
Træk af Næsbyhoved søs historie. 
Af Kr. Tårup. 

Det er nu mere end halvfjerdsindstyve år siden, at Næsby
h oved sø forsvandt ved udtørringens fuldførelse 1863. Derved 
blev ikke blot en af Fyns smukkeste egne på afgørende måde for
andret i udseende. Men forandringen har også haft så ind
gribende betydning i mange andre henseender, at en kort, samlet 
skildring af Næsbyboved søs historie formentlig nu kan have no
gen interesse. 

I. S øens tilblivelse . 

Da vort land i fjærne tider lå nyskabt i dagen, efter at den 
sto re istid var ophørt, og den mægtige iskappe, som havde dæk
ket Danmark og store dele af Nordevropa gennem mange tusinde 
år , endelig var bortsmæltet under det mildere klimas påvirkning, 
va r landets kystomrids meget forskellige fra nutidens. Den så
kal dte "fastlandstid" for vort land var alt da begyndt. Store dele 
af Danmark var langt hØjere beliggende over havets overflade end 
n u. Fyn eksisterede ikke som ø. Det nuværende Jylland og øerne 
Yar n emlig et sammenhængende fastland, der stod i landfast for
bindelse med landene i syd og øst. Østersøen var en stor indsø. 
Derimod fremtrådte vort lands overflade i grove træk med de 
samme bal"ker, dale og sletter som nu .1 Allerede da har Næs
byhoved sø været til, dannet ved vandtilløb - navnlig fra vest 
gennem Stavisåens dalføre - og ved vandsamling i lavningerne · 
mellem de omgivende højereliggende istidsaflejringer (moræne
dannelser), som den dag i dag giver dette landskab sit afveks
lende, livfulde præg. Klimaet på den tid var arktisk og plante
Yæ ksten følgelig ligeså. 

Ved undersøgelse af selve søens bunddannelser fra hin tid er 
der i nutiden kastet lys over søens ældste tilværelse. I Juni 1933 
blev der ved venlig imødekommenhed fra "Danmarks geologiske 
l'ndersøg,else" foretaget et par boringer 2 på søområdet, og det 
Yiste sig, at søens oprindelige bundlag bestod af lysegrå, kalkhol
dig ler ("subarktisk ler"), a fsat af stærke vandtilløb til søen kort 
efter istidens ophør og indeholdende forskellige r ester af polar-

1 ) Se kild efortegn elsen efter afhandlin gen. De sm å tal i teksten henviser 
til denne forte gnelse. 
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planter, som har vokset omkring søen (såsom dværgbirk og ark
tisk pil). 

Men klimaet blev efterhånden mildere, og plantelivet rigere, 
mens tilløbet til søen formindskedes . På dens bund samledes nu 
ikke ler af betydning; men over det forannævnte ler lag aflejredes 
svære lag af sødynd (gytje); søbunelen højnedes derved lidt efter 
lidt, så søen begyndte at gro til; en klimatisk tørperiode indtrådte 
og fremskyndede yderligere søens tørlægning; og da mennesker 
indvandrede i vort land og første gang kom til disse egne, fandt 
de ingen sø, men sumpe og elleskov; snart dækkede denne hele 
området. Uomstødelige vidnesbyrd derom afgiver de fun dne anse
li ge lag fra denne tid af elletørv, hvori ikke blot findes mindre 
res ter, men stammer og stubbe af elletræet. Tørvemassen inde
holder tillige vidnesbyrd om andre skovtræers tilstedeværelse i 
de nærmeste omgivelser, såsom fyr, hassel, lind og eg (disse træ
arter har formodentlig vokset på det højereliggende land omkring 
elleskoyen) . - Søens saga var dog ikke dermed ude, men kun 
afbrud t: den første søperiode var forbi. 

Imidlertid havde Danmark begyndt at synke nedad i havet, 
og "fastlandstiden" ophørte. Havet brød hist og her ind over land; 
Hoder blev til bælter og sunde, der adskilte landsdelene og dan
nede de danske øer. Også Odense fjord blev til og bredte sig, hvor 
der i fastlandstiden havde været tørt land. Som mindesmærl<er 
om dette forsv undne landområde kan der endnu i vore dage på 
fjordens bund findes tørvemoser og gamle træstubbe med dybe 
rødder i lerbunden, desuden de mærkelige ,. undersøiske render ", 
dvs. gamle ålejer , dannet af åerne, som her gennemstrømmede 
det lave landskab. I den betydeligste af disse render, der på sine 
steder er mere end 11,3 meter dyb, og hvori sejladsen ind til 
Odense kanal nu foregår , bugtede sig i hine fjærne tider fortsæt
telsen i nord af den nuværende Odense å.3 

Landets sænkning blev efterhånden s:fstor, at den nordligste 
del af Fyn lå noget lavere end nu. Dette har antagelig - i for
bindelse med det daværende meget fugtige ldima - medvirket 
til, at Næsbyboved sø i stenalderstiden atter begyndte at træde 
frem. Skoven veg tilbage, tagrør og andre sumpplanter bredte 
sig,4 vandet steg, og den tid kom, da den gamle sØ lå fornyet 
i det skønne fynske landskab. Den anden søperiode var Q.eg_yndt. 

i\len landets sænkning førte også til, at Odensefjordens vande 
trængte som indskæringer helt ind over landstrækninger (så ledes 
Bogøstrand) i umiddelbar nærhed af Næsbyboved sø og truede 
med at forvandle denne fra en indsø til en fjordbugt. Dette skete 
dog ikke. Skønt højden af mosedraget i Siavisåens dalføre ud 
til den nu udtørrede fjordbugt Bogøstrand, hvor åen indtil den 
nyeste tid udmundede, endnu i vore dage e r mindre end l meter 
_over havet,5 så har dog i hin tid rimeligvis både bunden af dette 
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dalføre og bunden af de snævre indl Øb til søen mellem Næs
byhoved slotsbanke og den nuværende villaby ved Næsby station 
- altså snævringerne ved Fuglesangshuset og ved Siavisåens gen
nemløb ved Bogense landevej (Næsbyhovedvej) - ligget for højt 
til, at fjordvandet almindeligvis har kunnet trænge ind .6 Und
tagelsesvis er dette dog sket, så søens vand blev brakt, hvilket 
kan ses af et aflejret lag af sødynd (gytje), som indeholder både 
brakvandsorganismer (bl. a . diatomeer) og organismer, der må 
være indskyllede fra fjorden (foraminiferer).7 Men selv om 
fjordvandet således lej lighedsvis er trængt ind i søen, og denne 
gennem Siavisåens i sin tid meget brede udløb i Bogøstrand har 
stået i umiddelbar forbindelse med fjorden, har søens vand dog 
kun i så ringe grad været påvirket deraf, at ingen af bundlagene 
kan kaldes saltvandsdannelser, og den gængse forestilling om 
Næsbyhoved sø som en tidligere fjordbugt må derfor opgives. 
Skellet mellem BogØstrands saltvandsdannelser og søaflØbets 
( Stavisåla\mingens) ferskvandsdannelser ligger helt ude hinsides 
Odense stålskibsværft, hvor kanalen gennemskærer lavningen.H 
Og selve søbundens rigdom af ferskvandsdannelser taler et 
lydeligt sprog. Her findes ferskvandsler, ferskvandssand, rester 
af ferskvandsm uslinger såsom malermusling (Unio sp.), dam
musling (Anodon ta), bønnemusling (Sphærium corneum) og 
<.~ rtemuslinger (Pisidier ); mosesnegl (Limnæa auricularis), stor 
skivesnegl ( Pi anorbis corneus) o. fl..9 

Men allerede henimod stenalderens slutning, for mindst fire 
tusinde år siden, havde store dele af Danmark begyndt at hæve 
sig opad igen. Landbroer skød sig op af havet og forbandt ø med 
o, næs med næs, og -de utallige odder og hager sluttedes efter
haanden nøjere sammen med hoved landet. Den sydvestlige del af 
landet, der siden istiden synes at h ave haft en mindre urolig 
na tur i den henseende end den nordøstlige, berørtes dog ikke af 
denne hævning. Den synes tværtimod ganske langsomt endnu i 
lange tider at h ave fortsat den nedadgående bevægelse, som sand
synligvis har haft en væsentlig skyld i de store landetab ved Søn
derjyllands vestkyst. Af Fyn var kun den nordøstlige del med i 
hævningsområdet, idet den omtrentlige grænse mellem de to om
råder - altså "aksen", hvorom landet "drejer sig" - menes at 
være en linje fra Nissum fjord, syd om Nyborg, til Falster. Siden 
den opadgående bevægelse begyndte ved stenaldertidens slutning, 
har det nordlige Vendsyssel hævet sig mindst 15 meter, dele af 
Hindsholm henimod 2 meter, "Sletten "s nordøstlige kystegne ca. 
l meter,10 mens linjen for ca. 0,5 meters hævning passerer 
Næsbyhoved sØ,11 der altså ligger nær inde på grænselinjen, 
kun lidt nord for denne. - Da hævningen begyndte, var faren 
for, at Odense fjord skul-de opsluge Næsbyboved sø, overstået. Og 
i den historiske tid blev søens sikkerhed overfor havet endnu 
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yderligere befæstet, da den kloge og virkelystne kong Valdemar 4. 
(Atterdag) omkring midten af 13-hundredtallet lod ,.støve og 
dæmme" Næsbyboved sø, idet han på det smalleste sted af Sta
visålavningen ,.mellem Kohaugen og Kluset" *) anlagde ,.en sva' r 
og mægtig dæmning" .12 Søens vand blev som fØlge de.raf snarl 
rent fersk, dens vandstand hæ vedes, og den lå nu sikker og tryg 
i sit ældgamle leje. 

Dette var - så vidt historien kan give underretning derom 
- første gang, mennesker greb ind i Næsbyboved søs udvikling. 
Det skulde ikke blive sidste gang. 

II. S oens dybde, sturrelse og uds træ kning. 

Om flere elanske søer går der gamle, sære frasagn , som mæ l
der, at vedkommende sø er ,.bundløs" eller så dyb, at man forgæ
ves med "tyve hø reb " sammenbundne har forsøgt a t nå bunden! 

Næsbyboved sø var ikke en af disse "bundløse" eller fanta
stisk dybe søer. 

Men da den efter istiden lå nyskabt, har den dog haft ikke 
r inge dybder hist og her. Dette er i vore dage bevist ved boringer 
ned til den oprindelige søbund. Over denne kan ligge anselige lag 
af sØdynd og andre sødannelser,l som atter dækkes af tykke 
tørve lag, elannet af de skiftende plantevæ kster fra søens tilgro
ning og dens skovticl . Der, hvor Odense nye havnebassin nu lig
ger, har man fundet over 12 meter tørv,2 og ved den gamle 
havneplads kom m an ned til ca . 16 m dybde, før man nåede den 
faste bund. Særlig i søens sydøstlige parti har bunden ligget ret 
dybt - gennemgående mere end 10 m under nuværende over
flade. Vest for toldboden, mell em denne og Aløkkeskov, har man 
fundet dybeler på indtil 18,6 meter - den betydeligste bund
dybde, som kendes fra søens område . I "Åløkkeengen" mellem 
Kanalvej og dæmningen ved gangstien (der forbinder Åløkkeskov 
og Næsbyhoved skov), dog nærmest Kanalvej, er fundet f1ere dyb
der på mere end 10 m, lidt mindre i vest nærmest ind mod dæm
ningen. Søens midtbælte (vest for nævnte dæmning) har været 
dybest i syd ind mod Åløkkcskov - ca . 10 m, a ftagende mod 

* ) "Kohaven" d. Y. s. markstrækningen fra om tr. 400 meter nordvest 
for nuværende 1\'æsbyhoved mølle indtil Klusetjorderne. 

Ordet ,.Kluset" kan - iflg. den store, ny ,.Ordbog over det danske 
sprog" - både betyde en dal og et ensomt beliggende sted. Sand
synligst er det vel, at navnet stamn'1er fra det gamle hell igtrefoldig
hedskapel Kluset, som i middelalderen blev opført her i nærheden 
og i lange tider var et meget besøgt valfartssted (nedlagt 1545) . l 
sidstnævnte tilfælde kan ordet betyde et lille gude- eller bedehus 
(afledt af det gamle latinske ,,clusa") . 
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Kortudsnit med Næ sbyboved sø (af et h åndtegnet kort fra 1717. Landsarkivet, Odense) 

nord, så dybden i nærheden af Næsbyhoved skov kun er ca. 5 m, 
n æ r Bogense landevej mellem Næsbyhovedgård og Staviså kun 
ca. 3 m, mens den i søens nordligste vig vest for Staviså endog
så kun er 2- 3 meter.3 

Som det heraf vil ses, har søens oprindelige bund dannet et 
r et "kuperet terræn" med anselige dybder, der nu er opfyldt af 
bløde masser tinder den øverste nogenlunde faste skorpe. Disse 
bløde masser h a r gang efter gang vist svigtende bæreævne ved de 
senere anlæg der af forskellig art (kanaler , dæmninger, lande
veje, skinnevej e). Og overalt derude på søområdet mærker man, 
at man færdes ,.på gyngende grund" - også der, hYor den oprin-
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delige bunddybde kun har været 1- 2 meter og endnu mindre. 
Dette har nemlig været tilfældet for en del af søen. 

