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Indledning.
Naar jeg igennem efterfølgende lille Skrift skal søge at
give et Billede af de skiftende Tiders Vandring hen over
Stenderup Sogn og dets Befolkning, fra den ældste kendte
Tid og op til vore Dage, da kan denne Fremstilling kun
blive i nogen Grad fuldstændig, idet Kilderne, hvoraf det
hele er samlet, er saa spredte og splittede, at der kun med
stort Besvær kan tilvejebringes Materiale til et saadant
historisk Skrift. At Forholdene med Hensyn til Kildeskrif
terne som nævnt er saa spredte og besværlige, er egentlig
ganske forstaaeligt, idet Stenderup Sogn som hørende til
en Grænse-Landsdel har været undergivet en saadans
urolige Forhold i alle administrative Grene.
De otte slesvigske Sogne, som blev lagt ind under
Kongeriget Danmark ved Fredsslutningen efter Krigen
med Tyskland 1864, og hvortil Sdr. Stenderup hører, har
deres Arkivforhold i en meget miserabel Orden, eller Uorden
om man vil, idet der findes Arkivsager vedrørende Sogne
nes Administration spredt i Danmarks Arkiver samt i
Nordtyskland og Holsten, saaledes i Rigsarkivet i Køben
havn, Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, Landsarkivet
for Sønderjylland i Aabenraa, i Udlandet særlig i Kiel og
Altona. Desuden findes der sikkert en Del spredte paa for
skellige Administrations-Kontorer i Haderslev Amt, hvor
til de otte Sogne hørte indtil 1864. Naar nu For
holdene er saaledes, skulde man mene det naturligt, at alle
Arkivsager vedrørende de nævnte otte Sogne samledes,
enten i Viborg, hvortil Sognene nu hører som en Del af
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Vejle Amt, eller i Aabenraa, hvor de maaske historisk set
snarere hører hjemme.
Jeg er klar over, at Sognets Historie burde være samlet
og skrevet af en Indfødt, som var opvokset og havde levet
sit Liv blandt Befolkningen, og der var da ingen, der bedre
kunde have udført dette Arbejde end afdøde Førstelærer i
Stenderup, P. H. Berg, der havde lagt hele sit travle Livs
Arbejde og Virke her i Sognet igennem mere end et halvt
Aarhundrede. Foruden Lærergerningen havde Sognets Be
boere overladt Berg mange af Kommunens betroede Poster,
saaledes var han i mange Aar Sekretær for Sogneraadet
samt Regnskabsfører for Kommune, Mejeri, Brugsforening,
Sygeplejeforening m. m. Igennem alt dette havde Berg
faaet et meget indgaaende Kendskab til Befolkningens
Familie- og Ejendomsforhold, som gik langt tilbage i
Tiden. Det manglede da heller ikke paa Opfordring til
Berg om at paatage sig Arbejdet hermed, men han und
slog sig altid af Mangel paa Tid hertil.
Naar nu jeg forsøger at gøre det, er jeg paa det rene
med, at det kun vil blive ufuldstændigt, men dog bedre,
end hvis der slet intet blev gjort i saa Henseende. Igennem
mit fleraarige Arbejde med Sognets Sager som Sogneraadsformand har jeg fattet en stor og levende Interesse
ogsaa for alt, hvad der hører Fortiden til her paa Stedet,
og jeg mener, at det er et Savn, at der ikke findes en sam
let Fremstilling med Traad fra Fortid til Nutid, saaledes
at den enkelte Sognebeboer let tilgængeligt kan faa Op
lysning om mange Ting vedrørende vore Forfædres Liv
og Færden.
Til at give en Karakteristik af Beboerne og deres Leve 
vis for ca. 150 Aar siden er anvendt et Uddrag af „Rhodes
Beskrivelse af Haderslev Amt 1775“. Forfatteren, som har
været Præst i denne Egn, men senere blev forflyttet til
Lolland, har brugt mange Sammenligninger mellem Folk
og Forhold i Haderslev Amt og Lollikernes Land, hvilket
dog ikke forringer Beskrivelsen, men tværtimod gør det
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hele mere anskueligt og fornøjeligt. Ligeledes har jeg
brugt en Del af Rhodes historiske Optegnelser om udstedte
Forordninger samt Aarstal for Begivenheder af historisk
Interesse her paa Stedet. Dernæst er brugt Uddrag af
I. Nissen Hjerndrups „Haderslev Amt 1840“, Optegnelser
Vedrørende Amtet, men liggende et lille Aarhundrede efter
Rhodes Beskrivelse. Det undgaas ikke, at der herved bliver
nogle Gentagelser, men jeg har ment, det kunde have sin
Interesse at se en Fremstilling, der ligger noget nærmere
op imod vor Tid. løvrigt er der indsamlet og anvendt Op
lysninger fra Rigsarkivet, Landsarkiverne i Viborg og
Aabenraa samt det stedlige Sogne- og Præstegaardsarkiv,
af hvilke særlig sidstnævnte har indeholdt langt de rig
holdigste Oplysninger. Af mundtlige Ting har jeg faaet
en Del fra Sognets Beboere, hvorfor jeg her benytter Lej
ligheden til at sige Tak.
Fort
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HISTORIENS SANG
Som dybest Brønd gir altid klarest Vand,
og lifligst Drik fra dunkle Væld udrinder,
saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand

ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder.
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang;

læg Øret ydmygt til dens Rod forneden:

Aartusind toner op i Graad og Sang,
mens Toppen suser imod Evigheden.

Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat,
i Flinteøksen efter Harvens Tænder,

i Mosefundets Smykke plumpt og raat,
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog

har gjemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade;

nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog,

og løfte mig en Flig af Livets Gaade.

Endnu en Stund, saa dræer den danske Rug,
mens Lærken trilrer, og Graagjøge kukke.
Du Pusling-Land, som hygger dig i Smug,

mens hele Verden brænder om din Vugge,
mod dig vort Haab og Manddomsdrømme gaar,

naar Landsbyklokken signer dine Strande,
naar Aftenrøden højt i Skyen staar

og sænker Fredens Korstegn paa din Pande.
Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst,

naar du, mit Land, min Stamme, frit maa leve,
og skjønne Sange paa den danske Røst
maa frie, stærke Sjæle gennembæve.
Da staar en ny Tids Bonde paa sin Toft

og lytter ud mod andre Lærkesange,
mens Himlen maler blaat sit Sommerloft,

og Rugen gulnes tæt om Vig og Vange.
Jeppe Aakjær 1917.
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Sognets Historie.
Stenderup Sogn, et herligt Udsnit af vort Fædreland,
hvor Naturen har ødslet med sin Rigdom paa mange Maader. De smilende Kyster fra Skamlingsbanken langs Lille
bælt til Midten af Kolding Fjord danner en yndig Ramme
om de tre Sider af Sognet, den fjerde Side, mod Vest,
grænser til Sdr. Bjært Sogn. De store Statsskove, væsentlig
bestaaende af Bøg, langs med Kolding Fjord i Nord og
et Stykke af Østsiden udgør et smukt Læbælte, foruden
hvad de i Forening med Kyststrækningen afgiver af pragt
fulde Udsigtspunkter. Hør hvad en uhildet Beskuer udtaler
(Achton Friis i De Jyders Land): Fra den nære Strand
under Skovbrynet er der Udsigt over det smalle Bælt til
Fænø med dens Kalv — og til Fønsskov Odde, som tager
sig langt smukkere ud herfra end fra det bekendte, nord
ligere beliggende Løverodde. Her er simpelthen pragtfuldt
ved denne Kyst. Det berømte Svendborgsund stilles langt
i Skygge af dette, her er friere, mere aabent — det er mere
Saltvandskyst.
Det var Udsynet fra Kysten til nærmeste Naboer paa
den anden Side af Vandet, men vender man Blikket ind
over Landet, møder Øjet i Forgrunden det mest afveks
lende Syn af selve Stenderup Sogns Natur. Marker ved
Gaardene indrammede i Tavl af de levende Hegn, Skov
kupler af forskellig Form og Størrelse er strøet rundt om
ved Ejendommene, den friskgrønne Engstrækning, om Som
meren spættet af Høstakke og løsgaaende Kreaturer. Men
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lader man Øjet gaa videre imod Vest og Sydvest , standses
Udsynet af den mægtige Bakkeaas, som Skamlingsbanken
med Udløbere danner; her er kraftige Linjer i Landskabet,
der maler et herligt Billede til denne Side, idet man ser
den mægtige Kuppel — Højskamling — i hele sin Højde,
113 Meter fra Vandfladen til Toppen med Stenstøtten og
Flagstangen. Bakkesiden er for det meste skovdækket og
giver Aaret rundt et skønt Syn med sine skiftende Farver
i de forskellige Aarstider og ikke mindst om Vinteren, da
Toppen til Tider kan være sneklædt, naar alt det om
givende er friet for Sne.
De levende Hegn, der findes her overalt som paa hele
Østkysten af Sønderjylland fra Kolding Fjord til Flens
borg Fjord, skal have et lille Kapitel for sig. Disse Hegn,
der her i Stenderup i det væsentlige er af blandet Beskaf
fenhed med Hensyn til Bevoksning, er simpelthen vid
underlige for Øjet, vel nok særlig om Foraaret, naar den
Rigdom af Buske og Ranker, hvoraf de fleste stammer
direkte fra Naturens Haand, udfolder hele deres Skønhed af
Blomster og Farver. Alene af den Grund har Hegnene for
mentlig deres Berettigelse, men det kan der naturligvis
tvistes om, idet mange Mennesker ikke er i Stand til at
se denne Naturens Rigdom for bare praktiske Hensyn.
Men lad os en Gang se paa den praktiske Side af Sagen:
Dengang vore Forfædre for omkring 150 å 200 Aar siden
„podede og gierdede“, som det hedder i de gamle Papirer
fra den Tid, har de sikkert hermed forbundet gavnlige
Hensyn. Under og efter Udskiftningen, da hver Mand fik
tildelt sine egne Marker, viste det sig nødvendigt at frede
og indhegne disse, hermed skete den Opsætning og Plant
ning af Hegn omkring hver eneste Løkke, som de Ældre
iblandt os endnu kan huske fandtes. Den udvidede, mo
derne Driftsmaade, med udstrakt Brug af Maskiner, har
gjort det nødvendigt at fjerne saa godt som alle Indre hegn, hvorimod de ydre Hegn om Ejendommen, d. v. s.
imellem Naboer og ud til Vejene, endnu i det væsentlige er
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bevaret. At disse Rester har en Mission som lægivende og
dermed i nogen Grad holder paa Fugtigheden, er der vist
ingen Tvivl om, alene af den Grund bør disse Rester af
levende Hegn absolut fredes. Det er vist særligt de til
flyttede Øboere, der har et skævt Øje til disse Hegn, de
kan ikke se for dem, og derfor skal de væk.
Men foruden al denne Naturskønhed rummer Sognet
ogsaa Realiteter i Form af nogle af Landets bedste Jorder
og gode Enge; naar hertil saa kommer et godt og gunstigt
Klima, kan der jo egentlig ikke ønskes ret meget mere af
jordiske Goder. Ikke underligt, at det gamle Mundheld
har kunnet opstaa, som siger: „Den, der har drukket af
Stenderup Bæk, vil ikke væk“.
Oprindelsen til Byens Navn menes at ligge ca. 1100 Aar
tilbage i Tiden. Da Landsbynavne med Endelsen —trup —
eller —drup — i ældre Form —thorp — stammer fra Tiden
omkring Aar 800, kan Oprindelse og Navn formentlig føres
tilbage til denne Periode eller den tidlige Middelalder.
Navnet, som det stavedes dengang, har da været Stenthorp
eller Stendorp, dette er da i Slutningen af Middelalderen
forandret til Stendrup eller Nør Stendrup, som det benæv
nes i gamle Papirer fra Aarene omkring 15—1600-Tallet.
Langt senere er Navnet atter forandret til det nuværende
Stenderup eller Sdr. Stenderup, som er Byens og Sognets
officielle Navn efter 1864.
Da der kun findes denne By i Sognet, skal kun lige
nævnes nogle Navne paa spredte Bebyggelser ude i Sognets
Yderkreds: Varmark, efter gammel Skrivemaade Vormark,
Stenderupskov eller GI. Aalbo, Mørkholt Huse, Frydenborg
Huse, Moshuse og Vestermarken, men disse har sikkert
gennem Tiderne ogsaa været ude for Navneforandring.
Hvorledes Stenderup Sogn har set ud i Oldtiden og den
tidlige Middelalder, kan man kun slutte sig til, da der selv
følgelig ikke findes Kortoptagelser gaaende saa langt til
bage i Tiden. Spørger man derfor, hvordan saa her ud for
op imod 2000 Aar siden, maa man tage Fantasien til Hjælp
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og dernæst betragte de Oldtidslevninger, som her endnu
findes i de mange Gravhøje og Stenalderbopladser, hvoraf
der endnu er tydelige Spor. Her som andre Steder er disse
gamle Minder om vore Forfædre op igennem Tiderne del
vis udslettede og ødelagte, og det ligger nær at antage, at
de store Sten, der har været anvendt til Opbygning af de
aartusindgamle Gravpladser, senere, da Menneskene be
gyndte at bygge Stenhuse, har afgivet et fortrinligt Bygge
materiale hertil. Terrænet her i Stenderup og nærmeste
Omegn er forholdsvis stenfattigt, kun i den nu fredede
Strandkant findes stadig en Del Sten. Naar man betragter
de nuværende Bygninger her i Sognet, vil man se, at der
findes Masser af store og veltilhugne Kampesten brugt
som Grundsten, Trappesten m. m., ja selv Kirken, hvor
hele Skibets og Korets Sydside samt Apsis er opført af
stbre kvadrerede og tilhugne Granitsten, indeholder sand
synligt Materiale, der tidligere har været brugt af vore
Forfædre. Det kan siges, at det er en værdig og smuk
Brug, der dér er gjort af Stenene i Kirkebygningen, men
det havde dog været interessant, hvis nogle af de gamle
Gravpladser var blevet bevaret for Eftertiden.
Af gamle Oldtidsmonumenter, som er optalt 1886, fand
tes dengang ca. 75 dels Dysser, dels Gravhøje, men saa
godt som alle er sløjfede eller forstyrrede. Der findes i
Sognet nu kun ét fredet Oldtidsminde, nemlig Roeshøj.
Vilde man prøve at konstruere et Kort over Stenderup
Sogn, som det efter foreliggende Materiale har set ud for
op imod to Aartusinder siden, maa man ogsaa tage i Be
tragtning de dybe Indskæringer, sikkert delvis sejlbare,
der fra Lillebælt i Øst og Mosvig i Syd har delt Sognets
sydøstlige Side i større og mindre Halvøer. Ved Gravning
i de nuværende Engstrækninger, som angiver den davæ
rende Form af de nævnte Indskæringer, finder man, at
det er gammel Havbund, man her har med at gøre, idet der
under et senere dannet Tørvelag er aflej ret Strandsand og
Sten samt Muslingeskaller og Lag af raadden Tang.
10

Sognet har i Oldtiden været dækket af Skov og Krat
overalt, hvor ikke Vandet har dækket Bunden; i Kanten
af Engstrækningerne findes mange Egestammer nu dæk
ket af et Tørvelag, alle væltet ud efter med Toppen ude i
Engbunden. I Krattet har der været Lysninger, hvor den
Tids Mennesker har haft Bopladser og Begravelsespladser,
særlig langs Kystranden. Terrænet har sikkert afgivet en
fortrinlig egnet Plads til Stenaldertidens Jæger- og Fisker
befolkning, omgivet af Vand, som det var paa tre Sider og
med dybe, sejlbare Indskæringer. Sandsynligt har Eng
strækningen paa begge Sider af Solkjær Aa været vand
dækket helt ind i Bjært Sogn, saaledes at Stenderup den
gang har bestaaet af to Dele — Varmark for sig og det
øvrige Stenderup Sogn Nord og Øst herfor med Forbindelse
(Vadested) ved den nuværende Møllebro. Ja, selv Pladsen,
hvor Byen nu ligger, har været adskilt af Vand helt om
igennem Stenholt, hvilket Bunden ogsaa her viser ved at
indeholde Sten, Grus, Strandsand og Muslingeskaller. Af
Beskrivelser fra den historiske Tid er det af Interesse at
læse, hvorledes Præsten Rhode 1775 omtaler Egnen:
Hertugdømmet Slesvig (hvortil Stenderup Sogn hørte)
var i Middelalderen inddelt i Sysseler, hvoraf BarvidBaring- eller Borgsyssel udgjorde det senere Haderslev
Provsti med 34 Kirker. Denne Inddeling i Sysseler til
skrives Kong Harald Blaatand, som døde Aar 980, og var
en gejstlig Inddeling. Længere tilbage i Tiden bliver det
vanskeligt at beskrive dette Stykke Land. Den cimbriske
Halvø er Jyllands gamle Navn, hvorfra omtrent 150 Aar
før Christi Fødsel dette Lands Indbyggere forskrækkede
det mægtige Rom. Disse gamle Beboere menes at bestaa af
en Blanding af Sachser, Angler og Jyder, Anglerne ud
vandrede til England af Skræk for de øvrige Beboere,
Jyderne rykkede fra Nørrejylland i deres Sted og begyndte
at bygge og dyrke Jorden. Alle Byernes Navne vidner om,
at det danske Sprog, og intet andet, brugtes i disse Egne.
Forhen har der i Haderslev Amt været adskillige privi-
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legerede adelige Godser, men disse blev indløste senere af
Hertug Hans og af Kongerne med Undtagelse af nogle
enkelte. Indbyggerne staa sig i Almindelighed vel, hvortil
ogsaa Fællesskabets Ophævelse i Aarene 1739—40 især
bidrog, da over tusinde Løkker blev indrettede med Grøfter
og levende Gjærder. De have adskillige Friheder, særlig er
de fri for den store Kvægtold, nemlig 5 Rdl. for et Par
Stude, som Jyderne maa betale i Kolding, hvis de vil drive
Handel med dem i de tydske Provinser. Deres Skatter,
Skattekorn og Fourageleverance er lagt efter Plovtal, og
denne Plov-Takst er sat saa lemfældig, at naar det regnes
ud til Hartkorn, har man her kun en Tønde Hartkorn at
betale af, hvor de danske Bønder har 27,5 Tønder at betale
af paa lige meget og lige god Jord. Hans Majestæt Kongen
lader begge Hertugdømmer regjere ved en Statholder, som
fra 1768 er Prinds Carl af Hessen. Amtmanden i Haderslev
har den første Undersøgelse af alle Sager, der kommer for
Retten og afsiger Dom alene, hvis ikke Sagen ønskes for
Værnething inden seks Uger. I Værnethinget i hvert Her
red sidder Herredsfogden, Ridefogden, otte Tinghørere
eller Stokkemænd, to Sandemænd og Tingskriveren. Amts
forvalterens Embede er at indkassere den aarlige Pligt og
Landgilde, Skovbøder, Træ, Udvisningspenge, Indersters
Skat, Magasinkorn m. m. De er tillige Kirkeskrivere ved de
aarlige Kirkeregnskaber. Husfogden udskriver alle Vogne
til Ægtkørseler, han har Opsyn over alle kongelige Ejen
domme, Veje, Broer, kgl. Fæsteskove og Medopsyn over
Skovbetjentene. Ridefogden indkasserer den maanedlige
Contribution og hvad af Plovtallet og Kongen paabydes:
Furage, Landtransportpenge m. m. De er til Stede ved alle
Ting, Vurderinger, Syn, Skifte og Delingssager og føre
Overinspektion over Bøndergodset. Herredsfogderne ere i
hvert sit Herred Justitiari, Overformyndere, Skifte- og
Delingsforvaltere. (Endvidere beskriver Rhode Haderslev
Amts Land og Folk, som han bedømte Forholdene i 1775).
Dette store Stykke Land, som her efter sin Størrelse og
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Tilstand saa nøje som muligt haver været, gøres Læserne
bekendt. Dets naturlige og politiske Fordele gøre, at Ind
byggerne leve med mindre Bekymring og beherske større
Rigdomme end i andre af Danmarks Provinser. Paa dette
Amts vestre Side er Jordens Overflade næsten jævn, men
mod Østen snart nedrigere, snart højere Ager og Skov —
Grund, hvorimellem ses Moser og Enge, hist og her gennemskaaret af Aaer og Bække.
I Amtets vestre Side er endeel øde Lyngheder, og disse
løber heel igiennem fra Jyllands norderste Spidse giennem
hele Holsteen. Naar disse Heder undtages, er Jordbunden
her overalt god og frugtbar til Korn-Avl, Høebiering, Skov
og Have-Vækster. Jorden er en Blanding af den sortegraa
Muld, som stikker sielden dybere end et Qvarteer til en
halv Alen, helst i Dalene. Somme Steder falder Jorden
mere sandet, andre Steder mere leeret; og Markerne ere
til hver Bondegaard saaledes deelte, at Jorden faar Hvile
i tre til fire Aar, og derefter bærer den Rug, Byg, Havre,
Erter og Boghvede (sielden Hvede for Rug). Rugen saas
ey gierne før Mortens-Dag, at den ey for Vinteren skal løbe
for høyt i Veyret, hvorover Aksene ey blive rige. Bygget
bliver her høstfærdig paa femten Uger, efter at det er
saaet, men deres fireraddet Byg er ikke nær saa reel og
giftigt, som vores toraddede i Laaland. Deres Havre be
høver meest femten Uger og Boghvede fjorten Uger at
modnes udi. Sielden giver deres Korn over 5te Korn paa
Tærskeloen. Deres Rug er ellers tyndere paa Skal end Laalands og giver hvidere Meel. Erter vokser især paa den
østre Side meget gode, men deres Heeste faae ikke Lov til
at æde dem om Vinteren som i Laaland, men de sælges.
Af de graa Erter (som man kalder Laalands Rosiner) avles
ingen her. Bonden har Jord nok; een Mand med en halv
Plov — det er meget lidt over 5 Tdr. Hartkorn — saaer i
tre Marker ti Tønder Korn i hver, og desuden græsser over
tive Stykker Hornqvæg. Bonden behandler her sin Jord
ligesom i Nørre Jylland og Fyen, og det behøver altsaa
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ingen Beskrivelse. Af Kommen, Humle, Pateter, Nødder,
Augurker, Asparges og sligt sees ikke mange Steder noget;
thi faae her i Landet legge Vind derpaa, undtaget noget af
Præsteskabet. Bøndernes Havevækster ere meest Kaal,
Porre, Salat, Roer etc., men Æblefrugt legge de utrolig
Flid paa, og alle poder og planter Frugttræer. Tørvemoser
ere her nogle Steder saa rige, at de ved fornuftig Hushold
ning aldrig udtømmes, saasom især imellem Wonsild og
Colding, item i Gram og Haderslev Herreder og ved RibeKanten. Her fattes og ikke Skove, især i Haderslevhuus
Lehn store og velbegroede, over hvilke at have Opsyn
Kongen lønner Ridere og Fogeder.
I Tørning Lehn ere de derimod mangfoldige ødelagte, og
de endnu paa Hederne forefindende Blomster — som
trientalis, nemor, Anemone etc. bevidne, at her haver til
sin Tjd været Mængder af Skov; endskiønt Skove burde
her altid tiltage, saasom ingen Præst maa vie et Mandfolk
til en Brud, førend han beviser at haver plantet nogle
Eeger og et vist Tal Bøgetræer; men de stille allene Amt
manden Caution, at det skal skee ved Leylighed, og naar
har man Leylighed til det, som skal interessere det Almin
delige? mine Læsere! ja de fleste planter aldrig. D. Pontoppidan klager, og alle klager — at de unge Egetræer til
Plejle, Svøbeskafte og sligt mere bortstiæles. ja, der gaar
mere bort end det; thi hvor bliver de skiønne Elleskove af,
hvoraf man vist kunde have alt til Brænde? Bønderne
svarer: vi skal jo have Hegning, men hvorfor lægge I ikke
Vind paa Pile til Hegning, som Laalænderne, og grave
Grøfter? Olden paa Skovene er Kongens og sættes aarlig
til Auction. En Bondes Indslagtning her bestaar i eet,
høyt to, Slagtenød, eller en Stud (som veyer gierne ni til
ti Lispund Flæsk) høyt to, nogle Faar og Giæs. Han be
høver og ikke at indslagte saa meget som den danske
Bonde, der maa holde fleere Folk til at bestride Hoveriet
ved Herregaardene; og de Kongelige gamle Adelsgaarde
her har Bonden intet videre med at giøre, end at holde
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Giærder vedlige om Hov-Markerne. Disse bemeldte Kon
gens Gaarde, som have været gamle Adelssæder, ere Resten
aldeles frie fra at yde Tiende eller Hartkorns og Ploves
qvartale Kongelige Skatte. Af Klæde og andre Tøy Manu
fakturer burde her i Henseende til Egnens overmaade lette
Levemaade anlegges nogle; og jeg begriber ikke, hvorfor
sligt ey skeer. Var Værket ikke for vidtløftigt, er jeg vis
paa, Fruentimmeret her havde straks Courage dertil, men
de maa lade det blive ved at forarbeyde mange 100 Alen
af det fine og grove Vadmel, Hvergarns og stribet Tøy,
Hør- og Blaargarns-Lærreder, at binde og strikke Strømper,
forfærdige Kniplinger af forskjellige Mynstre, nogle for
Kræmmere, nogle paa deres egen Reyning, som Bønder
karlene rejse om med at sælge i alle danske og norske
Provinser, ja til Holland, kiøbe ofte andre Vahre tilbage
og sælge dem med Fordeel hjemme. Mandfolkene behøver
ogsaa her kun et Bevis fra Amtmanden, og saa rejser de fri
baade inden- og udenlands, dertil haver de Lyst, og man
har slet ikke nødigt at frygte de jo til sin Tid vender hiem
igien. Fiskerie er et vigtigt Nærings-Middel. Friheden at
fiske i Fiorde og Søer betales Penge for til Kongen. I Fiorden paa Amtets østre Side fanges Sild, ofte i saadan
Mængde, at man ey behøver Tilførsel, Torsk, Makrel, Aal,
Hornfisk, Flynder, Villinger og Ørretter i mindre Deel og
Laks endnu sparsommeligere. Store Fahrtøyer kunde ikke
løbe ind i Fiorden paa den østre Side. Luften er her ikke
saa tung og usund som paa smaa Øerne, saa har man her
sund og reensmagende Kildevand overalt. Amtets fornøje
ligste Egne ere ved Tørninggaard, Jels Aae, paa Haderslev
Dam, ved Starup Kirke og Egnen deromkring, som og i
Egnen ved Vonsbæk, Halk, Refsøe og flere Steder, item ved
Stenderupstrand, hvor Synet indcirkles af Skove og det
smukke Colding Slot. En Ting maa jeg erindre, at ved
Colding har man to Gange, nemlig under Kong Hans og
Kong Christian den III. begyndt at ville giøre sig Fordele
ved en Saltkilde der. Haderslev Amt frembringer gode,
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stærke Heste og en Mængde af Stude. Hestenes Seletøj er
ligesom i Nørre-Jylland Træskagler med Halmpuder under,
hvorudi trækkes dobbelt lettere end i de siellandske og
laalandske Seeler. Med store, fede Sviin holdes her Kiøbmandsskab ligesom med Stude, de bortføres i Flokketal og
sælges i og uden for Holsteen. Bonden er her mangfoldig
plaget af Vildsvin. Man tør ikke dræbe dem og derfor
nøder til at holde Vagt i Kornmarkerne. Raadyr og Harer
have Skovene i stor Mængde, saa og lidet af det større
Vildt. Man burde, mere end man giør, forfølge og ødelægge
de mangfoldige Ræve og Ulve. I Aaret 1763 var i Skov
egnene her i Amtet et eget Optog med Ulvene, enten Sne
vejret eller en egen Galskab drev dem, skal jeg ikke sige,
det var farligt at ride ene og ubevæbnet, de søgte uden
Frygt Hesten.
Tænk, man dræbte dem' inde i Colding Bye, inde i Vaabenhusene ved Landsbyekirkerne, og de gik frem ligesom
blinde og galne. Foruden andre skadelige Dyr er her
Mængder af Ildere, slemme Gæster for Hønseflokken, Od
dere, der ere Fiskenes Ødelæggere saavelsom Sælhundene
i Havet. Man attraaer og forfølger Maaren her, idet han
paa Træerne forfølger det brune Egerne, for Skindets
Skyld. Man seer her og nok af Lækattene, item af Brokke
(som renser Jorden fra Orme og skadelige Insekter), man
finder dem undertiden i deres Vinterhuler, ligesom de dem
lignende Biørne, liggende udstrakte og ventende paa Som
meren. Af Fugle-Vildt sees her intet i Danmark ubekiendt,
undtagen endeel af de velsmagende Uhrhøns i Hederne.
Bønderne i Amtet ere Fæstebønder af Kongen, nogle faae
have kiøbt deres Jorde, saa ere her og nogle Selveyer
Møllere, hvis Møller ere Vandmøller, hvortil ligger et vist
District, som bør til slig en Mølle altid søge under Straf,
ligesom man har sin Kirke, man bør søge. Jorden er Kon
gens, men Bygningerne deres egne; de kunde sælge dem
til hvem de lyster (naar kun Kongen kan faae sine Afgif
ter), og af Kongens Amtmand udstædes Fæstebrevene.

16

Deres Landgilde, som tilforn blev in natura leveret, betales
nu i Penge. Folket er flittigt og oekonomisk. Det er sandt,
som nogle af disse mine Landsmænd skriver: de cousulere
ikke Vanen, saafremt de i deres Indkomme forudser nogen
Fordeele, skulde de end hente den i andre Lande og Riger.
Til Flittighed bliver de fra Barndom vænte; man finder
en Bondes Tienestekarle sielden her som i det slaviske
Sielland og Laaland at ligge om Vinteren fra Soel gaar
ned og indtil Sengetiden række sig paa Bænkene. Er her
Mangel paa Korn og Tær skearbejde, saa er Bondekarlen
her ikke saa forlegen som andensteds for at fortiene Fø
den; nogle arbejder i Træ og sælge til Kiøbstæderne, andre
giøre Arbejde af Halm, af Svienhaar, af Beenene, andre
giøre Koste af Geil, af Lyng, Birk etc., andre rejser om og
sælge Vahre (de fortiene kun lidet, dog vilde de ikke
tigge), de kiender Verden og stoler paa Guds Forsyn og
paa Lykken; de ere ligesaa glade, naar de betræder en
anden Province, som naar de ere hiemme, endog de elsker
usvigelig deres Fædreland: Hark Oluf blev iblandt Bar
barerne Gasnadal og øverst Commanderende, han attraaede dog sin Fødeøe Amrom. Sær nøye Omgang har
almindeligviis her ikke et Huus med et andet, endskiønt
man allevegne finder Høflighed, dog meest hos Borgere og
Bønder. Qvindefolket er her dets Levetid ikke ledigt, kunde
de ikke tiene længere, saa væver, strikker, knipler, spinder
de, og deslige. Drukkenskab straffes her sielden for, thi
det er ufornødent, jeg kiendte næppe een i hele Herredet,
hvor jeg over fire Aar opholdt mig, om hvilken sagdes:
Han eller Hun er liderlig og drikker; men dog have disse
Adams Børn ogsaa Lyder: Stolthed, Letfærdighed, hos de
høje Aander Religions Foragt og utidig Animositet etc. Be
dragene ansees skammelig; lumsk at behandle en Kiøbere
giør Handelsmanden ikke, hvoe der under ham Næring,
den tager han imod med al optænkelig Høfligheds Bevært
ning. Rettens Betientere ere kostbare; intet imellem mig
og Naboe kan afgiøres, uden Ridefogden, Herredsfogden
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og Skriveren besegier vor Mellemhandling, og det koster
Penge. Men dette maa jeg igien sige: Bonden kiender her
sin Amtmand, han er her, det han bør være, Amtets
høyeste Dommere og Øvrighed. Gid det var saa i alle
danske Provincer! Amtmanden her deciderer ved et Decre
tum eller Mellemtale saavel i verdslige som geistlige Sager
og afgiør saaledes Tvistighederne. Er een af Parterne i
ingen Maade saaledes at tilfredsstille, saa tillades ham at
øde Penge paa tydske Processer, som varer hans Søns
Levetid ud.
Præsterne her synes i visse Poster, saasom i Henseende
at tælle Tiendekornet paa Marken med Bonden, i Hen
seende til Skifter efter døende Personer, i Henseende til
Penges Uddeling til Fattige etc., ikke at have den Myndig
hed og Fordeel som de Danske. En Degn er her meget ringe
agtet; en Skoleholder er noget mere i Estime, han er Bon
dens Consultus, han er og her i sit Æmbede gierne en fuld
kommen Mand, en dansk Skoleholdere her er en Kunst
nere i Regnen og Skriven, dertil sættes ikke demittere
Tienere, afsatte Jordegodseyere og Pagtere, banqveroute
Kiøbmænd, men de komme lige fra Information og Simenario til at undervise andre. De have frit Huus i en Hytte,
som Bønderne have opbygt; det visse, som er dem tillagde
at leve af, er kun ringe, ligesom paa Proprietairens Gods i
Jylland, men Bønderne i Nørre- og Sønderjylland glemme
dem ikke med Foræringer til Juulen af Meel, Gryn, Flæsk,
Kiød, Lys og sligt. Degnene her have deres Boeliger, vist
Korn af Bønderne, somme Steder ogsaa skiøn Avling, item
visse Pund Smør, Ost og Brød etc. Præsterne have gode
sikre Indkomster, i Kiøbstaden visse tillagde Penge, saa og
Skriftepenge, Begravelsespenge etc., som siden skal vises.
Paa Landet have de deres Avling, fri Jord, hver 30te Kiærv
Korn til Tiende, hver 30te Lam, Griis og visse Penge af Føl
og Kalve, item visse Pund Smør og Brød. Præstegaarden
betaler Mand efter Mand efter Taksation med 500 til 1000
Rdl., visse Fag deraf pleye Sognemændene at skulle holde
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vedlige. Præsterne her ere fri fra al Consumtionsskat,
Studieskat, Doktorskat, Enkeskat m. m., som de danske
Præster aarlig maa svare. Kirkerne holdes i god Stand, de
ere meest alle med Blyetage og tilhører Kongen (Gram og
Foel undtagen, som høre under Skakkenborg). Aarlig af
lægger Kirkeværgeren (en Bonde i Sognet) Kirke-Regn
skab for Amtmanden og Provsten for hvad Korn og Halm
han har havt af Tienden, samt Qvægtienden, som Præsten
strengelig maa attestere. Af Indkomsterne bliver repareret,
hvis Præsten og Kirkeværgeren klage at mangle, item le
veres af Kirkens Intrader Præsten noget til det Nye Testa
mentes og Catechismers Anskaffelse til fattige Børn i Sog
net. Til at blive Præst ved nogen af disse Kirker har paa
en halv Snees Aar næppe gaaet an uden General-Super
intendentens D. Struensees Recommandation, og i Tørnirig
Lehn næppe uden den retfærdige Dr. Blocks. Aar 1773
bleve en Deel Kirker her i Amtet bestiaalne, og i een fand
tes en Seddel paa Alteret med denne Paateigning: dette
er den tolvte Kirke, vi have besøgt, her fik vi kun to Rigs
daler, og dem kan Kirken vel taale at lade os. Bønderne
klæde sig her i Vadmel, nogle af de Rigere, samt Møllerne
undtagen, som klæde sig i graa og blaa Klæde, som kiøbes
her for got Kiøb. Dog klæde Bønder og deres Koner sig
altid nettere end i Sielland og Fyen, og besidde derhos
nogle Dyder i høyere Grad fremfor Øeboerne, nemlig Yd
myghed, Godgiørenhed, Ædruelighed, Kydskhed, Lyst til
Guds Ord at høre og lade virke paa deres Sind; men de
taale heller ikke vel at sættes i rette og lastes. Nogle Skribentere, jeg ved ikke af hvilken Drift, som og vor Mag.
Dyffel synes at give disse alt for store Fuldkommenheder,
og derimod at ville savne hos os Øeboere alt for meget af
Vittighed og Duelighed, men lader os engang upartisk veye
Dyderne mod hinanden. Man skriver om disse: de lægge
Vind paa Fiskerie. Jeg maa spørge, hvor er disse Fiskere?
ere det andre end de, som have leyet Stranden og Søerne
af Kongen, de have Lyst at fiske, fordi andre ere formeente
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at komme der; skeede dette ogsaa, at Fiskerierne under
Laaland og omliggende Øer bleve til visse forpagtede, da
vilde vi sikker faa et hundrede Familier flere paa disse
Øer, og Amtstuerne faae flere Penge at hæve. De lægge
Vind paa levende Gierder og Steendiger. Det siges nok,
men een Svale giør ingen Sommer, de ere herudi ligesaa
efterladne som vore Øeboere, endskiøndt de for deres Plov
have tre Timer tilovers, imod Laalænderen have een. De
rejse gierne. Ja, hvo har ikke Lyst til at rejse. Men en
Laalænder lader nok være at rejse, han er bunden til sin
Stavn.
De staae sig vel. Det har meget naturlige Aarsager. Paa
lige Indkomster er Laalændernes Udgift tre Skilling, naar
dennes er een. Alting er let Kiøb i Landet, i Laaland er
alting overmaade dyrt. De bagtale ikke saa meget deres
Næste. Vel ere de ikke reent frie derfor, imidlertid giør
Nærbebyggelsen i Laaland meget dertil, item visse Fami
lier, og de kan jo uddøe. De drikke ikke Brændeviin som
Øeboerne. Det er sandt, disse drikke et got Glas Viin; Laalænderne, som begynder at samle Midler, drikker heller
ikke, det er gierne kun de Fattige, hos hvem alting skal
gaae lige op. Efter deres Død vide de, at der bør deles saaledes, at der gierne bliver intet at arve. Det har heller ikke
været altid, det kan forandre sig. Man veed ellers, Hus
bonden maa skaffe Tienestekarlene i Laaland, hvad de
forlange. De lade deres Børn lære. Det er vist, det er en
Lyst at høre Børnene her læse, se dem skrive og giøre høye
tydske Regninger! Men hvorfor lære Børn saa slet i Laa
land? For Skoleholderne kunde intet selv, det burde jo
geistlig Øvrigheden raade Boed paa. Tilmed ere For
ældrene skiødeløse paa Øerne herudi, for de vide, deres
Børn komme ikke vidt ud i Verden. Man finder mere Agtpaagivenhed og Lyst til Guds Ord: det er sandt, jeg lever
hellere blandt Folk i Laaland, men jeg staar hellere paa
en Prædikestol i hiin Egn. Mon ikke et Slags Slaviskhed
kan giøre noget udi Laaland og paa Øerne, at Gemytterne
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ere saa tillukkede og dorske i dette Stykke? De plante og
pode: det er bare Frugttræer, men mine Laalændere sætte
hundrede Gange flere Pile; de sætte ogsaa endeel Frugt
træer. Ja, de legge ogsaa flere Humlerødder. De Handlende
ere høfligere og billigere: i Henseende til det første ere
mange Ting periodiske. I Henseende til Billighed, høyere
Told giør en stor Forskiel. Deres Tienestekarle og Piger
ere dueligere Arbeydere: Laalands Tienestekarle fattes
kun lidt meere Ave, ofte har man og intet af Materialier
i dette paa Forandringer fattige Laaland at give dem, at
arbejde udi, de lange Vinter-Aftener. Jeg vil for Resten
ikke, og kan ikke forsvare Laalænderne herudi. Hvad
Pigerne angaar, da forsikrer jeg, hvor Oekonomien er or
dentlig, og Konen i Huuset er flittig, der ere Pigerne ligesaa flittige ved Dag og Aften, som hine Sønder-Jyllændere.
De ere mere skikkede til at komme blandt Folk, saasom de
haver lært mere i deres Ungdom: det skulde man tænke,
men jeg haver befunden, at en laalandsk Bondedreng er
nok saa snild i Omgang som disse. Mener man, at det tyd
ske Sprog hielper disse, saa tager man meget feyl, een fra
denne Eng forstaar ligesaa meget tydsk, som een der er
født paa Anholt eller ved Viborg, det er kun i Haderslev
latinske Skole, hvor det tydske Sprog ekserceres. For
Resten forstaas og tales i hele Amtet kun meget slet Dansk.
Men dette er vist, at disse, som i deres Ungdom have lagt
Grundvold, blive dygtige i det, de settes til, naar en laa
landsk Bondesøn stedse gierne bliver en Sinke og et Drog
i alle Videnskaber.
Endvidere læser man i „Pontoppidans danske Atlas
1781“ om Stenderup: Sognet bestaar af Stenderup. Var
mark, Muushuse, Strandby, Strandhuse, ialt 101 Huse og
215/0 Plove. Indbyggernes Antal er 600. Kirken fik i 1386
Ret til at sælge Aflad, af de i Nyborg forsamlede Biskop
per, den er 15 Alen bred og 60 Alen lang, bygget dels af
Muur, dels af Qvaderstene, tækt dels med Bly, dels med
Tagsten og Egespaaner. Paa Prædikestolen staar det Aars-
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tal 1618, paa Loftet 1670 og 1672, og paa den største Klokke
1701. Af Præsterne er mærkværdig Hr. Hinrich Mukelten,
Kirkeherre til Stendorp og Hønetoft 1463, og Hr. Michel
Pedersen, Ødis, som var mistænkt for Trolddom, men vel
erfaren i Lægekunsten og døde 1589. Om hans Kone siger
et gammelt Haandskrift: Hun var Jep Huggers Datter paa
Bierget, som Kong Friedrick den Anden selv trolovede til
Hr. Michel med Hændernes Sammenlæggelse. I Sognet er
et hedensk Alter og nogle Gravhøje. I Skoven har været
to adelige Gaarde med Volde om, nemlig Housvold og
Schinkelsborg, paa den ene af dem er opgravet en Skat og
paa den anden menes endnu en at ligge. Paa Varmark
Byes Mark skal have staaet en Herregaard, som man slut
ter af de mange Mursten, som her opgraves. I dette Sogn
er megen Skov.
Hvornaar og hvorledes de i det foran citerede nævnte
Bynavne Strandby og Strandhuse er opstaaede og igen
forsvundne er ikke saa let at forklare, da ingen nulevende
husker noget om disse Navne — og de heller ikke findes
anført paa noget kendt Kort, men mon ikke Navnenes
Fremkomst er sket omkring Midten af det attende Aarhundrede, da det skovklædte Terræn, hvor nu Stenderupskov med Frydenborg Huse er beliggende, efterhaanden er
blevet ryddet, bebygget og opdyrket, det mest sandsynlige
er derfor, at Stenderupskov i sin Oprindelse har heddet
Strandby og Frydenborg Huse — Strandhuse, men hvor
naar disse gamle Navne er forsvundne, vides der aabenbart ikke noget om.
En Kopi af et gammelt Kort over Stenderup, optaget
1716 af Samuel Griese, giver et udmærket Billede af Sog
nets Fysiognomi paa den Tid. Originalen, hvorefter
nævnte Kort er kopieret, findes paa Koldinghus Museum,
opklæbet paa en Væg saa omhyggeligt, at det ikke kan
nedtages uden at ødelægges. Paa* Foranledning af Vejle
Amts historiske Samfund ved Kassereren, Hr. I. O. Brandorff, blev denne nøjagtige Kopi af det gamle, interessante
22

Kort optaget, og ved Lystryk kan der nu afgives et ube
grænset Antal heraf imod en meget beskeden Godtgørelse.
Dette Kort er interessant og lærerigt i mange Henseender.
Man ser bl. a. heraf, at Sognet endnu dengang for to Trediedeles Vedkommende var dækket af Skov. Sønderskoven,
der nu kun gaar til Lauritsmindes og Troldkjærs Marker,
strakte sig dengang langs Kanten af Engen helt ud til
Stranden ved Skibelund (Schiffland). Ligeledes den aabne
Strækning mellem Sønderskov og Midtskov, det nuværende
Stenderupskov, var bevokset med Skov med Undtagelse af
nogle smaa, aabne Partier, hvoraf den største benævnes
„Kungs Hør Gaar“, samt en mindre imellem Midtskov og
Nørreskov, „Konigl. Stahl Kneekts Hoff“. Statsskoven
strakte sig altsaa dengang i en temmelig ubrudt Bræmme
fra Skibelund langs Bælt og Fjord til Agtrup Skel ved Kol
ding Fjord. Kortet viser endvidere, at den indvendige
Skovgrænse langs Sognets opdyrkede Marker i det væsent
lige er den samme som nu. Af de mange Stridigheder angaaende Græsnings- og Oldenret i de kgl. Skove, der igen
nem Tiderne har været udkæmpet, fremgaar det, at Sog
nets Gaarde har haft betydelige Rettigheder, men hertil
kommer vi senere tilbage. Som Skik var dengang, har Sog
nets Gaarde med Undtagelse af et Par enkelte ligget sam
let i Byen omkring Kirken, betegnet hver med sit Bomærke
og Nummer, og da det endnu var i Fællesdriftens Tid,
havde Gaardens Jordstykker i Ager og Eng tilsvarende
Mærke og Nummer. Desværre har Sammenlægninger og
Udstykninger, foretagne igennem de godt 200 Aar, der er
gaaet siden Kortets Optagelse, dels foranlediget ved Ud
skiftningen, dels ved Byens Brand 1807, givet Anledning
til saa store Ændringer i Gaardenes Tilliggender, at det i
de fleste Tilfælde nu er næsten umuligt at knytte Traadene imellem de gamle Ejendomme og de nuværende. Vej
nettet, som det nu er i Stenderup Sogn, er efterhaanden
fremkommet og udviklet af de Vejspor, som findes indlagt
paa det gamle Kort, men som dengang kun har naaet
23

Skovgrænsen, dog i et enkelt Tilfælde gik en Vej igennem
Skoven, nemlig til Skovridergaarden. Man lægger Mærke
til, at alle Udfaldsvejene fra Byen er meget brede og indhegnede med svære og brede, levende Hegn, bekvemme til
for Byhyrden i Fællesskabets Tid at drive hele Byens
Kreaturbestand til Byens Fællesgræsning. Nævnte Kort
indeholder kun Stenderup, hvorimod paa et andet Kort
Varmark findes optaget af samme Mand og til samme Tid.
Originalen hertil angives at bero i Rigsarkivet.
Det samme gælder for Varmark som for Stenderup, at
Skov har dækket større Arealer end nu, og her er det sær
lig Egnen ved Moshuse, der var skovbevokset. Da det efter
alt at dømme er en Tysker eller tysk Slesviger, der har op
taget disse Kort, skæmmes de ved, at Sted- og Marknavne
samt andre Betegnelser er anført i et mærkeligt, gebrok
kent Sprog, og det ser ud, som samme Hr. Samuel Griese
har søgt at fortyske alle de gode danske Navne, hvad kun
tildels er lykkedes ham.
I en Vedtægt, som Bønderne har gjort før denne Landmaalings Begyndelse, hedder det, at der paa Stenderup
Bymarker ligger 48 Ottinger i hvert Skifte og 6 Bol. Ottingerne skulde være lige brede, saaledes som de af For
fædrene ved Rebning overalt i Sognet rigtig var delt, men
Ottingerne var ikke lige lange, men var forkortede og for
længede efter ind- og udskydende Skove, Moser og Enge.
Alt dette skulde nu rettes og Ottingerne deles efter Mand
tal. Beboerne erklærer sig i Vedtægten villige til, inden
der atter gaar Plov over Markerne, at lade disse dele i lige
og rigtige Ottinger, at vi allesammen os imellem og vore
Arvinger efter os kan leve og forblive i Ro og Fred og
heller ikke være den høje Øvrighed til Tynge — vil en
eller anden sætte sig derimod, bøde han en Tønde 01.
I. Nissen Hjerndrup beskriver i 1840 Haderslev Amt
saaledes: Haderslev Amt, Tyrstrup Herred, ældre Tid Bar
vid Syssel, Thyarstruphæret. Jordbruget i Amtet var paa
Østkantens større Gaarde i Reglen saaledes:
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Sædskiftet: 1 Brak, 2 Rapssæd, hvortil gødes, 3 Hvede
eller Rug, 4 Byg, 5 Havre, 6 Havre med Kløver, hvorved
rød og hvid sædvanlig blandes. De mindre Ejendomme
havde et noget andet Sædskifte, hvor Brakning ikke finder
Sted.
Besætning: Af Kreaturer holdes Heste, Stude, Køer,
Faar og Svin. I den østlige Del af Amtet finder man især
store og smukke Heste, der dels tillægges og dels købes fra
Nørrejylland eller opfødes hjemme og sælges siden paa
Markederne i Husum, Itzehoe og andre Steder. Af Faar
holdes ikke mange, selv der, hvor Bunden er magrest, kun
paa enkelte større Gaarde finder man betydelige Flokke.
Svin holdes paa mindre Gaarde kun til Husholdningsbrug,
paa Mejerigaarde og Møller derimod fedes en Del, der for
det meste slagtede sælges til Flensborg. I det hele taget
har Agerdyrkning og Landhusholdning her i Egnen vundet
meget siden Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, og det
kan ikke nægtes, at de Fremskridt, som ere gjorte, tildels
maa tilskrives de fra Holsten og det sydlige Slesvig hid
komne og med en bedre Driftsmaade fortrolige Land
mænd. Amtets Beboere have erkendt det fordelagtige ved
deres Fremgangsmaade og efterhaanden søgt at efterligne
dem deri. Saaledes er Rapssæden blevet bekendt, og saaledes er Kløveravlen og Jordernes Bemergling næsten over
alt blevet indført. Ogsaa ved dem var det, man især lærte
at indse, at Køerne give et sikrere og i Almindelighed rige
ligere Udbytte end Studene. En Følge deraf blev, at der
paa mangfoldige Gaarde, hvor der tilforn græssedes og
fodredes Stude, nu findes ypperlige Mejerier, hvorfra der
aarligen sendes en betydelig Del Smør til Hamborg. Gan
ske er Studene imidlertid ikke afskaffede og kunne heller
ikke let blive det. Grundene hertil ligger især i den fejl
fulde Udskiftning af Jorderne, som har fundet Sted ved
Markfællesskabets Ophævelse, idet mangen en Bonde ofte
ejer Land, der ligger en halv eller en hel Mil borte fra hans
Bopæl. Til Agerdyrkningens og de herhen hørende Haand 25

teringers Fremme blev i Aaret 1830 af en Del driftige Land
mænd oprettet en Forening, hvis Medlemmer samles to
Gange aarligt for gensidigt at meddele hinanden de i det
økonomiske Fag gjorte Erfaringer. Enhver, der hører til
Selskabet, betaler et aarligt Bidrag af 2 Specier, hvorfor
der anskaffes dels Bøger og Tidsskrifter handlende om
Landvæsen, og dels mindre bekendte Agerdyrkningsred
skaber og Maskiner. Senere har denne Forening udstrakt
sin Virksomhed til Hesteracernes Forbedring og til den
Ende anskaffet en Fuldblodshingst, der kostede 1000
Specier.
Havedyrkningen er her som sædvanligst paa Landet.
Smukke Haver ses kun ved enkelte Præstegaarde og be
tydelige Landbesiddere. I de almindelige Bønderhaver,
eller som de her kaldes Kaalgaarde, finder man de nød
vendigste Køkkenurter, især Grønkaal, Kartofler og Gule
rødder. Enkelte lægge ogsaa Vind paa Kummenavl, der er
meget indbringende. Betydelige Frugthaver træffer man i
Sogne, som ligger Østersøen nærmest.
Hvad Folket selv angaar, da er det et godmodigt, retsin
digt, flittigt og sparsomt Slags Mennesker, som boer her.
Dette er naturligvis sagt i Almindelighed, thi der er ogsaa
her ligesom overalt Personer, der gør en Undtagelse fra
Reglen og have en modsat Tænkemaade. I det hele taget
er iøvrigt Beboerne mere sindige end hidsige og frem
fusende, mere forsigtige end dristige og forvovne. I forrige
Tider har men vel villet beskylde dem for, at de vare pro
cessyge, men denne Beskyldning tror jeg ikke mere, at
man har nogen Grund til. Heller ikke finder man mange
af de Vaner og Skødesynder, som man paa somme Steder
er saa hengiven til. Saaledes sværges og bandes her langt
fra saa meget som i flere af det egentlige Danmarks Provincer. Svir, Kortspil og Slagsmaal i Landsbykroerne hører
til Dagens Sjældenheder, og Løsagtighed og Utugt straffes
her med almindelig Foragt.
Beboernes Levemaade er efter Amtets forskellige na-
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turlige Beskaffenhed meget afvigende. Jo bedre Egnen er,
jo mere Overflod og Vellevnet, jo ringere og skarpere den
er, jo mere Tarvelighed. Begge Dele vise sig især i Mad og
Drikke, i Klædedragt, Boligens Beskaffenhed og i Køretøj.
Sammenlignes især Beboerne paa Østkanten i de nævnte
Henseender f. Eks. med Nørrejyderne, da er Forskellen
iøjnefaldende, og disse staar næsten som Betlere ved Siden
af hine. Men fordi man her spiser bedre end hist, saa kan
man derfor ikke med Rette beskylde vor Omgivelse for, at
den bestaar af Lækkermunde og Fraadsere, kun ved en
kelte Lejligheder lever man i Almindelighed taget højt,
og der beværtes da med Steg og Punch o. s. v., men til
dagligt Brug tager man smukt tiltakke med Husmands
kost, der bestaar af Grød, Vælling, Pandekager, Kåal,
Ærter o. s. v. og er lidet forskellige, enten man boer i Skov
egnen eller paa Heden. De store Bryllupper, der før var
brugelige overalt i Amtet og varede i tre til fire Dage, er
nu næsten afskaffede, og som oftest trakteres kun en halv
Snes Personer om Eftermiddagen med Kaffe, The, Smørre
brød eller Kage.
Ved Barnedaab finder sædvanlig den samme Bevært
ning Sted for de indbudne Faddere. Dette er ogsaa Til
fældet ved Begravelser, hvortil vel en Del indbydes for at
ledsage Liget til Graven, men hvoraf kun faa. nemlig de
beslægtede og Naboerne, deltager i Maaltiden, som gives
bagefter.
Klædedragten var i gamle Dage, saa længe man ikke
lod sig beherske af Moden, langt simplere i denne Egn, end
den er i vore Tider. Dengang kom Bonden til Købstad og
Kirke i en Vadmelskofte med Træsko paa Fødderne, men
Træskoene er næsten hos enhver, som just ikke er Betlere,
at regne for Støvler og Sko og Vadmelskoften hos mange
bortbyttet med en fin Frakke af Klæde. Fruentimmerne,
der forhen klædte sig i hjemmegjorte Tøjer, især Hvergarn, eller som det her kaldes Tossel, vilde i denne Hen
seende nu ogsaa højere op, og selv Tjenestepiger ser man
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ikke sjældent klædte i Kjoler af Sirts og Merinos. Skal
Hvergarnet due noget til eget Brug, maa det hos mange
være vævet med Tvist eller stribes med Silke. Den samme
Luksus, som kendes i Klædedragten, viser sig som oftest i
Køretøjet, thi smukt og kostbart Heste tøj og saakaldte
Stadsvogne med lakerede Stole ere ikke sjælden ogsaa hos
den simplere Bonde i Amtets bedre Egne.
Bygningerne er overalt stærke, rummelige og tætte.
Sædvanligen opføres de med Grundmur, dog findes der
heller ikke faae med Bindingsværk. En saakaldet heel
Gaard bestaar gerne af fire Længer, hvoraf Vaaningshuset
udgør den ene. Dette har foruden Bryggers, Køkken, Spise
kammer og Dagligstue i Almindelighed ogsaa en Skorsten
samt en eller flere mindre Stuer. Værelserne er hos mange
malede og pyntede med smukt og kostbart Bohave. En
slem Fejl hos Bygningerne er den, at alle, som hører til
samme Gaard, tit er sammenbyggede, saa en Ildebrand
derved kan blive langt farligere. løvrigt er hverken Byg
ninger eller Bohave lige smukt over alt. Det gaar i Almin delighed dermed som med Levemaade og Klædedragt, den
magre Egn udmærker sig ved mere Tarvelighed.
Allerede i det foregaaende er sagt, at Amtets Beboere
er flittige og nærsomme, og enhver, som kender noget til
dem, vil sande dette med mig. Jorderne drives derfor over
alt med Flid, og mangen Bonde har desuden endnu søgt
at aabne sig andre Erhvervskilder for at forøge sine Ind
tægter, saaledes Teglbrænding, Kalkbrænding og Tørvestrygning. Husmændene forfærdiger i Skovegnen allehaande Arbejder af Træ, saasom Træsko, Klodser, Skovle,
Spadeskafter m. m., hvor der fattes paa Materiale dertil,
lægger de sig efter at snoe Tækkereb eller at spinde Reb
af Svine-, Heste- og Kohaar. Fruentimmerne give i Stræb
somhed ikke Mandkønnet noget efter. De spinder og væver
meget, og flere Tusinde Alen Lærred, Vadmel og Hvergarnstøj forarbejdes her hvert Aar til Salg. En Næringsvej
for inange er ogsaa Handelen med Heste, Hornkvæg og Svin.

28

Hvad Beboernes Aandsdannelse angaar, da kan denne
i det hele taget sættes over Nordjydens, hvortil vist Grun
den er, at Skolevæsenet i Hertugdømmet Slesvig i længere
Tid har været hensigtsmæssigere organiseret end i Jyl
land. Følgen deraf er, at man i Almuestanden finder ikke
faa tænkende Hoveder og tit hører et klogt og vittigt Svar
af en simpel Mands Mund. Sproget er dansk, der, skønt
det ikke afviger lidet fra Skriftsproget, dog er lige saa forstaaeligt for Københavneren som det, der tales af Almuen
paa Fyen og i Jylland. I de nordlige Sogne i Amtet nærmer
Udtalen sig mere til den jydske og i de sydlige Sogne mere
til den slesvigske Udtale. Kirke - og Skolesproget er dansk
overalt paa Landet, Retssproget i flere Henseender tydsk.
Sognets Administration hører under Amtmanden i Ha
derslev.
Sognefogden a) Vaager over offentlig Rolighed og Sik
kerhed, foretager Randsagning efter stjaalne Sager, arre
sterer Forbrydere og afleverer saavel dem som pasløse
Folk til Amtshuset, b) Bekendtgør og fuldfører Øvrighe
dens Anordninger, anmelder Overtrædelser af samme og
forkynder Stevninger i offentlige Anliggender, c) Have
Opsyn med Veje og Broer o. s. v. i deres Sogne og er nær
værende ved Vej synet, d) Tilsige Ægter, hvorover de have
at holde Fortegnelse, samt fører Opsyn over Beboernes
Tjenester og Hovarbejder ved herskabelige Bygninger og
Møller og ordner Klapjagter, e) Anmelder alle ulovlige
Afhændelser og Pantsættelser af Fæste jorder og paa Almandsthinget angive de Forandringer, som i deres Distrikt
er foregaaet ved Fæstebesiddelser, f) I Forening med Hel
ligdagsfogden modtager Ekstraskatten og afleverer den
paa Amtstuen samt indkasserer flere andre smaa Afgifter,
g) Fordeler i Forbindelse med Skatlæggerne de Afgifter og
Byrder, der udskrives efter Plovtal, saasom Magasinkorn,
Fourageleverancer m. m., h) Som Fuldmægtige handle de,
hvor der ingen Amts- eller Herredsrepræsentanter gives,
i paakommende Tilfælde paa Amtets eller Herredets Vegne.
29

H ellig dag sf og den. Der gaa Sognefogden til Haande ved
Opretholdelsen af Rolighed og Orden, og som før nævnt
med dem indkassere Ekstraskatten.
Lægdsmanden. Der have med Sessionsvæsenet at gøre.
Skatlæggerne. Der er Sognefogden behjælpelig med
Fordelinger af Afgifter og andre Tyngder.
Seks- eller Tolvmænd. Der i Forening med Præsten
især have at ordne Kommunens Fattigvæsen.
Kirkeværgerne. Der under Kirkevisitatorernes og Præ
stens Tilsyn bør sørge for Kirkens Vedligeholdelse og mod
tage, hvad der i Korn og Penge tilkommer den.
Skoleforstanderne. Der ligeledes under Amtmandens,
Provstens og Præstens Tilsyn have at varetage Skolernes
og Skolelærernes Tarv.
Dertil kommer endnu Sandemændene. Hvis Virksomhed
imidlertid strækker sig uden for Sognene, hvor de boe, og
som under Herredsfogdens Tilsyn have med Vurderinger,
Takseringer, Skifteforretninger, Auctioner o. s. v. at gøre
samt er nærværende ved Criminalforhør.
Skatter og Afgifter, som Sognets Beboere have at svare,
betales enten paa Amtstuen og hos Ridefogden eller ind
samles, naar det er Kommuneafgifter, af Sognefogden og
Sogneforstanderne.
De sædvanlige Skatter, som flyde i den kongelige
Kasse, ere:
1. Contribution, 2. Landgilde (Herregæld), 3. Magasin
korn og Fourage, som dels præsteres i Korn, Hø og Straa,
dels i Penge, 4. Skat af Besiddelse, Nytte og Brug, hvortil
ogsaa Husskatten kan henføres, der paa Landet kun be
tales af Fabriksbygninger, Værtshuse og Møller, 5. Hovarbejds- og Straapenge, 6. Rigsbankheftelse, 7. Ekstraskat
(Kopfsteuer), 8. Forbedelsespenge (Schutzgeld), 9. Collateralstyr, nemlig 4 pCt., som betales, naar en Arv gaar
over paa en Sidelinje, 10. Procentstyr, som betales, naar
Kapitaler o. s. v. ved Handel eller Gavebreve gaar over til
en anden Besidder, 11. Rangstyr, 12. Gave- og Accidents-
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skat, 13. Afgifter, som udredes for Næringsdrift og visse
borgerlige Rettigheder.
Communeafgifter f. Eks.:
A. Sognefogdens Løn .................. 48 Rbd. 24 Ibsk.
Skolelærerens Løn
48 - Sognebudets Løn
6 48
Til Jordemoderen ..........................
5
38 Offer til Præsten samt Gaaseog Flæskepenge
48 - Do. til Degnen .............................. 32
Understøttelse til Fattige .......... 194 - -

379 Rbd.

14 Ibsk.

B. Communebyrder efter deres Værdi:
Konge-, Kirke- og Præstetiende366 Rbd.
Brød til Præsten .......................... 15 Korn, Brød og andre Naturalier
til Degn og Skolelærer .......... 68 Reparation ved Præstegaarden
2
Do. ved Degnebolig og Skole
8
For Skolelandets Bearbejdelse ..
18 Brænde til Skolen .......................... 25
Forbedringer ved Landevejen .. 72
Do. ved Byvejen samt 15 Sten
kister .............................................. 256
Korn til Husfogden ......................
4
Konge-, Sogne- og Fattigægter .. 40 Haandarbejde ved Skolelandet ..
7
-

- Ibsk.
64
-

-

-

-

40

-

882 Rbd.
Dertil 379
-

8 Ibsk.
14 -

Summa 1261 Rbd.

