Skrædder indrømmede ganske vist, at han havde solgt til øens egne folk, både for rede penge
og på kredit, men han undskyldte sig med, at det ofte var vanskeligt for øboerne at komme til
Faaborg og forsyne sig.
Alle undskyldninger blev imidlertid fejet af bordet. De havde efter egen tilståelse solgt
brændevin, og det var strafbart. Og dommeren var denne gang ikke nogen Knud Pedersen
Skytte. Han hed nu Søren Langhoff og var selv i herskabets tjeneste - og utvivlsomt sammensvoret med Blankbolm.
Så hver af de fem blev idømt en bøde på 20 rigsdaler, og desuden 1 rigsdaler i
sagsomkostninger. Det var 100 rigsdaler på eet bræt til Frederik Blankholm. Det er ikke
usandsynligt, at han har undt Søren Langhoff en del af byttet.
Men på Avernakø har det været en sorgens dag.
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III
DE TRE BYLAG I 1700-TALLET
-------1766
Avernakø kommer under Hvedholm
I blad nr. 45 hørte vi, hvordan først Avernakø og Korshavn - i 1653 - og derpå også Munke - i 1661korn under Egeskov.
Otto Krag til Egeskov var således den første herremand, der havde hele øen (bortset fra kirken)
under sig.
I godt hundrede år hørte øen under Egeskov. Otte Krag døde i 1666 og efterfulgtes at sin enke
Anne Rosenkrantz.
Efter hendes død i 1688 trådte sønnen Niels Krag til. Han døde i l713 og efterfulgtes af sin enke
Sofie Juel.
Efter hendes død i 1722 overtages godset af en søn, der ligesom sin fader hed Niels Krag.
Han døde i l740 og efterfulgtes af sønnen Frederik Christian Krag. Han var den sidste mand af
slægten, og da han døde i 1763, overtog hans moder, der 1igesom farmoderen hed Sofie Juel, godset.
Det var hende, der i 1766 solgte Avernakø - og ligeledes Drejø - til Preben Brahe på Hvedholm.
Skødet er udstedt den 11. juni 1766 og lyder for Avernakøs vedkommende på:
Auernachøe, bestående af 3 byer,
Auernachøe, 10 gårde og de i samme beliggende huse,
Munchøe,
5 gårde og 1 hus.
samt
Korshafn,
8 gårde med de der værende huse
tillige med birkerettighed.
Under Hvedholm kom øen nu til at høre, lige til gårdene købtes fri at godset i anden halvdel af
1800-tallet og begyndelsen af l900-tallet.
Det var altså Preben Brahe, der købte Avernakø. Han var i 1739 blevet eneejer af Hvedholm.
Sammen med sin søster oprettede han i 175l stamhuset Hvedholm, bestående af Hvedholm, Østrupgård og
Stensgård.
Han var den sidste mand af sin slægt, og da han døde i 1786, gik stamhuset over til en morbroders
søstersøn, Axel Frederik Bille, der derefter antog navnet Bille Brahe.
Han døde imidlertid to år efter uden at efterlade sig livsarvinger, og stamhuset tilfaldt derefter
hans fader, stiftamtmand Henrik Bille, der ligeledes antog navnet Bille Brahe.
Han døde året efter, og godset gik da over til en anden af hans sønner, Preben Bille Brahe. Han var
Hvedholms besidder lige fra 1789 til 1857. I 1798 fik han stamhuset ophøjet til grevskabet Brahesminde.

Det kan måske synes lidt overflødigt med ovenstående opremsning af godsbesiddere i l700-tallet næsten som var det en kongerække.
Men forholdet er jo det, at i et landsbysamfund som det, der fandtes her på øen, var alle - bortset
fra præst og degn - dybt afhængige af herremanden. Han var næsten som en konge på øen.
Hos ham hentede såvel gårdmænd som husmænd deres fæstebrev, til ham betalte de deres
landgilde, og hvis de ikke overholdt deres forpligtelser, kunne han sætte dem fra gården eller huset.
Igennem birketinget rådede han for opretholdelse af lov og orden, og han var ansvarlig for
inddrivelse af skatter og udskrivning til militæret. En rimelig herremand var derfor en velsignelse, en
urimelig var en forbandelse.
Hvad nu Avernakø angår, er der intet, der tyder på, at øen er blevet tyranniseret hverken fra
Egeskov eller Hvedholm.
Vi har tværtimod i det foregående set eksempler på, at Niels Krag stod ”sine” bønder bi i
vanskelige situationer, og alt tyder på, at man i Braherne på Hvedbolm fik et velvilligt indstillet herskab,
hvad der var særlig betydningsfuldt i landbrugsreformernes og udskiftningens tid.
Naturligvis var det kun undtagelsesvis, man havde direkte kontakt med herremanden. Han
styrede sit gods ved mellemmænd.
Der var først og fremmest ridefogederne. Dem har vi af og til i det foregående set glimt af i
forbindelse med retssager.
Dernæst var der birkedommerne, som i de tilfælde, hvor de tillige beklædte stillingen som
ridefoged eller forvalter på godset, må betragtes som herremandens forlængede arm.
Endelig var der sognefogederne og bondefogederne.

Sognefoged og bondefoged
Sognefogeden valgtes blandt øens bedste mænd. Det vil sige, at han skulle være gårdmand, han
skulle være agtet af sine standsfæller, han skulle helst være nogenlunde velsitueret, og han skulle kunne
skrive.
Han fungerede en årrække, i reglen på livstid. Hans opgave var at være birkedommeren, som jo
ikke var tilstede på øen udover tingdagene, behjælpelig med at påse at love og forordninger overholdtes.
Overtrædelser var han pligtig at indberette.
Han indtog således en vanskelig mellemstilling mellem sine sognefæller og herskabet, hvad der
undertiden fordrede stor balancekunst, således som vi så det i krybskytterisagen.
I de to byer, hvor sognefogeden ikke boede, var der bondefogeder. De var sognefogedens
hjælpere.
F.eks. var det de tre fogeder, der fik betroet udskænkningen af brændevin til fremmede. De har
formentlig også haft opsyn med ydelse af hoveri, men det har her på øen vistnok været en opgave, der var
til at overse.
Efterhånden som administrationen voksede, opstod der et behov for at styrke sognefogedstillingen. Det
skete ved forordningen af 11. november 1791. Heri hed det, at ”sognefogeden af almuen skulle anses som
den fornemste og mest agtede mand “. Han skulle derfor indtage hæderspladsen ved bøndernes gilder.
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Det havde hidtil været vanskeligt at overtale de bedst egnede til at overtage hvervet som
sognefoged, da det jo foruden besværet kunne skaffe sin mand mange ubehageligheder på halsen. For at
gøre stillingen mere attråværdig, fritog man nu sognefogeden for en lang række af de forpligtelser, som
ellers påhvilede en fæstebonde, og senere tillagde man sognefogeden løn.
I forordningen fik man også sognefogedens opgaver nøjere bestemt. Disse opgaver var af både
politimæssig og administrativ art, f.eks. var sognefogeden både lægdsmand og pantefoged.
Og det bestemtes, at sognefogederne fra nu at skulle udnævnes af amtmanden og være
ansvarlige over for ham
Ved forordningen lykkedes det virkelig at styrke sognefogedens position. Perioden fra 1791 til
1841 er sognefogedembedets glanstid. I 1841 oprettedes sogneforstanderskaberne og de overtog en del at
de opgaver, som sognefogederne hidtil havde varetaget.
Det meste at den periode, vi her behandler - l700-tal1et - falder før 1791, hvor sognefogedernes
virksomhed kun har efterladt sig få og tilfældige spor i arkivmaterialet. Det er derfor ikke muligt med
fuldstændig sikkerhed at gøre rede for sognefogederne og deres virksomhedsperiode i dette århundrede.
Men med overvejende sandsynlighed - og for fleres vedkommende med sikkerhed - kan følgende
liste opstilles:
Sognefogeder i 1700-ta1let
Anders Nielsen, Av.9. 1717- 1734
Hans Mikkelsen Klingenberg. Av.7, 1734 - 1743
Rasmus Hansen K1ingenberg, Av.7, 1743 - 1748
Rasmus Andersen, Av.9, 1748 - 1777
Niels Sørensen, Av.1, l777 - 1788
Søren Nielsen, Av.1, 1788 - 1792
Jørgen Jensen, Av.1, l792 - l798
Christen Sørensen, Mu.5, 1798 - 1807
En sognefoged undskylder sig
Som sagt er der i l700-tallets arkivmateriale ikke mange vidnesbyrd om sognefogedernes
virksomhed. Og leder vi efter dokumenter fra deres egen hånd, bliver udbyttet endnu mere magert. Der er i
grunden kun eet, og det er det, vi nu ska1 stifte bekendtskab med.
Det er Niels Sørensen, der har ført det i pennen. Han var fra Drejø, men fæstede i 1756 den gård i
Avernak, som hidtil Peder Pedersen havde haft. Peder Pedersen har vi allerede i foregående blad stiftet
bekendtskab med, det er nemlig ham, der i 1736 blev anklaget for krybskytteri. Allerede da Niels Sørensen
fæstede gården i 1756, var det formodentlig en aftale, at han skulle gifte sig med Peder Pedersens datter
Johanne Katrine. Hun var dog lovlig ung, kun 16 år, så de ventede to år med brylluppet.

Niels Sørensen var en dygtig og agtet mand, og da den hidtidige sognefoged døde 1777, blev
hvervet betroet ham. Til hans opgaver hørte at gøre øens beboere bekendt med de forordninger og
reskripter, som forvalteren på Hvedholm, Søren Langhoff, der tillige var birkedommer, sendte ham.
Den 23. august 1782 meddelte Langhoff ham et reskript om “smørtræers brænding”, det vil sige
om stempling af smørdritler. Reskriptet havde adresse til alle bødkere, og dem var der ingen af på
Avernakø, men formaliteterne skulle overholdes og Niels Sørensen bekendtgjorde da også pligtskyldigst
reskriptet. Men Langhoff havde krævet sagen tilbage med påtegning snarest muligt, og dermed kneb det,
som det fremgår af dette svar:

Der står:
“Indlagde Brev Er Oplæst og forkyndet for Auernachøe Birkets beboere den 1 Septem(ber) 1782
af Niels Sørensen Sognefoged. Gives Ellers Tilkiende at her Paa øen er Ingen som giør smør træer Eller
Noget Bødker arbede Ombedes at hand icke Mistenker mig for Brevet icke kommer Efter forlangende for
denne Tragle høstens Tid da snart Ingen kommer af Landet”
Meningen med den sidste sætning er: “Jeg beder om, at han ikke 1ægger mig til last, at brevet er
blevet forsinket, det skyldes denne travle høsttid, hvor næsten ingen kommer fra øen.”
,
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Landsbyens eget styre:
Bystævnet
Det danske samfund i l700-tallet var i udpræget grad ordnet som en pyramide, og fæstebonden
befandt sig i dens brede bund. I dens øverste top sad den enevældige konge, og fra ham delegeredes
magten nedad, gennem de ledende adelsmand i regeringen, amtmænd, herremænd, officerer, præster,
ridefogeder, birkedommere. Alle havde de noget at skulle have sagt, kun almuen i pyramidens bund var
stort set umælende og havde blot at adlyde. Og almuen bestod hovedsagelig af de danske fæstebønder.
Dog var der eet sted, hvor fæstebonden havde både ret og magt, omend inden for et begrænset
område, og det var i landsbyens eget styre. På bystævnet mødtes han med sine fæller og traf bestemmelse
om alt, hvad der kunne være til byens trivsel og gavn. Dette landsbyens selvstyre, hvor alle bønder havde
lige ret, bibeholdtes, omend under voksende indblanding fra herremænd og til en vis grad præster, lige til
landbrugsreformernes tid, og det kan ikke have været uden betydning, at der selv under den værste
underkuelse dog fandtes denne sidste rest af det gamle bondedemokrati.