I den anclen søperiode (se side 51 O) havde søen naturligvis 
langt ringere dybde end i første periode. Den foran side 511 om
talte hævning af landskabet har antagelig efterhånden bevirket et 
stærkere vandafløb fra søen og en yderligere formindskelse af 
dens dybde, og alt som tiden gik, blev vandstanden - trods kun
stig opstemning - endnu lavere ved tilgroning, indtil den op
voksede bund oYer sto re partier næppe lå l meter under vand
overfladen. En betydelig del af det tidligere søområcle var således 
i færd med at tabe sit oprindelige p ræg af sø. 

- Heller ikke i størrelse har søen nogensinde været af de be
tydeligste her i landet. 

I dens første periode, før mennesker kom hertil, havde den 
sikkert en størrelse som aldrig senere. I den anclen periode indtog 
den dog fo r Fyns vedkommende pladsen som nr. 2 og var den 
største i Odense amt. En nøjagtig talstørrelse for dens fladeind
hold kan ikke gives a lene af den grund , at dens grænser gennem 
tiderne stadig har været under forandring. De fleste danske søer 
har efterhånden taget af i 01nfang,'1 og dette gælder i særlig 
udpræget grad Næsbyboved sø. Ikke blot ved naturens egen virk
somhed (opfyldning og tilgroning), men endnu mere ved menne
skers indgriben indsnævredes dens grænser mere og mere, indtil 
den helt forsvandt. At søen tillige var gennemstrømmet af en 
vandrig å ( Staviså) og i mange hundrede år ikke havde frit og 
regelmæssigt aflØb, idet den var taget i brug som møllesø, bevir
kede blot en næsten uafbrudt, betydelig skiften af dens grænse
linjer og dermed af søarealets størrelse. - Til en nærmere be
stemmelse af søens udstrækning i den ældre historiske tid findes 
hverken pålideligt eller tilstrækkeligt kortmateriale. Men det kan 
fastslås, at dens udstrækning da har været betydelig større -
navnlig i øst og sydØst - end i nyere tid. Som vidnesbyrd herom 
kan nævnes fund af stenankre og hele skibssnekker i Sømosen" 
udenfor søens senere østgrænse, og især må som talende vidne 
nævnes den gamle clæmningsvej, der blev an lagt af kong Hans' 
dronning Christine for mere end 400 år siden. Som enkedronnin g 
boede hun en række år for det meste på Næsbyhovecl slot, men 
kotn hyppig ind til Odense og havde derfor selv jævnlig brug for 
farbar vej mellem de to steder. Hun anlagde da "den gamle lande
vej" - senere kaldet "Tolderlundsvej" - , som i nyere tid var 
beliggende helt udenfor søens østg rænse, men som i hin tid gik 
"gjennem Moradserne", der endnu da lå her som vidner om søens 
ford um s større udstrækning ad den kant. Det var disse rester af 
søens tidligere tilstedeværelse her, som gjorde det nødvendigt for 
dronning Christine at opdæmme vejen . At hun dog ikke blot 
tænkte på sin egen befordring kan ses af, at hun lod denne op-
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dæ mmede vej fra Odense Nørreport anlægge helt ud til kong Val
demar Atterdags dæmning ved Kluset (se side 512) . Den opdæm
mede vejs gamle navn fra hin tid, "Jorclbroen" eller "Jordbro
vejen ", blev for vej stykket nærmest Odense bevaret i folkemunde 
til op mod vore dage, og det samme gælder navnet"Jordbrohuset" 
(eller "Kohavehuset") ude ved Kluset. Ligeledes bevaredes 
navnet "Dronningebroen" - den bro, som dronning Christine 
ved samme vej anlæ g lod bygge (omtrent ved det nordligste parti 
af nuværende Mølle-kaj ) over afløbet fra "Ellemose" - søens 
nordøstligste hjØrne.6 Fra Klusetclæm ningen fØrte hun endda 
Yejen videre mod nord, så folk fra Sletten herefter lettere kunde 
komme ind til Odense.' Før den tid havde de nemlig, når de 
skulde til Odense, måttet k øre Yest om søen, over Allesø, Broby 
mark, Staviså '''), Ko ru p og Vill estofte. Kun på de ticler ,da van
elet i søen og åen stod m eget lavt, kunde m an forkorte vejen lidt 
ved at køre ad en opdæmmet vej ("Vasen") neden om Broby 
kirke. 

- Endelig blev også under samme dronning dæmningen 
tværs over søens smalle indlØb ved det senere "Fuglesangshus" 
(se billede 2 ), m ellem den skovbevoksede banke "Lille Fuglesan g" 
(blev senere mØllebankel og Slotsbanken , anlagt, og cl en ·ecl bl ev 
den a rm af søen, som gik nordvest om Slotsbanken, afskåren og 
ud tørredes efterh ånden, da den m angl ede till Øb.8 

Ved disse omtalte anlæg blev gncnserne for søens udstræ k
ning indsnævrede til det områ de, den i hovedsagen beholdt i om
trent tre hundrede å r indtil tiden omkring 1800. 

Søen har da - med sine øer iberegnet - bredt sig over et 
fla derum af ca . 150 hektar ( henimod 300 tdr. land) . Den har 
Yæret rig p å vige og indskæringer og haft en så betydelig ud
s træ kning, at den på flere steder har kunnet måle ca. 2 km i lige 
linj e f r a kyst til kyst. Følgelig har søen haft en meget lang kyst-

* ) ved "Stadvåd " (Vedel Simonsen), vistnok rigtigere "Stafvad" ell er 
"St avvåd" , af Oldnordisk stafr = stolpe ell er stang (sml. "stavkirk e 
= bjælkekirke, beslægtet m ed Fynsk "stav re"= stang) og Gammel
dansk vad = vadested over en å el. Ji gn . Altså et vadested bygge t 
elle r Jagt af stolper og stænger. - Heri m å vist forklarin gen søges 
til Siavi såens mærkelige navn, hvis gamle form netop var Sta f
vads å . Endnu kan gamle foll< mindes, at åen benævntes "Stav
våds å" . Dertil bør føjes den kendsgernin g, at det helt op mod vor 
tid kun var åens korte m ellemløb - altså netop det parti, hvor d en 
forannævnte gamle færdselsvej gik over ved Stavvåd - , der be
nævntes Staviså; dens øvre løb (vester fra) havde andre navne, og 
dens nedre løb - efter at d en i næ rheden a f landsbyen Næsby havde 
optaget l<alør- eller Ryds å - kaldt es 1\'æsbyhoved å eller blot 
1\'æ sby å . Først i en langt senere tid er Stavis-navnet bl eYet beteg
nelse for h ele åløbet (se billed e 1). 

Årbog for Odense og Assens Amter 1934



r 

l 
l 

, 
l 

linje, som vel ikke nøje kan eftervises, men dog - ved hjælp af 
spredte oplysninger, fo religgende kortmateriale og især iagttagel
ser på stedet - kan beskrives i hoYedtrækkene (se kortet side 519). 

Den del af søgrænsen, der lå nærmest inde på Odense by, var 
det sydligste punkt af søens sydøstlige vig, omtrent hvor nu Det 
fynske trælastkompagni har sine bygninger ved Seebladsgade. 
Men svarende til denne vig i sydØst lØb en lang, smal arm af søen 
ned i sydvest, helt ind til "Lille Heden" (ved Rugårds landevej 
og nuværende Snapind station). Mellem disse to yderste vige i 
syd dannedes søens egentlige sydgrænse af Åløkke- og Snapind 
skove som en noget uregelmæssig bue nord om Åløkkegård -
m ed en bugtning ind mod denne; dog, er skovene i nyere tid gået 
erobrende frem og har skudt deres grænser lidt ind over søom
rådet. - Fra Rugårds landevej løb søens vestgrænse i nordlig 
retning langs den nuværende Nordfynske bane indtil Stavisåbred
ningen syd for den nyopvoksede villaby ved Næsby station. Sta
visåen med sit dalføre elannede allerede helt oppe fra Broby en 
bredning, der var at anse som en arm af søen; ved den gamle· 
landsby Næsby udvidede denne bredning sig til et virkeligt sø
parti (indtil et par hundrede meter bredt) for atter som en snæv
rere arm at fortsætte sig ned til den egentlige sø, hvorel'ter den 

Billed e 1. Den gamle Stadsbro m elle m Broby og Ti:oru p . ::\edbrudt 1D2a . 
(Tegning a f Holger Hanehed.) 
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Billede 2. Vejen p å d æmningen ved Fuglcsangshuset . 
(l forgrunden ses staJ,ke af tagq\1·.) 

gennemstrømmede søens nordvestre hjØrne, dannende en skarp 
kystlinje op til sydenden af den lille, smukke skovbanke Kalve
haven, som den med sit dalfØre og sin bredning adskilte fra Øen 
Thorslund. Ved skovbankens modsatte side sendte søen endnu en 
smal vig i nordvestlig retning mod banelinjen, omtrent ind til 
den nuværende villa "Skovlide"s have, før kystlinjen afgørende 
bøjede i øst og dannede søens nordgrænse indtil Stavisåbroen 
ved landevejen Næsby- Odense. Åen gik - omtrent som nu -
herfra i nordlig retning og begrænsede således med sine dalfører 
og bredninger lige fra Broby til Kluset den yderste del af det næs, 
som allerede langt tilbage i tiden gav den derliggende landsby 
navn ( "Næsby", d. e . byen på næsset), ligesom også næssets "ho
ved" -- den hØje, fritliggende Slotsbanke - fik sit navn Næsby
hoved af samme forhold. 

Fra forannævnte bro over Stav.iså fulgte søens grænse lande
vejen indtil nuværende Næsbyhovedgård, hvorfra den lØb i syd
Østlig retning langs den smalle vej "Smedevejen" ''') neden for 
Fuglesangsbanken og fulgte derefter den foran omtalte dæmnin g 
over dalfØret mellem nævnte banke og Slotsbanken . - Østgræn
sen for det egentlige søområde dannedes fra denne dæmning af 
selve Slotsbanken, som var omtrent helt omllydt af søen, idet 
denne bØjede syd og øst om banken og sendte en vig helt om ti l 
slottets indkØrsel **) (omtrent ved nuværende Slotsbakkevænget l 

*) ved d enne lå i si n tid en smedje. 
*''' ) fra ".Tordbrovejen " . 
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og over i umiddelbar nærhed af "Jordbrovejen" (se side 515), hvor 
den dannede en meget bugtet l'ystlinje. - En anden, sydligere, 
y,ig over nuværende vestre og østre havnebassiner nåede også 
over i umiddelbar næ rhed af Jordbrovejen ("Tolderlundsvej"); 
mellem de to nævnte vige skØd den skovbevoksede halvØ Tolle
lund :;:) sig frem i søen . Fra den sidstnævnte Yig gik kystlinjen 
tæt syd om den nuværende toldbod og endelig i sydvestlig ret
ning indtil vort udgangspunkt nærmest inde mod den gamle by 
(se side 516). 

Dermed har y,i fulgt kystlinjen helt rundt om den egentlige 
sØ (Øst for nuværende Nordfynske bane) - en lang vandring 
på henimod en halv snes kilometer, men en henrivende vandring 

frodige og meget smukke omgivelser. 

- Så kommer i å rene omkring 1800 en afgørende begivenhed 
i søens historie. Tiden gennem dens anden periode indtil da var 
dens egentlige historiske "storhedstid" - trods de omtalte min
dre indgreb på dens område med indsnævringer af dens grænser. 
Men nu var dens "gode, gamle dage" forbi. En ny tids nye krav 
greb dybt ind i dens forhold . 

Den gamle, driftige handelsby Odense, der efterhånden var 
bleven en fuldstændig indlandsby, måtte for livets og udvik
lingens skyld have ny forbindelse med havet. Den ældgamle vand
vej fra Odense fjord gennem dens indskæring Bogøstrand, ad 
Stavisåbredningen og over Næsbyhoved sØ ind til byen var for
længst spærret af kunstige dæmninger og naturens eget opfyld
ning,sarbejde; med den anden gamle vand ve j fra fjorden op ad 
Odense å var det gået paa samme måde: den blev efterhånden 
mindre og mindre sejlbar, idet vandstanden blev lavere, mens 
skibene blev større. Oprindelig kunde man sejle helt ind til byen 
(ved Nonnebjerg), siden måtte man standse lidt sønden for Bis
karup, hvor navnet "Skibsmacn" endnu minder om den gamle 
anlægsplads;10 men den tid kom, da også indsejlingen hertil 
blev så vanskel~g. at åen helt måtte opgives og havnen forlægges 
til Skibhusene ved Bogøstrand, der nu i lange tider blev losse- og 
ladeplads for Odense. J\Ien selv herind kunde der kun sejles af 
mindre fartøjer; de store skibe måtte i den ældre tid losse og 
lade ved Odense bys havnestæd er Kerteminde og Munkebo, 
senere - efter at i året 1682 den side 510 omtalte dybe sejlrende 
i Odense fjord blev opdaget 11 

- heriyttedes Stige og Klinte
bjerg . Men den besværlige og kostbare transport af varer fra 
disse havne, i småbåde og pramme, til Skibhusene og derfra pr. 
vogn til Odense virkede naturligvis i hØj grad hæmmende for 
byens handel og trivsel. Det var derfor ikke underligt, at der 

* ) eller Toldelund. Betyder maske en gran- eller fyrrelund (af Tol 
= Fyr).9 
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fr emsattes planer om anlæggelse af en !<anal , som var sej lbar 
for store skibe. Disse planer drØftedes i omtrent 100 år, fØr den 
rette mand, stiftamtmand Fr. v. ,B,!!.chwald, kom og resolut fØrte 
sagen frem til afgørelse, så tanken blev virkeliggjor t, og den 
første store kanal i Danmark blev for statens regning gravet og 
anlagt fra Odense fjo rd til Odense by i årene 1796- 1804. * ) 