22 Ibsk.

I Sammenligning med det tilgrænsende Nørrejylland
kan Haderslev Amts Beboere glæde sig ved adskillige Fri
heder, som man paa den anden Side af Aaen savner. Dette
er f. Eks. Tilfældet dermed, at der i Haderslev Amt ikke
erlægges Accise, og at man altsaa ikke anholdes af Port
betjente, naar man kører ind i Byen. Imidlertid er man
heller ikke her fri for Tvang, thi dels er man, naar man

31

skal have Korn malet, sædvanligt bundet til en bestemt
Mølle, dels maa man paa Landet, naar man trænger til
Haandværksfolk, i Fald man ellers ikke vil lade sit Arbejde
gøre i Købstaden, henvende sig til visse Personer i Sognet,
der have udelukkende Ret til at drive et Haandværk og
ofte drive det stympermæssigt nok. Jagten tilhører Kon
gen og staar derfor under Forst-Jagtbetjentens Opsyn.
Forst- og Jagtforordningen, der her er gældende, hidskri
ver sig fra 1784.
I kirkelig Henseende hører Stenderup under Haderslev
Provsti, og Kirkens Patron — i dette Tilfælde Kongen —
har Kaldsrettighed af Præster. Præsteembedets Indtægter
bestaar dels i Benyttelsen af de til Præstegaarden hørende
Landerier, dels og især af Korn og Kvægtiende, Børsmør,
Børost, Gæs, Æg (Smaaredsel) samt Offer og Accidentser.
Af Korn yder her Landmanden ikke den tiende, men den
femtende Kjærv. Deraf tilfalder den halve Del Præsten,
og den anden halve Del deles lige imellem Kongen og Kir
ken. Sædvanligt accorderer Præsten med vedkommende
Ydere, enten om Penge eller rent Korn, dog staar det ham
frit at lade Kj ærven bringe fra Marken. Af Kvægtienden
fatar Præst og Kirke sædvanlig hver Halvparten. Højtids
offeret, som modtages af Præsten i Kirken de tre høje Fest
dage, er fastsat til fire Skilling af hver Communikant.
Deraf faar Præsten de tre og Degnen den ene Skilling.
Desuden nyder Præsten endnu, naar han første Gang til
træder sit Embede eller siden forflyttes, et ekstraordinært
Offer til Præstekjolen.
Kirkereg nsk aberne revideres af Amtmanden og Prov
sten. Til Kirkens Vedligeholdelse tjener Tienden, der over
alt i Haderslev Provsti modtages af Kirkeværgerne og
siden efter en af Kirkevisitatorerne bestemt Pris beregnes
Kirken til gode. Kongetienden er i Haderslev Provsti
skænket til Kirkerne. Desuden hører til Kirkernes Indtægt
f. Eks. Kohyre, men denne er ret ubetydelig. Foruden
de Pengesummer, som Kirkens Vedligeholdelse udkræver,
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have Kirkerne andre faste aarlige Udgifter, saasom: Til
Brød og Vin, til Biskop, Provst, Kirkeskriver og Kirke
kasserer, for Visitatsmaaltidet, for Kirkens og Altertøjets
Renholdelse, til Skolelærer-Bibliotheket og til Lærere ved
Latinskolen i Haderslev, samt hvert Aar 132 Rbd. 16 Ski.
til Understøttelse for fattige, men flittige Studerende.
Degne- og Kirkesangerembedet er sædvanlig forenet med
Skolelærerembedet. Degneindkomsterne bestaar sædvan
ligt af Korn eller Brød, Smør, Ost, Offer og Accidentser.
Til Skolerne hører overalt Landeri, som frit dyrkes og indfredes af Skoleinteressenterne, en bestemt aarlig Skole
løn samt visse Læs Brænde og visse Tdr. Korn af forskel
lig Slags. Skolebygningerne er i de senere Aar betydeligt
forbedrede og derved bievne baade rummelige og bedre
indrettede. Indkomsterne findes iøvrigt nøjagtig angiven
i det rectificerede Regulativ af 25. Juni 1830. Opsynet med
Skolevæsenet tilkommer Amtmanden og Amtsprovsten,
saaledes at den første besørger Skolernes Regulering og
Lærernes Beskikkelse, medens Læremethoden er den sid
stes Sag. Kun i det Tilfælde, at der finder en Menings
forskellighed Sted, træder Stedets Præst, hvor Degnen
eller Skolelæreren skal virke, til, og hans Stemme gør Ud
slaget. I Kirke og Skole visiterer Biskoppen hvert tredie
og Provsten hvert Aar.
Haderslev Provst staar i Kirkesager (1840) under slesvig-holsten-lauenborgske Cancellie i København, Over
appellationsretten i Kiel, den slesvig-holstenske Regering
og Overkonsistoriet paa Gottorp.
Stenderup Sogn beskrives af Nissen saaledes i 1840:
Dette Sogn, der ligger 3^ Mil Nordøst for Haderslev, ud
gør det nordøstligste Hjørne af Hertugdømmet Slesvig. Det
indesluttes af Kolding Fjord, Lillebælt samt Vejstrup? og
Bjært Sogne. Til dette Sogn hører: Stenderup, der foruden
Præstegaard og Degnebolig har 21 større og mindre Gaarde, 20 Parcelsteder, 20 Landboeler, 43 Indersthuse og 29
Lejevaaninger. Udflyttede Gaarde ere 20, deriblandt Dals3
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ager, Tøgesminde, Fensbjerggaard, Østergaard, Hørgaard,
Brødregaard, Højsagergaard, Lyksgaard og Skibelundgaarde.
Af de 14 udflyttede Parcelsteder kaldes 4 Himmeltoft,
1 Gammel Aalboe, 1 Hausmark, 1 Højsager. Af 19 udflyt
tede Landboelsessteder hedder 10 Mørkholt og 6 Fryden
borg. I Nærheden af Stenderup findes endnu en Holtzførsterbolig: Løverodde, og to Skovfogedboliger: Stenderupstrand og Seljumshauge.
Varmark med 5 Gaarde, 1 Landboelssted og 6 Lejevaaninger. 1 Gaard, 1 Landboel og 1 Hyrested ere udflyt
tede og kaldes tilsammen Moshuus. Jordbunden er i Sog
net meget frugtbar, ogsaa findes her gode Enge og en
Del Skov.
Kirken er en stor, smuk Bygning, som er meget gammel.
Skolen. For hele Sognet findes kun een Skole, som lig
ger i Stenderup. I Sognet findes Spor af to Herresæder,
hvoraf den ene kaldes Skinkelsborg. Stedet, hvor den an
den har ligget, fører Navnet Husvold. Ogsaa paa Varmark
Byes Mark skal have ligget en Herregaard. Gravhøje og
Offersteder ses flere Steder i Sognet. 1807 blev 21 Gaarde
tilligemed Præstegaarden og 36 mindre Steder ødelagte
ved en Ildebrand. Stenderup udgør 215/G Plove, desforuden
høre endnu til Præstegaarden 3K/50 Plov, til Holtzførsterboligen og de to Skovfogedsteder 19/50 og til en anden
Gaard
Plov.
Antallet af Indbyggere er 923 Personer, blandt hvilke
findes 29 valgberettigede og 19 valgbare Grundejere.
Naar der i det foregaaende ret udførligt er citeret
baade Rhodes og Nissens Beskrivelser, er det, fordi de hver
for sig giver et udmærket Billede af Haderslev Amts Be
folkning og Forhold i to Tidsaldre og dermed ogsaa af
Stenderup Sogns Beboere, da man vel kan gaa ud fra, at
Amtet som en Enhed har været nogenlunde ensartet fra
Sogn til Sogn.
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Herefter anføres nogle Aarstal med de for Egnen vig
tigste Begivenheder i ældre Tider.
Aar 589: Finder man den allerførste, som i denne Egn
skal have prædiket Guds Ord, nemlig S. Ægistus og efter
ham Koniochus (S. Heimrich).
Aar 692: Komme tolv af Benedictiner-Ordenen fra Ne
derlandene til det cimbriske Frisland, af hvilke en, Willibrod, besøgte denne Egn, men prædikede forgæves.
Aar 815: Var Ebbo af Rheims og Halitgarus Biskop i
Kæmmerik, her i samme Ærinde, men lige saa uheldig
som den forrige.
Aar 818: Forfulgte og forjagede den onde Kong Regnar
de faae omvendte Christne, her vare, men Guds Hævn kom
over dette Lands haardnakkede Hedninger. Kong Arnulphus af Frankrig slog 100,000 af dem.
Aar 826: Kom Ansgarius herind, som efter syv Aar blev
af Kejseren sat til Biskop over de nordiske Riger. Han
indførte Benedictiner-Munkene, som skulde forestaa
Skolevæsenet, indtil man fik ordentlige Sognepræster.
Aar 827 omtrent blev bygt den første christelige Kirke
i dette Stift, nemlig i Haddeby ved Slesvig.
Aar 934: Fik dette Stift sin egen Biskop ved Navn
Ericus. Hvorpaa Landet blev delt i Sysseler som før be
mærket.
Aar 948: Før og efter, forfulgte Kejser Otto, som selv
førte sin Armee, Kong Harald Blaatand langt ind i Jylland.
Kongen maatte lade sig døbe og christne.
Aar 984, omtrent, levede den femte Biskop Popo, som
stadfæstede den christelige Lære ved mange Mirakler, ved
at bære gloende Jern, ved at trække paa sin bare Arm et
gloende Jernærme ubeskadiget, ved at bære en utrolig
Byrde Jern, ved at lade stikke Ild i hans med Vox over
dragne Skjorte, som han havde paa Kroppen.
Aar 1007: Var den bedrøvelige Hungers- og Pesttid
næsten over hele Evropa.
Aar 1018: Kom den sjette Biskop, Ezicco, som der læses
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om, at han sad smukt hjemme og lod Verden jævne sig
selv.
Aar 1051: Var saa dyr Tid, at mange sultede til Døde.
Aar 1120: Blev i Rom besluttet, at de Gejstlige skulle
skille sig ved deres Koner, hvilket dog gik i Langdrag ind
til Aar 1222, da ved et Concilii Dom i Slesvig Sagen blev
alvorlig.
Aar 1186: Blev Tiender her paabudte, af hvilke Biskop
pen fik Halvdelen, Præst og Kirke delte Resten. De mod
villige blev satte i Band.
Aar 1240: Fik man her Kong Valdemar II jyske Lovbog.
Aar 1282: Maatte Egnen taale Hertug Valdemar den IV
og Kong Erik Glippings indbyrdes Ufred.
Aar 1340: Underskrev sig Grev Geert Herre over næsten
hele Jylland. Men den ædle Jyde Niels Ebbesen lader Gre
ven vide at skulle frygte, thi jeg, sagde han, døer for at
bevare mit Lands Frelse.
Aar 1350 og følgende Aar efterlod den gruelige Pest
neppe en femte Deel af Egnens Indbyggere.
Aar 1381: Skal have været saa god Tid, at man kjøbte
en Ko for 3 Skilling, en Tønde 01 for 4 Skilling, en Td. Rug
for 11 Penning, et Pund Smør for 2 Penning, en Daglønner
fik for en Dags Arbejde 3 Heller.
Aar 1428: Var der Sygdom blandt Mennesker. Man
spaaede sig det ved, at Træerne blomstrede i December
Maaned forhen.
Aar 1526: Begyndte nogle Landsbypræster her at præ
dike Luthers Lære og beholdt dog deres Kirker og Embe
der, men i Haderslev ingen.
Aar 1591: Afbrændte Stenderup By.
Aar 1623 den 6. December: Udgik streng Kongelig Re
skript til dette Stifts Præster om at holde ordentlige Maaneds Bededage, at catechisere og ej at øve Trolddoms
Kunster.
, Aar 1627: De Kejserlige Tropper indtoge Haderslev, og
Indbyggerne, som vilde leve, bleve henrevne af Pesten.
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Aar 1636, omtrent, udvirkede General-Superintendent
Docktor Klotz, at alle Prædikener i begge Hertugdøm
merne skulde holdes i tydsk Sprog. Hvo kan forundre sig
nok over sligt et Indfald; imidlertid er det dog latterligt
at høre Folk tale om Høj tydsk, hvor Almuen dog mindre
forstaar af Sproget, end Jyderne i Vendsyssel.
Aar 1644: Faldt Svenskerne under Feldtmarskalk Tor
stenson ind i Landet.
Aar 1652 den 15. December: Holdt man her Bededag
for Dyrtid og Landeplage. Texterne vare Esra 9, 6. Jonas 3,
6. Psalme 20.
Aar 1654 den 30. Januar: Blev i Haderslev Consistorio
declateret, at Qvindfolkene skulle ved den hellige Communion tage deres Huer og Kyser af Hovedet, paa det
Præsten kunde mærke, om de nøde noget af den hellige
Kalk. Hermed skulle Degnene have Opsigt.
Aar 1658: Afbrændte Polakkerne Moltrup Præstegaard,
de ihj elsloge Præsterne i Skodborg og Rødding. Samme
Aar i Februar Maaned gik Kong Carl Gustav over Is fra
Haderslev Færge med sin Armee til Brandsø og Fyen, da to
svenske Kompagnier og Kongens Vogn gik forloren under
Isen og i dette saavelsom følgende:
Aar 1659: Blev Tilstandene endnu jammerligere, de
Svenske havde indtaget hele Landet. lidekommen, I brandenborgske og polske Hjælpetropper, vi kiende Spor her
af eders Røveri og Drab til denne Dag. Gid Kolding Slots
Kæmpetaarn havde været ti Fod højere, og I alle derfra
med hinanden var bievne udkastede. Tilmed kom og Blod
gang (den hvide Blodsot) blandt Folk, hvorved mange
hundrede døde, Landet blev øde, Beboere fattedes. I dette
og forrige Aar creperede, tænk, i dette Amt allene vist 28
Præstemænd.
Aar 1662: Skal en Tønde Byg her have kostet henved
48 Mark Lybsk.
Aar 1663 den 30. Januar: Blev endelig her i Consistorio
concluderet paa nogle Præsters Klage over Degnene. 1) At
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de skulde hente Vinen til Communionen. 2) Enten selv
eller ved en anden dygtig Person holde Skole. 3) Efter
Præsternes Disposition forrette Sacra i og uden for Kir
ken, og i alle Ting bevise deres Præster Lydighed og
Respekt.
Aar 1664 den 3. Februar: Blev sammesteds dømt over
Joh. Røgler, som havde prognosticeret, at Dommedag
skulde komme 1665, anden Søndag efter Trinitatis, og det
ikke pludseligt, som Folk mente, men langsom alle Men
nesker faa deres Dom. Dømt 1) At han skulde lægge Laas
paa Munden, ikke nyde Sacramentet, før han om
vendte sig.
Aar 1670: Kostede en Tønde Rug 2 Mark Lybsk her
i Egnen.
Aar 1713: Huserede den svenske General Steenbock
her i Landet, men blev vel ydmyget.
Aar 1723, omtrent, døde i Haderslev den syge Jomfru,
som til Forundring udi halvandet Aar ikke havde nydt
Mad og Drikke. Om hende er skreven en Traktat.
Aar 1760: Blev Doktor Adam Struensee beskikket som
Generalsuperintendent.
Aar 1763: Maatte alle Præster her efter Kongens Befa
ling indgive en nøje Fortegnelse paa deres og Degnes og
Skoleholderes og Kirkernes Indkomme, som en Norma i
Frejmtiden. Samme Aar fik Præsterne Ordre til, nøjere end
hidtil sket, at antegne Sognenes Fødte, Døde, Confirmerede og Copulerede.
Aar 1770: I November var den stærke Ækvilebrist
(Samsons Halvbroder) Brambilla i Haderslev og viste sin
Styrke. Hans tykke Vært løfter han med en Haand fra
Jorden, som andre skikkelige Mennesker løfter en Stol.
Aar 1771: Fik de mæhriske Brødre kongelig Tilladelse
til at have fri Religions-Exercilium paa Tyrstrup Gaard,
hvor til Præst blev Brødrene beskikket 1772 Hrr. Joh.
Prætorius.
Dernæst anføres nogle gamle Cirkulærer og kgl. For-
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ordninger, som viser, hvorledes de regerende dengang
greb ind i Folkets daglige Liv og Færd:
Aar 1718, 20. Decbr.: Kgl. Forordning, at naar Brud og
Brudgom kører i Kirken, maa ingen Skud løses, dem til
Ære, under 20 Rdl. Straf til Kongen, eller sidde tre Uger i
Fængsel paa Vand og Brød, hvorpaa Sognefogden skal
have Opsigt.
Aar 1726: Af Kgl. Instruks til Generalsuperintendent
Clausen: Ingen maa citere en Præst for Retten, uden i
Giælds-Sager, førend det er anjmeldt for Amtmanden eller
Provsten. Ingen maa arbejde om Helligdagene under 1 Rdl.
Straf første Gang, og anden Gang dobbelt, ikke heller paa
saadanne Dage at sidde og spille og doble paa Værts
husene, og ingen Drikkevahre udskiænkes førend Kl. 5 om
Eftermiddagen, for Ulydighed herimod skal Giæsten og
Værten betale hver for sig 4 til 16 Skilling Lybsk, ja
til 1 Rdl.
Samme Aar, 1726: Kongelig Befaling, at hvilken Præst,
der uden største Fornødenhed, efterlader om Helligdagene
af Prædikestolen, at bede for Kongen og det kongelige
Huus, betaler til Straf første Gang 10 Rdl., anden Gang
suspenderes ab officio paa et Aar, og tredie Gang ganske
removeres.
Aar 1731, den 22. May: Reskript, som tillader en Præst,
der tvivler om en Bondes Tiende Oprigtighed, at forbyde
Bonden at kiøre sit Korn hjem, indtil det er tællet.
Aar 1703, 17. December: Kgl. Forordning, at de med
hinanden Utugt bedrivende skulde straffes med fire Ugers
Fængsel paa Vand og Brød, hvis de ikke formaaer at
betale Bøder.
Aar 1737, den 24. April: Kgl. Forbud, at hvo som dri
ster sig til i Kongens Skove at afhugge en stor frisk Eeg,
betaler til Straf 20 Rdl., for en middelmaadig eller yngre
Eeg 10 Rdl., for en frisk Bøg 12 Rdl., for en Ask, Eel, Birk
over et Qvarteer tyk 6 Rdl., for hver mindre Dito halv saa
meget; for hvert Læs af hugget Grene eller Stavre betales
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3 Rdl. eller og straffes med Halsjern, eller en Maaned i
Skubkarren for hver 10 Rdl. Ingen under 1 Rdl. Straf at
antænde Ild i Skove, Heder eller Moser. Hvo som i Kon
gens Vildbane borttager eller vidende kiøber unge Harer
etc. item unge Bierg- og Agerhøns, betaler i Straf 10 Rdl.
For at skyde, jage eller fange en Hjort 100 Rdl., en Hind
80 Rdl., et Daadyr 60 Rdl., et Vildsvin, en Hare 20 Rdl., en
Gaas, Andrek 10 Rdl. Belønning for den, der ødelægger en
Ulv, 6 Rdl., for en ung Ulv 2 Rdl., for en Ørn 12 Skilling
Lybsk, for en Falk 8 Ski. L., for en Høg 6 Ski. L. og udbe
tales paa Amtstuen.
Aar 1737: Kongelig Befaling, at i en Skovegn skal hver
Mandsperson, før sin Copulation, plante og bringe i tredie
Blad 10 unge Eeger eller 15 Bøgetræer; eller for hver
manglende betale 1 Rdl. for Eeger, men for Bøgetræer 2
Mark Lybsk. Præsten, som ikke iagttager det, skal bøde 4 Rd.
Aar 1738, den 25. Februar: Kgl. Befaling, at Præsterne
i Haderslev og Tørning Lehn skulle rette sig efter den
gamle Skik, at Trolovelsen skeer, hvor Bruden er; men
Brylluppet, hvor deres Domicilium skal være. Derimod,
hvis Striden er imellem Amtets og de jydske Præster, skal
efter kongelig Befaling af Aar 1752 Copulationen skee
efter den danske Lov, hvor Bruden var.
Samme Aar: Kongelig Befaling, at for en Qvinde, som
føder hen, skal skee Afbigt af Prædikestolen, saavelsom
for hendes Ægtefælle, dog uden at nævne deres Navne;
begge tilsammen give desuden Bøder 6 Rdl.
Aar 1739, den 25. September: Kongelig Forordning, at
ingen Enke maa gifte sig, uden kongelig Bevilling, før eet
Aar efter Mandens Død; dog tør en Enkemand just ikke
bie Aaret om formedelst sit Huses Besørgelse.
Samme Aar, den 7. December: Kongelig Forordning, at
de, som afholde sig fra Herrens Bord, tre, fire og flere
Aar, ikke maa til Faddere admitteres — dog i at tiltale
dem skal Præsten i Særdeleshed see paa deres Sam
vittighed.
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Aar 1740: Kongelig Forbud, at ingen maa herbergere
Soldater eller Løsgængere uden Passes Fremviselse, og
lader dem passere under 30 Rdl. Straf. Derimod faas for
Anholdelses Umage 6 Rdl.
Samme Aar, den 24. Septbr.: Kongelig Befaling, at de
Karle og Piger, som ikke ville tiene, men setter sig paa
deres egen Haand, skal, hvis det er Mandsperson under
40 Aar, betale 3 Rdl. og en Qvinde under 30 Aar 2 Rdl. til
Magistraten; men paa Landet til hver Steds Betient eller
Øvrighed.
Aar 1741: Kongelig Forordning, at det er en Præst til
ladt at holde Forsamlinger i sit Huus; hvilken Forsamling
i Præstens Sted en Cateket eller from og christelig Stu
dent ogsaa kan holde. Qvindepersoner maa ikke holde
slige Forsamlinger uden under en Præsts Direction.
Aar 1741, den 18. August: Kgl. Forordning, at ved Con
cours faar Creditores kun de to sidste Aars Rente.
Samme Aar, 10. November: Kgl. Forordning, at fattig
Liig uden Gebyr maa begraves paa hvilken Tid om Dagen,
det falder beqvemmest. — To Aar forhen tilladt, at et Liig
maa staa inde om Sommeren 6 Dage og om Vinteren
8 Dage, og ikke ringes med Klokke uden paa Begravelses
dagen. Ligstuen maa ikke betrekkes med Hvidt, og kun to
eller tre Nærpaarørende bydes til Liigbegiængelse — her
maa ikkun gives Confect og fransk Viin til 1 a 2 Rdl. —
under 10 Rdl. Straf. Tilforn, nepnlig 1725, var forbudt, at
intet Liig under 50 Rdl. Straf maatte i Stilhed eller om
Aftenen begraves, uden Kongens eller hans Embedsmænds Tilladelse, da Skoler og Kirker nyde deres Gebyr.
Til Amtsbetientere, Borgmester betales da af en Borger
4 til 8 Rdl.
Ligeledes samme Aar, 11. December: Den forhen om
meldte vidtløftige Brandforordning om Brandvæsen i Am
tet. Intet Gevæhr maa afskydes i en Bye, alle Skorstene
skal være en Alen over Huset og fejes to Gange aarlig.
Aar 1742, den 17. April og 20. Septbr.: Kgl. Befaling, at
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ingen Børn siden — in casu neceff — jmaatte hiemmedøbes under 8 Rdl. Straf til Kongen. Men otte Aar efter
blev det af Kongen forandret, at deres Børn, som ikke
boer i Kirkebyen, skal Præsten paa Forlangende døbe
hiemme.
Aar 1744: Kgl. Forbud, at ingen Communions-Act maa
i noget Huus holdes uden med Syge. I Kirken skal den
brugelig Rangeren ved at træde op til Alteret aldeles af
skaffes.
Aar 1747, den 5. Juni. Kgl. Forordning, at hvor som la
der sig besvangre af Underofficerer og Soldater, har af
slige Stupratoribus intet at fordre, men skal selv bære
Skammen, ikke uden Stuprator er bemidlet og Krigsretten
paalegger ham at betale noget.
Naar man gennemlæser disse gamle Paabud og For
bud, vil man maaske af og til trække paa Smilebaandet
ad de smaa Pudsigheder og for os Nutidsmennesker Stænk
af Naivitet, der præger dem, men paa den anden Side maa
beundres den Styrevisdom, der ligger i mange af dem.
Man maa næsten misunde vore Forfædre, naar der sam
menlignes med Nutidens højeste Visdom.

42

II

Befolkningen og Landbruget.
Som det fremgaar af de gamle Optegnelser over Begi
venheder og Tildragelser, glædelige og svære — dog mest
de sidste — der er gaaet hen over Haderslev Amt og der
med Stenderup Sogn i de sidste 11—1200 Aar, har Lands
delen været hærget af Krig og Pest, smitsomme Syg
domme og Hungersnød, der har revet store Dele af Befolk
ningen bort, ja til Tider næsten affolket hele Sogne. De
store Krige i Slutningen af Middelalderen samt de senere
Krigsbegivenheder, der naar langt ind i vor Tidsalder, har
sendt store Hærmasser af mange Nationaliteter sydfra
igennem Porten til Danmark. Stenderup laa paa Alfarvej
og maatte sammen med det øvrige Sønderjylland tage det
første Stød ved Afgivelse af Husly og Forplejning til Trop
perne. Den Tids Krigere var tilvisse ikke blødsødne, og hvad
der ikke blev afgivet godvilligt, tog de selv med haard
Haand, Menneskeliv regnedes ikke ret højt dengang. Nu
maa det indrømmes, at Stenderup paa Grund af sin noget
afsides Beliggenhed fra Hovedvejen op gennem Lands
delen vel nok er et af de Sogne, der har lidt mindst under
disse Krigshærgninger. Et Uddrag af de otte Sognes Kir
keregnskabsbøger i Haderslev Provstearkiv for Aarene
1650—1666 giver et Billede af Tilstanden indenfor de en
kelte Sogne, og heraf fremgaar det tillige, at Stenderup er
det Sogn, der bedst har kunnet klare sine Forpligtelser
med Hensyn til Tiendeydelserne.
Der indkom fra Stenderup 32 pCt. af det normale, fra
Ødis 17 pCt., Dalby 15 pCt., Bjært 12 pCt., Taps 10,2 pCt.,

43

1
Aar |
Rug
i
i
;
i
Bjært
1650 '36 Tdr. 6 Neg
1666
1
do.
do.
1661 : 7 - 15 Dalby
1656 18 8 do.
1657 :
—
do.
1661 i 3 - 16 1656 14 - 18 Hejis
do.
i 1662 ;
Stenderup 1 1656
- 106 do.
1657 21 - 19 do.
1658 i 24 8 do.
1660 21 - 13 Taps
1656
4 - 14 do.
1657
2 - 15 do.
1660
1 - 15 Vejstrup
1656 30 - 13 do.
1661
1 - 18 Ødis
1656 i 55 - 19 do.
1657 ! 29 - 10 do.
1660
4 - 14 - ;
do.
1661
7 8 -

Sogn

Byg

Havre

! Boghvede

ii

!
!;

Ærter

Penge

_
_
; 146 Mk. 1 Sk. 6 P.
159V- Tdr. 0 Neg 174V-• Tdr. 0 Neg
—
—
I
—
9
- 6 4 - 8 - - i 5
—
7 - ! 2 Td. 1 Neg
22
- 15
18 - 10 - 6 i
—
—
- 8 - 1
51
53 - 9 - - 2 - i 66
—
—
—
—
13 - 6 - - —
—
9
- 12
6
8 - 10 - —
- 14 65
3 - i 85
6 - 5 62 - 12 - - —
—
—
4 - 8 - - 2 Skip
—
4
4
- 65 - i 14
75 - 9 - - i 102
—
—
- 10 129
104 _ _ _ _ 2
—
—
32
19 - 8 - - 3
- 31
—
- 10 1
24 - 13 - 6 7
18
8 —
—
- 13 48
80
59 - 15 - 6 - 14 —
—
4
- 16 5
5 - 14 - 6 - 19 - i
i 4
4
VI2 Skp.
1
6 - 3 - 6 - 15
—
- 6 73
101
8Td.l2Neg
83 - 4 - 6 - 12 1 - 6 6
6 1
6 - 1 - 6 5
8
—
56
14 2 - 19 9 81 - 8 - - 51
—
—
22
2 36 26
3
—
—
—
0
2 - 10 - - 1
—
11
14 - 13 - 4 - 18 5 - 8 - 18 5

Vejstrup 7 pCt. og i Hejis kun 6 pCt. En hel Del Gaarde i
Sognene var øde og forladte, dog klarer Stenderup sig ogsaa nogenlunde her med kun 1 a 2 Gaarde øde.
Selve Krigsbegivenhederne er dog ikke helt gaaet uden
om Stenderup, hvad Svenskernes Overgang fra Jylland til
Fyn bærer Vidne om, idet den svenske Hær i Aaret 1658
under Kong Carl Gustav gik over Isen til Fyn, Artilleri
og Kavaleri fra Hejis over Brandsø til Wedellsborg og
Fodfolket, ca. 3000 Mand under Jacob Kasimir de la
Gardie, fra Stenderup Hage til Fønsskov. Ved en senere
Omtale af den daværende Præst i Stenderup, Hr. Chri
sten Humbleth, vil der blive fortalt, hvorledes Svenskerne
plagede den arme Mand. Det var Fjenderne. At de var
mindre velkomne, kan man forstaa, men at Landets Hjæl
pere og Venner, Polakkerne, var endnu mere ildesete og
uvelkomne Plageaander, er ikke saa let at begribe, men
saaledes var det — de stjal, røvede og plagede Befolknin
gen af et godt Hjerte. Samme Polakker har her paa Ste
det efterladt sig Minder, der af og til endnu kommer for
Dagens Lys, deres smaa Heste har ved Ophold og Græs
ning i Engene tabt en Del Sko, hvoraf der tidligere er fun
det mange, og endnu er det ikke sjældent, at en af disse
smaa, men meget brede Hestesko kommer frem ved Ar
bejde i Engene.
Besiddelsesformen for Bøndergaardene her i Sognet
har for den allerstørste Dels Vedkommende til helt op i
Slutningen af det attende Aarhundrede været Fæste.
I Middelalderen, hvor en Del af Bøndergodset ejedes af
Adelsmænd, har Bønderne maattet svare Afgifterne af
Jorden til disse, senere har Kronen opkøbt de adelige
Gaarde, og Bønderne er herefter blevet Fæstere under
Krongodset.
Stenderup Sogn har haft sin Adel, der har resideret paa
„Schinkelsborg“ og „Stenderup Vargaard“. Disse to
Gaarde vil senere blive omtalt nærmere. For Schinkelsborgs Vedkommende ejedes denne indtil 1407 af Adels45

manden Claus Limbek, da han solgte Schinkelsborg med
Len til Dronning Margrethe. Stenderup Vargaard tilskø
dedes 1585 Kong Fr. II. af Kjeld Brochenhus til Lerbæk og
Mads Eriksen Vadspyd til Søgaard, sqm tilsammen ejede
Gaarden. Hermed er sikkert hele Stenderup Sogn gaaet
over til at være Krongods, et Forhold, der har været til
Gavn og Lykke for Bønderne i det hele taget, da Kronen
var en langt mildere Fæsteherre end de skiftende Adelsmænd, hvoraf flere kun betragtede Bønderne som Træl
dyr, hvem det gjaldt om at pine saa meget som muligt ud
af. I „Sønderjydske Skatte- og Jordebøger“ fra Reforma
tionstiden læser man om, hvorledes Beskatningen den
gang var af Jorderne i Stenderup. Sognet betegnedes
endnu paa den Tid (1542—43) som hørende til Schinkelsborg Len, der dog sorterer under Haderslev Len. Foruden
de i Skema I nævnte Naturalieafgifter har der været en
Skat i Penge, der kaldtes Overskat, Skqma II, der dog Ikke
har været betalt af alle Gaardene. Yderligere kommer
hertil en mindre Gruppe af Bønder, der kaldes Forbedelsesfolk i Nørre Stendorp, som ogsaa er belastet med en
mindre Pengeafgift.
Schinkelsborg Len er i Jordebogen anført son- bestaaende af følgende Sogne eller Byer foruden Stendorp, Achtorp, Bierte, Binderup, Schartvedt, Stradorp og Rebach.
Hvor der er to eller flere paa en Gaard, er dette i
Regnskabet over Overskatten angivet ved Tilføjelsen: cum
sotio, eller hvor det er Slægtninge: cum fratre, filio osv.
K. T. betegner, at vedkommende Bonde er Kirke- eller
Kapitelstjener.
Hertil kom dog yderligere nogle Naturalpræstationer,
der vel kan betragtes som de sidste Rester af Hoveri her
paa Stedet; dette bestod i nogen Hørdyrkning til Kongen.
Bønderne maatte indfrede og besaa et Kobbel med Hør og
iøvrigt behandle den videre med Ruskning, Rødning samt
bringe den til Haderslev, at aflevere til Amtmanden. Paa
det gamle Kort over Stenderup, der tidligere er beskrevet,
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I. Jordebogsskatter af Nørre Stendorp,

Hans Jepsen . ..
Peter Anchersen.
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Jes Hugger...........
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Matz Hugger ....
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II. Overskat i Nørre Stendorp 1542.

1“

Mk Sk
p B

Nis Benditzen, cum sotio 1 8
Iffer Olofsen...................
6 Peter Persen.................... 6 Nis Hansen...................... 1 6 Andres Snack.................
6 Hans Bang, cum sotio . 6 Chresteen Hansen......... 6 Bertel Nelsen, cum sotio 6 Claues Dus, cum sotio .
1 8
Nis Schomacher, pauper 3 Marten Jepsen...............
6 i Andreas Biørnsen ....
5 i
Hans Hansen...................
6 i
Jep Tommesen...............
6 -

Sk
ß

i
Jep Hansen, cum sotio !
Olof Snach...................... 6 1 6 ■ Matz Hugger.................
6 Nis Matzen.....................
Hans Jepsen, cum sotio - i 8
6 Jes Eskelsen...................
Simen Petersen...... 6 Andres Henrichsen . .. 5 i 6 ! Jep Hugger...................
Jep Negelsen.................
6 1 Matz Jensen .................
6 Ancker Hugger.............
5 ! Michel Alsinge...........
Chresten Jondsen .. . 6 -

III. Forbedelsesfolk i Nørre Stendorp 1542,
iMki Sk
i P 1 B

Nis Keldsen......................
Jep Langh ........................
Marten Suder.................
Jens Jepsen K. T...........
Pouel Tune cum sotio .
Jes Iffersen . ...............

!-

8

i - 8
1 - 1 8

; 1 ; i 1
1 1
-

Mk Sk
! P i B
:

Il9

Hans Aising...............
Jep Jensen............. ... i - 8
Peter Tibo............... . . . - i 6
Jürgen Groue...........
- | 4
Simen Schroder ... . . . - 6

i

findes Navne paa disse indtegnede Kobbeler, saaledes:
Blidestang Hørgaard, der nu er bevokset med Skov og laa
inde midt i det nuværende Nørreskov, Smeds Hørgaard
i Midtskov, omtrent imellem den nuværende Skovridergaard og Kongens Hørgaard; sidstnævnte bestaar endnu
og er den eneste af Hørgaardene, der fremdeles er blevet
drevet som Avlsgaard, de andre er nu bevokset med Skov.
Foruden denne Hørdyrkning havde Bønderne Ægtkørsler
og Hegningspligt samt Tiendeydelserne, som nærmere vil
blive behandlet under Beskrivelsen af Kirke og Præstegaard. Alt i alt kan det vel siges at være billigt sluppet,
naar det tages i Betragtning, at der i disse Afgifter baade
indeholdes Skatter og det, vi nu om Dage har at trækkes
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med, der kaldes Renter; ganske vist, det, der svaredes af,
var kun den nøgne Jord, idet Bønderne selv ejede Bygnin
gerne og alt løst Tilbehør. Sammenligner man med, hvad
Standsfællerne i Kongeriget maatte præstere til Adels
godserne af Slid og Slæb, er der ingen Tvivl om, hvem der
var bedst farne. I det hele taget har Bønderne her paa
Stedet gennem Tiderne haft mere Selvstændighed og Fri
hed end Kongerigets Bønder, hvem Vornedskab og
Stavnsbaand trykkede til Jorden og betog al Selvstændighedsfølelse. Man forstaar derfor, at Tyrstrup Herreds
Bønder fik rankere Rygge, stivere Nakker og stærkere
Viljer end Standsfællerne i det øvrige Danmark, men
selvfølgelig rankes Ryggen og stives Viljen hos et Grænse
folk, der tit skal sætte haardt imod haardt for at hævde
sig over for de skiftende Landsherrers Luner og Fejlgreb
i Styrelsen.
Dette Forhold, at Bønderne havde Gaardene i Fæste,
forhindrede dem ikke i at sælge Ejendommen til hvem de
vilde, eller lade den gaa i Arv til Slægtninge eller
Børn efter eget Tykke, naar blot Kongen fik sine Afgifter
af Jorden. Men trods disse forholdsvis ret gode Levevilkaar kunde Bonden dog ikke arbejde sig frem til helt gode
Kaar, saa længe Dyrkningsfællesskabet ved Jordens Drift
bestod. Mange Ting og Forhold stod her h emmende i
Vejen for, at den dygtige og flittige Mand kunde gøre sin
Arbejdskraft og sine Evner helt gældende, idet han stadig
skulde arbejde i Fællig med den dovne og af Fattigdom
sløvede Kollega; ganske vist bestod der Vider og Vedtæg
ter for Bylavene, hvorved der paalagdes alle Mand af
Lavet visse bestemte Pligter i Fællesskabets Tjeneste, men
naturligvis kunde dette ikke ophæve bestaaende Ulemper,
saa længe Fællesskabet i det hele bestod.
En gammel Vedtægt angaaende det fælles Tyrehold i
Stenderup Aar 1575, som findes aftrykt i Kolding Avis
Nr. 138 for 1904 og indsendt af Jes Thygesen, Lykkesgaard,
viser Besværet ogsaa med dette Forhold. Da Byens Krea4
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turer gik sammen i Fællesgræsningen, kunde den enkelte
Bymand ikke holde Tyr efter Behag, men dette maatte
overlades til Bestemmelse af Bylavet. Tingvidnet heroim,
der fortæller, hvorledes en saadan Sag ordnedes, gengives
her:
„Vi efterskrevne Magnus Jørgensen i Stubbum, Her
redsf. i Tyrstrup Herred, Iver Petersen i Stubbum, Hans
Dinsen i Gammelby, Sandemænd i foreskrevne Herred,
kundgøre, at Aar efter Christi Fødsel 1575 den Tirsdag
næst før S. Hansdag Midsommer, da var skikket for os og
menige Herredsmænd, som den Dag Ting besøgte, be
skeden Dannesvend Jens Pedersen i Stenderup, Sande
mand, bedes, fik og fremledte et fuldt Tingsvidne af otte
trofaste Dannemænd, som vare Jørgen Iversen i Sigling,
Peder Jepsen i Hvindrup, Jep Marqvardsen, Jens Persen i
Bjert, Nis Mikkelsen, Jes Nielsen i Hejis, Jep Knudsen i
Vonsild og Jørgen Hansen i Simmersted, hvilke fore
skrevne otte Dannemænd udginge og velberaadede igen
indkomne, vunde alle samdregtelig paa Tro, Sjæl og
Sandhed, at de foreskrevne Dag saa og hørte, at blev vun
den inden Ting, at alle Stenderup Bymænd var bleven
tilens med hverandre om tre Tyre at holde baade Vinter
og Sommer, og det Stykke Eng, som haver været dertil af
Arilds Tid, sogn kaldes Tyre-Mader, det skal blive dertil,
som det haver været, item efterdi at samme Eng ikke er
nok til at holde tre Tyre udaf, da haver hver Mand i Byen
bevilget, at der skal udlægges en Ager udi Trind-Lykke
fra Byen og ud til Loftskov Dam over hver Mands Jord
otte Alen bred, saa den kan erjes (piøjes) otte Alen bred
ud fra Gaarden, og skal samme forskrevne Eng og Jord
skiftes udi tre Parter mellem de tre Mænd, som Tyrene
holder, saa at den ene kan ske saa godt Skjel som den
anden; ydermere blev det ogsaa talet, at saamange Køer,
som hver Mand haver flere end fire til hver Otting, de
skulde give 2 Ski. Lybsk af hver Ko, thi de lægger ingen
Jord ud, jmen Præsten skal være fri uden med den Ager,
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som foreskrevet staar; der skal de bruge tvertover hans
Jord ligesom over de andre Bymænds, som forbemeldet er.
Item skal og alle tre Tyre følge Hjorden om Sommeren,
men om Vinteren maa de skifte denom det imellem enten
efter Ottingstal eller efter Køerne, som hver Mand haver
til, men kunne de ikke selv enes derom, da skal tolv af de
ældste Bymænd sige dem det imellem, det skal være tre
Mænd af hver Fjerding. Item skal samme tolv Mænd sige
paa, om der klages, at Tyrene ikke vare enten saa skikke
lige eller saa fødte, som der sig burde; da skulle de lægge
andre dertil, som dennem baade kunne og ville holde og
føde, som det sig burde og ret kunde være. Item blev ogsaa
talet, at ingen Mand skal have mere Kræ til Græs om
Sommer, end som han kan føde om Vinteren paa eget
Foder, fordi at de kan ikke lægge deres Græsgang paa
dette Enemærke, og paa det sidste blev det ogsaa geluderet (concluderet), at hvilken som ikke vilde holde de for
skrevne Punkter, thi det er hver Mands Gavn, da skal han
give min naadigste Herre 1 Guiden og Lehnsmand 1 Mark
og Fogden 1 Mark liib. og alle Bymænd en Tønde 01.
(Datum ut sopra).

De dygtige og initiativrige Bønder har sikkert arbejdet
paa i mange Aar at faa disse uheldige Forhold ændret,
men først henimod Midten af det attende Aarhundrede
begyndtes der saa smaat med Udskiftningen, som dog
først fuldbyrdedes helt i Løbet af 30 a 40 Aar. Rhode skri
ver ganske vist, at i 1740 blev over tusinde Løkker ved
Fællesskabets Ophævelse indrettede med Grøfter og le
vende Hegn, men det er sikkert kun en Begyndelse, der
her er sket. Mange Steder klages der over, at Udskiftnin
gen er udført meget uheldigt, idet kun meget faa af Gaardene har faaet Jorderne saa nogenlunde samlet, der har
de fleste Steder været uovervindelige Vanskeligheder ved
at faa dette Forhold tilfredsstillende. Gaardene laa sam
lede i Byerne, og ingen ønskede at flytte ud i Ensomhe-

5/

den paa Byens Udmarker. For Stenderup Sogns Vedkom
mende har disse Vanskeligheder sikkert ogsaa gjort sig
gældende til at begynde med, men nu maa det siges, at
Jorderne ligger udmærket samlet om næsten alle Ejen
dommene, kun to Gaarde — Catrineberg og Præstegaarden — lider endnu under Ulemperne ved Jordtilliggendets
spredte Beliggenhed. Byens Brand i 1807, da de fleste af
Gaardene lagdes i Aske, gav Stødet til, at de fleste Gaarde
yttedes ud paa Markerne, og derefter tog Mageskifterne
r art, saa i Løbet af en Snes Aar var Afrundingen af Gaar
dene skredet langt frem, og selvfølgelig er der fortsat frem
i Tiden hermed, naar Lejlighed gaves. Jorderne er efter
den fuldbyrdede Udskiftning efterhaanden kommet i
Kultur og Drift, og Velstanden er øget med stærke Skridt,
hvilket fortsættes op igennem det nittende Aarhundrede.
Velstanden giver sig blandt andet Udslag i, at der opføres
store, stærke og praktiske Bygninger, særlig efter Midten
af det forrige Aarhundrede er de efter Branden 1807 op
førte Bygninger, som i væsentlig Grad bestod af Egebin
dingsværk, afløst af store og rummelige Grundmurslæn
ger, hvortil Stenene i stor Udstrækning er brændt her i
Sognet.
Et Særkende ved disse Bygninger er, at man ingen
Steder i det øvrige Land træffer saa store og stærke
Huse i Forhold til Gaardenes Størrelse. Omkring Midten
af forrige Aarhundrede toges der særlig fat paa Grund
forbedring af Jorderne med Mergling og Afvanding, som
her paa disse kraftige, lerede Jorder viste sig at være af
udmærket Virkning, der fortsattes hermed indtil 1870—
80‘erne, da alle Gaardene var mere eller mindre grundig
merglede og drænede.
Store og indgribende Begivenheder for Bondestanden
var de Landboreformer, der fremkom særlig i sidste Halv
del af det attende Aarhundrede. Driftsfællesskabets Op
hævelse er foran nævnt, hertil kom nu senere Gaardenes
Overgang til Selveje, hvorved Bønderne kunde erhverve
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fuld Ejendomsret til alle de Forbedringer, de ved deres
Arbejde nedlagde i Gaardene, men ogsaa først hermed
kan det siges, at Bonden er virkelig fri Mand med Hensyn
til alle sine Dispositioner. Herefter blev der fastsat Af
gifter i Penge til Staten, hvortil foretoges en Bonitering
af Sognets Jorder. I Rigsarkivet findes et saakaldet
Setzungs-Register for Stenderup Aar 1794, og da dette angi
ver Gaardenes baade Kvantitet og Bonitet i Areal, har
man et udmærket Billede til Bedømmelse af Ejendom
mene paa den Tid. Tidligere har alle Afgifter været ansat
efter Plovtal, hvoraf der her i Sognet angives at være
215/« Plove. Ligeledes viser dette Register, at Gaardene den
Gang som nu for de flestes Vedkommende har været
ret store.
Setzungs-Register for Stenderup Sogn 1794.

Carl Ludvig Zoéga. Marker — Hundstoft, Spaanagger,
Dalsagger, Aalryhave, Nyskift og Kløverhave, Lamhave,
Himmeltoft, Vester Flinthøy, Hummelgaarden med Eng,
Nortoft, Abfindungsland i Skoven, Kongens Hørregaard.
Ialt Areal Kvantitet = ............ 234 Td. 3 Skp.
Bonitet = ................
95 - 4 Endv. 11 Landboeler Kvantitet — - 6
Bonitet
......................................
- 3 -

Ialt Kvantitet — ...........................
Bonitet = ...........................

235 Td. 1 Skp.
96 - 0 -

«/10

°/16
41/2/t«
15/10
0

Aarlig Afgift 3 Rdl. 32 Mk. courant.
Søren Jacobsen. Marker — Stenemoes, Huustoft, Heste
agger, Hundsborre, exkl. Kirkeland.
Ialt Areal Kvantitet = .............
81 Td. 7 Skp.
Bonitet = ................
32 - 5 Aarlig Afgift 44 Rdl. 1 Mk. 4 Ski.

«/1B
21/2/i«
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Johan Paulsen. Marker — Huustoft, Krogagger, exkl.
Kirkeland, Krogaggerender, Vidstyrhave, Nørre Midtskov,
Sønder do., Mayum Enge.

Ialt Areal Kvantitet — ................
Bonitet = ................

86 Td. 7 Skp.
16/16
33 - 2 101/2/i6

Aarlig Afgift 44 Rdl. 45 Mk. 7 Ski.

Johan Peter Andersen. Marker — Huustoft, Norder
Gravildsagger, Sønder do., Mauel Enghave, Nør Langholt,
Sønder do., Mayum Enge.

Ialt Areal Kvantitet —................
Bonitet = ................

60 Td. 4 Skp.
25 - 6 -

5/ltt

Aarlig Afgift 34 Rdl. 40 Mk. 11 Ski.
Hans Matzen. Marker — Huustoft, Storetoft, Nyskifthave, Sydere Have, Mauelenge.

Ialt Areal Kvantitet — ................
84 Td. 7 Skp.
Bonitet = ................
36 - 3 Aarlig Afgift 48 Rdl. 35 Mk. 10 Ski.

*/ie

Iver Nielsen. Marker — Huustoft, Lerbierre, Vester
Holdhave, Øster do., Faldsagger, Bøllands Enghave, Ho
vedhave.
Ialt Areal Kvantitet —................
Bonitet = ................

43 Td. 1 Skp.
17 - 1 -

8/16
14/i«

Ialt Afgift 23 Rdl. 3 Mk. 3 Ski.
Christen Jensen Beck. Marker — Huustoft, Lerbierre,
Vester Holdhave, Øster do., Faldsagger, Bøllands Enghave,
Hovedhave.

Ialt Areal Kvantitet —................
70 Td. 1 Skp.
Bonitet = ................
26-0 Aarlig Afgift 35 Rdl. 7 Mk. 8 Ski.
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14/i«
Vi«

Jens Christensen. Marker — Stenbroagger, Stenbromoos, Nørtoft, Maueleng, Prestholm.
Ialt Areal Kvantitet =................
41 Td. 7 Skp.
2/lft
Bonitet — ................
16-2 16/lB
Aarlig Afgift 21 Rdl. 43 Mk. 7 Ski.

Hans Schumachers Enke. Marker — Huustoft, Gravildsagger, Stenbroagger, Trinlykseng.
Ialt Areal Kvantitet =i................
24 Td. 6 Skp.
7/ls
Bonitet — ................
9 - 0 Vi«
Aarlig Afgift 12 Rdl. 2 Mk. 9 Ski.
Jonas Detlefsen. Marker — Biigstauer, Huustoft, Gravildsagger, Trinlyksenge, Meldeng.
Ialt Areal Kvantitet =................
24 Td. 4 Skp.
0/i®
Bonitet — ................
8-3 13/i«
Aarlig Afgift 11 Rdl. 16 Mk. 7 Ski.

Hans Raun. Marker — Huustoft, Biigstauer, Griintoft,
Jep Knudsens Toft, Hollænder Have, Hæshave, Prestholm,
Schiflund.
Ialt Areal Kvantitet =................
69 Td. 3 Skp.
6/i«
Bonitet — ................
25 - 2 0V2/i«
Aarlig Afgift 34 Rdl. 11 Mk. 0 Ski.

Hans Nissen Juhl. Marker — Stenemoos, Hollænder
agger, Hæshave, Schrithave, Bøllandsenge, Hausmae.
Ialt Areal Kvantitet —................
93 Td. 0 Skp.
7/t6
- Bonitet = ................
36-1 “V2/1«
Aarlig Afgift 48 Rdl. 24 Mk. 4 Ski.
Peter Jessen. Marker — Kragpold, Rørholm i Byen,
Trindlyk Syderende, do. Norderende, Mauelenghave, Schif
lund.
Ialt Areal Kvantitet =................
60 Td. 2 Skp.
0
Bonitet =...................
23 - 4 - x®V2/i®
Aarlig Afgift 31 Rdl. 29 Mk. 8 Ski.
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Oluf Jensen jun. Marker — Hundsagger, Nør GI. Have,
Sdr. do., Spaanbroager, Trindlyk, Mauelenge, Schiflund.
Ialt Areal Kvantitet =................
86 Td. 2 Skp.
3/t(1
Bonitet = ................
33 - 6 31/2/ki
Aarlig Afgift 45 Rdl. 10 Mk. 2 Ski.

Nis Hansen. Marker — Huustoft, Lerbierre, Kragspold,
Stiehave, Schinkelsborg, Hausmae.

Ialt Areal Kvantitet =................
75 Td. 5 Skp.
3/16
Bonitet = ................
30 - 1 4 72/1 g
Aarlig Afgift 40 Rdl. 17 Mk. 9 Ski.
Chresten Tonnesen. Marker — Huustoft, Lerbierre,
Avrehave, Hausmade i Skoven, Mauelenge, Schrithave.
Ialt Areal Kvantitet —................
68 Td. 3 Skp.
7;U$
Bonitet — ................
28 - 3 71/2/1«
Aarlig Afgift 38 Rdl. 2 Mk. 10 Ski.

Laus Poulsen. Marker — Huustoft, Lerbierre, Trinlyksaggerender, Simons Studer, Schiflund, Rørholm, Mauel
enge.
Ialt Areal Kvantitet =................
65 Td. 1 Skp. 13/Ui
Bonitet = ................
24 - 4 14/n>
Aarlig Afgift 32 Rdl. 45 Mk. 5 Ski.

Laue Fallesen. Marker — Huustoft, Langholt, Thammeses Moos, Huustoft, Vaadeenge, Schiflund.

Ialt Areal Kvantitet =................
85 Td. 5 Skp.
Bonitet = ................
32 - 7 Aarlig Afgift 44 Rdl. 6 Mk. 11 Ski.

5/1(i

Jes Michelsen Raun. Marker — Nør Moos, Hundsagger,
Trindlyk, Huusmay, Mayum Ender, Langmayskrog.
Ialt Areal Kvantitet =................
92 Td. 6 Skp.
Bonitet = ................
34 - 1 Aarlig Afgift 45 Rdl. 39 Mk. 3 Ski.
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»/1B
13/ig

Peter Hansen. Marker — Aalryhave, Spaanbroagger,
Huustoft.
Ialt Areal Kvantitet =................
22 Td. 3 Skp. 13/16
Bonitet = ................
8 - 6 14/10
Aarlig Afgift 11 Rdl. 41 Mk. 5 Ski.
Bertel Petersen. Marker — Biigstauer, Waasenge.

Ialt Areal Kvantitet —................
23 Td. 2 Skp.
Bonitet = ................
8 - 4 Aarlig Afgift 11 Rdl. 18 Mk. 4 Ski.

0/10
1/2/te

Chresten Hansen. Marker — Huustoft, Stenbroagger,
Krøllekrog, Stenhauge, Trindlyk, Kobbelenge, Kallehauge.
Ialt Areal Kvantitet =................
64 Td. 1 Skp.
Bonitet = ................
24-3 Aarlig Afgift 32 Rdl. 30 Mk. 0 Ski.

Vi«
0

Mathias Jepsen. Marker — Huustoft, Ny Skifte Have,
Højsager, Trindlyk, Grimers Avildkrog, Gammel Have,
Mølletoft, Bøllandsenge, Møllemay paa Varmark.
Ialt Areal Kvantitet =................ 161 Td. 3 Skp.
2/lø
Bonitet = ................
66-1 12/10
Aaarlig Afgift 88 Rdl. 6 Mk. 9 Ski.
Erick Jurgensen. Marker — Hundstoft, Vesterløk,
Hundsaggerhøj, Trinlyks Enghave.

Ialt Areal Kvantitet —................
42 Td. 5 Skp.
Bonitet = ................
16-4 Aarlig Afgift 22 Rdl. 6 Mk. 4 Ski.

7/16
4/i«

Jes Wies. Marker — Gamle Aalryhave, Ny do., Huustoft,
Traulsagger, Fallsagger, Trindlykseng, Schiflund.
Ialt Areal Kvantitet —................
85 Td. 3 Skp.
Bonitet — ................
33 - 3 Aarlig Afgift 44 Rdl. 34 Mk. 7 Ski.

5/J6
4/10
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Matz Mogensen. Marker — Huustoft, Dalsagger, Bøllandsagger, Mayum.
Ialt Areal Kvantitet =................
59 Td. 7 Skp. u/19
Bonitet = ................
23 - 1 4/16
Aarlig Afgift 30 Rdl. 47 Mk. 9 Ski.
Nis Petersen. Marker — Huustoft, Traulsagger, Nyskift,
Bøllandsenge, Mayum.
Ialt Areal Kvantitet =................
62 Td. 3 Skp.
*/16
Bonitet => ................
24 - 2 Aarlig Afgift 32 Rdl. 22 Mk. 3 Ski.

Jens Jessen Beck. Marker — By Bride, Syder Have,
Gammel Avere, Ny do., Trollkier, Kovvelenge.
Ialt Areal Kvantitet —................ 114 Td. 0 Skp.
</ie
- Bonitet = ................
41 - 5 Aarlig Afgift 56 Rdl. 22 Mk. 6 Ski.

Poul Hansen in Schiflund. Marker — Langmay Krog,
Vester og Øster Langmay.
Ialt Areal Kvantitet =................
50 Td. 4 Skp. 1O/1S
Bonitet = ................
16 - 7 8/15
Aarlig Afgift 22 Rdl. 32 Mk. 6 Ski.
Andreas Mogensen in der Høltzung. Stenbroagger, Hasbierre, Vester Have, Øster do.
Ialt Areal Kvantitet —................
21 Td. 6 Skp.
14/ie
- Bonitet = ................
8-6«/1S
Aarlig Afgift 11 Rdl. 40 Mk. 8 Ski.

Varmark. Jens Jensen Juhl. Marker — Huustoft, Ulsigagger, Blaasten, Gaasmayagger, Hummelholt, Peter
Schmidts Kovel, Store Høy, Strandmoos, Østerskov, Gaasmay.
Ialt Areal Kvantitet =................ 132 Td. 0 Skp.
0
Bonitet = ................
48 - 7 8/i«
Aarlig Afgift 65 Rdl. 40 Mk. 2 Ski.
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Simon Michelsen Uldall. Marker — Vesterholt, Nørtoftr
Kirkelycke, Sydertoft, Mølledam Have, Amos Have, Sønder
Grevling Høy, Grevling Høy, Brendtorn, Øster Skov, Brøde
have.
Ialt Areal Kvantitet =................ 123 Td. 3 Skp.
Bonitet = ................
46 - 2 Aarlig Afgift 62 Rdl. 2 Mk. 3 Ski.
Michel Poulsen. Marker — Huustoft, Nør Vang, Nør
Ende af Tøges Toft, Simon Hansens Toft, Trandved, Amos
Bierg, Midtskov-Kobbel, Brendtorn, Brødhave.
Ialt Areal Kvantitet =................ 129 Td. 2 Skp. 15/16
Bonitet — ................
49 - 4 Vie
Aarlig Afgift 66 Rdl. 12 Mk. 10 Ski.
Tøge Jessen. Marker — Trandved, Lauritses Toft, Nør
Vang, Øster Hok, Vester do., Sønder Vang, Brendtorn,
Hummelholt, Østerskov, Neder Mayer.
Ialt Areal Kvantitet — ................ 138 Td. 1 Skp.
*/ie
Bonitet — ................
49 - 0 */16
Aarlig Afgift 65 Rdl. 30 Mk. 5 Ski.

Oluf Hansen Damkier. Marker — Trandved, Alsing
Krog, Lammehave, Rye Kobbel, Frauenaggerhave, Brend
torn, Lasbyhave, Kattkrog, Østerskov.
Ialt Areal Kvantitet - ................ 152 Td. 0 Skp.
6/ltt
Bonitet — ................
49 - 4 7/16
Aarlig Afgift 66 Rdl. 15 Mk. 10 Ski.
Ditlev Jensen Katterup. Marker — Amoshave, Huustoft.
Ialt Areal Kvantitet --................
43 Td. 2 Skp.
Bonitet — ................
15-1 12/L6
Aarlig Afgift 20 Rdl. 18 Mk. 0 Ski.
Hele Sognet:
Ialt Areal Kvantitet —................ 3004 Td. 3 Skp.
- Bonitet = ................ 1148 - 7 Aarlig Afgift ialt 1450 Rdl. 19 Mark 7 Ski.

*/16
^/ib
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Hver enkelt af forannævnte Ejendomme vil senere saa
vidt gørligt blive sammenholdt med Gaardene, som de
forefindes og beskrives igennem det nittende Aarhundrede.
Bønderne har op igennem Tiderne haft store Rettig
heder i de udstrakte Skove i Sognet med Hensyn til Græs
ning af Kreaturer samt Svin paa Olden, men selvfølgelig
har dette Fællesskab ikke kunnet bestaa uden stadige
Rivninger og Strid om Antallet af Dyr til Græsning, der
maatte indsættes af de forskellige Medlemmer i Ejerlavet.
I saa Henseende er det af Interesse at se en Vedtægt om
Fordelingen af Dyr til de forskellige Bymænd, denne De
ling er sket efter det Ottingtal, som hver Mand havde
Ret til i Bymarkerne. Vpdtægten er opsat og underskre
ven 20. Jan. 1756 af alle Bymændene.
VEDTÆGT.

Eftersom der aarlig findes Strid og Uenighed imellem
os angaaende vores Græsnings Vidtløftigheds Skyld af
Aarsag, at en Del derude vil have sin egen frie Vilje, men
sojm nu den haarde Nød tvinger os haardt dertil, at vi
maa fange et andet Græslæg an, om vi ellers skal svare
Kongen og Kirken. Altsaa haver vi for got befunden og
været allemed hverandre, at slaae 2de Kree af paa enhver
Otting, som er 102 fulde Krees Læg, nok ydermere alle
Giæs gandske reent at være afskaffet, som forhen i nogle
Hundrede Tal haver været, om de efterdags enten i Mark
eller Skov skulde findes dog at være gandske forbrødt,
Halv Parten til Kongen og Halv Parten til de Fattige.
Ydermere haver vi og vedtaget, at ingen maa understaae
sig til at indhiemle noget Creatur fremmed i vores Græs
ning, ey heller at indhiemle noget uden for Ottings Lods
ejeren, og det ved en Rigsdalers Kongelige Brøde for
Græslæg skeer. Derimod svares og betales ved Brøde Stædet af hvert fulde Krees Læg 1 Rdl. til Hiemmels Manden.
Ydermere og for det fierde og Afslag efter Ottings over-
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alt at skee for vores Græsning desmere at forbedre, have
vi ogsaa gjort et Læg paa vores indskiødt Kree, som for
hen haver gaaet meget i Svang, og i Særdeleshed ved
Sognefogden Hans Hansen, der haver antaget og indhiemlet til 4 Ottinger — 48 andet Aars Kree, lagt for 24
Kree. Ligeledes Jep Matzen til 4 Ottinger — 37 andet Aars
Kree, lagt for 18y2 Kree, af Aarsag, at Lodsejerne ikke
have været enige om at betale dem deres Græs, saa at
den gemene Mand leed stor Skade derunder, og ikke er i
Stand for at drege et Creatur op for at sælge til Hans
Kongl. Mayests Udgifter, menes derimod gandske af Hun
gers Nød maae crepere. Som allerede de fleste haver frist,
at mange Creaturer er her i Byen bortdød af Hungers
Nød, og vore Beesteer ogsaa i saa slet Tilstand, at vi ikke
kan faae vores Jord dyrkt derved. Mens ikke meere alt
sligt at forekomme, have vi nu vedtaget med hverandre
at giøre et nyt Læg paa vores indskudt Kree, og da ere vi
saaledes bievne foreenede, at med hverandre over alt at
tage 3de Aars og 2de Aars saavelsom Kalve 4re til en hver
Otting ved det gamle Læg, og alt det øvrige, som er over
dette Læg, at tage for fulde Kree, som kand giøre i alt 50
Krees Lue paa Skoven, som forhen har været. Dernæst
hvad vores Svine Læg angaaer, da at nyde til enhver
Otting 6 Sviin og yde Sviin a parte og ligeledes Griis efter
samme Læg, og altid fra Martii til November dygtig at
være prynet ved 4 Ski. Brøde af Stykket, og hvad som fin
des over dette Læg enten Pintse eller Sommer, da gandske
at være forbrødt, halv Parten til Kongen og halv Parten
til de Fattige. Nok haver vi ogsaa vedtaget vores Faar
gandske reent af vores Vange Skift at afskaffe, og enhver
sin Andeel paa vores Skov-Græsning at anholde, nemlig.
6 til enhver Otting og i mangel nogen fattes i sit Sviin
Læg eller Faar Læg da at nyde et Krees Græsning for 3
Sviin, ligeledes for 3 Faar, og opn nogen skulle mangle i
deres Griis Læg bliver dennem gotgiort for hvert Griis 4
lybsk Ski., om nogen sig herimod vores Vedtægt forseer og
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slaaer noget Creatur ulovligt i vores Fælles Græsning, da
at svare og give til Brøde af hvert Krees Læg 1 Rdl. halv
Parten til Kongen og halv Parten til de Fattige. NB. Og
ikke noget Slags Creatur i Almindelighed samtlig at indhiemle uden hvad som i Ottings Læg kand blive indhiemlet. Ydermere ere vi saaledes bievne forenede med hver
andre vores Vange Skifter og Ottings Grund fra Skoven
at have udskilt, i den Henseende for vores Kiøer derpaa
at græsse, nemlig 2 Tønder Sæd til en hver Koe, og Otting
til at svare Otting, tilligemed indtages vores Ottings
Grund, som er paa Mands Mark, kaldt som følger. Den
Nørvang først 4 Aar og siden piøjes tilligemed Høysager
og Prestholmen, og naarsomhelst den Øster Vang kommer
til Fæegang, da de tre benævnet Marker i Skoven tillige
med at græsse paa, og haver enhver sine Gierder saavelsom Ledde ved Skov og Bye paa elle de forbenævnte Stæder baade Vinter og Sommer ved Indhegning enhver sit
Aasted at velligeholde, og det ved y2 Rdl- Kongelig Brøder,
halv Parten til Kongen og halv Parten til de Fattige. Hvo
som sig imod vores Vedtægter forseer haver Helligdags
fogeden paa behørige Steder at angive, og hvem som vold
kaster Hul paa nogen Mands Gierde, da at svare og give
til Byen en halv Tønde 01, og de som slaaer Leden aaben
for Hegnings Manden at give til Brøde 8 lybsk Ski. At
alle disse foreskrevne Poster er af os samtlige Lodseyere
med vel beraad Hu og Sind venlig indgaaet i Henseende
for at dæmpe al Strid og Uenighed som forhen desværre
har gaaet alt for meget i Svang, og da haver samtlige
Vores kiære og Høybydende Hrr. Amtmand saavel som
vores Herreds Betienter venlig ombedet det med os at
subscribere, hvilket vi med egen underskreven Hænder
attestere.
Stenderup, den 20. Jan. 1756.
Hans Madsen.,
Chresten Madsen..
Thomas Pedersen.
Niels Michelsen.
Peder Michelsen.
Jep Madsen..
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Mathias Jepsen.
Poul Nielsen.
Gregers Pedersen.
Nis Nielsen.
Nis Madsen.♦
Mads Madsen.
Erick Mogensen.
Hans Pedersen.
Jep Jespersen.
Hans Lauritzen.
Hans Jensen.
Jens Wollesen.
Anker Christensen.

Niels Hansen.
Jens Jepsen.
Hans Raun.
Nis Hansen.
Hans Anckersen.
Erick Jørgensen.

produc: Haderslev Amtshuus, den 24. Jan. 1756.
D. F. Oye.

Efter at denne omstændelige Vedtægt nu var under
skreven af samtlige Bymænd, skulde man mene, at alt
vilde gaa glat uden Strid, men allerede 5 Aar efter var det
galt igen, 1761 er der opsat en ny Vedtægt, hvorefter sig
alle har at rette. Formodentlig har det været et meget
vanskeligt Forhold at faa rigtig i Lave, siden der Gang
paa Gang skal ny og haardere Bestemmelser til, man ser
af Underskrifterne, at der nu er kommen en Del nye Navne
blandt Bypnændene, maaske er det disse unge Folk, der
ikke har kunnet indordne sig under den gamle Vedtægt,
her hidsættes den ny som specificerer Arealerne noget
mere:
VEDTÆGT.

Giøres hermed Vitterlig, at vie samtlig Lodseyere, Toft
væring og Landboeler, efter Hrr. Kammer Herre og Amt
mand von Klingenberg høye Tilladelse haver os foreniget
at adskille og deele vores fælles Skau udi fiere Deele for
medelst den store Urigtighed som hhd indtil har gaaet i
Svang at mangen haver i Skaauen Kræ, Sviin og Faar efter
egen Behagelighed indjaget til største Ruin og Skade for
Skaauen, hvor ved det Kgl. allerhøyeste interesse storligen
haver taget Skade, og vi samtlige Lodseyere derved be
frygter efterdags at kunne blive ansvarlig dertil, saa haver
vi efter denne Convention med vel betænkt Hue og Sind
sluttet og ikke allereniste de 4de Koppeler ville benævne
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men ogsaa ydermeere enhver specificeret efter det skete
Forlig, er bievne med derris egne god befindende tillagt.
Det første Koppel kaldet Nørreste Koppel deri skal
være:
1 Otting, Morten Hansen

l1/2

-

Peder Goldbeck

2

-

Hans Lauritsen

’/2

-

Jep Jespersen

'/2

-

Nis Nielsen

IV2

-

Hans Raun

1

-

Kasten Matzen

l1/2

-

Erick Mogensen

2

-

Niels Hansen

2

-

Niels Pedersen

U/2

I

Chresten Schultz

-

Ialt 15 Otting.

j
i

!
i
I

Udi denne Coppel kom
mer ef tersatte Toftværin
ger og Landboeler.
Toftværinger :
Peder Grøn
Nis Hermandsen
Landboeler :
Anders Hansen
Niels Sørensens Enke
Jep Iversen
Denne Coppel begynder
fra gritnes? Avild og en
lige Dige til Jep Simonsens
Nor Have Jørn, hvilken
Dige forbin Nor Skaaus
Hvid selv holder og sætter i Stand.