Hvor langt landsbyens se1vstyre går tilbage i tiden, ved vi ikke, men så tidligt som i 1492 har vi et
skriftligt vidnesbyrd derom. For da befaler kong Hans, at de vedtægter angående hegn og gærde og anden
nytte og gavn for byen, som man i en landsby er enedes om, dem må en eller to af bymændene ikke bryde,
men alle skal holde dem.
Allerede dengang - og formodentlig længe før – var man altså nået så vidt, at man i hver landsby
havde udformet visse regler for byens styre. De var samlet i byens “vide” eller “vedtægt” eller “bylov”. I
århundreder blev disse bylove overleveret mundtligt fra den ene generation til den næste, men i l500-,
l600- og l700-ta1let blev de nedskrevet. De fleste af dem er gået tabt, men mange er bevaret, deriblandt en
her fra øen.
Avernak bylov
1738
I landsarkivet i Odense ligger en gammel bog. Den har oprindelig været meget smuk, indbundet i
læder, der er spændt over træplader, og med skindstrimler til at lukke med. Den måler 21 cm i højden, 16½
cm i bredden og er omkring 1cm. tyk. Nu er bindet skrammet, og gennem et trekantet hul i læderet lyser
træet igennem, som det ses på tegningen på foregående side.
Bogen er håndskrevet og rummer byloven for Avernaks by, således som den udformedes i 1738 og
med sine 63 artikler blev vedtaget af byens 10 gårdmænd, der underskriv den med deres initialer.
Ja, de 10 bymænd i Avernak vedtog denne bylov, men de udformede den ikke selv. Af
indledningen fremgår det, at byen havde haft en endnu ældre vedtægt, men den var blevet så slidt og
forrevet, at den ikke var nogen nytte til, og man havde derfor bedt ridefogeden på Egeskov, Hans Rafn, om
at skrive en ny, og “han har meddelt os følgende poster”.
Derpå følger så selve byloven. Og tilsidst en efterskrift, hvori de 10 gårdmænd bekræfter byloven,
men samtidig erklærer, at de “har bedt vor gunstige herres fuldmægtig underskrive og forsegle sammen
med os”. Og det har Hans Rafn også gjort, men ikke nok med det: herremanden selv, Niels Krag til Egeskov,
har egenhændigt tilføjet, at denne bylov “uryggeligen” skal holdes, og derfor har han med sin underskrift
den 28 juli 1738 ratificeret den.
Med andre ord: byloven af 1738 er ikke længere bøndernes eget foretagende. Frivilligt eller
ufrivilligt har de bedt ridefogeden skrive den, og herremanden har godkendt den. Denne indblanding
ovenfra har da også sat sit præg. I adskillige af bylovens artikler optræder “herskabet”, og ikke så få af
bøderne for vedtægtsovertrædelse skal indbetales dertil.
Men også på anden måde har fremmed indflydelse gjort sig gældende. Da Hans Rafn skulle
udforme den nye bylov, tog han den vedtægt, han kendte bedst, nemlig Kværndrup bylov af 1706 (Egeskov
ligger jo i Kværndrup sogn) for sig og brugte den som forlæg, så adskillige af artiklerne i Avernak bylov er
afskrift efter Kværndrups. Det drejer sig om knap halvdelen af Avernak bylovs indhold. Hvad den øvrige del
angår, er der uden tvivl noget, der er helt nyt, og andet, der formodentlig er overtaget fra den gamle bylov i
Avernak, så der efter al sandsynlighed er bestemmelser i byloven af 1738, der går meget langt tilbage, ja,
hvis oprindelse fortaber sig i en dunkel fortid.
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Fælles morgen- og aftenbøn
At ikke blot herremanden, men også præsten har haft en vis indflydelse på byloven i Avernak, kan
ganske vist ikke bevises, men der er grund til at formode det.
Den første artikel i byloven handler om kirkegang og påbyder, at alle i byen - bymændene selv,
deres hustruer, børn og tjenestefolk - hver søndag skal i kirke. Kun de, der er syge, og de, der ikke kan
undværes ved tilsynet af gården, må blive hjemme, og forsømmelser skal straks straffes med bøder.
Denne begyndelse på byloven er ret almindelig og i og for sig blot en gentagelse af påbudet i
Danske Lov. Det er også ganske normalt, når artikel 3 forbyder “banden og sværgen, utidig bygang, løgn,
bagtalelse og ufred” og gør enhver af bymændene ansvarlig for, at sådanne slemme ting ikke finder sted i
hans hus.
Men artikel 2 er interessant, for den strammer kravet om gudsfrygt ud over det almindelige. Den
lyder (her og i andre citater er sproget moderniseret):
“Præsten i samråd med oldermanden og de bedste avlsmænd skal fastsætte de bekvemmeste
tider om morgenen, før vort dagsarbejde begynder og om aftenen, når det meste arbejde er
********************************************************************************

Byhornet i Munke er det ældste af øens to bevarede. Skiftende tiders oldermænd har skåret deres
initialer i det. Den ældste skæring - se tegningen - lyder: “P.L.S. H. G. D. H. T. M.Ø. D. l7. A.G.U. 17.87”. Det
ser hemmelighedsfuldt ud, men traditionen udlægger det: “Peder Larsen har givet dette horn til Munkø
den l7. august 1787” Der fandtes imidlertid ingen gårdmand af dette navn i Munke på den tid, så Peder
Larsen har ikke selv været oldermand. Måske drejer det sig om den Peder Larsen, som var født 1767 i Mu. 6
hus (“Husmandens”), i så fald var han altså 20 år, da han skar indskriften. Han blev senere husmand på
Drejø.

gjort, til at holde morgen- og aftenbøn, for at alt vort arbejde kan begyndes og fuldendes i sand gudsfrygt.
Og når stolsbroder lader tude i hornet eller trommen røre, skal enhver straks møde til bønnen, som holdes i
en ærlig mands hus, hvor det falder belejligst, og forrettes enten af præsten eller en anden, som kan læse
og synge, og enhver skal møde med hustru, børn og tjenestefolk, så mange som kan undværes, og ellers
bøde 4 skilling til byen.”
Artiklen er delvis overtaget fra Kværndrup bylov, men dér er det kun morgenbøn, man kommer
sammen til, aftenbønnen overlades til den enkelte. Der er altså i Avernak bylov sket en stramning, og man
må formode, at det er præsten - det var på den tid Christen Flint, se blad 55 - der har fået bestemmelsen
udformet på denne måde. Vi kan i den forbindelse tænke på, at 1738 falder midt i pietismens glanstid, og
pietismen ivrede netop for et stærkere fromhedsliv.
Men er artiklen blevet overholdt? Det er jo en fantastisk tanke: hele byen strømmer hver morgen
og hver aften til en af gårdene for at synge en salme, høre et Guds ord og bede en bøn. Er det virkelig gået
sådan til?
Man har lov at tvivle. Præsten har nok søgt at få det gennemført, men har snart måttet give op det er vist det sandsynligste. Det må både i denne og andre sammenhænge erindres, at byloven fremsætter
det ideale krav, som ikke altid blev opfyldt blot tilnærmelsesvis.
Vi har f.eks. allerede set, hvordan det var forbudt at bande og sværge, men naturligvis bandede
og svor man i 1700-tallets landsby som til enhver anden tid. Og for at tage et andet eksempel: Af hensyn til
brandfaren forbyder Avernak bylovs artikel 54 al tobaksrygning uden for stuehusene. Hverken på
gårdsplads, i udhuse eller på bygaden må piben være tændt. Mon den bestemmelse er blevet overholdt?
Ja, man må spørge: har man overhovedet gjort et alvorligt forsøg på at få den overholdt?
På den anden side var der paragraffer i byloven, der var så betydningsfulde for landsbyens trivsel,
og det vil først og fremmest sige: for landbruget, at man nok skulle sørge for at få dem efterlevet.
Og nok var bymændene principielt ligestillet, når de mødtes på bystævnet, men der var sørget for
en forretningsgang og en organisation, som gjorde bylavet beslutningsdygtigt og effektivt. Og hvis nogen
gjorde sig ud til bens og ville følge sit eget hoved, skulle øvrigheden nok belære ham om noget andet.
Deltagelse i bylavet og lydighed mod dets flertalsafgørelser var ikke nogen frivillig sag.
Oldermand og stolebroder
Den vigtigste mand i byen var oldermanden. Han skulle flittigt føre tilsyn med alt, hvad der kunne
være byen og bymændene til gavn. Han førte altså ikke blot forsædet ved bystævnet, han havde overalt
ledelsen og skulle hele tiden følge med i, hvad der skete, og tage affære, hvis noget gik skævt.
Ved sin side havde oldermanden stolsbroderen. “Stolsbroder” er det samme som “bisidder”.
Stolsbroderen var oldermandens medhjælper. Det var f.eks. ikke oldermanden, der tudede i hornet eller
rørte trommen, det havde han stolsbroderen til.
(fortsættes på bagsiden at næste blad)
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Ved ølgilderne sommeren igennem blev øllet serveret i fade, der
stod ned ad langbordet.
Med. bakkeopskeer hældte man øllet fra fadene op i de ølstobe, hvoraf man
drak.
Både stobene og skeerne var af træ, stobene drejede i forskellige
former, skeerne ofte rigt udskåret, som den her viste, hvis skaft-ende er
skåret i form af et hestehoved.
Begge de her afbildede genstande stammer fra Klingenberggården i
Avernak. I bunden af bægeret er gårdens mærke skåret, og bogstaverne
RRS og RKI.
Begge genstande - som her er vist i ca. 3/4 størrelse - findes på Nationalmuseet, hvortil de er
indsendt af pastor Chr. Knudsen. - Nationalmuseet anslår dem til at være fra 1700-tallet.

Både oldermands- og stolsbroderhvervet gik på omgang, og det skete “efter gammel sædvane” St.
Hansdag (senere blev det l. maj, og nu har det som bekendt i mands minde været pinselørdag).
Byloven kræver respekt for oldermanden, “Alle gårdmænd såvelsom husmænd skal være oldermanden hørig og lydig”. Når oldermanden lader stolsbroder tude i hornet, skal alle straks møde, og hvis de
er forhindret, skal de sende en stedfortræder. Hvis nogen forulemper oldermand eller stolsbroder på
bystævnet eller når de inddriver bøder eller på anden vis går byens ærinde, skal de bøde 6 mark til byen
første gang, og anden gang dobbelt så meget, og desuden til herskabet dobbelt så meget som til byen.
På den anden side skal oldermanden gøre sin pligt. Hvis han er forsømmelig, så han ”ikke holder
god ret i byen”, skal han anklages for herskabet eller øvrigheden.
I mange sager kunne oldermanden handle på egen hånd. Han kunne f.eks. idømme bøder for
mindre forseelser. Men i større straffesager havde han pligt til at rådføre sig med 4 eller 8 mænd.
Når der skulle fæstes en byhyrde, og ligeledes når hyrden skulle have sin løn, skulle oldermanden
tage 2 mænd med sig.
Og ved skorstenssyn, som foretoges 4 gange om året skulle oldermanden være ledsaget af
stolsbroder og 3 menige bymænd.
Endelig skulle hele bylavet være samlet, når de afgørende beslutninger vedrørende
landbrugsdriften blev truffet, f.eks. hvornår høslet og kornhøst skulle påbegyndes.
Der var andre hverv, der gik på omgang i byen. Så snart en ny oldermand var tiltrådt, skulle han
udpege en af bymændene til at have opsyn med gærder og hegn om markerne. Den, der udpegedes, skulle
foretage eftersyn en eller to gange om ugen - en besværlig og betydningsfuld opgave.
At være vært for bytyren var også et hverv, der gik på omgang. Dog skulle de andre mænd levere
vinterfoder til dyret.
Også en god orne holdt byen sig. Den gik ligeledes på omgang, og allehelgensdag skulle hver
mand give en skæppe havre eller 6 skilling til dens underhold.
Bøder - øl eller penge
Et særlig betroet hverv havde den mand, der fik bøderne overladt. Bøderne udgør et stort kapitel i
bylavets historie. Til praktisk talt alle artikler i byvedtægterne var der knyttet bestemmelser om bøder i
tilfælde af overtrædelser.
I tidligere tider bestod bøderne for en stor del af ø1, som blev nydt af mændene i fællesskab ved
byens gilder. Men for at komme det overdrevne drikkeri til livs havde regeringen beordret, at bøderne
skulle erlægges i penge, som ikke måtte bruges “til gilde og drik”, men til byens gavn.
Denne bestemmelse er gået direkte over i Avernak bylov, hvor det anbefales, at pengene bruges
til tjære og salt. Den vederhæftigste mand i byen (det vil sige: den økonomisk bedst funderede) skal have
bøderne overladt og - velsagtens en gang om året, men det siges ikke - aflægge regnskab for indtægter og
udgifter.
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Øllet er derfor næsten forsvundet fra Avernak bylov. Overalt er det penge, der fastsættes som
bødestraf - og dog: eet sted har den gode Hans Rafn slumret og er kommet for skade at fastsætte “en halv
tønde øl til byen” som straf. Den tilsvarende bestemmelse findes ikke i Kværndrup bylov, så det er sikkert
en stump at den ældre Avernak bylov, der her har overlevet.
Og så er der igang og afgang:
“Når en gårdmand eller husmand sætter bo her i byen og vil være vedtægtsbroder med os og
nyde ret og skel efter denne vor bys vedtægt, da ska1 han give os en forsvarlig tønde øl eller hvad den er
værd i penge”. Det var altså stadig tilladt at drikke igangsøl ved en ny mands optagelse i lavet.
Og tilsvarende blev der efter dødsfald drukket æresøl:
“Når nogen mand eller kone, som har haft lod i denne bys vedtægt, afgår ved døden, skal den
efterlevende efter gammel sædvane give os alle en god forsvarlig tønde øl eller i stedet dens fulde værdi. Er
det en enkemand eller enke, som dør, skal arvingerne gøre det samme, om ellers den afdødes midler kan
slå til.”
Iøvrigt er der grund til påny at spørge, om bylovens smukke bestemmelser om bødepengenes
anvendelse til salt og tjære er blevet overholdt. Vi ved jo nemlig, at trods regeringens ihærdige
bestræbelser på at komme bøndernes ølgilder til livs, holdt man her på øen i alle tre byer stædigt fast ved
ølgilderne hver søndag eftermiddag sommeren igennem, og det ligger snublende nær at antage, at i hvert
fald nogle at bødepengene er blevet omsat ved disse lejligheder.