Kort efter at Buchwald havde fØrt sagen frem til regeringen, 
befalede kongen i reskript af 20. Avgust 1794 nedsættelse af en 
kommission, "Odense Kanal UdfØrelses Kommission",12 der 
straks gik i gang med at lade linjen afstikke. Når denne blev 
lagt således, at kanalen kom til at gå gennem Næsbyhoved søs 
østlige del, var det især af besparelseshensyn, idet man mente, 
at der kunde spares både arbejde og penge ved at gå gennem 
lavtliggende og prisbillig grund . Erfaringerne viste imidlertid, 
at netop søens blØde underlag af dynd og tØrv (se side 512- 13) 
ved dets manglende bæreævne vanskeliggjorde og fordyrede fore-
tagendet. -\ 

Af kanalens hele længde fra Odense og ud til fjorden ved 
Stige - ialt 8,2 km ** ) - var det kun godt l km af dens sydligste 
del (med havnebassinet), der gik over Næsbyhoved søs område, 
og fØr gravning og opmudring af denne del kunde ske, måtte 
der anlægges en dæmning tværs over søen fra Næsbyboved skov 
til ÅIØkkegårds skov, for at vandet kunde udtømmes af søens 
Østlige parti. Fylden til dæ mningen blev ved dennes nordl ige 
ende taget af Næsbyhoved slotsbanke;I3 endnu ses i bankens 
skrænt en svær indskæring; i sin tid var denne dog langt dybere 
og lå som en vanddam hele året, indtil man delvis opfyldte den . 
Dette dæmningsarbejde kom fØrst i gang 1797. Året i forvejen 
havde man så småt begyndt det egentlige kanalarbejde; men da 
det kneb med at skaffe arbejdskraft, indrykkedes i Maj 1797 
) alle st ørre Aviser i Holsten, Slesvig, Jyll and og dem i Odense" 
kundgØrelse med tilbud om a rbejde ved anlæggelse af Odense 
kanal. Som fØlge deraf var man ge af arbejderne i 1797 og årene 
derefter Tyskere fra Holsten og Sydslesvig. I lØbet a f året 1797 
r,',',', t•t •.' ,' ,' ,','• ',', ' , ' , ' , · ' , ,' ' ' , ' ' ' ' '''''i' ,• '• ,' •' , ' ,• ,• • ' '' \'•' 

* ) En mindeslen for Buchwald blev 1929 rejst mellem det gamle 
havnebassin og toldboden. 

** ) Den nuværende kanal viser den oprindelige kanals retning fra ve
stre havnebassin og til nord for det nuværende Odense stålskibs
væ rft. Her b øjede den af mod øst langs Bogøstrands sydgræn se, 
forbi Skibhusene og forenede sig p å sin sidste strækning mod nord 
ud til fjorden med Odense å . - Kanalens oprindelige bredde for
oven var ca. ! af dens nuværende (nu 56- 80 m); dens dybde var 
2,75 m (nu 7,5 m ). 

Staviså, som tidligere udmundede i Bogøstrand (se side 510 ), fik 
herefter sin udmunding i kanalen, ca. 200 in syd for nuværende 
stålskibsværft. 
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nåede man dog kun at få 50 meter af dæmningen færdig. - Dette 
arbejde fortsattes i Januar og Februar i det fØlgende å r (1798 ) 
med 40- 70 mand, hvorefter det i December genoptoges m ed 
30 mand og - med kortere afbrydelser - vedblev indtil midten 
af å ret 1800, da dæ mningen var helt færdig. Det tilbageværende 
vand i den fradæmmede del af sØen blev nu pumpet over i hoved
søen (mod vest), et flodmål bl ev fas tsat (ved landvæsenskom
missions forretninger d. 11. April og 12. Juni 1800 14 ) og afmær
ket, så det altid kunde vides, hvor hØjt mølleren i Næsbyboved 
vanelmØlle måtte opstemme vandet i søen. Og fØrst nu kunde 
gravning og opmuclring af den del af kanalen, som skulde gå 
gennem den da nogenlunde tørlagte søde! (og berøre øen Store 
Brasenholm) påbegyndes . De øvrige strækninger af kan alen, som 
alt gennem fire år havde væ ret under nogenlunde regelmæssigt 
arbejde af større arbejdsstyrker, var da tildels færdige. Imidler
tid skete der i en del af å ret 1801 en standsning i kanalarbejclet, 
idet så mange mænd var indkaldte til krigstjæneste, at a rbejds
kraft ikke kunde fremskaffes; så det var fØrs t hen på sommeren 
(.j Avgust 1801), at k analarbejdet genn em den tØrlagte Næsby
hoved sØ rigtig begyndte . Efter vinteren tog man i April a tter 
fat med kra ft, og indtil hØsten ( 1802) var m ellem 200 og 250 
mand i travl Yirksomhed p å den gamle søbund; i h Østens tid 
indskrænkedes tallet til 40, men øgedes derefte r til 70 mand. -
Ved udgangen af å ret 1802 va r kanalrenden i hoveelsagen ti l
vejebragt; lige leeles h avn ebass·inet, som al tså lå i den fordums 
sø. Det blev 200 m langt og 30 m bredt = 0,6 hektar ell er godt 
l td. land>) 

Men endnu var der dog betydelige vanskeligheder a t over
vinde, fØr kanalen kund e tages i brug . Den blØde sØdynd og 
tørvemasse i dens sider vilde glide ud, og bunden slog op, så 
der gentagende m åtte foretages opmuclringsarbejcler. Den 13. og 
14. September 1803 indtraf en voldsom stormflod fra nord, s{t 
vanelet steg m ere en d l meter over daglig vande, dæ mnin gern e 
langs kanal en blev på flere steder gennembrudt, store masser af 
jord og sand skylledes ind i kanalen, og atter m å tte der tages 
fat på nye oprensninger. 

Men end elig opranclt den store dag, da det fØrste skih sejlede 
ind. Det var den 7. Oktober 1803, at den flagsmykkede jagt "Nep
tunus" af København und er hurraråb og kanonsalut lØb ind i det 
nye havnebassin. I beretningen derom udbryder et af Odense
bladene 16 begejstret : " At det var Neptunus, Havets Gud selv ,' 
der aabnecle Canal en, maae sikkerligen spaae gode Følger for den 
komm ende Tid ." 

* ) De nuværende havn ebassin er breder sig tilsamm en over en flade 
:1 1' 12GOOO kvadratmeter eller· 12,6 ha15 
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Samtidig m ed kanalen anlagdes langs dens vestlige side det 
ny styl<ke af Bogense landevej fra Odense og omtrent til nuvæ
rende Næsbyboved mølle, så den gamle Jordbrovej fra dronning 
Christines tid ophØrte at være landevej og bl ev i stedet "en liden 
skovvej" (nu Tolderlundsvej), ligesom også den gamle "Dron
ningebro" aflagdes som overflØdig. Anlæggelsen af dette ny stykke 
landevej over søbunelen viste sig iØvrigt også meget besvæ rlig, 
idet den blØde bund ikke vilde bæ re de opkastede jordmasse r, 
der i længere tid vedblev at synke; langs havnebassinet trykkede 
de den vestre side af bolværket ud i bassinet, og Yed et torden
skyl den 5. Avgust 1804 sank e·n strækning på 30 meters læn gde 
og 6 meters bredde i kanalen. Ligel edes sank sten- og grusbelæg
ningen på lossepladsen stadig i bunden , og atter krævedes der 
op rydninger og istandsættelser. 

Også med den opfØrte dæmning gennem søen fr a Næsby
hoved skov til ÅlØkkegårds skov h avde man vanskeligheder og 
måtte foran denne anbringe lave risgærder og stenfyld . At folk 
stjal fjællene af det bolværk, som var sat i dæm ningen, simide 
naturligvis heller ikke styrke dens æYne til at holde stand imod 
søens udskylning. 

Alt dette her nævnte og meget andet medførte selvfØlgelig 
betydelige uforudsete udgi fte r. Dertil kom pengenes nedad-

Billede 4. Parti af d æ mningen m ellem Næsbyboved og .U økke s l<av. 
(set fra Næ sbyhoved sl<av). 
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Billede 5. Gangstien på dæ mningen (set mod Næ sbyho,·ccl skov). 

gå ende værdi i de å rs "inflationstid". Det oprindelige overslag over 
de samlede udgifter ved kanalens anlæggelse til ca. 75000 rigs
elaler kunde derfor ikke holde. I stedet blev udgifterne ialt ca. 
170000 rigsdaler . 

Deri var også indbefattet udgifter til eksprop riation, godtgø
relse af skade o. s. v. Derom m åtte iØvrigt ofte føres langvarige 
forhandlinger. Med mØller Kaarup, Næsbyhoved vandmØlle, kom 
man hurtig tilrette. Som erstatning fo-r den ved inddæmningen 
skete vandformindskelse i Næsbyhovecl sØ gjorde han kun krav 
på bevilling til at opfØre en vejrmØlle og på at få godtgjort den 
told , han vilde komme til at betale for materialerne til møllebyg
ningen. Vanskeligere var forhandlingerne med ejeren af ÅlØkke
gårcl, kammerråd Leth, som forlangte 5000 rcll. i erstatning for tab 
af fiskeri, gærels el, rørskær m. m.; senere nedsatte han sit for
langende til 2000 rdl., og sluttelig nØjedes han med en godtgørelse 
af 300 rdl. - Også angående den anlagte dæmning over Næsby
hoved sØ var der stridigheder mellem Leth og kanalkommissio
nen, der var utilfreds med, at han ikke vilde deltage i vedligehold
else af dæmningen, skØnt hans kreaturer fra den udtørrede sø
grund gik over dæmningen for at drikke i søen; heller ikke vilde 
han deltage i gravning af en grØft foran dæmningen til at hindre 
kreaturerne i at gå op på denne. Striden blev først bilagt i 1816 

35* 
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ved en landvæsenskommisionsmægling. Da Odense kommune i 
1858 afkØbte staten hele kanal- og havneanlæget,*) fulgte dæm
ningen med og blev nu indtil 1872 af kommunen udlejet til de 
tilgrænsende skoves to ejere, imod at disse vedligeholdt en 
gangsti langs dæmningen og betalte en afgift af 2 rdl. årlig. I 
tiåret 1872- 82 udlejedes den på lignende vilkår til jægermester 
Steenbach, ÅlØkkegård, og bogholder Helm Petersen, Næsbyhoved 
møllegårds forpagter/ 7 og endelig i 1882 blev den tilskØdet 
jægermester Steenbach for 100 kr. med forpligtelse for ejeren til 
at vedligeholde en gangs ti af "mindst 2 a lens bredde" .18 Denne 
gangsti benyttes endnu, mens den svære dæmning efterhånden er 
omtrent udjævnet; kun nærmest Næsbyhoved findes et lille parti 
af den nogenlunde bevaret (se billederne 4 og 5) . 

Dæmningens g ræsningsværdi betØd dog kun såre lidt i sam
menligning med det engareal, som ved tØrlægningen blev indvun
det. Hele det parti øst for dæmningen, som ved kanalens og 
landevejens anlæggelse ophØrte med at være sø, havde et flade
fang af henimod 30 ha ( ca. 50 td. land). En del af dette areal 
optoges af .selve kanalen med dens dæmninger og bredder, dens 
h avn ebassin og ladeplads sam t af landevejen, mens en anden del 
(de inderste udtØrrede sØvig,e) lå østen for kanalen ind mod Tol
derlundsvej og tilfaldt Tolderlund og andre derværende ejen
domme.19 Omkring ved halvdelen af det udtørrede areal lå dog 
mellem den ny landevej og den foran omtalte dæmning ; hoved
parten af dette, ca. 11 ha (20 td. land) tilfaldt ÅIØkkegård og 
resten, ca. 2 ha (3- 4 td. land), Næsbyhoved møllegård.20 

-- Atter havde mennesker grebet ind i søens udvikling og 
denne gang på en afgørende måde: Man havde nu berøvet den 
gamle sØ en væsentli g del af dens område og forvandlet dette til 
moderne færdselsveje både tillands og tilvands, til f rodige, grønne 
enge og til ny plads at bo og bygge og virke på for det kommende 
Stor-Odense. 

III. Øeme i søen. 

Når Næsbyboved sø h avde sit leje inde i det bakkede istids
landskab tæt nord fo r Odense, og søens oprindelige bundflade 
som omtalt i forrige afsnit - også var meget uregelmæssig, lig
ger den formodning nær, a t nogle af disse bakketoppe og hØjder 
har raget op over søens vand som øer. Dette har da også været 
tilfældet. J a, skulde man dØmme efter udtalelser i nogle gamle 
breve og registre fra Set. Knuds kloster i Odense, måtte man 
endda kalde søen overmåde Ø rig. I et af disse breve (fra 1455) 
omtales "nog,enn eyendom, szom er kommen ffraa [Skt. Knuds ] 
closther medt woldt och wretth emod t all logh och retth'', og der
imellem nævnes : "Astroppe, Vrebotthe, Heszlebieriigh, Ruebie-

* ) for 100000 rigsdaler. 
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riigh, Torszlundt, Ackemadt, Bromadt, Paamadt, Brydemadt, 
som liigghe y Neszbyhoffuetzs szØØ". Og i et senere register (fra 
1548 ) over klosterets ejendomme betegnes den samme række 
navne udtrykkelig som "nogle holme i Næsbyboved sØ" (der med 
Yold og uret var klosteret frakommet) .1 Mellem disse nævnte 
holme findes endda kun en af de senere kendte; så når disse 
yderligere fØjedes til, vilde antallet jo blive meget anseligt.~Men 
n år de gamle brevskrivere og registerfØrere henlægger alle disse 
nævnte arealer "i Næsbyhoved sø" som "holme" (d. v. s. øer), 
turde dette være en fejltagelse. Således må utvivlsomt "Astroppe" 
henfØres til det tidligere Set. Hans landsogns Østlige del og andre 
af navnene til endnu længere bortliggende steder, mens navnene 
"Ackemadt, Bromadt, Paamadt og Brydemadt" sandsynligvis er 
betegnelser for mose- og engarealer (fynsk "mae" = eng), hvoraf 
i hvert fald nogle vistnok har ligget ~ ikke i Næsbyboved sØ, men 
som dele af søens lave kyster. 