Det andet og mitterste efterfølgende Coppel, der
ude findes inddelt:
4 Otting, Nikolaj Lorentzen j Toftværinger:
Hans Hansen
4
Jep Matzen
Jep Simonsen v. Strand.
2
Chresten Mogensen
Landboeler:
’/2
Jep Simonsen
Anders Pedersen
Hans Nielsen
Ialt IOV2 Otting.

et 3die Coppel Eins — kaldet der udi findes :
Otting, Niels Hansen
Græss Pedersen
IV2
Claus Hansen
’/2
Peder Pedersen
1
Erich Jørgensen
’/2
Anders Bæk
2’/2
Jens Jepsen
2
Hans Matzen
1
Pouel Michelsen
1
Niels Michelsen
L/2

l1/2

13 Otting
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Toftværinger:
Erick Jørgensen
Monsieur Boysen
Landboeler:
Johan Pedersen
Jonas Michelsen
Anders Bæk
Peder Pedersen
Niels Friedericksen
Michel Degn
i
Hans Nielsen

Det 4de Coppel eller Synder Skaau findes inddeelt:
4 Otting, Pastor Biørnsen
2
- Laue Fallesen
2
- Jes Michelsen Raun I
2
- Iver Ollufsen
i
l1/2 - Hans Jensen
l1/ 2 - Hans Pedersen

Landboeler:
Peder Duus ,
Peder Degn
Niels Michelsen
Niels Pedersen
Jep Bødicher

Ialt 13 Otting

Hvad denne Dige imellem disse 2de sidste Coppeler angaar holdes ved Lige af de synder Skaaus Mænd saavel
som stænge og udsætte og begynder ved Prestholm Leed
og langs ad den Runde Deel til Mads Hansens Hauge, og
siden Lüge Skjel indtil hans Marks Syndre Hjørne, saa og
forbinder vi os hermed, at disse Diger og Giærder skal
staa og forblive under Syne Liige med vores Markensskjel
og Giærder og skal samme Giærde og Dige være forsynet
med et Leed igiennem for Hans Kongl. Mayest Jagt og Ud
visning, fremdeles er aftalt og besluttet imellem os, som
ligger til de sidste 3die Coppeler, at denne Fordeling skal
staa paa Villkor udi 2de Aar for at se, hvilken Coppel der
enten blef for lægne, eller for vel holden, og udi disse 2de
Aar at græsse liige dan udi alle 3die Coppeler, og derefter
at vorde hinanden ræt, naar bevisligt er at i den eene
eller anden kunde være forurettet med for meget Kræ, da
skal det i een Coppel inddeles; det første og Norderste
Coppel beholder sit Coppel for sig uden nogen Villkor,
mens hvad Olden anbelanger, naar der er Olden til, gaar
det over ligesom forhen. Ydermere er imellem os aftalt og
fast besluttet, at om een eller anden skulle finde sin tarf
og fordeel at være; naar disse 2de Aar igien som før er
talt er forløbne, at faae sin Jord for sig self at indhæigne,
da ey at være hinanden til Hinder eller Modsigelse, men
lade Øfrigheden og upartiske Mænd deele dem det imel
lem. Ligeledes er og aftalt og besluttet, at enhver efter sine
Ottinger, Toftværing og Landboeler efter Advenant skal
grave og pode, hvor ved vel er at merke dersom dend eene
5
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eller anden skulle behage og sætte levende Poedvæxt, og
der kunde skee en Forandring, at een Ottings Toftværing
eller Landboels Mand som paa et andet Sted eller udi et
andet Coppel, hvorved ingen levende Poedvæxt var og
skulle tage imod et Giærde, da skal det Bonificeres af den,
der faaer det levende Podværk. Hvad sig nu det Kræ anbelanger som udi hvert Coppel skal græsses og paaslaas,
da er at vide, at paa hver Otting skal græsses 14 Stykker
stort, 3 Sviin, 3 Griise og 6 Faar, og indskudet bliver som
forhen og nu hver Toftværing 6 Stykker stort Kræ, og i
stæden for Kræ 4 Faar, een Landboeler 3 Stykker stort
Kræ og i stæden for Kræ ligeledes 4 Faar, og dersom no
gen af Laads Eyere, Toftmænd, Landboeler skulle have
nogen vanlyk eller behagede at sælge noget, da staar det
enhver frit for at slaae meget paa i Coppelen, som der er
udtagne, dog med den forbehold, at ingen maa tage nogen
Krær af Coppelen uden Interessenternes vidende, og ey
heller slaa noget i Coppelen, uden det bliver brændt, og
dermed at ingen af Toftværinger eller Landboeler kand
blive fornermet, men og at nyde et meget bedre Græsning
for deres Krær. Saae og under Laads Eyeren bevilget og
besluttet at i stæden for 6 Sviin paa hver Otting herefter
kun 3 Sviin, som før er melt slaaes, og naar Aevringen er,
da staar det enhver frit at tage saa meget Kræ ud af
Skaau Coppelen, som det enhver behager, at slaae sit Kræ
der udi igien, ligesom det dem lyster, dog ikke meere endsom enhver efter sin Anpart og denne Convention. Meget
mindre skal det være Gaards-Mændene tilladt at leye
fremmede Krær i Coppelen i den Tiid, som drives Kræ paa
i Aevringen. Er bleven vores Præst Hrr. Boysen Produceret
er han meget vel med denne Skaau Deeling og forfattede
Contract og haver slet intet videre der imod, end at have
reserveret sig denne Forlig som sidst paa Tyrstrup Herrits
Ting er bleven til Protocoll bragt, for sig og sine Succes
sores udi punkter og clausuler at holde. Hvad ellers graven
og poden og gierde sig anbelanger, da faaer enhver efter
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sin anpart saa meget som hannem tilkommer. Ligeledes
bliver det og med Omkostninger, at enhver tager efter sin
anpart. At det saaledes af os venlig indgaaet, fast og
uryggelige holdes skal, naar som helst af vores Høye gun
stige Øvrighed Hrr. Cammerherre og Amtmand kand
vorde Approberet, haver vi til Stadfæstelse for os og vores
Efterkommere egenhændig underskreven.
Stenderup, den 3. December 1761.
I. F. Boysen, Pastor. Niels Hansen. Nikolaj Lorentzen.
Niels Michelsen.
Niels Pedersen.
Pouel Nielsen.
Erick Mogensen.
Christina, sal. Hans Rasmus Enke.
Hans Matzen.
Karsten Stolt.
Chresten Mogensen.
Jens Jepsen.
Jep Jespersen.
Laue Fallesen.
Grægers Pedersen.
Nis Nielsen.
Hans Jensen.
Jens Ollufsen.
Hans Pedersen.
Chresten Madsen.
Nis Hansen. Karen Hanses. Peder Michelsen. Jep Matzen.
Nis Hermandsen.
Peder Lauritzen.
Hans Lauritzen.'
Søren Nielsen.
Erick Jørgensen.
Anders Hansen,
Peder Chrestensen.
Morten Hansen.
Jens Iversen.
Nis Madtzen.
Peder Pedersen.
Heller ikke denne Gang kunde Vedtægten holdes „fast
og uryggelig“, kun 2 Aar gik der, og der maatte atter for
handles og skrives en ny Vedtægt for Fællesgræsningen.
Den 25. Oktober 1763 samledes Bymændene atter til For
handling om Regler, men denne Gang langt mere højtide
ligt, idet baade Herredsfoged og Sandemænd var mødt for
at fastslaa og underskrive Forliget, rimeligvis belært af de
tidligere Vedtægters Uholdbarhed, hvor Bymændene selv
havde udarbejdet Reglerne. Det ser ud i Forhandlingerne,
•som det særlig er Sognets Præster — først Hrr. Biørnsen
og senere Hrr. Boysen, der ikke har kunnet finde sig til
freds med Aftalerne, endog Sognefogden Nikolay Lorent
zen har været iblandt Urostifterne. Det hedder i Indled
ningen til denne sidste Vedtægt: Konge Maystt til Dan
nemark og Norge p. p. forordnede Herritz-Foged udi Tyr-
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strup Herred Hadersleff-Huus Amt — Jeg Detlef Friede
rich Oye, Matz Michelsen i Biert og Jens Lauritzen i Ty
strup, Sandemænd i samme Herred giøre hermed Vitter
ligt osv. Indholdet af den lange og omstændelige Vedtægt
udelades, da den i alt væsentligt indeholder det samme,
som de to foranciterede Overenskomster.
Naar der i det foregaaende har været nævnt tre Kate
gorier af Ejendomsfæstere, foruden Gaardmændene —
Toftværinger og Landboeler, forklares det saaledes, at
Gaardmændene havde Stamgaardene i Sognet med de
fulde Rettigheder og Pligter, som hertil hørte. Toftværin
gerne eller som de ogsaa nævnes Toftgodsbesiddere, har
mindre Ejendomme, der er lige saa gamle som Gaardene,
men kun med en Toft ved Huset i Byen og en mindre
Græsningsret i Byens Fælled. Landboelerne er, som Nav
net jo ogsaa siger — Boel — der ved Udskiftning har faaet
udlagt et mindre Jordareal, samt tillagt en mindre Græs
ningsret paa Fællesjorden. Inder sterne, som ogsaa nævnes
af og til i det foregaaende, har kun et Hus med Havejord.
Var det attende Aarhundrede de store Landboreformers
Tid, kan det siges, at det nittende særlig var Arbejdets
Tid, hvor Frugten af disse Reformer først høstedes i rigt
Maal. Den første Trediedel af 1800-Tallet hærgede de store
Napoleonskrige, med den derpaa følgende Pengekrise,
Europa og dermed ogsaa Danmark. Priserne paa Land
brugets Produkter var saa usle, at al Fremgang i denne
Tid var udelukket. I Aarhundredets sidste Snes Aar faldt
der igen en haard Krise over Landbruget, som jo er godt
kendt endnu blandt den ældre Generation, hvorimod i Ti
den fra ca. 1830 til 1880 Priserne paa Landbrugets Frem
bringelser var i stadig Opgang, Mængden af samme for
øgedes ligeledes stærkt, særlig paa Grund af de udførte
Arbejder med Mergling, Afvanding, Stenrydning og Op
fyldning m. v., og den almindelige Velstand blandt Land
befolkningen steg med stærke Skridt. I nævnte Aaremaal
er der i mange Slægter her i Stenderup samlet Formuer.
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Prioritetsgæld paa Gaardene kendtes saa godt som ikke,
og naar det skete, at en Bonde optog et fast Laan, mente
hans Samtid, at nu var han snart færdig. Dette Forhold
ændredes dog noget paa Grund af Landbrugskrisen i Aarhundredets Slutning, Formuerne svandt — der stiftedes
Gæld, og i mange Tilfælde begyndte Gaardene nu ved Salg
at gaa over paa fremmede Hænder, hvilket fortsattes ind
i det tyvende Aarhundrede, saaledes at i Løbet af de første
10 a 20 Aar af dette Aarhundrede havde en stor Part af
Gaardene skiftet Ejere, nogle af dem endda flere Gange.
Naar nu Forholdene har udviklet sig saaledes, som foran
bemærket, var der hertil flere Aarsager, hovedsage
lig som nævnt Krisen i 1880 og 90-erne, men ogsaa den
Omstændighed, at Befolkningen, hvilket vil sige de gamle
Slægter paa Gaardene, i de gode og fede Aar var kommen
ind paa en Levefod, der ikke kunde holdes under Ned
gangstiderne. Stenderup var kendt langt ud over sine
egne Grænser for sin Velstand med deraf følgende Leven
paa en stor Fod, store, velbyggede Stuehuse, solidt og flot
møblerede, smukke Køretøjer med en Landauer i omtrent
hver Gaard; naar hertil saa kommer en kraftig Levemaade, hvor Gilderne indtog en stor Plads, er det ikke
saa underligt, at Rygtet om de store Stenderuppere var
naaet langt omkring i Landet. Selv har jeg oplevet, at da
jeg i 1913 købte Ejendom her i Stenderup, var der Folk
paa Falster, hvor jeg tidligere har boet, der sagde til mig:
Skal du til Stenderup? Der bor en Befolkning, der ikke
er let at komme i Tale for Fremmede, der flytter ind i
Sognet. De ser nye Folk godt an, inden de antager dem
som sine egne. At der maaske har været noget om dette
før i Tiden, da de gamle Slægter af Storbønder residerede
her paa Gaardene, er ret rimeligt. Som Følge af Stende
rup Sogns noget afsides Beliggenhed kunde Samkvemmet
med det øvrige Land kun være ret minimalt; naar saa
hertil kommer, at de fleste af Familierne i Sognet var nær
beslægtede med hinanden, og flere af dem havde besiddet

69

Gaardene gennem mere end et Aarhundrede, var det ikke
saa mærkeligt, at man her var noget eksklusiv over for
Fremmede, der vovede sig inden for Hegnene. Naar nu
dette er sagt, maa det ikke opfattes som sagt i nedsæt
tende Mening om Beboerne, tværtimod, det var en kraftig,
dygtig og intelligent Storbondeslægt, der sad paa Gaar
dene; runden af den kraftige Jord, de beboede, forstod de
at bringe noget ud af den og ved hæderlig Handel og
Vandel at skabe gode Livsvilkaar for deres Samtid.
I det foregaaende er kun talt om Ejerne af Gaardene,
hvilket er ret naturligt, da Stenderup Sogn er udpræget
Landbrugs- og Skovland, der kun huser de Haandværkere
og Handlende, der er Brug for i selve Sognet, dog har der
længere tilbage i Tiden været en lille Industri ved Træsko
fremstilling; det var særlig Smaaj ordbrugere i Stenderupskov, der drev dette Haandværk. Let Adgang til Bøge- og
Elletræ fra de store, omliggende Skove samt Afsætning af
det færdige Produkt til skovfattige Egne i Landet, særlig
her i Jylland, gav gode Betingelser for denne. Hjemmeindustri, indtil Læderfodtøjet og nu i de senere Aar
Gummifodtøjet er blevet det almindeligt brugte og saaledes omtrent har slaaet Træskoene helt ud. Men Stende
rup er jo ikke alene rigt paa Skov, vandomflydt, som det
er paa de tre Sider, giver det Mulighed for ret udstrakt
Fiskeri. Dette Erhverv har sikkert været drevet saa langt
tilbage i Tiden, som der har boet Mennesker her paa Ste
det, og giver endnu i vore Dage Levebrødet til en stor
Fiskerbefolkning. De moderne Redskaber og Fartøjer har
selvfølgelig udviklet Erhvervet yderligere. Arbejderstan
den, hvoraf der. efter Sognets Størrelse altid har været en
stor Stab, har tjent til Livets Ophold ved Arbejde i de
store Statsskove, hvor der altid vil være Brug for en Del
Folk ved Hugst og Kultur. De store Bøndergaarde har
ogsaa haft Anvendelse for megen Arbejdskraft, i hvert Fald
til Maskinerne efterhaanden har overtaget næsten alt Ar
bejde ogsaa i Landbruget. Antageligt har Haandværker70

og Arbejderstanden haft onde og gode Kaar sammen med
den Bondestand, de levede imellem, det kan jo ikke undgaas, at hvor der er godt at leve, vil der altid falde noget
af til alle, baade store og smaa. Hvor der er godt at være,
bliver man længst muligt, og det gamle Mundheld, der
siger, at „den, der har drukket af Stenderup Bæk, vil ikke
væk“, gælder nok ogsaa for Smaakaarsfolk, her er nemlig
flere gamle Slægter imellem baade Haandværkere og Ar
bejdere, der igennem Aarhundreder har tjent deres Brød her
i Sognet. Befolkningen har i det hele taget dengang inde
holdt langt flere særprægede Skikkelser end nu om Stun
der, hvilket vel har sin Grund i de Forhold, der foran er
nævnt: Mindre Samkvem med andre og saa stærk en
Hjemstavnsbundethed, at mange af de i Sognet fødte kun
i ringe Grad eller aldrig havde været uden for Sognets
Grænser. Humor og Lune manglede det ikke paa, hvilket
fremgaar af de mange Smaahistorier, der endnu huskes
og fortælles i Sognet, mest om harmløse Drillerier mellem
Standsfæller, enkelte dog mere ondartede. Spiritussen,
som tidligere spillede en langt større Rolle i det daglige
Liv end i vor Tid, har rimeligvis haft sin Del i disse For
hold, og Gækken er tit sluppet løs, som man siger.
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III

Gamle Bygninger.
P. Eliassen beskriver i Vejle Amts Aarbøger for 1907 de
gamle sønderjydske Bøndergaardes Indretning og Byggemaade saaledes:
I de otte Sogne findes endnu Repræsentanter for de
gamle sønderjydske Bondegaarde. Nu er der vel kun én
komplet gammeldagsbygget Bondegaard tilbage, nemlig
den gamle Gaard i Grønninghoved, der tilhører Højskole
forstander Himmelstrup. Gaarden staar ubenyttet, og dens
Skæbne er vel tvivlsom, om den ikke erhverves af Byg
ningsmuseet i Lyngby, som det er paatænkt. Endnu bedre
var det, om Egnen kunde erhverve Gaarden, føre den til
bage til sin oprindelige Stil og omdanne den til et Land
brugsmuseum. Staten vilde antagelig ikke nægte sin Støtte
hertil. I Stuehuset, der er af Bindingsværk, kan den op
rindelige Form ret tydeligt paavises. Stuehuset eller „Ind
huset“ var oprindeligt udelukkende af Træ (Bulhus). Naar
Stenene fjernes af Tavlene, ses i Tømmeret den Fals, hvori
Plankerne har siddet. Ligesom alle de gamle Indhuse paa
denne Egn var ogsaa dette oprindeligt bestemt til at huse
baade Mennesker og Kvæg. Det deltes i Kløve, Pisel, Fremgulv og Baas. Kløven var delt i Kamre, medens de øvrige
Rum gik helt igennem Huset fra den ene Ydervæg til den
anden. Denne helt middelalderlige Form staar som et Ud
viklingsled af den gamle frisiske Gaard, hvor Mennesker
og Kreaturer ikke blot levede under samme Tag, men i
samme Rum. Indhuset i Grønninghoved er indvendig be-
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klædt med Brædder (Egefjæl). Gaarden har flere smukke
Enkeltheder i Træ saavelsom i Jernbeslag. Fyldinger og
Indfatninger af en Del af Dørene i Stuehuset er af en
meget gammel Form. I Storstuen er Egebjælkerne, der
er fuldkantede og af anselig Længde, støttet af Konsol
stykker fra Stolperne. En gammel Mand kan endnu huske,
at der var „Baas“ i Indhusets østre Ende, selv om han ikke
kan mindes, at denne Del af Huset har været benyttet til
Kreaturer. To Lader, den østre og den vestre, staar endnu
velbevaret som Bulhuse. Egeplankerne er flere Steder over
en Alen brede. Paa den vestre Lade har der siddet et Løsholt over en Dør. Løsholtet gemmes endnu, det bærer
Aarstallet 1605 og et uforstaaeligt Brudstykke af en Ind
skrift. Gavlene af disse Udhuse bærer „Brande“. Flere
Steder var der paa saadanne Husbrande anbragt en Vejr
fløj. Foruden i Grønninghoved er der hist og her i de otte
Sogne enkelte Lader, der helt eller delvis er opført af Bulfjæl. Deres Tal er dog nu meget ringe. De gamle Lader af
Bul var som Regel ikke rummelige, men ældre Folk siger,
at Kornet holdt sig bedre i dem end i murede Lader. I
Staldene, hvor der manglede indvendig Træbeklædning,
var der med Bulhusene forbundet den Ulempe, at de ikke
var fri for Træk. Selv om Egeplankerne i hver Binding var
fugede ind i hverandre ved „Svineryg“ ( ^), saa havde
Tø og Væde, Varme og Kulde dog slaaet Træet, saa Vind
og Vejr fandt Vej igennem. Af den Grund brugte man
undertiden om Efteraaret at behænge Væggene, hvor
Kreaturerne stod, med flettede Halmmaatter, men i Løbet
af Vinteren blev de ædt af Kreaturerne, og næste Efteraar
maatte der flettes nye.
Som Eliassen her skriver, er Tallet af disse gamle Bul
huse nu meget ringe, her i Stenderup findes, saa vidt
vides, nu ingen, men indtil for et Par Aar siden var her
dog en Repræsentant for disse gamle Huse med Træ
vægge, nemlig hos Gdr. P. Gamborg, Skibelund. Denne
Lade er dog nu fjernet og solgt til Nationalmuseet. En
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anden Slags gamle Huse, de saakaldte „Karunkler“, Lader
med Straatag helt ned til Jorden, altsaa nærmest som
Overdelen af en stor Ladebygning taget af og sat ned paa
Jorden, fandtes der endnu tre af for faa Aar siden, deraf
er der nu kun én tilbage, og denne staar paa Østergaard
hos P. Lautrup. For at vise Bulhustypen, søm den saa ud
overalt i de otte Sogne, hidsættes her et Billede af Laden
i den gamle Grønninghovedgaard.
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Laden i den gamle Grønninghovedgaard.

IV

Byens Brand 1807 m. m.
I 1807 ejedes Stenderupgaard af en Mand ved Navn
Zoéga. Den ramtes da sammen med hele Byen af en stor
Ulykke. Om Middagen den 27. Juni (Syvsoverdag) opstod
der pludselig Brand i Stenderupgaard. Der herskede den
Dag en heftig, vestlig Storm; inden Folk kom paa Benene
— alle var henne at sove til Middag — havde Ilden stor
Magt og var ikke til at standse. Det fortælles, at Gnister
førtes fra Stenderupgaard hen over hele Byen og tændte
den østligste Gaard, saa denne var nedbrændt endnu før
Stenderupgaard. En Mand — gamle Andreas Thomsen —
var dengang to Aar, han var nær indebrændt i den øst
ligste Gaard i Byen. Røgen fra Ildebranden kunde mærkes
paa Fyn, og svedne Halmstumper blev af Blæsten ført
over Lillebælt. I Løbet af en Time var der brændt 18
Gaarde, 29 Boelssteder og Huse foruden Præstegaarden
og Degneboligen, og 79 Familier, ialt ca. 400 Personer, var
husvilde og blottede for det nødvendigste. Hele Skaden
ansloges til mindst 36,000 Rigsdaler. De omliggende Sogne
søgte at afhjælpe den første Nød, hovedsagelig ved at
bringe Brødkorn og Madvarer, Klæder o. s. v. Og snart
blev der nedsat en Komité til Indsamling af Pengemidler.
Der indkom i Penge ialt 713 Rdl. 14^ Ski. slesvig-holstensk
Kurant (— 3 Kr. 20 Øre pr. Rgd) og 3568 Rdl. 38 Ski.
dansk Kurant, hvilke Beløb fordeltes paa bedste Maade.
Indsamlingslisten, der foreligger trykt paa Tysk, viser, at
der i Haderslev By indsamledes 135 Rgd. 12 Ski. sl.-holst.
Kurant og 409 Rgd. 22 Ski. dansk Kurant, medens der i
Kolding kun indsamledes 72 Rgd. 32 Ski. Man maa er
indre, at Haderslev dengang var Egnens Købstad. Det
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fremgaar af Listen, at der ogsaa er sendt betydelige
Pengesummer fra Fyn, hvor Branden var set. Saaledes
var der paa Grevskabet Wedellsborg indsamlet 123 Rgd.,
i Middelfart 72 Rgd., desuden havde Madam Rasmussen i
Gamborg sendt 14 Rgd., Greven paa Wedellsborg 50 Rgd.
og Kammerherreinde Adler paa Hindsgavl 100 Rgd. Og
saa Nord for Fjorden indsamledes Penge, i Stoustrup 14
Rgd., i Nr. Bjært 36 Rgd. og endog i Vejle 159 Rgd., alt
dansk Kurant. Kongen bevilgede i Byggehjælp 300 Rgd.
slesv.-holst. Kurant. Allerede Dagen efter Branden rejste
Mændene fra Stenderup til Aabenraa for at købe Tøm
mer. De befrygtede, at Tømmerprisen skulde stige, naar
Branden rygtedes. Men Dagen efter Branden vidste man
i Aabenraa intet derom. Efterretningsvæsenet var den
gang ikke som nu. Murstenene blev brændt i Byen, fra en
Lergrav ved Hundborgvej. Nu bagefter kan det ikke næg
tes, at Branden havde sine gode Sider. Den tæt sammen
byggede By blev nemlig tvunget til at flytte ud. Det siges,
at kun hveranden Gaard kunde blive liggende i Byen paa
den gamle Byggeplads paa Grund af Bestemmelser i
Byggeloven. Af de Gaarde, som blev liggende, er de fleste
senere flyttet ud eller nedlagte. Kun fem af de gamle
Gaarde i Byen er endnu beliggende der, og desuden tre
nye, mindre Gaarde. Brandforhøret fra 1807 er forsvundet
med den paagældende Politiprotokol, men Traditionen
fortæller, at det var en Smed, der havde paasat Ilden.
Denne Smed boede lige over for Stenderupgaard og maa
vel — ligesom Smedene i Stenderup 200 Aar tidligere —
have ligget i Fjendskab med Naboerne. I Middagsstunden
listede han sig over Vejen til Stenderupgaard og stak en
gloende Jernstang op i Taget. Og dermed begyndte den
store Brand. Han skal for Resten have været den, der
under Branden jamrede sig mest. Nogle Aar efter var
samme Smed flyttet til Maugstrup ved Sommersted, og i
1811 anstiftede han her en Brand, der næsten ødelagde
denne By. Heller ikke her erfarede man, hvorledes Uden
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var opkommet. Først paa sit Dødsleje skal Smeden have
bekendt sin Forbrydelse og samtidig, at Branden i Stende 
rup var paasat af ham.
Byen Stenderup.

Som det vil ses af det gamle Kort fra 1716, har den Del
af Byen, der brændte 1807, haft et helt andet Fysiognomi,
end samme Bydel nu har. Branden raserede alt, hvad der
laa Syd for en Linie trukket fra Øst mod Vest over Kirken,
hvorimod den Del af Byen, som ligger Nord for denne
Linie, skaanedes. Før Branden laa saa godt som alle Sog
nets Gaarde langs Vejen i den sydlige Bydel, men kun
enkelte af de nedbrændte opførtes paa deres gamle Plads
i Byen, medens Hovedparten flyttedes ud paa Marken.
Denne sydlige Del af Byen har igennem Aarene faaet mere
af en moderne Stationsbys Præg over sig med en saadans
mere eller mindre uskønne Bygninger, hvorimellem dog
endnu findes enkelte af de gamle, smukke Bindings
værkshuse.
Bydelen rummer tillige alt, hvad der tilhører den mo
derne Tids Samkvem m. m. Saaledes Jernbanestation,
Telefoncentral, Brugsforening, Købmandsforretninger, An
delsmejeri, Skoler og Forsamlingshus. Den nordre Bydel,
det egentlig tilbageværende af det gamle Stenderup, kal
det Stenholt, har til Dato bevaret Præget af ægte, gammel
Landsbyidyl. Her er Bindingsværket i Bygningsstilen
endnu det fremherskende, og hvis det var muligt, burde
denne Bydel fredes i samme Skikkelse ud i Fremtiden,
saaledes at Vej reguleringer og Opklistring af moderne Ce
mentkasser til Boliger helt blev forbudt for derved at be
vare denne sjældne Idyl af gammel Landsbyskønhed for
Efterslægten. Kom igennem Stenholt en Foraarsdag, naar
Hegn og Frugthaver staar i deres fejreste Blomsterpragt,
eller kom en Dag hen i Højsommeren, hvor de velholdte
Huse og Haver fryder Øjet ved deres samstemte Helhed,
ja, selv en Senhøstdag, naar de stærke Farver fra den
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svindende Sommer blusser omkring Bindingsværksgavle
og Tavl, kan det være en Oplevelse for den, der har Øjet
opladt herfor. Det, der bl. a. gør Stenholt saa interessant,
er de vekslende Højdeforhold, hvorpaa Husene er byg
gede, Bydelen er lagt i en Slugt, hvorigennem en Bæk snor
sig. I gamle Dage, da Landsbyerne formede sig, har vore
Forfædre i mange Tilfælde netop lagt deres Boliger i en
saadan Terrænfold, her var Læ for de barske Vinde og i
Reglen let Adgang til Vand. Færdes man ad de smalle,
bugtede Veje igennem Stenholt, har man de mest veks
lende Udsyn, hist kigger man fra oven ned over Skorstene
og mossede Straatage, og her ser man højt oppe Huse og
Smaagaarde indrammede af Haver og levende Hegn. Byens
og Stenholts Navne tyder paa, at her paa Stedet har i For
tiden været rigeligt med Sten, maaske i Modsætning til
den ellers ret stenfattige Egn. Navnet paa en Kilde, „Sten
kilde“, der ligger bag ved Præstegaarden, og som efter
Sagnet skal have været en saakaldt Helligkilde, hvis Vand
havde helbredende Virkning for Syge, viser ligeledes hen
til Stedets formentlige Stenrigdom.
En Indberetning til Myndighederne fra Præsteembedet
her i Sognet 1870 har adskillig Interesse og tages derfor
med her:
Agerdyrkning er Hovederhvervet i Stenderup Sogn.
Foruden almindelige Kornsorter dyrkes Hør, Humle. Kom
men og Sennop, dog kun i det smaa og knap til Fornøden
hed. Havekulturen, Forskønnelser og Haveanlæg findes
fortrinsvis, og Haveprodukterne lykkes meget vel. Tobak
begynder at dyrkes. Der udføres fra Gammel Aalboe sø
værts til Kiel og Flensborg aarlig 7 å 8000 Tdr. Korn, for
nemmelig af Sognets egne Producter. Aalefiskeriet i Lillebelt yder en ikke ringe Indtægtskilde for de Lodsejere,
hvis Jorder støde til Vandet; desuden fanges ogsaa en Del
Torsk, Sild, Flyndere og Makrel, men dette Fiskeri drives
langt fra i den Udstrækning, som det fortjente og burde.
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Mange Husmandsfamilier finde Erhverv ved Arbejde i
Statsskovene. Ved Stenderupstrand og Moshuse findes et
Par mindre Teglværker. Et eget Erhverv er Forfærdigelse
af Træsko, der beskæftiger de fleste Beboere i Mørkholt,
og hvoraf der udføres en Del baade til København og til
Vestjyllands skovløse Egne. Af Ejendomme i Sognet findes
15r Gaarde paa over 12 Tdr. Hartkorn, 5 do. fra 8 til 12
Tdr., 10 do. fra 4 til 8 Tdr., 15 do. fra 1 til 4 Tdr. Af Huse
med Jord findes 51 Stk. og Huse uden Jord 76 Stk. Af
Statsskovene har Nørreskov 221/8 Tdr. Skovskyld, Midtskov
165/h Tdr. og Sønderskov 14*/s Tdr. I Stenderup som sluttet
By betragtet findes kun 8 Gaarde og Præstegaarden samt
ca. 59 Huse, Resten er paa Marken. I Varmark By 5
Gaarde, paa Marken 1 Gaard og 7 Huse.
De større Ejendommes Areal ansat efter Hartkorn 1870:
Stenderupgaard (Peter Thygesen) ......... 21 Td.6y2 Skp.
Thygesminde (Poul J. Brodersen) ......... 17 - 1
Stenderup By (Poul Tonnesen) ............ 23 2y2 Østerkjær (Thomas Lauesens Arv.) .... 13-1
Lyksgaard (Jes Thygesen)....................... 27 - 5y2
Stenderup Mark (Nis Jørgensen)
14-0
Brødregaard (Ole Straarup).................... 12 - 1
Østergaard (Chr. Christiansen) ............ 18 - 4y2 Fensbjerggaard (Jep Lauesen Beck) .... 18-6
Statsskovene ............................................. 53 - 0
Stenderup Mark (Chresten Frost) ......... 10 - 2y2
Lauritsminde (Christian Bramsen)......... 10 - 2%
GI. Aalbo (Nis Hatt)..................................
9 - 3y2 Hørgaard (Fred. Emil Beengaard) .........
8-5
Varmark By (Poul Michelsen) ................ 18 - 6
do.
(Fred. Petersen) ................. 23 - 5y2
do.
(Peter Andreas Bøttzauv).. 13 - 7
do.
(Simon Uldall) ..................... 14 - 6
do.
(Mette Catrine Juhl) .......... 15 - 7y2
Moshuse (Hans J. K. Schmidt)
8 - 2%
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Stenderup Sogn beskrives i Trap af 1896 som følger:
Fladeindholdet er 5595 Tdl., hvoraf 1623 besaaede (der
af med Hvede 330, Rug 62, Byg 329, Havre 423, Frøavl 8,
Blandsæd-til Modenhed 403, Grøntfoder 22, Kartofler 15,
andre Rodfrugter 30), Afgræsning 1178, Høslet, Brak, Eng
m. m. 920, Have 44, Skov 597, ubevokset Areal 20, Kær og
Fælleder 8, Hegn 94, Stenmarker (Strandbredden) 9, Veje
og Byggegrunde 99 Tdl. Kreaturholdet 1898 var: 253 Heste,
1695 Stk. Hornkvæg (deraf 1018 Malkekøer), 289 Faar, 822
Svin og 46 Geder. Ager og Engs Hartkorn og halv Skovskyldshartkorn 1895: 440 Tdr. 39 Selvej ergaarde med 391
Tdr., 152 Huse med 22 Tdr. Htk. og 30 jordløse Huse. Be
folkningen 1. Febr. 1901: 1182 (1803: 659, 1840: 1036, 1860:
1069, 1890: 1237) levede i 212 Gaarde og Huse. Erhverv
1890: 56 levede af immateriel Virksomhed, 744 af Jordbrug,
84 af Fiskeri, 193 af Industri, 55 af Handel, 21 af forskellig
Daglejervirksomhed, 27 af deres Midler, og 27 var under
Fattigvæsenet.

Det samlede Areal i Sognet, som det angives her, er
sikkert ikke helt i Overensstemmelse med Virkeligheden.
I Traps Beskrivelse af Sognet 1861 anføres et Areal af 5951
Tdl., hvilket efter alt at dømme er mere korrekt. Sognets
absolute Areal er igennem Tiderne næppe forandret ret
meget, kun hvad Vandets Arbejde imod Kysten har slidt,
men dette kan ikke dreje sig om ret meget i de forholdsvis
rolige Farvande. Forholdet imellem Land- og Vandarealer
inden for Sognets Grænser har derimod gennemgaaet ret
store Forandringer i Tidernes Løb ved de skete Land
hævninger. Med Hensyn til Arealernes Benyttelse er der
forandret meget i de sidste 30—40 Aar, idet Græs- og sær
lig Brakarealet er formindsket meget til Fordel for udvidet
Dyrkning af Rodfrugter samt noget Frøavl.
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V

Gamle Bopladser. - Adels- og Krongods.
Om Adels- og Krongods skriver P. Eliassen, ligeledes i
Vejle Amts Aarbøger for 1907, saaledes:
Fra Middelalderen ejer de otte Sogne henimod en Snes
gamle Borgpladser. Heraf er der alene i Stenderup Sogn
fire. I de store Stenderup Skove findes tre, alle i Nær
heden af Stranden. I Nørreskoven mellem Pavillonen og
Rønshoved ligger lidt inde i Skoven „Blidestang Bakke“,
en aflang, firkantet Skanse fra Middelalderen, hvorom
der i et senere Afsnit bemærkes: Navnet stammer antage
lig fra den Tid, da „Blider“ anvendtes som Skyts, og Ban
ken har da sikkert været et Slags Batteri. Paa det ældste
Kort over Stenderup Sogn af den tyske Landmaaler Samuel
Griese, tegnet 1716—17, er Voldstedet nøje afsat tilligemed
„Blidestang Grave“. Paa Skovriderlodden findes et Vold
sted, hvor der er fundet Ler og Murrester. Noget sydligere
ligger lige op til Stranden „Borgsted Bakke“, der paa det
nævnte Kort kaldes „Stenborg“ og aftegnes som en lige
sidet, skæv Firkant, hvis ene Side følger Stranden. Ende
lig er der i Sønderskoven mellem Gaarden Dorthealund
og Seljumshave Borgpladsen „Husvold“. Navnlig dette
Voldsted, der nu er landfast, er paa Grieses Kort særdeles
interessant, hvorfor denne Del af Kortet gengives foran.
„Danske Atlas“, trykt 1780, melder om en Skat paa dette
Voldsted, men det fremgaar ikke klart, om den er gravet
op, eller den ligger der endnu. (Om denne Skat berettes
dog senere mellem de optegnede Sagn her fra Sognet.)
Hverken paa Stenborg eller Husvold mindes at være
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fundet Murrester. Det menes for øvrigt, at Stenborg er
den ældste af Borgpladserne. Historien véd intet om
nogen af disse tre, derimod nok lidt om „Skinkelsborg“
sønden for Lykkesgaard og i Engen ud til Solkjær Aa.
Ogsaa dette Voldsted er godt tegnet paa den tidligere om
talte tyske Landmaalers Kort. Skinkelsborg ejedes i Slut-

Kortskitse af Husvold i Stenderup 1716-17.
Voldstedet ses midt paa Kortet omflydt af Vand. Syd for er „Sellium Haff“,
Nord for „Røm Haff“. Nederst til venstre „Helszfrow“, der danner den østlige
Del af „Lung Moosz“, hvorfra en Bæk, „Baszel Bæk“, fører til Stranden.

ningen af det 14. Aarhundrede af en Henneke Skinkel,
der solgte Gaarden til Limbækkerne. Af Claus Limbæk
blev den 1407 solgt til Dronning Margrethe. I gamle Jordebøger opføres Gaarden med tilliggende 28 Tjenere i Sten
derup, 5 i Binderup, 5 i Bjært, 1 i Skartved, 4 i Agtrup og
4 i Straarup som et særligt Skinkelsborg Lehn.
Paa Varmark Bys Mark i Sognet laa der ligeledes en
adelig Gaard, „Stenderup Vargaard“. Endelig skal her
nævnes, at der i Stentoft, Nordvest for Stenderup Kirke,
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er fundet en Del Sten som af en Slotsbygning. Det vides
ikke, naar Skinkelsborg og Vargaard er nedbrudte.

Saavidt Eliassen med Hensyn til disse gamle Borge.
Dette kan dog suppleres yderligere, bl. a. med en Beret-

Skinkelsborg i Stenderup 1716-17.
Borgpladsen ses midt paa Kortet; lidt nordligere Stedet, hvor Ladebygningerne
har ligget. Den skæve Firkant paa Borgpladsen er kun et Mærke, der beteg
ner, at Pladsen laa til Stenderupgaard.

ning i Historisk Maanedsskrift „Orion“ 1839, hvor Slægten
Limbæks Historie er optegnet. Her findes følgende:
Stenderup Sogn i Thyrstrup Herred, Haderslev Amt,
udgør en bred Landtunge mellem Kolding Fjord og Mos
vig, og næsten hele Kysten er bevoxet med Skov i en
Strækning af 1% Miil. Denne Skov var i ældre Tider
større og bredere, end den nu er, og navnlig var den sam
menhængende med de Skovstrækninger, som fra Sognets
sydlige Del af gaa langs med Kysten indtil Hejis.
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I dette af Naturen indrettede Skjul laa da i Stenderup
Sogn to Borge, hvoraf endnu kan ses Spor, og som Sagnet
den Dag i Dag betegner som Sørøverborge, hvilket de
upaatvivlelig ogsaa have været. Den ene, Husvolden, ligger
endnu i Skoven Syd for Stenderup Hage ved en Bæk eller
lille Aa, et Bøsseskud fra Beltet, hvorfra der upaatvivlelig
var Indsejling gennem Bækken. Den anden laa i Sognets
sydlige Del, dér hvor betydelige Engstrækninger nu ad
skille Skovene, og finder man deres Spor endnu tæt ved
den Aa, som løber imellem Stenderup og Varmark og lidt
synden for Voldpladsen falder i Beltet.
Dette var Skinkelsborg, hvis Beliggenhed i en Eng,
endnu i Mands Minde et Uføre, og ved den tidligere sejl
bare Aa gjorde den særlig skikket til sin Bestemmelse,
nemlig at være en Sørøverborg, og som vist mere end een
Gang har set Lybækkere inden for sine Fængselsmure. At
den er bygget af en Schinkel, viser Navnet, og iblandt de
Adelsmænd, der som Sørøvere forulejligede Hansestæderne, træffe vi 1386 paa en Ludeke Schinkel, hvem Borgen
gerne kunde skylde Navn og Tilværelse, skjønt jeg snarere
vil tilregne Henneke Schinkel Borgens Anlæg. Denne
nævnes nemlig flere Gange i Aarene 1357, 63 og 81 ved forskjellige Lejligheder og kan altsaa ikke være en Søn af
Ludeke, der endnu levede 1386, men maaske en Broder, og
jeg tvivler aldeles ikke om, at de har været lige gode om
at plyndre Hansestæderne, alle Adelsmænds fælles Fjen
der. Naar Skinkelsborg overdroges Henneke Limbæk, vide
vi ligesaa lidt, som naar han solgte den til Hr. Claus Lim
bæk, men denne Borg synes at være undgaaet den Øde
læggelse, der ellers i Dronning Margrethes Tid saa almin
delig ramte de danske Sørøverborge, af hvilke de fleste
bleve stormede og nedbrudte. Hr. Claus Limbæk solgte
Skinkelsborg til Dronning Margrethe 1407, og siden har
den, som det synes, udgjort et særskilt Lehn, hvortil hørte
28 Bønder i Stenderup, 5 i Binderup, 5 i Bjært, 1 i Skartved,
4 i Ajtrup og 4 i Straarup, alle i Thyrstrup Herred. Endnu
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kan man se Spor af Skinkelsborg, som har vedligeholdt sit
gamle Navn, men Dag for Dag forsvinder den aflange
Voldplads mere og mere, da Ejeren sløjfer den for at for
bedre sin Eng. Snart vil altsaa enhver synlig Levning af
denne Borg være forsvunden, men Navnet vil dog uden
tvivl bevares og Koppelet endnu længe kaldes Skinkels borg. Imellem dette Sted og Husvold skal have gaaet en
Vej, som man endnu finder Spor af, ligesom ogsaa af en
anden og nærmere Vej end den nu brugelige, der forbandt
denne Egn med Haderslev og gik over Hejlsminde. En
tredje Herregaard skal have ligget i samme Sogn paa Var
mark Byes Marker, hvor endnu man opgraver en Mængde
Mursten, men om den hed Varmark ligesom Byen eller
havde et andet Navn, vides nu ikke mere.
Det citerede Maanedsskrift „Orion“ har her givet en
interessant og ret udførlig Omtale af Skinkelsborg, hvor
imod det med Hensyn til „Stenderup Vargaard“ erklærer
intet som helst at vide. Her er vi imidlertid saa heldige, at
„Traps Beskrivelse af Stenderup 1861“ véd en Del, som
anføres nedenfor. Den skriver:
„Stenderup Vargaard“ tilhørte i Slutningen af 15. Aarhundrede Hartvig Smalsted og senere dennes Søn Timme
Smalsted, men da denne døde uden Arvinger, gik Gaarden
over til hans Søster Hilleborg Smalsteds Børn. Hun var
blevet gift med Anders Ebbesen Ulfeld til Oregaard paa
Fyn og havde med ham Sønnerne Hartvig og Otto Anderssønner Ulfeld. Hun døde imidlertid allerede 1498, og Man
den giftede sig anden Gang med Else Tegenhus af Tvedsgaard, der blev Moder til Jost Andersen Ulfeld. Hartvig
faldt i Grevefejden, og Otto, der var Tilhænger af Chri
stian II., forbrød sit Gods i samme Krig og døde i Ud
landet 1543. Forinden sin Afrejse havde han imidlertid
pantsat sit slesvigske Gods til Johann Burchschreiber i
Haderslev. Goske Rantzau til Vilstrup opkøbte dette
Pantebrev, satte sig i Besiddelse af Vargaard og Beengaard indtil 1556. Hertug Hans i Haderslev var imidlertid
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blevet opmærksom paa, at han som Landsherre kunde
gøre Krav paa Otto Andersøns forfaldne Gods, og 1556
tvang han Rantzau til at afstaa det halve Beengaard (i
Bjært), der lagdes ind under Amtet. Samtidig angreb Jost
Andersøn Ulfeld Goske Rantzaus Ret til Vargaard, og paa
en eller anden Maade maa det være lykkedes ham at
komme i Besiddelse af denne, da han 1558 nævnes til Var
gaard og hans Enke ligeledes 1577. Fra hende gik Gaard
og Gods over til to af hendes Døtre, Edel, der var gift med
Kjeld Brockenhus til Leerbæk, og Ellen, der var gift med
Mads Ericksøn Vadspyd til Søgaard, og disse afstod ved
Mageskifte henholdsvis den 25. og 30. Juli 1585 deres
Hustruers Arvegods i Sønderjylland til Kongen. Kjeld
Brockenhus overdrog til ham 2 Gaarde i Varmark By samt
Halvparten af en Gaard, Halvparten af en Eng, kaldet
Gaasemade, Halvparten af en større, øde Jord, Rødkobbel,
Halvdelen af en øde Bygge, kaldet Laurits' Tofte, item 4
Bol sammesteds, som min kiære Svoger, ærlig og vel
byrdig Mand Mads Ericksøn Vadspyd til Søgaard og jeg
haver haft tilsammen. Ligeledes Halvparten af en Ene
mærke Skov til Varmark Bye og desuden 1 Gaard i Ajtrup, 3 Gaarde i Skartved, 1 Gaard i Bjært og Taarning
Mølle, der aarlig skylder 26 Ørtug Meel. Mads Ericksøn
Vadspyd overdrog til Kongen Hovedgaarden Vargaard, sin
Del af de ovennævnte Bol og Jorder i Varmark By, 1
Gaard og 4 Bol i Ajtrup, 1 Gaard i Bjært, 2 Gaarde og 2
Bol i Skartved, 1 Gaard i Binderup, 1 Gaard i Dalby, 1 Bol
i Favstrup og sin Andel af Tveds eller Dalby Mølle, der
gav 22 Ørtug Meel. I Jordebogen for 1595 henregnes 24
Gaarde, 2 Møller og 11 Bol til Vargaards Gods.
Hermed er Beskrivelsen af de gamle Borge i Stenderup
udtømt. Billederne af Skinkelsborg og Stenderup Var
gaard er herigennem ret tydeligt optrukne, hvornaar de
er nedbrudte, véd de foreliggende Kilder intet om. For
fatteren af Artiklen om Skinkelsborg skriver: „Snart vil
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enhver synlig Levning af denne Borg være forsvundet*.
Skønt dette er skrevet for ca. 100 Aar siden, findes heldig
vis endnu Sporene af Voldstedet, meget tydeligt marke
rede, hvor selve Borgen har ligget paa en Forhøjning i
det flade Engterræn og med dobbelte Grave omkring.
Dette vil sikkert vedblivende staa tydeligt, saa længe
Stedet ligger med permanent Græsning, Ploven derimod
vil ret hurtigt kunne slette alle Spor — dette ske sent.
For Voldstederne Husvolds og Stenborgs Vedkommende
véd man intet hverken om Oprindelse eller Tilintetgørelse,
dette fortaber sig ganske i Middelalderens Mørke, men at
de alle har været Sørøverborge, er Historikerne enige om,
samt at Stenborg formentlig er den ældste. Endelig den
af Eliassen nævnte Borgplads Nordvest for Stenderup
Kirke, i ,,Stentoft“, hvor der skal være fundet en Del Sten
som af en Slotsbygning; om denne maa det siges, at der
absolut intet vides. Stenderup Vargaard, hvoraf der nu
ikke findes synlige Spor i Terrænet, menes at have ligget
et lille Stykke Sydvest for det nuværende Kildevæld
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VI

Skovene i Sognet.
Da Skovarealet her i Stenderup dækker imellem % og
% af hele Sognets Omfang, og disse Skove særlig i ældre
Tider har grebet ret dybt ind i Beboernes hele Økonomi
og Tilværelse, fortjener de en Omtale for sig. Efter Sagnet
skal Landet imellem Kolding og Haderslev Fjorde i Syd
og Nord, samt i Øst og Vest fra Lillebælt helt ind Vest for
Rødding, i Oldtiden og den tidlige Middelalder have været
dækket af en stor Skovstrækning, som kaldtes Farris
skoven. Efterhaanden som Menneskene har ædt sig ind
og bosat sig paa dertil belejlige Steder i denne Landsdel,
er Skoven lidt efter lidt faldet for at give Plads til op
dyrkede Marker. Selvfølgelig er denne Proces foregaaet
langsomt og har taget mange Aarhundreder, de primitive
Redskaber og Værktøj, som den Tids Mennesker har haft
til Raadighed, har jo ikke tilladt hurtigt Afdrivning af
disse vældige Urskove. Husdyrene, som Mennesker i Tidens
Løb kom i Besiddelse af, har troligt hjulpet til med at
ødelægge Skovene. Det store Tal af Kvæg og Svin, der den
største Tid af Aaret fandt sin Føde indenfor Skovens
Grænser, har ødelagt og nedtrampet Opvæksten, afgnavet
Underskoven og derved forhindret al Fornyelse. Først
efter Udskiftningens Fuldbyrdelse henimod Slutningen af
det attende Aarhundrede har Skoven faaet Fred og forst
mæssig Drift helt kunnet indføres. Herom skriver Eliassen
i Vejle Amts Aarbøger 1907:
Ved de slesvigske og holstenske Landvæsenskommis-
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sioners Nedsættelse 1768 blev Krongodsernes Salg nøje
overvejet i Henhold til Instruks af 16. Maj 1768. Derefter
begyndte Godssalget, der først tilendebragtes omkring Aar
1800. Men Skovene toges fra og er endnu i Statens Eje.

Om Bøndernes Brug af Skovene beretter Jens A. Peter
sen i sin Bog „De otte Sogne“ følgende: Det var lige fra
Middelalderen til op imod vore Tider Skik og Brug, at
Svinene, der var af en noget mere langbenet Race end
dem, vi nu har, i Forsommeren og Høsten græssede paa
Overdrevet sammen med Kvæget. Om Efteraaret blev
Grisene kørt ud i de store, vidtstrakte Skovarealer, for at
de kunde blive fedede. Svinene blev altid kørt ud i Skovene
paa det Tidspunkt om Efteraaret, naar Nødder, Olden og
Agern faldt i Skoven. Her gik Svinene saa til langt ud paa
Vinteren, og var det et rigtigt Oldenaar, kom de ganske
godt til Huld. Rigtignok blev de ikke, hvad vi kalder fede.
Fedesvin i den Forstand, vi kender dem, var ukendt den
gang. I alle gamle Beretninger om Skovene fra Midten af
det 17. Aarhundrede og ældre anslaas Størrelsen altid
efter, hvor mange Svin der kunde gaa i dem. Oldensvin
leveredes overalt her i Egnen i Landgilde, i Reglen y2 til
1 Svin af hver Gaard. Da Egnen købtes af Frederik II.
baade Syd og Nord for Kolding, orlangte Kongen i Reglen
Betaling for at lade Oldensvin g«.,a i Skovene (Oldengæld
— Oldenpenge). Svinene blev da, lør de blev slupne løs i
Skovene, mærket med et kgl. Brændejern, saa at Svin,
der ikke var betalt for, kunde gribes og konfiskeres. En
kelte særligt benaadede Mænd, saaledes ofte Præsterne,
fik Lov til fri Olden for deres egen Svinebesætning, men
skete det, at de forsøgte at udgive andres Svin for deres
egne for saaledes at narre Kongens Kasse, saa gik det galt.

Da Slotsskriver Jacob Arp paa Koldinghus 1572 fik
Skovgaard i Vilstrup Sogn i Forlening, fik han i Gaardens
Skove fri Olden til „sine egne hjemmefødte Svin“. Men
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Svinene kunde jo gaa saa længe i Skoven, at de blev halvt
eller helt vilde. Derfor brugte man enkelte Steder daglig
at lade en Karl eller Pige gaa ud i Skoven til dem med en
„Stipose“. Det var, for at Svinene stadig skulde kende
deres Folk. I Posen var i Reglen kun museskaaren eller
svangt Korn, altsaa ikke synderligt til Føden, men hver
Gris havde sin bestemte Stiplads. Jeg gruer, sagde den
lille Gris, lidt i Posen og langt til Stis. Hen paa Vinteren
var de smaa Grise blevet store og kraftige, saa nu be
høvede de ikke at køres længere, de kunde nu drives hjem.
Derfra kommer Talemaaden „at køre ud og gaa hjem
ligesom Svinene“. I Sdr. Stenderup Skove var der aarlig
en Mængde Svin paa Græs, og det var en af Sognets
Hoveripligter at passe Svinene i Skoven. Sogneboerne lod
en Boelsmand passe Svinene og holdt ham til Gengæld fri
for Skatter og Afgifter. I 1734 opstod der en Proces angaaende Svinene i Skoven, idet Ejerne fra andre Sogne
af Tyrstrup Herred resterede Fedepenge, der maatte ind
drives ved Udpantning. Henimod det 18. Aarhundredes
Slutning var Svin paa Skoven her i Egnen næsten ophørt.
Skikken brugtes dog i Privatskove lige til omkring 1830.
Hvad der næsten udelukkede Svineholdet i Skovene var
den velsignelsesrige Bestemmelse om Skovfredning, ud
stedt den 27. September 1805. Af en Synsforretning, som
afholdtes 1741 over Skovene Syd for Kolding, berettes om
Skovene her i Sognet saaledes: I Varmark er Skoven ud
skiftet, og ved søndre Side og i Midten er den ganske ud
huggen. I Kratkrog er der store Elle. Der er anlagt en
Plantehauge, hvorfra der forrige Aar er udplantet 120
unge Risbøge. I Skoven er huggen 6 Risege, en gammel Eg,
4 Risbøge og 3 gamle Bøgestumper. Stenderup Skov synes
at være i god Drift. Den er uskiftet og bestaar af gamle
Ege, unge Risege, dog mest af Bøge og Risbøge samt en
Del gamle Bøge. Ingen Opelskning siden Skoven er sluttet,
men lidt Underskov af Torn i Sønderskoven. Sønden for
Skoven imod Sulkiær Aa haver Sognefogden en Hauge,
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hvorudi er nogle faa gamle Ege og Bøgestumper. Midt i
Skoven mod Stranden har Præsten en Enghauge, derudi
ved Gærdet er nogle ganske faa Risbøge og smaa Ege.
Men Synsforretningens Papirer omfatter mest dem, der af
Skovfoged og Skovløber er angivet for ulovlig Skovhugst.
Den omfatter 30—40 Tilfælde i Stenderup By, og baade
Byens Fattige og Rige er blandt de navngivne. Der er
f. Eks.: Erik Hugger, Thomas Hansen Soldat, Peder Hug
ger, Peder Henricksen Tobaksspinder, Hans Rafn, Jep
Juhl, Carsten Smed, Niels Michelsen Degn o. m. fl. Sidst
nævnte var især nærsom. Han havde paa sin Kappe: En
stor Egegren til 2 Læs, desforuden en Riseg, som Skov
fogeden har ladet syne ved tvende Mænd i Mandens
Gaard, hvoraf Rodstykket var 5 Alen og det andet Stykke
6 Alen. Endnu en Riseg, som Skovfogeden havde fundet i
denne Mands Ladehus, som han skal have hugget i Sten
derup Skov. Thomas Nielsen haver Skovløberen sporet fra
Stenderup Skov med hans Vogn til hans Gaard, hvor han
havde en Riseg, 4 Alen lang. Udi Juny Maaned 1740 haver
Skovfogeden truffet Knud Due og Martin Hansen i Sten
derup Skov, da de var i Begreb med pr. Baad at ville bort 
føre noget Træ, hvor da Baaden og Træet er bleven vur
deret for 2 Rdl. og 32 Ski. Den 22. August d. A. er af Skov
fogeden bleven opbragt en Baad, hvormed nogle Folk,
som derfra undløb, har villet bortføre noget Træ, hvor
efter Baaden er bleven solgt for 2 Rdl. 16 Ski. Der nævnes
fem andre Tilfælde, hvor Baaden blev opbragt og solgt. I
det ene Tilfælde var Las Tøgesens Kone af Stenderup
med. I et Tilfælde blev Baaden tagen, mens Folkene var
oppe i Skoven for at hugge Træ. Som man af dette ser, er
Skovene ble ven hjemsøgt kraftigt baade af Folk fra Sog
net og Folk udenfor, som kom i Baade hertil for at for
syne sig. Naar man lægger alt dette sammen, Skovtyverier
— baade opdagede og uopdagede, nok mest det sidste —
Kreaturers og Svins Ødelæggelser m. m., forstaar man, at
der til Kongens Kasse kun blev lidt til Fyld. Men foruden
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disse mere kriminelle foretagender, som ovenstaaende
udviser, fandt der ogsaa officielle Tyverier Sted, hvori selv
Stedets Præst og Byens største Bonde tog Del. Ganske
vist skulde Præsten efter gammel Skik have nødvendigt
Brænde og Gavntræ, og Sognets største Bonde, Ejeren af
Stenderupgaard, havde efter Sigende Ret til hvert syvende
Træ i Skoven, men de maatte dog ikke tage selv og skulde
altid have udvist af Skovbetjenten, hvad de havde Krav
paa. En Skrivelse fra Amtmanden i Haderslev fra 1711
taler et tydeligt Sprog desangaaende. Den lyder saaledes'
Det er bleven mig berettet, at Hr. Pastor Henrich Clausen
til Stenderup samt Hr. Detleff Wulff samst., har under>
staaet sig i efter Forgodtbefindende at fælde og bortkøre
til deres Forbrug af Gavn- og Brændetræ, paa hvilke
Steder det end passer dem i Stenderup kgl. Skove, hvor en
Kerne af den kgl. Vildtbane i hele Haderslev Amt findes,
uden at det som sig hør og bør er bleven dem udvist, hvil
ket saa meget mindre bør taales, som det er den kgl. Vildt
bane ty højeste Skade og til Ødelæggelse for Skoven.
Derfor bliver bemeldte Hr. Pastor og Hr. Detleff Wulff
paa det alvorligste tilsagt og forbudt, at afholde sig fuld
stændig fra slige indtil nu udførte Træfældninger, med
den udtrykkelige Trusel, at hvis det skulde lyste dem at
handle derimod, vil den, som bliver antruffen derved,
straks fortabe sin Frihed. Men for at der desuagtet ikke
skal gøres Indgreb i Hr. Pastorens og Hr. Detleff Wulffs
Privilegier, saa bør disse at indskrive aarlige deres lov
mæssige Forbrug af Gavn- og Brændtræ paa Amtstuen,
og lade sig det udvise ved den ordinære Udvisning, hvilket
er overdraget den kgl. Skovrider og Husfoged, saaledes at
de kan blive uden Ansvar.
D. 21. Juli 1711.

C. D. G. E. Reventlov.

Hr. Skovfoged Bertram Petersen anmodes om at fore
læse dette højgrevelige Dekret for D’Hrr. Pastor Clausen
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og Detleff Wulff, og bevidne, at det er set, og egenhændig
tilbagesende det til os.
Haderslev, 6. August 1711.

Backmann.

Fredr. Cluver.

Ved Velvilje fra Hr. Skovrider Ottosen har jeg faaet
Tilladelse til at gennemlæse og afskrive, hvad der findes
af almindelig Interesse i Embedets Arkiv. Heraf er ud
draget følgende: Arealerne, der indeholdes i de forskellige
Skovparter i Stenderup Sogn, er saaledes: Nørreskov 748
Tdl., Midtskov 445 Tdl., Sønderskov 343 Tdl., ialt her i
Sognet 1536 Tdl. Statsskove. Af Distriktets Historie an
føres: Af Distriktets Skove har Stenderup-Gruppen sik
kert været i Kronens Besiddelse i umindelige Tider og
har indtil Slutningen af det 18. Aarhundrede indtaget et
betydeligt større Areal end nu. Indtil 1763 benyttede
Stenderup-Bønderne Græsningen i Skoven i Fællesskab;
dog havde de hist og her indtaget Stykker til Pløj egrund
og Høbjergning. I det nævnte Aar deltes Skoven efter et
af Bønderne fremsat Ønske i 4 Kobbeler — „Nørreste Kob
bel 15 Ottinger, Mittelste Kobbel 10Ottinger, Ejens
Kobbel 13 % Ottinger og Synder Kobbel 13 Ottinger“ —
og det bestemtes, at paa hver Otting skulde græsse 14 Stk.
stort Kræ, 3 Svin, 3 Grise og 6 Faar. Disse Kobbeler dreves
hver for sig i Fællesskab. Snart efter ønskede de Græs
ningsberettigede imidlertid en fuldstændig Udskiftning,
og ved kgl. Resolution af 16. Juli 1770 udnævntes Landmaalere til at udføre Delingen. Paa Grund af Uenighed
mellem Stenderup-Bønderne og de, der paa Kronens
Vegne skulde staa for Udskiftningen, om, hvor meget af
Grunden Stenderupperne skulde have udlagt for Græs
ningsretten, trak Udskiftningen imidlertid ud. Bønderne
fremsatte nemlig den Paastand, at da de havde Ret til
hele Græsningen, maatte de ogsaa have Ret til hele Skov
grunden. Regeringen truede da med og fik en gottorpsk

94

Overretsdom for at have Ret til at forynge et Kobbel ad
Gangen og til i den Tid, Foryngelsen stod paa, at ude
lukke de Græsningsberettigede fra Græsning, indtil den
unge Skov var saa stor, at man uden Fare kunde slippe
Kreaturerne ind deri. Der fremkom i den Anledning en
Række Resolutioner, indtil Sagen endelig afgjordes ved
kgl. Resolution af 25. Juli 1788, i Henhold til hvilken der
for hver Otting udlagdes 14 Tdl. — vistnok slesvigsk Maal
— af Ejenskobbel eller, da denne ikke slog til, af Sønderkobbel. Det saaledes afgivne Areal var hele Strækningen
mellem den nuværende Midt- og Sønderskov, endnu
Stenderupskov kaldet, Strækningen mellem Sønderskovens
nuværende Sydgrænse og Solkjær samt et mindre Stykke
mellem Midt- og Nørreskoven. Den paa hver Parcel
staaende Træmasse blev overladt Bønderne til en billig
Taksationspris. Endnu er der paa det afgivne Areal be
varet ca. 30 Td. som Skov i flere mindre Partier, og herpaa er der ved Matrikuleringen i 1866 lagt Fredsskovsfor
pligtelse. Skovene angives i en Resolution af 14 Marts 1787
at indtage 21322/8 „Schlag-Maajze“, hvilket Maal forment
lig er identisk med det gamle slesvigske Maal: 1 Tdl. = 320
Roder = 1,218 Tdl. å 14,000 Kvadratalen. I saa Fald har
Skovene altsaa indtaget et Areal af ca. 2600 Tdl. Da Stenderupskovene nu indtager et Areal af ca. 1536 Tdl., skulde
Bønderne altsaa som Vederlag for Græsningsretten have
faaet udlagt ca. 1065 Tdl. til fri Ejendom. Det direkte Til
syn med Hovedgruppen af de i Stenderup Sogn beliggende
Skove har fra 1821—1826 været ført af Hegereiter Jacob
Bielenberg, derpaa indtil Krigen 1848 af Hegereiter H. E.
Schrader (afskediget paa Grund af Deltagelse i Oprøret).
Under Krigen udøvedes Tilsynet, naar Lejlighed gaves, af
den til Middelfart fra Stenderupstrand fordrevne Skov
foged — tidligere Skovrider ved Silkeborg Distrikt —
C. G. C. Harmsen. Derefter fra 1850—60 af Skovrider
F. C. A. Hennings (indtil 1858 var Skovridergaarden ved
Løverodde, fra dette Aar paa Stenderupstrand), fra 1860

95

—82 af F. E. Bodenhoff, 1882—90 af S. Thalbitzer, 1890—
1902 af F. H. Falkenberg, 1902—07 af L. F. E. Hintz, 1907—
20 af R. G. F. Wellendorf, 1920—1931 af P. F. Svendsen og
siden da af Skovrider R. F. Ottosen.
At der i Skovene foruden de Vildtarter, som endnu fin
des der, ogsaa til Tider har været Kronvildt, viser en
Notits i Kolding Avis for 20. Oktober 1855, der lyder: Af en
her igaar skudt Kronhjort udsælges for kgl. Regning ind
til Tirsdag d. 23. d. M., naar man desangaaende henvender
sig til Skovridergaarden Løverodde.
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VII

Begivenheder i Skovene under
Treaarskrigen 1848—49—50.
Ret naturligt har de store Skove her i Stenderup øvet
en stærk Tiltrækning paa indtrængende Fjender, hver
Gang en Krig gik over Landet. Dels var der i Skovene
rigeligt Brændsel til Forbrug for Tropperne, og dels har
der kunnet slaas kontant Mønt ved at sælge af Skovenes
Produkter, hvilket sidste vel nok har været af mest Vig
tighed, da Krig koster Penge. Men ogsaa den Omstændig
hed, at Skovene her i Stenderup ligger i en Bræmme langs
det smalleste af Lillebælt og saaledes et Overfald af Trop
per fra den anden Side af Vandet let har kunnet iværk
sættes, har naturligt trukket Bevogtningsmandskab til
Skovene. Hvad der er sket med Skovene i de store Krige
for flere Aarhundreder siden, vides der ikke noget om, da
Oplysninger herom mangler, hvorimod der fra Krigene
omkring Midten af forrige Aahundrede er en Del af In
teresse. Bl. a. en hel Serie Breve og Indberetninger fra da
værende kgl. Skovfoged C. G. C. Harmsen, Stenderupstrand, til det højkongelige Rentekammer i København.
Efter alt at dømme har Harmsen været en meget dansk
og nationalsindet Mand, hvorimod den daværende Skov
rider Schrader, Løverodde, har været stærkt tysksindet.
Ved de „slesvigholstenske“ Troppers Besættelse af Sognet,
der foregik omkring 1. Maj 1848, maatte Skovfoged Harm
sen, som han skriver, i Lighed med andre dansksindede
Embedsmænd forlade sin Post og tage til Middelfart for
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ikke at komme i prøjsisk Fangenskab som dansk kgl. Tje
ner. Den 30. Maj var han dog atter i den kgl. Skovfoged
bolig ved Stenderupstrand, hvorfra under fjendtlig Ka
valeri-Eskorte hans Hustru og Børn (efter at have været
under Bevogtning i Stenderup Skole nogle Dage) blev førte
som Arrestanter til Kolding. Den 2. Maj indfandt sig
Skovrider Schrader hos Fru Harmsen og forestillede hende,
hvor vigtigt det var, at hendes Mand kom hjem, da han i
modsat Fald maatte fortabe sin Stilling. Harmsen skulde
tilvejebringes senest 6. Maj, men den 5. Maj blev imidler
tid Skovrider Schrader selv arresteret. Naar der skiftevis
arresteres tysk- og dansksindede Embedsmænd, ligger
dette i, at Sognet skiftevis er besat af dansk og fjendtligt
Militær, samt at Danskerne var Herre til Søs, saaledes at
de kunde gaa i Land og foretage Arrestationer, naar Fjen
den ikke holdt de udsatte Steder ved Stranden godt besat.
Af den provisoriske Regering, der sad under Vaabenhvilen, var indsat som konstitueret Skovfoged Gmd. Peter
Schrøder, Stensgaard, men Harmsen vilde ikke anerkende
denne Bonde, som han kaldte Schrøder, som sin Foresatte.
I det hele faar man Indtryk af, at Skovfoged Harmsen har
været af et noget hidsigt Gemyt. Et Sted nævner han sin
højere Foresatte, en Skovrider Behrens, der ogsaa var ind
sat af den provisoriske Regering, i meget uærbødige Ven
dinger, idet han skriver: Dersom den med slesvig-holstensk Knebelsbart forsynede Skovrider Behrens skulde
vove, uagtet selv Haderslev Amt er besat med danske
Tropper, at komme i min, Gud ske Lov fredelige, Bopæl,
saa jager jeg ham — pegende paa Dannebrogsfanen, der
vajer paa Ladebygningen og paa Altanen i Haven — paa
Døren. Nøglerne til Skovenes Led ved Adgangsvejene har
der været stor Strid om. Skovfoged Harmsen har ikke vil
let aflevere samme Nøgler til konstitueret Skovfoged
Schrøder. I den Anledning sender Overførsterinspektionen
ham en Skrivelse saalydende:
Med Henhold til Skrivelse fra Dem af G. D., hvorefter
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De har nedlagt Deres Embede som Skovfoged i Stenderup
Nørre- og Mellemskove, maa jeg anmode Dem om igen at
forsyne Skovleddene med de rette Laase.
(Underskrift) Baastrup.