Hegn og skel
Af det tidligere citerede dokument fra 1492 fremgår det, hvad de gamle landsbyvedtægter først
og fremmest drejer sig om, nemlig “hegn og gærde og anden nytte og gavn for byen”, med andre ord: det
er bestemmelserne om markfreden, der er det oprindelige og som endnu i de senere bylove udgør
artiklernes grundstamme, kernen i dem, det altafgørende. Sådan er det også i Avernak bylov.
I den gamle landsby havde man fælles græsning. Den foregik 1) på landsbyens fælles overdrev, i
Avernak kaldet Udmarken, 2) på de marker, der periodisk lå til fælled, f.eks. i trevangsbruget hvert tredje
år, og 3) på stubmarkerne om efteråret, når afgrøderne var hjembragt.
Det var af afgørende betydning, at der mellem disse græsninger, hvor dyrene gik frit, og
kornmarkerne var solidt hegnet, og at hegnene til stadighed blev holdt i orden.
Om denne sag handler derfor en lang række at bylovens artikler. Når kvæget skal på græs om
foråret, skal oldermanden give bymændene en frist, inden hvilken de skal have deres ”gærder og stænger “
i orden, og hvis nogen ikke er færdig til tiden, får han en ny frist, men hvis den også overskrides, får han
bøde og skal desuden erstatte den skade, der måske er forvoldt. Hver mand har sine tildelte gærder at
holde. Og hele sommerhalvåret igennem holdes der som allerede nævnt nøje opsyn med gærderne. Hvis
nogen skulle driste sig til at tage stave af anden mands gærde, enten om markerne eller hjemme i byen
omkring haverne, straffes han af øvrigheden som for tyveri. Og naturligvis er det strafbart at ødelægge et
led, der lukker for kornvang eller græsning, eller blot undlade at lukke det forsvarligt efter sig.

Da græsningerne var fælles, var det nødvendigt at fastsætte antallet af dyr, hver gård måtte slå
løs. I Avernak var det 3 heste, 5 køer og 1 kalv for hver halvgård, men præsten, som havde en helgård,
måtte have det dobbelte. Desuden lige mange får og svin for hver halvgård, men præsten dobbelt så
mange.
Eftersom hver lille ås i bymarken var delt op i et stort antal smalle agre, som hørte til hver sin
gård, var det nødvendigt, at alle påbegyndte såvel pløjning som høst på samme tid, og derom indeholder
byloven da også bestemmelser.
En anden følge af de smalle agre og næsten utallige skel var, at man let kom til at pløje eller høste
ind over naboens jord, med eller uden vilje. I sådanne tilfælde skulle der holdes syn, og hvis nogen fandtes
skyldig, måtte han bøde 6 mark til byen.
Ingen må gøre vej eller sti over sin nabos ager. Kører han med tang eller korn eller andet, skal han
søge at køre på sin egen ager fra det sted, hvor han læsser, til rette mark- eller byvej. - Fra alle marker og
færgesteder til og fra byen skal der være en vej så bred, at to vogne kan mødes og køre forbi hinanden. Og
hvert år, når vårsæden er sået, skal oldermanden samle bymændene, og alle skal hjælpes ad med at fli veje.
Og hvad tang angår, som lægges på møddingsteder, skal man holde det på sin egen grund, så man ikke
generer naboen dermed, ej heller sviner bygaden til, “eftersom gader og stræder bør være rene og fri for
sligt”.
Den gensidige solidaritet
Flere af artiklerne i Avernak bylov - som i andre bylove - afspejler den gensidige solidaritet,
der prægede livet i landsbyen.
For eksempel i tilfælde at brand:
Hvis det sker - hvilket den barmhjertige Gud for Kristi skyld nådigt afvende - at en brand
udbryder, da skal hver mand straks, når der tudes i hornet, trommen røres eller der klemtes med klokken,
komme til hjælp med alle sine folk. Hvis den brandlidte, får skade, skal hver mand give ham 2 skæpper
hartkorn, en trave langhalm og et godt bygningstræ og desuden hugge en dag på egen kost, så den
brandlidte kan få sin gård rejst igen. Hvis nogen er uvillig, straffes han med bøde.
Hvis sygdom eller anden ulykke rammer en nabo, skal han have hjælp:
Bliver en af bymændene nødtrængt i høsten, enten af sygdom eller anden modgang, så han
ikke kan få indavlet sit hø eller korn, da skal hver mand arbejde for ham en dag på egen kost eller bøde 24
skilling til byen.
Hvis nogen finder sin nabo eller hans karl på vejen, vognbrøden og nødlidende, skal han
hjælpe ham og ellers bøde 1 mark til byen. Og den, som ser anden mands kvæg eller hest sidde i dynd eller
på anden måde lide nød i mark eller skov, skal straks hjælpe, og magter han det ikke alene, skal han straks
søge byen og melde det til ejermanden.

********************************** blad 6l, ark 5 **********************************
Endog ud over døden rækker sammenholdet:
Når Gud allermægtigste ved døden bortkalder nogen, da skal alle mand, om de er til stede og
ikke har lovligt forfald, følge dem til jorde eller bøde 1 mark. Hvis det er fattige, der dør, skal vi i fællesskab
fremskaffe, hvad der er fornødent til en forsvarlig kiste, og skiftes til det øvrige, nemlig 4 til at gøre kisten
færdig og 4 til at grave.
Man kan også betragte det som udtryk for solidariteten i landsbyen, når det i et par af
artiklerne indskærpes, at når to bymænd er kommet op at nappes eller har fået økonomisk mellemværende, må de ikke gå til tinge med sagen, men skal først forelægge den for oldermanden, som så skal
søge at bilægge striden, enten alene eller med 4 bymænd som bisiddere. - Sådanne opgør skulle altså
såvidt muligt holdes inden for landsbyens egne rammer.
Ikke lutter idyl
Den solidaritet, som de ovennævnte bestemmelser er udtryk for, har undertiden fået senere
slægter til at romantisere livet i den gamle landsby. Man har således talt om, at bylovene afspejler “et
særligt samfund, bondens, præget af sammenhold og hjælpsomhed”.
Det er nok mere realistisk at betragte bestemmelserne om gensidig hjælp i lighed med vor tids
forsikringer, brandforsikring, sygesikring osv. Man vidste, hvad der kunne ramme en selv, og man traf i egen
interesse foranstaltninger derimod. De stadig tilbagevendende bødestraffe til den uvillige vidner da også
om, at fænomenet bør betragtes ganske nøgternt.
At der udover den tvungne solidaritet også har været almindelig, spontan hjælpsomhed i den
gamle landsby, er der naturligvis ingen grund til at tvivle om. Men der har også været så meget andet.
Dette, at man levede så tæt på hinanden, og at man i landbrugsdriften var fælles om så meget, gav rig
anledning til sladder og kiv.
Og når så øllet gik ind, gik det rolige overlæg ud, og spillet var gående. Vi har set eksempler på det
i øens tingbog, men også byloven selv vidner om, at ikke alt i den gamle landsby var lutter idyl. Det gik ofte
hårdt til, såvel på bystævnet som ellers, og en af artiklerne - den er iøvrigt næsten ordret overført fra
Danske Lov - handler da også om “Slaugsmaal”:
Dersom nogen ved bystævne, i marken eller andetsteds i noget samkvem ypper kiv og trætte mod
oldermanden, stolsbroder eller andre, hvem det end er, med blå slag, stavhug, stenshug, nævehug, hårgreb
eller jordskub, bøder han for hver gang 6 mark til byen.
Tyveri kunne også forekomme, og når det indtraf - “hvad Gud forbyde” - skulle alle i byen være
forpligtet til at lade ransage hos sig, “for at den ene ikke mere end den anden skal være mistænkt”.
Det her endog været nødvendigt at have en bestemmelse om tyveri af frugt:
Hvis nogen med list eller kunst og uden tilladelse plukker æbler eller pærer eller anden frugt af
anden mands træer, i eller uden for abildgårde eller haver, da skal han bøde 7 mark til byen og desuden
straffes at herskabet!
Men det kunne gå værre til, i hidsighed eller fuldskab:
Hvis nogen med vilje dræber anden mands kvæg, stort eller lille, med økse, kniv, træ eller andet,
skal han erstatte skaden og desuden angives for herskabet. På samme måde skal man handle med den, der
fjerner en klokke fra ko eller hest, eller afbrækker en hestesko.
- Man må altså sige, at byloven afspejler livet i l700-tallets bondesamfund på godt og ondt. Og ret
beset er det netop det, der gør den spændende. Den er som en dør, gennem hvilken vi træder ind i den
gamle landsby.

Bystævner i øens tre byer
Det er kun Avernaks bylov, der er bevaret, men i Munke og Korshavn har man haft vedtægter af
omtrent samme indhold. Og i alle tre byer har man haft faste pladser - bystævner - hvor bylavene mødtes.
Men hvor?
Hvad Korshavn angår, findes der mig bekendt ingen overlevering om bystævnet. Men der kan
næppe være tvivl om, at det var indrettet på pladsen, der lå nord for byen og hvor også majtræet stod.
Munke er den eneste af de tre byer, der har bevaret sit bystævne. Det bestod nemlig - og består
forsåvidt stadig - af de sten, som ligger rundt om majtræet. Bystævnet bestod nemlig ikke altid - skønt
dette er den almindelige forestilling - af en række fritstående sten, svarende til gårdenes antal og anbragt i
en rundkreds. Bystævnet kunne også være en jordvold, omsat med en stensætning og kaldet “majbænken”.
Og der var andre muligheder: de fritstående sten kunne være anbragt i firkant eller i en lige række.
Det sidste var tilfældet i Avernak. Der lå foran gården Av. 8 (nu Børge Carlsen) en halv snes sten i
antal altså svarende til gårdenes tal. De lå foran gårdlængen, men frit i forhold til denne (var altså ikke
syldsten), og rakte fra gavlen og hen til porten. Det var rå, utilhugne marksten, sådan som det altid var
tilfældet med bystævnets sten (de tilhugne sten, som i vor tid ses i visse bystævner, er forvanskninger. Det
erindres endnu, at hver gård havde sin sten (“Anders Mikkelsens sten”, ”Mortens sten” osv.).
Nøjagtigt hvornår stenene er fjernet, har det ikke været muligt at få oplyst, men det må have
været tæt op mod l920.
Iøvrigt er det et spørgsmål, hvor ofte man har haft brug for disse udendørs bystævnepladser. Det
var jo om sommeren, der hyppigst var behov for at mødes om markfred, græsning osv. Og sommeren
igennem mødtes man hver søndag eftermiddag til ølgildet. Formodentlig er mange afgørelser truffet der, så
ølgildet for en del har fungeret som bystævne.
- I mange århundreder var bylavet med oldermand, bystævne og byvedtægt den afgørende
institution i landsbyen. Det var landbrugsreformerne, der gav bylavet dødsstødet. Da først markerne var
udskiftet og gårdene i mange tilfælde udflyttet, var bylavet ikke længere nogen nødvendighed, og det
sygnede hen.
Nogle steder fortsatte man med ølgilderne, det var således tilfældet her på øen i alle tre byer
indtil begyndelsen af dette århundrede. Og både i Avernak og Munke har traditionerne omkring øens to
majtræer bevirket, at bylavene og oldermandsinstitutionen har overlevet, omend kun som en dekorativ
mindelse om noget, der engang var betydningsfuldt.

********************************************************************************

BLADE

AF

AVERNAKØS

HISTORIE

NR.

62

********************************************************************************

ØENS GÅRDE OG HUSE I l7OO - TALLET
Landskabeligt og bebyggelsesmæssigt havde øen for 200 år siden et ganske andet udseende end i
dag. Med hensyn til bebyggelsen - det landskabelige venter vi med til senere - forholdt det sig således, at
alle gårde og alle huse var samlet i de tre landsbyer. Uden for landsbyernes lukkede verden var der kun een
bygning, kirken.
De tre bykort, der ses på de følgende sider, kan forhåbentlig give et indtryk af landsbyernes
udseende dengang. Avernak-kortet er udarbejdet på grundlag af byens udskiftningskort fra år l800, Munke
og Korshavn er tegnet efter matrikelskort fra 1810, altså ganske vist 10 år efter l700-tallets udløb, men det
har ingen betydning, da der i dette tidsrum ingen forandringer foregik.
Med hensyn til betegnelser på gårde og huse henvises der til den tidligere udsendte liste (hvis den
er gået tabt, kan en ny hentes i præstegården).