Sikkert er det dog, at søen har været rig på Øer. De ældste 
foreliggende kort viser det; og allerede i Pontoppielans "Den dan
ske Atlas" (III. 1767) nævnes mellem de fynske øer "Thorslunde" 
og "Brasenholme (store og lille)" ~ d . v. s . søens tre største øer. 

Oprindelig har sikkert flere områder, som lå udenfor den 
egentlige sØ og begrænsede denne, været vanclomflydte holme, 
både Næsbyhoved slotsbanke, Fuglesangsbanken ("Lille Fugle
sang") og den nordvest for denne ~ mellem Bogense landevej og 
Stavisåen ~ liggende hØjde (,.Store Fuglesang"). Ligeleeles lå i 
søens norelØstlige vig Egholmen ~ vistnok i sin tid to Øer: Store 
og Lille Egholm, senere sammengroet til en Ø: Egholmen.2 

Disse her nævnte hØjelers Øtilværelse ligger dog så langt tilbage i 
clunkelhed, at de ikke her kan blive gjort til genstand for omtale. 
Heller ikke vil vi opholde os ved de enkelte ganske sinå, navnlØse 
holme, som til alle tider fandtes i søen, især i dens Østligste par
tier. Men ti lbage bliver seks navngivne øer, som indtil udtØrring
erne i nyere tid var almindelig kendte (se kortet side 523). 

Østligs t lå Brasenholmene ~ et navn, der antagelig hidrører 
fra det omgivende sØpartis rigdom på brasener. Af disse to Øer lå 
Store Brasenh olm længst mod Øst. Dens areal har udgjort flere 
hektar; men dets nØjagtige størrelsG kan næppe oplyses, da Øen 
allerede under kanalgravningen i årene omkring 1800 delvis for
svandt, idet kanalen berørte den, og den ny landevej ( Kanalvej) 
samt vejen fra landevejen til ÅlØkkegårds skov blev anlagt over 
dele af den .3 Endnu bemærker man landevejens stigning over 
den fordums ø . ~ Den tilbageværende del af øen henlå længe som 
en med store elme bevokset banke. FØrst mange år senere afgra
vedes den lidt efter lidt; en del af jordfylden solgtes som ballast 
til udgående, lossede skibe og kØrtes da på trillebØre over lande
vejen hen til disse skibe i havnebassinet. ~ I sin tid fandtes på 
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St. Brasenholm et kalkbrænderi, hvortil råkalken fØrtes anden
steds fra. 4 

Lille Brasenholm lå nær ved sin "Store" navne, kun lidt 
mere mod nordvest. Dens areal opgives til 17000 kv.-alen (om tr. 
7000 kv.-meter, 0,7 hektar eller omtr. U td. land .5 Også denne 
Ø, hvis hØjeste punkt nåede 4, 7 m over havet, henlå efter udtØr
ringen (ved kanalgravningen) som en skovbevokset bakke i engen 
mellem landevejen og den foran omtalte Næsbyhoved-ÅlØkke 
dæmning . Bakken blev fØrst afgravet i 1919. Endnu findes lidt 
krat på dens tidligere plads. 

Ikke langt fra Lille Brasenholm, atter lidt nordvest for denne, 
lå tæt op ved dæmningens østside den østre Vieho lm (\Vide
holm), 1628 kv.-meter stor (ca. t ha eller om tr. 21 skp. land), 
bevokset med skov af eg og elm.6 Den ligger der endnu som en 
lille, lav bakke, kun hævende sig 2,7 m over havet. Den er nu 
skovklædt af hØje, unge ege og ses let fra Kanalvej; om foråret 
dækkes skovbunden af hvide anemoner. - På adskillige af de 
ældre kort findes Øen ikke afsat, på andre har den intet navn, og 
angående navnet synes der at have været en del usikkerhed. I 
flere skØder og andre adkomstdokumenter og i kanalkommissio
nens papirer benævnes den dog som den ene af Vieholmene; men 
på nyere generalstabskort kaldes den Egholm - et navn, som den 
ikke har båret i ældre tid, men som man rimeligvis har hentet 
fra den foran nævnte gamle Ø "Egholmen". 

De tre andre øer fandtes i det større søområde vest for dæm
ningen. Nærmest denne lå en lille holm - så lille, at den slet 
ikke findes på kortene. Den var beliggende i søens udkant, ne
denfor Fuglesangsbanken og ikke langt fra Fuglesangshuset. Den 
blev almindeligst kaldt Gåseholm, fordi den var tilholdssted for 
gæssene fra Næsbyboved møllegård .7 

- På denne lille Ø blev i 
sin tid fundet en jærndolk fra middelalderen; og, da man i året 
1899 afgravede holmen, fandt man forskelligt af interesse, såle
des rester af et bolværk med fortøjningspæle af eg samt rester af 
et teglstensfundament med murbrokker og jærnslagger, der 
kunde tyde på, at den gamle borgsmedje her har haft sin 
plads.8 - Også denne Ø var træbevokset Endnu kan dele af 
træstammer ses ligge i den udjævnede jord. 

Størst interesse knytter sig !ilog til de to Øer, som fandtes 
længst mod vest i søen. 

Der, temmelig langt ude i søen, omtrent midtvejs mellem 
Næsbyboved slotsbanke og søens nordvestlige kyst, lå den lille Ø 
Viholm (den vestre), som i dansk videnskab er både kendt, be
rømt og omstridt. Øen findes nu ikke mere, idet den for mange 
år siden desværre blev afgravet og udjævnet i engen. ~Ien det vi
des, at dens størrelse ikke var imponerende, kun godt 1500 kv.-m 
(ca. l ha eller godt 2 skp. lancl,9 og i ydre henseende var den i 
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Billede 6. Den østre Vieholm. Fat. S. Werner. 
(Et vandfyldt bassin i forgrunden kan se ud so m <'l søparti.) 

det hele taget ikke særlig bem æ rkelsesværdig. Men navnet Vi
holm og ·dens beliggenhed kan tyde på, at denne uanselige Ø i sin 
tid var intet mindre ·end det geografiske midtpunkt for vore gamle 
forfædres åndelige forestillinger. Ganske vist har nogle ment, at 
navnet (Viholm, Vieholm) simpelthen betyder "Vidjeholm" (på 
Fynsk "Vieholm"), fordi der på og omkring øen voksede en del 
pilebuskads, de såkaldte "vidjer" (på Fynsk "vier") ; og denne 
antagelse fandt man bekræftet ved, at navnet på denne og den 
foran omtalte Østlige Ø ved dæ mningen i nogle skØder og lig)lende 
papirer i nyere tid ofte blev skrevet "Widehol mene" el l. "Wiede
holmene". Men selv om måske denne betydning i nyere tid har 
\'æ ret lagt i navnet - hvilket var naturligt, da ordet i sin gamle, 
oprindelige betydning forl ængst var gået ud af levende talebrug, 
ligesom også de forhold, hvortil det knytlede sig, forlængst var 
glemte - , så er der dog intetsomhelst til hinder for, at navnet 
oprindelig kan have haft en helt anden betydning. Hvad vægt 
ligge r der på, at en stavemåde i nogle tilfæl de er brugt i de sidste 
150- 200 år for et navn, der sandsynligYis er flere tusinde år 
gammelt? Og det ældgamle ord Viholm (Oldnordisk "veholmr" ) 
h avde kun en betydning: "den hellige holm", offerstedet. De fle
ste kyndige antager da også, at navnet stammer fra dette gamle 
ord. Allerede den lærde sprogmand og historiker Fynboen 
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N. M. Petersen fremsatte og begrundede denne opfattelse.10 

Såvel han som flere senere forskere (bl. a. H. V. Clausen) betrag
ter Odense og omegn som et af hjemstederne i Norden for den 
nye asatro og den dermed fØlgende nye kultus og kultur, der her 
fra bredte sig videre ud. N. M. Petersen m. fl. mener endogså, at 
mange stednavne i omegnen af Odense vidner om befolkningens 
asadyrkelse : Åsum (Asheim), Bellinge, Beldringe (Balders enge), 
Fraugde ( Fraugswith,. Frøs el. Freys skov) 11 o. s . v. Og selve 
navnet Odense stammer som bekendt fra ,. Odinsvi" eller 
"Odinsve", *) d. e. Odins helligdom eller offersted, der allerede 
om tales i Knyt! ingesaga; og mange er jo de myter og sagn, som 
sætter Odin i forbindelse med Odense. Men hvor selve gudens vi 
eller h elligdom lå, er ukendt. Tanken falder da naturlig p å den 
nærliggende Ø, der bar det mystiske, hellige n avn og lå i den sø, 
ved hvilken - ifØlge et gammelt sagn - Odins grav skal have 
YæretP .Yiåske har N. M. Petersen og de andre lærde ret i de
res opfattelse, at den berømte helligdom - Odins hov eller tem
pel - , hvor man ofrede til den hØjeste af guderne, virkelig har 
haft sin pl a ds her på den lille Ø i Næsbyboved sø. Tanken støttes 
yderligere af den kendsgerning, at man i andre egne ofte finder 
Odins vi nær ved steder, som er h elligede Thor.1 3 Og dette var 
netop tilfældet for Viholm . 

Ganske næ r ved denne lå n emlig Thors/und . 
Denne var den største af alle Øerne i Næsbyboved sø - langt 

større end all e de andre omtalte fem øer tilsammen, idet dens 
a real udgjorde god t 15 hektar (2H td. land ) .14 Gamle kort 
viser, at den oprindelig har væ ret adskilt i to øer: Store- og Lill e 
Thorslund (se kort side 513), og dette bekræft es i vore dage af en 
m oselavning tværs over dens sydlige del. De øvrige jorder be
står af fru gtbart morænel er . Øen har h a ft dybe indskæringer og 
et meget uregelmæssigt omridt, der - set fra nordvest - godt 
kunde minde om en kæmp em æssig, hØjhælet stØvle . 

Thorslund fyldte godt i søens rummelige vestparti og h ævede 
sig til forholdsvis anselige h Øjder (hØjeste punkt 13,3 m over 
havet) . Det var iØvrig,t en smuk, skovrig ø. I nyere tid søgte lyst
fiskerne fra Odense broderlige fiskerselskab ''"'') - efter den fØr
ste form iddagsdyst i den varme sommer - op i skovens svale 
skygger for der a t nyde frokosten under de skønne bØge, hvorom 
de sang i en af deres fiskersan ge : 

"Ved Thorslund vi ankre og søge et Sted 
i Skoven, hvor Bøgen e skygge, 
der sætte vi alle fornøiet os ned 
og tale om Fiskern es Lykke." 1 6 

* ) I fynsk folkem ål afkortet til "Oense" (sml. fol kesprogets afkor tning 
af ., Odinsdag" til ., Onsdag" , fynsk "Oensdag" ). 

** ) Derom mere i næste afsnit. 
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Billetic i. Tho•·sluncls h a nke set fra banelinjen. (I baggrunden skimtes : t il venst re 
i\æsbyhov ed skov, ti !h Øjre Å lØkke skov. I forgrunden ses en bugtning af Staviså). 

Eller i sangen .,Til Frokosten i Thors lund" : 

., Thi i disse Bøges Skygge 
nyde vi en sjelden Lykk e 
og en sjelden Morgenstund!" 

At Thorslunds skove var af gammel dato , fremgih af et doku
ment fra 1244, hvori Øen omtales som ,.Silva Thorslund elieta 

-apud Othenas " (" Skoven Thorslund kaldet, ved Oden se") P 
Men i selve øens navn Thorslund (lund = skov) har m an dog 

det ældste vidnesbyrd om dens skovrigdom. Og det var Thors 
skov, helliget den populæ re g,ud, som fo lket yndede at afbil de. 
::\Iåsk e har her stået et gudel1Us med hans bi ll edstøtte. Dog, derom 
vides intet. " Om der i denne Lund engan g, er bleven bygget et Hov 
fo r Guden, og hans Bill edstøtte anbragt deri, ell er om man 
har hyldet ham i Træernes Skygge, maa staa hen" (H . V. Clau
sen) .18 

Nu ligger den gamle Ø som en banke i den unge, grønne eng . 
Og ganske n æ r ved dette sted, hvor måske Thor i h edenold kØrte 
med sine bukke, m ens Odin ifØlge folketroen red gennem luften 
på sin ottefodede ganger,,;,) - farer nu vor tids moderne ildhest 

* ) Se herom under afsnit ,.Overleverin ger, sagn og fo lk etro " . 
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og motorvogn hen ad Nordfynske jærnbane. Kort fØr toget fru 
Odense når Næsby station, kan de rejsende fra vinduerne tage 
Thorslund i Øjesyn . Skoven er nu helt forsvunden og har måttet 
give plads for frodige, dyrkede marker. Mange har under forbi
farten beundret den kraftig formede, prægtige banke; men kun 
få tænker på, at den fordum lå som en anselig Ø i søen; og endnu 
færre aner, at denne banke og den bagved liggende lille Viholm i 
længst henfarne tider var hellig jord for vore gamle fynske fædre. 