Herpaa svarer Skovfoged Harmsen under 6. Juli 1848
saaledes
Pluralis er ikke anvendelig, thi for „Suder Bom 4 i Mel
lemskoven er en Laas befindtlig, som tilhører den nye
Ladebygning ved Stenderupstrand. Jeg maatte bruge Vold
for at Skoveffekterne kunde blive udleveret, fordi trende
Skovnøgler bleve straks efter min Flugt den 1. Maj mod
tagne af Peter Schrøder, og den 4. Nøgle kom ogsaa i sam
mes Hænder. Jeg har tilført samme som Inventarium de
tre af mig af Arvingerne efter Johannes Schrøder over
leverede Skovnøgler. Den 4. Nøgle er funden af min Naboes
Broder, Jep Mathiesen, og jeg anser det for rigtigt at be
holde samme uden videre, thi enhver Forstembedsmand
er pligtig til at passe de ham betroede Nøgler, altsaa ikke
at være ligegyldig, naar en saadan uheldigvis maatte tabes
af Lommen, og er det sket, vil det uundgaaeligt være for
nødent at lade forandre alle Laasene ved Skovdistriktet.
En femte Nøgle har jeg taget ved Smeden i Stenderup, der
var i Besiddelse af samme, og hvilken Smeden selv havde
eftergjort med Forst- og Jagtjunker Schraders Tilladelse
og uden Forstembedets Vidende. Grunden herfor blev an
ført med den Ytring, at Smeden brugtes til Aareladningen
i Løverodde. Denne Nøgle finder jeg selv mig forpligtet
til at overlevere til det højkgl. Rentekammer. Denne Skov
nøgle har været Redskab til Tyveri eller til at afhente et
Nr. Udluftningstræ uden at have betalt Auctionsbeløbet.
Denne ulovlige Handling kendes af Klubvært Jørgensen i
Kolding, nemlig det af denne Mand købte Nr. Udluftnings
træ hentede han i Vinter d. A. Sagen kom til min Erklæ
ring, og har jeg det forinden indberettet under 15. April,
men desværre ikke hørt noget videre dertil i Følge Efter-
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retningernes Standsning som Følge af den ulyksalige Krig.
Den omtalte Skovnøgle finder jeg mig ikke foranlediget
til at aflevere i den constituerede Skovfoged Peter Schrø
ders Hænder, der ikke endnu har indfunden sig med de
andre 4 Skovnøgler, som det høje Collegium er underdanigst meldt af mig ikke var sket d. 4. Juni. Forresten
er tvende Laase i Middelfart for at gøres om, og 6 Skov
nøgler har jeg bestilt, fordi jeg ikke kan svare til Skoven,
naar tre Skovnøgler er i uvedkommendes Hænder, nemlig
hos Præsten i Stenderup, Jens Thygesen og Fritz Petersen,
Varmark, samt tre hos Jæger og Landmand Peter Schrø
der, foruden de til Stenderupstrands Skovfogedbolig henhørende 4 Nøgler.
p. t. Kjøbenhavn, d. 6. Juli 1848.
C. G. C. Harmsen.

Forholdet ser i det hele taget noget mærkeligt ud, men
af de foreliggende Skrivelser maa det hænge saaledes sam
men: Den provisoriske Regering, der er indsat under Vaabenhvilen, betragter sig som neutral og har konstitueret
Embedsmænd til Bestyrelse af Skoven. Skovfoged Harm
sen betragter sig stadig som kgl. dansk Skovfoged og vil
ikke vige Pladsen for de konstituerede Embedsmænd;
heraf disse mange Forviklinger. Skovfoged Harmsen bliver
imidlertid ufortrøden ved, i Samarbejde med det danske
Militær paa den anden Side af Vandet, at redde saa meget
af Brændet i Skovene til dansk Side som muligt.

I en længere Skrivelse af 18. Marts 1849 fra Skovfoged
Harmsen, der nu atter er forjaget til Middelfart ved
fjendtlig Besættelse, til Overførster von Wimpfen, fortæl
ler han en Del om, hvad der foregaar med Brændet. Han
skriver:
Deres Højvelbh. ærede Ordre af 12. dns. har været mig
meget kærkommen og opmuntrende til Virksomhed. Her-
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ved har jeg den Ære at indberette, at Deres Højvbh. be
hagelige Foranstaltning i Anledning af min ærbødige Mel
ding af 2. dns. har havt til Følge, at Transporten af Favnebrænde fra Nymark i Stenderup Mellemskov til Haderslev
blev tilintetgjort, hvilket jeg skal have den Ære nærmere
at forklare. Straks efter Deres Højvelbh. ærede Skrivelse
af ovenmeldte Datum forføjede jeg mig til Hindsgaul og
derfra til Jyllands Kyst til Krydstoldbetjent Kjær i Børupsand for at erfare af ham, om der allerede havde været et
Fartøj fra Haderslev ved Stenderupstrand, hvilket Spørgsmaal besvaredes med ja. Dog med Tilføjende, at han, Kjær,
beordret af Controllør Brock paa Drejensodde, havde be
falet Skipperen at forlade Stranden uden at indtage
Brænde. Skipperens Navn er Schmidt, og denne bemøjede
sig forgæves for at bekomme en Baadfører i GI. Aalegaard,
der erklærede kun under militær Tvang at gøre det. Snart
efter da Kjær havde forladt Fartøjet, kom Lodsen Larsen
fra Fredericia, afsendt af Søkaptain Muxol i. Generalsta
ben, og foreviste Skipperen den Instruks, han havde fra
Kaptainen. Den 15. om Formiddagen forlod Jagten Sten
derupstrand og gik sønden ud. Efter at jeg pligtskyldig
havde afsendt ærbødig Indberetning til Deres Højvelbh.
bragte jeg i Erfaring, at Teglbrænder Ole Jørgensen, Børupsand, Taule Sogn, havde modtaget flere Baadsladninger fra Nymark Havne Træplads, og dette Rygte bekræf
tede sig, idet jeg hos bemeldte Teglbrænder forefandt 10
Favne Topfagot opsat og omtrent 4 a 5 Favne ved Stran
den henliggende, som skal sættes op; de øvrige 5 Favne af
det købte Kvantum (20 Favne) foregav Teglbrænderen at
være bortstjaalen fra Stranden under Stenderup Mellem
skov, hvilket er usandsynligt, da flere Baadførere i Middel
fart formodentlig har besøgt den slesvigske Kyst for at
kapre Brænde. Hvorvidt en Husvisitation i Middelfart er
at anbefale, vil jeg overlade til Deres Højvelbh. Omdømme
og eventuelle Foranstaltning. Men hvad i Børupsand ved
Teglværket befindtlige Træ angaar, saa har jeg paalagt
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Teglbrænderen i et Vidnes Overværelse at lade det ube
nyttet blive staaende til videre Disposition af danske Au
toriteter, og tilsikrede jeg ham, at jeg ved høje Vedkom
mende i sin Tid vil andrage paa, at han muligvis kunde
faa de 14 Favne Fagot for den Betaling, der vilde blive
Gennemsnitspris ved Salget ved Favnetræauctionen. Tegl
brænder Ole Jørgensen har en medinteresseret i Haderslev,
Thyge Thygesen, der havde betalt de 20 Favne Fagot
brænde til Murmester Diirker i Haderslev som Køber til
ligemed Tømrermester Hans Bertelsen sammested. For at
undskylde sig producerede Ole Jørgensen mig et Brev fra
Skovrider Schrader, hvilket Dokument jeg herved ikke for
sømmer at vedlægge in originale. laftes Kl. 11 fortalte mig
en Skovarbejder her kommende fra Stenderupstrand, hvor
han fører Opsyn over Skoven og Huset, at Behrens for
over 14 Dage siden er rejst sin Vej, og at Schrader er ind 
sat som Overførster med 500 Rdl. cour. i Gage og Peter
Schrøder constitueret Skovfoged. Den 15. om Middagen
bragte Kystbetjent Kjær mig den Efterretning, at han saa
tvende Jagter med 3 Baade ligge for Anker ved Stenderup
strand, hvorpaa han forføjede sig straks til Stedet, og
fandt der samme Skipper Schmidt og en anden Skipper
Bejerholm fra Haderslev. Kjær advarede begge Skippere
fra deres Foretagende, hvorpaa han fik til Svar, at der var
Militær til Stede og havde Ordre til at skyde paa dem, der
maatte forsøge at forhindre dem i deres Ærinde. Damp
skibet Slesvig har gjort en Recognoscering den 13. om Ef
termiddagen fra Fredericia til Stenderuphage og retur bag
om Fænø, men den Gang var den første Jagt borte. I An
ledning af Efterretningen fra Toldbetjent Kjær forrige
Torsdag gjorde jeg mig straks rejsefærdig for at komme
saa hurtig som muligt til Fredericia, tog Vejen over Snoghøj og derfra med Extrabef ordring. I mit Logi var jeg saa
heldig at træffe Oberstløjtnant Trepka, der havde den
Artighed, med Deres Højvelbh. ærede Skrivelse i Haanden,
at ledsage mig personlig til Generalkommando Kontoret
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for at opsøge Kapt. Muxol, men han var ikke der til Stede.
Dampskibene Slesvig og Odin var ikke i Havnen, men afgaaede respektive til København og Odense, hvisaarsag
jeg nødsagedes til at blive Natten i Fredericia. Jeg for
føjede mig om Aftenen til Lodsen Larsen, der tilbød at led
sage mig næste Morgen til Kapt. Muxol, af hvem Larsen
havde faaet et skriftligt Dokument for at afbenytte samme
til Legitimation ved den slesvigske Kyst. Hos Kapt. Muxol
blev jeg venlig modtaget, og med Beroligelse forlod jeg
ham, idet Kaptainen forsikrede mig om, i Følge om Afte
nen indløben Rapport af Thygesen med en lille Kutter fra
Assens, der nu var beordret til at observere Foretagender
ved Stenderupstrand Skove, indeholdende den Melding, at
Skipperne Schmidt og Bejerholm havde lettet Anker og
vare sejlede tilbage med uforrettet Sag. De ti Mand „slesvigholstenske“ Soldater i min Bopæl hos Opsynsmanden
ere efter 36 Timers Ophold gaaede tilbage til Haderslev, da
samme saa, at der ikke kunde lades, uagtet den uværdige
Køber Hans Bertelsen personlig var tilstede. Ifølge den til
mig i forrige Nat af Opsynsm. paa Stenderupstrand givne
Efterretning agter Køberen nu ved deres Oprørsøvrigheds
Understøttelse at probere Transporten tillands, dog haaber
jeg, at ogsaa dette ej skal ske, idetmindste vil jeg gøre alt,
hvad jeg kan, ved daglig fra Fænø og Hindsgauls Have at
observere Stenderup Nørreskovs og Mellemskovs Favnetræpladser for om fornødent gøres at opsøge Kystfartøjet fra
Assens, som fører to smaa Kanoner, der i paakommende
Tilfælde kan skræmme hvert Køretøj bort. Kaptain Muxol
ytrede sig til mig, at det kunde være raadeligt at føre det
kgl. Brænde fra Stenderup Skove bort til Fænø, saasnart
Haderslev Amt var besat af dansk Militær, fordi en mulig
vis indtrædende Retirade kunde lægge Hindringer i Vejen
for at have Raadighed over Brændebeholdningen. Deres
Højvelbh. praktiske Blik og bedre Indsigt maa jeg natur
ligvis overlade et Arrangement i saa Henseende. Gerne
skal jeg være beredvillig til at aftale med Kammerherre
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Føns paa Hindsgaul det fornødne, naar jeg af Dem bliver
beordret dertil. Endvidere har jeg at melde Deres Højvelbh., at jeg har anmodet Toldbetjent Holm i Middelfart
Vesterport om at anholde enhver, der maatte træffes med
tørt Brænde paa Teglgaards Bro, dog mente han, at en
Ordre fra Toldinspektør Groos maatte indhentes, hvilket
jeg ogsaa har gjort, saa meget mere som denne Embeds
mand ogsaa fra Kapt. Muxol er anmodet om Aarvaagenhed i denne Retning. Toldinspektøren har anmodet Kyst
betjent Ourbye om at have et Øje med de Stenderupske
Skoves Landgangssteder ved de næsten daglige Kystfarter
til og fra Fønsskov, hvorfra Lillebæltspassagen kan obser
veres. Som Følge af min Anmodning til Toldbetjent Holm
anholdt denne Betjent en Mand, en bekendt Tyv fra
Gammelaalegaard Egn, der kom med 22 Stk. stort kløvet
tørt Brænde i Gaar tidlig Klokken 6 til Middelfart Vester
port, indeholdende omtrent tø Favn, og solgte Træet til
Væveren Honoré hersteds. Jeg fik Efterretning derom og
fandt min Hammers Mærke paa flere Favnestykker, og
som Følge deraf har jeg anmeldt Tyveriet ved Politiet.
Sluttelig skal jeg bemærke, at Skovbetjentene Schrader
og P. Schrøder samt den nu afdøde Præst Petersen i Sten
derup skal have modtaget deres respektive Deputater fra
Favnetræpladsen, hvad Brændetræ angaar, hvorimod de
Herrers Gavntræ skal være modtaget af fældede Bøge i
Sønderskoven, og endelig, at Preusserne til Feltvagter
have rekvireret i Maj forrige Aar en Del Brænde, der er
leveret fra Nymark af provisorisk constitueret Skovfoged
P. Schrøder.

Middelfart, 18. Marts 1849.

Ærb.
C. G. C. Harmsen.

Endvidere Skrivelse af 12. Maj 1849 fra Skovfoged
Harmsen til Overførster Wimpfen:
Siden min ærbødige Indberetning til Deres Højvelbh.
af 18. Marts d. A. have Krigsbegivenhederne til Skade for
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den attraaede fri Benyttelse af Brændebeholdningerne i
Stenderup Skove, for den kgl. Kasse desværre havt en
uventet bedrøvelig Indflydelse. For rigelig otte Dage siden
blev mig af Roerkarlen Johan Nielsen her i Byen meddelt
den paalidelige Efterretning, at Menederen Schrader er
kommen tilbage fra Kiel, hvorhen han med sine Kone
flygtede otte Dage før den danske Indmarch i Slesvig, og at
denne utro Embedsmand havde selv udleveret 25 Favne
Bøgebrænde fra Nymarks Favnetræplads Løverdagen d.
21. April, hvilket Kvantum blev ført bort paa 50 tvungne
Bøndervogne til Christiansfeldt, til Insurgenternes og
Rigstroppernes Feltbagerier. Næste Dag eller egentlig om
Natten skulde, efter hvad bemeldte Mand yttrede til mig,
et lignende Kvantum føres bort, dels til Christiansfeldt,
dels til Haderslev, men om den sidstomhandlede Transport
virkelig havde funden Sted, vidste man ved Stenderup
Hage, hvor Nielsen var i Land, ikke bestemt at sige. Efter
at jeg havde nedskrevet disse Linier, har jeg faaet Efter
retning direkte fra Haderslev med min Silkeborger Tjene
stepige, som nu igen er traadt i min Tjeneste og kom
lykkelig med en Kanonbaad over fra Stenderupstrand til
Hindsgaul, at Brændetransporter fra Stenderup Skove er
kommen til Haderslev til Hans Peter Bertelsen og Durker,
ligeledes køres af Vognmænd mit Fourage og Kløverhø,
hvilket blev tilbage i den nye Lade efter Branden den 5.
December f. A., til Haderslev Magasinerne. Jeg formoder,
at denne Leverance afgiver ogsaa en Indtægt for den utro
Skovrider Schrader. Jeg kan ikke tilbageholde min Harme
over, at ingen, til hvem jeg henvendte mig ifjor, under
støttede mig ved Favnebrændets Frelse. I Pinsehellig
dagene anmodede jeg personlig min Overførster, p. t. paa
Hofmansgave, om at komme snarest mulig tilbage til sin
Inspektion, men fik til Svar, at Rentekammeret først
maatte sætte ham ind i hans Embede igen, opnaaede altsaa ikke min Hensigt. Fra Middelfart, nogle Timer før
min Hjemrejse den 14. Juni f. A., meldte jeg Forstmesteren
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i Følge hans Anmodning, at vores Amtmand Konferensraad Johansen og vores Husfoged Justitsraad Friis begge
var rejste herfra til deres respektive Embeder, men des
uagtet skete Forstmester Baastrups Ankomst til Stenderupstrand ved min Tjeneste jord først den 25. Juni om Af
tenen, kun 3 Dage før Preussernes anden Afmarch og altsaa uden at kunne virke noget i kongelig Interesse. Dog
saa meget gjorde han, at han, da jeg maatte nedlægge min
Funktion, constituerede Peter Schrøder, den sal. Johs.
Schrøders Søn, til Skovfoged for Stenderup Mellem- og
Nørreskov, hvilket denne allerede var i Maj som proviso
risk, og Skovfoged Frederik Schrøder i Selliumshauge til
Skovrider ad interim. Det var hele Forstmesterens Function, hidtil har det været uhørt, at en og samme Person
kan være en Maaned constitueret af det fjendtlige Parti,
og den næste Maaned kongelig constitueret, men faktisk
er det sket af Overførster Forstmester Baastrup med Peter
Schrøder. Den første Forretning af Forstmesteren havde
pligtmæssig været at lade Peter Schrøder kalde for at ud
levere 3 kgl. Skovnøgler til mig, hvilket ikke skete. Havde
Forstmesteren ikke min strenge Pligtopfyldelse været be
kendt, saavel paa Nygaard som i kgl. Tjeneste, og det i
Række af Aar, saa kunde jeg bedre tilgive ham hans overilede Adfærd imod mig, ogsaa den at spise Frokost i den
kgl. Skovbolig paa Løverodde, hvor det fjendtlige Flag
flagrede ved Indgangen til Blomsterhaven under Preus
sernes Ophold i Stenderup Sogn, syet af Damehaand, og
denne Dame (Schraders Kone) kom kørende forrige Aars
saakaldte Bededag til Stenderup for at allarmere Præsten
paa Prædikestolen med Budskab om Fjendens Landgang
ved Stenderupstrand, hvilket havde til Følge, at min Kone
og Børn samme Dag blev førte bort fra deres midlertidige
Forvisningssted i Ajtrup til Kolding, og Præsten forlod
Prædikestolen og pakkede sammen. Dog det var blind
Allarm, og Wrangel lod min Familie igen komme bort, idet
han vilde have Manden selv og ikke Kvinder og Børn. Den
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sal. Skovrider Naumanns Svar til Forstmesteren paa en
Inspektionsrejse i Selliumshauge glemmer jeg aldrig, idet
han paa Forstmesterens ironiske Spørgsmaal: „Naa, Hr.
Skovrider, De har ogsaa været paa Skamlingsbanke i
Dag?“ „Ja, jeg har været der, Hr. Forstmester, men maa
jeg spørge Forstmesteren, er De ikke Sjællænder af Fød
sel?“ „Jo, jeg er, men nu er jeg Slesviger“. Forstmesteren,
der har faaet Luften fra Naboerne, har forandret sit
Sindelag nu, det er vel vist, men hvad kommer os Provindserne ved, ligesom den Yttring til sal. Naumann lyder paa.
Jeg kalder det uden Undtagelse mit Fædreland i det sam
lede danske Monarki. Skamlingsbankfester have sandelig
vel ikke bidraget til at neddæmpe Tyskernes Antipati for
alt, hvad dansk er, men at Festen har befæstet National
følelsen hos den danske Del af Slesvigerne, er dog ogsaa
uden for al Tvivl. General Ryes Brigade var for kort i og
ved Haderslev for at kunne foretage noget med Hensyn
til Favnetræets Benyttelse eller Bortførelse til Kongeriget.
Schrader skal være i sit Hjem om Dagen under 10 a 12
tydske Soldaters Beskyttelse, og om Natten oftest opholde
sig hos den tydsk sindede Gaardmand Wulff paa Stende
rup Vestermark, hvor nogle af Landsforræderens Mobilier er bragt hen. Fleresidig er der talt her i Byen om. at
det var ønskeligt at arrestere Schrader, hvilket maaske
var gørligt fra Kanonbaadene med et tilstrækkeligt Kom
mando. I Stenderup Sogn skal ingen Indkvartering ligge,
men vel Patrullier vise sig ved Stranden. Med Kaptain
Muxol har jeg her i Byen talt og forespurgte ham, om det
ikke maatte være hensigtsmæssig at sende en Kugle fra
Kanonbaadene op i Skoven, dog uden at skyde paa de
stakkels Bønderkarle under Transporten, men han antog
det ikke hensigtssvarende, fordi det vilde have til Følge,
at Fjenden skød over til Fænø. Endelig er mit Brev næsten
færdigt, thi ofte blev jeg forstyrret under Skrivningen,
navnlig i Morgenstunden i Dag, saa at jeg først i Efter
middag d. 13. kunde fuldende Brevet til Deres Hdjvelbh.
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Idag tidlig Kl. 21/2 bleve vi, to Timer før min sædvanlige
Tid at forlade Nattelejet, opskrækket af en stærk Kano
nade fra Fredericia Volde og Strib Batteri. 5. Batl. blev i
Nat fra Fyen sat over til Fredericia for i Forening med
Besætningen i Fæstningen at gøre Udfald og fordrive
Tydskerne og Insurgenterne fra deres Forskansninger.
Kanonaden varede i 4 Timer. Der skal være falden og
saarede af vores Armee 20 Mand, dog ere Efterretningerne
forskellige. Sluttelig har jeg den Ære at melde Deres
Højvelbh., at den mig af Finanslkassen bevilgede Under
støttelse kun er udbetalt indtil 1. Jan. d. A., og at Odense
Amtstue for første Kvartal d. A. ingen Anvisning mig be
træffende har modtaget, uagtet man viste mig Anvisnin
gen for Forstmester Baastrups Gage for Tiden til 1.
April d. A.
_
Med Højagtelse. Ærb.

Middelfart, 12. Maj 1849.

c- G. C. Harmsen.

At Skovfoged Harmsen har staaet i Forbindelse med de
danske Tropper paa Fyn og ved Fredericia, og at han har
bistaaet dem med Leverancer af Træ til Krigsøjemed, vi
ser følgende Skrivelse fra Ingeniørløjtnant Købke af 25.
Juni 1848 saalydende:
Skovfogden i Stenderup Skov anmodes tjenstligt om at
foranstalte hugget og nedført til Stranden 330 Stk. Gran
træ af Længde 18—20 Alen og Tykkelse paa Midten 4”—8”,
for at det derfra kan føres tilsøes til Snoghøj, hvor det
skal anvendes i militært Øjemed. I Morgen ganske tidligt
lader jeg møde nede ved Indskibningsstedet 2 Baade for
at flaade Tømmeret. Alt det opgivne Tømmer maa da Mid
dag Kl. 12 ligge ved Stranden, saaledes at det kan føres
bort, men allerede i Aften maa der være ført derned saa
meget, at en Flaade deraf kan dannes. For at De ej skal
komme i Forlegenhed for Vogne, har jeg skrevet en Re
kvisition til Sognefogden i Stenderup paa 4 Vogne, som
kunne møde saa tidligt, De vil, om det saa var ved Daggry.
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At bestemme Tiden, da Arbejdet skal begynde, overlader
jeg ganske til Dem, men Kl. 12 maa Tømmeret være nedkørt. Naar De har bestemt Tiden, vil De da føre Klokke
slettet ind paa Rekvisitionen og sende den til Sognefogden.
Noget Mandskab maa være ved Stranden for at hjælpe ved
Tømmerets Samling i Flaader. Jeg takker for den Bered
villighed, De har vist til at understøtte mig. Ligeledes for
Deres store Gæstfrihed mod mig.
Deres j K Købke

At der var skarpe Modsætninger imellem tysksindede og
dansksindede Slesvigere i almindelig daglig Omgang, er
der mange Historier fra den Tid, der fortæller om, og at
disse Modsætninger skærpedes yderligere under Krigen er
da ret naturligt. Foranstaaende Breve fra daværende kgl.
Skovfoged Harmsen taler et tydeligt Sprog herom, han er
sikkert af Fjenden bleven betragtet som dansk Spion, hvil
ket Brevenes Indhold jo ogsaa tildels bekræfter, men i
hvert Fald: han var en god dansk Mand, som Harmen til
Tider er løbet af med over, at iøvrigt dansksindede Mænd
kunde forlige sig med Tilstanden under den fjendtlige Be
sættelse af Sognet, saa de endog i visse Tilfælde er gaaet
i Tjeneste hos de forhadte tyske Holstenere og Preussere.
At der af Sognets Danske er ydet passiv Modstand over for
den indtrængende Fjende i flere Tilfælde, berettes der om
i følgende Tildragelser, ganske vist er det ikke hver Gang
med lige stort Held, men Sindelaget demonstreres kraftigt.
Der fortælles:
Da Oprørerne i 1848 sendte to Dragoner til Stenderup
og forlangte 20 Ægtvogne, raadede de to Bønder, Claus
Tonnesen og Andreas Mathiesen Frost, deres Fæller fra at
efterkomme Ordren. Næste Dag kom Dragonerne tilbage,
ledsagede af en Afdeling Jægere, som nu tog 30—40 Ægt
vogne og medtog de to nævnte Bønder til Haderslev, hvor
de holdtes fængslede nogle Dage.
Efter Optegnelser af N. J. Ravn, Sjølundgaard, gengivet
i Vejle Amts Aarbøger, afholdtes der en Skovauktion i de
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..otte Sogne i Krigsaaret 1849, der formede sig som følger:
I de kongelige Stenderup Skove havde de slesvigholstenske
Myndigheder til 3. Marts berammet en stor Auction. Auctionsdagen oprandt med forfærdeligt Vejr, Frost og Sne
storm. Af Jyder og Fynboer, som plejede at indfinde sig
talrigt ved disse Auctioner, var der paa Grund af Vejret
ikke mødt en eneste. Fjorten slesvigske Dragoner var mødt
paa Pladsen for at holde Orden. Auctionen tog sin Be
gyndelse under Ledelse af en tysk Auctionsholder fra Ha
derslev og den fanatiske Skovrider Schrader, den gik tre
vent, næsten ingen købte noget undtagen en tysksindet
Købmand B. fra Haderslev. Dragonerne havde et Øjeblik
begivet sig til Skovriderboligen for at indtage en Forfrisk
ning. Da de kom tilbage, havde de forsamlede, ca. 200 i
Tallet, opstillet sig i flerdobbelte tætte Rækker paa begge
Sider af Vejen og kun levnet saa megen Plads, at en Rytter
ad Gangen kunde passere. Da de nu red op mellem den
forsamlede Folkemasse paa hver Side af Vejen, udbrød
Forsamlingen i vældige Hurraraab. Krigerne lagde Haan
den til Pikkelhuen i den Overbevisning, at det var en Hil
sen til dem, men de reves snart ud af denne Vildfarelse,
thi nu raabtes der: Længe leve Kong Frederik den Syven
de! Ned med Forræderne! Tyske Kæltringer! Menedere!
o. s. v. Dragonerne trak sig nogle Hundrede Alen tilbage
for at holde Krigsraad. Resultatet heraf var, at de med
dragne Sabler kom tilbage i fuld Galop, aabenbart i den
Hensigt at forskrække Mængden og faa den til at flytte
sig, men ikke én i Flokken rørte paa sig. Den rolige Hold
ning afholdt sandsynligvis Dragonerne fra at bruge deres
Vaaben, da Anvendelse af Magt kunde have haft ubereg
nelige Følger for dem selv. Raabene fra Folkemasserne
gentoges, medens Dragonerne gram i Hu og slaaende med
Sablerne i Jorden bistert spurgte: ,,Was soli das Schreien
zu?“ Fra Folkenes Side svaredes: „Tal Dansk, vi forstaar
ikke Eders Sludder!“ Det forstod Tyskerne jo heller ikke;
derimod forstod de et Raab: „Øjeblikkelig ud af Skoven
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med Jer, ellers skal vi lette Jer!“, særlig da det var led
saget af truende Gebærder. De gjorde omkring og for
føjede sig tilbage. Folkemængden slog derefter Kreds om
Auctionsholderen og Skovrider Schrader. „Hvad vil I,
Børn?“ spurgte den sidste med rystende Stemme. En
Stemme: „Ingen Auction!“ Schrader: „Auctionen skal
straks blive hævet!“ En Stemme: „Ingen Auction i Mor
gen!“ Schrader: „Der skal ikke blive holdt Auction i Mor
gen!“ En Stemme: „Alt, hvad der er solgt, stryges og kas
seres!“ Schrader: „Javist, alt det solgte stryges og kasse
res!“ Dermed var Auctionen afsluttet. Lærer Blom, Sdr.
Bjært, som hidtil uset i Mængden havde uddelt sine Or
drer, traadte derefter frem og udtalte: „Nu gaar enhver
hjem!“ „Ja, det gør vi“, lød Svaret. Og det gjorde man —
dog ikke før man havde indjaget den slesvigholstenske
Købmand B. fra Haderslev en dødelig Skræk. Den samme
B. havde for Røverkøb faaet Tilslag paa det meste af
Favnebrændet, thi ingen Dansk vilde købe af Oprørerne.
Han svor desuagtet paa, at han var dansksindet. Ingen
kom under Tiltale for denne Affære. Tværtimod gjorde de
tyske Myndigheder alt for at neddysse Sagen, den vidnede
nemlig alt for stærkt om Befolkningens Sindelag. Blom
var en ligesaa beskeden og tilbageholdende som snarraadig, viljekraftig og for Danskheden varmtfølende
Mand. Af de Mænd, der trofast stod ham bi med Raad og
Daad i hans politiske Kampe, saavel før som under Krigen
1848—50, kan nævnes: Frands Petersen Sognefoged, Andr.
Math. Frost og Claus Tonnesen i Stenderup, Utzon, Dalby
Mølle, Kaj Hansen, Vonsild, Iver Andersen Ravn i Grøn
ninghoved, Christen Nissen Lind i Skartved og hans egen
Sognepræst, Pastor Petersen, alle af samme Støbning
som han.

///

VIII

Kirken.
Tusind Aar stod Kristi Kirke
Paa sin Klippe blandt os trygt,

Tusind Aar vort Danevirke
Var den mod al Fjendens Frygt.

Stormen sused, Vandløb kom,

Styrted dog ej Huset om,

Mesteren var af de vise,
Derfor skal hans Værk ham prise.

Gud, for dig, som aldrig ældes,
Tiden som en Time gled,

Men for Blad i Skov, som fældes,
Aaret er en Evighed.
Ogsaa vi bag Sommer blid
Alle har en Løvfaldstid.

Thi er tusind Aar os lange,
Vaar og Høst for Slægter mange.

Grundtvig.

Stenderups smukke, gamle Kirkehus ligger højt i Byen,
og Klokkerne har herfra sendt deres herlige Malmrøst til
de omkringboende Mennesker i snart 25 Menneskealdre.
Her var Samlingsstedet for de gamle Stenderup Slægter i
Sorg som i Glæde igennem Tiderne, og her knyttes Baandet imellem de nulevende og de henfarne i stærkere Grad
end noget andet Sted. Det er det samme Hus, der har
rummet dem under Livets mest indgribende Begivenheder
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for Tid og Evighed, og den samme Aand der har gjort sin
Gerning blandt Slægterne.
At Kirken har været det faste Punkt — ogsaa rent
stedmæssigt i Byens Historie igennem de sidste ca. 800
Aar, faar man et levende Indtryk af, naar man gennem
blader, hvad der findes af gamle Dokumenter, Papirer og
Kort fra den ældre Tid. Her finder man Stedangivelser for

Stenderup Kirke.

Huse og Gaarde i Byen, der forlængst er gaaet al Kødets
Gang, enten paa Grund af Ælde eller Ildens Hærgning,
der støtter sig til Kirkens og Kirkegaardens Beliggenhed,
saaledes at man endnu er i Stand til at stedfæste adskil
ligt af det forlængst forsvundne.
Kirkens Ydre. Kirken bestaar af Skib og Kor med
Apsis, Taarn mod Vest og Vaabenhus ved dettes Vestmur.
Skib og Kor med Apsis er fra romansk Tid (det 12. Aarhundrede) af Granit paa Sokkel med Skraakant. Tilsyne
ladende er selve Skibet opført først, da Materialet hertil
bestaar af raa, flækket Granit opsat i Kalkmørtel, hvor
imod Kor med Apsis har Ydermur af store afpudsede Gra
nitkvadrer. Af Skib og Kors oprindelige Murværk er kun
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tilbage den nordre Mur af Skibet, medens det øvrige er
ombygget i større og mindre Partier igennem Tiderne, men
hvor dog det gamle Materiale tildels er anvendt paany.
Saaledes er der i 1869 udført en Hovedreparation, der om
fattede baade det Indre og det Ydre, herom hedder det:
Den søndre Mur blev nedtaget og opmuret paany i den
nuværende Skikkelse, et nyt Vindue indsat i Taarnets
Sydside, og de ældre, tilmurede Vindueshuller i Kirkens
Nordside blev aabnet paany og indsat Jernvinduer. Kor
rundingen (Apsis) og Korbuen nedbrudt og opført paany
af hugne Granitsten, Tagværket forstærket og fornyet, ny
Dør indsat i Apsis. I sin oprindelige Skikkelse har Rund
buestilen været den anvendte, men de senere Ombygnin
ger har blandet Spidsbuen ind imellem, saaledes har de
nuværende store Vinduer i Sydsiden Spidsbuen, hvorimod
de gamle Vinduer i Nordsiden er rent rundbuede. Den store
Reparation i 1869 er udført af Murermester Gynther, Kol
ding, under Ledelse af Professor Vinstrup for en Sum af
3550 Rdl. Taget paa Skib og Kor, der bestaar af 740 Bly
tavler, fandtes i 1876 at være meget utætte, hvorfor det
nedtoges af Peder Juhlsen, Gram. Tavlerne omvalsedes,
loddedes og oplagdes paany, hvorfor han erholdt en Beta
ling af 680 Kr. Blytaget er dog næppe det oprindelige Tag
paa Kirken, men har sikkert bestaaet af brændte Tag
sten. Indgangsdøren til Kirken var oprindeligt i Skibet tæt
op imod Koret, hvor der fandtes en Dør i hver Side. Den
nordre Dør brugtes som Indgang for Kvinderne, den søn
dre for Mændene: Tilmurlngen og Sporene af disse Døre
ses ikke her, de er sandsynligt slettede ud af de senere
Reparationer. I mange Kirker fra samme Tidsalder ser
man tydeligt Tilmuringer af gamle Indgangsdøre. Til Af
løsning af disse ældste Indgangsdøre er der senere etable
ret en Hovedindgang i Sydsiden af Skibet tæt ved vestre
Gavl, ind under hvor det søndre Pulpitur nu er anbragt.
Et gammelt Kort over Kirkegaarden, der ikke er forsynet
med Aarstal, viser, at der har været tilbygget Skibets syd-
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vestre Hjørne et Vaabenhus, men Sporene heraf er nu
helt slettet. Ogsaa Taarnets søndre Side, hvor nu det store
Jernvindue er anbragt, viser Spor af, at her har været en
Indgangsdør, formentlig den sidste inden det nuværende
Vaabenhus ved Taarnets Vestside tilbyggedes.
Taarnet menes at være opført i den senere Middelalder
af Munkesten op til Skibets vestre Gavl. Hvorledes Tagets
Form har været fra Begyndelsen vides ikke sikkert, men
mange Ting tyder paa, at det har været en Del lavere end
det nuværende Pyramidetag. Taarnet har igennem Ti
derne givet Anledning til mange, og til Tider kostbare
Reparationer, og Aarsagen til disse Kalamiteter har sand
synligt været en forkert Ophængning af Klokkerne, saa
Rystelserne fra disse har forplantet sig for kraftigt til
Murværket. Gaar man Kirkeregnskaberne efter fra ældre
Tid, faar man et Begreb om de mange Reparationer —
1725 udviser saaledes en større Istandsættelse, der kostede
1084 Rdl., atter 1732 — 378 Rdl. og 236 Rdl. Herefter er
gaaet ca. 70 Aar, da 1806 omtrent hele Sydmuren og den
halve Side imod Vest, delt lodret, er nedbrudt og ommuret.
Det oprindelige Murværk er, som før nævnt, opført af
Munkesten med et Tandskifte under Gesimsen, medens
der til det nyere Murværk er anvendt almindelige tynde
Mursten og Tandskiftet foroven er udeladt. Muren er
stærkt forsynet med Jernankre, en Del af disse udgør paa
Sydmuren Navnetræk over den højere og den hjemlige
Kirkestyrelse paa den Tid.
Øverst Kong Chr. d. 7.s Navnetræk med Krone over,
derunder:
A. H. St.
H. I. C. I. P.
C. W. v. A. F.
Amtm. von Ahlefeldt, Provst Strodtmann, Jessen, Præst
Haderslev. i Stenderup.
Haderslev.
I. H. B. K. V.
S. M. VD.
Jep Hansen Beck,
Simon Uldall,
Kirkeværge.
Kirkeværge.
1806.
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Atter 1852 er der sket en Hovedreparation at Taarnets
Tag. Den gamle Tagdækning, der bestod af Blyplader paa
Nordsiden og røde Tagsten paa de andre tre Sider, ned
toges, en lille Front paa Sydsiden blev nedbrudt og nyt
Tag bestaaende af blaa Tagsten oplagt paa alle fire Sider.
Endelig 1878 opsættes helt ny Tømmerkonstruktion, og
den nuværende Tagdækning bestaaende af graa Skifer
oplagdes. Tilsyneladende er Tagets Form og Tagdæknings
materialet nu det rette til at modstaa Vejr og Vind, idet
der nu meget sjældent sker Skade af Betydning, selv ved
meget stærke Storme. Taarnets Pyramidespids afsluttes
af en Stang med Vindfløj, hvori er gennembrudt Aarstallet
1792 og I. H. B., S. M. VD. Taarnet er udvendigt kalket
hvidt, ligeledes Vaabenhuset og Skibets nordre Mur, me
dens paa Skibets Sydmur, samt Kor og Apsis Granitten
staar ren og blank. Lynafleder er anbragt paa Kirken.
Kirkens Indre. Hovedkirken, Skib og Kor har fladt,
gipset Loft med Gesimser og Rosetter, hvilket sidste er op
sat ved Hovedrestaureringen 1869. I Taarnet, der udgør en
Del af Hovedkirken, er indsat en Hvælving, alt er hvid
kalket.
1922 skænkede den i Sognet fødte Billedhuggerinde,
Anna Marie Carl Nielsen nogle Kunstværker i Relief til
Opsætning i Kirken. Paa nordre Side af Buen mellem Kor
og Apsis indsattes et Menneskeansigt symboliserende
Evangelisten Mathæus, og paa søndre Side en Ørn, Evan
gelisten Johannes. Evangelisterne Lukas og Markus er
symboliserede henholdsvis ved en Okse og en Løve og ind
sat i Taarnbuen under Pulpiturerne. Ved begge Sider af
Udgangsdøren er Djævelen symbolsk fremstillet ved en
Løve og midt paa Skibets Nordvæg er opsat en stor
Medaillon med et græsk Kors over, i hvis Hjørne Hove
derne af de tolv Apostle er fremstillet og i Korsets Arme
Billeder af Jesu sidste Dage her paa Jorden. I Skibets syd
vestre Hjørne er anbragt Pulpitur med Plads til Kirke
gæster og i nordvestre Hjørne Pulpitur med Plads til Orgel.

//6

Alterpartiet med Altertavle, et Maleri af Kunstmaleren
Jørgen P. Roed fra omkring Midten af forrige Aarhundrede. Billedet, der virker stærkt betagende paa Beskueren,
er af Jesu Lidelseshistorie, Pilatus fremstiller Jesus for
Folket, „Se, hvilket Menneske“. Af andre kirkelige Arbej
der, den samme Kunstner har udført, nævnes: „Christus
og den samaritanske Kvinde“ i Nøddebo Kirke, „Hyrder-
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nes Tilbedelse“ i Jersie Kirke, „Den hellige Familie“ i
Gladsakse Kirke, „Christus og Disciple i Emaus“ i Ødis
Kirke, samt det omfangsrigeste Værk „Christi Korsfæ
stelse“ til Frederiksborg Slotskirke. Den gamle Altertavle,
der bestod af Snitværk fra Middelalderen, er ved Ned
tageisen blevet adskilt i flere Dele. I en Inventariefortegnelse fra 1763 fortælles, at der den Gang fandtes over Al
teret et af Træ noget forgyldt, udsnittet og malet Krusifiks. At der har været flere Figurer i Altertavlen, er der
flere Ting, der tyder paa. I mange Aar har paa Kirkeloftet
ligget en Del andre udsnittede Træfigurer, der i Følge en
Deklaration af Aar 1902 nu er indsat til Opbevaring paa
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Museet i Slottet Koldinghus; denne Deklaration er af føl
gende Ordlyd: Undertegnede Tandlæge A. M. G. Friis, som
Medlem af Kolding antikvarisk-historisk Selskabs Besty
relse erkender herved, at jeg i Henhold til Skrivelse fra
Ministeriet for Kirke og Undervisning af 5. Oktbr. 1901 af
Hr. Lærer Berg, S. Stenderup paa Kirkeværgens Vegne til
Opbevaring i Kolding Museum har modtaget følgende
S. Stenderup tilhørende i Ministeriets foranførte Skrivelse
ommeldte Genstande nemlig: 2 Helgenfigurer, 2 Røver
krucifikser, 1 Madonnafigur og Dele af en gammel Præ
dikestol (1618).
p. t. Stenderup, den 28. Septbr. 1902.
A. M. G. Friis. G. Boge.
Nu kan jo Læserne selv kombinere en Altertavle
af de ovenanførte Figurer, men mest nærliggende kan
der maaske sluttes heraf, at den har forestillet Kors
fæstelsen. Det nuværende, paa Buen mellem Taarn og
Skib anbragte Snitværk af Jesus med sine tolv Apostle,
har muligt ogsaa hørt til den gamle Altertavle. I den
gamle Inventarieliste fra 1763 angives det store Krucifiks,
der nu hænger paa Korets Nordvæg, som hængende over
Indgangen til Koret. Endvidere fortæller denne Liste om
en gammel Klingbeutel, et Skilderi forestillende den tid
ligere Kapellan ved Kirken, Anthon Rhyde, samt nederst i
Kirken i Gulvet anbragt en rund, paa Oversiden flad Sten,
der i ældgammel Tid har ligget foran Alteret, til, ved den i
Tiden brugte Kirketugt at anbringe Synderen paa, mens
Fremstillingen for Menigheden gik for sig; desværre er
ogsaa denne Sten nu forsvundet. Det var, hvad man i Ti
dens Sprog kaldte at staa aabenbar Skrifte. Her anføres et
Par Eksempler, taget ud af Stenderup gamle Kirkebøger,
der viser, i hvilke Anledninger saadant aabent Skrifte
brugtes: 1723—11. Julius. Aabenbare af kyndiges Apollone
Sørensdatter, Varmark, som i Dag stod aabenbar Skrifte
efter Consens i Taule Kirke. NB. Udlagt Barnefader Michel
Jensen, Egtemand og Huus Mand her i Stenderup.
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Helgenbilleder fra Stenderup Kirke.
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1724. Aabenbare absolverede Anneken Niels Dotter som
første Gang var locked, og var med sin Boler her fra Me
nigheden bortløben udi iy2 Aar, endelig kom hun igjen og
udlagde Barnefader Claus Sørensen, Skrædder, en Egtemand her af Sognet.
Prædikestolen er fra nyere Tid — vel ca. 100 Aar gam
mel og forarbejdet af Egetræ, den er forsynet med smaa
Stykker af den hellige Skrift, saaledes paa Nordsiden
„Holder Eder nær til Gud, saa skal han holde sig nær til
Eder“, Jacob 4. 8., Vestsiden „Hvo, som tror paa mig, haver
et evigt Liv“. Johs. 6. 47., Sydsiden „At jeg kan aabenbare
det, som mig bør at tale“, Col. 4. 4. Den gamle Prædike
stol var et Snitværk fra Chr. d. 4.s Tid og forsynet med
Aarstallet 1618, den findes nu indlemmet i den kirke historiske Samling paa Slottet Koldinghus. Idet hele maa
beklages, at der er faret saa haardt frem imod det æld
gamle Kirkeinventar. Ved en skønsom Restaurering i Tide
havde det sikkert kunnet gøre Fyldest endnu i hundredvis
af Aar.
Det første Varmeapparat til Kirken blev indlagt 1884
af Murermester Sauer, Næstved, for en Sum af 2000 Kr.
Det nu virkende er indlagt 1928. Varmeapparaterne, der
virker ved varm Luft, har fra Begyndelsen været anbragt
under Gulvet i Koret.
Orgelet er indsat i Kirken 1895 af Orgelbygger F Niel
sen, Aarhus, og kostede 1900 Kr.
Elektrisk Lys er indlagt overalt i Kirken 1911 og er
skænket af to til Amerika udvandrede Sønner af afdøde
Gdr. Carl Jørgensen, Dalsager. Den gamle Malmlysekrone
midt i Skibet er forsynet med følgende Inskription: Salige
Mathias Jepsen i Stenderup døde i det 61. Aar 1801 den
11. Januarius. Og Sin Søn Jep Mathiesen døde Ungkarl
1802 den 18. Februarius. Snar X er udrunden. Den nye
Lysekrone ved Kordøren med Inskription: Kirkeværge
Anker Petersen og Hustru, f. Jørgensen, 1926. Lysekronen
ved Taarnbuen Inskription: Slægten Lauesen fra Fens120

bjerggaard 1926. Lille Lysekrone i Koret: Sognefoged Hans
Hansen, Stenderup Strand, Anno 1772.
Paa Alteret er anbragt 6 Lysestager til Alterlys, hvoraf
de to største intet Mærke bærer, de to mindste har Paaskriften: Den 21. April 1886. Og de to mellemste, et Par
svære Malmstager, har følgende Inskription: Herrens

Prædikestolen fra 1618.

Æres Altere, til Guds Tempels Prydelse, disse tvende Lyse
stager, som Jess Hansen Beck Dig gav, efter denne Om
sorgs Krav, han for Kirkens Velstand drager. Østergaard
den Dato 1794.
Paa Væggene i Koret findes ophængt tre Præstetavlei
(Series pastorum), hvorpaa Sognets Præster fra 1414 til
1927 er anførte. Den ældste af Tavlerne er ved sine Til
føjelser saa interessant, at den i sin Helhed bør nævnes
her. Den lyder saaledes i Tidens Sprog fra ca. 1784:
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Præsternes Orden i Stenderup, saa vit der kand ihu
kommes:
1. Hr. Peder Iversøn, papista, og da notarius til Bircketinget her i Stenderup anno 1414.
2. Hr. Gregers, den første evangelisk-lutherske Præst
her paa Stedet, anno 1529.
3. Hr. Michel Pedersøn Ødes, han sagde ofte om den
store Ulykke, som efter hans Død Byen sckulle overgaa, oplod sit Kald for Hr. Jens Madssen Wonsyld,
c Suspectus fuit magiæ, hånd siges at have forbuden
Hjorter og Hiinde i Stenderup Skov ej at korne i Kaalgaarden. Hundsælene i Hafvet hafde hånd og givet
Varsel-seddel ved en af Sognemænd naunlig Biørn, i
hvis Gaard Ildebranden siden først begyntis, men der
hånd mit i Processen bortdøde, da kom det icke videre,
dette schrifvis efter de gamles Beretning. Præsten
døde 1589, Byen brændte der efter 1591.
4. Hr. Jens Madssen Wonsyld opbygde Præstegaarden
1592 og døde der efter 1609.
5. Hr. Mads Jensøn-Stenderup, som blev opbaaren et
spæt Baren i en Sæddeløb og nedsat Østen paa Kirckegaarden, medens Præstegaarden brændte, kaldet
til Præst 1612, døde 1642 i diimit — Ugen før Paaske
— og da falt en ugemeen dyb Sne, at mand maatte
skoule sig frem imellem Byerne.
6. Hr. Niels Hansøn Riber, hidskicket 3’ Lectie-Hører i
Kolding Skole med Christian 4ti Kaldsbrev 1645 og
døde 1656.
7. Hr. Christen Humble, fød paa Langeland, blev kaldet
1656 og døde 1707.
8. Hr. Anthonius Rhyde fra Wonsyld, kaldet til Adjunktum 1690, døde 1704.
9. Hr. Hendrich Clausen, fød i Kiøbenhavn, kaldet til
Adjunctum og successorem 1704 og døde 1727.
10. Hr. Johannes F. Boysen, fød i Jydland, kaldet til Præst
1727 og døde 1761.
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11. Hr. Magister Lorenz Bjørensen, fød i Apenrad 1728, 14.
April. Wert Regthor i Hadersleb udi 10 Aar, kaldet til
Præst i Stenderup 1761 og døde 20. December 1784.
Præst i 22 Aar, hans Alder 56 Aar 8te Monater og 6
Dage.
Under Gulvet i Koret, hvor der gentagne Gange er
sket Udgravning og Udvidelse for at skaffe Plads til
Anbringelsen af Kirkens Varmeapparat, er man ved
disse Lejligheder stødt paa Skeletdele samt Rester af
Kistebeslag m. m., hvilket altsammen viser, at man her
staar over for gamle Begravelsespladser. Hvilke Menne
sker, der her er stedt til Hvile, kan ikke udredes, da der
ikke er bevaret noget skriftligt, der kan fortælle om disse
Begivenheder, men mest sandsynligt er det, at Hoved
parten af disse Begravelser stammer fra Middelalderen.
Sognets Standspersoner, først og fremmest Herrerne og
deres Familie fra de gamle Borge samt Stedets gamle Præ
ster, der næsten alle er døde i Embedet, sover nok her
deres lange Søvn. I et Tilfælde ved man dog noget, idet
der er bevaret en provstlig Tilladelse for Præsten Henric
Clausen af Stenderup til at udtage sig en Begravelsesplads
foran Alteret paa visse nærmere Betingelser, der er saalydende:
En provstlig Concession for Pastor Henric Clausen til
Stenderup til at udtage en Begravelse foran Alteret og
udføre samme i Qvadrat i Murværk. Dernæst, at der til
kommer enhver Præst i Provstiet for sig og sine Børn en
tilstrækkelig Plads og nu ogsaa herefter Præsten i Stende
rup Tilladelse til at indtage en Begravelsesplads foran Al
teret og at udbygge den, hvorved det viser sig, at en Lig
kiste, som for 24 Aar siden sammesteds er nedsænket, med
noget af Hjørnet rager ind i Præstebegravelsen, og da
Præsten som Følge deraf bliver forhindret i at opføre Mu
ren lige, bliver det herved tilladt Præsten, i Betragtning
af, at der er hengaaet 24 Aar, at Kisten ogsaa tildels er
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hensmuldret, og at ingen i tidligere Tid ved Previlegium
fra Provstiet, eller ved Arv eller Ejendom, har haft Ret til
denne Plads — at af save det fremragende Hjørne og En
den af Kisten, at skyde den afsavede Del tilbage og at
opføre sin Begravelse kvadratisk i Murværk.
Haderslev, den 24. Juli 1725.

A. Fischer.

I Vaabenhusets Nordvæg, hvor der tidligere har været
en Dør, er der indvendigt ved Dørens Tilmuring anbragt
en stor, flad Gravsten med Inskription, der dog er meget
afslidt, da Stenen antagelig tidligere har ligget, hvor der
er foregaaet Færdsel over den. Gravstenen er sat over
samme Mand og hans Søn, der har skænket den store
Malmlysekrone i Kirken, og Inskriptionen, der er vanske
lig at læse, lyder i Hovedsagen saaledes: U. D. S. Hv. de
jordiske Levninger af Mathias Jepsen, født i Stenderup
den 12. Jan. 1740, død den 11. Jan. 1801. Han var en vindskibelig Husbond og en øm Fader. Hans Søn, Jep Mathie
sen, født 1777 den 16. Febr., død den 18. Febr. 1802, en
haabefuld Yngling, tidlig moden for Evigheden. I Fred
hviler deres Støv, og i evig Glæde bor deres Aand. I den
første Kirkebog her i Stenderup ført fra 1656 findes en
Del angaaende Kirkestaderne. Kirkebogen 1656—1706 er
ført paa Tysk og er mange Steder ret ulæselig, særlig har
Fugtighed ødelagt Dele af den, dog kan der med Besvær
udledes noget interessant deraf. I Aarene 1658—60 viser
Bogen, at der er begravet et usædvanligt stort Antal Men
nesker. Om denne store Dødelighed er en Følge af Krigs
begivenhederne, eller der har hersket smitsomme Far
soter, eller maaske begge Dele har Skyld i dette Forhold,
kan ikke ses. 1659' er der et længere Tidsrum, hvor Kirke
bogen ikke er tilført kirkelige Handlinger, men er anført
(in absentia mea Mittelfartet). Den daværende Præst,
Chresten Humbleth, var da af Svenskerne fordrevet til
Middelfart. I ovennævnte ældste Kirkebog findes en hel
Del Tekst, som ikke direkte vedrører Kirkebogsoptegnel-
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serne. Der begyndes med en Fortegnelse paa den „fororning, som Præsten og 12 Mænd hafuer gjordt om Kirke
staderne i Stenderup Kircke 1637“. Der klages over den li
den Plads, der er foran Alteret, saa Folk, som søger Guds
Bord, til Tider trænge sig om hverandre. Ligeledes, at
Fonten eller Daaben kunde være besckiket paa en mere
beqvemmelig Maade end tilforn. Der er alt for faae Qvindestader, og Karlestaderne ligeledes for knap — saaledes
at Mandspersoner staa mellem begge Bricksdørre paa
baade Sider i Kircken. Dernæst følger en lang Beskri
velse af, hvilke Stolestader Byens Gaardmænd og Landboeler skulde benytte, med Navns Nævnelse af hver Mands
og Kvindes Plads i Kirken. Man lægger Mærke til, at
Gaardmændene havde de forreste Stole og Toftmændene
næst derefter. Her findes gamle Stenderup Navne som
Knud Nielsen Varstrand, Jørgen Grøn, Iver Oluffsen,
Christopher Jepsen, Søfren Matzen, Morten Fønskov, Hans
Schrøder, Anders Alsing, Varmark, Nis Jensen, Varstrand,
Dethleff Langemarck, Stenderup Strand, Chresten Fisker
med flere.
At der ikke altid var Enighed blandt Kirkegængerne
om, hvor den enkelte, efter den Tids Skikke, havde Ret til
at anbringe sig i Kirken, er let forstaaeligt, og en Skri
velse fra Kirkevisitatoriet 1754 giver en Del Tilrettevisnin
ger i saa Henseende. Efter at vi Kirkevisitatorer af den
sidste Kirkeregning blandt andet har bragt i Erfaring og
ladet os berette, at Pulpituret i den Stenderup Kirke nu
næsten er blevet betalt af de, som har nydt deres Stole
stade der for Betaling, saa har vi med Hensyn til dette, og
for at forebygge al Uorden, fundet nødvendigt at ordinere
følgende nemlig:

1) At de, som indtil nu har haft deres Stade der for
Betaling, saasnart Pulpituret vil være fuldstændig betalt,
i Fremtiden beholder og maa betjene sig af disse Stole
uden at erlægge noget derfor.
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2) De paa Tiden Skovfogeder samt deres Hustruer, som
er indlemmet i denne Kirke, fremdeles skal eje og bruge
deres Stole, som de forhen har haft paa Pulpituret uden
nogen som helst Betaling til Kirken, derimod skal
3) Det være tilladt alle og enhver, som ikke har et
Sæde i Kirken, at betjene sig af de øvrige Sæder og Stole,
som befinder sig der uden yderlige Omkostninger, dog —
for at forhindre al Tumult og Larm i Kirken, maa ingen
anmasse sig selv at tage et Sæde eller Stade efter sit eget
Tykke, men han kan være hvem han være vil, saa maa
han lade sig en saadan anvise af Præsten og Kirke juraten:
Men de, det kan være gifte eller ugifte, som har deres or
dentlige Stade nede i Kirken, skal det slet ikke være til
ladt at gaa paa Pulpituret, det skulde da være, at de paa
ovenanførte Maade har faaet anvist deres Sæder og aarlig
pro persona vil erlægge 8 Ski. til Kirken, angaaende:
4) De Stolestader paa bemeldte Pulpitur, for hvilke den
nuværende Hr. Pastor Boysen i mange Aar aarlig har be
talt 8 Ski. til Kirken, tillader og bevilliger vi hermed, at
samme fra nu af fremtidig bestandig maa tilhøre dette
Pastorat og maatte blive benyttet frit og uden Afgift. Lige
saa lidt som iøvrigt anført, at det kan tillades nogen af
Menigheden at tilegne sig et Stade eller Sæde paa oven
nævnte Pulpitur uden Præstens og Kirkej uratens Sam
tykke, lige saa lidt kan det staa den nuværende Præst og
Kirkej urat frit at tilegne sig efter eget Ønske nogle Stader
til deres Husfolk, men de maa hver Gang indhente Tilla
delse ved de herværende Kirkevisitatorer. Og for at ingen
herefter kan undskylde sig med Uvidenhed desangaaende,
skal denne Skrivelse oplæses fra Prædikestolen, og her
efter har de til en hver Tid værende Præster og Kirkejurater sig at rette, saavel for deres egen Person som at se
hen til, at det bliver nøjagtigt efterfulgt af alle Stænder.
Haderslev, den 23. August 1754.
D. F. Oye. Peter Wøldike.
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Kirkens Klokker. I Taarnet er ophængt to Klokker, en
større og en mindre. Den største af disse Klokker er, efter
en Indskrift, der findes paa den, støbt i Husum 1701, men
ved et Uheld revnede den og maatte omstøbes 1901, ved
denne Lejlighed har Arkitekt Uldall, Randers, der blev til
kaldt af Kirkebestyrelsen som raadgivende, givet følgende
Beskrivelse af Klokken:
Klokkens hele Højde (Kronen indbefattet) udgør om
trent 1 Alen 14 Tom., og dens største Diameter 1 Alen
11 Tom. Hver af Hankene er prydet af et Mandehoved
samt af et Par Perlestave. Overfladen er plan og mellem
hver 2 Hanke findes en Ribbe. Omkring Klokkens Hals
strækker sig en 63/8 Tom. bred, smuk Frise, der ved vand
rette Rundstave deles i tre Hovedafdelinger, som hver op
tages af paa forskellig Maade dannet Løvværk; i den nederste Afdeling veksle Vindrueklaser med Blade. En fin
Perlestav slutter Frisen allernederst. Klokken er rigelig
forsynet med Indskrifter i „Lapidar“. De er anbragte paa
Klokkelegemet og falder i to Afdelinger, hvoraf nedenstaaende større Indskrift vender imod Nord.

DOMS
A O R M DCCI
IM PERANTE FRIDERICO IV DAN ET NORV
REGE PRÆFECTO CHRISTIANO DETLEVO COM
A
REVENT
LOV
PRÆPOSITO
M
MICHAELE
STICHELIO
PASTORIBVS CHRISTIANO HVMBLET ET
ANTONIO RHVDE EDILIBVS CLAVDIO
SCHROEDER ET IOSIA TYCHONIS
ME F
CLAVDIVS ERASMI HVSEMENSIS
Hele denne Indskrift er indrammet af en Perlestav. Det
samme gælder om Indskriften mod Syd, der staar paa den
øvre Del af Klokkelegemet og lyder:
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DEFVNCTOS PLANGO VOCO
VIVOS IN DICO VOTA

Slagringen prydes af nogle smaa Lister, ligesom saadanne findes umiddelbart over denne. Over de sidste Lister
er anbragt — vendt omtrent mod hvert Verdenshjørne —
4 Relieffer, hvoraf de to fremstiller en Pelikan, der hakker
Brystet til Blods for sine Unger (Christi Symbol), og et lille
Englehoved indenfor en Krans. Disse Prydelser, der ofte
ses paa de gamle Husumstøberes Arbejde, er maaske at
betragte som en Art Støbemærke. Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsen gav sin Tilladelse til, at Klokken om
støbtes paa Betingelse af, at de gamle Indskrifter over
førtes paa den ny Klokke, og at det ved en ny Indskrift
tilkendegaves, at Klokken er omstøbt, denne nye Indskrift
lyder saaledes: Omstøbt af L. Andersen, Aarhus, 1901,
Nr. 43. Lørdag den 16. Februar 1901 blev den omstøbte
Klokke ophængt i Kirketaarnet, den er støbt lidt større
end den gamle, revnede Klokke for at faa en Tone, der er
lidt dybere end h.
Ovenstaaende latinske Indskrift oversættes til at lyde
saaledes:
De afdøde gælder min Stemmes Klang
De levende melder jeg Ottesang.
Den mindre, ældre Klokke havde følgende Indskrift:
At sammenkalde Menigheden, at minde Levende om Døden.
At melde Givtermaalets Fryd, dertil jeg fra mig giver Lyd.
Forf ærdiget af Gamst i Kjøbenhavn Anno 1793.
Da denne Klokke blev støbt MDCCXCIII, var Christian
VII Konge, I. S. de Møsting Amtmand, I. Chrestmer Provst,
Christian Jessen Præst. Ogsaa denne Klokke revnede og
blev omstøbt 1886, men her har man desværre ikke været
saa pietetsfuld at bevare den gamle Indskrift. Paa Klok
ken staar der nu efter Omstøbningen kun: Forf ærdiget af
Gamst i Kjøbenhavn 1793, omstøbt af I. H. Mejlstrup,
Randers, 1886.
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Kirkegaarden. Den ældre, vestre Del af Kirkegaarden
har sikkert sin Oprindelse langt tilbage i Tiden, maaske
helt tilbage til Kirkens Opførelse. Indhegningen om den
gamle Kirkegaard, der bestaar af almindeligt Stengærde
med delvis Beplantning paa, er opsat af raa Kampesten
og danner ligesom en naturlig Fod til Kirkens Granit
mure. Disse gamle Kirkegaardsdiger bør trindt om, hvor
de findes, bevares for Eftertiden, da de i Skønhed ikke
overgaas af nogen anden Slags Indhegning. Den smukke
Ramme, disse gamle Diger, med de mossede Sider samt
forskellig Smaavegetation og vilde Blomster i Jordfugerne,
afgiver omkring de Dødes Have, kan ikke skønhedsmæs
sigt set erstattes af noget andet. Ganske vist skal saadanne Stendiger med længere Aaremaals Mellemrum om
sættes, da Frost og Vejrets Indvirken gør sig stærkt gæl
dende paa den løse Jordfyld. Sidst omsattes det nordre
Kirkedige i 1872 for 2 Rdl. pr. Ib. Favn, og det søndre 1874
for en lignende Pris. Aar 1884 foretoges en Udvidelse af
Kirkegaarden mod Øst, ved Indkøb af Misfeldts Jord Mtr.
Nr. 4 e, denne Del af Kirkegaarden er hegnet med Mur af
hugget Granit opsat i Cement. Ligkapellet paa Kirkegaarden er opført 1890, efter Tegning af Bygningsinspektør
Petersen, af Murer R. Wrang for en Sum af 2500 Kr.
I ældre Tid har Kirkegaarden ikke været betragtet som
noget særligt fredlyst Sted. Naar man blader i gamle
Papirer, træffer man paa Klager over, at Menneskers of
fentlige Færden over Kirkegaarden bringer Ufred og For
træd med sig, ogsaa Kreaturer, Svin, Høns og Gæs har
ligefrem søgt sin Føde her blandt Gravene. For ca. 200
Aar siden hørte det med til Præstens Lønning, at han
havde Ret til at benytte Græsningen paa Kirkegaarden,
dog bemærket, at Svin og Gæs havde ikke Adgang — altsaa officielt. En Skrivelse fra Pastor Boysen i Aaret 1735,
hvori han klager over den daarlige Forfatning alt ved
Kirken befinder sig i lyder saaledes: Jeg forhen forestillet
haver hvad Reparation vores Kircke behøver, men som
9

129

Kirkeværgerne ikke derpaa nogen Begyndelse har anfanget, da ombeder Deres Højærværdighed, at De enten
mundtlig eller skriftlig det vil befale. Endeel haver Vin
dens Strenghed nedstødt nogle Lægter og Stene paa den
ene Side af Taarnet, hvilket har beskadiget de andre un
derliggende Stene, saa at hvis ikke Taarnet i Tide med
Lægter og Stene forsynes, da vil der ventes større Skade.
Desforuden er Stenene paa den nørre Side af Kirken saa
forfalden, at der igennem overalt nedregner, saa baade
Muren og Loftet forderfoes. Endeel haver Deres Højvelbaarenhed lovet, at vor Altar og Prædikestol skulle repa
reris, eftersom de haf ver en aldeles ringe og udvortes anseen. Og jeg derfor veed, at Deres Højvelbaarenhed er nidkjær, som for Guds Ære saa og for Guds Kirkes Prydelse.
Endeel behøver Muren omkring Kirkegaarden ogsaa at
repareris, eftersom den paa adskillige Steder er forfalden,
saa at ikke alleniste Mennesker ved idelig Gang haver
nedtraadt og nedrevet Stenene, men endogsaa kand den
fra Creaturernes Overgang ej holdes fri. Hvorfor jeg om
beder, at Deres Højvelbaarenhed vil være saa gunstig at
give Jurato en Befaling til slige fornødne Ting at efter
komme. I Øf rigt med ald respektive Hilsen vil jeg have
Deres Højvelbaarenhed i Guds naadige Beskiermelse antvordet, med alle aandelige og legemlige Velsignelsers —
forønskning — forblivende min Høj gunstige Øfrigheds
underdanig og tro forbeder.