Avernak by
Med gårdene i Avernak skete der i l700-tallet ingen forandringer. Såvel ved århundredets
begyndelse som ved dets afslutning var der - foruden præstegården - 10 halvgårde. Det ses tydeligt på
gårdenes grundplaner, at i hvert fald 6 af dem på et tidligere tidspunkt parvis har udgjort helgårde, nemlig
3+4, 5+6 og 8+9.
Med husene forholder det sig ganske anderledes, deres antal blev i århundredets løb stærkt
forøget.
Ved år 1700 fandtes der i Avernak kun to fæstehuse. Det ene var Av.3 hus. Det er formodentlig
det ældste hus på hele øen, idet det i hvert fald går tilbage til l600-tallets begyndelse (se blad 32 og 33).
- Det andet var Av.2 hus, som var oprettet sidst i l600-tallet.
Lidt ind i l700-tallet kom der 3 nye huse til, vistnok alle oprettet mellem 1715 og 1720. Det var
Av.1 hus, Av.5 hus og Av.6 hus.
Alle husene var fæstehuse, så der ved fæstemålets oprettelse skulle betales indfæstning, og
derefter hvert år en husafgift. Det samme gælder de huse, der senere skal omtales i forbindelse med
Munke og Korshavn. Alle husene var jordløse men der var i reglen tillagt dem en lille kålhave.
Avernak by havde dengang to gadekær. Det ene, der lå ud for præstegården, kaldtes simpelthen
“Gadekæret“ og brugtes af gårdene i den nedenbys ende til kreaturvanding. Det andet var det stadig
eksisterende “Pers kær“, det brugtes af gårdene i den ovenbys ende.
Om alle øens tre byer gælder det, at de veje (for Korshavns vedkommende: gyder og slipper), der
førte ud af byen, var lukket med led, så bygaden indenfor dannede et indelukke. Hensigten hermed var
dels, at kreaturerne, som om efteråret blev sluppet løs på marken, ikke skulle søge ind i byen, dels at
svinene, som gik løse på bygaden både sommer og vinter og rodede rundt i alle møddingerne, ikke skulle
rende ud af byen.

Der var 3 led, der lukkede for Avernak bygade, Det ene var anbragt mellem gårdene Av.9 og Av.10
og kaldtes Aleled. Gennem det kom man ud til to veje, nemlig dels vejen ned til bådstedet, dels vejen ud til
Udmarken (Skovvejen). Det andet led stod ved Av.2 hus og hed Østermarksled, idet det førte ud til
Østermarken. Men her gik tillige vejen ud til kirken og videre til Munke. Den nuværende vej til Munke blev
føret anlagt senere. Dog gik der fra Avernaks ovenbys ende en fodsti ud til kirken. - Det tredje led hed
Sønderled og stod ved Av.6 hus. Vejen her førte ud til Lillemarken og Søndermarken.

******************************* blad 62, ark 2 ********************************

Munke by
I Munke var der hele århundredet igennem 5 helgårde og 1 hus. Desuden en degnebolig med
skolestue.
Det enlige hus var Mu.6 hus. Det synes at være oprettet engang sidst i 1600-tallet. I meget lang tid
var dette hus det eneste i Munke. Man vænnede sig derfor i den grad til at kalde folkene i dette hus
”husmanden” og “huskonen”, at man fortsatte dermed længe efter at der ved udskiftningen i 1824 var
kommet flere huse til.

I Munke var der kun et gadekær og det brugtes af alle 5 gårde til kreaturvanding. Gadekæret var
betydelig større dengang end nu, det gik nemlig helt over til gården Mu.3 og dækkede således det areal,
hvor vejen fra Avernak nu fører ind i Munke by. Som allerede bemærket havde vejen fra Avernak til Munke
dengang et andet for1øb og den gik ind i Munke mellem Mu.4 og Mu.5.
Der var 3 led i Munke. Ville man i Nørremarken, måtte man ud gennem Nørremarksgyde og
Nørremarksled mellem Mu.4 og 5.
Ville man i Søndermarken, måtte man gennem Søndermarksgyde og Søndemarksled mellem Mu.2
og 3.
Den tredje mark i byen, som gik fra en linje syd og nord for byen og helt ud til Drejet, kaldes på
udskiftningskort 1825 for Langhåven (i fæstebreve for Drejehuset kaldes den 1827 og 1829 for
Langhovemarken, Drejshusets grund er altså en del af Langhåven), og ud til den kom man gennem
Langhåvengyde og Langhåvenled mellem Mu.1 og 5.

Korshavn by
I Korshavn var der ved 1700-ta11ets begyndelse 5 helgårde og 3 halvgårde. De to vestligste gårde
i byen hørte nemlig dengang sammen og dannede een helgård.
Men i 1713 overlod manden på denne gård den ene halvdel til sin broder, og fra da af og lige til
udskiftningen i 1824 bestod Korshavn by af 4 helgårde og 4 halvgårde.
Der var ingen huse i Korshavn by ved århundredets begyndelse. Der havde i 1600-ta1let været et
gadehus, hvori der boede en skrædder (se blad 33), men det var tilsyneladende inddraget.
I løbet af 1700-ta1let opstår der imidlertid fire fæstehuse i Korshavn. Det første - det er Ko.4 hus oprettes i 1705, da får nemlig Peder Jensen fæste på ”en liden plet jord, kaldet Jørgen Laursens have, hvor
han må lade bygge et hus.”
Det andet er Ko.1. hus, det er vistnok oprettet omkring 1715. Fra omtrent samme tid er
formodentlig Ko.2 hus.
Endelig er der Ko.3 hus. Det er bygget - vistnok i 1783 - på en grund, der hørte til gården Ko.6. Det
var en søn fra gården, der byggede det, da han ikke kunne se udveje for at komme ind i en gård. Eftersom
han selv havde bekostet byggeriet, kom han hverken til at betale indfæstning eller husafgift.
Men i 1793 døde hans broder, der var blevet gårdmand i Ko.3, og husmanden avancerede da til
gårdmand og blev broderens efterfølger, og herskabet overtog huset, så den næste mand dér korn til at
betale både indfæstning og årlig afgift.
Korshavn by var, som det ses af kortet, langt den tættest sammenbyggede. Gårdene var næsten
filtrede ind i hinanden, i det højeste gik der smalle gyder og slipper mellem dem.
Disse gyder og slipper var allesammen imod syd lukket med led, så svinene ikke kunne slippe ud i
marken - Løkken - syd for byen, og kreaturerne ikke gå derfra ind i byen.
Til byen hørte to vandingskær, Østerkær, der brugtes af helgårdsmændene, og Vesterkær, der var
overladt halvgårdene.

****************************** blad 62, ark 3 *********************************
Mellem byen og stranden var der endnu dengang en strimmel land, som var byens
egentlige gade. Her var byens samlingssted, ved majtræet.

Ser vi til slut på øen som helhed for at få overblik over den udvikling, der i århundredets løb var foregået, kommer vi til det resultat, at der med hensyn til gårdene ikke var foregået anden forandring, end at en gård på Korshavn var blevet delt, mens der med hensyn til
husene var sket en forøgelse på 7. Ved århundredets begyndelse var der 22 gårde og 3 huse,
ved dets slutning 23 gårde og 10 huse.
Sammenligner vi nu med det øvrige land, viser det sig, at der i Danmark som helhed
var betydelig flere huse i forhold til gårde. I 1770 har vi en opgørelse på landsbasis, der viser,
at af samtlige fæstere var ca. 60 % gårdmænd, ca. 40 % husmænd. Her på øen var forholdet
på samme tid 72 % gårdmænd overfor 28 % husmænd.
Forskellen skyldes måske i nogen grad, at gårdene her på øen var ret små og desuden
ikke gjorde hoveri, så der ikke i så høj grad var brug for husmændenes arbejdskraft.

FÆSTEFORHOLD
Fæsteskifte
Fæsteskifte ved død - enkens ret
Hvis en fæster el1ers overholdt sine forpligtelser - det vil først og fremmest sige:
betalte landgilde og skatter til rette tid - så havde han ret til at blive siddende ved gården eller
huset til sin død. Han havde altså livsfæste.
Livsfæstet gjaldt også enken. Hun kunne uden videre overtage gården efter mandens
død. Det gjorde hun undertiden, som vi skal se. I reglen overlod hun dog gården til en søn
eller datter (og dennes mand), eller hun giftede sig igen. I sidstnævnte tilfælde måtte hendes
nye mand have udstedt fæstebrev og betale indfæstning.
Men at enken havde ret til at blive siddende ved gården, gav hende i alle tilfælde en
vis magtstilling, der kunne udnyttes på forskellig måde. Vi vil se på nogle eksempler:
I 1728 døde Christen Bertelsen i Munke (Mu.4). Hans enke hed Inger Lauritsdatter.
Hun havde flere børn, og af dem var to af sønnerne gamle nok til at overtage gården. Måske
kunne hun ikke bestemme sig for, hvem af dem hun ville favorisere, i hvert fald blev hun
siddende for fæstet og drev gården. To år efter fik hun den ældste søn anbragt i en gård på
Korshavn, som han fik fæstebrev på 29. april l730.
Samme dag lod hun så den næstældste få fæstebrev på fødegården, men på den
måde, at hun kun oplod gården for ham, han skulle først overtage den, når hun selv døde
eller ville gå på aftægt.
Hun holdt altså fast i tømmerne, og hun slap dem først i 1743 - da gik hun endelig på
aftægt. Hun døde l748. Når hun så længe - 15 år - vedblev at styre gården, skyldes det måske,
at sønnen var drikfældig. Han blev det i hvert fald med tiden. Men årsagsforholdet kan også
være det omvendte: det kan være, at sønnen har søgt trøst i flasken af lutter skam og ærgrelse
over, at moderen ikke ville lade ham komme til.
Omkring 1750 - i den kirkebogsløse tid, så årstallet kan ikke præcist angives - døde
Albret Rasmussen, gårdmand i Mu.2. Enken Anne Christensdatter overtog da gården og
styrede den til 1758, da hun lod sin ældste søn Rasmus Albretsen få fæste på den.
Det varede imidlertid kun 4 år, for i 1762 afstod Rasmus Albretsen gården og fik i
stedet fæstebrev på gården Av.6. Man må formode, han her bøjede sig for moderens stærke
vilje - ellers havde han næppe byttet en helgård med en halvgård. Hvad ville da moderen
opnå? Jo, at få den yngste af sine to sønner ind i fødegården. Så havde hun dem begge
forsørget.
Den 30.december 1762 fik da Christen Albretsen fæstebrev på sin fødegård. Og det var et
fæstebrev uden betingelser, der stod ikke noget om, at han skulle vente med at overtage
gården, til moderen var død eller gået på aftægt. Og det er højst besynderligt, for Christen var
- 15 år og endnu ikke konfirmeret. Det blev han først året efter. Det hele er meget mærkeligt
og temmelig enestående. Og i alle tilfælde har følgen været, at moderen atter i en årrække har
måttet overtage styret. Det er nok ikke faldet hende svært, for hun må have været en myndig
kone, siden hun kunne få herskabet til at gå med til dette arrangement. Hun døde 1775.