IV. Søens betydning for søfart, fiskeri, mølledrift m. m. 

Det er vist ret almindeligt, at når nutidsmennesker tænker 
på Næsbyboved sø, der engang bredte sig. nord for Odense, fore
stiller de sig det store søområde henligge uden betydning og 
nytte. Denne forestilling er dog ganske fejlagtig. SØen har lige 
fra landsdelens ældste bebyggelse indtil udtørringen i nyere tid 
kunnet både "gavne og fornØje" mennesker. 

Allerede i de forhistoriske tider frembØd denne sø, der lå godt 
gemt, med indsejling fra fjorden ad Stavisålavningen og selv 
sejlbar og fiskerig, udmærkede betingelser for nybyggeres bo
sættelse ved dens bredder og på de hØje kyster omkring den. 
Næppe noget andet sted i denne egn af Fyn har kunnet frembyde 
så gode betingelser .for bosættelse, og det er derfor hØjst sand
synligt, at Odenseegnens ælds te bebyggelse har været her. Flere 
lokalhistorikere har ment, at der i sin tid skal være fundet spor 
af ældgamle menneskeboliger i søen - de såkaldte pælebyg
ninger.1 Sikkert er det i hvert fald, at de i egnen fundne våben 
og redskaber bevidner menneskers færden her allerede i den 
ældste stenalder 2 for mere end 6000 år siden. 

"Der blev jaget med Økse og Lanse af Flint; 
der blev fisket i Læ af den lunende Klint." 

(Sophus Michaelis.) 

Da asalæren senere vandt indgang hos egnens befolkning, og 
søens holme helligedes de hØje guder (se side 528 flg .), har dette 
sikkert givet øget vækst i bebyggelsen omkring søen. Odins by 
i dens umiddelbare nærhed voksede sig stor, og da en så anselig 
by i hine usikre tider måtte beskyttes mod ydre .fjender, fik 
Næsbyboved sØ en særlig betydning for byens sikring, men var 
tillige - mener H. V. Clausen 3 - del af en forsvarslinje, 
der skilte Østfyn fra Nord- og Vestfyn . SØen har i så fald været 
et vigtigt led i byens og egnens forsuarslinje. Denne opfattelse 
synes så indlysende rigtig ved en betragtning. af egnens elavæ
rende naturlige forhold: I nord og noreløst hegnede Odensefjord, 
Bogøstrand (med Stavisålavningen) og Næsbyboved sø; mod øst 
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og syd - lige fra havet og helt op til Nonnebjerget - Odense å . 
Mellem disse to linjers endepunkter var der kun en afstand a f 
12- 1300 meter, og muligvis har de været forbundne ved et for
svarsdige fra søen til åen . Dette vides dog ikke, da Odense by 
forlængst har bredt sig over det pågældende område. Men vist 

Bill ed e 8. Forsvarslinjen. (E ft e r H. \". Clause n.) 

er det, at hægge forsvarslinjer afsluttedes med en befæstn ing: 
Borgen .på Næsbyhoved banke i nord og "Burg" på Nonnebjerget 
i syd, så den smalle indgangsport mellem disse i alle tilfælde let 
lod sig forsvare med ringe mandskab, mens de fynske ledings
skibe ude i havet sørgede for resten. - Her var således af na
turen selv dannet en værdifuld strategisk linje, hvori Næsby
hoved sØ var et led af stor vigtighed. 

Trods al sikring skal det alligevel være lykkedes Venderne 
omkring midten af 11-hundredtallet (måske 1143) fra Bogø
strand og Stavisålavningen at bryde igennem snævringen mellem 
Fuglesangsbanken og Næsbyboved banke, idet de ved indsejlingen 
til .søen må have Ødelagt Næsbyhovedborgen, fØr de derefte r 
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trængte ind til Odense, som de plyndrede . Dog ser det ud til, at 
de ved den lejlighed har fået så stor respekt for det hØjtlig
gende Næsbyhoved, at de ikke Ønskede at forny bekendtskabet, 
da de nogle år efter atter trængte ind til Odense og gentog plyn
dringen, men da har undgået Næsbyboved ·sø og i stedet taget 
vejen fra fjorden op ad Odense å .4 

Men var indsejlingen til Næsbyboved sØ med dens farlige 
vogter på Næsbyboved banke afskrækkende -for fjender, så var 
den i disse gamle ufredstider indbydende for fredelige søfarende, 
der - efter at være nået ind på søen - fØlte sig trygge og fandt 
god havn i umiddelbar nærhed af Odense, vistnok omtrent ved 
nuværende toldbod.5 Det er derfor en selvfØlge, at Næsbyhoved 
sØ har haft stor betydning for søfarten . Størst dog i den ældre 
tid - i oldtiden og noget ind i middelalderen - , da søen var 
dybere og skibene små og lidet dybtgående. I den ældste tid har 
- efter alt at dØmme - vejen fra Odensefjordens indskæring 
Bogøstrand ad Stavisålavningen og over søen været den stærkest 
benyttede vandvej til Odense, idet den var både meget kortere 
og sikrere end vejen op ad Odense å. lvien også beboerne i egnen 
omkring Næsbyhoved sØ fandt lette forbindelsesveje over søen, 
og enkelte steder har man i nyere tid fundet spor af ældgamle for
tøjningspladser (se side 528. Endnu kan man i ÅlØkkeskoven 
ved det inderste af den fordums vig, der strakte sig ind mod 
ÅlØkkegård - se et gammelt, kunstig dannet bassin, hvortil ·et 
opkastet jorddige fØrer ud . Det må formodes, at dette er en 
gammel bådehavn med tilhØrende digevej fra land. Formod
ningen støttes af lavningens gamle navn ,.Bådstedet", ligesom det 
også er påfaldende, at den nærliggende skovvej, der fØrer ned til 
kysten, endnu af gamle, stedkendte folk benævnes ,. Bådvejen"). 
- Efter at den større sejlads over Næsbyhoved sØ til Odense 
måtte ophØre (sml. side 518), vedblev søen dog, så længe den 
eksisterede, at have betydning for denne mere -lokale sejlad<;. 
Dens lange kystlinje og dybe indskæringer var netop af værdi 
for den lokale samfærdsel, og dertil kom dens forbindelse med 
Stavisåen, der langt ind i landet mod nordvest var sejlbar for 
småbåde. Oppe ved den gamle landsby Næsby, hvor åbredningen 
udvidede sig til et sØparti, ejede de fleste af bØndergårdene, som 
lå ved åen, en eller flere både. I NæsbyMØllegårds have ses endnu 
de to gamle kastanjetræer, som den nuværende ej.er ''') kan for
tælle om, at til disse blev i sin tid hans farfaders båd fortØjet, 
når den lå ved søbredden, nogle få alen fra træerne . Denne båd 
må iØvrigt have været forholdsvis rummelig, idet den kunde 
rumme hele familjen m. fl. (ialt ca . 10 personer), når de sej lede 

* ) Gårdejer Hans Thune-Nielsen.· 
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Bi ll ed e 9. Bredningen Yed landsbyen Xæ sby (fra en OYcrsYØmmclsc i sommcrt> n 19:H). 

ud på små lystture for at nyde søens skØnhed eller over til T a rup 
fo r at aflægge familjebesøg. 

Navnlig på den dag, da den store, å rlige sommerfest afholdtes 
i "Bispens lund " ved Næsby, var der travlhed for de Næsby bå de. 
I årene fØ r 1831 afholdtes fes ten som skt. Hans-fest. Men i dette 
år bl ev den under særlig stor hØjtidelighed fej ret d . 28. J u ni på 
prinsesse Caroline Amalies ''') fØdselsdag. En kilde i lunden blev 
ved denne lejlighed festlig indviet og givet navnet "Caroline
kilde" efter prinsessen; og i en lang å rrække afholdtes nu 
festerne d. 28. Juni. - Disse gamle "Carolinekildefester" beteg
ner hØjdepunktet for festerne på dette sted. Store menneske
mængder strømmede sammen fra omeg,nen og ikke mindst fra 
Odense - "tilvogn s, til fods, og paa Baade over Næsbyehoveds 
skovomkrandsede SØe og Aae" (.,Fyens Stiftstid." 1838) for at 
deltage i disse fester "og mindedes m ed glade FØlelser den Fyrst
inde, som Man her i Provindsen har elsket, læ nge fØr Kronen 
sattes paa Hendes ticiiigen af Naturen kongeligt formede Pande" 
("Fyens Stiftstid ." 1841). Sejlturen til mØdestedet kunde være 
ret anselig: fØrst tværs over søens hovedparti, så norden om Vi
holm og Thorslund og op ad Stavisåen til bredningen ved lands
byen Næsby. Her drejede bådene ind i den lill e kanal , som -
for at lette forbindelsen mell em Næs by og, "Bispens lund " -
var anlagt fra Stavisåens dyb ind til lunden. - De fleste fodgæn-

" ) gi ft med pl'ins Christian (den senere kong Christian 8.) , på den 
tid guv er nør over Fyn og boende på Odense slot. 
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Saa sandt er det a t ingen Sorgens Nat 
kan være tung og trist, ja sort tilvisse 
som den, naar Døden saa uventet brat 
berøver· Faer og Moer en saadan Skat, 
et saadant Sønnepar saa kjært som disse. 
Forældre! Over Sorgens Nat lad hist 
ved Gjensynshaabets Stjerne Blikket dvæle! 
Der skal l favne Eders Smaa forvidst 
engang hos Børnevennen J e sus Kris t! 
Farvel Elever! Fred med Eders Sjæle! 
l Hjem og Skole staaer jert Eftermæle. 

K l. .... " 
(utvivlsonlt de forulykkedes lærer, lokalhistorikeren 

S. H. Clausen , Odense .) 

Af denne triste begivenhed ses det, at søen om vinteren tj ænte 
som sk øjtebane, og den blev i hØ.i grad taget i brug, som sådan . 
Adskillige gamle folk kan endnu fortælle om den store tilstrøm
ning af bØrn, unge og ældre til skØjtelØbningen på søen . Her 
kunde de fornØje og forfriske sig og samle sund varme. Boeler 
og telte med kager og andre læ kkerier var der nok af både på 
land og ude på isen; og blev nogle for trætte, kunde de ty ind 
til "Hansen i rørene" - værten i det lille traktørsted i Fugle
sangshuset. Her kunde de hvile ud og styrke sig ved de rare 
ting, man der havde at byde på, såsom duftende kaffe, varmt Øl 
"med en pind i" m. m. H avde de besøgende ticlen til råclighecl , 
kunde de endogså om aftenen her få sig en svingom sammen 
med andre unge. 

At den isbelagte sø ikke blot var en skøjtebane til ungelom
mens fornøjelse, men også var af værdi som færdselsvej for de 
omboende - navnlig dem, der ikke ejede båd - , siger sig selv. 
Når søen lå åben, kunde sådanne folk, der boede ved hver sin 
side af den, selv om der kun var kort afstand mellem bredderne, 
kun komme til hverandre ad lange omveje om søen. Men isen 
dannede vej for alle - uanset om de var bådejere eller ikke . 

- Varigst betydning gennem de skiftende ticler fik søen dog 
for fiskeriet. 