Stenderup, den 20. Septbr. 1735.

J. Boysen.

Den offentlige Færdsel over Kirkegaarden. med den
Ufred og Uro, dette har medført, har gennem Aarene gen
tagne Gange givet Anledning til Klager fra Kirkens Side.
Dette førte med sig, at Kirkebestyrelsen og Sogneraadet i
1901 indgik paa en Overenskomst, hvorved de i Fællesskab
istandsatte den saakaldte „Pergelsti“, saaledes at Kirken
tilskød 100 Kr. og Sogneraadet derefter forsvarligt istand-
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satte Stien til offentlig Færdsel samt overtog dens frem
tidige Vedligeholdelse, hermed var dette Problem løst paa
en praktisk Maade, og al offentlig Færdsel over Kirkegaarden dermed være bandlyst.
Kirkens Styrelse og Økonomi. Stenderup Kirke har,
som de øvrige Kirker i de otte Sogne, efter alt forelig
gende altid været selvejende, og dens øverste, stedlige Sty
relse var indtil 1864 det saakaldte Kirkevisitatorium i Ha
derslev, der bestod af Amtmanden og Herredsprovsten.
Kongen var Kirkens Patron og havde som saadan Kalds
rettighed af Præster. Den hjemlige Kirkestyrelse bestod af
Præsten og to af Menigheden indstillede, og af Visitatoriet
valgte Kirkeværgere, eller Jurater, som de ogsaa kaldtes
særlig i ældre Tid. Disse Kirkeværgeres Pligter er anført i
en „Instruction for samtlige Kirke-Officialer i Haderslev
Provsti District af 1785“, hvori det paalægges dem i Sam
arbejde med Præsten at drage Omsorg for Kirkens Bedste
i alle Henseender, hvorunder nævnes: Kirkens Kapitalers
Udsættelse og Renternes Oppebørsel, sørge for Incassation
af alle Kirkens Indtægter, herunder særlig Tienden, ved
Eftersyn og Tælling at anvende den yderste Omhyggelig
hed, at ved sammes Angivelse og Aflevering af Sognets
Indbyggere, ingen Svig eller Underfundighed begaas. De
skal paase Kirkens Vedligeholdelse, saaledes paa egen
Haand alle Smaareparationer, der ikke overstiger 10 Rdl.,
større Beløb skal godkendes af Visitatoriet. Kirkeværgerne
føre Regnskab over Alt, og belægge alle Bygningsomkost
ninger med specifike Regninger og Kvitteringer.
I et ældre Cirkulære fra 1740 er anført, at disse tvende
Kirkeværgere skal være dücktige, ærlige og suffisante
Mænd, paa deres Opførsel og Conduite skal Præsten i alle
Maader give Agt, og hvis deres Forhold falder hannem
fordægtig, da i Tide at give Visitaribus det tilkiende.
At ovenanførte Paalæg til Præsten om at give Agt paa
Kirkeværgernes Forhold er blevet taget til Følge, viser en
skarp Tilrettevisning af 1760, den lyder:
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Vi erfarer med ikke ringe Misfornøjelse, at den os af
Pligtgrunde tilsendte Klage, at den meget tiltrængte Re
paration af Kirketaget og Kirkens Ringmur bliver forsømt
af Dem, Kirke jurato Hans Hansen, derfor udgaar hermed
til Eder den alvorligste Befaling at faa udfærdiget et
Overslag over disse tiltænkte Udbedringer, sammen med
en god, og paa disse Dele kyndig Mand, og i Overværelse
af den ærede Hr. Pastor loci, som ogsaa skal attestere
Overslaget, og bedes De ufortøvet at indsende det til vor
Approbation.
Haderslev, den 22. Decbr. 1760.

F. v. Klingeriberg. Lorentzen.

Efter 1864 overgik Kirkens øverste Styrelse til Ribe
Stift og kom dermed ind under dansk Styre.
Hvis man undersøger, hvilke Midler Kirken har haft til
Raadighed igennem Tiderne til Opretholdelse af den ydre
Ramme, dvs. Bygninger og alt andet, der har hørt med til
Kirkens Drift, da maa Korntienden nævnes som den
egentlig betydende Indtægt. Allerede saa langt tilbage som
Aar 1186 udstedes en kongelig Forordning, der paabyder
Tiendes Indførelse her paa Stedet, af hvilken Biskoppen
fik Halvdelen, medens Præst og Kirke delte Resten. De
modvillige bleve satte i Kirkens Band. Andet Sted siges
det, at Tienden deles med Trediedelen til hver af oven
nævnte.
Tiendeparten af Kornavlen delt i tre Dele kan for 6 a
700 Aar tilbage, med hvad der dengang voksede paa Jor
den, og med de Priser, der gaves for Korn, kun have ud
gjort et fattigt Kontingent — men naturligvis — efterhaanden som Kornavlen steg paa Grund af de forbedrede
Driftsforhold, er Kirkens Levevilkaar jo ogsaa forbedrede.
Det maa dog tilføjes, at her i Sognet med den frugtbare
Jordbund, har Tienden været mere betydelig end saa
mange andre Steder, ligeledes har Kravene til Kirkens
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Opretholdelse kunnet dækkes med smaa Midler saa langt
tilbage i Tiden. Ved kgl. Resolution af 10. Maj 1844 blev
det bestemt, at det skulde være Menighederne i Haderslev
Provsti tilladt at forandre Korn- og Kvægtienden samt de
øvrige Naturalpræstationer til Præst og Kirke, til en fast
aarlig Afgift i rent Korn. Dette gav Anledning til, at der
24. Novbr. 1847 afsluttedes en Tiendeaccord, hvorved Sten
derup Sogn til Kirken skulde levere aarlig, i Stedet for
Korn- og Kvægtiende 130 Tdr. rent Korn, heraf
Rug,
2/5 Byg og -/-> Havre, samt i Travepenge 5 Rdl. courant eller
8 Rigsbankdaler. Kornet skulde leveres af sund, ren og
forsvarlig Beskaffenhed. Hermed forsvandt den besvær
lige, og af Bønderne ildesete Maade at levere Tienden paa,
i Traven direkte fra Marken. Efterhaanden gik man over
til, at Tiendeyderne i Sognet betalte det enhver paalig
nede Kvantum Korn med en Sum Penge efter Kapitels
takst, for endelig ved Lov af 15. Maj 1903 helt at afløse
Tienden, saaledes at Tiendetageren fik fast tildelt et
Pengebeløb, der androg det aarlige Tiendekorn Gange 25,
betalt med et Gennemsnit af 10 Aars Kapitelstakst =
1892—1901, heraf betalte Tiendeyderne 18 Gange et Aars
Tiende og Statskassen 7 Gange. Det Beløb, der herved til
kom Stenderup Kirke, udbetaltes i Tiendebank Obligatio
ner, der forrentes med 4 pCt. og giver et aarligt kontant
Beløb til Kirken af ca. 1200 Kr. Indtil 1923 indgik foran
nævnte Kirkens Indtægter i en fælles Kirkekasse for Nr.
Tyrstrup Herred og administreredes af denne, saaledes at
hver af Herredets Kirker aarligt fik udbetalt til Dækning
af sit Behov. Da dette Fællesskab af flere Kirker fandtes
meget uheldigt, fandt der i 1923 en Deling Sted, saaledes
at hver Kirke nu faar tildelt Renterne af sin egen Tiende
kapital med Tillæg af Renterne af en mindre Fælleskapi
tal, der var opsparet i Kassen.. Kirkens faste Tiende
kapital udgør ca. 30,000 Kr.
Foruden ovennævnte Tienderenter indgaar i Kirkekas
sen nogle mindre Beløb af gammel Oprindelse. Et Beløb
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kaldet Jordleje stammer fra, at Kirken i ældre Tid ejede
nogle Stykker Land her i Sognet, disse Jordstykker fæ
stedes ud til Bønderne, og en Skrivelse af 1715 siger, at
Jord lagt til Kirken skal fæstes ud til de Gaarde, hvoraf
de en Gang er taget. En Opgørelse af 1786 over dette
Kirkeland fortæller, at Jes Michelsen Raun havde 8 Skp.
Hartsæd med en aarlig Afgift af 16 Ski., Johan Poulsen
2 Skp. Hartsæd, Afgift 12 Ski., Laue Fallesen 7 Skp. Hart
sæd, Afgift 24 Ski., Mathias Jepsen 8 Skp. Hartsæd, Afgift
24 Ski. og Hans Madsen 6 Skp. Hartsæd, Afgift 12 Ski.
Denne Jordleje er med Nutidens Mønt blevet til en
samlet Afgift paa 23 Kr. 30 Øre, hvoraf Gaarden Strand
holm betaler det meste. Endelig bør nævnes en lille, men i
sin Oprindelse interessant Afgift paa ialt 80 Øre aarligt,
den kaldes „Kohyre“ og er paalignet 8 Gaarde i Sognet
med 10 Øre hver. Oprindelsen gaar helt tilbage til før Re
formationen, og den forklares saaledes, at naar en Afdød
førtes til Graven, fik Sjælen Tærepenge med paa den
lange Rejse. Netop en Ko anvendtes ofte som „Sjælegave“,
det var nemlig — ogsaa efter Reformationen — Skik ved
Begravelser at skænke Kirken en Ko. Naar Følget bar Li
get til Kirken, blev Koen trukket foran Kisten „Ligfærds
ko“. Bagefter gav Kirkeværgerne Koen til en Mand i
Sognet, imod at der af ham og hans Efterkommere paa
Gaarden til evige Tider skulde betales en Afgift til Kirken
— Kopenge eller Koleje. Man siger i det juridiske Sprog,
at Koen blev en Jernko, idet den konserveredes i Besæt
ningen. Afgiften er her i Stenderup 10 Øre pr. Stk.
I Stenderup ældste Kirkebog staar indført en Anord
ning, udstedt af Kay von Ahlefeldt og Steph Klotz, dateret
Haderslev 20. Aug. 1650, der bl. a. paabyder, at Kirkens
Køer skal blive i gode og visse Gaarde, og deres Navne, som
nu besidder Køerne skal udi Kirkernes Bøger antegnes.
Af gamle Skikke er endnu bevaret den saakaldte
„Sjæleringning“. Hver Gang, der er død en af Sognets Ind
byggere, ringes der for Vedkommendes Sjæl næste Dags
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Formiddag. Denne smukke, gamle Skik, der sandsynligt
stammer fra Tiden før Reformationen og maaske er en
Levning fra de katolske Sjælemesser, har man før i Tiden
fra Kirkevisitatorernes Side forsøgt at afskaffe, men det
er hver Gang stødt paa Befolkningens stærke Modstand.
Pastor Henric Clausen, der var Præst her i Stenderup
fra 1704 til 1727, begyndte hvert Nytaar Kirkebogen med
følgende:

Gud give i dette Aar Naade, Fred, Sundhed, Lycke og
Velsignelse, og endelig en salig Død.
Af andre gamle Skikke kan nævnes Brugen af Klingpungen, en Pose af Klæde eller Fløjl paasat en Stang,
som af Degnen raktes ind i Stolene, saa Kirkegængerne
heri kunde lægge Gaver til Uddeling blandt Sognets Fat
tige. Denne Skik er dog nu forlængst bortfaldet, men i
Kirken opbevares endnu Stangen af den sidste Klingpung.
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IX

Præstegaarden og Embedet.
Præstegaarden i Stenderup har efter de ældste Op
tegnelser, der findes herom, ligget noget nordligere, end
hvor den nu er beliggende. Det gamle Kort over Stenderup
fra 1716 viser tydeligt Beliggenheden dengang, idet Af
tegningen af Gaarden er mærket med et stort P. Vejen til
Kirken har ligeledes dengang haft en anden Retning og
har gaaet fra den nuværende Stenholtsgade, hvor Bag
vejen fra Catrineberg udmunder i Gaden og fortsat ret fra
Vest mod Øst i Kanten af den nuværende Præstegaardshaves nordre Hegn og udmundede i Skolepladsen, omtrent
hvor Laagen nu findes imellem Præstegaardshaven og
Kirkegaardsporten. Langs med denne Vejs nordlige Side,
delvis inde i „Pergelen“, laa dengang Præstegaardens
Salshus, og de andre Bygninger, der hørte til selve Præste
gaarden, atter nordfor Salshuset længere inde i „Perge
len“. Med Hensyn til Præstegaardens daværende Stør
relse og hele Tilstand lader vi en Indberetning fra Sog
nets Præst, Hr. Henric Clausen i Aaret 1708, tale. Denne
Indberetning er nemlig meget udførlig og giver et klart
Billede ikke alene af Bygningernes usle Tilstand, men
deres hele Indretning og Størrelse, samt ligeledes Præste
gaardens Tilligende og Rettigheder i Mark og Skov. Præ
stegaarden angives at være opført Aar 1592, og da Byen
var af brændt 1591, rimeligvis ogsaa hermed Præstegaar
den, er Genopførelsen sket Aaret efter Branden af Præ
sten Jens Madsen, som da var Embedets Indehaver.
Nævnte Indberetning lyder saaledes i Datidens Sprog:
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For Velædle og Højstbydende Kong. Commissariers
Ordre og Befaling at efterkomme, haver jeg allerunder
danigst at angive, at Præstegaarden i Nør-Stenderup —
Bebois pro tempore af mig underskrefne, og bestaar udi
9 Fag Salshuus med en Gaubl ved Øster Enden, opbygt
Aar 1592, hvorunder 2 Skorstener — med en liden daglig
Stue, Kiøcken, Kølle, Bryggers og Back-Ofn, uden for

Stenderup Præstegaard.

Huus-Enden med et lidet Skuur eller Obdaes, hvilket hø
rer Sognefolket til, og af dem fra gammel Tid er blevet
vedligeholdet. Men, formedelst at min ældgamle Formand,
som ifjor døde, og hans Enke, som hidindtil har boet derudi — har i mange Aar skudt saa Tiden hen uden Huusets
Reparation af Sognefolkene, ere nu saaledes forfaldne paa
Skorstene, Tag, Back-Ofn, Loft, Vægge, Dørre, Vinduer og
andet mere, at mand icke tryggeligen og uden farlighed
der udi enten kand boe, brygge eller bage — saa dette
gamle Salshuus efter hans Kongl. Majst. allernaadigste
Forordning af Dato 13. Decbr. Aar 1707, behøver nu udaf
Sognet nødvendig Reparation.
Nock — 8 Fag Salshuus, som er bygt til de forrige 9 Fag
137

med en Gaubl ved Vester-Enden, som er meget forfaldne,
18x/2 Fag Øster-Ladehuus, som er forfalden, men mest ved
den Synder-Ende paa 71/2 Fag. 16 Fag Vester-Ladehuus,
som stod ved Støtter og var færdig at falde ned, da Jeg
Aar 1704 kom hertil Præstegaarden, men er nu af mig med
stor, dog ikkun nødvendig Bekostning, paa Tag og Timmer
vel repareret. 4 Fag gammel Porthuus Norden i Gaarden,
som staar uden Tag og morsken paa Fald. NB. 1 min næste
Formands, Hr. Christen Humbleths, tid, som kom her til
Præstegaarden Aar 1656, har Vaaren mange flere Fag
Vester-Ladehuus, men som Krigstiden kort Aaret derefter
paakom, bleve icke allereneste de bemeldte forlorne Fag
ruinerede og ødelagde, men hånd og selfst paa Gods og
Middeler saaledes forskrevet, at hånd siden den Tid ifjor
hånd døde, har i dette lidet og ringe Kald icke kundet
komme afsted med at lade dem igien af Nye opbygge,
men hjulpet sig saa med de andre overblefne, sig self til
Skade. Disse Fag Sals — Øster- og Vester-Lade og Nør
Port-Huus, tilsammen 46 y2 Fag, hører icke Sognet til, men
mig self eftersom Jeg en Deel har kiøbt den af mine Formænds, Hr. Anthoni Rhiides, Pastores, Adjunkt! og Hr.
Christen Humblets Pastoris Encker, en Deel self paa min
egen besværlige Omkostning ladet dem reparere og for
bedre.
Ud-S æden.
Bestaar aarlig ungefær i 3 Tdr. Rug, 7 Tdr. Byg, 14 Tdr.
Hafre.
Høe-Biering.
Kan ungefær aarlig give 30 Læs, undertiden mere, un
dertiden mindre.
Græsning.
Haver Præsten i dette lidet Kald fri til ald sit Krær i
Stenderup Skou og Mark. Efter Præstekaldets gamle
Brevis formelding dateret Aar 1414. Derefter 1529 fer.
qvart. ante diem St. Georgi. Siden Aar 1564 fer. qvint.
post. Ahlension. Dm. omsider 1625 5. July, og endelig Deres
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Kongl. Mayst. Højloftig Ihukommelse Christian 4ti, Frederici 3ti og Christian 5ti derpaa allernaadigst udgifne
Konge Confirmationer og Kaldsbreve til mine Formænd,
og allersidst hans nu regierende Kongl. Mayst. Frederici
4ti /: Gud hannem mange Aar i sit fredelige og berøm
melige Regimente spare og opholde :/ allernaadigst mig
meddelte Confirmation og Kaldsbref dateret Aar 1704, 10.
May, at skulle nyde og have alt det, som mine SI. Formænd
har haft og nydt, hvilket indtil Dato har staaet gyldig og
uforryckt continueret a Pastore ad Pastorem nu udi 300
Aar. Indtægter derfor med allerunderdanigst Bøn og Begiering, at Jeg fattige Præste-Mand maatte ogsaa i dette
lidet Kald i Naade anhøris, og efter mit allernaadigst
meddelte Konge Brefs Indhold ved saadanne og andre
underfølgende ældgamle Kaldets Privilegier og Friheder
blive maintineret og beskyttet.

At tyre paa
er slet intet her til Præstegaarden, men allereniste fællis
Græsgang i Skouen.
Skou
er ingen a parte her til Præstegaarden, men efter Præ
stekaldets forbemeldte gamle Brevis Indhold og derpaa
allernaadigst udgifne Kgl. Confirmation og Kaldsbreve har
Præsten udi dette lidet og ringe Stenderup Kald sin frie
Brændsel og frie Bygnings Timmer i Stenderup Skou, hvil
ket jeg og allerunderdanigst formoder her efter allernaa
digst at maa i dette lidet Kald continuere.
Olden
har Præsten i dette lidet Kald fri til sine Svin i Stenderup
Skou, efter Præstekaldets forbemeldte gamle Brevis Ind
hold og derpaa allernaadigst udgifne Kongl. Confirmation
og Kaldsbreve, hvilket Jeg i lige Maade allerunderdanigst
formoder her efter allernaadigst at maa i dette lidet og
ringe Kald continuere og vedvare.
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Fiskerie
har Præsten af gammel Arrildstid haft ved Stenderup
Strand, nemlig en Aalegaard og Pæle dertil af Skouen,
saa og anden fiske med Sild, Torsk og Pleddre etc., naar
Gud vil velsigne Vandet og give noget.
Korntiende, Kvægtiende, Hørtiende, Smørbørd, Egbørd
og Offer haver Præsten nydt og bekommet af gammel Tid
her i Sognet.
Annex-Gaard
er ingen her til Præstegaarden, eftersom her er ickun en
Kircke og en Bye, foruden 5 Gaarde og 4 Toft Væringer
paa Varmark.
Landboels-Huuse
paa Præste-Gaardens Grund og Rettigheder staaende, ere
tvende det ene Norden og det andet Synden Kircken, som
efter forbemeldte gamle Brevis Indhold og derpaa allernaadigst udgifne Kongl. Gonfirmationer og Kaldsbreve har
hidindtil nydt disse gamle Friheder, at de som derudi boe,
svarer ingen med nogen Houned, Arbejd eller anden Ud
gift, uden allereniste Præsten, og hører disse tvende Landboelshuuse mig self til, eftersom Jeg haver kiøbt dem af
mine SI. Formænds Encker. Udi det første Nordre Kir
cken, som er 9 Fag langt og meget forfalden /: foruden et
liden Udskur ved Nørenden med tvende Gaubler, 2 Skor
stene og en Back-Ofn, boer 3. Par Folck. 1. Carl Schwart,
en Løbere, som med Oberst Ellenbreckt er nu i Muschovits
Tjeneste, hans Hustru, Cathrine, som have 3 Fag og et
lidet Udskur til et Spisekammer ved Nørenden, med en
Kaalgaard ved Østersiden og giver aarlig til Leye 2 Rdl.
1 Ski., og 16 Dagis Arbejde eller 1 Rdl. 1 Ski. derfor, har
intet andet Jord eller noget Kræe.
2. Hans Jørgen Schmidt, en afdancket Fendrick under
Dragonerne, som haver tre Fag med en Kaalgaard, giver i
aarlig Leye — 2 Rdl. — og 16 Dagis Arbejde, eller 1 Rdl.
1 Ski. derfor, har intet andet Jord eller noget Kræe.
3. Lars Trycker, en afdancket Rytter, som haver tre
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Fag med en Kaalgaard, giver aarlig til Leye — 2 Rdl. og 16
Dagis Arbejd, eller 1 Rdl. 1 Ski. derfor, har intet andet
Jord eller noget Kræe.
Udi det andet Synden Kircken, som tilforn har vaaren
14 Fag langt, men siden det for nogle Aar siden i min SI.
Formænds Tid ulyckelig afbrændte er ickun endnu op
bygt 5 Fag foruden Gaubler, med Tag paa alle fire Sider,
en Skorsten, en Back-Ofn og en Kaalgaard ved den Syn
der-Ende og Vester-Side og intet andet Jord. Der udi har
indtil sidst afvigte Paaske boed 2 Par Folck, og det ene
Par givet samme aarlig Leye som ovenbemeldte, men det
andet Par ickun 2 Rdl., fordi de hafde ingen Kaalgaard.
Men nu har jeg apteret og fordret det til Aftægtshuus for
Præste-Enken, og nyder jeg i saa Maader intet deraf
hendes Lifstid.

Kongens og Under danernes Landboeler
giør Præsten om Aaret 2 Dagis Arbejd eller og giver ham
8 Ski. derfor, hvilket kaldes Præstens Nannist, og det
fordi de haver samme Nytte af Præsten inden og uden
Kircken som den bedste Gaardmand, der dog giver sin
Tiende.
Huus-Mænd og Indester
giør Præsten om Aaret 2 Dagis Arbejd eller og giver ham
8 Ski. derfor, hvilket og kaldes Præstens Nannist for oven
anførte Aarsag.
Huus-Qvinder, som ere Encker og Piger, som sidder for
sig self, spinder for deris Nannist om Vinteren 2 Pd. Hør
eller 4 Pd. Blaar er 4 Ski. Værd, eller og nu giør om Som
meren en Dagis Arbejd eller giver 4 Ski. derfor, naar de
icke blive brugt der til.
Stenderup Præste-Gaard saavel som ogsaa Degnens og
Skolemesterens Indkomst efter Ordre og Befaling indgivet
til de Vel-Edle og Høybydende Kgl. Commissarier Aar
1708 den 14. August.
Henric Clausen. P. 1.
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Angaaende Præstegaardens tilliggende Areal giver Ind
beretningen ikke helt nøjagtig Besked, kun nævnes Ud
sæden. Men kan man gaa ud fra som rimelig, at hver
Tønde Korn har besaaet ca. % Tdr., og Udsæden angives
til ungefær 24 Tdr., vil det besaaede Areal have været ca.
18 Tdr., naar hertil kommer 30 Læs Høebiering, kan det
samlede Areal anslaas til at være mellem 25 og 30 Tdr.
Græsning har Præsten kun i Fællesgræsningen i Skoven.
Hvor disse Præstegaards-Arealer har ligget, ser man ikke
af Indberetningen, men da det er længe før Udskiftningen
fandt Sted, kan man sikkert gaa ud fra, at de har ligget
paa forskellige Steder i Sognet. Et Fingerpeg om en Del af
Jorden faar man i en gammel Skrivelse fra Aar 1564, der
lyder saaledes: Kircke-Jord, som Hr. Michel Pedersen,
Sogne-Præst i Stenderup Aar 1564, haver fest af sin Naadige Herre — 2 Agre i Mussdal imellem Ebbe Jonsens
Toft og Præstens Jord, og vender paa Mølledammen med
den Nør-Ende med Eng til midt i Dammen, indtil Jep
Hoggers Fold afviser. 2 Agre ved den søndre Ende paa
Præstens Jord. 2 Agre paa Høegs Agre imellem forskrefne
Ebbe Jonsens Over-Toft og Præstens Jord. Af disse for
skrefne 6 Agre giver Præsten en half Ørtig Byg til Sten
derup Kircke, naar det er inde og bruges. Men nu aarligen
3 Mrk. danske, som er det halve af en Ørtig Byg, enten
det bruges eller ikke, hvilket findes til Efterretning i Kir
kebogen hos Hr. Prousten. Denne Skrivelse henviser tyde
ligt til den Mark „Varmarktoft“, der udstykkedes fra Præstegaarden for faa Aar siden og nu ejes af V. Bejerholm,
samt ligeledes af en Mark, der endnu bærer Navnet Kirckliicksagger og nu hører under Gaarden „Vang“, tidligere
under „Aakjær“. Endvidere ser man af Sætnings-Registe
ret fra 1794, at der i Hundborre har været et Stykke Kirke
land, og i Krogagger et Stykke. Førstnævnte Stykke hører
nu under Cathrineberg og sidstnævnte under Thygesminde (se det gamle Kort). I Begyndelsen af forrige Aarhundrede ser det ud, som et Areal under Præstegaarden
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har ligget ude ved Bæltet, men er nu henlagt til Fryden borghusene og Gaarden Dorthealund. Gamle Købekon
trakter, som den nuværende Ejer af Dorthealund er i
Besiddelse af, viser, at disse Arealer er solgt fra Præstegaarden imod at erlægge en aarlig Afgift i forskellige Na
turalier til Præsteembedet, Afgifterne er dog senere afløst
og Afløsningssummerne indbetalt i Embedernes Lønnings
fond. Af Interesse er det at se, hvorledes Præstegaardene
er opstaaet, deres Skæbne gennem Tiderne m. m. Præste
gaardene har fra ældgammel Tid været tillagte Præsterne
paa Landet i Danmark til Bolig og Underholdning. Alle
rede i Jydske Lov omtales de som fritagne for Leding, og i
flere Haandfæstninger fra det 14. Aarhundrede tillægges
der dem Skattefrihed. I den katolske Tid tilkom Herlig
heden over Præstegaardene Biskoppen, ved Reformationen
overgik den til Kronen. Ved Gejstlighedens Privilegier af
24. Jan. 1661 § 4, bestemtes det, at enhver Præst maatte af
Kongen tilforhandle sig sin Præstegaards Bygning, og ved
en Forordning af 19. Jan. 1664 fastsattes Betalingen til
100 Rdl. for hver Gaard. Ved Købet erhvervedes ikke
egentlig Ejendomsret, men kun Ret til at besidde Gaarden
indtil Eftermanden indløste den. Indløsningssummen var
som Regel fastsat til 500 Rdl. Præstegaardsjorderne var
tiendefri og har oprindelig ogsaa været skattefri, men den
sidste Frihed er bortfalden ved Lov af 20. Juni 1850. Ved
senere Love om Udstykning blev det bestemt, at Præste
gaardsjorderne ved Ledighed skulde udstykkes til Hus
mandsbrug, dog kan Menighedsraadet forlange, at 12 ha
middelgod Jord skal forblive ved Præstegaarden, men
herom senere. Stenderup Præsts og Præstegaards Ind
tægter anføres nedenfor for to Tidsaldre med 140 Aars
Mellemrum. Den første dateres 10. Novbr. 1721 og er en
Indberetning fra daværende Præst Henric Clausen. Den
anden er fra 17. Septbr. 1858 og indgivet af Pastor Johs.
Petersen til Myndighederne.
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Specifikation paa Stenderup Præstegaards
visse og uvisse Indkomster.

I. Visse Indkomster.

Præste-Gaardens Auling, som er ickun ganske liden og
ringe, og derfor af Arrilds tid haver altid nydt hans Kgl.
Mayst. Anpart Tiende her i Sognet, af de Tid efter anden
værende Høyædle og Høybaarne Hr. Amtmænd her i Am
ted uden nogen Recognition, men dog som sædvanligt at
betale Korn og Straa deraf ved Kirckens Regnskab, hvil
ket og Deris Høy-Grefl. Excellences SI., Hr. Fader, Hr.
Gros Cantzeler Reventlau Høyloflig Ihukommelse under
sin Høypriselige Haand mig naadigst haver tillagt, som Jeg
og underdanigst beder og i dybeste Ydmyghed formoder,
at Deris Høy-Grefl Excellence ved Deris Høygyldige Intercession hos hans Kongl. Mayst. efterdags paa samme
Maade mig der ved Naadigst og Høygunstigst Beskytter for
dette Kalds Ringheds Skyld. Her hid henhører ogsaa Græs
ning til Præste-Gaarden lige ved den, som meest haver at
bruge i Byen og er den største Lods-Ejer. Saa og fri
Brændsel, Bygningstimmer og Olden til Præstens Svin i
Stenderup Skou for Kaldets Ringheds Skyld, saa og et
Aalegaards Sted for Bøghode ved Stenderup Strand, som
her er øde og forfalden.
Korn-Tiende gives af Sognet hver femtende Kierv, den
ene halve Deel deraf til Kongen og Kircken, den anden
halve Deel til Præsten af allhaande Korn Sæd, saasom
Rug, Byg, Hafre, Erter, Vicker, Boghvede, etc. Men som
hver Mand ager sit Korn ind, naar hannem lyster og be
hager og kaster deraf til Tiende, hvad hannem self got
tyckes, saa indstilles i dybeste Ydmyghed Deris Høygrefl,
Excellence om vel ogsaa da Kongen og Kircken, saavelsom
en allerunderdanigste Tiener Præsten nyder den Rettig
hed af Tienden baade i bonitet og qvantitet, som dennem
efter Hans Kgl. Mayst. allernaadigste Villie og Høy Kgl.
Intention og Mening kunde tilfalde.
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Qvæg-Tiende gives iligemaade af Sognet hver fem
tende Lam og Gris, den ene halve Deel deraf til Kongen
og Kircken, den anden halve Deel til Præsten, men for
hver Føl gives 1 lybsk Ski. og for hver Kalv y2 lybsk Ski.,
som iligemaade delis halv til Kongen og Kircken og halv
til Præsten. Men som denne Qvægtiende her hos os paa
Midsommerens Dag om Eftermiddagen angives i Vaabenhuset ved Kircken ickun mundtlig og bona fide af hver
Mand, saa er undertiden befunden Qvantiten ved samme
liden Tiende ogsaa gaaer i Svang, hvilken Tiende desfor
uden, naar den in natura af Lam og Grise skal leveris
gives efter eget gode Tyche, saa her iligemaade boniteten
icke bliver i Agt taget, men af en Deel misgunstige det
ringeste og sletteste overleveres. Hør-Tiende giver hver
Mand Præsten et got Kiervebund, men de fleste holder nu
samme Tiende tilbage; undtagen nogle faa, som den godvilligen giver. Smør-Byrd gives af Jord og Køer, nemlig
4 Pd. Smør og 4 Brød af hver Otting Jord saa og 1 Pd.
Smør og 1 Brød af hver Koe, enten den er nybær en eller
gammelmalkende, med hvilket Byrd hver Hustru giver en
god Ost. Denne ganske Smørbyrd deelis i trende lige store
Deele. 2 Deele til Præsten og den tridie Deel til Degnen.
Men samme Smørbyrd lader somme staae hen i mange Aar
uleveret, andre giør Brødene og Ost Aar efter Aar mindre
og mindre, undtagen de, hvis gode Hierter tilsiger dem icke
at forfordele Præsten.
Eg-Byrd haver fordum hver Mand givet Præsten 20 Eg
og et got stort Brød, som man kalder en Jul-Lef, hvilcket
nu gandske er uddød, og nyder Præsten intet deraf.
Silde-Byrd haver de og fordum givet Præsten af hver
Otting Jord, hvilcket iligemaade er uddød, og nyder Præ
sten intet deraf.
Offer paa de trende store aarlige Fester og Høytider,
nemlig Paaske, Pintzedag og Juul, giver hver Mand og
Hustru deres frivillige Offer til Præsten, efter som enten
deres Evne eller Villie kand være eller deres gode Hiertelau
10
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og Villie til Præsten dennem kand tilsige, en Deel 8 lybsk
Ski., en Deel 1 Mark lybsk, nogle en half Rdl., andre 1
Crone, nogle faa 1 Rdl., hvor efter per advenant unge
Karle og Piger ogsaa lader dem indfinde med 3, 4, 6 lybsk
Ski., eftersom hver behager og got findis, hvilcket Offer
ialt kand beløbe sig hver Offer Dag til 26—27—28 Rdl.
Nannist giver hver Par Egtefolk af Landboeler og Huusmænd aarligen 8 lybsk Ski. og Indester eller enlige Per
soner, som sidder for dem self, 4 lybsk Ski. eller og Arbejd
derfor enten Vinter eller Sommer i Hørbierring og Høst,
naar Præsten det behøver, eftersom de nyder den samme
Rettighed af Præsten inden og uden Kircken som den
beste Gaardmand, der dog giver sin Tiende.

2. Uvisse Indkomster.
Trolovelser, naar de forefalder, ofrer Feste-Manden og
Feste-Møen frivilligen hver sin Crone til Præsten, de fat
tige giver vel undertiden noget mindre.
Copulationer, naar de skeer, ofrer Brudgommen og
Bruden frivilligen hver sin Crone til Præsten, undertiden
hver 1 Rdl., som dog er sielden, de ringere giver mindre.
Her hos følger det frivillige Offer, som de legge paa Al
teret, der føre Brudgommen og Bruden, thi flere indfinder
sig icke nu omstunder i Kircken ved Copulationen eller
Offergang, som dog tilforn er sked.
Børne-Daab gives her intet for.
Kirkegang. Naar en Hustru holder efter sin BarselSeng, giver hun, eftersom hendis Evne eller Vilkor er, eller
som hun haver Kierlighed for Præsten, sit frivillige Offer
1 Crone eller 1 Rdl., de ringere giver mindre. Her hos føl
ger det frivillige Offer, som en anden Hustru giver, der
følger med hende, thi flere end en Person har icke Kirke
gangskonen nu med sig her hos os, da her dog tilforn har
vaaren mange flere til Følge og Offergang.
Lig-Prædickener. Naar de holdes, giver de Vedkom
mende Præsten en frivillig Belønning og Gave for sin
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hafte Møye, eftersom enten Deres Formue og Velstand er,
eller og som Deres egen og den Afdødis honeur dennem
kand tilsige, for Børn 1 Crone eller 1 Rdl., for gamle Folck
2 Croner, 2 Rdl., 4 Croner, sielden 4 Rdl., hvorhos dette er
at mercke, at altsammen skeer frivilligen og har saaledis
vaaren i Brug for min Tid.
At disse forbemeldte visse og uvisse Indkomster ved
Stenderup Præstegaard sig saaledes i Sandhed forholder,
testeres.

Stenderup, d. 10. November 1721.

Henric Clausen,
Pastor Loci.

Indberetning fra Pastor J. Petersen angaaende for
skellige Forhold vedrørende Sognet, særlig Præsteembedet
med Indtægter 1858. 17/».
Stenderup Sogn ligger i det nordøstre Hjørne af Ha
derslev Provsti, omtrent FA Miil fra Kolding. Dets Jord
bunds naturlige Beskaffenhed er frugtbar dg god. Beboer
nes Antal vil omtrent være 1100 Sjæle, der fordeles paa ca.
160 Familier, af hvilke kun 48 er Gaardmænd, Resten er
Smaafolk og tildeels fattige Indsiddere. Ingen Læge og
heller intet Apothek findes her i Sognet.
Kirken er en meget gammel Bygning, hvis Indvendige
i de senere Aar er meget forbedret og forskjønnet, men
dens ydre Muur er skrøbelig, den ligger midt i Sognet, det
vides ikke, naar den er opført. Orgel og Ovn ejer den ikke.
Efter de sidste 10 Aars Middeltal var det aarlige Antal
af fødte 27, Confinmerede 22, Copulerede 9, døde 17. Der
holdes omtrent 12 Gange aarligen Communion i Sognet
og ellers saa ofte det ønskes. Communikanternes aarlige
Antal efter de 10 sidste Aars Middeltal er 1104. Daaben
forrettes i Reglen i Kirken. Sognet indeholder kun 2 Byer,
nemlig Stenderup og Varmark. Steder med Navne er føl
gende: Moshuus, Skibelund, Himmeltoft, Dalsagergaard,
Aalrye, Tygesminde, Løverodde, Østergaard, Mørkholt,
Gammel Aalboe, Frydenborg, Silliumshave og Lyksgaard,
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ialt 13 Steder. Hele Sognet udgør kun 1 Skoledistrikt med
120 Børn fordelt i tvende Klasser. Kirke- og Skolesproget
er dansk, Præsteembedet besættes umiddelbart. Ved Em
bedets Tiltrædelse indløses alle Pastoratets Ladebygnin
ger, et Huus i Byen til Lejere og andre med Hensyn til
Avling og Sæd gjorte Forskud. De øvrige aarlige Afgifter
ere Enkepension, Landskat og Brandskat. Embedsboligen
er god og ret godt vedligeholdt, men indskrænket, den
ligger omtrent 100 Skridt sydvest for Kirken, er bygget
1808. Indløsning finder Sted. Udhusene vedligeholdes af
Præsten, og Stuehuset vedligeholder Sognet. Økonomi
bygningerne ere gode. Den tilhørende Have udgjør om
trent 1 Tdl. god Jorbund. Brændsel ydes af de kongelige
Skove med 12 Favne Bøgekløft og desuden 4 Favne Gavn
træ i Klodser y2 Miil borte. Embedsjordens Størrelse kan
vel anslaaes til 48 Tdr. Land af ret god Beskaffenhed,
men spredt paa forskj ellige Steder og en Deel % Miil
borte, i Bortforpagtning vilde den kunne give 500 Rdl.
aarligen. I Naturalier har Embedet 304 Tdr. 3 Skp. Korn.
Accidentserne kunne ikke specificeres, men angives til 270
Rdl, og Offerets Størrelse til 230 Rdl., dog haves ingen
Fortegnelse fra de 10 sidste Aar. For kirkelige Handlinger
betales saaledes: Ved Daaben intet, for en Kirkegangs
kone fra 3 Mark til 3 Rdl. efter Omstændighederne, for
Confirmandernes Forberedelse fra 3 Mark til 2 Rdl. Ved
Trolovelse ofrer Brud og Brudgom hver fra 3 Mark til 2
Rdl. Ved Copulation ofrer de samme som forhen og de
medfølgende fra 8 Ski. til 1 Rdl. efter Omstændighederne.
For en Ligparentation 1 Rdl. 3 Mark 9 Ski., for en Lig
prædiken 1 Rdl. 3 M. 9 Ski. til 4 Rdl. 4 Mark 11 Ski., for
Jordpaakastelse 2 M. 6 Ski. Accidentsafgift svares ikke.
I Enkepension aarligen kun lOV^r, Rdl. Den samlede Ind
tægt kan vel antagelig anslaaes til 2300 Rdl., men en Be
regning af 10 Aars Middeltal kan ikke gives. Den even
tuelle Enke har kun maadelige Udsigter, idet hun af Em
bedet kun faar de anførte lO?1/^ Rdl., af Haderslev Provstis
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Hjælpekasse 124/5 Rdl. og af den almindelige Enkekasse
100 Rdl. I Stenderup er kun een Præst. En Indtægt, kaldet
Nandest, udebliver næsten gandske, da dens Indkrævelse
møder Modstand næsten overalt og ikke vil kunne udføres
uden højere Bistand.
Begge foranstaaende Indberetninger taler for sig selv,
udførlige, som de er; man ser, særlig i den ældste, Be
klagelser over, at Sognets Befolkning kniber i alle Ret
ninger paa de Ydelser, der tilkommer Præsten. Korn
tienden leveres af det letteste og daarligste Korn, andre
Tiender og Offer indgaar næsten slet ikke, kun fra dem,
der har god Villie, til Præsten. Hvis man vilde opgøre de
samlede Summer, Præstens Lønning kunde beløbe sig til,
vilde det vise sig, at Indberetningen fra 1858 gav langt
den største Sum, hvilket vel er ret naturligt, da Levevilkaarene for Bønderne paa den Tid var meget forbed
rede. Ogsaa de Rettigheder, Præsten havde i Skov og Mark
i Fællesskabets Tid, forsøgte man at beskære mest mu
ligt. Klager herover er indsendt fra forskellige af Em
bedets Indehavere, Skrivelser og Afgørelser foreligger fra
Kirkeøvrighedens Side i flere Tilfælde. Da de er meget in
teressante, anføres nogle enkelte her. Saaledes Aar 1759,
20. April, indsender Præsten Johan Friderick Boysen en
lang, specificeret Klage til Kongen, hvori han besværer
sig over, at Bymændene jager hans Kree ud af Fælles
græsningen baade i Schiflund og Trindlykke under Angi
velse af, at Præsten ikke selv ejer de Kreaturer, han sæt
ter i Græsning. Præsten skriver, at Mændene jager Kreet
ud, lukker Ledene og sætter Laas for, og han fremhæver
alle de gamle Skrivelser, hvori Præsteembedet er givet
Græsningsrettigheder i Lighed med Byens største Gaard.
Han erhverver Attest fra nogle Mænd, hvori disse erklærer
følgende:
Eftersom Stenderup Byes Lodseyere have bemægtet sig
at fratage vores Sogne-Præst, velærværdige Hr. Johannes
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Fr. Boysen, sit Aevrets-Græs i Skivlund, saa kand vi her
med forsikre, at hånd ey allene i ovenmeldte Skivlund,
man ogsaa i Fælles-Markerne og fælles Skov fra Arilds
Tid af tillige med sine Formænd i Embedet, saa længe
nogen kand mindes, upaatalt har havt nødt og brugt frie
Græsning til sine Creaturer, og det lige med den bedste
Gaard i Sognet. Ligesom hånd og imod dem, som i nogen
Maade har villet krænke ham samme sin Rettighed, af
den høye Øvrighed kraftig er vorden beskytt, hvilket vi
hermed med vores Hænders Underskrift stadfæste og om
forlanges med Eed agte at bekræfte.

Mickel Poulsen,
64 Aar gi., i Stenderup i 15 Aar.

Hans Hansen
den ældre.

Øvrigheden og Kongen gav Præsten fuld Ret og Med
hold. Smaa hundrede Aar tidligere foreligger en Afgørelse
fra Amtmanden i Haderslev om Præstens Ret til Svin paa
Olden i Skoven. Den lyder:
Eftersom Hr. Christian Humbleth, Sogne-Præst til NørStendrup, med tvende gamle Tings-Vidner, som var begge
renoveret Aar 1625 den 5. Julii, beviser, at iblant anden
Præstegaardens Indkomst, hans Formænd altid haver
haft fri Olden til sine Svin i Stendrup Skou, og derfor
begieret og der ved at vorde beskyttet. Da efterat sligt i
sig self billigt er, i det hånd efter sit Kaldsbref ald den
Rettighed, som hans for Mænd ved samme Kald nødt og
haft, ogsaa bør at have og nyde. Thi befales hermed paa
hans Høy-Grefvelige Exellencis til Reventlow, Ridders, og
Kongl. Magts Høybetroede Hr. Amptmands Vegne, at
Ingen, de maa være hvem de ville, og af Sogne-Mændene,
bemeldte Hr. Christian Humbleth skal forhindre sine Svin
paa fri Olden i Stendrup Skou, efter foromrørte gamle
Præste Rettighed at have: Saasom hånd ved samme bene
ficium aldelis beskyttet og Kraft dette maintineret vorder;
Under hans Høy-Grefvelige Exellencis sædvanlige Signeter
given Hadersleben d. 21. September Ao. 1681.
L. S.
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Nogle Aar senere er det galt igen med Antallet af Svin
paa Olden i Skovene, det ser ud, som det denne Gang er
Skovrideren, der vil reducere Antallet baade fra Stenderupgaard og Præstegaarden. Der foreligger i den Anled
ning en Afgørelse fra Herredsfoged Backmann, Drenderup, saalydende:
Naar det med Grander og Naboer kand bevises, att
Salige Hrr. Skovrider Schrøder Anno 1700, eller naar der
fuld Olden værrit haffuer, ey har hafft mere end 7 Svin
baade for sin Gaard og Tjenistes tilliggende Sted, fri paa
Stenderup Skous Olden, saa kand Sigs Ditleff Wulff ey
heller prætendere mere end hvad hannem efter slig Pro
portion, som ungefæhr kand være tolff fulde Svin, kand
tilkomme, hvilket naar Paabrendingen sker, hannem imod
Brendpengenes Betaling paa Oldenet passerer, det øffrige
som ubrendt indslaaes, indtages, og om det effter Forord
ningen ey inden 3de Dages Forløb efter at det ved tvende
Mænd, derud vedkommende er kundgjort, udløses, be
holdes angerløs. Hvad Hrr. Hinrick Clausen angaaende,
da som hans Friheds-Breffuer, endnu ey er efterset, saa
haffuer Bønderne hannem ett billigt Parti Svin, for det
første at paabrende indtil videre, og maa da, for at op
hæve ald Vidtløftighed imellem Sognemændene og deres
Sielesørger, Brendpengene mig til Regnskab føris.
Drenderup, d. 22. Oktober 1708.

J. Backmann.

Ligeledes har Præstens Aalegaardsret ved Lillebælt
givet Anledning til Stridighed, i hvilken Sag der af nogle
Stenderup-Folk er udstedt Attester, der skal godtgøre, at
Præsten, Niels Hansen Riber, i tidligere Tid har haft Ret
til Aalegaard ved Bøghoved og som Følge deraf ogsaa hans
Eftermand.
I. Hvad angaar Præstens Aalgaard ved Bøghoved uden
for en Hæld-Bøg bevidner Jeg Peder Outesen, efter at
have været med at røgte samme Aalgaard for Præsten.

/5/

Dette vil Jeg godt for Retten og hvorpaa Jeg selv bedst til
vitterlig paahør, er villig at underskrifve.
Stendrup, d. 17. September Anno 1691.
P. O. S.
Egen Haand.
II. Niels Søfrensen Duuss bekræfter lige maader at
S. H. Niels hafver haft sin Præstelige Aalgaard udenfor
Bøghoved for dend kroget Bøg, og lod dend røgte med
Handtienst fra Præstegaarden. Dette vil Jeg bemeldte
Niels Duuss med Eed vedstaa naar paakræves. Datum
stendrup ut supra.
Niels Søfrensen Duuss.
Egen Haand.

III. Dend gamle Præsteenke Else S. H. Madzses vidner
om Præstens Aalgaard saaledes: At alle Præster til Sten
drup saa vidt hun kand mindes, hafver haft en Aalgaard
i Hæfd til Præstegaarden, og i besynderlighed hafver
hendes sidste Mand S. H. Niels Riber ladet med Bud —
tilhørigs — Præstens Aalgaard flittig i hendes Tid rygte,
fandtes ret Mit for Bøgehod, og ingen andre hafver haft
Aalgaard Synden eller Østern for dend, uden en Aalgaard
for Jens Ørs som ikke brugtis — ey heller nu brugis.
IV. Hans Hugger vidner i lige Maader at hånd hafver
røgtet samme Aalgaard ved Bøghod for S. H. Niels, dend
Gang han tiente i Præstegaarden for Aufli-Karl, og ved
ingen at hafe nogen Rettighed til samme Aalgaard uden
Præsten. Dette vil jeg forbenefnte Hans Hugger med Eed
bekræfte hvor begæris.
Stendrup, d. September Anno 1691.
Hans Hugger.

Efter alt foreliggende fremgaar det, at Præstegaarden
forhen har haft tilliggende Jord rundt om Kirkegaarden,
hvorpaa laa Lejehuse, som beboedes af de saakaldte Præsteinderster. Efterhaanden, og maaske mest som Følge af
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Byens Brand 1807, da alt omliggende inklusive Præstegaarden raseredes, er denne Jord overgaaet til andet Brug
og Husene udflyttet paa Præstegaardens Tilliggende ved
Bæltet, det nuværende Frydenborg. Navnet „Frydenborg“
er forøvrigt flyttet med fra Byen og ud til Bæltet, hvilket
en Købekontrakt af 1746 paa et af Præstegaardens Huse
i Byen beviser. Heri benævnes nemlig paagældende Hus
med dette Navn, idet det i Kontrakten hedder:
Velbemeldte Hr. Pastor Johannes Friederik Boysen, i
Henseende til Tidens Ubestandighed, og at mange og
gamle Bygninger er vanskelige at holde vedlige, Sælger,
afstaar og overlader fra sig og sine Arvinger til Peder
Jenssen og hans Arvinger det tredie Rom som bestaaer
af Halvtredie Fag fra Kirkemuren at regne, af det Synden
Kirken paa Præstegaardens Jord og Grund beliggende Hus
„Frydenborg“ kaldet, i den Stand som det befinder sig
udi. For disse Halvtredie Fag betaler Peder Jenssen kon
tant 25 Rdl. samt en aarlig Afgift til Præsteembedet af
12 Ski. hver St. Michelsdag at betale.

Jordstykket „Pergelen“ Vest for Kirkegaarden har, som
før nævnt, i ældre Tid været optaget af Præstegaardens
Bygninger og Have med Undtagelse af den nordre Spids
af Stykket, hvorpaa, efter gamle Folks Sigende, Byens
fælles Savgrave har haft Plads og endnu tilhører Kom
munen som gammel Gadejord. Datidens Byggemaade, hvor
særligt Egetræ brugtes i stor Udstrækning og alt Træ
savedes med Haandkraft, har fordret særlige Anlæg af
Savgrave, som det ikke har været hver Mands Sag at have
ved sin Gaard.
Den nuværende Præstegaard er opført i Aaret 1809,
efter at Byen var nedbrændt 1807. Den kostede at opføre:
Stuehuset 1380 Rdl. og Udhusene 488, hvortil kommer Ar
bejde udført af Sognets Beboere: Kørsler, Haandlangerarbejde, Taghalm m. m. De her nævnte Udbygninger stod,
indtil Udstykningen fandt Sted Aar 1929. I ydre Skikkelse
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er Stuehuset omtrent det samme nu som dengang, dog at
der i 1920 er lagt Tegltag paa. I det Indre er der foregaaet
mange Forandringer, efterhaanden som Beboerne skif
tede. 1854 foretoges saaledes -en gennemgribende Hoved
reparation af Stuehuset med nye Døre og Vinduer samt
en Forside-Mur til Gaarden og nordre Gavl, hvortil med
gik en Sum af 1468 Rdl. Efter Pastor Diemers Tiltrædelse
af Embedet 1903 fik Stuehuset atter en Hovedreparation,
Hovedindgangsdøren flyttedes fra Midten af Huset til sin
nuværende Plads noget nærmere Sydenden, og der til
byggedes Nordenden af Huset 3 Fag. Da Præstegaarden
1928 blev forpagtningsledig, foretoges der efter Udstyk
ningsloven af 1918 en Udstykning, saaledes at 26 Tdr. Ld.
frasolgtes, dels til to selvstændige Ejendomme og dels som
Tillægsjord til to ældre Ejendomme. Tilbage ved Præste
gaarden blev et Areal af 28y2 Td. Ld., der bestaar af Mar
kerne „Lerbjerg“ og „Spon“ samt Engarealet „Seljumshave“. Ved denne Reduktion af Præstegaardsarealet blev
det nødvendigt at reducere Avlsbygningerne, saaledes at
den vestre og nordre Længe, der i det væsentlige bestod
af Stalde, nedreves, og af Materialerne opbyggedes det
nuværende nordre Hus, indeholdende Konfirmandstue
samt de nødvendige Udenomslokaler til Præstens Brug.
Søndre Længe, bestaaende af Lade, bibeholdtes til det til
bageværende Areal, saafremt Præsten selv ønsker at drive
Jorden.
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X