******************************** blad 62, ark 4 *******************************

Men lad os følge Rasmus Albretsen til Avernak. Efter at have siddet med en helgård i
Munke måtte han altså nu tage til takke med en halvgård i Avernak - Av.6 - og for at få fæste
på den, måtte han oven i købet gifte sig med en enke, der var 16 år ældre end han selv.
Hun hed Karen Andersdatter, og det er hende, vi nu interesserer os for.
Hun havde først været gift med Anders Pedersen. Han døde 1762, og tre måneder
efter giftede hun sig anden gang - og altså med Rasmus Albretsen. Men Rasmus Albretsen
døde en halv snes år efter, han blev kun 39 år.
Så giftede Karen Andersdatter sig for tredje gang. Den nye mand hed Rasmus Rasmussen og var 19 år yngre end hun selv. Efter to års forløb døde han, og ligesom forgængeren
blev han kun 39 år.
Men Karen Andersdatter var ikke blevet træt. Et par måneder efter giftede hun sig for
fjerde gang. Manden hed Rasmus Nielsen, var fra Stenstrup og var 17 år yngre end hun. Dette
ægteskab blev det sidste - og det længste, det varede i 20 år. 1796 døde Rasmus Nielsen, 62
år gammel. Karen Andersdatter var nu 79 år. Endelig gav hun op og gik på aftægt. I intet af
sine fire ægteskaber havde hun fået børn, så hun overlod gården til en søsterdatters datter og
dennes mand. To år efter døde hun.
I sit første ægteskab havde Karen Andersdatter været gift med en mand, der var 15 år
ældre end hun selv, og hun har formodentlig måttet lade ham råde. Men da han døde, tog
hun revanche. De tre følgende gange, hun gik til brudeskamlen, sørgede hun for at få mænd,
der var betydelig yngre end hun selv - fra 16 til 19 år. De har ikke taget hende af kærlighed,
men for at få et levebred, og de har måttet finde sig i at lade hende råde. Hun var, fortæller
Chr. Knudsen efter de gamles overlevering, et “mandhaftigt fruentimmer”. Hun var en
passioneret piberyger. Og hun pløjede selv. De to ting lod sig i hendes tilfælde godt forene,
for hun kunne slå ild til piben og stadig holde ploven.
At hun også forstod sig på pengesager, fremgår af, at da hun døde som 8l - årig
aftægtskone, efterlod hun sig mere end 300 rigsdaler til deling mellem sine fjerne slægtninge.
Fæsteskifte ved opladelse
Vi har i det foregående hovedsagelig beskæftiget os med fæsteskifte ved død, men har
dog også strejfet den anden nærliggende og hyppigt anvendte mulighed, som var den, at fæsteren i levende live kunne op1ade gården (eller, i sjældnere tilfælde, huset) for en anden og lade
denne få fæstebrev på den.
Disse op1ade1ses-fæstebreve kunne have forskellig form. Den hidtidige fæster kunne
oplade enten den hele eller den halve gård, og opladelsen kunne enten lyde på, at den nye
mand overtog gården straks, eller også at han først fik den i hænde senere, nemlig når den
hidtidige fæster selv besluttede sig til at gå på aftægt eller når han døde. I sidste tilfælde er
fæsteskifte ved opladelse i praksis lig med fæsteskifte ved død, men der er den forskel, at ved
opladelsen har den hidtidige fæster sikret sig, hvem der bliver hans efterfølger.

Også motiverne for opladelsen kunne være forskellige. Den almindeligste grund var
nok, at den hidtidige fæster var blevet gammel og aflægs og ønskede at gå på aftægt eller i
hvert fald at sikre sig en støtte til gårdens drift. En anden grund kunne være, at man, skønt
endnu rask og rørig, ville sikre “arvefølgen” for en søn, stedsøn eller anden slægtning.
Hvis det var en fremmed, man oplod gården for, kunne et opladelsesfæstebrev
undertiden føre til mærke1ige samlivsformer.
I Ko.8 sad i begyndelsen af l700 - tallet Niels Nielsen Juul. Han var to gange gift, og
hans anden kone, Bodil Hansdatter var betydelig yngre end han. I 1730 var Niels Juul blevet
en gammel mand og formodentlig aflægs, han oplod da gården for Bertel Christensen fra
Munke. Fire år efter døde Niels Juul, og Bertel Christensen giftede sig da med hans enke.
Formodentlig har dette hele tiden været meningen, og det må da i de fire år have været et
ejendommeligt forhold mellem de tre: den gamle Niels Juul, den betydeligt yngre kone og
den ligeledes yngre nye mand i gården, af hvilke de to sidstnævnte må formodes at have gået
og ventet på den gamles død.
Fæsteskifte ved fratræde1se og forsiddelse
Der var undertiden tale om en tredje form for fæsteskifte, nemlig derved, at den
hidtidige fæster fratrådte, gården eller huset. Der kunne, som vi skal se, være forskellige
grunde hertil.
Hvis fratrædelsen var fremtvunget af herskabet og skyldtes, at fæsteren ikke havde
opfyldt sine forpligtelser, taler man om forsiddelse.
Undertiden er det svært at skelne mellem fratrædelse og forsiddelse, idet begge parter
- såvel herskabet som den pågældende fæster - var interesseret i at få en forsiddelses-procedure til at forløbe så fredeligt som muligt.
Der var langt flere fratrædelser ved husene end ved gårdene. Vi tager dem hver for
sig, først gårdene.
Den 15. april 1729 fik Peder Jensen fæstebrev på gården Ko.4. I hans fæstebrev
hedder det, at forgængeren, Niels Simonsen” fraflyttede gården formedelst armod”.
Her er der sikkert tale om forsiddelse: manden har ikke kunnet betale sin landgilde,
ej heller sine skatter (som godsejeren var ansvarlig for overfor staten), han er derfor blevet
fjernet.
Peder Jensen, der efterfulgte ham, havde hidtil været husmand i Ko.4 hus.
Men hvor blev Niels Simonsen af? Efter al sandsynlighed flyttede han med sin familie
hen i Ko.4 hus. For dette hus havde Niels Simonsens ældste søn Hans Nielsen just samme
dag - l5.april 1729 - fået fæstebrev på. Et nydeligt arrangement.
En ganske anden årsag havde en fratrædelse i Munke i 1738. På gården Mu.5. sad

Laurits Hansen. Hans fader var død året før, og han havde da fået fæstebrev på sin fødegård,
skønt han kun var 17 år gammel. Meningen var naturligvis, at moderen skulle hjælpe ham at
styre gården de første år. Men året efter fortrød moderen, at hun havde ladet sin søn få fæste
på gården. Nu ville hun i stedet gifte sig, og hendes nye mand fik da fæstebrev på gården.
I dette andet fæstebrev står der, at sønnen Laurits “godvilligt “ har opladt gården for
sin moder og den nye mand. Det er naturligvis en forskønnende omskrivning for, at han er
blevet tvunget til at afstå fæstet. Han fik lovning på en gård i Avernak senere, men heller ikke
den fik han.

******************************** blad 62, ark 5 *******************************
Her har vi altså igen et tilfælde af fratrædelse som følge af en stærk kvindes vilje,
parallelt med det allerede omtalte fra Mu.2, hvor Rasmus Albretsen måtte fratræde gården til
fordel for sin yngre broder.
Et ganske særligt tilfælde har vi i Avernak i 1767. Det var i Klingenberggården, Av.7.
Her var Anders Rasmussen i 1748 blevet mand i gården ved at gifte sig med forrige fæsters
enke Johanne Andersdatter. Ganske vist havde enken en søn, men han var på det tidspunkt
kun 9 år gammel. Han hed Anders Rasmussen ligesom sin stedfader.
Nu gik årene. I Johanne Andersdatters andet ægteskab kom der ingen børn, og det
var klart, at unge Anders med tiden skulle overtage gården. I 1764 oplod stedfaderen da også
gården for ham og lod ham altså få fæstebrev på den, men på den nåde, at han først skulle
overtage den, når stedfaderen døde eller selv ønskede at gå på aftægt.
Denne tilstand varede kun 3 år. I 1767 mødte ridefogeden fra Hvedholm op og meddelte, at eftersom herskabet havde hørt, at den gamle Anders Rasmussen (han var kun 50 år,
men naturligvis gammel i forhold til stedsønnen af samme navn) havde sat sig i gæld, så ville
man nu gøre op med ham for at sikre sig den landgilde, man havde til gode, og tillige for at
sikre sig, at stedsønnen, unge Anders Rasmussen, ikke kom til at overtage en gård, som var
aldeles øde og forgældet.
Der blev nu foretaget en opgørelse af gamle Anders Rasmussens formue og gæld.
Herved viste det sig, at gården var veludstyret og i fuld drift, og han var i virkeligheden slet
ikke i restance for landgilde!
Men han skyldte sin stedsøn og dennes søster tilsammen 103 rigsdaler i arv efter
deres fader, og derved endte den samlede opgørelse med et underskud på - 13 rigsdaler.
Han blev nu spurgt, om han var i stand til at udbetale stedbørnene deres penge,
hvilket de forlangte. Det var han ikke i stand til, og dermed var spillet tabt. Han måtte
“frivilligt“ afstå gården til stedsønnen og ydmygt bede ham om aftægt for sig selv og konen
imod at love, at han ville yde alt det arbejde på gården, han var i stand til.
Vi har her en fratrædelse, som formelt foretages af herskabet som en forsiddelses-forretning, men reelt er en aktion fra stedsønnens og steddatterens side med det formål at få en
stedfader sat ud af spillet. - Stedsønnen fik iøvrigt ikke megen glæde af sin barske fremfærd,
han døde 2 år efter, kun 30 år gammel.
Hvad nu husene angår, så var der i alt 9 tilfælde af fratrædelse eller forsiddelse.
Af dem var der 3 husmænd, der fratrådte, fordi de havde fæstet andet hus på Fyn,
ligeledes 3, der kvittede deres huse, fordi det var lykkedes dem at blive gårdfæstere, og 1, der
rømte fra sit hus - det var den i blad 59 omtalte Laurs Pedersen.
Tilbage bliver 3 tilfælde, der kan have drejet sig om forsiddelse, men det siges ikke
direkte i noget af tilfældene.
I l752 fæstede Laurs Rasmussen Mu.6 hus efter sin broder Peder, der “godvillig”
havde afstået det. Andetsteds fra ved vi, at Peder Rasmussen havde haft det meget fattigt. Han
har altså måttet give op, men om det var herskabet, der fik ham ud, eller han virkelig frivilligt
trak sig tilbage, er ikke til at sige.
Noget lignende er tilfældet ved fæsteskifte i Av.1 hus i 1756, hvor den hidtidige fæster
har fået “tilladelse til at kvittere det”. Og endelig i Ko.4 hus i 1774, hvor fæsteren var svagelig
og “forlangte” at blive “entlediget”.

Stiller vi fæsteskifterne op i de her nævnte grupper, ser det sådan ud:

Gårde
ved dødsfald
ved opladelse
ved fratrædelse
og forsiddelse
I alt

Huse

antal
37
43

i procent
44 %
51 %

antal
13
7

i procent
45 %
24 %

4

5%

9

31 %

84

29

Til overstående opgørelse skal det bemærkes, at der i virke1igheden foreligger 33
fæstebreve på huse. I et af tilfældene er det imidlertid umuligt at afgøre, til hvilken gruppe det
skal henregnes, og i 3 tilfælde drejer fæstemålet sig om nyoprettede huse, altså ikke om fæsteskifte. Derfor er kun 29 fæstemål med i opgørelsen.

Hvem var det. der fæstede?
Familiefæste
Som tidligere bemærket herskede der i Danmark livsfæste. Derimod ikke arvefæste.
En fæster kunne altså ikke gøre krav på at få en slægtning - søn, datter el. lign. - som sin efterfølger. Men det var meget almindeligt, at dette skete, og særlig almindeligt var det måske på
småøerne, i hvert fald var det her på Avernakø så almindeligt. at man kan sige, der her på øen
i praksis herskede familiefæste, i hvert fald hvad gårdene angår. Til familiefæste regner man
også de ti1fælde, hvor den nye fæster gifter sig med den forriges enke.
Af den følgende opstilling ses hyppigheden af de forskellige former for familiefæste:

Gårde
ægteskab med enken
søn
datter
andet slægtskab
uden slægtskab
I alt

antal
27
29
9
15
5
85

i procent
31,8 %
34,1 %
10,6 %
17,8 %
5,9 %

Huse
antal
4
12
0
6
8
30

i procent
13,3 5
40,0 %
0,0 %
20,0 %
26,7 %

******************************** blad 62, ark 6 *******************************
Her skal det bemærkes, at når der anføres 85 fæstebreve på gårde, skønt der i
grunden kun er 84, skyldes det, at der er en fæster, der er med i optællingen to gange, idet
han både gifter sig med en enke og er broder til hendes afdøde mand.
Det interessanteste ved ovenstående optælling er familiefæstets næsten fuldstændige
dominans, hvad gårdene angår. Næsten 95% af samtlige gård-fæstebreve er udtryk for familiefæste under en eller anden form.
På baggrund af forholdene andetsteds i landet bliver det høje familiefæste–tal særlig
forbløffende, for dér androg familiefæsterne i reglen omkring 50 %.
Hvad er årsagen til den voldsomme forskel?
Derom kan man vistnok kun skønne. Det kan måske tænkes, at eftersom gårdene
her på øen var ret små, var herskabet mere tilbøjelig til at lade folk selv råde. Det kunne også
tænkes, at øens isolerede beliggenhed i forhold til godskontoret bevirkede, at man fra godsets
side ikke blandede sig i så meget.
Det ser virkelig ud til, at der har været en tradition for en vis selvrådighed. Vi har
allerede set eksempler på det hos de meget myndige kvinder, der har været omtalt. Det kan
også nævnes, at man i flere tilfælde lavede arrangementer gårdene imellem – f.eks. på den
måde, at “hvis min datter kan få din søn og derved blive kone i din gård, så må din søn få min
datter og blive mand her i gården efter mig.”
Et par eksempler:
I 1769 giftede den tidligere nævnte Christen Albretsen sig med Anna Gregersdatter,
og hun blev dermed kone i gården Mu.2.
Til gengæld giftede Anna Gregersdatters broder Rasmus Gregersen sig året efter med
Christen Albretsens søster Maren Albretsdatter, og hun blev derved kone i gården Av.8.
Begge ægteskaber var utvivlsomt arrangeret ved samråd mellem Christens og Marens
moder på den ene side og Annas og Rasmus’s forældre på den anden.