I et noget hØjstemt og temmelig knudret, men velment digt 
f ra 17 89 hedeler det om fiskeren på Næsbyboved sØ: 

.,Hist nøisomme Fisker sig moerer med Sang, 
Flidlønnende fiskefyldt Garnet fr emtrækker 
Af Dybet; han mættes, og føle r ei Trang 
Til mere: han aldrig i Barmen opklækker 
Den skeelende ·Nid, til hans siraaetagte Boe 
Den aldrig sig vover, han stræbsom faaer Brødet 
Af gavmilde Søe, og det nyeler i Roe, 
Og Overflod ofte hans Kaa r h ar forsødet." 10 
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Når digtet her taler om søens fiskerigdom, er det i god over
ensstemmelse med den historiske virkelighed. Allerede i de ::eld
ste tider har søen haft betydning for fiskeri . Historikeren Veclel 
Simonsen fo rmoder endog, ·at landsbyen Næsby skylder det for
delagtige fiskeri sin oprindelse.11 Dette vil vi nu lade stå hen. 
Men en talende kendsgerning er det, at der allerede i middel
alderen var stridigheder om fiskerettighederne i sØen. I flere 
gamle "Pergamentzs och papiersbrefwe" tales om retten til 
"fiskerii vdti szøenn". Således omtales i året 1432 Rikard Rey
nikesøns og efter ham sønnen Roberts ret til "friet Fiskerie" på 
deres del af søen, "nemlig fra Aalykken, Hundslund, Ulvekil s
ruth og den i SØen bel iggende lille Øe Thorslund kaldet" ,12 

mens der i å ret 1499 tales om "Bend Fiskers Beviis aldrig at have 
fisket i Nesbyhoveds SØe uden paa Klostrets ") Grund, hvor det 
ham var tilladt"P 

Gode kØbere til fisk fra Næsbyboved sØ kunde sikkert altid 
findes i den folkerige by Odense (med de store klostre ) og på 
Næsbyhovecl slot - på sidstnævnte sted ikke mindst i de å r, 
da den fromme dronning Christine (kong Hans ' dronning, søster 
til lVIorten Luthers lanelsherre og velynder, den berømte kurfyrst 
Frederik den vise) boede der. Hun overholdt n Øje de foreskrevne 
fasteregler, og i slottets husholdning brugtes derfor mængder af 
fisk, ligesom hun ikke så sjæ ldent glæ ded e munkene i GråbrØdre 
kloster i Odense med en lille sencling.14 Vel lod hun hente 
megen fisk i Kerteminde og fik store sendinger endnu længere 
borte fra; men det fejler dog næppe, at adskillige af de mange 
småindkØb af ferskvandsfisk (aborrer, laks og navnlig ål), som 
hendes regnskaber fortæller om, er kommen fisk ere fra Næ sby
hoved sø tilgode. Desuden lØnnede hun en tid en særlig fisker 
("Niels Fisker") i sin tjæneste, og han brugte sin fiskeruse så 
flittig, at hun kort fØr sin dØd måtte give ham 7 mark - den 
gang en betydelig sum - til en ny Ruse.15 

At fiskeretten på søen også i den fØlgende tid af de omboende 
ejere blev anset for meget værdifuld, kan ses af flere gaml e, 
m ærkelige retsdokumenter. I året 1558, "den Fredag næstefter 
hellig Trefoleligheds SØndag", faldt der således herredagsdom i 
Nyborg i kong Christian den tredjes egen overværelse. De Næsby 
mænd havde ikke blot klaget over, at Peder MØller i Næsbyhoved 
mØlle med uret havde indtaget jord af deres til sit brug, men 
havde endogså klaget over, at kongens egen lensmand på Odense
gård, "Os elskelige Peder Bildt, vor Mand, Tjener og Embeds
mand paa vor Gaard i Odense", gjorde overgreb mod dem, så 
de bl. a. ,.ikke nu saa frit som fØr maae fiske ved den Aa,"*) som 

*) d . e. St. Hans kloster. 
** ) d. E' . Staviså. 
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lØber frem hos deres By og Mark". Peder Bildt havde dertil sva
ret, at "det Fiskeri, de omtalte, var Næsbyhoveds SØ, som var 
en fri Enemærke SØ for Os og Kronen til vor Gaard i Odense, 
hvor forte BØnder vilde have deres Fiskeri baade til at sælge og 
til anden Brug". Kongen var - som bekendt - efter "Grevens 
fejde" uvenlig stemt mod bØnderne, og dommen gik da og~å 
NæsbybØnderne imod . Angående fiskeriet kendte den for ret, at 
de Næsby mænd bØr "efter denne Dag ingen Brug have med 
Fiskeri i Næsbyhoveds SØ" .16 

Endnu videre ud rygtedes den store proces, som fØrtes i Chri
stian den fjærdes tid, og hvormed det forholder sig således: 

Den berømte, rige Odenseborger Oluf Nielsen Bager havde 
væ ret kong Frederik den anden en god mand og bl. a. forstrakt 
ham med penge. Som tak for disse tjærres ter og som godtgØrelse 
for 1000 gylden, kongen var ham skyldig for skibsfragt, tilskØ
dede og skænkede kongen ham - dels ved brev af 1562 og dels 
ved gavebrev af 1564 - "en Vor och kronens hauffue *) norden 
uden for Othense och thill Nesbyhoffuitsøe liggendes" samt Tolle
lund, der lå op til forannævnte jordstykke, at beholde "quiit och 
frie uden affgifH, for artluelig eyendom" Y I henhold til dette 
gavebrev overtog Oluf Nielsen Bager ejendommene for at "nyde 
og bruge" dem, bl. a. ved at drive fiskeri på søen . 1584 havde han 
opnået et låsebrev **) for disse ejendomme for yderligere at sikre 
den fulde ejendomsret; og denne blev efter hans dØd udØvet af 
hans arvinger og de senere ejere. Dette syntes kongens befalings
mand på Odensegård, Knud Rud til Sandholdt, imidlertid ikke 
om, og han anlagde derfor i året 1604 sag ved Odense byting 
mod den daværende ejer; men bytingselommen afviste hans søgs
mål.18 Da ejendommen ved giftermål gik over til d r. med. J ens 
Mule,***) der nu udØvede de gamle rettigheder (bl. a. fiskeri), 
som siden 1564 havde fulgt ejendommen, lod Knud Rud år 1606 
"paa kgl. .Majest. og kronens vegne" indstævne "erlig og hØylærde 
mand cloetor J ens Mule for fiskerii udi NesbyhoffuitsØe" o. s. v. 
Knud Rud begærede, at dette "frii fiskerii udi kronens frii enne
merckesØe" skulde kendes ulovligt, således at "hØybemelte salig 
hØyloftlig ihukommelse kong. Maj. b re f" [o: Frederik II' s gave
brev J alene skulde gælde selve jorderne og ikke fiskeri i søen. 
Ligeledes begærede han, at Oluf Bagers låseb rev "bØr macktes
lØst og u kraftigt være, saavitt det li u der paa fiskerii". 

Man kan ikke - med h erredagsdommen i Nyborg 1558 fo r 
Øje - frigØre sig for den tanke, at hvis ånden fra den kon gelige 
herredag i 1558 havde hvilet over det kongelige retterting 1606, 
havde kongens befalingsmand Knud Rud måske opnået sin hen-

* ) h a uge, have (indhegnet jordstykke) . 
'''* ) d. e. endeligt sikkerhedsbrev ("Lås er lo vens ende," sagde man). 

*''*) Ogsa en rig og a nset Odensehorger, hvis slægt var adlet. 
36 
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sigt. l\Ien nu hed kongen Christian den fjærde, og han var ikke 
til sinds at lade sine lensmænd i kongens navn handle ilde med 
undersåttern e. Dertil kom, at dr.Jens Mule ikke var at spøge 
med, men havde sine sager i orden. Han mødte selv på retter
tinget, henholdt sig til "kong. Majest. hr. faders sal. och hØilofHig 
konning Frederichs den anden Hans Majest. naadigste bevilling 
och derpaa udgiffne Breffs liudelse", fremlagde dette gavebrev, 
desuden "kiØbebreff" og "skiØdebreff" for ejendommen samt by
lingsdommen fra 1604. lØvrigt fremhævede han med hensyn til 
fiskeriet, at "dett icke s k all thilbØrligen beviises, att i eg haffuer 
thilholden mig, nogitt fiskerii udi Nesbyhofl"uitsøe, videre end som 
mitt maal och eyendom strekker sig" - - "met skouff agger, 
eng, fiskevånd och hu ad andet mere der affald e kan d". 

Doktor Jens Mule vandt med glans og fik fuldstændig med
hold. Rettertingsdommen den 20 . ,Marts 1606 henholdt sig dels 
til Frederik lis gavebrev, der hjemler "fiskerii mellem fornt. 
grunde", og dels til, at "dett och icke beviises, enten Oluff Niel
sen, hans arffuinger eller fornt. cloetor Jens Mule att haffue be
fattit dennom met fiskerii i den store søe, m en alleniste udi hvis 
smaa viiger som lØber aff søen emellom deri s egen g rund. " 

Rigets kansler, der - som dokumentet viser - præsiderede 
ved retshandlingen, var ingen ringere end den berømte historie
skriver Arild Huitfeldt.l9 

Det ser ud til, at fra den tid af og lige indtil søens udtØrring 
udøvede de .forskellige lodsejere omkring søen og ved Stavisåen 
uanfægtet fiskeretten ud for deres jorder som deres lovlige ejen
domsret. I nyere tid betragtedes denne ret som gældende fra 
kysten ud til søens midtstrømslinje. Naturligvis kunde retten af 
ejeren overdrages eller udlejes til andre. At den stadig ansås 
for at væ re af betydelig værdi, fremgår bl. a. af ÅIØkkegårds 
jordebog for 1842.20 Heri opgives nemlig, at der for leje af 
fiskeriet i ÅlØkkegårds andel af søen svaredes årlig af lejeren 
(Hans Christensen) 14 lispund fisk - cl. e. 112 kg (l lispund = 
16 pund) . Omkring søen boede ikke så få fiskere; nogle af disse 
drev fiskeriet som enes te, andre kun som delvis levevej; det var 
derfor ikke dem alle, der selv ejede båd; nogle m å tte nØjes med 
at låne en sådan, f. eks . fra en af gårdene i Næsby.21 Enkelte 
af de gamle fiskerhuse eksisterer endnu. Heft op mod vor tid 
har tilrejsende foll<, som var ukendte med egnens tidligere for
hold, kunnet undre sig over at hØre navne som .,Fiskerhuset" 
eller "Fiskerhusene" brugt om gamle huse, hvis omgivelser langt 
omkring til alle sider var frodig mark og eng; m en stedkendte 
folk vidste, at disse navne var levende minder om et fordums 
fiskeri i den fordums sø . 

Der fiskedes bå de i søen og i Stavisåen med dens bredning. 
Størst var fangstmulighederne vel nok nær vandmØllen ved nu-
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værende Næsbyhovedgård, hvor der har været fanget mængder 
af fisk. Derfor sang lystfiskerne også: 

"Vi ned til lVIøllen se ile: 
thi der det ei kan feile, 
at vi vil faae et Bid 
af Abor' eller Gjede, 
saavel som Aal de fede, 
naar blot vi give Tid." 22 

Brasener har sandsynligvis holdt til i større mængde omkring 
Brasenholmene, mens det aldrig slog fejl, at der kunde fanges 
aborrer i "Aborrehullet" oppe ved Næsby MØllegårcl. Dette "hul" 
findes endnu der som en fordybning i åen og kaldes endnu 
"Aborrehullet". lØvrigt var Stavisåbreclningens søparti her neden 
for ~~Iøllegårcl~n meget fiskerig. I det rolige vand mellem de 
mange vidjebuske i sØkanten "legede" fiskene i stort tal. For 
70- 80 år siden kunde man sidde i MØllegårdens stue (nuvæ
rende stuehus) og fra vinduerne se dem i legeticlen lege ved sø
bredden, ca. 30 meter fra vinduerne, se de mange rygfinner over 
vandet, når de svømmede omkring. Når man fra gården så, at 
mange fisk var samlet i søen på dette sted, blev der sendt bud 
til naboen, karetmager Kristoffersen, der også drev fiskeri og 
solgte fisk til folk i egnen og til Odense. Han kom da og drog 
garn. Undertiden gjorde han rig fangst, fik ofte store gjedder 
"på 10 pund og derover".23 

For resten synes det, som om både aborrer og gjedder særlig 
har holdt til i Sta-viså-lØbets dybere strØmleje. Således synger 
lystfiskerne i en af fiskersangene 24

: 

"Derefter vi atter paa speilklare Aae 
de sikreste Steder udsøge: 
hvor Aborrer ere, og Gjedderne staae, 
for ved dem vor Fangst at forøge." 

Eller i samme sang: 

"Rask styre vi over den bølgende Søe 
til Aaen og søge de Steder, 
hvor Baadene ligge for Vinden i Ly, 
og hist og her vise sig Gjedder." 

Gennem det foran meddelte er jo fiskebestandens arter til
dels oplyst. Men en fuldstændig opgivelse af dem alle får man 

lystfiskernes bege j stred e vers: 

"Vi synge med Glæde ved Fiskenes Skaal: 
"høit leve hver Suder, hver Gjedde! 
"hver Brasen, hver Flire *), hver Skalle, hver Aal, 
"hver Aborr', som hist er tilstæde !" 

* ) E n karpefisk, som ligner brasen. 
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Dog fandtes der også ørreder, men ikke i sommertiden, når 
.,fiskerbrØdrene" fra Odense kom, idet Ørreden fØrst om efter
året gik op ad åen og fangedes i ruse. 

- Som det gentagende er antydet, blev fiskeriet på Næsby
hoved sØ også dyrket som lystfiskeri, og derom kunde skrives et 
meget langt kapitel; men da en så fyldig omtale ikke vilde stå 
i rette forhold til dette lystfiskeris virkelige betydning, skal det 
kun kort omtales her. 

Det var jo naturligt, at den stille, fiskerige sø med de skØnne 
omgivelser måtte drage naturvenner med tilbØjelighed for lyst
fiskeriets spænding; og til alle ticler har da også sådant lyst
fiskeri i søen fundet sted, især fra Odense. Der lever endnu en 
kelte gamle folk, som i deres barndom, sammen med pårørende, 
var deltagere i fisketure til Næsbyboved sØ og sad i båden -
eller på den hØje dæmning mellem skovene ved Næsbyboved og 
ÅlØkke - med medestangen ude, m ens Øjet opmærksomt fulgte 
flåddets bevægelser. Om kronprins Frederik (den senere kong 
Frederik 7.) som lystfisker har der helt op mod vor tid gået 
anekdoter i egnen. Mens han var guvernØr ove r Fyn og boede 
på Odense slot, skal han ofte have dreYet lystfiskeri fra båd på 
søen, har vel også nu og da - i stedet for som sædvan lig at ride 
om ad landevejen - sejlet over søen til Næsby, hvor hans ven
inde Louise Rasmussen (senere lensgrevinde Danner, Fr. 7s h u
stru) en tid opholdt sig i en bondegård. 

Men især var det "Odense broderlige fiskers elskab", der ka
stede glans over lystfiskeriet på Næsbyboved sø. 