Præsterækken i Stenderup.
I Præsten Rhodes Beskrivelse af Haderslev Amt Aar
1775 fortælles om Præsterækken her i Stenderup ret ud
førligt og fornøjeligt indtil nævnte Aar. Han begynder
sine Optegnelser saaledes:
Stendrup — dette Sogn, som har over 600 Indbyggere
og udgiør 215/« Plove, strækker sig fra Kolding Fjord ud
til Lille Beltet, og har omkring ved Fiorden gode Skove.
Egnen er ugemeen plaisant og frugtbar. Stedets yderste
Pynt ud til Beltet kaldes Heinsohr. Byerne ere Stendrup
med 78 Huse, Varmark, Muushuse, Stendrup Strandhuse,
det er 101 Huse ialt. Kirken ligger lidt over 3^ Miil Nord
øst for Haderslev. Af dens Præster vides Hrr: Peder Iver
sen 1414, Præst og Tingskriver her i Stendrup. Derefter
nævner „Pontoppidans danske Atlas“ som merkverdig,
Præsten Hrr: Hinrik Mukelten, Kirkherre til Stendorp og
Honetoft 1463. Rhode fortsætter: Hrr: Gregers 1529. Døde
nok ikke som en god Lutheraner. Michel Pedersen fra
Øddis, som levede indtil Aar 1589, en forunderlig Mand!
Hiorte og Hinde i Stenderup Skov manede han aldrig at
røre hans Kaal. Hundsælerne (Sælhundene), som sønderreve Fiskergarnene, gav han ved en af Bymændene, navn
lig Biørn, Varselsseddel, men Præsten døde før Sælhunde
nes Stevningsdag. Bemeldte Biørn spaaede han hans
Huses Ildebrand, som ødelagde ham og Naboer, Byen
brændte 1591. Vist skal det være, at Dyrene fra Skoven,
for Hrr: Michels Skyld, indtil denne Dag end aldrig kom
mer længere end til Havegiærderne. Jens Madsen fra
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Vonsyld blev 1584 den forrige i Embedet adjungeret, for
han tog hans Dotter, han reparerede paa sin Præstegaard, der afbrændte 1591, lige til sin Død 1609.
Mads Jensen. Kaldet stod ledigt, indtil denne kiære
Søn blev 20 Aar (thi før passede den lange Kiol ham ikke
ret vel), nemlig til Aar 1612. Da den gruelige Ild paakom
Byen 1591, blev Hrr: Mads i et Kar hensat Østen paa
Kirkegaarden, indtil Ulykken var gaaen over. Han døde
1642, og jeg har ladet mig sige, at Magister Jessenius Mathiæ, Prof. phil. i Christiania 1647, skal have været en Søn
af denne. Hans Hustru Elsabe overlevede ham i mange
Aar. Jeg finder i Consistorie-Protokollen, at hun Aar 1666
den 27. Septbr. klager over sin Svigersøn Christen Humbleth, at han ikke agtede Provstens Paamindelse, at han
forandrede Enkens aarlige Afgift. I deres Contrakt stod
2 Rdl., for hvilke han skulde give hende et Svin, men han
kradsede det ud og skrev 2 Ski. Consistorium truede ham
med 20 Mark Straf, at stille hende tilfreds, og lode ved
Herredsfogden Contracten fornye.
Niels Hansen fra Ribe var Hører i Colding Skole og blev
1645 af Kongen kaldet til dette Sted. Atter havde Kaldet
staaet ledigt udi tre Aar, mueligt formedelst den urolige
Feyde-Tid, han døde 1656.
Chresten Chrestensen Humbleth, Præst fra 1656 til
1707, det er 51 Aar. Født 1627, hans Fader af samme Navn
var Præst til Humbleth paa Langeland og Capitels Herre
i Odense. Fra Odense Skole gik han til Kiøbenhavns høye
Skole 1649. I Kiøbenhavn nød han Hrr: Greve Rantzaus
til Tranekiær, Premierminister, hans Huus og Stipendium,
holdte i hans Huus Morgen- og Aftenbøn og undertiden
Prædiken. Efter hans Bortrejse til Wien kom han i Hrr:
Vinzent Stenov til Stensgaard, og Landsdommer paa
Langeland Huus, og var som Informator tre Aar i hans
Huus, hvorefter han i Aaret 1656 blev proponeret tre Pa
storater af Amtmand Kay von Ahlefeld, nemlig til Hygom,
til Lintrup og til Stendrup, hvilket sidste han modtog for
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at være sine Venner i Fyen des nærmere. Aar 1657 toge
de slemme Polakker deres Qvarter her, de satte Hrr: Chre
sten paa en Hest, og da den under ham blev bortskudt,
maatte han lade sig slæbe om af dem, for at være deres
Tolk paa Latin. Svensken mistænkte ham derfore, lurede
paa ham, fik ham fat og førte ham over til Middelfart til
General Wrangel, som strengelig forhørte ham, og bød
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ham bekiende, hvor hans Klæder og Sager vare. De Sven
ske truede ham at ville sætte Ild paa Stenderup, men
Herren giorde Beltet saa uroligt, at de ikke kunde komme
over, og deres Vrede kiølnedes imidlertid paa noget andet.
Hans Nabopræster døde bort, og Hrr: Chresten var tidt
Præst for fire Sogne og flere. Polakkerne aade hans Fat
tigdom. Til sit Ophold fortiente han mest ved Ligtaler,
lidt over 8 til 16 i en Grav. Bedrøvelige Tid! Krigen endtes,
og Hrr: Chresten levede end i mange Aar. Aar 1690 blev
han paa tre Uger suspenderet, for han trolovede uden Dis
pensation to beslægtede Personer. Han døde 1707 den 5.
April i en god Alder. Med sin Hustru Johanne Mads Dotter,
sin Præanticessoris Dotter, avlede han fem Sønner og fire
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Døttre. Fra Aar 1691 havde han til Cappellan Antonius
Rhyde fra Vonsild Præstegaard, som blev en Svigersøn af
Huset, men kunde dog ikke uden Consistorii Mellemkiendelse eenes med sin Svigerfader i Contracten om Ind
komsterne. Endnu en værre Historie! Aar 1699 d. 14.
Septbr. blev Hrr: Rhyde paa to Uger fra Embedet suspen
deret, for han havde stokpryglet Mads Jensen, som havde
ringet med Klokken paa Paaskeaften, for at sammenkalde
Sognemændene til at bestille Hørsæden fra Oberstinde
von Holstein. Mere endnu: Aar 1701 d. 20. Juni blev den
gamle Hrr: Humbleths Hustru Johanne stevnet for Con
sistorium for real og verbal injurier mod Cappellanens
Hustru Sophia, og Hrr: Rhyde iligemaade for real injurier
mod Hrr: Humbleth, da Ting om Frue Pastorinde Johanne
ere forebragte, som man gierne fortier. Hrr: Humbleth
blev condemneret for sin Paastaaenhed. Atter var Sagen
for tre gange, da Johanne blev endelig condemneret, og
suspenderet a facris, indtil hun forsonede sig med Cap
pellanens Hustru, og betalte alle Omkostninger. Hrr:
Rhyde døde 1704 den 1. Maj og alt hvad man har fra ham
er et Epiced over Anna Marg Serani 1687. Efter alt dette
at dømme har det været et lidet exemplarisk Familieliv,
der førtes i Præstegaarden i Pastor Humbleths Tid, om det
kan tjene noget til Undskyldning for disse Tilstande, den
Raahed og Løshed Krigen med Følgesvende førte ind over
Sognet, er maaske tvivlsomt. Der foreligger en Skrivelse
fra Synoden i Rendsborg, der viser, at Sagen har været
meget alvorlig. Skrivelsen, der er af 3. Septb. 1696, mis
billiger i høj Grad Hrr: Chrestens hele Liv og Levned og
indeholder samtidig en Trusel om Afsked for Kappelianen
Hrr: Rhyde, hvis han ikke forbedrer sig, han forbydes at
sidde paa Kroen og hos Degnen og drikke.
Henriic Clausen, fra 1704 Hrr: Humbleth adjungeret,
og var Lærere her næsten i 23 Aar, thi han døde 1727 den
2. Aug. Hans Fader var Raadmand Claus Iversen i Kiøbenhavn og hans Moder Fr: Megthilde Fuiren, en Dotter af
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Vinhandler Vilhelm Fuiren. Aar 1690 blev han fra Kiøbenhavn Skole Student. I Kiøbenhavn blev han hos sin Stifmoder, indtil han blev kaldet til dette Sted, og giftede sig
saa med Sofie Wivild, en Enke efter Joh. Christof Westkirk, engelsk Tracteur, ved hvilken han blev Fader til
Claus Henrich Clausen, Præst til Vilstrup, Megthilde
Sophia, gift med Pastor Zoéga i Aller, Drude Catrine, gift
med Pastor Hans Glud til Glud og Hiarnø, Mette Margre
the, gift med Regiments-Feldskiær Lorenz C. Zoéga. Con
sistorium dømte Hrr: Clausen at give Hrr: Humbleths
Enke Pension en ottende Deel af Revenyerne og fri Bolig.
Hans Alder bragte ham til 55 Aar. Samme Pastor Henric
Clausen fik Aar 1723 i en Skrivelse Paalæg fra Kongen om
at vidne for Retten, hvad en Brodermorder ved Navn
Adam Hans Krey havde oplyst i Skriftestolen angaaende
Mordet. Pastor Clausen laa meget i Strid med Sognemændene, og mange Skrivelser er vekslet mellem Præsten og
Myndighederne angaaende Svin paa Olden, Kreaturer paa
Græs i Fællesindhegningen m. m. Han har tilsyneladende
haft god Orden i egne Sager. En Kornregnskabsbog fra
Aar 1720, der paa Titelbladet har følgende Paaskrift:
„Stendrup Tiende Korns Udterskning og Opmaalning af
min Loe, saa og der af bortsold eller beholden Korn“, er
meget oplysende om flere af den Tids Forhold, bl. a. for
tæller den, hvad de forskellige Kornsorter dengang gav
af Traven, samt hvad man anvendte Kornet til. Det for
bavser her at se, at næsten hele Bygavlen anvendes til
Malt, ganske vist har man ikke i Præstegaarden drukket
det hele op, det meste har Præsten solgt til KoldingBorgere, men af 54 Tdr. Malt er dog 12 Tdr. brugt hjemme,
medens 42 Tdr. er solgt og givet bort til Fattige i Byen.
Byggen har givet ca. 4 Skp. af Traven, og Malten har kostet
8 å 9 Mark Tønden. Havrehøsten har forholdsvis kun væ
ret lille, i hvert Fald naar der tages Hensyn til, hvad der
er tærsket, men en Del af Havren er rimeligvis anvendt
i utærsket Tilstand baade til Heste og Køer, dette Kvan-
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tum ses dog ikke af Regnskabet. Der er ialt tærsket 16
Tdr. Havre, hvilket er ca. 6 Skp. af Traven. Af dette
Kvantum solgtes nogle Tdr. til 6 Mark Td., Resten er brugt
til Gaardens Besætning. Overfejning ved Kastningen og
Afskumningen fik Besterne, Løskornet blev brugt til Gæs,
Høns og Svin. Angaaende Gæs og Ænder skriver Præsten:
9. Oktober, til 16 Slagte Gies at fede å 2 Skp., til 1 Leve
Gasse paa Stie i 27 Dage. NB. syvende Dag for fuld Maane
blev Slagte Giessene satte ind paa Stie, og vare pinnede
der de bleve slagtede d. 5. Novbr., som var den tiende Dag
for fuld Maane. 11 Leve Ænder tid efter anden af drøsse
Kornet 5 Skp. Rugen gav af Traven ca. 6 Skp. — ialt 31
Tdr., hvad der ikke brugtes til Bagning solgtes og betaltes
med 10 1. Ski. Skp. Fortæret i Huset 15 Tdr. 4 Skp. foruden
Præstens egen Rugavl, som var 19 Tdr. 6 Skp. Rugen var
stærkt iblandet med Hejre, et Ukrudt, der saa godt som
ikke kendes mere i Kornet her paa Stedet. Af Hvede har
der kun været en Ubetydelighed af 3 Vi Skp., udtærsket af
13 Kærver. Af Sommer-Ærter leveredes i Tiende 1 Td. 5V2
Skp., der alt spistes op i Melgrød. Vinter-Ærter gav 3 Tdr.
6V2 Skp., der ligeledes spistes som Melgrød paa nær 1 Skp.,
der solgtes. Det mest forbavsende er dog alligevel, at af
1 Td. Vikker er 4y2 Skp. brugt til Mel i Brød og Resten til
Sæd. Naar man véd, hvor bitter i Smagen Vikker er, kan
man ikke sætte sig ind i den Tanke, at det kan bruges til
Brødkorn, men naturligvis, fordelt i 35 Tdr. Brødrug bliver
det kun en forsvindend-e Del deraf. Den Mønt, her er Tale
om ved Salg af Korn, er Hamborg Kurant, hvor en Mark
er af Værdi godt en Krone i dansk Mønt.
Johannes Friderick Boysen fra 1727 til 1761. Var i sin
Tid en opvakt, munter Johannes, der pegede paa det Guds
Lam, som bar Verdens Synders Byrde, men var ey af de
lykkelige at se Frugt af sit Arbejde — „Stenderup blev
Stenderup“. Han var født Aar 1689 den 2. Aug. i Jerslef
Præstegaard. I Aalborg Skole lagde han første Grund til
sine Lærdomme, kom derefter i Herlufsholm berømte
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Skole, hvorfra han 1712 blev til Universitetet demiteret.
Et eget Indfald fik han i København, idet han giftede sig
Aar 1717 med Kisten sal. Bredahls. Aar 1726 udvalgte
Prof. Lintrup ham til, paa en Tid at forsyne Prædiken for
det Kgl. Herskab i Friedericksborg Slotskirke, hvilket ba
nede Vejen for ham, da han Aaret derpaa uden sin An
søgning blev betroet denne Menighed. I hans sidste Aar
blev han især paa Sindet meget svag. Fik til Cappellan
1757 Johs. Peter Krahe, som nu (1775) er Præst til GI. Ha
derslev. Efter ham fik han Henrick Lange 1760, som nu er
Præst til Skodborg. Hrr. Boysen skal med et fornøjet Sind
og i en grundet Tro til Jesum have forladt det Timelige
Aar 1761 den 16. Novbr. Vi have fra ham: 1) De Igjenfødtes Underholdning, dediceret Hrr: Ulrick Gyldenløve
1716. 2) Saligheds-Vejviser, dediceret Kong Friederick IV
1718. 3) En aandelig Nytaarsgave, dediceret Kong Friedericus IV 1720.
Magister Laurentius Biørnsen, forhen Rektor for Ha
derslev Skole i 10 Aar, født i Aabenraa 14. April 1728, kal
det til Sognepræst i Stenderup 1761 og døde i dette Em
bede 20. Decbr. 1784. Magister Biørnsen gør sig bemærket
bl. a. ved at ligge i stadig Strid med Sognets Folk. Disse
Stridigheder gælder Hegnspligt omkring Præstegaardens
Jorder, hvor Bønderne efter Præstens Formening ikke
holder Hegnene i den Stand, han kan forlange, til andre
Tider er det Olden- og Græsningsrettighederne, han for
mener at være forurettet med. En Klage, to Sognebeboere
ved Navne Boysen, formentlig hans Formands Søn, og en
vis Laus Jespersen havde sendt til Kirkemyndighederne i
Haderslev, hvori de besværer sig over Pastor Biørnsens
Optræden, besvarer Præsten ret kraftigt og maaske med
fuld Ret. Han skriver saaledes:
Deres Exellentse som ogsaa Deres Højærværdighed vil
af følgende se, at Anklagerne for deres egen Skyld havde
gjort bedre i, hvis det var muligt, at søge Benaadning og
ikke at angribe mig. Dette vilde ogsaa have været efter
ii
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mit Ønske, for at jeg kunde have brugt min Tid bedre, og
ikke havde set mig nødsaget til at sige nogle for dem
skadelige og for mig pinlige Sandheder. Anklagerne 1)
Hans Boysen og 2) Laus Jespersen har virkelig ladet deres
Døde begrave som en Forhaanelse imod den Kgl. aller
højeste Forordning, og da dette ikke er ble ven angivet af
Juraterne og Helligdagsfogderne, ser jeg mig nødsaget til
efter den sidste Forespørgsel fra Amtsstuen at meddele
dette. Da det af den forrige Kirkeregning fremgaar, at
den Slags ikke maa henligge upaaagtet eller upaatalt,
kan jeg ikke undlade at meddele, at Hans Boysen og Laus
Jespersen, trods min Advarsel, egenmægtigt har ringet
kraftigt over deres Børn, som de forøvrigt begravede stille
imod den Kgl. Forordning af 1741 og 1757. Og ogsaa dette
maa jeg melde for det ondes Skyld, som kan opstaa deraf,
at Dumheden her tror, at Monarken ikke har noget at
sige over Klokkerne. Forøvrigt ønsker jeg, at den Slags
Klager maa overdrages til Helligdagsfogderne og kun fore
lægges mig til Underskrift. Til dette føjer jeg, at der som
det tydeligt fremgaar af Kgl. Forordning af 1739 § 17,
med Hensyn til den borgelige Stand saavel som paa Lan
det, ikke skal tillades Ringning uden paa Begravelses
dagen. Men nu har Anklagerne ladet ringe over deres
Døde, ikke kun a) paa Begravelsesdagen, men ogsaa b>
paa Dødsdagen tre Gange, endda det er mod bedre Vi
dende, da alt dette er foreholdt dem. De har trodset den
Kgl. Forordning, og jeg har mere end en Gang maattet
høre, at Kongen intet har at befale over Kirkeklokkerne.
De har ladet deres egen Galde eller ogsaa det Onde, som
andre maatte have indgivet dem, gaa ud over Præsten, og
især har Laus Jespersen baade i Ord og Gebærder vist sig
saa uforskammet rasende, da man for sin Samvittigheds
Skyld og efter Omstændighederne maatte sige ham nogle
Sandheder, at i vanskelige Tilfælde, enhver maatte kunne
frygte for, og ikke være sikker paa sit Liv over for hans
Lige. Hvo som ikke agter Gud, og taler haant om den høje
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Øvrighed vil let kunne træde en Præst under Fod. Vil
man sige, dette var kun Spøg, er denne i Sandhed for
grov og deres øvrige Optræden er ikke spøgefuld. Jeg hader
intet Menneske men saadanne Udslag af Ondskab maa jeg
vel afsky. Jeg forlanger ingen Oprejsning for Fornærmel
sen, men finder det højst nødvendigt, for at Loven kan
blive holdt i Ære og Præsten ikke skal prisgives sine Til
høreres Raseri, at Klageren Laus Jespersen, dersom han
ikke bedrer sig, bliver fremstillet og alvorligt formanet og
truet af den høje Øvrighed og at han i Gentagelsestilfælde
ikke vil kunne undgaa en streng Straf. Men hvis en Præst
ikke maa irettesætte eller dømme saadan Ondskab, før
han kan fremstille Bevis eller Vidner, saa tager jeg gerne
mine Ord tilbage men frygter, at i saa Tilfælde megen
Ulykke ikke vil kunne forebygges eller tilbageholdes. Naar
Monarken allernaadigst tillader den stille Begravelse dog
uden Prunk, og Ringningen hører under Prunk, skal Undersaatterne saa formastelig overtræde dette? Naar
Monarken tilføjer, at Kirken, Skolen og ogsaa deres Tje
nere skal holdes skadesløs ved en retmæssig Afgift, hvor
for skal saa Kirken ganske gratis lade sit gamle, svage og
tunge Hovede gennemryste af Klokkerne? Hvorfor skal
Præsten og Degnen saa skændig og ubillig give Afkald paa
deres Begravelses-Accidentser, hvoraf de dog i Nødstil
fælde erlægger Afgift. Jeg mener rigtignok, hvor Formuen
er derefter, for hvem vilde vel ellers tage uden igen at
give tilbage? Det højeste det havde kommet til at koste
hver af Anklagerne, naar de vilde begrave deres Børn med
Prunk, havde været 5 Ski. til Kirken og dens Tjenere.
Men man vil saa gerne lave Prunk med Ringningen og
alligevel ikke give Kirken noget, uden hvis Lysene bræn
der, men disse brænder ikke uden naar Liget kommer i
Kirken. Sandt er det, at nogle tidligere har ladet ringe
over deres Døde, og dette har jeg hver Gang forebragt ved
Kirkeregningen, men da disse har undskyldt sig med
Uvidenhed, saa har de naadige Kirke-Conservatorer, som
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har Nøglen til Erkendelsen af Loven, selv dømt at man
med Billighed maatte tage nogen Hensyn. Men siden
Kirkeregningen fra forrige Aar, da det blev bekendtgjort,
at Folk var bleven advaret og at Overtrædere fremtidig
skulde angives; og indtil Forespørgslen fra Amtsstuen i
dette Aar, finder jeg i Kirkebogen ingen af Menigheden,
som har overtraadt uden de to Anklagere, følgelig kunde
jeg heller ikke angive flere. Og har nogen siden vakt An
stød vil han ogsaa fremtidig blive anmeldt. Denne intet
sigende Udflugt fra Klagerne vilde ogsaa falde dem selv
til Last, for den ene, Laus Jespersen, har allerede tidligere
ladet ringe over sin Kone baade paa Begravelsesdagen
samt Dødsdagen, og forøvrigt ladet hende begrave stille,
d. v. s. ikke givet Kirken eet noget, men dengang stillede
han sig ikke uforskammet men uvidende og frygtsom, men
en Overtrædelse for anden Gang er ogsaa mere strafbar.
Det vilde blive for vidtløftig for mig, hvis jeg skulde
indlade mig paa alle Punkter og Smaating i Anklagen. Dog
kan jeg ikke lade dette uberørt, at Anklagerne ret aabenbar viser deres onde Hjerte imod mig, idet de forlanger, at
jeg skulde betale ikke alene deres Ringning, men ogsaa
andre Overtrædelser, og deres Omkostninger som de let
sindig haver paadraget sig.
Min Formening derimod er denne, at jeg gerne kunde
ønske dem nogen Benaadning, men dog ikke holder det
for raadeligt ganske at fri dem for Straf, for at Lovens
Ære kan reddes og ikke de styrkes i deres Ondskab, eller
andre ved dem forføres til Overtrædelse eller Letsindighed.
Med dette Sindelag og med underdanigste Bøn, at Jura
terne og Helligdagsfogderne fremtidig ikke alene maa faa
overdraget den Slags Anklager for at efter Lovene Kirken
kan faa hvad den tilkommer, al Uro maa holdes i Ave og
jeg kan færdes i Ro og Sikkerhed forbliver jeg med dybeste
Respekt og Højagtelse
Deres ærbødigste Tjener
Lorentz Biørnsen.
Stenderup, d. 3. Decb. 1769.
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Efter dette Svar fra Præsten som den Anklagede, ind
gik der fra Klagerne følgende til Amtmanden:
Den af den anklagede mod vor Klage indsendte Mod
klage er af en saadan Beskaffenhed, at man ikke skal
værdige den en Tanke, den bunder kun i sine egne Affærer
og er ikke i Overensstemmelse med Sandheden, og hvor
ledes kan den være det, da den ved vor Klage af Præste
kaldets Indbyggere annekterede Mest netop udviser det
modsatte, saa er vi derfor bestemt paa at lade denne Sag
retslig forfølge. Derfor er det vor underdanigste Ansøg
ning og Bøn, at Deres Exelence vilde ansætte et efter De
res eget Ønske passende Tidspunkt til et mundtligt Forhør
af de Indbyggere, som har underskrevet den Klagen ved
føjede Mest, og at disse naadig maa blive indstævnet for
Deres høje Domstol.
(Underskrifter).
Derefter Meddelelse til den ærede Ansøger, at ikke kun
begge Parter, men ogsaa de deri indblandede Vidner haver
at møde i egen Person i Overmorgen Kl. 10 paa Haderslev
Amtshus 22. Novbr. 1769.
Klingenberg.
Saa mange var Ordene. Man fristes til at tro, at der har
været andet og mere, der har ligget Parterne paa Sinde,
end de tilsyneladende Bagateller, her er Tale om, men paa
et godt Forhold imellem Præst og Menighed tyder det ab
solut ikke. Hvad der iøvrigt kom ud af hele denne Sag,
kan desværre ikke meddeles. Naar der flere Steder i Præ
stens Modklage tales om stille Begravelse, trænger dette
maaske til lidt nærmere Forklaring. Aar 1741 udstedte den
pietistiske Kong Chr. d. VI en Forordning saalydende:
Fattig Liig maa uden Gebyr begraves paa hvilken Tid onj
Dagen det falder bekvemmest. To Aar forud tilladt, at et
Lig maa staa inde om Sommeren 6 Dage og om Vinteren
8 Dage og ikke ringes med Klokke uden paa Begravelses
dagen. Ligstuen maa ikke betrækkes med Hvidt, og kun
to eller tre Nærpaarørende bydes til Ligbegængelse — her
maa ikkun gives Confekt og fransk Vin til 1 å 2 Rgdl., un-
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der 10 Rgdl. Straf. Tilforn, nemlig 1725, var forbudt, at
intet Lig, under 50 Rdl. Straf, maatte i Stilhed eller om
Aftenen begraves, uden Kongens eller hans Embedsmænds
Tilladelse, at Skoler og Kirken kan nyde deres Gebyr.
Som man ser, alt skulde være saa tarveligt som muligt
og uden Prunk, som det kaldes, samt Præst og Degn have
deres Gebyr.
Johan Christian Jessen, født 2. Febr. i Siversted, Flens
borg Amt, fra Aar 1773 til 1785 Diakon for Oldenswort
Menighed i Ejdersted og fra 1785 til 1815 Sognepræst for
Stenderup Menighed.
Ogsaa Pastor Jessen havde sit Besvær med at omgaas
og tjene Stenderup Menighed. En Strid, udkæmpet 1798,
om ny Kirkeskikkes Indførelse var skarp i sin Form fra
begge Sider, og den viser Befolkningens dybtgaaende, kon
servative Tankesæt med kraftig Modstand mod alt nyt,
som stred mod Fædrenes Sæd og Skikke. Der foreligger i
denne Strid en Skrivelse fra Præsten til Menigheden,
hvori han søger at tale de Protesterende til Rette samt
giver et Forslag, som betyder en mindre Ændring i Kirke
skikkene end paatænkt, men forgæves appellerer Præsten
Skrivelsen lyder saaledes:
P. m.
Eftersom det synes, at der ikke vil komme Svar paa
Sognets Ansøgning om Forandringer i Kirkestiil — og
imidlertid Modbydeligheden mod samme endda i Kirken
under Gudsdyrkelsen bliver altid synligere, saa at des
værre mange Sognefolk — jeg vil ikke formode med beraad
Hu — men af Vankundighed, Overilelse, Fordomme — hvis
ikke med Munden, som maaske og er muligt — dog i Hjer
tet — tale mod de nye Formularer — Jesu guddommelige
Lære vanærende, forklej nende — ja vel bespottelige Ord
— og dermed begaaes en uforsvarlig Synd — da har jeg
besluttet at give et Forslag, hvilket, om det vinder Bifald,
kan standse denne Forsyndelse. Jeg har i Sind at give
efterfølgende Forandringer i Kirke-Skikken:
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1. Der skal læses igen af Degnen ved Tjenestens Be
gyndelse og Beslutning, dog uden at Fader vor læses.
2. Psalmen til Indgang vælges af mig, som de andre
Psalmer.
3. Der messes eller synges ikke for Alteret, men alt læ
ses ved Altertienesten.
4. Efter den første Psalme læses Kollekten og Dagens
Epistel.
5. Paa Prædikestolen læses først Dagens Evangelium,
derefter den nye Text, som forklares. Vil Sognefolk have
de nye Texter, da vil jeg den for Stendrup Andel, som lig
ger i Provstien, lade komme, da den enhver, som har Lyst
dertil, forsynes med fra Præstegaarden.
6. Efter — ikke før — Præken læses Fadervor efter den
gamle Form og vexelvis — de gamle eller en af de nye
Kirkebønner — og Prækenen besluttes med den mosaiske
Velsignelse.
7. Skriftemaalet holdes i Fremtiden i Skriftekaabe —
men uden besynderlig Afløsning — under Haandspaalæggelse.
8. Altergang skal — indtil videre — forrettes efter den
gamle Skik.
9. Hver som begiærer ved Barnedaab, Forlovelse, Brude
vielse, efter de gamle Formularer skal tienes dermed.
Samtykker Menigheden disse foreslagne Forandringer,
og bevidne Sognets og Kirkens Repræsentanter det i Sog
nets Navn herpaa med deres Underskrivter, da vil jeg ind
sende dette Udkast af Forandringerne til de Herrer Visita
tores for at faa samme approberet af dem. Men forkaster
Sognet mit Forslag, da bliver jeg ved den nye Skik, indtil
det bestemmes af min højstbefalende Foresatte, hvad og
hvorledes det skal forandres ved den offentlige Gudstieneste. Egenmægtig at foretage sig nogen Forandring er mod
christelige Undergivnes Pligt, der det nye er anordnet og
indført efter allerhøjeste Kongelig Befaling. Jeg venter jo
før jo heller Svar paa dette Forsøg paa at tilfredsstille
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Sognets Attraa, paa det, at der kan raades Bod paa saa
mange aldeles mishagelige Ytrelser om Præsteembedets
Pligter.
Stendrup, den 11. Juni 1798.
J. Chr. Jessen.
Sognefolkenes Svar paa dette Forslag lod ikke vente
længe paa sig, idet der allerede efter fire Dages Forløb
indløb følgende Svar, der ikke var til at misforstaa:

P. m.
Anførte Forslag om Kirkeskikken kand og vil vi ingen
lunde bifalde, men tvert imod er det vor instendige Begiæring at den gamle Kirkestiil maae og skal blive i brug
for os uforandret. Og da vor allernaadigste Konge har til
ladt os frit Valg, saa forbinder vi os til den gamle Kirke
skik og til ingen anden, og slet intet af det nye retføre, thi
det er os til Forargelse, ja til en stor Gudsfortørnelse, at
Guds Ord iblandt os er saa lidet agtet og bliver misbrugt,
fordi han ikke inu engang siden den nye Kirkestiil er be
gyndt haver prædiket eller givet nogen Opbyggelses Tale i
sin Menighed — andet end sluttet med Trusel og Forherdelser — ja disværre til stor Siæleskade for sin Menighed,
saae bede vi ham inu meget mere kierlig som han i disse
Tider haver truet hardelig, at han rent forlader disse For
argelser imod sin Menighed og præker det søde Evange
lium med Kierlighed. Vi haaber, at vi som hans Tilhørere
og Skriftebørn har hidtil været ham til Tieneste ved alle
forefaldende Leyligheder. Derfor beder vi, at han ikke selv
skulde være Aarsag til sig og sine fremtidige Skader.
Stendrup Grandested, 15. Juni 1798.

Michel Poulsen. Jep Hansen Beck. Johan Prip.
Peder Johansen. Johan Poulsen.
(Sognemænd).
S. M. Uldall. Søren Jacobsen.
(Som Kirke værgere).
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Foranstaaende Begiering er af samtlige Sognets Be
boeres instendige Begiering, som bevidnes af underskrevne.
Teste
Tøge Jessen, Sognefgd.

Ivar Petersen, født i Halk 5. Novbr. 1781, blev Feltpræst
6. April 1810 og kaldet til Sognepræst her i Stenderup 17.
Novbr. 1815, døde i dette Embede 19. Januar 1849.
Johannes Petersen, født i Notmark paa Als den 17. April
1803. Kapellan i St. Rise 1831, Sognepræst for Rørbæk,
Grynderup og Stenild 1836, dernæst Sognepræst for Skrydstrup 1843 og endelig Sognepræst i Stenderup fra 24. Maj
1850. Død i dette Embede 17. August 1871. En Indberetning
fra denne Præst til Kirkemyndighederne i Haderslev, der
giver et lille Indblik i de kirkelige Forhold paa den Tid i
Stenderup Sogn, gengives her:
Undertegnede, der i al Skrøbelighed virker i Ordets
Tjeneste, har den Glæde at kunne vidne, at Kirkebesøget
er meget godt og talrigt i Stenderup Sogn. Jeg har Er
faring om, at dette snarere er i Til- end Aftagende, samt
at det yttrer sin velgj ørende Indflydelse baade paa Hus
andagten og Bibellæsningen i Hjemmet, hvortil desuden
ogsaa. de af mig ledede Bibellæsningstimer samt de i Kir
ken afholdte Catekissationer ved Herrens Naade antages
at bidrage. Imidlertid maa jeg dog beklage, at der des
værre findes enkelte Personer i Menigheden, der sjældent
besøger Kirken eller deltager i Nadverens Sakramente,
ligesom jeg heller ikke finder det heldigt, at Barnedaab
efter gammel Skik i Almindelighed fordres forrettet enten
paa Søgnedage, hvorved naturligvis Degnens Skole for
sømmes, eller om Søndagen efter Gudstjenesten. Det er
vist uden for al Tvivl, at Daabshandlingen vilde blive me
get opbyggelig dg yttre en større Velsignelse paa Menig
hedslivet, dersom den beholdt sin oprindelige Plads i de
fælles Andagtstimer i Kirken. Som en Forandring siden
sidste Generalvisitation kan anføres, at Hovedeksamina-
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tionen af Confirmanderne nu foretages Søndagen før
Confirmationen.

Stenderup, d. 9. Septbr. 1862.

Johs. Petersen.

Jonas Christian Olsen, R. af Danebr., født i København
den 14. August 1816, blev 1842 Lærer ved Døvstummeinstitutet, 1850 Sognepræst for Hellevad og Egvad, 1858 Hoved
præst for Løjt, 1866 Sognepræst for søndre Sogn i Viborg
og 1871 Sognepræst for Stenderup — død som saadan den
19. Maj 1902.
Peter Nissen Tycksen Diemer, født i Tønder 1. April
1850, fra 1883 Kapellan for Lading-Faarup-Sabro Menig
heder, fra 1886 Sognepræst i Hejis, fra 1902 Sognepræst
for Stenderup, død samme Sted den 10. Januar 1918.
Torvald Biering, f. 13. Decbr. 1870 i Svindinge Præstegaard, Rejsepræst for K. F. U. M. og K. 1899, Sognepræst
til Tyregod-Vester 1902 og Esbjerg 1908. Provst for Skads
Herred 1915, Sognepræst i Stenderup 1918 og Sønderborg
1921.
Christian Peder Pedersen, født i Torslev 20. Maj 1886,.
personlig Medhjælper i Holbæk 1913, Sognepræst for Kettrup-Gøttrup 1914, for Stenderup 1922 og Haderslev Dom
kirke 1927.
Niels Nielsen Lund, født i Ikast 2. Febr. 1875, fra 1910
—13 præsteviet Medhjælper ved Frederiksberg Kirke, 1913
—19 Sognepræst i Skarrild. 1919—27 Sognepræst i Mø
borg—Nees, og fra 1927 Sognepræst i Stenderup.

Naar der i det foregaaende for nogle af de gamle Præ
ster her i Sognet ret udførligt er fortalt om Stridigheder
imellem Præst og Menighed, kunde det se ud, som om der
kun har bestaaet et daarligt Forhold i det hele taget, hvil
ket dog næppe har været Tilfældet. Ganske vist var de
gamle Stenderup-Bønder, som før nævnt, selvstændige af
Tankesæt, og hvad de mente var deres Ret, holdt de stivt
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og stædigt paa; naar saa Præsten i Sognet haf været af
nogenlunde samme Støbning, har det ikke kunnet undgaas, at det i visse Forhold slog Gnister. Skrivelser angaaende forskellige Strids-Affærer er opbevaret og er gen
givet her som en Karakteristik af ældre Tiders Personer
og Forhold, hvorimod alt, hvad der har været af godt og
prisværdigt imellem Præst og Menighed, er gledet hen som
noget selvfølgeligt og har derfor ikke efterladt Optegnel
ser, der kan fortælle Efterverdenen herom.
Alle de Stenderup-Præster indtil 1918 er, saa vidt det
kan ses, døde i Embedet, hvoraf formentlig kan udledes,
at ogsaa disse har befundet sig godt ved Stenderup Bæk.
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XI

Skolevæsenet.
Før 1650 har der sikkert intet ordnet Skolevæsen været
paa disse Egne. Kong Christian IV har derfor ønsket en
bedre Almueskoleundervisning og udsender 14. Decbr. 1646
en Skoleanordning. Der er dog gaaet nogle Aar, før denne
bringes ud i Livet, 20. Aug. 1650 udsender Amtmanden i
Haderslev Amt et Cirkulære, hvori det hedder:

Paa alle Steder udi hvert Sogn skal en Skolemester
forordnes, og Skolerne udi de oml. Byer afskaffes. Byer,
som ikke over % Mils Vej ligger ud af Vejen, og hvorsom
ingen løbende Aaer eller nogen farlig Vej dennem dertil
kan være forhinderlig, skal forskikke deres Børn til Sogne
skolemester. Derimod de Byer, som y2 ja vel ofte en Mils
Vej, som til Kirken hører, af ligger, skal forundes at holde
en egen Skolemester.
Paa alle Steder, hvor Skolemesteren udi Sognet intet
vist og tilsagt Salarium er forordnet eller dersom ogsaa det
samme er for ringe, da skal Sognefolkene alvorligt derhen
formanes, har de Børn eller ikke, at give Sogneskolemeste
ren i Stedet for hans Løn aarligen noget vist, saa at Gaardmændene skal give ham en Skæppe Korn, Kaadnerne en
3 eller 4 Ski., og de som dertil ere forsømmelige og for
trædelige, dennem da at lade exekvere og Skolepengene
at lade udpante.
At Skolehusene udi Sognenes Opbyggelse forbedres, og
dersom de samme til andet er anvendt da ud igen at for
skaffe og forordne de samme til deres forrige Brugning.
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Skal Præsten hvert Vi Aar en Gang udi Kirken eller
andet Steds med Skolebørn holde Examen og saaledes tilse,
at Skolemesteren med Ungdommen sig flittelig udi sit
Kald forholder.

Skal fattige Skolebørn, som slet og aldeles intet kan
give deres Skolegæld, og derfor bliver forsømmet og ikke
komme til Skolerne, forundes aarligen Penge udaf Kir
kerne dertil, hvorudover da Provsten, selv om saadanne
Børns Armod kan sig bespørge, og siden udaf Kirke
pengene, naar Regnskab holdes, selver kan lade Mesteren
betale.
Skal hvert Sogn herefter have fri Magt at holde en egen
Skolemester, som kan undervise Børnene og lære dennem
deres Catechismum.

Paa de Steder, hvor ingen tysk Prædiken bliver brugt,
som „hos den Jullantz Ort oc Grentze“, skal ikke den tyske
Catechismum, hvilket dér ikke forstaaes, men den danske
Børnene forelæses.

Det her gengivne Cirkulære er taget af Stenderup
Kirkebog fra 1656. Efter alt foreliggende ser det ud til, at
Stillingerne som Degn ved Kirken og Skoleholder har væ
ret forenet i samme Person saa lagt tilbage, som der over
hovedet har været fastboende Skoleholdere; før den Tid
har Undervisningen, forsaavidt der i det hele taget har
eksisteret nogen saadan, enten været helt privat eller ud
ført af de saakaldte Løbedegne under mere private Former.
Som det af foranstaaende Cirkulære fremgaar, skal der
efter dettes Udstedelse forefindes faste Skoleholdere og
Skolehuse i alle Sogne. Hermed kan man sige, at fast
Skoleordning er indført med tvungen Undervisning for
alle Børn over syv Aar. I de gamle Kirkeregnskabsbøger
ses det, at der af Kirkens Midler hvert Aar er anvendt
noget til fattige Børns Undervisning, saa Fattigdom ikke
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skulde være en Hindring for saadanne Børns Deltagelse i
Skolens Goder.
Om Erhvervelse af Jord til fast Bolig for Degn og Skole
holder her i Stenderup fortæller en Kontrakt cm Degnens
Adkomst paa hans Byggested paa „den Synder Ende af
Prestens Humblegaard, og hvad Presten derimod beholder
Østen Prestegaarden ved Kirkegaarden“, og den lyder saaledes:
Eftersom her udi Stenderup i nogen Mands minde
ingen bosiddende Degn hafuer værit, og icke heller her
findis nogen Degne Bolig. Da efterdi Michel Jensen nu er
forordnet til at skulle være her bosiddende Degn, er Pre
sten Matz Jensen og hånd saaledes forligt at forbon.
Michel Jensen Degn skal haffue til at byge og boe paa et
Støcke Jord i dend Synder Ende af Prestens Humblegaard,
saa langt som det der til er ham afmerckt af Prestens
Jord der samme steds, og vender paa Breden mod den
Synder ende, hvilket er til at byge og boe paa, ogsaa for
hannem beqvemt kand være. Og der imod skal Presten
beholde iglen det Jord, som der menis skulle hafue hørt
Degnen til ved Prestens hos Kirckegaarden, eftersom det
ogsaa befindis saa trangt og snæffuert at være, at Degnen
derpaa icke kand byge og boe, uden baade sin egen og
Prestens store forderffuelse og Skade. Dette er saaledes
giort for os forbemeldte og alle vore efterkommere, og
altid uryggeligen holdis skal af Presten og Degnen, der
som Welbyrdige og Strenge Hrr: Øffuerste og vores gun
stige Hrr: Lens Mand von Alefeldt, og hæderlig og høylærd M. Henrieg Michaelis — vores kiere Hr: Prousten
dette med os nu gunstligen ville Samtøcke og Confirmere.
Til Vidnesbyrd og Stadfæstelse da hafuer jeg Matz Jensen
Evangely til Nør Stenderup Kircke, og jeg Michel Jensen
Degn der sammesteds, dette med Woris egne Hænder underskrefuet, og hafuer jeg Peder Pedersen paa Vaarmark
og jeg Jep Nielsen i Stendrup begge Kirckeværger til for
bemeldte Stendrup Kircke, som offuer dette Forlig hafuer
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værit, og saa undertryckt voris Sædvanlige Signeter, Actum Stendrup d. 21. February Aar 1638.
Georg von Alefeldt.
Mathias Jaanius m. m.
Prep. m. m.

M. Henrieg Michaelius.
Michel Jensen.
Egen Haand.

I en Indberetning 70 Aar senere, afgivet af Præsten
Henric Clausen, faar man at vide, at: Degnen haver Salshuus 10 Fag langt, deraf de 2 Fag ved Øster Enden hører
Sognet til, de andre 8 Fag er hånds egne, saavelsom des
foruden 8 Fad Ladehuus, der hører ham self til. Haver en
Kaalgaard ved Nør Siden af Salshuuset, og ellers intet
andet Jord til sin Degnebolig, hverken Ager eller Eng.
Holder 3 Kiør, som hånd haver fri Græsning til, under
tiden nogle Faar, men nu ingen. Haver foruden Offeret til
sin aarlige Indkomst af hver Gaard i Sognet 1 Gaas og 1
Skp. Byg, og hvor hånd ingen Gaas bekommer, da 2 Skp.
Byg af hver Gaard. Nyder ud af Sognet Smørbørd /: som
bestaar af Smør, Brød og Ost :/ den tredie Deel. Udaf hver
Par Egtefolk iblandt Landboeler og Husmænd bekommer
hånd aarlig efter gammel Sædvane 8 Ski.
Her har man et Billede af, hvorledes den første Degne
bolig er blevet til, og hvorledes den første, fastansatte
Degn og Skoleholder lønnedes. Fattigt vil man synes, at
det hele ser ud, men dog en Begyndelse til, at den kom
mende Slægt kunde udrustes med de nødvendigste Kund
skaber til at gøre Nytte efter den Tids Fordringer. Nadr
man læser de gamle Papirer igennem fra disse Tider, faar
man et godt Indtryk af, paa hvilket Stade Bondebefolk
ningen da stod med Hensyn særlig til at udtrykke sig
skriftligt paa Modersmaalet. Mange kunde ikke skrive
deres eget Navn, men hvor dette fordredes, havde de enten
lært at tegne de dengang brugelige Bomærker, eller der
tilføjedes efter Navnet „med ført Pen“. Men en Del af
Bønderne, og dette gjaldt da særlig Sognets betroede Mænd
som Sognefoged, Kirkeværger, Sandemænd m. fl., skrev
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en nydelig Haandskrift, og man maa tit beundre den Sir
lighed, hvormed Dokumenter og Kontrakter er udfærdiget
med den karakteristiske, kraftige, gotiske Skrift. Efter
hvad Præsten Rhode skriver 1775, var en Degn ringe agtet,
hvorimod en Skoleholder var noget mere i Estime, han
var Bondens Consultus og gerne i sit Embede en fuld
kommen Mand; en dansk Skoleholder var en Kunstner i
Regnen og Skriven, og hertil sattes ikke demitterede Tje
nere, afsatte Jordgodsejere og Pagtere, bankerotte Køb
mænd, men de kom lige fra Information og Siminario. De
have frit Hus i en Hytte, som Bønderne have opbygt, det
visse, som er dem tillagt, er kun ringe, men Bønderne
glemme dem ikke med Foræringer til Julen af Meel, Gryn,
Flæsk, Kød, Lys og sligt. Og han fortsætter: Børnene lærer
godt, det er en Lyst her at høre dem læse, se dem skrive
og gøre høje tyske Regninger.
1814, den 24. August, kom der imidlertid en ny Skole
lov, der skabte endnu bedre Forhold. Senere fulgte fra
Haderslev Provsti et Regulativ for Landsbyskoler, udstedt
25. Juni 1830. Heri fastsattes alt med Hensyn til Lærerløn,
Fribolig, Have, Brændsel m. v. Enhver Lærer skulde kunne
holde mindst 2 Køer og 4 Faar. Skolerummets Størrelse
fastsattes til 10 Kvadratfod, pr. Barn dog mindst 7
Kvadratfod. Medens Skoleholderen tidligere selv havde
ejet den Bolig og Have, han brugte, blev det nu bestemt,
at alle Omkostninger ved Skolehusenes Bygning og Repa
ration, Udlæggelse eller Anskaffelse af Skolej ord, Leve
rance af Korn, Fourage og Brændsel afholdes alene af
Gaardmændene og Parcellisterne. Her i Stenderup fandtes
fremdeles kun én Skole, som laa i Byen, og hvortil alle
Sognets skolepligtige Børn maatte søge. Lærerens Løn
bestemtes i nævnte Regulativ til fri Bolig, 96 Rbd. og 64
Rbd. for Underlæreren, 3 Tønder Rug, 4 Tdr. Malt, 6 Læs
Hø å 600 Pund og 4 Læs Halm å 480 Pund, 6 Favne Brænde
eller 24 Læs Tørv å 800 Stk. samt udlagt Jord til Embedet,
stort 11 Tdr. 2 Skp. Areal. Som det ses, har der været holdt
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Hjælpelærer, som Førstelæreren skulde give fri Bolig og
Ophold samt Løn, ialt til et Beløb af 64 Rbd. Skolen bestod
af to Klasser.
De rede Penge, som udgør Skolelønnen, lignes over alle
Interessenter i Skoledistriktet, hvad enten de have skole
pligtige Børn eller ikke, i lige Dele paa hver Husholdning.
Dog betale Aftægtsfolk og Inderster kun Skoleløn, naar
de har skolepligtige Børn. Notorisk Fattige udelades helt.

Stenderup gamle Skole.

For ethvert fremmed Barn, som opholder sig i Skole
distriktet, dog med Undtagelse af tjenende eller uden Be
taling antagne Børn, der ere at anse som henhørende til
Husbondens eller Plejeforældrenes Familie, erlægges aarlig i Skoleløn 2 Rbd., der som Bifortjeneste tilfalder Skole
læreren.
Skolen i Stenderup har sandsynligt ligget paa samme
Plads siden 1638, da den første Gang opbyggedes,
den brændte sammen med Byen 1807 og blev derefter op
bygget igen 1810 for en Sum af 2179 Rdl. foruden Sognets
Kørsel og Haandlangertjeneste m. m. 1856 foretoges en
større Hovedreparation. Først i 1870-erne ombyggedes
Skolen atter og fik sin nuværende Skikkelse, efter Sigende
brændte en Del af den, medens den var under Opførelse.
Som før nævnt fandtes der kun Byskolen i Stenderup ind12
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til 1860. 1859 rejstes der Krav fra en Del Beboere i den øst
lige Side af Sognet samt fra Kirkevisitatoriet i Haderslev
om, at der opførtes en Skole i Stenderupskov. Endelig efter
megen Strid og Modstand fra den vestlige Ende af Sognet
gik selvfølgelig Kirkeøvrigheden af med Sejren, og der
udgik Befaling fra Haderslev om, at Skolen skulde opføres,
hvilket den altsaa blev 1860. Det er meget morsomt at se
i dette Utal af Skrivelser, der er vekslet mellem Stenderup
Skoleforstanderskab, som dengang foruden Formanden,
Pastor J. Petersen, bestod af tre Medlemmer, nemlig Peter
Schrøder, J. P. Christiansen og H. J. Schmidt, alle de
Kneb, der anvendtes fra Skolemodstandernes Side for at
forhindre eller i hvert Fald forhale Sagens Gennemførelse.
Til sidst, efter at Kirkevisitatoriet i Skrivelser, holdt i et
meget bestemt Sprog, havde befalet Skolens Opførelse,
indgik Fr. Petersen, Varmark, og P. Brodersen, Thygesminde, med et Andragende til Ministeriet for Slesvig i
København, gaaende ud paa, at Ministeren skulde om
støde Visitatoriets Beslutning, hvilket selvfølgelig ikke
kunde lade sig gøre, og de fik blankt Afslag paa Andra
gendet. Selv Mathias Thrige, Stenderup Østergaard, der
var udset til at skulle afgive Jord til Byggeplads m. m.,
protesterede længst muligt herimod. Først efter at Visitatoriet havde truet med at sende ham to Sandemænd paa
Halsen, der skulde opmaale og vurdere Jorden, det man i
vore Dage kalder Ekspropriation, gav Thrige efter og ind
gik paa at afgive 2 Skp. Land af sin Mark, hvor Mørkholtvejen støder til GI. Aalbovejen, for en Betaling af 125 Rdl.
Alle havde nu bøjet sig for Overmagten, og Kromanden,
Peter Petersen Lange i GI. Aalbo Kro, kunde som den, der
havde ledet Kampen hjemme i Sognet for Skolens Byg
ning, glæde sig over Sejren, som var fuldstændig — yder
mere, da der selv blandt Beboerne i Stenderupskov var
saa hetydelige Modstandere imod Planen som Michel
Tonnesen, Dorthealund, Erik Hatt, GI. Aalbogaard, og
Beengaard, Kg. Hørgaard. Af alt dette kan man forment178

lig slutte, at heller ikke dengang var det kommunale Selv
styre ret meget bevendt. Det bør dog fremhæves, at Skole
forstanderskabets Standpunkt i Sagen ikke var rent nega
tivt, men det ønskede Sagen løst saaledes, at der oprette
des en Pogeskole i Stenderupskov, hvor en Præparand da
skulde undervise Børnene indtil 12 Aars Alderen, hvorefter
de i de to å tre sidste Aar af Skolegangen skulde søge
Skolen i Stenderup By, en Tanke, som man selv i vore
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Dage ikke er helt fremmed for som den mest økonomiske
og for Børnene mindst ligesaa formaalstjenlige.
Skolen rejstes altsaa i Eftersommeren 1860 og aabnedes
1. Oktober samme Aar med Lærer Bergholtz som Enelærer.
Angaaende Skolernes Tilstand med Hensyn til Under
visning fortæller en Indberetning af Pastor Johs. Petersen
9. Septbr. 1862 følgende:
Foruden Stenderup Byes Skole, ved hvilken der er ansat
tvende Lærere, nemlig Degnen Hans Berthelsen og en
Hjælpelærer Johan Popp, er der i Sommeren 1860 begyndt
en ny Skole i Stenderup Skov, til hvilken Jacob Bergholt
i Foraaret 1861 blev kaldet som Lærer. Degn og Skolelærer
Berthelsen er en sædelig og skikkelig Mand, men sygelig;
Popp er ikke Seminarist og synes heller ikke at attraa
seminaristisk Dannelse, men underviser smaa Børn heldigt
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og fører en sædelig Vandel. Bergholt er Seminarist og en
ung, kraftfuld Mand, af hvis Virksomhed blandt et Børne
antal af 30 man er berettiget til at vente et heldigt Re
sultat. I Stenderup Skoles øverste Klasse er der for Tiden
70 Børn, i underste 50 og i Stenderup Skov Skole ialt 30
Børn.
Den gamle Skole, der rejstes i Stenderupskov 1860, af
løstes 1917 af en ny og moderne Skolebygning, men des-

Stenderupskov nye Skole.

værre ser det ud til, at denne store Bygning bliver delvis
overflødig, idet Børneantallet i Løbet af den sidste halve
Snes Aar er svundet saa stærkt ind, at der næppe er Brug
for den samme Plads og Lærerkraft som tidligere. Der
har i mange Aar været ansat en Lærerinde foruden Læ
reren ved denne Skole.
Efter at Lærer Bergholt var bleven forflyttet fra Sten
derupskov Skole til Taps, opsloges Embedet ledigt den 30.
Januar 1867 med følgende Lønning: Fri Bolig med Have,
Løn 150 Rdl., Kostpenge 150 Rdl., 3 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg,
1 Td. Boghvede samt 6 Favne Brænde til Skolens og eget
Brug. Kostpengene bortfalder, naar der udlægges Land til
2 Køer og 4 Faar.
Poge- eller Forskoler har der været forskellige Steder
i Byen i lejede Lokaler, saaledes har der været Skole, hvor
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Fru Berg nu bor, med Skoleplads paa den anden Side af
Hundborgvejen; ogsaa den nuværende BrugsforeningsBygning har været brugt til Skole. I 1898 besluttedes det
af Sogneraadet at bygge en selvstændig Forskole med to
Klasseværelser; denne Bygning anvendtes til Skole indtil
1926, da den ved Ansættelsen af fast, gift Andenlærer
omdannedes til Bolig for denne, medens der samtidig byg
gedes en moderne Forskole paa Mtr. Nr. 4. Stenderup By-

Stenderup nye Skole.

skole drives nu som seksklasset Skole med Hverdagsundervisning, og der er ansat to Lærere og to Lærerinder her
ved. Stenderupskov Skole er fireklasset, og derved er ansat
en Lærer og en Lærerinde.
Rækken af Degne og Skoleholdere eller Førstelærere,
som det nu mange Aar har heddet, her ved Stenderup
Skolevæsen, ser saaledes ud:
Michel Jensen fra 1638 til 1685.
Jes Michelsen fra 1685 til 1729. Samme Degn var sand
synligvis en Søn af forannævnte Michel Jensen, da det
var almindelig Skik og Brug, at Søn afløste Fader, eller
— hvor der ingen Sønner var, men kun Døtre — at Efter
manden giftede sig enten med Formandens Enke eller
med en Datter af samme. Nævnte Jes Michelsen afgik 78
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Aar gammel som Degn, hvilket han havde været her i
Stenderup i 44 Aar, og der foreligger et Bønskrift fra ham
i hans sidste Leveaar, stilet til Skolemyndigheden i Ha
derslev, hvori han andrager om, at det paalægges hans
Eftermand i Embedet, Peter Michelsen, at gifte sig med
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en Datter, Jes Degn efterlader sig, og som ellers intet har
til Livets Ophold.
Peder Michelsen fra 1729 til 1772. Blandt dem, der i en
Synsforretning over Skovene her i Sognet, afholdt 1741,
nævnes som Brændetyve, er ogsaa Degn Michelsen. Han
kaldes ganske vist her ved Fornavn Niels, hvilket maa
være en Fejltagelse. Han beskyldes for at have været sær
lig nærsom, idet han alene har taget fra Skoven en stor
Egegren til to Læs, desforuden en Riseg, som Skovfogden
ved tvende Mænd har ladet syne i Mandens Gaard, hvoraf
Rodstykket var 5 Alen og det andet Stykke 6 Alen. Endnu
en Riseg, som Skovfogden havde fundet i denne Mands
Ladehus, som han skal have hugget i Stenderup Skov.
Lauritz Matzen fra 1772 til 1809.
Degn Petersen fra 1809 til 1840.
Hans Berthelsen fra 1840 til 1868.
J. Petersen fra 1868 til 1896.
P. H. Berg fra 1896 til 1920. Han var dog Andenlærer
forud her i Sognet fra 1869 til 1896.
Erhard Bruun fra 1920 til 1934.
Lærerrækken ved Stenderupskov Skole:
Bergholtz fra 1860 til 1867, forflyttet til Taps.
Ag g e sen fra 1867 til 1896.
Erh. Bruun fra 1896 til 1920, derefter i Stenderup By
skole.
N. Lybecher fra 1921.
I en gammel Skoleprotokol fra 1864 finder man en An
mærkning angaaende Krigen: Den lyder: I 3 å 4 Dage af
Maj Maaned, i hele den sidste Trediedel af Juni og i hele
Juli indtil den 21. incl. har Skolelokalet været dels be
nyttet til Vagtstue, dels belagt med Indkvartering, først
af Østrigerne, senere af Prøjserne, og som Følge heraf har
Undervisningen været standset i hele denne Tid. 1. og 2.
August blev der ikke undervist, da begge Skolestuer var
belagt af østrigsk Militair.
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XII

Byens Gaarde med gamle Slægter.
I følgende Afsnit vil de enkelte Gaarde i Byen blive be
skrevet med de deri boende Ejere og gamle Slægter, for
saa vidt de kan følges op igennem Tiden. Flere af Gaardene er som før nævnt ved Udstykninger og Sammenlæg
ninger enten helt forsvundne eller forandret saa meget i
Størrelse og Beliggenhed, at de er blevet ganske ukende
lige.

Stenderupgaard.

□

Naar der begyndes med denne Gaard, er det ikke, fordi
den paa nuværende Tidspunkt er den største og betydelig
ste Ejendom i Sognet, men den har tidligere ganske do
mineret i Byen ved sin daværende Størrelse og ved sine
særlige Privilegier paa flere Omraader. I Vejle Amts Aarbøger beskriver P. Eliassen Stenderupgaard saaledes:
*

En af de Stenderup Gaarde har fra gammel Tid haft
nogle Privilegier. I Stenderup levede i det 16. Aarhundredes Begyndelse Jes Hugger, der allerede i 1512 maa have
været en af Egnens kendte Mænd. I 1523 erhvervede
Hugger Gaarden i Stenderup som „frit Bondegods“. Købe
brevet, der er skrevet paa Plattysk, lyder i Oversættelse
saaledes:
Vi Frederik (senere Kong Fr. I.) af Guds Naade Arving til

Norge, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken,
Greve til Oldenborg og Delmenhorst, (bekende hermed for os,

vore Arvinger og Efterkommere, at vi til Arv og Eje som et frit
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Bondegods til vor kære tro Jes Hugger i Stenderup og hans

Arvinger har solgt den Ejendom i Stenderup, som han hidtil
har beboet, Hus, Gaard, Eng og' Græsgang med alt Tilhørende,

nemlig tre Otting Jord, beliggende paa Stenderup Mark, med
Stufjord, som ogsaa længe har ligget dertil, og som hidtil har

været ved samme Gaard; endvidere med saa meget Skov, som

han og hans Arvinger behøver til Husets og Ladernes Bygning
og Bestand og til nødtørftig Brændsel, saa at samme Jes Hugger

maa nyde, bruge og eje samme Ejendom, fordi han er vor Foged

og paa Grund af de mange og tro Tjenester, som han har gjort

og vil gøre os, kvit og fri for alt Fæste og Pligt, og at hans

Arvinger, som efter hans Død maa tage og bebo samme Ejen
dom, selv om han eller en af vore Fogeder skulde blive afsat,

hvilket vi dog, saafremt han ikke forbryder sig, ikke vil gøre
vor Livstid (to daude nicht genegen); derfor leverer og giver

os vore Arvinger og Efterkommere, til vor Borg Haderslev hvert

Aar paa St. Andreasdag en Ørtug Rug og 3 Ørtug Havre, 12
lybske Skilling, en Gaas og to Høns, og paa St. Hansdag Mid

sommer syv lybske Skilling, et Lam og to Høns og hvad andet
længe deraf er givet. (Herved sigtes sandsynligvis til en Pligt
før Gaarden til at afgive Natteleje, naar Fyrsten jagede i Sten

derup Skove). Og alt, hvad de andre Bønder i samme Amt nyder

af Fedning (Svin i Skoven) og andet iskal de ogsaa nyde. Dette
til Vidnesbyrd har vi hængt vort Segl ved dette Brev, som er

givet’ og skrevet til Gottorp efter Christi, vor Herres Fødsel i

det femten hundrede og tre og tyvende Aar, Lørdag efter hellig

Trekonger.

L. S.

Gaarden, der altsaa senere kaldes „Stenderupgaard“,
ejedes 1544 af Sønnen Peder Hugger, og fra hans Tid fin
des der gennem nogle gamle Skøder (Arveafkald), ud
stedte paa Tyrstrup Herredsting, nogle faa Oplysninger
om Jes Huggers og Hustru Maries Børn. Det fremgaar
deraf, at der foruden Peder Hugger har været tre andre
Sønner, Mads, Hans og Jep Hugger. Den sidste kaldes „Jep
Hugger paa Bjerget“. Stenderupgaard ligger paa en
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Bakke, og Navnet „paa Bjerget“ er da vel en Betegnelse
paa Gaardens Beliggenhed. En Datter af Jep Hugger blev
gift med den mærkelige Præst i Stenderup, Michel Peder
sen (Ødis). Hans Hugger blev Kolding-Borgmester og
havde to Børn. Foruden disse Sønner efterlod Jes Hugger
sig to Døtre.
I Jordebogen fra 1542 nævnes tre Mænd ved Navn Hug
ger i Stenderup. Det er derfor ikke sandsynligt, at Jes
Hugger er Stamfaderen til den udbredte Slægt, der endnu
lever i de otte Sogne. Maaske maa Stamfaderen søges
langt længere tilbage. I 1544 lod Peder Hugger tage Tings
vidne paa Tyrstrup Herredsting over, at der „til den Gaard
i Stenderup, som han og hans Fader Jep Hugger nu udi
boer“, laa fire Ottinger Jord over al Stenderup Mark, med
Ager og Eng, alle fire Vegne til det Skel, deriblandt Skin
kelsborg Grøft og Grave, uden Dige og inden. Peder Hug
ger har ejet Gaarden til henved 1570 og blev efter ham
overtaget af Sønnen Jens Pedersen Hugger. Hans Afgifter
nævnes i Jordebogen fra 1604 saaledes: iy2 Mark, 1 Ørtug
Byg, 3 Ørt. 5 Skp. Havre, 1 Lam, 4 Høns og 1 Svin. I Be
gyndelsen af det 17. Aarhundrede er det gaaet ned ad
Bakke med Familien Hugger paa Stenderupgaard. Det
kom saa vidt, at Chr. IV. efter Indstilling af Amtmanden
i Haderslev, Grev Rantzau til Breitenborg, i 1622 udstedte
et Brev, hvori det hedder, at Gåarden var saaledes blevet
forsømt og forgældet, at Arvingerne ikke længere mæg
tede at blive ved den, hvorfor Amtmandens Rytter Kurdt
Brehmer, „der ogsaa har tjent os i vor svenske Krig“, fik
Brev paa Gaarden imod at fyldestgøre Arvingerne og af
betale paa Gælden. Brevet er dateret 1622 den 25. April.
Det er dog næppe sandsynligt, at Gaarden nogensinde er
blevet overtaget af Kurdt Brehmer. Jens Pedersen Hug
gers Enke, som kaldes „Kaj Jenses Datter“, var imidlertid
blevet gift med en Jep Nielsen af Vejstruprød, og denne
havde de Penge, der manglede. I Julen 1622 købte han
Kurdt Brehmers Adkomst for 300 Mark lybsk.
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Om Jep Nielsen findes der opbevaret et Dokument, der
viser, at han engang sammen med en Nabo, Lane Peder
sen, var befuldmægtiget for to Mænd, der havde dræbt to
stridige Smede i Stenderup. Nærmere Oplysninger om
dette Drab gennem Tingbøger findes ikke. Alle Tyrstrup
Herreds Tingbøger fra det 17. Aarhundrede er desværre
gaaet tabt. Der kendes derimod et Sikkerhedsbrev (Orfejde) for Drabet. Da et saadant Brev har almindelig In
teresse, fremsættes det her i sin Ordlyd. Ligesom alle For
handlinger paa Tinge i det nordlige Sønderjylland i ældre
Tider førtes paa Dansk, saaledes er ogsaa dette Dokument
skrevet paa Dansk. Originalen er endnu i Behold i
Stenderup:
„Wy Efterschrevne Peder Anckersen y Oestorp Herritz
Fogit y Tyrstrup Herrit, Jens Sørensen y Wonsyld och Nis
Kielsen y Oestorp, Sandemend i samme Herrit, Kundgiør
hermed for alle. Aar efter Christi Fødsel 1631, Tirsdagen
den XI. Januarii. Erlige och welachte mend Jep Nielsen
och Laue Pedersen y Stenderup, der tha paa Kristen
Knudsens och Hans Biørnsens vegne ibid bedisz fick och
fremlede Idt. fuldkommen Tingwinde aff 8 Trofaste
Dannemend, som wahre Peder Jespersen y Grøndinghoved, Poul Klausen y Heilsz, Jep Jeszen y Tiustrup, Niez
Hanszen y Aytrup, Lauritz y Schorup, Niels Olufszen,
Thomas Swenzen y Stenderup och Kristen Pedersen i
Kabdrup. Hvilcke forskrevne 8 Dannemend for os vunde,
att de souge och hørde samme dag och tid paa forn. Ting.
Att Jacob Andersen y Gammel Hadersleb, som en fuldmechtiger, paa sin Faders, Anders Martenzen, saa och
paa sin egen vegne samt Kresten Nielsen Smey y Stende
rup paa sin egen samt sin Hustru Maren Peders datter
och sin Hustrue Søster Karen Peders datters vegne ibid,
eftersom hun sielffe Personlig inden Tinge samtøcket, de
stode y dag inden Tiustrup Herritz 4 Ting stokke fra
domb och Rett och for dennem, deris Schlecht och Blods-
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for vandt skab, føde och vføde, gave Jep Nielsen och Laue
Pedersen y Stenderup paa Kristen Knudsens och Hans
Biørnszens vegne ibid, saa och dennem Trøg Secker och
Evig Vrpheide for dennem, deris Schlecht och Blodsforwandtschab, føde och vføde, anlangendes fordi de dræbte
och ihielslog Peder Martenszen Smey och sin Søn Peder
Pederszen ibid, eftersom befindes, at forskrewne begge
Smeye nochsom gaffue Aarsag til samme Bahrdag førend
de bleffue endtliffuet som bevisligt er. Och bekiende for
schrewene Fader samt fornte Kresten Smey och sin fornte
Hustrue Søster Karen, at de af forschrevene Jep Nielszen
och Laue Pederszen paa fornte Kristen Knudszens och
Hans Biørnsens wegne vdi. Rede Penge haffuer Annamet
och vepbaaret Fierssintz Tiuffue Slette Daler som Par
terne derom med hverandre vahre forligt efter Contracts
Indhold, och Tackede dennem deszes for god noyachtig
och Richtig Betaling vdi alle maader. Och ydermere stode
foreschrevene Jacob Andersen paa sin fornevnte Faders
sampt sin egen och alle dier es Schlecht Blods forvandt:
och Svogerskabs vegne føde och vføde saa och Kresten
Smey for sig sampt alle deres Schlecht: Blodsforvand: och
Svogerskab, føde och vføde y dog for Tingdom och den
nem forplichtet icke herefterdags enten vdi Ord eller
Gierninger paa vyje eller stie med Haand eller Mund paa
forn Kristen Knudsens Item Hans Biørnszens saavel de
som vahre aa och de som ikke hos vahre der dråben
schede, sampt deris Schlecht eller Blodsforvandtschab
føde och vføde, aldrig for samme begangne draab at hade
Ancke eller vrecke vdi nogen Maade, Mensz de samti. for
samme drabssag aff de begge endtliffuedes Schlecht,
Blodsforvandet och Schvogerskab: føde och vføde, til
Evige tide ganz Trøge med Steil och Hiull, saa och ved
fuldt Arbodszmaal. Actum ut supra“.
Medens Kejserkrigen udplyndrede Egnen haardt og ogsaa ramte Stenderup Sogn føleligt, synes Jep Nielsen at
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være sluppet heldigt. Han blev i alt Fald anset for god
som Kautionist sammen med Peder Pedersen paa Var
mark, dengang ni Mand Pinseaften 1628 „udi stor Nød og
Trang“ skulde rejse et Laan. Det var meget vanskeligt at
skaffe Penge. I Haderslev laante de 50 Rdl. og i Kolding
hos „Kristen Badsker“ 10 Rdl. Samtidig med, at Jep Niel
sen og Peder Pedersen gik i Borgen, pantsatte de ni Mænd
deres Huse og Gaarde og alt deres rørende eller urørende
Gods til dem som Sikkerhed for Kautionen. Sønnen
Michel Jepsen fik Gaarden omkring 1641 og levede til hen:mod 1695. Blandt de Byrder, Gaarden skulde bære, næv
nes først i hans Tid den, at den skulde skaffe Natteleje,
naar Fyrsten eller hans Tjenere jagede i Stenderup Skove.
Denne Pligt har dog sikkert hvilet paa Gaarden, længe
før Jes Hugger købte den af Frederik I. Allerede Michel
Jepsen havde forstaaet at benytte sig heraf. I 1677 ind
sendte han et Andragende til Amtmanden, hvori han hæv
der, at da hans Post som Sognefoged — den Slags Hverv
fulgte ofte Stenderupgaard — medførte, at han tit og ofte
maatte være hjemmefra og derfor maatte forlade sig paa
sine Folk, kunde han ikke taale at miste Folkene ved Mi
litærudskrivninger, om han da ellers skulde svare de høje
Skatter og Byrder. Han beklagede sig over, at man havde
taget hans Karle fra ham uden Varsel, „fra Ploven paa
Marken“, og de af hans Folk, der ikke blev tagne, blev
bange og løb deres Vej, saa han nu selv hver Dag maa
pløje. Han andrager om, at der maa ske nogen Forandring.
Amtmanden, Grev Conrad Reventlow, imødekom hans Øn
ske og fritog Stenderupgaards Tjenestefolk for Udskriv
ning. Under en lignende Henvisning blev han fri for at
være Sandemand, da han i 1685 var blevet valgt til denne
besværlige Ærespost. Michel Jepsens Datter blev gift med
en Claus Schrøder, og denne overtog Gaarden ca. 1695.
Hvervet at være Sognefoged havde fulgt Gaarden, men
Claus Schrøder gik til Amtmanden og forestillede ham, at
han gerne vilde unde en anden denne Tjeneste, saa meget
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mere som han ikke tilstrækkeligt kunde passe sin Gaard,
hvis han samtidig skulde være Sognefoged. Ogsaa dette
blev bevilget. En senere Ejer, P. Thygesen, blev 1849 fri for
at være Dragon paa Grund af Fritagelse for Militærudskrivning. Gaarden kom i de følgende Aaringer ret hyp
pigt til at skifte Ejer. Claus Schrøder blev Enkemand og
derpaa igen gift med en Jomfru Hornmand, der bragte
ham adskillige Penge. Hun overlevede ham og giftede sig
med Ditlev Wolf. I hans Tid var det, Landmaalingen fandt
Sted. Ejerne efter Ditlev Wolf er: Hans Hansen sen., Hans
Hansen jun., Claus Chr. Schmidt, Nis Eriksen, Nikolaj Lo
rentzen, Hans Hansen sen., Hans Hansen jun., Balthazar
Bøeg, Zoéga og fra 1832 Slægten Thygesen, der sta,maner
fra Gaarden Vang paa Varmark. Jens Christoffer Thyge
sen købte Gaarden af Madam Zoéga, hvis Mand var død
1829, 66 Aar gammel. Zoéga var Søn af Provst Wilhardus
Christian Zoéga, Møgeltønder, han efterlod Enke Chri
stiane Sofie, f. Eriksen, og fem Børn. Jens Christoffer
Thygesen eller, som det stavedes i ældre Tid, Tøgesen, var
som nævnt Søn af Tøge Jessen, Varmark. Han døde 1849,
66 Aar gi., og efterlod Enke Karen, f. Petersen, samt ni
Børn, hvoraf Sønnen Peter Thygesen overtog Gaarden,
han døde 1888, 68 Aar gi. En Søn af Peter Thygesen, Jens
Christoffer Thygesen, overtog derefter Gaarden, men
solgte den 1913 til P. Joh. Juhl. Derefter var den i Hande
len og skiftede Ejer flere Gange indtil 1922, da den købtes
af den nuværende Ejer, H. Wilckens. Stenderupgaard var
i ældre Tider en Del større end nu, omtrent som et lille
Herresæde, hvortil hørte hoveripligtigt Gods. I 1794, da
Stenderup By boniteredes efter Udskiftningen, hørte til
Gaarden ca. 353 Tdl. dansk Maal foruden 11 Landboels
steder, der ydede noget Arbejde tål Gaarden i Afgift. Efterhaanden har den ved Frasalg eller Tilkøb igennem
Aarene skiftet Fysiognomi, saa der nu kun hører til Gaar
den ca. 170 Td. Land. Foruden det Areal, der angives at
ligge til Gaarden i 1794, har der yderligere tilligget 19 Par-
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celler indeholdende fra 2 til 3y2 Td. Land, der i gamle Pa
pirer siges at være bortsolgt 30. Marts 1792. Kongens Hørgaard, et Stykke Land af Kronens Skovgrund, er tillagt
Stenderupgaard for Afsavn af sine Rettigheder i Skovene,
som blev frataget Bønderne i Byen ved Skovindiredningen
i 1780erne; den kaldes ved Boniteringen i 1804 for „Abfindungsland i Skoven“, dette er atter senere bortsolgt,
ligesom Størstedelen af Arealet under det nuværende
Thygesminde frasolgtes Stenderupgaard af Jens Chr.
Thygesen i Aaret 1833. Ved nævnte Bonitering i 1794 ser
man tydeligt, i hvilken Grad Stenderupgaard er fritaget
for Skattepaalæg til Staten, hele Afgiften af Gaarden an
drager da kun 3 Rdl. 32 Mark cour., medens andre Gaarde
i Sognet med kun det halve Areal betaler ca. 60 Rdl. i
Afgift.

Om Ret til Aalefiskeri i Bæltet har Zoégas Enke for godt
100 Aar siden haft en Strid med Ejeren af det nuværende
GI. Aalbogaard, Erick Hatt; denne gjorde Krav paa Ret
til Aalegaard ved Bøghoved og Lorbeck, medens Madam
Zoéga paa sin Side hævdede, at denne Ret havde hørt til
Stenderupgaard alle Dage, saa længe nogen kunde huske.
Af Attester i Sagen foreligger en fra Lauritz Tornis, GI.
Aalboe, saalydende:

Jeg underskrevne Lauritz Tornis, som i en Række af
Aar har pagtet Madam Zoégas Aalegaarde her ved Stran
den, tilstaaer og bevidner herved, at de tvende Aalegaarde,
som findes for Jes Tøgesens og mit eget Land, ere af mig
paa Madam Zoégas Vegne udslaaede og istandsatte, da
bemeldte Madame har været i uforstyrret Besiddelse af
samme og ligeledes hendes salige Mand og hans Formænd,
saa længe nogen kan huske. Saadant haver jeg herved
ved min Haands Underskrift stadfæstet.
Gammelaalboe ved Stenderupstrand, d. 28. Oktober 1831.
Lauritz Tornis.
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At Madam Zoéga havde Ret i sin Pastand synes en Kon
trakt fra ældre Tid at bekræfte. Denne Kontrakt er op
rettet imellem tidligere Ejer af Stenderupgaard, fhv. kgl.
Skovfoged ved Stenderupstrand Hans Hansen sen. og hans
to Sønner, daværende Ejer af Stenderupgaard Hans Han
sen jun. og hans anden Søn, kgl. Skovfoged Peter Hansen.
Kontrakten har følgende Ordlyd:

Da jeg, Hans Hansen Senior, ved Stenderup Strand mit
Øjemed der hen haver rettet at skifte imellem mine 2de
Sønner, nemlig Sognefoged Hans Hansen Junior i Stende
rup og Kgl. Skovfoged Peter Hansen sammesteds. Angaaende 2 Aal-Gaarde udi Stranden Bøggerhovit og Lorbeck, kaldet et Broderlige Forlig, saa er dette imellem dennem paa efter følgende Maade bleven fuldbyrdet:
lme.
Siden bemeldte 2de Aalegaards-Steder forhen haver hørt
til den nu mig Hans Hansen Junior tilhørende EjendomsGaard, og fra samme deres Oprindelse tager, saa bevilliger
og overlader Jeg Hans Hansen jun. til min yngste Broder,
fornævnte Kgl. Skovfoged Peter Hansen, ovenbemeldte
2de Aalgaard-Steder, at hånd samme saa længe hånd le
ver, og min Faders Sted som Skovfoged beboer, maa be
holde og sig benøtte, mens ved hans Dødelige Afgang, el
ler og om det hans Kgl. Mayst. skulde befalde at giøre
nogen Forandring med Skovfoged-betiening, og at Stedet
skulle til fremmede blive bortsoldt, saa skal fornævnte 2de
Aalgaards-Steder til min Søn Hans Hansen jun.s Ejendomsgaard igien tilbage falde, uden at min Broder Kgl.
Skovfoged eller sine Arvinger dertil skal have nogen Præ
tensioner. Herimod
2de
belover jeg Kgl. Skovfoged at give aarlig til min Broder
Hans Hansen eller sin Gaards Besidder, saa længe jeg
foreskrevne Maade til forannævnte 2de Aalgaarde Steder
nyder og beholder, i Fisker Tiden og til rette Tid 3de Fier13
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dinger saltet Aal og 2 Lispund Fleck Aal og samme for
svarlig at levere. Mens dersom min Broder ved Døden
skulde afgaae og sine Arvinger skulde beholde Stedet, giver
de af dennem aarlig 4 Fierding saltet og 3 Lispund Fleck
Aal. Derimod belover Jeg Hans Hansen Junior at give aar
lig af min Ejendoms-Skov til sammes Underholdning 3
Læst Busk til Wienner og 20 Aalegaards Pæl. Som videre

3die.
Dette Forlig af Broderlig Kierlighed med hverandre og
for at forekomme -alle Tvistigheder, som deraf kunne op
rinde og foraarsage imellem Sødskende i Enighed haver
oprettet, saa bekræfter det til bestandige Holdelse og Ef
terlevelse med egenhændige Underskrift, og begiver hos
derved alle derimod at indvendende Udflugter, lige som og
vores Fader det med os til Vitterlighed og Stadfæstelse
haver underskreven, og vi samt derhos Kgl. officialis om
beder dette med os at subscribere.
Actum Stenderup, d. 26. Febr. 1771.