Christen Albretsen var altså nu gift med Anna Gregersdatter. Hun døde i 1799.
Samme år indgik Christen Albretsen, som nu var 52 år, påny ægteskab. Han giftede sig med
den 50-årige Karen Jakobsdatter, som sad på gården Ko.5 og nylig var blevet enke efter sin
anden mand.
Med dette ægteskab mellem Christen Albretsen og Karen Jakobsdatter var der, fortæller Chr. Knudsen, en dobbelt hensigt.
For det første var det aftalen, at Christen Albretsen skulle have sin søstersøn Rasmus
Albret Rasmussen ind i Ko. 5, som Karen Jakobsdatter jo nu flyttede ud af, og for det andet
aftaltes det, at Karen Jakobsdatters søn Hans, som endnu kun var 14 år gammel, til sin tid
skulle have en af Christen Albretsens døtre til ægte og derved overtage gården Mu.2. - Og
begge dele gik efter planen.
Når så indviklede arrangementer lod sig føre ud i livet, forstår man bedre, at
familiefæstet her på øen dominerede i den grad.
Når blot landgilde og skatter blev betalt til tiden, blandede herskabet sig åbenbart så
lidt som muligt i arvefølgen.

Hjemmefødninge og fremmede
Det er vistnok en almindelig forestilling, at det først er i vort eget århundrede, der er
foregået en betydelig indvandring ti1 øen udefra.
Det er ikke rigtigt. Også i l700–tallet kom der mange fremmede hertil, ikke blot som
karle og piger, der rejste igen, men også som fæstere af gårde og huse.
Når procenttallet på familiefæster alligevel - trods denne indvandring - ligger så højt,
hænger det sammen med det allerede tidligere nævnte forhold, at man til gruppen “familiefæste” også regner de tilfælde, hvor en fremmed opnår fæste ved at gifte sig med den forrige
fæsters enke.
I skematisk opstilling ser forholdet således ud:

Gårde
fedt på øen
fremmede
I alt

antal
68
16
84

Huse
i procent
81 %
19 %

antal
28
5
33

i procent
85 %
15

De fremmede kom fra Sydfyn og øerne:
Af gårdmændene kom 3 fra Drejø, 3 fra Ulbølle sogn, 2 fra Vester Skerninge sogn, 2
fra Aastrup sogn, 1 fra Skarø, Bjørnø, Taasinge, Vester Aaby sogn, Hundstrup sogn og Stenstrup sogn.
Af husmændene kom 1 fra Lyø, Skarø, Taasinge, Ærø og Fyn.
Gårdmandssøn eller husmandssøn - social glidning
Fra hvilket socialt lag kom fæsterne? Kunne husmandssønner blive gårdmænd? Blev
gårdmandssønner husmænd?
Ved opgørelsen heraf må vi se bort fra tilflytterne, hvis sociale oprindelse ikke er
klarlagt.
Vi har da 68 gård-fæstemål, vi ved besked med. Af disse 68 gårdfæstere er de 63
gårdmandssønner, de 3 er husmandssønner og de 2 er degnesønner. Med andre ord: gårdene
har praktisk talt været forbeholdt gårdmandssønner.
Mere broget er billedet, når det drejer sig om husene. Vi har 27 hus-fæstemål, hvor vi
kender fæsterens sociale oprindelse. Af disse 27 husfæstere var de 13 husmandssønner, 12
var gårdmandssønner og 2 var sønner af indsiddere. Når så forholdsvis mange gårdmandssønner blev husmænd, hang det naturligvis sammen med, at der ikke var gårde nok at få i
fæste. Så tog man til takke. Desuden var det meget nemmere at komme ind i et hus, det
krævede så godt som ingen startkapital i form af indfæstning og udstyr.
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(fæsteforhold, fortsat)

Indfæstning, landgilde og hoveri
Indfæstning
Indfæstningen var det beløb, man måtte betale til herremanden for at opnå fæste på
en gård eller et hus.
For en af øens halvgårde måtte man, såvel i Avernak som på Korshavn, ved
århundredets begyndelse betale 50 rigsdaler. Senere, da kornpriserne steg, fulgte indfæstningerne med, så halvgårdsindfæstningerne kom på 60 rdl.
For helgårdene måtte man naturligvis betale mere. For en helgård på Korshavn lå
indfæstningen i begyndelsen af århundredet på 80-90 rdl, ved dets slutning på 120 rdl. Dyrest var gårdene i Munke. Allerede i begyndelsen af århundredet betaltes der fra 100 til
160 rdl i indfæstning dér, ja, i 1705 måtte Rasmus Pedersen endda af med 200 rdl for at
komme ind i gården Mu.3.
Desværre har vi ingen oplysninger om indfæstningernes størrelse i Munke ved
århundredets slutning.
I sjældne tilfælde kunne der opnås et nedslag i indfæstningen.
Således betalte Lars Rasmussen i 1787 kun 20 rdl for at få fæste på sin fødegård Av.5.
Grunden var, at han året før havde betalt fuld indfæstning for en gård på Korshavn, der var
blevet opladt for ham. Nu var imidlertid hans broder, der havde fået fødegården, død, og Lars
foretrak da at vende hjem. Det kostede ham en ny indfæstning, men altså stærkt modereret.
Et andet eksempel:
I 1789 betalte Søren Nielsen kun 50 rdl for at komme ind i sin fødegård Av.1. Moderationen på 10 rdl skyldtes, at han påtog sig at sørge for sin broder Peder, der var “stum og
vanvittig”.
— Også for husene betaltes der indfæstning. Ved århundredets begyndelse var det
nogle få rigsdaler, senere i reglen 10 rdl.
Alt i alt var det betragtelige summer, godset fik ind på denne konto. Og jo hyppigere
fæste - skifterne indtraf, desto flere penge kom der jo i kassen, så den gamle regel her havde
gyldighed, at den enes død er den andens brød.
Således havde Rasmus Andersen i maj 1718 fæstet Av.5 og givet 50 rdl i indfæstning.
Han døde imidlertid den 8. december samme år. Og straks derefter, den 20. december, fæstede Mikkel Andersen fra Ulbølle gården, og godset tjente igen 50 rdl.
Stort set må man dog sige, at Avernakø ikke var specielt indbringende i denne henseende. Folk sad nemlig længere ved deres gårde og huse her end de fleste andre steder.
Fæsteperiodernes gennemsnitlige længde var her på øen 29 år for gårdenes vedkommende,
27 år for husenes, og det er 5-10 år mere end normalt.

Mange sad meget længe ved fæstet. Der var 6 gårdmænd og 4 husmænd, der sad
mere end 50 år. Allerlængst sad Lars Rasmussen i Mu.3, men det havde sin særlige forklaring. Han var født 1732. Allerede da han var 24 år gammel, fik han - i 1756 - fæstebrev på sin
fødegård, dog således, at faderen oplod den for ham. Lars Rasmussen var imidlertid en både
dygtig og magtglad mand, så han har nok snart taget styret.
Året efter at han havde fået fæstebrevet, giftede han sig. I ægteskabet kom der to
børn, en søn og en datter. Det var nærliggende, at sønnen — Rasmus hed han — skulle overtage gården. Men det kom han til at vente længe på.
Sagen var, at han i 1786 begik den uhyre dristighed at sætte sig op mod faderens vilje.
Han giftede sig nemlig med en gårdmandsdatter fra Vester Aaby. Hvad faderen havde imod
dette ægteskab, forlyder der intet om, måske var det bare det, at han ikke selv havde arrangeret det. I hvert fald lovede han, at sønnen ikke skul1e få gården, så længe han selv levede.
Og han holdt ord - næsten. Årtierne gik, Rasmus’s første kone døde, og han giftede
sig igen, denne gang efter faderens ønske, men lige meget hjalp det, Rasmus måtte stadig gå
som karl hjemme i gården. ”Gam1e Lars“ rundede de 70, de 80 og de 85, men stadig - og
stædig - holdt han tømmerne fast. Endelig gav han op. Den 2.marts 1818 lod han sønnen få
fæste på gården. To måneder efter døde han, 86 år gammel.
Regner vi tiden fra han selv havde fået fæstebrev, havde han siddet ved gården i 62 år.
Til gengæld fik sønnen kun 4 år. Han var 61, da han endelig blev mand i gården, og 4 år efter
døde han.
Landgilde og hoveri
Mens indfæstningen var et beløb, der betaltes een gang for alle, var landgilden en
afgift, som herremanden hvert år skulle have for brugen af gården og jorden.
I tidligere tid blev landgilden hovedsagelig ydet i naturalier - mest korn, men også
f.eks. lam, gæs, høns eller fisk - og kun for mindstepartens vedkommende i penge. Og således
var det endnu i 1700-tallet de fleste steder.
Men adskillige steder - og ikke mindst på de små øer, hvorfra transporten af varer var
besværlig - var forholdet i l700-tallet blevet det omvendte: de gamle naturalie-ydelser var stort
set blevet omsat til tilsvarende penge-ydelser. Hvis der stadig ydedes naturalier, var det kun i
små portioner.
På denne måde var det også gået her på øen: hovedparten af landgilden ydedes i
penge, en mindre del i gryn, ærter og ål.
Vi har to jordebøger fra 1700-tal1et med angivelse af hartkorn og landgilde for hver af
øens gårde. Jordebøgerne er fra 1765 og 1785. Af dem fremgår det, at der på et eller andet
tidspunkt siden den store matrikel af 1688 er sket en omrebning af jorderne med det formål
at gøre alle halvgårdene i Avernak indbyrdes lige store, alle helgårdene i Korshavn indbyrdes
lige store osv. Derved opnåede man en forenkling af landgildeydelser.
Landgilde blev da:

Fra hver halvgård i Avernak:
Fra hver helgård i Munke:
Fra hver halvgård i Korshavn:
Fra hver helgård i Korshavn:

Penge
10 rdl 2 mk
17 rdl 0 mk
9 rdl 0 mk
18 rdl 0 mk

Gryn
1 skp
2 skp
1 skp
2 skp

Ærter
1 skp
2 skp
1 skp
2 skp

Og desuden skulle hver af de fem gårde i Munke yde 20 røgede ål, og enhver af de
andre gårde på øen skulle levere en otting (1/8 tønde) saltede ål.
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Hvis man nu omregner naturalierne til penge og sætter det samlede beløb i forhold til
gårdenes hartkorn, kommer man til det resultat, at man her på øen betalte mellem 5 og 6 rigsdaler om året i landgilde for hver tønde hartkorn.
Det var rigtignok betydelig mere end de fleste andre steder. Men forklaringen er, at
der i pengeafgiften er inkluderet en afløsning for hoveri, man betalte altså noget mere, men
slap til gengæld for hoveriet.
På en gård i Horne (som jo også hørte under Hvedholm) måtte en fæstebonde, der
sad i en gård af samme størrelse som en af gårdene i Munke, møde hver 14. dag med heste og
plov (eller vogn, harve) og gøre en dags arbejde på hovmarken, desuden måtte han en dag om
ugen undvære sin karl til arbejde på Hvedholm, og hver l4. dag sin dreng eller pige.
Alt det var fæstebønderne på Avernakø fri for Hvor langt denne frihed for hoveri går
tilbage i tiden, kan ikke med sikkerhed ses af kilderne, muligvis har den altid været der, men i
l700-tallets anden halvdel er den klart bevidnet, for dér kaldes landgildepengene i fæstebreve
“landgilde og hovningspenge”, og der tages forbehold: ”så længe hovningen for penge
forundes”.

Helt fri for arbejdsydelser var øens gårdmænd dog ikke. I samme fæstebrev, som
ovenstående citat er hentet fra, står der, at “Rejser og sø-ægter i herskabets tjeneste og med
sammes betjente skal han uden vægring forrette efter rigtig tur og omgang med sine bymænd
og øvrige beboere der på øen”.
Det siges ikke, hvor ofte han skal være forpligtet til f.eks. at hente ridefogeden i Dyreborg og bringe ham tilbage igen, men i l800-tallet fastsættes det til højst 4 gange om året.
Hvad husmændene angår, ydede de ikke landgilde, da de ingen jord havde, i stedet
betalte de huspenge, i reglen 1 eller 2 rigsdaler om året. I lighed med gårdmændene gjorde de
ikke hoveri, men forrettede søægter.