Dette selskab stiftedes den 18. Juli 1818 af seks Odensebor
gere.25 Mellem dem finder man det kendte navn C. YI. Foersom 
(ansat på stiftamtmandens kontor, senere berømt skuespiller) ; 
men iØvrigt stod i å renes lØb adski llige kendte og brave Odense
borgere som medlemmer af selskabet - den mest kendte vel nok 
M. C. Hempel (udgiver og redaktØr al' "Fyens Stiftstidende") . 

I en paragraf i foreningens love (Cap. XI, § 20 ) hedder det: 
"Ingen Uvedkommende maae man lade læse disse Love og iØvrigt 
Enhver v<ccre saa stum som en Fisk med hvad i Selskabet pas-
;;e re r . 

.1\len der skulde nu også mocl til - fo r en "uvedkommende" 
- at give sig i kast med dette omfattende kompleks al' hØjtide
lige love . I Landsarkivet i Odense findes endnu selskabets kuriØse 
lovbog, indeholdende de håndskrevn e "Love for det broderlige 
Fisker-Selskab i Odense". De er inddelt i ell eve kapitler og fylde r 
54 tætskrevne kvartsider. I 1833 blev dog et mere overkommeligt 
uddrag med de vigtigste bestemmelser tryk t som "Traktat for 
Odense broderlige Fiskerselskab" (findes også i Landsarkivet ). 

Foran de håndskrevne love findes en vel udført tegning af 
selskabets Yåbenskjold. Selve skjoldet, der hYiler på skibs- og 
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Billed e 10 . Odense brod erlige fiskerselsl< a bs v å bensl<jold . 

fiskergrejer, er delt i fire felter, to rØde og to hvide, hvert felt 
med en træffende tegnet fisk: Gjedde og brasen i felterne foroven, 
ål og aborre i felterne forneden . Øverst i tegningen læses navnene 
på selskabets stiftere. 

Ligesom det vidt berømte "Svenska akademien" (.,de ader
ton " ) kunde det broderlige fiskerselskab ifØlge lovene (Ca p. I, 
§ l) kun bestå af 18 medlemmer.*) Også på anden m åde synes 
18-tallet at have spillet en symbolsk rolle (sml. selskabets stif
telsesår og -dato!). r den ældste tid havde disse 18 hver sin hØje 
embedsstilling i selskabet : "Opsynsmand, Sekretair, Kasserer. 

* ) Oprindelig 15. 
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Ceremoniemester, Qvarteermester, Transportforvalter, Reisemar
skalk, Veiermester, Postmester, Pokalmester, Signalmester, Flag
mand og endelig Bisiddere" (Traktat, Cap. III, §§ 1- 7). Senere 
skete der dog en forenkling i organisationen! 

Alle fiskerbrØdre skulde være dus (Ca p . l, § 7). 
Der afholdtes årlig fire generalforsamlinger og et stort "Fi

skerie", mulig også et mindre. Det store skulde holdes i Juli 
måned "paa Næsbyehoved SØe og Aae", det mindre 6- 8 uger 
senere, enten på søen eller andet "beqvemt 'Farvand" (Cap. V, 
§ l) . 

Det var dog det store ,.Fiskerie" eller "den store fiskerdag" 
i Juli, som var årets alt overskyggende, festlige begivenhed. Intet 
måtte . gribe forstyrrende ind i fiskeriet og det fornØjelige . ·sam
vær, hvisårsag det i lovene forbydes at spille kort eller andet 
lignende spil den dag, ligesom det også bestemmes: "Ingen maa 
forstyrre Selskabets FornØielser ved politisk Kandestøberie" 
(Cap. IV, § 12). 

At fiskerbrØdrene var loyale, kongetro borgere, kan der dog 
ikke tvivles om: "Vor elskede Landsfaders Skaal tØmmes aller
først ved hvert Fiskerie, og fØrend dette er skeet, maa Ingen nyde 
en eneste Draabe" (Cap. XI, § 1). Denne " skål" var versificeret 
og blev sunget til melodien "Det gaaer saa fagert i min Ung
domsvaar" (se "Samling af Fiskersange"). 

Det store fiskeri kaldtes også "mesterfiskeriet", fordi: "Den 
af Selskabet, som angler den største og vægtigste Fisk, bliver 
under de i Lovbogen beskrevne Ceremonier prydet med Selska
bets Orden og erholder ved Bordet Ærespladsen tæt ved det for 
ham vaiende Flag" (Traktat, Cap . V, § 6). Ved den hØjtidelige 
vejning og bedømmelse af de største fisk toges dog hensyn til 
fiskearternes finhed og naturlige størrelsesforhold således, at for 
fisk af lige stor vægt var lovens rangforordning: l. Al. 2. Aborre. 
3. Suder. 4. Gjedde. 5. Brasen. 

På denne dag opnåedes ofte en virkelig respektabel fiskefangst 
- således i 1828: 166 aborrer, 4 gjedder, 2 brasener og 2 å l; 
i 1829: 165 aborrer, 3 gjedder og l å l; i 1830: 94 aborrer og 5 
gjedder. ''') Men at der for fisk erbrØdrene også var festglans over 
dagen fra fØrst til sidst, kan ses a f sang nr. l i deres sangbog. 
Vi vil derfor lad e dem selv fortæ lle om den store dag på Næsby
hoved sØ ved at gengive denne sang. Nå r man holder sig dens 
overdrivelser - fremkaldt af den animerede stemning -
in mente , få r man iØvrigt genn em dens vers en træffende skil
dring af dagens gang og tillige en prøve på fiskerbrØdrenes 
poesier: 

* ) Tallene kan ikke opfattes som hevis for , a t søen var ri g p å ahon ·er 
og fatt ig på gjedd er, ål o. s . Y.; m en aborrer er langt lettere a t fa nge. 
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FISKERDAGEN. 

Mel.: Og Odin han sendte H ennoder afsted. 

Naar Stiehler * ) os kalder, før Klokken er Eet 
af Søvnen vi vaagn e saa glade : 
og muntrer' end Nogen kan tæ nke sig det, 
vi hastigen Sengen forlade. 

St1·ax tage vi hele vor Fiskerdragt paa -
og hilse hos Strøm **") p aa hverandre; 
der drikke vi Kaffe præcis Klokken to, 
og siden til Søen vi vandre. 

P aa \'eien trakterer os Fa ersom med Løg, 
- de værne mod giftige Dunster! --
og tale vi baade i Alvor og Spøg 
om Fiskernes Snildhed og Kun ste r. 

Før Klokken er tre, vi alt plante vort Flag*** ) 
ved Havnen, hvor Baaden e ligge -
der ordnes nu Alting til festli ge Dag 
og s trax ud i Søen vi stikke! 

Yed nærmeste Steder vi først lægge an, 
og hver Een, som h ører til Flaaden, 
saa gierne vil være d en h eldige Mand, 
at trække den første i Baad en . 

Det varer e i længe, saa hvisker E en: "Hør! 
,.er Fiske der, hvor Du nu ligge r?" -
man svarer: "J a !" eller : "Nej !" som det sig bør; 
dog stundom kun sagte man nikker. 

Nu raaber en anden: "Hurra! Her er Een! 
"den fø rst e vi h ar er en Flire !" -
"d en kom ret tilpas; - ræ k mig Flasken min Ven! 
" thi Klokken er alt over fir e." 

Vi drikke da jublende Fisken es Skaal, 
og synge: "Høit leve hver Gjedde! 
"hver Skalle, hver Sud er, hver Brasen, hver Aal! 
"hver Aborr' som her er tilstæ de !" 

*) En af selskabets stiftere. Forpagtede - sandsynligvis på selskabets 
vegne - i 1831 for 3 år fiskeriet på søen samt Fuglesangshuset m ed 
1! td . land imod at betale en årlig afgift af 150 rdl. til møller Jørg. 
Trolle, Næsbyhoved.26 

** ) En anden af stifterne, restauratør i ejendom men "Mageløs" (nu 
"St. Knud"). 

*** ) Flaget skulde ifølge lovene altid på den store fiskerdag vaje fra 
fiskermesterens båd. 
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"Høit leve vort Selskab til si ldigste Tid! 
"gid, stedse vor Flid m a ae belønnes! -
"hø il leve h ve r Broder, som fisker m ed Flid! 
"at Flaget hvert Aar kan forskj ønnes !" *) 

Nu liste sig Gjedder og Brasener frem 
og bide p aa Krogen saa gridske: 
at vi alt har man ge, før Klokk en er fem, 
af disse saa dejli ge Fiske. 

Saaledes vi trække da lidt efter lidt 
de smukkeste Fisk op af Vandet ; 
indtil vi os siden med god Appetit, 
naar Klokken er Ni n æ rme Landet. 

Ved Thorslund vi ankre** ) og søge et Sted 
i Skoven , hvor Bøgene skygge, 
der sætte vi all e fornøiet os ned 
og tale om Fiskernes Lykke ; 

Og spise lil samm en vor Frokost i Ro; 
- men Snapsen e tæ lle vi ikke! -
thi spørges: "Hør! har Du faa et een eller to?" 
saa sva res: "det siger jeg ikke! " 

Derefter vi atter paa speilklare Aae 
de sikreste Steder udsøge : 
hvo1· Aborrer ere, og Gjedderne staae, 
for ved d em vor Fangst al forøge. 

Og h eldigen træ kk e vi m angen En op, 
som vilde med Krogene spøge; 
men tabe de Lysten ,s a a hedder d et: "Stop!" 
og Klokken tolv H·avnen vi søge! 

Naar Baadene ligge i Fi skernes H avn 
besørge vi Fangsten til Landet; 
her seer man nu tydelig Selskabets Gav n: 
- Beviser for Flid en paa Vandet. 

Thi let man ei angler med Kroge af Staal 
tolv tusind saa h erli ge Fiske 
som Brasener, Gjedder, Aborrer og · A al, 
- de bide ei altid saa gridske; 

* ) Årlig antegnes på flaget d e på d en store fiskerdag anglede fi sk. 
Hvert 10. å r anskaffes et nyt fl ag. 

** ) I en tillægsartikkel til lovene bestemmes, at " til Frokosten, som 
holdes paa sædvanligt Sted i T hors/und, m a ae alle DeeHagende 
møde præcise Kl. 9l ". 

Årbog for Odense og Assens Amter 1934



547 

Og Vinden kan skade os meer, end man troer, 
- hvo kan sligt et Uheld forhindre? -
er derfor og Fangsten just ikke saa stor, 
da er den dog vist altid mindre. -

Nu vente paa Broen ved Slusen *) os alt 
fem Bønder fra nærmeste Sogne; 
de k.iøre da Fiskene ordentlig talt 
til Byen paa holsteenske Vogne. 

Vi trænge nu atter til spise og Roe 
og derfor til Hytten vi ile, 
hvor Taffelet holdes, naar Klokken er to, 
i Skyggen af deilige Pile.**) 

Og hvor vi - naar Ingen nu. ønsker sig meer' 
ved Søvnen os heriigen styrke, 
- for siden at kunne paa Søen end meer' 
som Fiskere gavnligen virke. -

Paa nærmeste Steder vi lægge os hen 
og sove saa sødt som paa Puder; 
vi drømme om Fiske, og angle igjen 
i Drømme: Aal, Gjedder og Suder. 

Imidlertid koges i Hytten Kaffee, 
som klares med Skind af en Flire; *** ) 
vi drikke den, - reise derfra Klokken tre 
og gaae under Seil Klokken fire. 

Rask styre vi over den bølgende Søe 
til Aaen og søge de Steder, 
hvor Baadene ligge for Vinden i Ly 
og hist og her vise sig Gjedder. 

Der lægge vi Krogene listigen hen 
imellem Guldblomster og Blade, 
og snart see vi Flaadene vippe igjen 
paa Vandets den rolige Flade. 

" ) "Slusebroen" ved landevejen over Stavisåen, mellem nuværende 
Næsby stationsby og Næsbyhovedgård. 

**) "Hytten" = "Fuglesangshuset"; de "deilige Pile" = popler, de på 
Fyn såkaldte "abeliner" (Populus alba L). Endnu står på stedet 
et af disse gamle kæmpetræer, og under det ses endnu fisker
brødrenes slumreplads: en græsklædt skråning fra træets fod ned 
mod søbredden . 

*** ) Til klaring af kaffe var det den gang almindeli gt, at husmødrene 
anvendte et sådant fiskeskind . 
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Og vippende slaae de ---=- som gjerne vi see 
een, to, tre, fir', fem, sex, syv Ringe 
paa A a en; - men trækkes de hastigen ned, 
d a Fisken i Baaden vi slænge! 

Saaledes vi angle, til Klokken er ni, 
med Iver, - i munterste Lune; 
og først da vi samles, naar alt er forbi, 
i Næsbye, hos vores Hr. Thune . * ) 

Der spise vi Gjedder, Aborrer og Aal 
og tid t vi Pokalen udtømme: 
ved mangen en velmeent og hjertelig Skaal , 
at Fiskene altid kan svømme. 

Vi synge med Glæde ved Fiskenes Skaal: 
"høit leve hver Suder, hver Gjedde! 
"hver Brasen, hver Flire, hver Skalle, hver Aal, 
"hver Abor', som hist er tilstæde!" 

"Høit leve vort Selskab til sildigste Tid , 
"gid stedse vor Flid maae belønnes! -
"Høit leve hver Broder, som fisker med Flid! 
,. at Flaget hvert A ar kan forskjønnes!" 

- Men har vi os moret, til Klokken er Eet, 
da sagte til Byen vi vandre; 
og muntrer' end Nogen kan tænke sig det : 
"Farvel! "** ) vi da byde hverandre!" 