Hans Hansen, Junior.

Hans Hansen.

Peder Hansen.

Til Vitterlighed.
O. P. Oye.
J. H. Schultz.

Hvorledes GI. Aalbogaard senere er kommet i Besiddelse
af nævnte Aalegaardsret, som den nu er, vides ikke.
Skødet paa Stenderupgaard, da den solgtes 1785 af Balthasar Bøeg til Carl Ludvig Zoéga, findes i Landsarkivet i
Viborg, og da det kan have Interesse for Nutiden at se,
hvorledes der handledes dengang, anføres nævnte Skøde
her:
Giøres hermed Vitterligt, at i Dags Dato er imellem Hr.
Balthasar Bøeg i Stenderup som Sælger paa den ene og
Hr. Carl Ludvig Zoéga af Møgeltønder som Kiøber paa
dend anden Side, med velberaad Hue, Sind og Villie aftalt,
indgaaet og sluttet efterskrevne Kiøbekontrakt, nemlig:
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Ime.
Sælger og afstaaer hermed og i Kraft dette, forbemeldte
Balthasar Bøeg fra sig og sine Arvinger, dend af ham Sæl
geren paaboende og Besid havt Ejendoms-Gaard med
samtlige Bygninger, saaledes som samme nu findes i
Stand, dertil i Stenderup Markes Rettigheder liggende 4re
Ottinger tilligemed de paa samme Rettigheder beliggende
Sluf og Ornums-Landerier, samt 2de paa Agtrup Mark be
liggende og til Gaarden henhørende feste Koppeler — item
de i saakaldte Flindt-Høy Koppel staaende uslag bare
Træer og Buskvekst, kort alle de Rettigheder, som hidind
til dertil været haver, være sig udi Skou og Mark, Agger
og Eng og uden Markskiel intet undtagen, saaledes som
han denne Gaard og sammes Rettigheder hidindtil haver
eyet og besiddet. Videre følger udi samme Kiøb de udi
Gaarden værende 5 Kakkelovne, saaledes som de staar,
den indmurede Bryggerkedel med Haft, Piber og Tilbehør,
140 Mælke og 3 Fløde Bøtter, det samtlige Kiærneværk,
Mælkevogn og samtlige Mælkeredskaber alt udi dend
Stand, hvorudi det findes, iligemaade beholder Kiøberen
med Gaarden 6 Arbeyds-Beester, 20ve Kiør, Giødskningen,
alt Høe og Halm, som til Maydag maatte blive tilovers, alt
til benævnte Tid forefindende Bøege Brænde og Gaun
Træe, samt 3 i Skouen staaende udviste Egetræer.
2de
Kiøbe Summen, for hvilken Gaarden med foranførte og
specificerede Kreatur Mobilier og andre Ting af Sælgeren
til Kiøberen sælges og overlades, er fastsatt til 11,900, skri
ver Elleve Tusinde og Nie Hundrede Rigsdaler dansk Courant Myndt, af hvilken Summa 6000 Rdl. bliver priorite
rede i Gaarden 4 proct. Rente fra nestkommende 11. Juny,
og deraf bliver 2000 Rdl. uryggelig staaende i Gaarden
paa den gamle Hans Hansens Kones Livstid, og skal ikke
førend et halvt Aar efter hendes Dødsfald betales. De 4000
Rdl. betales efter et halvt Aars lovlig Opsigelse, af de øv-
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rige 5900 Rdl. betaler Kiøberen 2900 Rdl. udi nestkommende May Maaneds Udgang og de resterende 3000 Rdl. til
nestkommende Michelsdag med lovlige Renter, endydermere er Kiøberen pligtig og skyldig at svare og præstere
det Hr. Hans Hansen og hans Hustru efter Contracten af
7. Decbr. 1781 paa deres Livstid tilskrevne aarlige Afgift,
som bestaaer udi een Koe og 2 Faar og een Gaaeses aar
lige Underholdning, og af den aarlige Udvisning 2de Favne
Brænde, hvorimod Kiøberen igien af bemeldte Hans Han
sen aarlig bekommer 6 Rdl., og ved deres dødelige Afgang
Hiemfalder Huset til Kiøberen uden videre Afgift.

3die.
Gaarden antrædes af Køberen nestkommende Paaske,
som da begynder Husholdning, og fra samme Tid staar
Gaarden paa Kiøberens Regning og Risiko, men Sælgeren
maa svare Afgiften til Maydagen 1785.

4te.
Ved første Terminas rigtige Afbetaling forbinder sig
Sælgeren til redelig og rigtig Aflevering af alle til Gaardens og dennes Friheder og forette henhørende Papirer
og Documenter.
5te.
Denne Contracts Bekostninger saavelsom Skiødets Er
hvervelse betaler enhver af Contrahenterne til halv, og
Skiødet bliver Kiøberen expederet udleveret.
6te.
Forpligter Kiøberen Hr. Carl Ludvig Zoëga af Møgeltøn
der under hans Faders Hr. Proust Wilhardus Christian
Zoegas Sognepræst til Møgeltønder Menigheder Caution at
holde og opfylde det, hvad Sælgeren udi forega aende
Punkter er ble ven stipulerede og fastsatte, angaaende
Kiøbesummens rigtige og promte Betaling samt Aftægtets
præster else, og holde sig denne Kiøbekontract i alle Maader efterrettelig.
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7me.
Forbinder sig Sælgeren — sub hoptoteca omnium bonorum — Kiøberne forbemeldte Gaard med hvad som der
ved er solgt ved Kiøbesummens Udbetalning, qvit og fri
for ald Giæld undtagen indbemeldte Aftægt, samt for
hver Mands paa og Tiltale, følgelig med at være folio i
Protocollen.
8me.
Confereres denne Contracts Protocollering ratione Kiøbe
summens Terminer og Aftægtens rigtige Præster else. At
nu denne Contract saaledes imellem Contrahenterne er
rigtig aftalt, indgaaet og sluttet, og at samme bestandig
skal holdes og efterleves, Sligt stadfæster de med alle her
imod tienende og optænkende og Indvendingers Frasigelse
og begivelse, og Tyrstrup Herreds Tings og Rets Stad
fæstelse, formedelst deres egne Hænders Underskrifter
med tienstlig Begiæring, den Kgl. Officiales udi Tyrstrup
Herred, sammen med dennem til Vitterlighed vilde subscibere.
Actum Stenderup-Gaard den 3. Marts 1785 og expederet
Ulricksberg den 8. Juli s. A.
Balthasar Bøeg.
Carl Ludvig Zoéga.

H. Daue.

Til Vitterlighed
Ambrocius Schultz.

Naar Beskrivelsen af Stenderupgaard er blevet saa indgaaende, ligger dette i, at der er bevaret langt mere skrift
ligt fra gammel Tid om denne end om nogen anden af
Gaardene i Sognet. Stenderupgaards Historie er i nogen
Maade Sognets og Byens, i hvert Fald igennem de sidste
400 Aar. Mange af Gaardens Ejere har været dygtige og
indflydelsesrige Mænd af sin Tid og har indtaget Tillids
poster i Byen som Sognefogeder, Sandemænd, Kirkej urater m. v. Gaardens forholdsvise Størrelse med sine
kongelige Privilegier har gjort sit til, at den har domineret
i Byen i Fortiden. De sidste af disse Privilegier, delvis
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Skattefrihed, forsvandt helt med Skattelovene af 1903.
Gaardens Størrelse er nu ca. 170 Tdr. Land.
Paa Gavlen af Stenderupgaards Stuehus er efter Op
førelsen ved Branden 1807 opsat en Tavle med følgende
Inskription:
Til Minde paa den for Stenderup Bye Ulykkelige
Brand 27. Juni 1807 — af C. L. Zoéga.

Catrineberg.

K

Er omkring Midten af forrige Aarhundrede sammenlagt
af to Gaarde, der begge laa i Byen. Den ene af Gaardene,
der laa paa samme Sted, hvor Catrineberg nu ligger, eje
des fra omkring 1775 af Søren Jacobsen, der var Søn af
Gdr. Jacob Sørensen i Agtrup. Han døde Aar 1800, kun 50
Aar gammel, efterladende fem Børn, Jacob, Peter, Nis, Jes
og Bodel. Gaarden dreves derefter af Enken til omkring
1818, da hun overdrog den til Sønnen Jes Sørensen, han
døde 1861, 71 Aar gi., efterladende Hustru, Catrine Marie
Hansen Bogh, men ingen Børn. En Broderdatter af Jes
Sørensens Enke bragte herefter ved Giftermaal Gaarden
over til Poul Tonnesen omkring ved Aar 1860. Denne Mand,
der var født i Tonnesens Slægtsgaard, som laa, hvor den
nuværende Andenlærerbolig og Forskole nu ligger, ned
brød sin Fødegaard og sammenlagde ca. Halvdelen af Jor
derne med sin Hustrus Slægtsgaard og dannede derved
det nuværende Catrineberg, der ogsaa er opbygget af ham.
Efter hans Død 1876, kun 42 Aar gi., drev Hustruen Gaar
den indtil 1883, og da der ingen Børn var, afstod hun den
til en Brodersøn, Peter Chr. Juel Bogh, der atter solgte den
1909 til Grosserer N. P. Stenderup, Kolding, hvis Søn, E.
Stenderup, har ejet den siden 1929 efter at have haft
Gaarden i Forpagtning siden 1917. Gaarden Catrineberg
havde ved Sætningen 1794 en Størrelse af omtrent 82 sles
vigske Tdr. Land (ca. 100 Tdr. Land dansk Maal) og er
siden ved Sammenlægning og Tilkøb bragt op til sin nu-
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værende Størrelse, ca. 300 Tdr., bl. a. er Jorderne, som har
ligget til Gaarden Gammelhjem, ogsaa tilkøbt og sammen
lagt med Catrineberg. Gaarden har endnu sine Jorder lig
gende temmelig spredt i Sognet, vel nok tildels en Følge
af de mange Tilkøb.

Lykkesgaard.

□

Ejedes fra 1697 af Jes Madsen, efter hvem den i 1720
overtoges af Anker Hansen, hans Søn, Hans Ankersen,
overtog den 1743 og solgte den derefter i 1762 til Jes Michelsen Raun; en Datter af ham, Mette Jesses Raun, gif
tede sig med en Søn af Tpge Jessen, Varmark, Jes Tøgesen,
som derefter overtog Gaarden Aar 1800. Hermed er Gaar
den gaaet over i den Thygesenske Slægt, der derefter ejede
den over et Aarhundrede. Jes Tøgesen døde 1838, 61 Aar
gi., og efterlod sig to Børn, Jes og Bodil Marie. Sønnen,
Jes Jessen Raun Thygesen, overtog derefter Gaarden og
drev den indtil 1886, da han døde, 81 Aar gi. Hans eneste
Søn, Jes Thygesen, kaldet Kandidaten, overtog den der
efter og ejede den indtil sin Død 1910. Da han var ugift,
solgte Arvingerne da Gaarden ved Auktion til den nuvæ
rende Ejer, Oluf Louis Juhl.
Gaarden Lykkesgaard havde ved Sætningen i Aaret 1794
et Areal af ca. 93 Tdr. Land slesvigsk Maal (112 Tdr. Land
dansk) og laa dengang, hvor nu Afholdshotellet ligger; er
antagelig flyttet ud paa den Plads, hvor Gaarden nu lig
ger, efter Byens Brand 1807. Jes Tøgesen, som paa dette
Tidspunkt ejede Gaarden, har foruden at opbygge den
paany afrundet Arealet ved talrige Mageskifter og Tilkøb
af nye Arealer, hvilket dog ogsaa fortsattes under Sønnen,
saaledes at den naaede sin nuværende Størrelse, ca. 273
Tdr. Land. Kandidat Jes Thygesen, der var Sogneraadsformand i mange Aar, interesserede sig meget for Sognets
gamle Sager samt ligeledes for sin Slægts Historie. Vejle
Amts historiske Selskab har deponeret nogle Pakker gamle
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Papirer og Dokumenter vedrørende den Thygesenske Slægt
paa Museet Koldinghus.
Kruset stammer fra O. Juhls Hjem i Skartved og er

Familie-Sølvkrus fra Lykkesgaard.

forsynet med en Mønt paa Laaget, hvori er præget føl
gende: D. G. Dux. S. P. C. et V. P. R. 1635. B. O. G. I. S.
L. A. V. S. — og udenom Mønten paa selve Laaget føl
gende Inskription: Nis Thrauelsen — Ana Dorthea Jeps
Datter 1770.

Varmarkgaard.
Omkring Midten af det 18. Aarhundrede ejedes denne
Gaard af en Mand ved Navn Hans Simonsen. Hans Søn,
Simon Hansen, har derefter ejet den, men døde 1791, 56
Aar gi., uden at efterlade Børn. Den næste Ejer var Ole
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Hansen Damkjær, Søn af Gdr. Hans Hansen Damkjær i
Nr. Stenderup. Han døde 1822 uden at efterlade Børn,
hvorefter den købtes af Jep Nielsen Pagh, Søn af Gdr. i
Seest Niels Pagh og Hustru Anne Jeppes. Han døde 1845,
69 Aar gi., efterladende Hustru Johanne, f. Eriksen, men
ingen Børn, efter at have solgt Gaarden i 1838 til Frederik
Petersen, Søn af daværende Sognepræst i Stenderup Iver
Petersen og Hustru Marie Catrine Scherrebeck. Fr. Peter
sen døde 1912, 93 Aar gi., og havde overdraget Gaarden til
sin Søn Anker Petersen i Aar et 1893, som atter solgte den
1912 til R. P. Juhl, denne solgte igen Gaarden 1924 til A. C.
Gjørding, af hvem den nuværende Ejer, K. Framming,
købte den i 1928. Gaardens Areal ved Sætningen 1794 var
152 Tdr. Land slesvigsk Maal (182 Tdr. Land dansk), men
er senere ved Magelæg og Tilkøb samt Frasalg forandret,
saa det nu er ca. 255 Tdr. Land. Selve Gaardens Beliggen
hed har i hvert Fald i over 200 Aar været den samme som
nu og betegnes som ejet i 1716 af en Olof Märte, senere
af Fru Bang, efter hvem Vejen Bangsgyde har Navn.

Juelsminde.

S

Denne Gaards Ejer kan føre sit Slægtsregister mellem
200—300 Aar tilbage i Tiden, idet Gaarden paaviseligt har
været ejet af samme Slægt saa langt tilbage, som der i det
hele taget har været ført Kirkebøger og offentligt sted
fæstede Optegnelser. I den ældste af Stenderup Sogns
Kirkebøger læser man, at der i Aaret 1707 er død paa Var
mark en Peter Juel og 1709 en Jens Juel. Som man ser, er
det samme Slægts Fornavne, der er i Familien endnu, og
Slægtens Efternavn er i denne Beskrivelse stadig stavet,
som de anføres i Kirkebøgerne. Aar 1711 staar anført som
viet i Stenderup Kirke Jens Pedersen Juhl og Hustru Ma
ren Nisdatter, og 1750 ejes Gaarden af Jes Dethlefsen Raun
og Hustru Mette Jenses Juhl; som man ser, er her gaaet
Brud paa den mandlige Rækkefølge, rimeligvis fordi der
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ingen Sønner har været til at overtage Gaarden. En Raun
fra Stenderup By har da giftet sig derind ved at tage en
Datter af Slægten til Ægte. Indtil 1811 har Gaarden været
ejet af Jens Jensen Juhl, en Søn af forannævnte, han
døde da, 70 Aar gi., efterladende fem Børn: Dethlef, Claus,
Jens, Bodel Marie og Mette Catrine, derefter har Sønnerne
Ditlev Jensen Juhl og Claus Jensen Juhl samt Datteren
Mette Catrine Juhl i Fællesskab drevet Gaarden, ingen af
dem har været gift, indtil 1875, da en Slægtning, Claus
Jensen Juhl, der var født i Skanderup, overtog den og
drev den til sin Død 1891, hvorefter Enken, Fru Mette Juhl,
f. Schrøder, drev Gaarden indtil 1910, da den overgik til
den nuværende Ejer, Jens P. Juel. Gaardens Areal var ved
Sætningen 1794 132 Tdr. Land slesvigsk Maal (158 Tdr.
Land dansk), men er ved senere Tilkøb og Magelæg bragt
op paa sin nuværende Størrelse, ca. 227 Tdr. Land. Gaar
den har tidligere ligget længere nordpaa tæt op til Aakjær,
omtrent hvor den tidligere Vej til Stenderup By drejer
mod Vest hen forbi Vang.

Fensbjerggaard.
Oprindelsen til Fensbjerggaard stammer fra den for
længst nedlagte Stenderup Strandgaard, der var belig
gende paa et ualmindeligt skønt Sted omtrent helt ude
ved Lillebælt Vest for Skovridergaarden. Af gamle Papirer,
der endnu opbevares i Slægten, ses det, at Stenderup
Strandgaard har sin egen Historie, som her i korte Træk
skal gengives: Stedet, hvor denne Ejendom var beliggende,
kaldes i de gamle Papirer skiftevis kongelig Enemærke og
Stenderup Enemærke eller Enemark, disse Betegnelser
stajnmer rimeligvis fra, at Stedet ligger ret isoleret, midt
i de kongelige Skove, langt fra Byen Stenderup og andre
Ejendomme. Det oprindelige' Areal til Stenderup Strand
gaard var 56 Tdr. Land og har af Kongen allerede fra Aar
1649 været skænket omtrent afgiftsfrit til Beboelse for
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veltjente, tidligere Funktionærer i kgl. Tjeneste. Der fore
ligger saaledes en kgl. Koncession for Mogens Frost paa
et vist Stykke Land i Stenderup, paa sin egen, Kones og
Børns Livstid at nyde fri imod aarlig 6 Rdl. Recognition
til Amtskassen i Haderslev. Denne Bevilling er affattet
paa Tysk, men lyder i Oversættelse saaledes:
Wi, Friderick den 4de, af Guds Naade Konge til Danmark
og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Hol
sten, Stormarn og Ditmarsken, Greve af Oldenborg og Delmenhorst — gøre hermed vitterligt: Da den forhenværende
Drabant, Peder Jensens Søn, Hans Pedersen, hvilken fri
for alle Afgifter paa Livstid var bevilliget et Stykke Land,
som blev anvist hans Moder, ommeldte afdøde Drabants
Enke Anna Peder Jensens, saavelsom hendes Børn, af Amt
manden i Haderslev under 28. Juni 1649, med samtlige
Stenderup Indvaaneres Bevilling at indhegne, bruge og
derpaa at bygge et Hus, i Følge Vores af 25. Novbr. 1699
derom allernaadigst meddelte Confirmation, nu nylig ved
Døden er afgaaet; og vores Rideknægt Mogens Frost aller
underdanigst haver ansøgt, at bemeldte Hus og Land ham
paa Sin, Kones og Børns Livstid ligeledes fri for alle Afgivter, allernaadigst maatte overdrages: Saa have Vi saadan hans Ansøgning med Høj Kongelig Naade anseet, at
naar han vil give de af andre tilbudne 6 Rdl. aarlige i Re
cognition, maa han, Kone og Børn beholde, nyde og beboe
bemeldte Stykke Land og Hus paa Livstid uden andre Afgivter, ligesom bemeldte Hans Pedersen hidtil haver be
siddet det, ubehindret i alle Maader, saalænge de samme
vel forestaa og holde udi god Stand, som og rigtig erlægge
aarlige de 6 Rdl. til Vores Haderslebske Amtstue, hvorefter
Vores nuværende og følgende Amtmand i Hadersleb, saa
og andre Amts-Betiente, og enhver sig uden Indvending
haver at rette. Dette til Bekræftelse under Vores Kgl.
Haand og Segl, givet i Vores Residens i København d. 27.
Decbr. 1716.
F. R.
Adler. Worm. Neve.
L. S.
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Af denne Beretning ses det, at Mogens Frost har tjent
Kong Frederik den Fjerde som Ride- eller Staldknægt.
Andet Sted i de gamle Papirer angives denne Tid til tolv
Aar, og at han har fulgt Hans Majestæt med den danske
Armé i den daværende Krig med Sverige. Han var med
Kongen i det ulykkelige Slag ved Gadebusch og ved Kon
gens Side under den ulykkelige Retirade og Flugt, hvor
den ganske Armé var adsplittet, og hvor han ad ubekendte
Veje bragte Kongen i Sikkerhed. Et Bønskrift fra Mogens
Frost, indsendt til Hans Majestæt, hvori han beder om
Kongens Beskyttelse imod de Stenderup Bønder, der vil
forpnene ham Græsning til sine Kreaturer i Byens Fælles
græsning, i Lighed med de andre Jordbrugere, til det An
tal Kreaturer, han kan vinterfodre af Stedets Afgrøde, for
tæller ligeledes, at han har været med Kongen i Italien,
og at en af Kongens Heste, kaldet „Harlekin“, har skam
bidt hans ene Arm, hvorfor Kongen ham forundte Privile
gium og Frihed til „ey allene udvisningstømmer til det
ommeldte ødde liggende Steds opbyggelse er vorden an
vist, men enddog allernaadigst tilladt at jeg hvis Kreatur
som jeg paa foeret om Vinter over af dend liden Grøde
som paa Stedet kunde aules, kunde holde, ubehindret
ligervis som min Formand i Stenderup Enemark paa
Græsgangen maatte have, for hvilken imod mig som en
af Eder Kgl. Mayestæts ringeste Tiener jeg allerunder
danigst endnu tacker“.
Koncessionen, hvorefter Mogens Frost er kommet i Be
siddelse af Stenderup Strandgaard, er senere fornyet af
Kongerne Christian den Sjette og Frederik den Femte og
ligeledes fornyet af Kongen for hver ny tiltrædende Ejer
af Stedet. I de gamle Papirer læser man ligeledes, at der
senere, Aar 1791, er opstaaet Strid imellem den daværende
Ejer af Stenderup Strandgaard, Andreas Mogensen Frost,
og Myndighederne om Ejendomsretten til den i Stedets
Skov værende Træmasse. Sagen har gaaet sin langsomme
Gang og er formentlig blevet afgjort ved Overlandsretten
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i Gottorp, saaledes at der ved Skrivelse af 27. Novbr. 1805
fra Haderslev Amtshus meddeles Andreas Mogensen Frosts
Svigersøn, Mathias Hansen Beck, der da var blevet Ejer af
Gaarden, at han ved Indbetaling af % af Taksationssum
men af den i Stedets Skov værende Træmasse, lig en Sum
af 599 Rdl. 4 Mk., kan overtage det paa Kobbelen voksende
Træ til fri Ejendom. Rækken af Indehavere af Stenderup
Strandgaard fra Aar 1649 og til Dato ser altsaa saaledes
ud: Fra 1649 forhenværende Drabant Peder Jensen og der
efter hans Enke Anna Peder Jensens, 1699 Sønnen af for
annævnte Ægtepar Hans Pedersen, 1716 Rideknægt Mo
gens Frost, 1747 Jep Siemensen, der var blevet gift med
sin Formands Enke, 1760 en Søn af Mogens Frost, Andreas
Mogensen Frost, der døde 1793, efterladende fire Døtre.
En af disse giftede sig med Mathias Hansen Beck, der
stammede fra en Gaard i Byen; han var derefter Ejer af
Gaarden indtil sin Død 1835, da den overtoges af Sønnen,
Hans Mathiesen Frost, hvis Svigersøn, Jep Lauesen Beck,
ved Skøde af 7. April 1856 overtog Gaarden og ejede den
til sin Død 1887, hvorefter Sønnen, den nuværende Ejer
Christian Lauesen Frost, overtog den. Stenderup Strand
gaard nedlagdes 1866 af Jep Lauesen Beck, der var født i
en Gaard i Stenderup By, beliggende ret Vest for Kirken.
Denne sin Fødegaard nedlagde han ligeledes og sammen lagde Jorderne fra begge nævnte Gaarde samt opbyggede
den nuværende Fensbjerggaard i Aarene 1864—66; den fik
Navn efter Marken Fensbjerg, hvorpaa den byggedes. Jord
er blevet frasolgt og Jord tilkøbt, saaledes at den naaede
sin nuværende Størrelse, ca. 200 Tdr. Land.
Man lægger Mærke til, at den mandlige Slægtslinie
Frost er blevet afbrudt to Gange paa Grund af, at der kun
har været Døtre i Ægteskabet, og hver Gang er Slægten
ført videre ved Giftermaal med en mandlig af Slægten
Beck i Stenderup. Børnene har dog stadigt faaet Navnet
Frost efter Mødrene og derved bevaret dette Navn i Slæg
ten til vore Dage.
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Stamfaderen til Slægten Beck, saa langt man kan følge
den tilbage i Kirkebøgerne, hed Matz Matzen, derefter føl
ger Sønnen Hans Matzen (Beck), der var Fader til to Søn
ner, hvoraf den ene, Mathias Hansen Beck, førte Slægten

Familie-Sølvkrus fra Fensbjerggaard.

Frost videre paa Stenderup Strandgaard. Den anden Søn,
Jep Hansen Beck. fik Fødegaarden i Stenderup og blev
Fader til Laue Jepsen Beck, hvis Søn Jep Lauesen Beck
giftede sig ind paa Stenderup Strandgaard med en Datter
af Hans Mathiesen Frost og førte hermed Slægtsnavnet
Frost videre.
Et gammelt, pragtfuldt Familie-Arvestykke, et Sølvkrus
med Maalemærker indvendig til at drikke efter, findes paa
Fensbjerggaard. Paa Laaget en Mønt, hvorpaa er præget
<et Billede af Chr. d. V., og i Kanten: D. G. Dania Chr.

206

Familie-Sølvkruset oplukket.

d. V., paa selve Laaget er indgraveret Navnene Hans Mat
zen — Anna Marie Jebbesdatter i Stenderup — 1757.

Dorthealund.

S

Er sammenlagt omkring Midten af det nittende Aarhundrede af ca. Halvdelen af den Tonnesenske Slægtsgaard i Stenderup By (den anden Halvdel lagdes saimmen
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med det nuværende Catrineberg) og ca. Halvdelen af den
tidligere Præstegaardsjord. Gaarden i Byen, der nedlagdes
1855—60 (se Beskrivelsen af Catrineberg) ejedes i sidste
Halvdel af det 18. Aarhundrede af Chresten Tonnesen,
Gaardejer og Sognefoged. Han var Søn af Gdr. Tonnes
Hansen og Hustru Maren Peters i Aller. Han døde 1828, 63
Aar gi., og efterlod Enke Maren Clausdatter Beck samt en
Søn Claus. Efter ham overtog Sønnen Claus Christensen
Beck Gaarden; han døde 1855, 63 Aar gi., og efterlod Enke
Dorthe Michelsen samt fire Børn, Michel, Poul, Marie og
Anton. Herefter overtog Sønnen Michel Tonnesen Halv
delen af den gamle Gaard i Byen samt i øvrigt et tilsva
rende Areal Præstegaardsjord beliggende ude ved Lille
bælt. Her opbyggede han den nuværende Gaard Dorthealund i 1855. Af den nævnte Præstegaardsjord er der indtil
omkring 1920 svaret en Afgift til Præsteembedet, som nu
er afløst. Michel Tonnesen, der var gift med en Datter af
fhv. Pastor Iver Petersen i Stenderup, Louise Petersen,
solgte Gaarden 1883 til sin Broder Anton Clausen Tonne
sen, hvorefter Ægteparret rejste til Randers, hvor begge
døde omkring Aarhundredskiftet. Anton Clausen Tonne
sen havde været gift med Juliane Marie Olesen Straarup,
døde 1913, 73 Aar gi., var Lægdsmand og Dannebrogsmand,
solgte Gaarden 1901 til sin Svigersøn, Sigvard Lauesen
Frost, der endnu ejer den, men har bortforpagtet den til
sin Svigersøn. Gaardens Størrelse er ved senere Tilkøb
bragt op paa sin nuværende Størrelse af ca. 130 Tdr. Land.

Lauritzminde.

E

Er en gammel Slægtsgaard, der indtil 1860 har ligget i
Stenderup By tæt Sydøst for Kirkegaarden i den lille Toft,
som nu hører under Østerkjær, den ejedes i sidste Halvdel
af det attende Aarhundrede af Laurits Poulsen og havde
ved Sætningen i 1794 et Areal af 62 Tdr. Land slesvigsk
Maal (74 Tdr. Land dansk), den overtoges 1803 af hans
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Svigersøn Hans Johansen og Hustru Karen Lauridsdatter,
1825 overdroges den til en Søn af disse, Laurits Hansen,
som døde 1859, 59 Aar gi., efterladende Enke Anna Cicilie
Christine Lorentzen og to Børn, Johanne Catrine og Anna
Cicilie Thuesen. Sidstnævnte Datter blev gift med Chri
stian Kristoftersen Bramsen fra Bjært, som 1857 overtog
Gaarden efter sin Svigerfader. Han nedbrød den gamle
Gaard i Stenderup og opbyggede den paa dens nuværende
Plads ved Lillebælt. Christian K. Bramsen døde 1903, 70
Aar gi., efter at han 1885 havde overdraget Gaarden til
sin Søn Lauritz Hansen Bramsen. Sidstnævnte, der endnu
lever og bor i en ved Gaarden opført Villa, solgte Lauritzminde 1924 til sin Søn, den nuværende Ejer Christian
Bramsen. Gaardens Areal er afrundet ved forskellige
Magelæg og Tilkøb, saaledes købt fra Gaardene Brødregaard, Skibelundgaard og Vang, samt afhændet andre
Arealer, der laa langt fra den nuværende Gaard. Størrel
sen er nu c. 186 Tdr. Land.

Østerkjær.

QJ

Ejedes fra omkring ved 1750 af Laue Fallesen, der var
født i Fjelstrup soim Søn af Gdr. Falle Jacobsen; han døde
1797 efterladende seks Børn, Thomas, Falle, Christian, Pe
ter, Inger og Maren. Sønnen Thomas Lauesen overtog der
efter Gaarden, han døde 1821 efterladende Enke Inger
Marie Andreses Frost og Sønnerne Hans, Thomas og An
dreas. Gaarden dreves derefter af Enken og senere af Søn
nerne i Forening. Hans Thomasen Frost døde ugift 1881,
72 Aar gi., Thomas Petersen Frost døde 1883, 72 Aar gi., og
Andreas Thomsen Frost døde 1894, 88 Aar gi. En Svigersøn
af sidstnævnte, Nis Nissen Bruhn, overtog herefter Gaar
den, men solgte den 1929 til sin Søn Anker Bruhn, den nu
værende Ejer. Østerkjær har gennem Tiderne ligget paa
omtrent samme Sted, hvor den endnu ligger. Den brændte
1807 tillige med den øvrige sydlige Bydel, og det fortælles,
14
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at den var nedbrændt før Stenderupgaard, hvor dog ellers
Ilden opstod, trods en Afstand mellem disse to Gaarde paa
knap en km. Den stærke, vestlige Storm i Forening med,
at Branden skete i den tørreste Aarstid, antændte det hele,
som var det Krudt, alle de gamle, straatækte Gaarde og
Huse. Gaarden havde ved Sætningen i 1794 et Areal af ca.
86 Tdr. Land slesvigsk Maal (ca. 102 Tdr. Land dansk). Ved
Tilkøb igennem Tiderne, dels fra Stenderupgaard, Brødregaard og Fensbjerggaard, samt Magelæg af andre Arealer
er Gaarden blevet afrundet og bragt op paa det nuværende
Areal af ca. 171 Tdr. Land.

Solkjærgaard.

Q

Denne Gaard ejedes i Begyndelsen af det forrige Aarhundrede af Chresten Madsen Schuldt, der var Søn af Gdr.
Mads Madsen i Stenderup; han døde 1837, 58 Aar gi., og
efterlod sig to Børn Laue og Christine. Aar 1830 havde
Svigersønnen Andreas Mathiesen Frost overtaget Gaarden,
han var Søn af Gdr. Mathias Hansen Beck, Stenderup
Strandgaard, døde 1865, 63 Aar gi., og efterlod Enke Chri
stine, f. Schuldt, samt to Børn, Chresten og Christine.
Herefter overtog Sønnen Chresten Andresen Frost Gaarden
og drev den indtil sin Død 1893, 58 Aar gi. Hans Søn Claus
Andresen Frost overtog den da og drev den indtil 1901, da
han solgte Gaarden til William Rottbøll, København, som
atter solgte den til Emil G. Tranberg, Lønborggaard, i 1905,
og Tranberg solgte den 1912 til H. C. Hansen, Tirsbæk, af
hvem den nuværende Ejer, Frederik Louis Hansen, købte
Gaarden i 1914. Solkjærgaard har indtil Branden 1807 lig
get i Byen og er udflyttet til sin nuværende Plads af Chr.
M. Schuldt faa Aar efter Branden. Arealet er udvidet be
tydeligt, særlig da Chresten Frost giftede sig med Chri
stine Marie Tonnesen, hvorved en Del Jord, der tidligere
havde hørt til Catrineberg, lagdes til Gaarden. Chresten
Frost var Svoger til Poul Tonnesen, Catrineberg. Gaardens
Størrelse er nu 150 Tdr. Land.
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Kongens Hørgaard.
Denne Gaard har oprindelig været en ryddet Plads i
Skoven, hvorpaa, som tidligere nævnt her i Bogen, Bøn
derne som en Art Hoveri skulde saa Hør. Det hedder saaledes i et gammelt Skrift ojn Hoveri i Stenderup: At Be
boerne skal aarlig i den kongelige Skov indgærde en vis
Kobbel og besaa den med Hør, der sendes dem fra Amts
huset i Haderslev, de skal tilse Hørren om Sommeren,
ruske den, naar Tid er, tage Frøet af, røde den og bringe
den til Haderslev. Det gamle Kort over Stenderup fra 1716
viser tydeligt den aabne Plads i Skoven, der dengang ind
toges af „Kungs Hør Gaar“. Efter Sko vindf redningen i
Slutningen af det 18. Aarhundrede, da Bøndernes Rettig
heder i de kongelige Skove blev ophævede, tildeltes der,
som nævnt i Omtalen af Skovene, bl. a. Stenderupgaard,
som havde haft store Rettigheder i Skoven, et Stykke
Land, der formentlig var det nuværende Kongens Hør
gaard. I Sætningen af Sognets Jorder i 1794 staar nemlig
under de Marker, der tilhører Stenderupgaard: Abfindungsland i Skoven Kongens Hørregaard. Dette Land er
ret snart solgt fra og bebygget som selvstændig Ejendom
af en Svigersøn af Zoéga, Stenderupgaard, ved Navn Peter
Outzen. Han ejede Gaarden indtil 1838, da den solgtes til
C. F. Petersen, der atter solgte den i 1853 til Fr. E. Beengaard, der kom fra København, men giftede sig ind i en af
de gamle Stenderup-Familier. 1873 afstod han Gaarden til
Sønnen Jørgen Beengaard, der atter i 1907 solgte den til
Chr. Holst, af hvem den nuværende Ejer, M. Chr. Vyff,
købte den 1924. Gaardens Areal er nu ca. 97 Tdr. Land.

Troldkjær.

G

Denne Gaard ejedes omkring Midten af det 18. Aar
hundrede af Gregers Petersen og overtoges efter hans Død
af Svigersønnen Peter Jessen, som var Søn af Gdr. Jes Pe
tersen, Vonsild; han døde 1815 og efterlod Enke Inger Gre211

gers samt en Søn, Gregers. Gaarden laa, mens Peter Jessen
ejede den og indtil Byens Brand 1807, paa det Sted i Byen,
hvor nu Præstegaardens Køkkenhave findes, og havde ved
Sætningen af Byens Jorder i 1794 ca. 60 Tdr. Land slesvigsk
Maal (ca. 72 Tdr. Land dansk Maal). Peter Jessen flyttede
formentlig Gaarden ud til dens nuværende Plads efter
Branden; efter hans Død overgik Gaarden til Sønnen Gre
gers Petersen, som døde 1881, 88 Aar gi., og allerede i 1846
havde overladt den til sin Svigersøn, Nis Jørgensen Falle
sen Bruhn, efter hvis Død 1880, 60 Aar gi., den dreves af
Enken Inger Marie, f. Petersen, indtil Sønnen Mathias
Falle Jørgensen i Aarct 1902 overtog den; han solgte
imidlertid atter Gaarden i 1907 til Mads Otto Bisgaard,
der solgte den 1919, hvorefter den var i Handelen flere
Gange, indtil den nuværende Ejer Claus Bjerg købte den
i 1927. Gaardens Areal er nu ca. 130 Tdr. Land.

Vang.

Q|

Fra denne Gaard stammer den gaimle Slægt Thygesen
eller Tøgesen, som Navnet skreves længere tilbage i Tiden,
der har spillet en stor Rolle i Stenderup Sogn op igennem
Tiderne lige indtil vore Dage som Ejere først af Vang og
siden af Stenderupgaard og Lykkesgaard. Saa langt til
bage som omkring 1700 nævnes Tøge Jessen som Ejer af
Vang, senere hans Søn Jes Tøgesen, der er død 1769, efter
ladende sig femten Børn, altsaa rigeligt til at føre Slægten
videre. En Søn igen af denne. Tøge Jessen, har derefter
haft Gaarden indtil 1811, da han er død, 70 Aar gi., efter
ladende efter første Ægteskab med Bodil Nisses en Søn,
Jes, og efter andet Ægteskab med Anna Christoffers en
Søn, Jens. Der anføres, at han har været Sognefoged i
Stenderup i 30 Aar og tillige Kirkeværge. Efter hans Død
overtog Sønnen Jens Chr. Tøgesen Vang og drev den ind
til 1832, da han købte Stenderupgaard af Madam Zoéga.
Gaarden solgtes samtidig til Cancelliraad Albinus, der
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drev den til 1840, da han atter solgte den til en Mand ved
Navn Fries. 1850 købtes den af Peter Andreas ^øtzauw, og
paa en Tvangsauktion 1897 købtes den tilbage af Slægten
Thygesen, idet daværende Ejer af Lykkesgaard, Cand. Jes
Thygesen, købte Gaarden, men solgte den kort efter til
A. H. Brasch, der ejede den til 1907, da han solgte den til
Emil Straarup, og af ham købte Broderen Martin S. O.
Straarup Gaarden i 1912, denne solgte den 1933 til den
nuværende Ejer Otto Juhl. Gaardens Areal ved Sætningen
1794 var 138 Tdr. Land slesvigsk Maal (ca. 166 Tdr. Land
dansk), men er ved Frasalg bragt ned paa det nuværende
Areal, ca. 109 Tdr. Land. Gaarden har sandsynligvis for
mange Aar tilbage ligget omtrent, hvor Gaarden Kilde
væld nu ligger, Sydvest herfor ligger nemlig en Mark, der
paa det gamle Kort betegnedes for Tøges Hustoft. Den
nuværende Gaard er opbygget 1803 af den daværende Ejer
Tøge Jessen, hvis Navnetræk findes paa Stuehusets vestre
Gavl sammen med et Vers, der citeres her. Efter en Be
kendtgørelse i Kold. Av. Lørdag d. 31. Jan. 1856 stilledes
Vang til offentlig Auktion af P. A. Bøtzauw, enten samlet
eller i større og mindre Partier. Paa vestre Gavl af Vangs
Salshus er ved Opførelsen sat en Tavle med følgende
Indhold:
De her skal huses, tag i Agt

O Gud du se i Naade,
At de bevares ved din Magt

Fra Ilds og Vandes Vaade.

Anno 1803.

Aakjær.

T. Jessen.

£8

Denne Gaard har i over et Aarhundrede været Bopæl
for Slægten Uldall. Simon Michelsen Uldall ejede saaledes
Gaarden i Slutningen af det 18. Aarhundrede og Begyn
delsen af det 19., han døde 1830, 82 Aar gi., havde været
Sandemand samt Kirkeværge i flere Aar, var Søn af Gdr.
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i Uldall Michel Petersen og efterlod sig Hustru Voldborg
Falles og nogle Sønner. Herefter gik Gaarden over til
Sønnen Falle Simonsen Uldall, som døde 1859, 66 Aar gi.
Han efterlod Hustru Marie Kirstine Knuds og seks Børn:
Simon, Knud, Johan, Anne Voldborg, Voldborg Marie og
Marie Christine. Sønnen Simon Fallesen Uldall overtog
derefter Gaarden indtil sin Død 1892, 70 Aar gi. Han døde
ugift. Gaarden købtes af Jacob Martinus Jesenius Raffnsøe, der ejede den til 1912, da han atter solgte den til Emil
Straarup, der efterhaanden solgte Jorderne paa nær et
mindre Areal og nedrev Udhusene. Gaarden har haft sin
Plads paa samme Sted langt tilbage i Tiderne.

Kildevæld.

Q

Ejedes i første Halvdel af det 18. Aarhundrede af Michel
Poulsen, der døde 1763, 74 Aar gi. Sønnen Poul Michelsen
ejede den derefter til sin Død 1813, 80 Aar gi. Han efterlod
sig Hustru Mette Jeppes og tre Sønner, Michel, Jep og
Mads. Hans Søn Michel Poulsen ejede Gaarden til 1826,
da han døde, 61 Aar gi., efterladende Hustru Annike Jesses
Dahl og fire Børn, Poul, Jes, Mette og Dorthe. Sønnen
Poul Michelsen overtog Gaarden efter Moderen og ejede
den indtil sin Død 1882. Han var Kirkeværge og Danne
brogsmand. Jens Madsen Dahl fra Anslet købte derefter
Gaarden af Dødsboet og drev den til sin Død, hvorefter
hans Enke Anna Sofie Dahl fortsatte indtil 1905, da Søn
nen Mads Jensen Dahl overtog den og ejede den til 1931,
da han solgte den til Sønnen Thomas N. Dahl, den nuvæ
rende Ejer. Kildevæld har sandsynligvis ligget paa samme
Sted langt tilbage i Tiderne og har tidligere været en Del
større end nu. Ved Sætningen i 1794 var Arealet til Gaar
den 129 slesvigske Tdr. Land (ca. 155 Tdr. Land dansk),
men er nu paa 81 Tdr. Land. Det gamle Voldsted, hvorpaa
Slottet Stenderup Vargaard har ligget, findes paa Gaardens Mark tæt Sydvest for Gaarden.
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Thygesminde.

Q

Som nævnt under Beskrivelsen af Stenderupgaard er
Jorderne til Thygesminde i 1830erne frasolgt denne Gaard
til en Mand ved Navn Wolff, vistnok Svigersøn af Stenderupgaards Ejer Thygesen. Wolff opbyggede Gaarden paa
dens nuværende Plads, men solgte atter Gaarden i 1855 til
Poul J. Brodersen. Efter hans Død dreves den nogle Aar
af Arvingerne, men disse solgte den 1899 til Baron BilleBrahe-Selby, af hvem den nuværende Ejer Nis Schrøder
Jørgensen købte den i 1908. Foruden den oprindelige Jord
fra Stenderupgaard er der senere tillagt en nedlagt, min
dre Gaard, saaledes at Gaarden bragtes op paa sit nu
værende Areal, ca. 200 Tdr. Land.

Pindshøj.

S

Ejedes i Begyndelsen af forrige Aarhundrede af Jørgen
Nissen og Hustru Else Hansdatter. Efter hans Død drev
Enken Gaarden i nogle Aar, hvorefter den overgik til Søn
nen Hans Jørgensen Fallesen Bruhn, som døde 1907, 84
Aar gi., og hans Søn Nis Nissen Bruhn havde da drevet
Gaarden nogle Aar, i de sidste Aar sammen med Østerkjær, som Bruhn overtog 1894. Pindshøj solgtes Aar 1912
til den nuværende Ejer Hans Petersen Holm. Gaarden har
ligget i Byen indtil Branden 1807 og er derefter udflyttet
til sin nuværende Plads. Det nuværende Areal til Ejen
dommen er 58 Tdr. Land.

Brødregaard.

Q

Har indtil Branden 1807 ligget inde i Byen, ret Syd for
Kirken i den Toft, der nu tilhører Jens Bramsen. Gaarden
ejedes i Begyndelsen af forrige Aarhundrede og i Slut
ningen af det 18. Aarhundrede af Olle Jensen, hvorefter
hans Sønner Ole og Jens Olesen (deraf Brødregaard) drev
Gaarden til 1829, da de afhændede den til Christian Olesen
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Straarup, Søn af Gdr. Ole Iversen, Grønninghoved; han
døde 1868, 76 Aar gi., efter at have solgt Gaarden til sin
Søn Ole Olesen Straarup, som ejede den til omkring 1910,
da Sønnen Peter Straarup overtog den og drev den indtil
1922. Gaarden har siden da ret ofte været i Handelen og
solgtes til den nuværende Ejer Svend Due i 1932. Ved Sæt
ningen i 1794 havde Gaarden et Areal af 86 Tdr. Land sles
vigsk Maal (ca. 102 Tdr. Land dansk), den er ved Frasalg
gaaet ned i Areal, saa den nu kun er paa 60 Tdr. Land.
Præstegaardsjorderne er i en Aarrække drevet under Ejen
dommen som Forpagtning.

Skovgaard.

JJj

Ejedes indtil 1834 af Michel Uldall, som dette Aar solgte
den til Niels Christensen Moos, Søn af Gdr. Christen Chri
stensen Moos i Egen Sogn paa Als; han døde 1884, 76 Aar
gi., og Sønnen Niels Hansen Moos overtog derefter Gaar
den og drev den til 1916, da han døde, 49 Aar gi., hvorefter
den gik over til hans Søn, den nuværende Ejer Niels Chri
stensen Moos.
Skovgaard har forhen, indtil Byens Brand, ligget inde i
Byen, hvor vides ikke bestemt. Arealet har i ældre Tid
været noget større, men en Mark, som nu tilhører Kon
gens Hørgaard, er frasolgt af den ældste Moos. Gaardens
Størrelse er nu 44 Tdr. Land.

Østergaard.
Denne Gaard ejedes i Slutningen af det 18. og i Begyn
delsen af det 19. Aarhundrede af Jep Hansen Beck, Søn
af Gdr. og Kirkejurat i Stenderup Hans Erichsen; han
døde 1805, 74 Aar gi. Derefter ejedes Gaarden indtil 1818
af Langermann, hvorefter den solgtes til Markus Kock;
denne solgte den atter 1825 til Mathias Thrige, der ejede
Gaarden indtil 1865, da han solgte den til Christian Chrl-
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stiansen, hvis Søn Erhard Christiansen overtog den 1899.
Han døde ugift 1920, 54 Aar gi., hvorefter den nuværende
Ejer Lauritz Lautrup arvede Gaarden som Slægtning af
afdøde. Gaardens Størrelse er nu ca. 182 Tdr. Land, den
har tidligere ligget inde i Byen, men er vistnok flyttet ud
paa sin nuværende Plads inden Branden 1807.

Stensgaard.

S

Er tildels samlet af Udmarker fra de øvrige Gaarde i
Byen. Her laa i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede en
mindre Ejendom, der ejedes af en Peter Lauesen. KgL
Skovfoged i Midt- og Nørreskov, Johannes Schrøder, Søn
af kgl. Skovrider Peter Schrøder og Hustru Helene Andkjær, Ulfshus, død 1838, 72 Aar gi., og efterladende Enke
Mette Andreses Frost samt fem Børn, Peter, Lene, Mette,
Anne Catrine og Johanne, har delvis samlet og bygget
Gaarden paa dens nuværende Plads. Efter Johs. Schrøders
Død overtog Sønnen Peter Schrøder Gaarden. Han er død
1882, 69 Aar gi., hvorefter Svigersønnen, Sognefoged Jør
gen Jørgensen, overtog Gaarden og efter hans Død den
nuværende Ejer Peter Jørgensen. Gaardens Størrelse er
nu ca. 100 Tdr. Land.

GI. Aalbogaard.

[5]

Har været i Slægten Hatts Eje i over hundrede Aar. I
Slutningen af det 18. Aarhundrede ejedes den af Erich
Jørgensen Hatt, hvis Fader, Jørgen Petersen Hatt, tid
ligere havde ejet den. Erich Hatt døde 1804 og efterlod
sig tre Børn, Jørgen, Nis og Peter. Gaarden overtoges af
Sønnen Nis Erichsen Hatt, der allerede døde 1811, 52 Aar
gi., efterladende sig fem Børn, Erik, Jep, Jørgen, Kristine
og Marie. Sønnen Erik Nissen Hatt overtog senere Gaar
den; han døde 1865, 67 Aar gi., og efterlod sig en Søn,
Nis Eriksen Hatt, der ejede Gaarden fra Faderens Død til
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1887, da den solgtes til Hans Lauesen Frost. Denne ejede
Gaarden til 1934, da han solgte den til Jørgen Raffnsøe.
Gaarden har tidligere indtil Byens Brand ligget i Byen,
men er derefter flyttet ud paa sin nuværende Plads.
Arealet var ved Sætningen i 1794 ca. 43 Tdr. Land slesvigsk
Maal (ca. 51 Tdr. Land dansk), men er senere efter Ud
flytningen særlig af Erik Nissen Hatt ved Magelæg og
Tilkøb forøget betydeligt; dens nuværende Areal er ca. 88
Tønder Land.

Strandholm.
Denne Gaard ejedes fra ca. 1830 af Niels Nissen Peter
sen, af hvem Peter Wyff senere købte den. Herefter var
Johs. Thielst Ejer, dernæst Aagaard, efter hvem den kom
i Handelen 1918 og solgtes med korte Mellemrum et Par
Gange, indtil den nuværende Ejer Niels Nielsen i Aaret
1923 overtog den ved Køb. Gaarden er opbygget paa gam
mel Skovgrund, der i ældre Tid anvendtes til Fællesgræs
ning af Byens Gaarde. Hvornaar den er flyttet ud, kan
ikke oplyses, heller ikke, om den tidligere har ligget inde
i Byen. Dens Størrelse er nu 55 Tdr. Land.

Ejensgaard.

n

Er ligeledes en Gaard, der er opført paa Fællesgræs
ningens Grund, man mener solgt 1832 af Jes Tøgesen,
Lykkesgaard, til Christen Petersen Thulstrup, en Søn af
Gdr. Peter Jensen og Hustru Anna Marie i Bjært; han
døde 1873, hvorefter Sønnen Peter Christensen Thulstrup
overtog Gaarden, og ved hans Død, der skete 1915, var den
alt gaaet over til Sønnen, den nuværende Ejer Christen
Thulstrup. Gaarden er opbygget paa Stedet af Christen
Petersen Thulstrup ved Overtagelsen 1932 og har faaet
Navn efter Grunden, hvorpaa den byggedes, hvis gamle
Navn var Ejenskobbel. Gaardens Størrelse er 75 Tdr. Ld.
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GI. Aalegaard.
Er beliggende paa en meget skøn Plads lige ud til Lille
bælt, men har tidligere, indtil i Begyndelsen af forrige
Aarhundrede, ligget inde i Byen tæt Nordvest for Kirken,
hvor nu Murer Frands Hansens og Sandagers Enkes Hus
er beliggende, og da dette bærer Aarstallet 1767, er det
formentlig Stuehuset af nævnte Gaard, der endnu gør
Tjeneste her. Gaarden er udflyttet af den nuværende
Ejers Oldefader, en Mand ved Navn Rasmus Jensen, hvis
Svigersøn Peter Petersen Lange, der betegnes som Gdr.,
Høker og Kroholder, senere overtog den. Lange, der var
født i København som Søn af Peter Petersen og Hustru
Mariane Catrine, f. Møller, døde 1864, kun 40y2 Aar gi.,
efterladende Enke, f. Jensine Rasmussen Lundeborg, og
fem Børn. Sønnen Rudolf Vigor Harald Petersen Langhoff
overtog senere Gaarden og ejede den indtil sin Død 1905,
hvorefter den gik over til hans Søn, den nuværende Ejer
Hans Langhoff. GI. Aalbo Kro, der er bygget 1838 af Peter
Outzen, blev købt af Peter Petersen Lange og har siden
hørt til GI. Aalegaard; den dreves i mange Aar som Kro
og Høkerhandel, men er forlængst nedlagt som saadan.
GI. Aalegaards Tilliggende er nu 36 Tdr. Land.

Amoshave.
Gaard paa Varmark, som ved Sætningen 1794 ejedes af
en Mand ved Navn Ditlev Jensen Katterup, hvorefter den
er købt af Hans Jørgensen, Søn af Gdr. Jørgen Rasmus
sen, Udby paa Fyn. Han døde imidlertid 1831, efterladende
Enke Maren Knuds og to Børn, Knud og Maren. Sønnen
Knud Hansen Schmidt har derefter overtaget Gaarden
til sin Død 1852; han efterlod sig fem Børn, Hans Jørgen,
Mads, Mette Marie, Maren og Anneken. Hvorefter Sønnen
Hans Jørgen Knudsen Schmidt ejede Gaarden; han døde
1902, 80 Aar gi., og havde været gift med Voldborg Uldall.
Hans Søn Knud Karl Schmidt overtog Gaarden 1893 og
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ejede den til 1921, da den solgtes til Provst Torvald
Biering, Sønderborg, der atter i 1929 solgte den til den
nuværende Ejer, Andreas Højager. Efter det gamle Kort
over Varmark fra 1716 har Gaardens Areal paa dette Tids
punkt været bevokset med Skov, hvis Navn sandsynligvis
har været Amoshave, i hvert Fald kaldes Marken, som
hørte til Ejendommen, i 1794 ved dette Navn, og Gaarden
har da rimeligvis faaet samme Navn. Ved Sætningen i
1794 var Gaardens Areal 43 Tdr. Land slesvigsk Maal (ca.
52 Tdr. Land dansk); det nuværende Areal er ca. 78 Tdr.
Land.

Østersko vgaard.
Denne Gaard er i Slutningen af forrige Aarhundrede
sammenkøbt af Udmarkerne til de gamle Varmark-Gaarde
og ejedes først af Ole Straarup, Brødregaard, men i 1906
solgtes Gaarden til Frederik Jensen, som atter i 1912 solgte
den til den nuværende Ejer Peter B. Juel, der ved forskel
lige Tilkøb og Magelæg har bragt Gaarden op til den nu
værende Størrelse, ca. 140 Tdr. Land. Hele det tilliggende
Areal har for ca. 200 Aar tilbage været bevokset med Skov.

Gammelhjem.

Q

Har igennem mange Aar været Kro og Købmandshandel
og ejedes i Midten af det 18. Aarhundrede af en Mand ved
Navn Lorentzen, derefter i Begyndelsen af det 19. Aarh. af
Hans Raun, i hvis Slægt Ejendommen var indtil 1854, da
den købtes af Poul Jørgensen Fallesen Bruhn; han døde
1884, 55 Aar gi., hvorefter Sønnen Jørgen Nissen Bruhn
overtog den. Han nedlagde Kroholdet og Købmandshande
len i Ejendommen og frasolgte senere Jorderne, der hørte
til. Ved Sætningen 1794 udgjorde det da tilliggende Areal
69 Tdr. slesvigsk Maal (ca. 83 Tdr. dansk). Jørgen Nissen
Bruhn havde bygget et stort Kornmagasin paa Ejendom220

men, hvorfra han drev Kornhandel nogle Aar indtil
sin Død.

Højsager,

gg

Ejedes indtil 1841 af Jens Knudsen, derefter af Sønnen
Knud Jensen Højsager, senere købtes den af Thomas Chri
stian Brejning, der døde 1912, 66 Aar gi., Søn af Gdr. Niels
Jørgensen Brejning, Strandhuse. Gaarden gik derefter
over til den nuværende Ejer Jørgen Brejning. Højsager
har indtil Branden 1807 ligget i Byen og formentlig flyttet
ud af Jens Knudsen til en Plads noget sydligere, end hvor
Gaarden nu ligger, bag et Skovhjørne.

Skibelund.
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Ved Sætningen 1794 ejedes denne Gaard af en Mand ved
Navn Poul Hansen. Han har sikkert haft den et Stykke
ind i det 19. Aarhundrede. Senere ejedes den af Brødrene
Lars og Peter Andersen, det var da en Tvillinggaard, som
skiltes i to Parter ved et Plankeværk tværs over Gaardspladsen. Lars Andersens Part af Gaarden er i 1840erne
solgt til Assessor Kjær, der i en Bekendtgørelse i Kolding
Avis for Tirsdagen den 21. April 1857 stiller sin Part af
Gaarden, indeholdende et Areal af 28 Tdr. Land, til offent
lig Auktion. Peter Andersen, Søn af Gdr. Anders Jørgensen
og Hustru Anne Pedersdatter, Baaring paa Fyn, døde 1869,
hvorefter hele Gaarden er gaaet over til hans Søn Hans
Petersen Gamborg, scan døde 1916. Hans Søn, den nuvæ
rende Ejer Peter Gamborg, har siden ejet Gaarden. Denne
Ejendom er bygget paa gammel Skovgrund og sikkert nok
omkring 1775, da Skovene indfrededes. Arealet til Gaarden
har i det væsentlige været græsbevokset og hørte til Byens
Fællesgræsning. Ved Sætningen 1794 var Arealet ca 50tø
Tdr. Land slesvigsk Maal (ca. 61 Tdr. Land dansk). Ved
Frasalg af noget Ager og Skov til Lauritsminde er Arealet
nu kun ca. 48 Tdr. Land.
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Enemark,
Ejedes i første Halvdel af forrige Aarhundrede af Chri
sten Hansen Juhl; han var Søn af Gmd. i Stenderup Hans
Nissen og døde 1853, 68 Aar gi., efterladende sig tre Børn,
Niels Jeppe, Marie og Anne. Sønnen Niels Jeppe Abine
Christensen Juhl overtog derefter Gaarden, som han ejede
til sin Død 1889, hvorefter Hans Juhl ejede den indtil 1912,
da den nuværende Ejer Peter Langhoff købte Gaarden.
Det tilliggende Areal er nu 28 Tdr. Land.

Højgaard.

gj

Ejedes i Midten af forrige Aarhundrede af Lars Byg,
derefter af Sønnen Jørgen Larsen Petersen, som solgte til
Heinrik Thomsen, af hvem Jens Damkjær købte Gaarden
og kort Tid efter solgte den til den nuværende Ejer Jørgen
Ravn. Gaardens Areal er nu 38 Tdr. Land, for en Del til
købt og samimenlagt af flere Matrikelnumre.

Sognets Møller.
Indtil omkring 1860 var der Mølletvang, saaledes at forstaa, at Staten havde autoriseret visse Møller, i Reglen
Vandmøller, til at formale Kornet for de omliggende Sog
nes Bønder. De fleste af Gaardene her i Stenderup skulde
lade male i Dalby Mølle, nogle — formentlig de VarmarkGaarde — havde Møllepligt til Binderup Mølle. Vejen til
Mølle var dengang lang og særlig trang, idet de fra Sten
derup gaaende Veje var af meget slet Beskaffenhed for
medelst den fede, lerede Undergrund, de var anlagt over.
En Klage fra de Stenderup Beboere i Begyndelsen af for
rige Aarhundrede oplyser, at der i Vejen findes Huller og
Slag af en Alens Dybde. Endelig i 1860 faldt Mølletvangen
bort, og Møllernæringen blev derved et frit Erhverv. Dette
bevirkede, at en Vindmølle, opført midt i 1840erne ved
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Dalby af Michael Lausen Utzon, nedreves og flyttedes til
Stenderup 1863, hvor den overtoges og blev drevet af Søn
nen Peter Heinrich Utzon og senere af dennes Søn Michael
Lausen Utzon, der omkring 1920 nedrev Møllen. Foruden
denne Mølle opførtes af Chr. Christiansen Østergaard om
kring 1880 den nuværende Stenderup Ny Mølle. Den dreves
i en længere Aarrække af Møller Aakjer, der først var Be
styrer, men senere blev Ejer. Han solgte den til en Søn
af Møller Hviid i Sjølund og han igen.til en Møller Peter
sen. Chr. Lauesen, Fendsbjerggaard, overtog den derefter
som ufyldestgjort Panthaver, drev den nogle Aar ved Be
styrer og solgte den senere til Møller N. Hedegaard,
Gudsø Mølle. Denne Mølle er nu ogsaa nedlagt som Vind
mølle, men drives som Motormølle.
De gamle Møller, drevne med Vand eller Vind, gik
deres Skæbne i Møde omkring Aarhundredskiftet, da den
hjemlige Trækkraft med smaa Motorer, drevne ved Elek
tricitet, Benzin eller Olie, efterhaanden udviklede sig til
at blive Hvermands Eje. Som foran nævnt har Stenderup
kun haft disse to Vindmøller. Terrænet i Sognet, der er
ret fladt, har kun eet Vandløb af Betydning — Solkjær Aa
—, men her er Faldet saa ringe, at det ikke giver gode Be
tingelser for Udnyttelse af Vandet til Trækkraft, og dog
har der formentlig i længst svunden Tid været en Vand
mølle ved den nuværende Møllebro imellem Stenderup og
Varmark. Bakken paa Varmarksiden hedder paa det gamle
Kort Møllebier, saa disse Navne tyder stærkt herpaa. Rent
landskabeligt set maa det siges, at Egnen har tabt en Del
ved Vindmøllernes Forsvinden, deres Silhuet med de svin
gende Arme paa de højeste Punkter i Byen savnes meget
i Billedet, men ogsaa dette har maattet falde for Ud
viklingen.
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XIII

Ældre Slægter af Husmænd,
Arbejdsmænd og Haandværkere.
Af gamle Slægter, tilhørende Husmands-, Arbejder- og
Haandværkerklassen, optegnes her en Del, hvoraf Efter
kommere lever endnu paa Mandssiden. Muligvis er der
nogle glemt eller forbigaaet, men i Hovedsagen formenes
det, at alt, hvad der kan udfindes af Kirkebøgerne, er
kommet med.
1. Slægten Aarup. Mads Christensen Aarup, Husmand i
Stenderup, død 1879, 75 Aar gi.
Aarup, Fisker, GI. Aalbo.
2. Slægten Adsbøll. Peder Olesen Adsbøll, Husm. i Sten
derup, Søn af Gmd. Ole Pedersen i Adsbøll-Strelluf
Sogn, død 1855, 64 Aar gi. Eftl. fire Børn, Ole, Lars,
Anders, Hans.
Anders Petersen Adsbøll, Arbmd. i Stenderup, Søn af
Hmd. Peder Olesen Adsbøll og Hustru Inger Larsen.
Hans Peder Adsbøll, Hmd. og Kirkebetjent i Stenderup,
Søn af Anders P. Adsbøll, død i Kolding.
3. Mads Christensen Adsbøll, Hmd. i Stenderup, død 1907,
88 Aar gi., født i Lunde 1818 som Søn af Landmd. Kri
sten Petersen sammesteds.
4. Slægten Gregersen Beck: Thomas Gregersen, Hmd.,
Varmark, død 1829, Søn af Landboelsmand i Agtrup
Gregers Thomassen.
Gregers Thomassen Beck, død 1902, 84 Aar gi., Søn af
Thomas Gregersen, Varmark.
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5.

6.

7.

8.

Jørgen Gregersen Beck, Arbmd. i Stenderup, død 1887,
33 Aar gi., var Søn af Gregers Thomassen Beok, Fry
denborg.
Slægten Beck: Peter Jonassen, Gmd. i Stenderup, død
1809, Søn af Landboeler Jonas Hinrichsen; efterl. to
Børn, Hans og Dorthe.
Hans Petersen Beck, Gmd. i Stenderup, død 1848, 51
Aar gi. Søn af Gmd. Peter Jonassen. Efterl. Enke Else
Sofie Kock og syv Børn, Rasmus, Henrik, Hans, Nis,
Maren, Kirstine og Elsebe.
Peter Hansen Beck, Parcl. i Stenderup, død 1881, 53
Aar gammel.
Slægten Bejerholm: Jesper Jensen Bejerholm, Husejer
i Stenderup, død 1870, Søn af Indsd. Jens Johansen og
Hustru Karen Schønnemand.
Jens Jensen Bejerholm, Arbmd. i Frydenborg, død 1892,
Søn af Indsd. Jens Johansen og Hustru Karen
Skjønnemand.
Hans Jespersen Bejerholm, Ledvogter i Sønderskov,
død 1901, 61 Aar gi.
Slægten Bramsen: Laue Petersen Bramsen, Søn af
Husmd. Peter Petersen Bramsen, død 1902, efterl. Enke
Anna Marie Jagd.
Niels Peter Bramsen, Murer i Stenderup, død 1891, 57
Aar gi., Søn af Peter Petersen Bramsen.
Thomas Hansen Bramsen, død 1893, 60 Aar gi., Søn af
Arbm. Hans Petersen og Hustru Maren Thomasdatter.
Chresten Hansen Bramsen, Husejer i Stenderup, død
1920, 82 Aar gi., Søn af Arbmd. Hans Petersen og Hu
stru Maren Thomasdatter.
Slægten Due: Henrik Povelsen Due, Tyreinderst, i
Stenderup, død 1848, 68 Aar gi., var Søn af Hmd. i Ågtrup Povl Henriksen Due og efterlod seks Børn, Poul,
Claus, Peter, Niels, Jens og Anne Kirstine.
Poul Henriksen Due, død 1873, 49 Aar gi., Søn af Hen
rik Poulsen Due, Varmark.
15
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Henrik Poulsen Due, død 1909, 57 Aar gi., Arbmd. i
Stenderup, Søn af Inds. Poul Henriksen Due sammest.
Slægten Hede: Niels Jeppesen Hede, Pastoratsinderst,
i Frydenborg, død 1834, 71 Aar gi., Søn af Gdr. i Nis
sum. Efterl. tre Børn, Sønnen Jørgen og to Døtre.
Slægten Grøn: Jonas Dethlefsen, Gmd. i Stenderup,
død 1791, 53 Aar gi. Søn af Landboeler i Bierth Dethleff Jonassen. Efterl. fire Sønner, Peter, Dethleff,
Laurits og Hans.
Peter Jonassen Grøn, Gmd. i Stenderup, død 1848, 77
Aar gi. Søn af Gmd. Jonas Dethlefsen og Hustru Ma
ren Peters. Efterl. tre Børn, Jonas, Søren og Maren.
Peter Petersen Grøn, Skovløber i Stenderupskov, død
1915, 73 Aar gi., Søn af Landboeler Peter Nielsen.
Slægten Krag: Hans Peter Aleksandersen Krag, Gdr. i
Mørkholt, død 1874, 56 Aar gi.
Aleksander Hansen Krag, Gdr. i Stenderupskov, død
1897, 51 Aar gi., Søn af Hans Peter Aleksander Krag.
Johan Peter Aleksandersen Krag, Parcl. i Stenderup
skov, død 1882, 70 Aar gi. Søn af Aleksander Jensen,
Mørkholt.
Aleksander Jensen Krag, død 1897, 76 Aar gi. Søn af
Landboelsmand Aleksander Jensen, Mørkholt.
Slægten Kyed: Mads Sørensen Lumholt Kyed, død
1885, 76 Aar gi. Søn af Gdr. Søren Kyed, Nr. Bjært.
Slægten Klovgaard: Mads Jensen Klovgaard, Inds. i
Frydenborg, død 1854, 51 Aar gi. Søn af Gmd Jens
Christensen i Klovgaard, Henne Sogn, og Hustru Jo
hanne. Efterl. Enke Catrine Marie Jensdatter og fem
Børn, Johanne, Karen Marie, Jensine, Inger Marie og
Jens.
Jens Madsen Klovgaard, Tømrer og Fisker i Fryden
borg, død 1920, 68 Aar gi. Søn af Inds. Mads Jensen,
Klovgaard.
Slægten Lindegaard: Jens Christensen, Hjuler i Sten
derup, død 1865, 78 Aar gi. Søn af Hjuler Christen
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15.