FAMILIEFORHOLD
Fæstemål og ægteskab
Når man havde fået fæstebrev på en gård eller et hus, så giftede man sig, det var i
hvert fald det almindelige. I mange tilfælde havde man jo opnået fæstet på betingelse af
ægteskab, hvad enten det nu var en enke, en datter eller en mere eller mindre fjern slægtning
af den forrige fæster, man havde forpligtet sig til ægteskab med.
Også i andre tilfælde hørte fæstemål og ægteskab normalt sammen, men der var dog
adskillige undtagelser. I forrige blad blev der således fortalt om flere enker, der blev siddende
for fæstet i en årrække og drev gården på egen hånd.
Det kunne altså lade sig gøre at være alene om en gård.
Det kunne også lade sig gøre for en mand: I 1780 mistede Niels Sørensen, Av.1, sin
hustru. Han var på det tidspunkt 54 år, og det normale ville have været, at han havde giftet sig
igen. Det gjorde han imidlertid ikke, han valgte at drive gården videre alene.
Helt alene var han dog ikke, for han havde – foruden fem sønner – en datter, som
ved moderens død var 21 år. Anne Marie hed hun. Hun gik nu i sin moders sted.

Niels Sørensen døde i 1788. Hans initialer NSS og årstallet 1768 ses stadig i en
bjælke over en dør i gården, formodentlig som en erindring om en ombygning eller udvidelse:

Niels Sørensen efterfulgtes af sønnen Søren Nielsen, og med ham står vi over for et
endnu sjældnere tilfælde: skønt vel installeret i sin fødegård undlod han at gifte sig. Anne
Marie fortsatte med at føre hus. Den ualmindelige situation blev dog ikke af lang varighed, for
i 1792 omkom han. Han havde sammen med en morbroder været sejlende til Søby, på hjemvejen forliste de.
Der er to tilfælde af ugifte husmænd. Den ene er Lars Hansen. Han sad i l1år som
fæstehusmand i Av.1 hus. Hans moder førte hus for ham. - Den anden er Hans Olsen i Ko.l
hus. Ham vender vi tilbage til senere.

Trolovelse og vielse
Bortset fra de ovenanførte og enkelte lignende tilfælde var det som sagt sådan, at når
man havde fået fæste på gård eller hus, så giftede man sig.
Men først måtte man troloves.

Trolovelsen var en kirkelig handling, der foregik hos præsten og var så bindende, at
den kun kunne hæves ved en slags skilsmissedom. Ved trolovelsen skulle to pålidelige mænd
være til stede. De skulle ved deres underskrift i kirkebogen bevidne, at de to, der agtede at
indgå ægteskab, også opfyldte betingelserne derfor.
Den ægteskabsbetingelse, der voldte mest besvær, drejede sig om for nært slægtskab.
Bestemmelserne var i denne henseende meget strengere dengang end i vore dage. Fætter og
kusine måtte ikke gifte sig, ja, ikke engang næstsøskendebørn. Det er let at forestille sig, at den
sidste bestemmelse måtte volde store vanskeligheder i landsbysamfund, hvor kommunikationen med omverdenen var begrænset og indgifte derfor altid en nærliggende mulighed.
Og særlig vanskeligt måtte det blive på en ø som denne, både som følge af isolationen
og som følge af, at man ved fæstemåls oprettelse netop lagde vægt på slægtskab.
Til alt held kunne næstsøskendebørn opnå dispensation ved at ansøge kongen derom. Det kostede i reglen to rigsdaler, som skulle betales til det nærmeste hospital. Og dér må
man sige, at Odense hospital havde grund til at være glad for Avernakø, for der kom – som
det altså kunne ventes – mange ansøgninger herfra. I perioden 1664-1717 blev der f.eks. givet
147 dispensationer til Fyns stift, som dengang foruden Fyn med omliggende øer også omfattede Lolland og Falster. Af disse 147 var de 6 fra Avernakø – en helt uforholdsmæssig høj
andel.
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Når trolovelsen var i orden, skulle der hengå så lang tid inden vielsen, at der 3 søndage kunne lyses i kirken, for at enhver, der havde kendskab til forhold, der forhindrede
ægteskabet, kunne få lejlighed til at protestere. Det var dog yderst sjældent, noget sådant
skete, men den l3. oktober 1776 måtte enkemanden Mikkel Rasmussen i Avernak for anden
gang troloves med pigen Kirsten Rasmusdatter. Efter deres første trolovelse den 25. august var
det nemlig kommet for en dag, at pigen var en niece af Mikkel Rasmussens afdøde hustru, og
en sådan forbindelse var ikke tilladt. Der måtte da søges kongelig bevilling, som da også blev
givet.
Det var højst forskelligt, hvor lang tid man lod gå mellem trolovelse og vielse, som
regel dog mellem en og tre måneder, men ikke sjældent længere tid, helt op til et år.
Hvad vielsesdagen angår, var forholdene helt anderledes end nu. Lørdag, som nu er
den foretrukne dag, var helt udelukket. Langt de fleste bryllupper blev holdt på søndage eller
andre helligdage. Kun en fjerdedel blev fejret på hverdage, og her var mandage og onsdage de
foretrukne.
De trolovede måtte “ej søge seng med hverandre, før end de er viet sammen i kirken”. Sådan stod der i Danske Lov, og det officielle syn på sagen var altså, at de trolovede
skulle være afholdende, de måtte ikke engang bo under tag sammen. Hvis trolovede folk
søgte seng sammen, skulle det straffes, og i endnu højere grad var naturligvis samliv før trolovelsen strafbar.
Men dette officielle syn stødte hårdt sammen med den århundredgamle betragtning,
som gik ud på, at trolovelsen var ægteskabsstiftende og gav lov til samliv, ja, at enhver forbindelse, som var indledt uden formaliteter, blev legaliseret ved senere trolovelse og bryllup.
Så indgroet var disse anskuelser, at bestemmelserne i Danske Lov simpelthen ikke
lod sig gennemføre. Man ville have gjort alt for mange mennesker æreløse. Praksis blev
derfor, at man overhovedet ingen ophævelser gjorde, selvom det ved det første barns fødsel
viste sig, at det var undfanget før trolovelsen, ja, børn af trolovede mødre blev døbt som ægtefødte og moderen behandlet som om hun var ægteviet hustru.
Ser vi på forholdene her på øen, viser det sig da også, at i de ægteskaber, hvor der
blev børn (og det er jo de eneste, hvor vi kan konstatere noget vedrørende dette forhold), var
samlivet indledt før vielsen i en tredjedel af tilfældene. Og i hvert fjerde af alle ægteskaber
med børn var forholdet endog indledt før trolovelsen. Vi har f.eks. et tilfælde fra en gård i
Munke, hvor trolovelsen sker den 20. marts 1757, vielsen fejres den 22. juni, og det første
barn døbes den 10. juli. – Eller en gård i Korshavn, hvor trolovelsen holdes den 28. august
1762, brylluppet fejres den 3. oktober, og det første barn døbes den 24. oktober.
Som sagt, sådanne forhold var normale og gav ingen anledning til ophævelser. Men i
1787 opstod der på en gård i Avernak et forhold, som blev yderst pinagtigt for – præsten:
En trolovelsessag fra Avernak
I april måned 1785 havde Rasmus Rasmussen, 25 år gammel, fået et fæstebrev på sin
fødegård Av.5, som faderen havde opladt for ham. To år efter, den 20. april 1787, blev han
trolovet med en jævnaldrende pige, Maren Rasmusdatter fra Korshavn, og hun flyttede straks
hen i gården til ham. Imidlertid skete der det, at Rasmus Rasmussen, som nu havde overtaget
gården - forældrene var gået på aftægt - sidst i juni måned b1ev syg af de farlige sprinkler, en
slags plettyfus, og efter 14 dages sygdom døde. Han blev begravet den 10. juli, næsten samme
dag som brylluppet skulle have været holdt.

Det var jo sørgeligt. Men Maren trøstede sig snart. Hendes afdøde fæstemand havde
nemlig en broder, Lars Rasmussen. Han havde ganske vist et års tid før fæstet en gård på
Korshavn, men da nu både fødegården og broderens fæstemø blev ledige, flyttede han hjem
til Avernak.
Og den 24 juli, 14 dage efter begravelsen, fik præsten besøg. Det var Lars og Maren,
der kom for at bede om trolovelse den følgende søndag.
Det nægtede præsten. For nu var han kommet slemt i vinden.
Sagen var jo, at Maren under sin første trolovelse havde boet under tag med sin fæstemand. Det var nu ikke det værste. Ganske vist var det forbudt, men trods forbudet så almindeligt, at ingen drømte om at gøre noget ved det.
Nej, det pinlige spørgsmål var: hvad var der foregået? Enhver vidste jo, at når to unge
trolovede boede under tag sammen, så trak det ene det andet med sig.
Det antydede præsten over for Maren, men hun bedyrede, at hun ikke havde været i
seng med Rasmus. Ja, hun tilbød at aflægge ed derpå i vidners nærvær.
Det frabad præsten sig. Han var bange for at blive medvirkende til en mened, så stærk var
hans mistanke. Og de unge selv bidrog ved deres adfærd til at styrke ham i mistanken. For de
ikke bare ønskede trolovelsen den følgende søndag, de ”trængte ind på ham” for at få den
fuldbyrdet. Deres hastværk var mistænkelig.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Syndefaldet. Tegningen på næste side er en gengivelse af et træsnit fra anden halvdel
af 1700-tallet, trykt af Hinrich Luckander i Haderslev.
Sådanne primitive træsnit blev solgt på markederne og spredtes over hele landet. Et
af eksemplarerne nåede til Korshavn. Det har - sammen med et tilsvarende billede af Evas
skabelse - siddet på indersiden af låget i en standkiste i Ko.8.
Når billedet bringes her, i sammenhæng med teksten til dette blad, er det for at
minde om den fordrejning af begreberne synd og syndefald, som i hvert fald lige op til vore
dage har været så almindelig, nemlig at synd og syndefald først og fremmest har med det sjette
bud at gøre, altså med forholdet mellem kønnene.
Når man tænker på, hvordan forholdene var i 1700-tallet - og før den tid, - er det i
grunden ikke så sært, at fordrejningen kunne opstå. For når man havde stjålet eller bedraget
eller slået ihjel, så fik man med den verdslige øvrighed at gøre, men når man havde bedrevet
hor, fik man med præsten og biskoppen at gøre, og når der skulle fældes dom i sager om hor
og skilsmisse, så var det tamperretten, man blev dømt af, og tamperretten var en kirkelig domstol under ledelse af biskoppen.
Når det altså var kirken, der tog sig af sager vedrørende det sjette bud, måtte det ligge
snublende nær at drage den slutning, at så var det overtrædelserne af det sjette bud, der i
særlig grad var syndige.
Man må altså sige, at kirken selv har bidraget stærkt til den ovennævnte fordrejning af
begreberne ”synd” og ”syndefald”. Og det er slemt. For en stærkere forvrængning af Jesu lære
kan næppe tænkes.
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Jamen, hvorfor gjorde præsten så stort et nummer ud af den sag? Var det de unges

moral, han var så bekymret for?
Slet ikke. Det var langt alvorligere sager der stod på spi1. Sagen var, at hvis Maren og
Rasmus havde været i seng sammen og Maren som følge deraf allerede var gravid, så betragtedes forbindelsen som et fuldbyrdet ægteskab, og så ville præsten ved at trolove og siden vi
Maren til den afdødes broder komme til at begå en grov lovovertrædelse, for der stod i Danske Lov, at en kvinde ikke måtte gifte sig med sin mands broder, og det var en af de ægteskabsgrader, der ikke blev givet dispensation for.
Og hvis nu Maren var gravid, og præsten havde måske hørt rygter i den retning, så
ville det jo til sin tid komme for en dag, og så ville præsten komme slemt i knibe. For det var
ham, der havde ansvaret for, hvem han viede.
Derfor sendte han de unge bort med uforrettet sag og skrev i stedet til biskoppen i
Odense. Men heller ikke han turde tage ansvaret og sendte sorteper videre til kancelliet i
København.
Og kancelliet resolverede, at “da fæstemøen bevidner, at hun ikke er frugtsommelig
med den afdøde”, kunne præsten trolove hende med afdødes broder, og det gjorde præsten
så, og den 7. oktober 1787, på 18. søndag efter trinitatis, blev de viet.
Men de følgende måneder gik præsten nok og glædede sig over sin forsigtighed. For
da forandrede Marens skikkelse sig kendeligt. Og den l6. marts 1788 fødte hun en dreng.
Barnet var altså efter al sandsynlighed undfanget i juni 1787, lige før hendes første fæstemand
blev syg. Men sket var sket, præsten havde sin ryg fri, ingen gjorde iøvrigt ophævelser, og
drengen blev døbt Rasmus efter sin rigtige fader, men i kirkebogen indskrevet som søn af
Lars Rasmussen.

Kontante ægteskaber
Når man indgik ægteskab, drejede sagen sig efter alle solemærker at dømme ikke så
meget om gensidig sympati som om at komme ind i en gård eller - hvis man ikke kunne gøre
sig håb om andet - i et hus.
Var det unge mennesker, der skulle giftes, var ægteskabet næsten altid arrangeret af
forældrene. Vi har set et par eksempler på dette i forrige blad, under ”Familiefæste”. Ganske
vist kunne forældre ikke hindre deres søn eller datter i at gifte sig med den, de ønskede, men
det patriarkalske familiemønster var så grundfæstet, at det var yderst sjældent, nogen vovede
at sætte sig op imod det, og straffen for en sådan opsætsighed kunne være hård, som vi har set
i tilfældet Rasmus Larsen i Mu.3. Han bestemte selv, hvem han ville gifte sig med, til gengæld
fik han lov til at gå som karl i sin fødegård, til han var 61 år gammel.
Men var man først gift, var sagen en ganske anden. Man var da ved ægteskabet blevet
mand eller kone i en gård eller et hus, og hvis ens ægtefælle så døde, havde man – også i de
tilfælde, hvor man endnu var ganske ung – fuldstændig myndighed til at bestemme over sit
næste ægteskab.
Men også i disse tilfælde synes det næsten altid at have drejet sig om kontante hensyn.
For den, der sad i gården eller huset, drejede det sig om at få en medhjælp (og måske en stedfar eller stedmor til et kuld børn). Og for den, der kom ind i gården eller huset, drejede det
sig om at få foden under eget bord.
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Hurtige ægteskaber
Anden- og tredjegangs ægteskaber var ret almindelige. Sad man i en gård eller et hus
og ens ægtefælle døde, giftede man sig hyppigt påny, og det skete ofte meget hurtigt.
Ganske vist hed det i en forordning fra 1752, at man ikke burde gifte sig påny, før der
var gået et år efter forrige ægtefælles død, men der var gjort en undtagelse for dem, der “for
deres nærings skyld” ikke kunne klare sig uden en ægtefælle, og dertil regnede man fæstebønder og husmænd.
Det havde sikkert også været umuligt at få forordningen overholdt på landet, hvor
man havde et overordentlig nøgternt syn på ægteskabet - et syn, der formentlig kan aflæses af
følgende eksempler, der kunne suppleres med mange andre:
Den 5. november 1772 blev gårdmand Rasmus Albretsen i Av.6 begravet. Godt en
måned efter, den 14. december, blev der holdt skifte efter ham, og da havde hans enke, den
tidligere omtalte Karen Andersdatter, allerede en ny fæstemand i gården.
Anders Klingenberg i Av.7 blev begravet den 3l. marts 1769. Ikke engang 14 dage
efter rykker en ny mand ind i gården, og i hans fæstebrev står der, at han skal ægte enken.
Forholdet var dermed etableret, og enken og den nye mand kunne roligt vente med brylluppet til 2 juli.
Den 20. april 1767 døde Bodil Hansdatter i Ko.8. Fem dage efter blev hun begravet.
Enkemanden Simon Olsen lod ikke mere end 14 dage gå, så trolovede han sig med Anne
Albretsdatter. Ja, formodentlig gik der ikke engang 14 dage, før det nye samliv blev indledt,
for omkring den 20. januar næste år gjorde Anne barsel.

Store aldersforskelle
De mange anden- og tredjegangs ægteskaber førte ofte til store aldersforskelle parterne imellem. Og disse aldersforskelle havde en tendens til at forplante sig til de følgende ægteskaber. Hvordan dette skal forstås, fremgår bedst af et eksempel, og vi vælger at blive i den
gård, som lige har været omtalt, Ko.8.
En ægteskabskæde
1
I Ko.8 sad fra 1684 Niels Nielsen Juul. Han var gift med Karen Mortensdatter. De to
var formodentlig nogenlunde lige gamle, men kirkebogen er i øvrigt sparsom med oplysninger
på denne tid.
2
I 1717 døde Karen Mortensdatter. Niels Juul, som nu må have været mindst 53 år
gammel, giftede sig da anden gang, og med den 26-årige Bodil Hansdatter fra Avernak. Der
var altså en aldersforskel på mindst 27 år i dette ægteskab.
3
1734 døde Niels Juul. Bodil Hansdatter giftede sig da påny, med Bertel Christensen
fra Munke. Han var født i 1699 og dermed 7 år yngre end hun.
4
1748 døde Bertel Christensen. Bodil Hansdatter giftede sig da for tredje gang. Hun
var nu 56 år. Den udvalgte var fra Ko.1 hus, hed Simon Olsen og var 27 år gamme1 - altså 29
år yngre end sin brud.

5
1767 døde Bodil Hansdatter 75 år gammel. Der er ikke så meget at sige til, at Simon
Olsen, der i sit første ægteskab var blevet gift med en enke, der var mere end dobbelt så gammel som han selv, nu tog revanche og giftede sig anden gang med en pige, der var 21 år yngre
end han selv, nemlig Anne Albretsdatter fra Munke, født 1742.
6
1775 døde Anne Albretsdatter. Året efter giftede Simon Olsen sig for tredje gang,
denne gang med Karen Gregersdatter fra Avernak. Hun var født i 1736 og 15 år yngre end
han.
Her standser den lange ægteskabskæde. 1802 døde Simon Olsen, 81 år gammel.
1808 døde Karen Gregersdatter, 72 år.
- Da Simon Olsen var død, giftede hans datter sig med Niels Hansen, som allerede
1789 havde fået opladt gården, men tilsyneladende først nu fik lov at overtage den. Han var
iøvrigt 16 år ældre end sin hustru og havde i sin tid stået fadder til hende.
Vi ser altså det mærkelige, at denne gård i 118 år, fra 1684 til 1802, er i hænderne på
een ægteskabskæde. Ægtefæller forgår, men ægteskabet består. Ikke på noget tidspunkt i
disse 118 år får en ny generation lov at komme til.
Vi ser også, hvordan disse gentagne ægteskaber fører til store aldersforskelle, i tre af
tilfældene 27, 29 og 21 år.
Der kunne nævnes mange andre tilfælde. Det mest drastiske eksempel på aldersforskel i l700-ta11et er fra Avernak:
I 1790 døde Morten Skibsbygger i Av.6 hus. Han blev 70 år. Hans 5 år ældre enke
hed Maren Hansdatter (hun lever endnu i øens erindring under navnet “Ma’ Ski’bygs”).
Da der var gået 5 år, var Maren blevet ked af enkestanden. I 1795 gik hun for anden
gang til brudeskamlen. Det var et bryllup, som der blev talt en del om på øen, for bruden var
80 år og brudgommen 35.
Han hed Rasmus Olsen, og han regnede naturligvis med snart at blive enkemand.
Men hun snød ham, hun blev 97! Den 28. september 1812 gav hun omsider op. Efter 17 års
ventetid var Rasmus Olsen endelig fri. Tre måneder efter giftede han sig med en pige, der var
14 år yngre end han.
- Naturligvis var det også i 1700-tallet sådan, at ægtefællerne ofte var nogenlunde lige
gamle, men sammenligner vi med forholdene i vort eget århundrede, er forskellen alligevel
tydelig. I 1700-tallet var der en gennemsnitlig aldersforskel i ægteskaberne på 10-11 år, i de
første 30 år af dette århundrede en gennemsnitlig forskel på godt 4 år.

Kun få børn
Det vistnok en almindelig forestilling, at der i ”gamle dage” blev født mange børn i
ægteskaberne – at altså familierne gennemgående var børnerige. Det passer imidlertid ikke
for 1700-tallets vedkommende. Her på øen blev der i anden halvdel af 1700-tallet indgået 70
ægteskaber. I disse 70 ægteskaber blev der tilsammen født 189 børn, altså et gennemsnit pr.
ægteskab på mellem 2 og 3 børn.
Dette lave tal hænger for en del sammen med det ovenfor omtalte fænomen: at der
hyppigt var så store aldersforskelle mellem ægtefællerne. I de ægteskaber, hvor det var den
kvindelige part, der var til års, var børn jo udelukket, og vi ser da også, at af de 70 ægteskaber
var de 22 barnløse. Men selv i de 48 ægteskaber, hvor der kom børn, var tallet ofte lavt. Der
var 9 ægteskaber med kun 1 barn, 7 ægteskaber med 2 børn og 11 ægteskaber med 3 børn.

******************************** blad 63, ark 6 *******************************
Naturligvis var der familier med mange børn. Et enkelt ægtepar fik endog 11. Det var
Hans Hansen og Anne Jørgensdatter i Av.3. De blev gift 1779. Ægteskabet varede 29 år og
blev afbrudt ved mandens død i 1808. De første 20 år af ægteskabet blev for hende en uendelig lang række af svangerskaber. Børnene blev født l779, 80, 83, 85, 86, 89, 9l, 93(tvil1inger),
97 og 99.
Af disse 11 børn var der 4, der døde som små. Og af de 189 børn, der ialt blev født i
anden halvdel af l700-tallet, var der 27, der døde som helt små, og yderligere 14, der døde
mellem 2-års-alderen og konfirmationen.
Der var med andre ord kun 148 børn, der nåede at passere konfirmationsalderen eller 2 for hvert ægteskab.
En følge af det forholdsvis lille børnetal og de mange børnedødsfald var, at befolkningstallet kun viste en svag stigning. I 1769 havde øen 220 indbyggere. I 1787 var tallet endog
dalet til 215. Ved den følgende folketælling, i 1801, var det dog steget til 234.

“Storfamilier “
En anden af de almindelige forestillinger om ”gamle dage” går ud på, at man dengang
levede i “storfamilier”. Ved dette begreb forstår man vel i almindelighed, at 3 generationer
bor under tag med hinanden - bedsteforældre, forældre og børn, - hvortil yderligere på landet
kommer karle og piger.
Men storfamilierne var ikke det almindelige. Der var 23 gårdmandsfamilier på Avernakø. Hvis vi lægger folketællingen i 1787 til grund, kommer vi til det resultat, at der var
13 familier, som bestod af forældre og børn
3 familier, som bestod af fæsteren og hans kone plus en eller to af deres forældre, og
3 familier, hvor fæsteren og hans kone var alene.
Der var altså 19 familier, som ikke var storfamilier i den her nævnte betydning, og af
dem var endda de 6 uden børn.
Så er der 4 familier tilbage, og deraf er kun een, hvad man kan kalde en “ideel” storfamilie, det er i Ko.6, hvor Peder Hansen og hans kone sidder som gårdfolk med deres to
børn på 4 og 1 år og med mandens forældre som aftægtsfolk. I de andre 3 tilfælde mangler en
af forældrene, eller der er kun een af bedsteforældrene. - Men altså i hvert fald højst 4 “storfamilier” af 23.
Men naturligvis var husstandene betydelig større end nutildags på grund af tyendet
(som det jo hed). Det almindeligste folketal var 3, i reglen 2 karle og 1 pige. Men undertiden
nøjedes man med 2, og da helst 1 karl og 1 pige. Der var dog 3 gårde, hvor man havde 4
tjenestefolk, og et enkelt sted, i Av.9, havde man endog fem, 2 karle og 3 piger, men de var
allesammen børn af konen i gården. I det hele taget var det meget almindeligt, at voksne børn
tjente hjemme i gården, indtil det lykkedes dem at blive gift og få foden under eget bord.
Hvad husmandsfamilierne angår, så var storfamilierne dér endnu sjældnere. Af 16
husmands- og indsidderfamilier var der i 1787 kun een, hvor tre generationer levede sammen,
det var i Ko.2 hus, hvor Peder Andersen på 51 år og hans kone Birte Kirstine Pedersdatter på
36 boede med deres 3 børn og mandens moder, der var 80 år gammel.
Ellers var familierne i husstederne gennemgående meget små. I 6 tilfælde bestod de
blot af mand og kone, i Av.2 hus boede endda en enke alene, og husmanden i Ko.1 hus var,
som tidligere fortalt, ungkarl. Hans Olsen hed han. Han var dog ikke alene i huset for han
havde 2 ægtepar boende som indsiddere, og det ene af ægteparrene havde en 13-årig søn, så
der var sådan set hele tre ”familier” i det lille hus på 6 fag.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Tegningen på foregående side: Låg til Varmebækken, messing, 1709. Her fra øen
(Mu.4). Smukt dekoreret og perforeret. Motivet – et hjerte (kærlighedens symbol), hvor op af
der gror en busk eller et træ med blade, blomster og frugter (livets træ?) – er enkelt og smukt
– og kendt andre steder fra i europæisk folkekunst.
Man fyldte bækkenet med gløder, som blev lagt i aske for at dæmpe varmen og
hindre, at der gik ild i sengetøjet. I datidens utætte og dårligt opvarmede boliger har varmebækkenet været en kær ven.
Tilhører Jørgine Jørgensen, Faaborg.