16.

17.

18.

19.

Jensen og Hustru Anna Olufsdatter i Binderup. Efterl.
tre Børn, Dorthe Marie, Anna Marie og Christen.
Christen Jensen Lindeg aard, Hjuler i Stenderup, død
1895, 71 Aar gi. Søn af Hjuler Jens Christensen. Efterl.
Hustru Maren Jensen Enemark.
Slægten Maintz: Johan Mikkelsen Maintz, Arbmd. i
Stenderup, død 1892, 55 Aar gi. Søn af Arbmd. Mikkel
Sørensen Maintz i Hej Is.
Søren Mikkelsen Maintz, Arbmd. i Stenderup, død
1899, 69 Aar gi. Søn af Arbmd. Mikkel Sørensen Maintz
i Hejis.
Slægten Nørby: Svend Andersen Nørby, Landboelsmd.
og Træskomand i Mørkholt, død 1894, 63 Aar gi. Søn
af Landboelsmand Anders Hansen og Hustru Anne
Kirstine.
Hans Andersen Nørby, Gdr. i Viuf, fhv. Bødker i Sten
derup, død 1902. Søn af Landboelsmd. Anders Hansen.
Slægten Ludvig: Jens Petersen Ludvig, Inderst i Sten
derup, død 1840, 71 Aar gi. Søn af Daglejer i Middel
fart Peter Ludvig.
Iver Jensen Ludvig, død 1903, 79 Aar gi.
Søren Jensen Ludvig, død 1909, 81 Aar gi. Søn af Jens
Petersen Ludvig sammest.
Laurits Jensen Ludvig, død 1913, 87 Aar gi. Søn af
Indsd. i Stenderup Jens Petersen Ludvig.
Slægten Bygebjerg: Rasmus Nielsen Bygebjerg, død
1836, Søn af Niels Rasmussen.
Jørgen Lauritsen Bygebjerg, Arbmd. i Moshus, død
1880, 65 Aar gi.
Slægten Fønskov: Peter Petersen Fønskov, Husmd. i
Stenderup, død 1852, 45 Aar gi. Søn af Hmd. Peter
Nielsen og Hustru Maren Jensdatter. Efterl. Hustru
Mette Jesdatter og tre Børn, Peder, Jes og Jens.
Jes Pedersen Fønskov, fhv. Karl i Præstegaarden, død
1902, 64 Aar gi.
Peter Petersen Fønskov, Fisker og Husejer i Stende-
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20.

21.

22.

23.

rupskov, død 1915. Søn af Inds. Peter Petersen Fønskov
og Hustru Mette Hjarnø. Efterl. Enke Inger Marie
Juhl.
Jens Petersen Fønskov, Husejer i Stenderup, død 1882,
70 Aar‘gi.
Slægten Grejsen: Jep Petersen Grejsen, død 1892, 82
Aar gi. Søn af Arb. Peter Grej sen og Hustru i Sillerup.
Nis Jepsen Grejsen, Arbmd. i Stenderup, død 1906, 65
Aar gi., født i Sillerup.
Slægten Rødsgaard: Laurits Madsen Rødsgaard, L^ndboeler i Stenderup, død 1829. Søn af Gdr. i Buur Mads
Petersen. Efterl. to Børn, Mads og Else Marie.
Jens Christian Madsen Rødsgaard, Landboeler i Sten
derup, død 1831. Søn af Gdr. Mads Petersen, Buur.
Efterl. to Børn, Mathias og Else.
Mathias Jensen Rødsgaard, Landboelsmd. i Mørkholt,
død 1890, 82 Aar gi. Søn af Landboeler Jens Chr. Mad
sen Rødsgaard.
Slægten Schmidt: Hans Berthelsen Schmidt, Smed i
Stenderup, død 1810, 80 Aar gi. Søn af Landboeler i
Kolstrup-Stepping Berthel Hansen. Efterl. to Sønner,
Herman og Peter.
Herman Hansen Schmidt, død 1811, 37 Aar gi. Søn af
Smed Hans Berthelsen i Stenderup. Efterl. fem Børn,
Johannes, Hans, Peter, Anna Marie, Maren.
Hans Hermansen Schmidt, Smed i Stenderup, død
1872, 68 Aar gi. Søn af Smed Herman Hansen og Hustru
Anna Marie Jensdatter.
Niels Hansen Schmidt, Smed og Gmd. 1 Stenderup, død
1911, 74 Aar gi. Søn af Smed Hans Hermansen, Fens
bjerg.
Slægten Schmidt: Peter Thomsen Schmidt, Husmd. i
Stenderup, død 1865, 49 Aar gi. Søn af Smed Thomas
Olesen og Hustru Hedvig Christine Arensdatter. Efterl.
Enke Mette Wiesdatter og fem Børn, Niels, Peter, Hed
vig, Thomas Peter, Jes Peter, Mathæus Peter.
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24. Slægten Schnejder: Christen Nielsen Schneider, Dødgraver i Stenderup, død 1872. Søn af Skræder Niels
Christensen og Hustru Karen Clausen.
Claus Nielsen Schneider, Arbmd. i Stenderup, død
1872, 60 Aar gi. Søn af Skræder Niels Christensen og
Hustru Karen Clausen.
Mads Jensen Clausen Schneider, Arbmd. i Stenderup,
død 1880. Søn af Claus Nielsen Schnejder.
Niels Klavsen Schneider, død 1903, 65 Aar gi.
25. Slægten Skeem: Peter Andersen Skeem, død 1828.
Niels Andersen Skeem, Hmd., Vestermark, død 1897,
født i Rebæk 23. Novbr. 1819.
Peter Andersen Skeem, Landboeler, Vestermark.
26. Slægten Skovsende: Hans Petersen Skovsende, Inderst
i Stenderup, død 1840, 33 Aar gi. Søn af Smeden i
Skovsende, Sdr. Omme, Peter Nielsen. Efterl. Enke og
to Børn, Niels og Karoline.
Niels Peter Hansen Skovsende, Arbmd. i Stenderup,
død 1911, 74 Aar gi. Søn af Inds. Hans Petersen Skovs
ende.
27. Slægten Tørnæs: Laurits Hansen Tørnæs, Landboeler
i Stenderupskov, død 1836, 69 Aar gi. Søn af Gmd. i
Fønskov Hans Petersen. Efterl. Enke og fire Børn,
Hans, Karen, Marie og Peter.
Hans Lauritsen Tørnæs, Fisker i GI. Aalbo, død 1879,
57 Aar gi.
Peter Lauritsen Tørnæs, Fisker i GI.’ Aalbo, død 1902,
74 Aar gi.
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xim
Samkvem og Postgang i gamle Dage.
Ret naturligt har Stenderup med sin noget isolerede
Beliggenhed, omgivet af Vand paa de tre Sider af Sognet,
haft en noget besværlig landværts Forbindelse med Om
verdenen. Haderslev, hvortil man hørte i administrativ
Henseende, laa ca. 3y2 Mil borte, og usle Vejforbindelser
var der i hvert Fald, indtil der naaedes frem til Alfar
vejen ved Sjølund. Med den Tids Befordringsmidler kunde
der saaledes ikke være Tale om Transport af ret store
Fragter, hvorimod en Lystkøretur en sjælden Gang kunde
overkommes, naar en eller flere af Bønderne havde Ærin
de paa de offentlige Kontorer i Haderslev eller Handel
med Heste og Kreaturer, som de trak sydpaa. Inden 1864
kunde den nærmere liggende Kolding By ikke af Oplan
det saa godt benyttes til Handel m. m. Toldgrænsen ved
Sønderbro lagde der Hindringer i Vejen. Vi, der lever i
Bilernes, Flyvemaskinernes, Jernbanernes og Cyklernes
Tidsalder, har vanskeligt ved at forstaa, hvorledes alt
Samkvem med Omverdenen kunde foregaa i gamle Tider,
men for det første var Rejser og længere Ture rent mini
male, og dernæst kunde den Tids Folk bruge deres Ben,
lange Ture, som man nu kun kan tænke sig at køre,
kunde man dengang tilbagelægge til Fods. Endnu lever
der gamle Folk, soih kan fortælle om, at i deres Barndom
var der Mennesker, som spadserede f. Eks. til København.
I een Henseende har Stenderup dog haft Fordel af sin
nære Beliggenhed ved Vandet. Fra de ældste Tider har
Transport ad Vandvejen været kendt og brugt som den
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billigste. Brænde og Gavntræ fra de store Skove, hvad der
ikke blev brugt paa Stedet, er sikkert i det væsentlige
forsendt ad Søvejen til Forbrugsstedet. Herom vidner da
ogsaa de paa Kortet fra 1716 optagne to Udskibningsbroer
ved Lillebælt.
Helt op imod Slutningen af forrige Aarhundrede er
Bøndernes Produkter, som Korn og Mejerifrembringelser,
udskibet ved Løverodde og GI. Aalbo. Kornet gik i det væ
sentlige til Kiel og Flensborg, hvorimod store Fedesvin
samt Smør og Ost udskibedes og sejledes til Middelfart,
hvor en Købmand Tidemand var Storopkøber af disse Pro
dukter. Herom fortæller en Annonce i Kolding Avis for
28. Septbr. 1854 saaledes:
Det kgl. Ministerium for Hertugdømmet Slesvig har efter
Forstvæsenets Indstilling tilladt, at Udskibningsbroen ved
Løverodde Forstrand maa benyttes til Ind- og Afskibning
af al Slags Sæd og andre Varer imod Erlæggelsen af en
passende billig Kendelse til Broens og Sagens Vedlige
holdelse, hvorimod alle Skoveffekter afskibes frit. Hvilket
herved bringes til almindelig Kundskab med Tilføjende,
at angaaende Broens Benyttelse m. v. enhver forinden
har at henvende sig til undertegnede Skovrider.
Løverodde pr. Kolding, den 28. Septbr. 1854.
Hennings.
Ligeledes Personer, der skulde rejse enten til Konge
riget eller til andre Egne af Slesvig, har over GI. Aalbo
kunnet tiltræde Rejsen pr. Dampskib. En Bekendtgørelse
i Kolding Avis i Sommeren 1855 giver Besked om Tiderne,
idet det hedder: Dampskibet „Boreas“ afgaar fra Kolding
til Flensborg hver Torsdag Morgen Kl. 6 og retur fra
Flensborg Onsdag Morgen Kl. 8, anløbende fra Kolding
Stenderupstrand, Assens, Hardeshøj, Sønderborg, Flens
borg. Endvidere fortæller Avisen om Dampskibet „Vesper“,
der gik fra Flensborg til Horsens, anløbende GI. Aalbo den
28. Maj 1855, at der skete det Uheld ved GI. Aalbo, at to
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Baade, som befordrede 14 Passagerer ud til Damperen,
kæntrede ved, at Skibet ikke havde sagtnet Farten til
strækkeligt. Alle Mand, der bestod af indkaldt Mandskab,
faldt i Vandet, men reddedes alle igen paa det tørre.
Postgangen i Begyndelsen af Frimærkernes Tid, dvs.
før Midten af det forrige Aarh., foregik kun ad privat Vej
fra de større Provinsbyer og ud til Landsognene, saaledes
ogsaa her i Stenderup. Omkring ved 1850erne var Lille
Anna Post den, der besørgede Breve og Aviser fra Kol
ding og her til Sognet, ved Siden heraf drev hun en lille
Handel med Hvedebrød, særlig de saakaldte Snegle, som
hun tog med fra Kolding paa sin Postgang. Efter Anna
Post fortsatte hendes Søn Henrik Bramsen Forretningen,
først til Fods, senere, efterhaanden som Omsætningen
steg, kørte han med et Enspænderkøretøj. Han blev imid
lertid Invalid ved et Ulykkestilfælde, og hans Søn, den
nys afdøde Christian Bramsen Post, tog fat paa Postturen
omkring 1880 og fortsatte dermed, kun med kortere Af
brydelse, en lille Tid efter, at Kolding Sydbaner aabnedes
i Efteraaret 1911 indtil sin Død 1933. Efter at Christian
Bramsen begyndte, kørtes Ruten med lukket Dagvogn,
forspændt med to Heste, og nu besørgedes baade Personer,
PaJkker og Post; de sidste Aar kørtes Ruten med lukket Bil
ved Siden af Banen, og i Betragtning af, at Bramsen havde
besørget Turen til Kolding i omkring ved 50 Aar, var Sog
nets Beboere trofaste imod ham med deres Trafik lige ti
det sidste.
En Tid omkring ved 1860 gik der en anden Kvinde Bud
fra Stenderup til Kolding, vistnok særlig lejet af Beboerne
i den nordlige Del af Sognet. Hendes Navn var „Mariane
Post“, og i E. Bodenhoffs „Lyse Minder“ fra 1860 er hun
omtalt ret udførligt; her citeres et lille Uddrag deraf, som
i al sin stemningsfulde gamle Hyggelighed gengiver et
Billede fra det daværende Stenderups Postgang, forenet
med en fornøjelig Skildring af en af hine Tiders Stenderup-Originaler. Han skriver:
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Vi havde forladt Aabenraa og var falden nogenlunde
til Ro i vort nye Hjem, Stenderupstrand. Det var en Vin
tereftermiddag, Mørket havde allerede lagt sit Tæppe
over Skovridérgaarden, da vi hørte Postkonen stampe
Sneen af sine høj skaf tede Fiskerstøvler ude paa Stentrap
pen foran Entrédøren. Vi kendte hendes Stamp. Der var
for Resten heller ikke mange at forveksle hende med, eller
noget, som kunde friste til Fejltagelse. Skovridérgaarden
laa i den østlige Udkant af den ensomme Skov, lige op ad
Lillebælt. Nærmeste Naboer til Omgang boede en halv eller
hel Mil borte, og for Resten havde vi endnu ikke stiftet
Bekendtskaber blandt Omegnens Beboere. Den nærmeste
Købstad var Kolding, og den laa i en Afstand af to Mil.
Tilmed var Vejene dengang i en yderst maadelig Forfat
ning, saa vi kom der kun meget sjældent, ja, jeg tror
næppe, vi Børn endnu havde været der. Den dybe Ro,
som Skoven og Ensomheden altid forlene Egnen med, var
endmere forøget af Snefoget, som dækkede Jorden. Hørtes
Lyden af en Vogn paa Stenbroen, vidste vi, at det var vor
egen, som kom med Træ fra Skoven eller med Grus fra
Stranden til Havegangen eller Gaardspladsen. Stampede
fremmede Trin op ad Gaardstrappen, vidste vi, at det var
en Skovfoged eller en Skovløber, som kom i Forretningsanliggender til min Fader — eller „Post Mariane“, som tre
Gange om Ugen bragte Nyheder fra Verden. Nogle at
Egnens Beboere havde slaaet sig sammen og lejet hende
til denne Bestilling, ellers havde man slet ingen Post faaet,
med mindre man selv vilde hente den i Kolding. Mariane
var en høj, mandfolkeagtig Dame. Hendes Holdning var
rank som en Mønster-Garders; men jeg tror, denne stolte
Rejsning væsentligt var fremkaldt af, at hun paa Hovedet
altid bar en Kurv, hvilende paa en Læderkrans, der lig
nede en Blodpølse, hvis Ender var forenede. Kurven inde
holdt Smaapakker, som enten vare komne med Posten,
€ller Smaaindkøb, hun havde besørget for sit Klientel. De
tre Dage om Ugen, hun viste sig, vare sande Festdage, og
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hun selv var vor svorne Veninde. Hendes stærkt fregnede
Ansigt var — maaske foranlediget ved hendes barske Livs
førelse, thi det var ingen Spøg saadan i al Slags Vejr at
vandre fire Mil med en Kurv paa Hovedet — prydet med
et graat Hageskæg, som hun ved højtidelige Lejligheder
barberede af; hun lod Kniven med det samme tage en
Trekant midt i Panden, hvilket bevirkede, at hun daglig
saa ud, som om hun altid trængte til at barbere sin Pande.
Smuk var hun ikke, og hendes Ægtehalvdel med det for
bavsende Navn „Hr. Sieberkrupp“ endnu mindre. Han
levede af hendes Naade og sad i Kakkelovnskrogen i deres
lille Fattigmandshus med sløve Øjne og hængende Underkjæbe, medens det kunde hænde, at hun sad fast i en Sne
drive, saa hun bogstaveligt talt maatte graves ud. „Vi
var saa smukke, vi to“, fortalte hun os Bprn, „saa Folk
de sagde, at aldrig var saa skønt et Par gaaet op ad Sten
derup Kirkegulv som min Mand og mig, da vi stod Brud
gom og Brud“. Saa knejsede hun endnu mere, medens
hendes Tilhørere hemmeligt skubbede hinanden i Siderne
og forgæves søgte Resterne af den Skønhed, som sikkert
aldrig havde eksisteret uden i hendes egen Fantasi.
Senere, da Postvæsenet selv bragte Posten ud paa Lan
det, fordeltes Breve og Aviser fra Bjært Kro en Tid, hvil
ket dog afløstes af et Brevsamlingssted i Stenderup By,
som Lærer Bergs Hustru bestyrede. Hermed naar vi op
imod Nutiden med sit mere bekvemme System, Kolding
Sydbaner med Station i et Hjørne af Sognet aabnedes i
Efteraaret 1911, hvorfra der nu gaar Postbud ud til hvert
Hjem, hvortil der er Forsendelser.
I dette Afsnit bør tillige nævnes en Præstation, som
Folk i vore Dage slet ikke kan forstaa kunde udføres af
en Kvinde. Hvor sætter det ikke Respekt og Beundring om
ældre Dages Flid og Slid for at opretholde Smaahjem
uden at gaa til Offentligheden og forlange Hjælp. I 51 Aar
tog Anna Bramsen til Kolding med Landbrugsfrembringelser fra Stenderup og solgte disse omkring i Gaardene
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i Kolding, senere paa Torvet, efter at Torvehandelen var
begyndt.
Vi lader en Datter af Anna Bramsen fortælle os om,
hvorledes den lange Arbejdsdag formede sig for denne
flittige Kvinde:
Moder, der var født 9. December 1840 og stammede fra
Horne ved Faaborg, kom ud at tjene i 11 Aars Alderen. I
flere Aar fik hun ingen Løn, men lidt Tøj og Fodtøj, som
var Løn dengang, Penge var det smaat med, men til Gen
gæld var Tøjet, de fik, noget, der var Hold i. Moder kom
her til Stenderup fra Fyn som 18-aarig og blev i 22 Aars
Alderen gift med Fader, Thomas Bramsen, der var Ar
bejdsmand. I Hjemmet kom der ni Børn, hvoraf dog et
Par døde som smaa. Faders Dagløn var ikke ret stor, 2
Mark, dvs. 66 Øre om Dagen; i de senere Aar blev det dog
til 1 Kr. og Kosten, men det forslog jo ikke meget til saa
mange Munde. Moder søgte da at tjene noget ogsaa, hun
plukkede Bær og gik til Kolding og solgte dem, efterhaanden tog hun de andre Koners Bær med ogsaa. Det be
gyndte nu at give lidt Fortjeneste, Forretningen greb om
sig og kom til at omfatte Frugt, Æg, Smør og Ost og hvad
hun i øvrigt kunde faa at handle med. Disse Varer blev i
mange Aar baaret i to Kurve i et Aag over Skuldrene samt
en Kurv paa Hovedet, hvilende paa en Krans. Jeg har
aldrig hørt, at den nogensinde faldt ned. Moder var fra
sin Ungdom vant til at bære Mælkespanden paa Hovedet,
hvad ikke var ualmindeligt dengang, naar de havde været
ude at malke. Hun fortalte, at hendes Madmoder sagde
til hende: Du skal ikke gaa med dine ledige Fingre, men
håve en Strikkestrømpe i Haanden, naar du skal ud at
malke. Det lyder næsten utroligt, men jeg har selv set,
at det kan lade sig gøre.
Moder gik jo saa til Kolding i mange Aar og bar sin
Byrde, hvad ogsaa andre Koner her fra Sognet gjorde;
hun var altid ved godt Mod, men naar det var Snevejr,
kunde hun somme Tider klage over, at Kurvene slæbte i
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Sneen. Siden blev der Raad til en Trækvogn, og saa slog
hun sig sammen med en anden Kone og trak Vognen i
Fællesskab. Vejene var jo ikke saa gode dengang, her fra
Stenderup til Kolding gik den ned igennem Aalry, og gamle
Smed Tule hjalp dem tit med at skubbe paa Vognen, til
de kom oven for Bjerget, som de kaldte Tules Bjerg. Vi
Børn maatte tit med for at skubbe paa Vognen, til den kom
oven for Bjerget. Vejen gik da om forbi Agtrup Kro og
kom ud oven for Byen. Den Vej var ikke god, men naar
de kom til et Hus ved Vejen, hvor der nu er Savværk, fik
de et lille Hvil og tørre Strømper paa, hvis det var nød
vendigt. Det skete ofte, at de kom op at køre med en af
Bøndernes Vogne, der kørte til Staden, saa blev Træk
vognen bundet bagi, eller de sad og holdt den; derved
kunde det ske, naar de kørte ned ad Bakke, at det gik for
rask, saa Sagerne i Trækvognen faldt af paa Vejen i Far
ten, og de maatte da standse og samle op. Vejen gik i Be
gyndelsen ned igennem Dalby Mølle, senere blev den nye,
nuværende Vej anlagt. Naar Sagerne var solgt i Kolding,
var Moder glad for at komme hjem til Flokken og give
den lidt Pasning. Sidenhen blev der Raad til at leje en
Vogn, hvilket betød en stor Lettelse. Der var nu blevet
faste Torvedage Tirsdag og Fredag, hvilket ogsaa var en
Lettelse, at kunne sidde paa Torvet i Stedet for at gaa
rundt i Gaardene med Varerne.
Moder var en af de første, der handlede paa Kolding
Torv, hun handlede i 51 Aar, siden overtog hendes Sviger
søn Forretningen. Moder bagte ogsaa Franskbrød, søm
solgtes i Kolding. Før der kom Slagter til Byen, slagtede
hun Svin og solgte Medisterpølse og anden Slagtemad paa
Torvet. Moder havde, mens vi var smaa, haft en svær Syg
dom, som havde gjort hendes højre Arm stiv i Haandleddet og Fingrene krumme, hun kunde derefter ikke faa
Armen ud fra Kroppen. En Ting var Moder bange for, og
det var Gæld; hun var meget sparsommelig, hvad vi ogsaa
fik lært, og hvad vi ogsaa fik at føle. Naar vi havde en
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Gris at slagte, mens vi var Børn, skulde den altid vare
Aaret ud, og det var kun smaa Flæskegrever, vi fik, Fader
skulde jo have mest, men for at der ikke skulde blive alt
for megen indbyrdes Uenighed mellem Børnene, blev det
ordnet saadan, at den ældste skulde tage først den Greve,
han nu syntes var størst, og dernæst efter Alder. Brød
dyppet i Fedt kunde vi faa nok af, men ikke mere Sul. Vi
ældste Børn hørte altid tale om, at Rugmelet var saa dyrt,
og der skulde saa meget til. Naar Moder havde sat Brødet
i Ovnen, sagde hun altid: I Jesu Navn og slog et Kors med
Fingeren, før hun satte Ovnfjælen for, det havde hendes
Moder ogsaa gjort; hun skar ikke Hul paa et Brød uden
først at ridse et lille Kors med Kniven. De gamle havde
lært at skatte Brødet, og vi Børn saa til med Ærbødighed.
Een Ting hørte vi aldrig Tale om, det var Arbejdsløshed.
Fader var engang syg og arbejdsudygtig et helt Aar, og
Moder maatte da selv tjene Føden til Familien, der var
jo hverken Sygekasse eller anden Hjælp at faa, men det
gik godt uden at lave Gæld. En Ko havde vi, som fik sin
Føde paa Vejkanten, saa den ydede jo ogsaa sit Bidrag til
Familiens Underhold, den fik hverken Kraftfoder eller
Roer. Moder var Enke i 40 Aar, der var to ukonfirmerede
Børn, da Fader døde, hun talte tit om sit gamle Hjem paa
Fyn, hendes Forældre naaede at holde Diamantbryllup,
saa det var en gammel Slægt. Et Aarstid før Moder døde,
havde hun den Glæde, at hendes Søstersøn, Kunstmaleren
Frits Syberg, besøgte hende, hun havde ikke set sin Søsters
Børn i 53 Aar, saa hun var meget glad ved Besøget Moder
døde den 30. Juni 1933, 921/2 Aar gammel; hun var aandsfrisk, men i de sidste Aar vilde Benene ikke rigtig gøre
deres Skyldighed. Hun kunde have faaet sin Aldersrente i
32 Aar, men hun sagde altid: „Herren har selv sørget for
mig“. Hun vilde ikke have andres Penge ufortjent, hun
vilde have følt det, som om hun havde mistet Troen paa
Guds Omsorg. Vi mistede en kær og god Moder.
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XV

Sognets Styrelse gennem Tiderne.
Styrelsen af Sognets forskellige Anliggender har igen
nem Tiderne undergaaet adskillige Forandringer, og dog
kan man sige, at i det væsentlige er det de samme Grene,
der styres af Institutioner med andre Navne. I ældre Tid,
da de gamle paa Traditioner byggede Landsbyforfatninger
var raadende, styredes Sognets Anliggender af Bylavet, og
paa Grandestævnet i Byens Midte af gjordes alle Sager,
der angik det heles Ve og Vel. Byens „Vider og Vedtægter“
eller Tingsvidner, som de ogsaa her kaldtes, afgav en
Grundlov, hvorefter alle havde at rette sig, og der taaltes
heller ikke ret megen Indblanding udefra. Selvstyret var
udpræget i Sammenligning med vore Dages Kommune
styre, der jo i alt væsentlig sker gennem Love og Cirku
lærer fra Centraladministrationens Kontorer.
For 150 å 200 Aar siden begyndte ovennævnte gamle
Styreformer at svinde og Styret udefra at liste sig ind. I
disse Egne skulde der nu vælges et Udvalg af Sognemænd,
der kaldtes Tolv-Mænd eller i mindre Byer Seks-Mænd,
efter Regler, der fastsattes gennem Kirkevisitatoriet i Ha
derslev. I en „Instruction for samtlige Kirke-Officialer i
Haderslev Amts Provsti District af 1785“ fastsattes, au
disse Seks-Mænd vælges af Sognets Gaardmænd iblandt
Menigheden, uden at Præsten eller Kirkeværgerne tager
Del i Valget, som foretoges under Distriktets Ridefogeds
Ledelse, og de valgte give ham Haandslag paa deres Ære,
Tro og Love, at de troligen vil forrette alt, hvad dem til
kommer. Deres Tjenestetid er tre Aar, og hvert Aar afgaar
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en tredie Del, de entlediges i Ugen efter Misericordia
Domini (2. Søndag efter Paaske). Det hedder endvidere,
at disse Seks-Mænd for alting skulde føre et christeligt,
ærbart, stille, ædrueligt og deres Embede anstændigt Lev
ned og derved foregaa de øvrige Sognefolk med et godt
Eksempel. Præsten er selvskreven som Formand for Ud
valget, og deres Opgave er i Forening med Kirkejuraterne
at varetage Kirkens og Skolens Sager i alle Maader holde
Opsyn med hertil hørende Jorder og Bygninger, sørge for,
at Lønninger og Naturalpræstationer bliver rigtigt leve
rede og udbetalt, forvalte Sognets Fattigvæsen samt be
sørge Regnskab ført over alle disse Ting. Det ældste Regn 
skab, der findes over Fattigvæsenet, gaar tilbage til 1807,
og Titelbladet paa Regnskabsbogen lyder saaledes: „For
tegnelse paa Indtægt og Udgivt af Fattigkassen siden den
ødelæggende Ildebrand 1807 — 27. Juni“.

Fortegnelsen findes paa næste Side (Side 240).
Naar der i dette Regnskab er Tale om rige Gaver, da
stammer disse fra Korn og Naturalier indsamlede 1 andre
Landsdele i Anledning af Byens Brand. Det samlede Regn
skab omfatter ogsaa af samme Grund en noget større Sum
end sædvanligt, og den Tid, det gælder, er ligeledes paa
Grund af Branden unormalt, idet det gælder iy2 Aar.
Styrelsen af Fattigvæsen og Skolevæsen gaar efterhaanden over til et Udvalg, der kaldes Fattigforstanderskabet, stadig med Præsten som Formand, hvilket bestaar,
indtil Landkommunalloven af 1867 træder i Kraft. Af In
teresse kan det her være at se et Regnskab over Sognets
Fattigudgifter i Slutningen af den ældre Periode, inden
ovennævnte Lov af 1867 begynder at virke, og vi ser paa
Aaret 1865. Indtægten har her været 1148 Rdl., hvoraf 1136
Rdl. er indkommen ved Udskrivning paa Beboerne efter
Sætningsregistret og 12 Rdl. i Afgifter ved afholdte Danse
gilder. Udgiften, 1168 Rdl., er afholdt til forskellige Formaal ved Fattigplejen. Anførselen af disse to Regnskaber
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INDTÆGT

UDGIFT
Rdl

240

Kassens reddede Behold af 1806 til 1807
27. Juni................................................................
Af Kirkeblokken...............................................
Af Jens Boendgaard for hans Kones lyk
kelige Tilbagekomst fra Kiøbenhavn ..
Af den kongel. Amtstue til Korn.............
Brødepenge af Peter Bundesen...............
Qvartals Penge hvis Sum qvartaliter be
løb sig 9 rd 47 Sk bleve For Juli og Oktober Qvartal 1807, deslige for Jan. Qv.
1808 ikke uddelte, fordi Sognets Fattige,
af de Trængende til undte rige Forraad
af milde Gaver i Penge. Korn m. m. til
Nødtørft med Underhold bleve forsynede.
Men den ene af dem som havde konkureret til Fattigkassen, uden Arvinger her
i Sognet — døde — og 3 af de brandlidte sig vægrede i Fremtiden at betale
deres Bidrag — da tabte Fattigkassen
21 Ski. Indtægtssummen er altsaa i Fremtiden kun 9 rd 26 Sk. For de resterende
3 Qvartaler Juli — Oktober — Januar —
April Qvartal 1808 ..........................................
3die og 4die Qvartal — Juli og Oktober.
Af Kirkeblokken .............................................
Summa..
Udgift.

i Behold.

Ski

16
13

32
31

1 1 „
67 [ 38>/2
2 j „
।

:
i
]
!
I
i
j

I

।

'
I

I
28
9
19
19

30
26
4
1

177
152

I8V2
42

24

241/2

Rdl

Maren Knuds...................................................
Marie Jurgens...................................................
Klaus Christoffersen......................................
Kristian Fynboe...............................................
Peter Petersen..................... .............................
Mogens og Maren Ericki..............................
Maren Knuds — Ligkiste ..........................
12 Fattige af Fattigblokken til Nytaarsgave
3 Qvartaler indkasserede Sum.................
Klaus Christophersen.....................................
Dorthe CaptainsSygdom 24 Sk Husleje 1 rd
Tillæg af min Kasse til 3 Fattiges Qvar
tal hvert Qvartal for enhver 24 Sk altsaa i 3 Qvartaler.............................................
Af de fra Amtstuen sendte til Korn ...
2den Qvartal for indeværende Aar........
Tillæg af min Kasse ut supra...................
Maren Jurgen — hendes Sygdom...........
Husleje for Dorthe Captain........................
Peter Staugaard for Maren Rytters —
Ligkiste............................................................ .
3die og 4die Qvartal for dette Aar . ..
Tillæg af min Kasse......................................
Til Claus Christophersens — Ligkiste ..
En Enke ..............................................................
12 Fattige til Juul af Kirkeblokken ....

Summa.

I

Ski

1 I „
1 ! „
1
2
„
24
1
4
„
7
24
28
30
„
24
24

,
'
'

i

4
54
9
1
„
1

4
19
1
2
1
5

24
30
26
24
24

4
24
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Stenderup 1808, d. 31. Decbr.

J. Chr. Jessen, Præst. Jep Hansen Beck.

JesTøgesen. Thomas Lauesen. Peter Bendtsen. L. M. Uldall.

C.L. Zoega,

fra 1807 og 1865 angaaende Fattigvæsenet viser bl. a.,
hvorledes Midlerne skaffedes til Veje, særlig i det ældste
mest ved frivillige Gaver, medens det sidste hovedsagelig
er sket ved Ligning.
Ved Patent af 31. Marts 1860 oprettedes ved Siden af den
egentlige Fattigkasse en Understøttelseskasse, kaldet den
frie Fattigkasse, der administreredes af Præsten og to
Medlemmer. Denne Institution, der tilsigtede at hjælpe
Trængende, uden at Hjælpen fik Fattighjælps Karakter,
bestod indtil Lov af 4. Maj 1907 om Hjælpekasser og den
senere Lov af 29. April 1913 igen afløste denne. Til en Be
gyndelse havde denne Kasse kun de Midler til Raadighed,
som indgik af Tavlepenge og Klingpung i Kirken samt
Bøder af forskellig Art. Disse Summer var kun smaa og
laa omkring ved 30 Rdl. aarlig, men efter nogle Aars For
løb, omkring 1870, begynder Kommunekassens Tilskud at
supplere Kassens Midler, ganske vist kun med beskedne
100 Rdl. til at begynde med. Disse Tilskud voksede imid
lertid gradvis, saaledes at ved Hjælpekassens Virksomheds
Ophør 1933 var Kommunens Tilskud vokset til omkring
2000 Kr. aarlig.
Nedenstaaende er en Indberetning anført angaaende
Fattigvæsenet 1862, indsendt af Pastor Johs. Petersen.
Han skriver:

Paafaldende nok findes der ingen Legater eller Stiftel
ser her i Sognet, uagtet der er tilstrækkelig Grund til at
antage, at der i en Egn som denne vistnok til enhver Tid
har været en Del velhavende Folk. Fattigvæsenet bestyres
dels i Overensstemmelse med Fattigvæsensanordningen
af 29. Decbr. 1841, dels, og navnligen hvad det officielle
angaar, efter det for Stenderup Fattigarbejdsanstalt i
Særdeleshed gældende Regulativ af 20. Juni 1843. For
Tiden underholdes paa nævnte Anstalt 21 Personer, dels
Ældre, dels Yngre og dels Børn, som alle saavidt muligt
holdes til ordentlig Beskæftigelse, medens Børnene flitti16
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gen besøge Skolen og forelejes paa christsømmelig Maade.
Udgifterne til Fattigvæsenet har i det sidst forløbne Aar
udgjort 997 Rdl. 9 Sk.
Petersen, p. 1.
En Kontrakt med Bettelfogden i Stenderup fra 1825 vi
ser, at Vagabonderingen og Tiggeriet dengang har været
drevet kraftigt, formentlig til stor Ulempe for Sognets Be
boere, siden der ansættes en Embedsmand til at holde
Uvæsenet nede. Man høre, hvorledes en saadan Embeds
mand lønnes, og hvad hans Pligter er:

Imellem underskrevne Sogneforstandere og Bettelfogden
Morten Anckersen har hidtil bestaaet og bliver nu herved
i Følge det høje Kongl. Amtshuses Bekjendtgørelse af 28.
Febr. d. A. oprettet efterstaaende Accord.

§ 1.
Bettelfogden Morten Anckersen skal for Fremtiden, som
ogsaa hidtil er sket, gaa omkring i det ham anviste District, som er Stenderup og Varmarck Byer, samt ogsaa de
mange i Sognet adspredt liggende Udflytter-Gaarde og
Huse, for at paagribe de Betlere og mistænkelige Personer,
han støder paa, og at bringe dem til Sognefogden. Paa
denne sin Forretning skal han nøjagtig og uden Forsøm
melse anvende al sin Tid, og skal han være pligtig paa
Forlangende at følge med Sognefogden og Helligdags
fogderne, naar Kroen eller andre Huse skulle visiteres, og
overalt hvor deres Nærværelse, for at overholde Orden,
forlanges og behøves.
§ 2.
For disse Pligters Opfyldelse skal ovennævnte Bettelfoged nyde efterstaaende aarlige Emolumenter. 1. Frit
Huusværelse for sig og Familie. 2. 12 Skp. Rug og 12 Skp.
Byg. 3. I Penge 3 Rdl. courant. 4. 4 Læs Brænde, og des
uden skulle ham 4 Læs, som han selv anskaffer, frit hjemkjøres fra Skoven. 5. Til Juul et Brød af hver Gaard i
Sognet og ligeledes noget Flesk og Kjød, saaledes som han
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hidtil har faaet. 6. Til Paaske nogle Æg og Gryn af hver
Gaard, saaledes som han hidtil har bekommet, og hvor
med han har været tilfreds. 7. Desuden har han som hidtil
havt en god og passende Betaling for at kaste Grav til
Lig, hvilket Arbejde han ogsaa for Fremtiden kan beholde.
8. Og endelig erholder han i Overensstemmelse med det
høje Kgl. Amtshuses Bekjendtgørelse af ovennævnte Dato
4 Ski. for hver Omløber, han bringer til Sognefogden.
Saadan Accord love undertegnede til begge Sider nøjagtigen at holde, bedende at det høje Kgl. Amtshus naadigst ville approbere samme.
Stenderup, d. 17. April 1825.
Underdanigst
Petersen p. 1.
Hidtil er kun anført Udgiften til Fattigvæsenet. Af andre
Kommuneudgifter maa nævnes Skolen, der for ca. 100 Aar
siden klarede sig med mærkelig smaa Udgifter i Kontan
ter. Læreren fik 100 Rdl. og Brændsel for 20 Rdl. til Sko
lens og eget Brug. Reparationer paa Skolebygningen beløb
sig til ca. 30 Rdl. aarlig, det var alt, Resten til Lærerens
Underhold ydedes i Naturalier. Til Vejvæsenet ser man
kun ganske smaa Beløb anført, Vedligeholdelse af Broer er
egentlig det eneste kontante Udlæg; alt i øvrigt, Kørsel,
Haandarbejde og Materiale, leveres in natura.
Efter Landkommunalloven af 1867 glider vi ind i nye
Administrationsmetoder, alle de forskellige Grene af Kom
munens Styrelse lægges i Hænderne paa Sogneraadet. Præ
sten, der hidindtil har været Førstemand i Sognestyrelsen,
glider nu helt ud og erstattes af en Formand valgt af
Sogneraadet.
Valget af Sogneraadet, hvis Medlemsantal her i Stende
rup har været 9 Mand til Dato, foregik i Begyndelsen saa
ledes, at de Højstbeskattede i en særlig Vælgerklasse valgte
Sogneraadets større Halvdel, medens samme Vælgere der
efter sammen med den almindelige Vælgerklasse deltog i
Valget af den mindre Halvdel til Raadet. Ved Lov af 20.
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April 1908 forandredes Valgmaaden imidlertid saaledes, at
al privilegeret Valgret bortfaldt, og hele Sogneraadet væl
ges derefter af alle Sognets Beboere i een Vælgerklasse.
Efter Sogneraadenes Indførelse med en samlet Regnskabs
førelse for alle Grene bliver der lettere Overblik over Kom
munens Økonomi. Af Interesse kan det derfor være at se,
hvad Sognets Udgifter og Indtægter har været for 63 Aar
siden, og hvad de nu er løbet op til.
1871

Indtægter.
Rdl

1. Renter af Kapitaler
4
2. Indtægter af faste i
Ejendomme........
372 92
3. Refusioner til Kom. i 78
4. Forbrug af Activer 112 !
5. Paalignede Skatter | 4190
6. Kendelser efter Næ।
ringsloven...............
57 |
7. Andre Indtægter .. । 99 |

Summa....
Udgift. ...

Udgifter.
Rdl

Ski

78

43
48
45

50
85

Ski

1. Rente og Afdrag paa
Laan.....................
829 ; 00
2. Fattigvæsenet......... 1016 48
3. Skolevæsenet........... 1183 39^2
4. Vejvæsenet ......
592 93
5. Brandvæsenet.........
7 29
6. Amtsfattigkassen
og Sogneraadet .. 1 35 88
7. Andre Udgifter....
895 i 3
8. Forskud ..................... ' 56 13

4916 ) 57
4616 | 25M2

Beholdning.... ; 300 31’/2

!

i

Summa. ... 4616 25^2

Balancesummen for Kommunens Regnskab for Aaret
1932—33 var ca. 100,000 Kr., hvilket vil sige en Tidobling
af Midlerne til Kommunens Bestyrelse i Løbet af de
nævnte 63 Aar. Her anføres kun Fakta, da dette Skrift
ikke er tænkt som kritisk optrædende i nogen Henseende.

Legater i Sognet.
Gdr. Poul Mikkelsen og Hustrus Legat paa 10,000 Kr.
Renterne heraf anvendes til trængende Enker.
Pastor J. O. Olsens Legat paa 1000 Kr., hvoraf Renten
anvendes til fatige Konfirmanders Beklædning.
Cand. jur. Jes Thygesens Legat paa 23,000 Kr. Renten
heraf anvendes til Sundheds- og Renligheds-Fremme i
Sognet.
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Cand. jur. Jes Thygesens Legat paa 400 Kr., hvoraf Ren
ten anvendes til Bogpræmier for flittige Skolebørn.
Læge Carl Petersens Legat paa 4900 Kr., hvoraf Renten
anvendes til trængende Enker, og kan bruges til Oplæring
af Elever i Landhaandværk.

Sognets Vejnet.
Den allerførste Oprindelse til Vejene i Stenderup maa
tages saa langt tilbage i Tiden som til, da Oldtidens Jæ
gere og Fiskerfolk kom til disse Egne for at søge Føden i
de store Skovstrækninger, der dengang dækkede hele
Omegnen, og i de mange Bugter og Vige det omliggende
Vand skærer ind i Halvøen Stenderup. Dette Oldtidsfolks
Færden fra Boplads til Arbejdssted har efterladt de før
ste Stier, der efterhaanden som Landet opdyrkedes, og
Bonden agede sit Korn i Hus, samt drev sin Hjord af Hus
dyr fra Bopælen i Byen til Fællesgræsningen i Skovene og
Ævreds Græsningen paa de dyrkede Agre efter Høstens
Tilendebringelse udvidedes mere og mere til at ligne det
Vejnet, der nu gør Tjeneste. Den fede Lerbund, der ken
detegner hele Sognet, samt Stedets Fattigdom paa Sand,
Grus og Sten tjenligt til Vej fyld, har besværliggjort Ar
bejdet med at skaffe nogenlunde Bund i Færdselssporene.
Man har da sikkert i ældre Tider, i udstrakt Grad gjort
Brug af Stedets Rigdom paa Trævækst til Opfyldning af
de mest brugte og mest ufremkommelige Veje, den saakaldte „Vaasning“ og har dermed klaret sig med Vejma
teriale til i Forbindelse med, hvad der af Grus og Sten
kunde hentes fra Forstranden, helt op imod vore Dage at
skaffe fremkommelige Veje. Efter at Loven om Kystfred
ning kom, er der saa godt som helt lukket for Fremskaf
felse af Vejmateriale i selve Sognet, og næsten alt saadant
hentes nu ude fra.
Betragter man det gamle Sognekort over Stenderup fra
1716—17, vil man lægge Mærke til, at Vejnettet i det væ
sentlige er som nu, kun at de fra Byen udstraalende Veje
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alle ender ved Skovgrænsen, for herfra at fordele sig i
Spor rundt i Skovene, senere efter Rydning af Skovpar
tierne Stenderupskov og Skibelund er Vejene her ført helt
ud til Stranden.
Af Veje, der førte videre ud til Forbindelse med Omver
denen, har Vejen til Haderslev sikkert været den mest
brugte, da Sognet hørte til Haderslev Amt. Nævnte Vej
fører endnu over Binderup, Taps som den nærmeste, men
skal — efter ældre Folks Sigende, tidligere have gaaet
ud her fra Sognet, ad den nu nedlagte „Bækkevej “ over
Bjært Strand til Binderup og derfra videre.
Tidligere er her i Skriftet berørt noget om, at der fra
Stenderup-Bjært til Haderslev, i ældre Tid var en nær
mere Forbindelsesvej, der gik over Hejlsminde til Ha
derslev, og hvad er vel egentlig mere naturligt, naar man
tænker sig den lange og besværlige Omvej over Skamlingsbanke Højdedraget. — Taps-Aller til Haderslev, da i
Stedet for lade Vejen gaa Øst om, langs Foden af Skamling og Binderup Bugt over Hejlsminde til Købstaden.
Forbindelsesvejen med Kolding har i Tiderne haft min
dre Betydning, fordi denne By laa i Kongeriget med Told
grænsen imellem sig og Slesvig, først efter 1864, da Kol
ding blev Egnens Købstad, gik Trafikken den Vej. Amts
landevejen, der nu gaar til Stenderup Bygrænse, og nu
forlænges igennem Byen, gik indtil 1902 kun til Agtrup.
Indtil da var der en ret besværlig Forbindelse fra Sten
derup til Agtrup By. Sognevejen gik da ret ud til Utzons
Mølle, hvor den i en skarp Vinkel drejede i Syd ned ad
Bakken til Engdraget ved Aalry, hvor den atter foran
drede Retning imod Vest, indtil den gik sammen med den
nuværende Landevej ovenfor Aalry.
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XVI

Aarstal for Sognets Institutioner og
Foreningers Tilblivelse.
Stenderup Sogns Sygekasse oprettedes 1. Oktober 1872,
væsentlig paa Initiativ af Sognepræsten Pastor Olsen og
Gdr. Fr. Petersen, Varmarkgaard. Kassen blev statsaner
kendt 1. Juli 1901.
Begravelseskassen oprettedes Aar 1901.

Sygeplejeforeningen stiftedes Aar 1896.
Telefonselskabet dannedes 1897 som en Forening, der
kun omfattede Stenderup Sogn, hvilken Stilling den sam
men med nogle omliggende Sogne har bevaret til Dato,
trods landsomfattende Selskabers Forsøg paa at opsluge
den.

Elektricitetsværket oprettedes 1909, er siden udvidet
meget og omfatter nu hele Sognet samt en Del af S. Bjært
Brugsforeningen i Stenderup By stiftedes Aar 1891 og
dreves de første Aar i Gammelhjem, hvor der tidligere
var Købmandsforretning.

Stenderup-Bjært Sognes Hestef or sikringskasse oprettet
Aar 1857.
Stenderup Andelsmejeri begyndte sin Virksomhed 1.
November 1894 paa nuværende Plads, før den Tid havde
der i nogle Aar været drevet Andelsmejeri, og før dette
igen Fællesmejeri paa Catrineberg. Mælkemængden var
til at begynde med ca. 5000 Pd. daglig, nu er den oppe paa
det tre a fire dobbelte.
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Stenderup-Varmark Pumpelag oprettedes 1923. Pumpe
lagets Formaal er, i Fællesskab at foranledige Vandstan
den sænket i den store Engstrækning, der skærer Sognet
i to Dele, og hvis Areal andrager op imod 300 Tdr. Ld. De
stærkt vandlidende Enge, der i Bonitet er af udmærket
Beskaffenhed, blev af det dannede Pumpelag forsynet
med Afvandingskanaler og Diger, samt Vindmotor med
Snegl, der senere tilføjedes en Diesel Hjælpemotor med
hollandsk Pumpe, saaledes at man nu stadig er Herre
over Vandstanden i Engene. Kulturtilstanden er herved
forbedret saaledes, at der nu høstes baade større og mere
værdifulde Afgrøder end forhen, navnlig er Engene nu en
stor Støtte i tørre og regnfattige Somre. Til Arbejdets Ud
førelse optoges et Laan paa ca. 70,000 Kr.
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XVII

Notitser angaaende Krigen og

Fredsslutningen 1864.
Kold. Avis 5. Novbr. 1864. Hvad der meldes fra Køben
havn angaaende Grænsereguleringen, hedder det i
„Nordsi. Td?‘ stemmer overens med en for kort Tid siden
i et Pariserblad indeholdt Meddelelse. Grænselinien har
faaet Skikkelse af en stump Vinkel, ved begge Have sæn
ker den sig til Fordel for Danmark ned til Vester Vedsted
og Hej Isminde, medens den i Midten strækker sig op til
Vamdrup ved Kongeaaen. Hvad der kunde bevilges Dan
mark i Overensstemmelse med Præliminærerne, har det
opnaaet, navnlig Besiddelsen af Halvøen Stenderup. An
det Sted bemærkes, at Halvøen Stenderup er af stor mili
tær Værdi for Danmark at beholde, for sin Beliggenhed
ved de fynske Kyster.
Efter Krigen 1864, da de otte slesvigske Sogne skulde
anbringes under dansk Styre, gav dette Problems Løs
ning Anledning til adskillige Adresser, Protester og Mø
ders Afholdelse. Ribe Amtsraad ønskede i høj Grad, at
den fra Slesvig i Kongeriget Danmark indlemmede Del,
henlagdes under Ribe Amt som en Erstatning for de saakaldte vestslesvigske kongerigske Enklaver m. m., der hid
til havde hørt under Ribe Amt, men ved Fredsslutningen
tillagdes Slesvig. Herimod protesteredes der kraftigt fra
Beboerne i de omhandlede otte Sogne, og som det senere
viste sig med Held. Endvidere var der i den sydlige Del
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af Vejle Amt rejst en Stemning for, at det ved Plakat af
21. Juni 1794 nedlagte Koldinghus Amt oprettedes paany
med Tilslutning af Brusk, Elbo, Holmans-Jerlev, Nørvang,
Tørrild, Andst og Slaugs Herreder samt de forannævnte
otte slesvigske Sogne. Dette skete altsaa heller ikke.

P. Eliassen skriver i „Vejle Amts Aarbøger“ om Udsmug
ling af Stude fra Danmark i Krigsaaret 1864, fortalt af
Studekongen Peter Ingversen, Elisabethsminde. Folk
nordoppe pressede paa, for at vi skulde tage de købte
Stude, men vi maatte ikke komme ud af Landet med dem,
det var jo forbudt af de fremmede Tropper. Sydpaa var
Køberne gridske efter Studene, saa vi omtrent kunde faa
for dem, hvad vi vilde have. Saa var det, at vi svømmede
Studene over Kolding Fjord. Det gjaldt om at være snilde
og snarraadige. I Holdvis bleve Studene bundne til Baadene, og i hver Baad sad der en Mand parat med en Økse
for at kappe Tovet, hvis der skulde vise sig Ugler i Mosen.
Blev Rebet hugget over, var vi sikre paa, at Studene nok
selv skulde søge tilbage til den Side, de kom fra. Adskil
lige af Studene var nemlig svømmet over Limfjorden.
Østrigerne fik nogle Haandfulde Dalere for at se en an
den Vej, og det gik da ogsaa godt en Tid. Paa Stenderupsiden blev man helt bange for Studene, saadan bruste
det, da de kom. Studene blev saa opstaldet hos Jes Thygesen, Lykkesgaard, og paa Hjerndrupgaard, hvor Juhl
sagde: Aldrig har jeg huset saadan en Rigdom. Stalde,
Loer og Lader er fulde af kønne, fede Stude. Juhl og en
anden sørgede for, at Studene kom videre sydpaa. Ude
vesterpaa drev vi Studene over i Havstokken.

1864 laa indkvarteret i Stenderup 1. Regiment Infanteri,
2 Batterier Artilleri samt en Del Husarer, der skiftedes
med prøjsiske og østrigske Tropper. Det fjendtlige Mili
tær havde Skydebaner langs med Stranden fra Sønder
skov til Skibelund.
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Sagn, gamle Historier og mærkelige Personer.
Baldersmyten i Stenderup Sønderskov.
Følgende Bemærkninger støtte sig til Kort og Doku
menter, som findes i Kongerigets Arkiv og Stenderupgaards gamle Papirer og er fremsat af cand. Jes Thygesen, Lykkesgaard, i en Artikel til Kolding Avis 1905.
Loftskovdam har ligget Vest for Sønderskoven, der hvor
Vejen til Skibelund skæres af en Bæk. Den vestlig for
Dammen liggende Del af Vejen har sin Oprindelse fra
ovenomtalte Ager (Hermed menes, at Vejen fra Kobbel
broen til Byen har sin Oprindelse fra en Ager udlagt til
Tyregræsning. Se Tingsvidnet desangaaende fra 1575).
Dammen har ved en Grøft været forbunden med Vold
graven ved Skinkelsborg. Loftskoven er Sønderskoven, el
ler muligt hele Statsskoven, som gik til Stranden hele
Vejen blot med Undtagelse af Skibelund. Loft er et af
Lokes mange Tilnavne, og Loftskov er altsaa Lokes Skov.
I Sønderskoven findes Lyngmosen eller Helsfrømosen,
hvilket sidste Navn ikke mere er kendt. Den anførtes i
1716 for 15 Demat.
Beliggenheden er ca. 1000 Alen fra Ledvogterhuset ved
Hovedvejen, fra hvilken man kan se en Del af den bratte
Skrænt, af hvilken Mosen omgives. — Mosen staar i For
bindelse med Lillebælt ved den saakaldte Kobbelgrøft,
forhen Barsbær og kan tidligere have været en Sø.
I 1716 laa umiddelbart ved Siden af Mosen to ube
voksede Arealer adskilte fra Skoven, men dog ikke tilhø
rende Bymarken, de anføres for 3 og 5 Demat, den sidste
kaldtes for Helsfrø og har altsaa givet Mosen Navn. Helsfrø maa formentlig forstaas i Lighed med Husfrø, som'i
Valdemar Sejers jydske Lov, Kap. III, 43 ff er Husfrue el
ler Hustrue. Helsfrø er altsaa Hels-Herskerinde, og Mosen
symboliserer Helheim. Saavidt vides er Jolmosen kun
kendt gennem mundtlig Overlevering. Da denne ligger
500 Alen fra Helsfrømose, og Navnene Loke og Hel findes
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i dens umiddelbare Nærhed, kan Bækken, som gennemlø
ber den, med temmelig Sikkerhed antages for Gjøl, som
Hermoder red over for at skaffe Balder ud af Hels Vold.
Endnu kan tilføjes, at alene efter Traps Topografi at
dømme, Navnene Hel, Loke og Gjøl hyppigt følges ad,
hvad de to førstnævnte angaar, f. Eks. i Borris-Sogn
Ringkøbing Amt, i Tirslund i Gram Egnen og Balslev i
Nordvestfyn samt i Skjød Sogn 5 Mil Sydvest for Viborg
alle tre Navne. Der findes endnu en Helsfrømose i S.
Stenderup Nord for Thygesminde ved Sogneskellet i og
udenfor Nørreskoven, nu bekendt for Navnet Hyldsletmose, men en Jolbæk kan ikke her med nogen Sikkerhed
paavises. I Hejis findes i 2 Parcel af Vargaarde en Jolmose (Eng). Den her forekommende Demat er ca. 7 Skp.
Land.
Skatten paa Husvold.
I Pontoppidans danske Atlas fra 1781 læser man om
Husvold og Skinkelsborg, at der skal være gemt en Skat
paa hvert af disse gamle Voldsteder, og at der paa den
ene af dem skal denne Skat være opgravet, hvorimod der
paa den anden endnu menes at ligge en Skat begravet.
Maaske dette har Forbindelse med et gammelt Sagn, der
fortæller om, hvorfra en gammel Slægt her i Stenderup
har sin Velstand og Rigdom, denne Overlevering gaar ud
paa følgende: Ejeren af en Gaard liggende paa Stenderups Enemærke (Stenderup Strandgaard) gik en Dag ved
høje Meje (Middag) i Terrænet ved de store Skove langs
med Lillebælt, og han saa da en hvid Dame, der gik rundt
i en Kreds og sang, mens hun samtidig trillede med en
Tønde. Af hendes Sang fremgik det, at ingen kunde bryde
Kredsen og komme i Besiddelse af Skatten i Tønden uden
et lille umyndigt Barn, og dette Barn skulde være i Be
siddelse af Sølv, Staal og Kavring. En Dag herefter tog
Manden sin lille Søn med sig forsynet med en Sølvske, en
Kniv og tre Tvebakker og gik til Kredsen, hvor den hvide
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Dame gik og sang, her kastede Drengen det medbragte
ind i Kredsen til Damen, denne skreg frygteligt og ud
stødte Trusler, der gik ud paa, at der skulde ske dem le
gemligt ondt i Slægten indtil 3. og 4. Led. Skatten kom de
i Besiddelse af, men den lille Dreng blev døv og talte der
efter til sin høje Alder som et lille Barn, en anden Gren
af Slægten fik Lamhed i højre Side, der gik igen hos flere
af Slægtens Medlemmer.

De tre Søstre.

Fra hvert af de tre Voldsteder „Stenborg“ her i Stende
rup, „Hakenør“ i Taulov Sogn og det gamle Voldsted af
„Hindsgaul Slot“ paa Fyn, kan der ses til de to andre. Et
Sagn vil vide, at der en Gang samtidigt skal have levet
tre Søstre, der beboede disse gamle Borge.

En klog Mand.

Omkring Midten af forrige Aarhundrede levede der i
Stenderup en Mand, som hed Mathias Bruhn, denne Mand
var i Besiddelse af særlige Evner, som udnyttedes af Be
folkningen ikke alene i Stenderup, men ogsaa i de om
liggende Sogne. Der fortælles om ham, at han var særlig
dygtig til at hjælpe Folk til Rette, naar Kærningen af
Smør ikke vilde lykkes, han gav da bl. a. Køerne en Stryg
ning hen ad Ryggen fra Hoved til Hale, og hans Raad og
Kure gav altid gode Resultater. Han kunde ogsaa vise
igen, de onde Mennesker, der havde foranlediget Folks
Uheld og Besvær, kunde han bringe til Stede, og stjaalne
Sager samt Tyven kunde han fremskaffe. Han betragte
des af Folk som værende af de gode kloge Mænd, hvis
Hjælp stod i Forbindelse med gode Magter, i Modsætning
til andre kloge Mænd eller Kvinder, der brugte selve den
Ondes Magt, i Pagt med hvilken de udførte onde Ger
ninger.
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Synske Mænd.

Paa Varmarkgaard tjente for 60—70 Aar siden en Røg
ter ved Navn Trauls, han var synsk, kunde se Ligskarer
og derved forudsige, naar Begravelser var i Vente. En
Gang forudsagde han, at en Ligskare vilde komme fra
Bjært ad Vejen forbi Varmarkgaard til Stenderup, ingen
vilde dog tro herpaa, saa usandsynligt det lød, men Man
den fik Ret. Peter Thygesens Moder fra Stenderupgaard
var død paa Dalbygaard og skulde derfra føres til Stende
rup Kirke, men paa Grund af Aalryvejens Istandsættelse,
maatte Ligfærden foregaa igennem Bjært over Varmark.
Man mente, at denne Evne til at se forud, hvad der skulde
passere, laa i at Manden var født Juleaften.
En gammel Væver i Stenderup kaldet Jørgen Bekker
kunde ligeledes se, for andre usynlige Ligtog, naar han
færdedes paa Vejene, han lagde sig da ned paa Vejen og
lod Skaren passere over sig, han fortalte da, at han følte
det som om en Flok Gæs gik over ham. Ikke alene disse
Mænd, men ogsaa Snedker Bundgaards Hund havde over
naturlige Evner, den tudede nemlig før indtrædende
Dødsfald paa en særlig Maade, saa Snedkeren vidste i
Reglen forud, naar han skulde sætte en Ligkiste i Arbejde.
Spøgeri m. m.

Selvfølgelig har Stenderup, eller har haft, sine Spøgel
ser, særlig har naturligvis Røverborgen Skinkelsborg sat
Spøgelser og Fantasi i Bevægelse, der fortælles saaledes,
at der ved Nattetider er meget livligt paa Vejen fra Byen
og ud til Indkørselen ved Skinkelsborg, her færdes muntre
Jagtselskaber med Hundekobler slæbende Jernkæde/* ef
ter sig, flotte Ekvipager forspændt sorte Heste med ly
sende Øjne, saa fredelige Vejfarende gyser og i Angst
trækker sig ud af Færdselslinien for den vilde Jagt. Det
bør maaske tilføjes, at i den nyere Tid er der ingen Men
nesker, der ser disse natlige Udflugter, hvorimod der
254

nævnes Navne paa afdøde ansete Mænd i Sognet, der ikke
holdt af at færdes paa nævnte Vej ved Nattetider.
Af mindre skrækindj agede Omfang er nogle sorte Hunde
betegnede som Pudler, der er set af tilforladelige og sta
bile Mænd, en færdes i Bangs Gyde ved Bjært Skel og en
anden af samme Slags har været truffet ved Kobbelbroen
Øst for Lykkesgaard. At der er adskilligt mellem Himmel
og Jord, som Mennesker ikke kan forklare Forekomsten
af, er vist udenfor al Tvivl, men Hovedparten af, hvad
der fortælles af den Slags, skyldes sikkert en opskræmt
Fantasi.
Foruden ovennævnte, om man saa maa sige, officielle
Fænomener findes der paa nogle af Gaardene mere pri
vate Spøgerier, saaledes har Stenderupgaard en Vogn, der
ved Midnatstider kører for Døren med vældige Knald af
Pisken, men er væk, naar der kommer Folk til, paa Lyk
kesgaard vandrer en hvid Dame rundt og kan ikke finde
Nattero, medens Solkjærgaard i et Værelse har en urolig
Nattegæst, der spøgefuldt trækker Dynen af de sovende.
Men som sagt disse sidste tilhører mere Privatlivets Fred.
I det nuværende Fodermesterhus til GI. Aalbogaard be
liggende tæt ved den gamle Kro i GI. Aalbo boede i sin
Tid en mandhaftig Kvinde, som kaldtes store Karen Ma
rie, hun havde i Huset en lille Høkerforretning, og ved Si
den af denne Geschæft sejlede hun rejsende Personer
over Vandet fra GI. Aalbo til Fønsskov, her optraadte hun
i lange Støvler, der gik hende til Skridtet, de Rejsende bar
hun paa sin Ryg fra Bredden og ud til Baaden, og naar
disse ved Lejlighed vilde snyde hende for Betalingen,
truede hun med at vælte hele Selskabet i Vandet, det for
tælles, at dette en Gang blev til Alvor, saaledes at en Karl
ved denne Lejlighed druknede.
Jep Pagh — en tidligere Ejer af Varmarkgaard — vilde
gerne gæste Kroerne paa Vejen hjem, naar han havde
været4 Haderslev — særlig øvede Stenskro en stærk Til
trækning paa ham. Pagh havde en gammel Kusk, der hed
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Hans Bundgaard, han holdt ikke af disse Krobesøg, og for
at forhindre dette, var han saa snedig, at han noget, før
Kroerne naaedes, begyndte at fortælle Pagh interessante
Historier, for saa naar Kroen naaedes at lade Hestene
strække rask ud til de kom forbi. Pagh raabte da: Holdt
Hans, nu kørte vi jo forbi, hvortil Hans svarede, gør ikke
noget, der kommer snart en Kro til.
Om gamle Jes Thygesen, Lykkesgaard, fortælles det, at
han ofte udtalte sig saaledes: Jes Jessen Ravn, det er mit
Døbenavn, Vorherre bevare de store og de smaa, at de
ikke skal fortabes, men have et evigt Liv, Amen, ja og
Tak — evig Fryd og Frak, store Mand i Jakk‘.

Da det for Haanden værende Stof nu er opbrugt, af
sluttes hermed Bogen. At der hist og her i Arkiverne kan
findes endnu mere om gamle Tiders Stenderup, er vist
ganske givet, men dels Besværet med at finde Stederne,
hvor det opbevares, og dels Hensynet til Stoffets og Bo
gens Omfang sætter en Begrænsning. Det skal tilføjes, at
Arbejdet med at samle og tilrettelægge alt vedrørende
denne Bog, har beredt mig megen Glæde, at der er
Mangler i forskellig Retning ved dette Arbejde, er jeg
ganske klar over, men dette beder jeg Læserne — som
formentlig bliver mange — at tage med godt Humør.
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