- I egnen lever endnu minder om de muntre "fiskerbrØdre" fra 
Odense, om deres berømmelige "store fiskerdag" og om deres 
fælles kanetur en række vintre til Næsby. Deres kvindelige på
rørende var da med, og det kunde væ re et stort og imponerende 

*) Ifølge en tillægsartikkel til lovene skal alle deltagerne møde "i Sel
skabets Lokale-- præcise Kl. 9 om Aftenen" . Lokalet var i den 
nuværende gård "Solbakke" i landsbyen Næsby, hos gårdejer Hans 
Thune. Fiskerbrød rene medbragte selv proviant (fisk, drikke 
o.s.v.); men den gemytlige "Hr. Thune" foragtede ikke en lystig 
aften sammen med dem. 

** ) "Fiskerbrødrenes Farvel " (fra "Samling af Fiskersange") : 

Mel.: Vær du vort Selskabs etc. 

Fornøjet byde vi hverandre: 
Farvel! for denne skjønne Dag! 
og glade vi i Haabet vandre, 
til atter vajer vores Flag: 
ved Søen, hvor i Harmoni e 
vi glædes ved vort Fiskerie.'' 
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optog at se, når de mange - indtil 30 - smukke kaner, med 
statelige snenæt og maleriske skabrak og anden pynt på hestene, 
midt om ;efte rmiddagen kom kØrende, under bjældeklang, i række 
ad landevejen til Næsby. Her tog de ind til gårdejer Niels Ras
mussen i MØllegården, hvor de fik en stue til rådighed, men 
iØvrigt også her medbragte proviant. Efter nogle festlige timer 
fandt hjemturen sted.27 

Værdifulde minder om fiskerselskabet opbevares på Fyns 
Folkemuseum (i Eiler Rønnovs gård i Odense). Her findes, for
uden et lille Danebrogsflag med tre fisk , det store, ejendomme
lige flag (fane) med selskabets våbenmærke (se side 543), 
stifternes navne og navne på optagne medlemmer samt året for 
deres optagelse. På flagets anden side er indskrevet nogle af sel
skabets store fiskerdage med de foran (side 544) nævnte opnåede 
resultater. - Dernæst findes her selskabets nydelige . "orden" 
(sml. side 544): I et grønt bånd hænger et kors og under dette 
en sølvfisk; på korsets arme læses: "Odense broderlige Fisker
Selskab". På bagsiden stiftelsesdagen: "Den 18. Juli 1818". Sær
lig lægger man dog mærke til fiskerbrØdrenes imponerende sølv
drikkehorn i form af en gjedde. Til dets indvielse var digtet en 
sang af Schjerbeck: "Kom BrØdre, nu ville vi see SØlvergjedden 
hyldet!" Hovedet aftages som låg, fØr der kan drikkes . Gjedden 
bæres af seks fiskekroge; mellem dem - på sokkelen eller foden 
- ses en lille sØjle, bærende Frederik den sjettes billede. På 
sokkelens forside læses: "Det broderlige Fiskerselskab i Odense 
blev stiftet d. 18. Juli 1818". På bagsiden: "Vog 85 Lod" (d. e. 
u kg). 

Her i dette museum findes også en morsom "ballotations
kasse" (kasse til hemmelig afstemning med kugler - selskabets 
"voterkasse", som brugtes ved vigtige voteringer). Den er sindrigt 
dekoreret med fiskebilleder. - Og endelig findes samme sted 
ophængt fire indrammede, kunstfærdige billeder, indeholdendP 
ialt 24 silhuetter af medlemmer i selskabet. Hver silhuet er om
given af en bort, der danner en oval, som ved nØjere eftersyn 
viser sig at være en meget fin indskrift af vedkommende med
lems navn samt år og dag, da vedkommende blev indviet medlem. 
Den ene af billedgrupperne omfatter de seks stiftende medlem
mer. Hver af de fire indrammede billedgrupper er dertil omgivet 
af en større bort, bestående af fiskersange-citater. 

Endnu et minde om de glade fiskerbrØdre skal sluttelig n æv
n es, nemlig deres opbevarede "Fiskersange". Ældst er en ganske 
lille samling "Sange for det ældgamle, lystige, trofaste og broder
Iig-udkaarne Næsbyer-Fiskerselskab" >) Af dette hefte, de r 

* ) I dette selskab h ar man sandsynligvis en mind re forløber for det 
senere ber ømmelige "Odense broderl ige F iskers elskab". 
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ifØlge "Bibliotheca Danica" stammer fra Peter Bergenhammer 
(overlærer i Odense, dØd 1825), er kun en enkelt sang gået ind 
i Odense broderlige fiskerseJskabs sangbog, hvis fØrste del blev 
trykt 1824. Vi gengiver denne bogs titelblad: 

"Samling af Fiskersange. Alene at synges af Odense broder
lige FiskerseJskabs inelviede Medlemmer fra Aaret 1818 indtil 
Verdens Ende; thi 

"indtil Verdens sidste Aar, 
"vort muntre Selskab vist bestaaer ! 

Motto : 
"En Fisker Vand ei drikke maae, 
"det er vor Regel: fast den staae! 

Trykt i Næsbye i dette A ar." 

På næste side var trykt : 
"Denne Bog tilhØrer den ti.! Fiskeriet hØitidelig indviede Bro

der" (trykt navn) . 

Bogens fØrste sang er den foran gengivne store sang om "Fi
skerdagen". lØvrigt udgØr indholdet af bogens l. og 2. del i alt 
57 numre, hvoraf dog nogle enkelte er så fyldige, at de hver for 
sig er en hel lille "d igtning". Af disse lægger man særlig mærke 
til digtet "Fremtiden" med det hØjtidelige indledningsvers: 

"Naar der i Arehivets Skrifter 
engang læses de Bedrifter, 
vi som Fiskere har gjort: 
vil man over hele Jorden 
rose vores Flid og Orden; 
thi vort Fiskerie var stort!" 

Og til "FiskerbrØdrenes forgyldte ABC", hvori ... forefincles en 
poetisk gennemgang, af hele alfabetet - med et vers til hvert 
bogstav - , men snildelig inddelt i "syv sange", der under sangen 
tillod pavser til en "hjærtestyrkning"! ....:_ Y deriigere kendes 
et par senere sange i særtryk, så der ialt foreligger ca. 60 numre 
af dette selskabs sange (heri ikke medregnet sangene fra det 
foran nævnte hefte af Berg,enhammer). Den sidste kendte fisker
sang stammer fra den store fiskerdag 1841. ''') I selskabets ældste 
tid var G. Preusz dets udkårne digter og sanger, mens adskillige 
af sangene fra de senere år (efter at Preysz var flyttet til Ran
ders) blev begået af andre; navnlig var M. C. Hempel i de år me
get virksom. At sangene blev flittig brugt ved selskabets sammen
komster og udflugter, kan der ikke være tvivl om. I lovenes 
Cap . IV, § 7, bestemmes det endogså om generalforsamlingerne: 

*) Det vides ikke, hvornår selskabet opløstes. 
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.,Ethvert iVledlem paalægges at medbringe sit Excmplar af de 
trykte Fiskersange" . 

Det fremgå r jo klart af adskillige sanges indhold, at de ind
viede fiskerbrØdre ikke har været afholdsmænd; men her må 
man huske, at det var i drikkevisernes tid, så man har lov til 
også her at regne m ed overdrivelser i sangenes lystige fremstil
ling. - SelvfØlgelig har de flest e af dem intet litte ræ rt væ rd. 
Dog forekommer hist og h er i enkelte af dem frisk e og livfulde 
n aturbilleder og stemninger, og de e r ikke uden værdi som tid s
bill eder, der nu vise r os hØjst respektable, glade Odenseborgere, 
som de va r for et hundrede å r siden , n å r de en smuk dag, i h Øj 
sommeren slog sig lØs og i fæ ll esskab tog sig "en glad dag ". 
Men n avnlig giver de værdifulde bidrag til lystfiskeriets historie. 

- - Af andet, som søen og den s naturforhold havde betyd
ning for - om end i mindre grad - , kund e næ vnes : jagt, skæ
rin g af siv, lagrØr og vidjer samt hugs t af gærdsel. 

Da hver lodseje r , hvis jorder grænsede til søen, h avde ejen 
domsret til disse goder ud for sit areal indtil søens ., midtstrøms
linj e " ,28 kan man gå ud fra, at de udnyttedes så meget som 
muligt. 

For jæge re m å søområdet med sine m ange sØ- og sumpfugl e 
h a ve været et rent Eldorado, om end det mere prosaiske siv
skær vel indbragte nok så mange rede pen ge. Efter som søen 
groede til, og vanelstanden bl ev lavere, bredte sivbevoksningen 
sig fr a bredderne ud i søen . Dette var ganske vist til skade for 
sejlads og fisl< eri. For sel Y om de ., indviede " fi skerbrØdre i de res 
san ge praler med , at de let klarer vanskelighedern e, så var 
der nok ikke så lidt sandhed i den vemodige "En uindviet Fi
skers Sang paa Søen" ,2 9 lwori det hed : 

., Hvor saare mege t skal der til 
for orden t! i g at stage ! 
Jeg har, min Troe! ei Lyst dertil, 
det er en Pokkers Plage; -
min Baad vil ikk e fremad gaae, 
thi man ge Siv i Vandet staae" -

Og n år h an så kastede krogene ud, gik de fas t og itu .,paa 
gam melt Siv" . 

Men nå r sivene blev skå ret i rette tid, kunde de anvendes ti l 
sinko, m åtter m. m ., og da de kund e hØstes i læssevis,30 h aYdc 
de også væ rdi , hvad man kan se af den gam le ,,Jordebog for 
Aalyl<kegaarcl 1842", hvori bestemmes, a t for leje af sivskæringen 
m å tte lej e ren betale 10 rcll. å rlig. 

Rørskæ ret Yar dog endnu mere nercl ifulclt. Der voksede, naYn
lig omkring søen og i dens udkant , en rig bestand af tagrør 
(Phragmites communis T rin ., som er den stø rste nord evropæisk t' 

Årbog for Odense og Assens Amter 1934



552 

græsart). Allerede i 1815 kalder en forfatter (C. Molbech) søen 
,.en rØrsØ", og 40 å r senere taler en anden forfatter (J. P. Trap ) 
om den "næsten ganske rørbevoxede Næsbyboved sØ" . Og man 
mindedes om det samme, når man hØrte det snurrige navnetil 
læg, som i almindelig tale brugtes om indehaverne af Fuglesang<>
huset mellem rørene ved søens bred: "Gamle Jens Hansen 
i rørene" (1799- 1830) og senere to traktØrer her ,.Hansen i rø
rene" . (NB: Der synes ikke at h ave været slægtskab mellem de tre 
bæ rere af samme efternavn) . 

:\len disse tagrør var et meget eftersøgt tækkemateriale -
langt bedre end strå; og til vægpuds og forskelligt .andet brug 
var de uundværlige. 

Endelig fandtes på søens m ere tilgroede partier en del vidje
buske og andet krat, som vel h avde mindre værdi, men dog 
kunde udnyttes på fordelagtig måde, hvad ÅIØkkegårds ejer be
viste, n år han om vinteren lod sin e hovbØnder hugge gærdseJ i 
søen og på Viholm.31 

- Til slutning skal endnu omtales, at søen gennem m ere end 
500 å r havde en vidtrækkende betydning for den m ølledrift , som 
den afgav vandkraft til. 

De førs te vandmøllers anlæggelse i vor landsdel m å h ave Yakt 
megen opsigt; dette ny og usædvan lige betØd jo i hin tid en fuld 
stændig, omvæltning i befolkningens forestillinger om det mu
lige. I tidligere tider drejede trælkvinderne huskværnen; men 
nu skete det utrolige, at man lagde naturens vilde kncfter i åg 
og tvang dem til at udfØre det strænge træll earbej de. 

Derfor har sikkert også anlæggelsen af vandmØllen ved Næs
byhoved sØ gjort et stærkt indtryk på egnens fo lk. Ganske vist 
menes det, at Benediktinermunkene i Odense allerede tidligere 
havde anlagt Pj ente mØlle ved "Byens bæk" og m åske andre 
møll er. Men nord for Odense fan dtes i hvert fald ingen, fØr 
regeringen t~g sig fo r at viderefØre dette vigtige kulturarbejde, 
som munkene h avde påbegyndt. 

Det er foran (side 512) omtalt, at Valdemar Atterdag ved miel
ten af 13-hunclrecltall et lod Næsbyhovecl sØ inddæmm e ; men alle
rede forinden h avde han sandsynligvis anlagt den fØrste vand
mølle ved søen. Det h edder nemlig om denne konge, at han an
lagde mange vandmØller i landet, og a t han 1336 "udstædede 
Befalinger Landets T arv og Bedste angaaende, især med Hensyn 
til de Møller, han nyligen havde bygget og dæmmet, at deres 
Vand ikke unyttelig skulde lØbe til Strande, til hvilken Ende h an 
m anges teds med stor Bekostning havde ladet Vandet opdæmme 
til Søer, at det ikke mod Vinters Tide skulde udbryde af 
samn1e" .32 

Den ældste vandmØlle ved Næsbyboved sØ blev dog ikke an
lagt på samme plads som den senere Næsbyboved vandmØlle, men 
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helt oppe ved åbredningen ved den gamle landsby Næsby.33 

Den fØrste gård i byens sydlige ende bærer endnu navnet "MØlle
gård" fra hin tid, og i engen ved åen nedenfor gården ses den 
dag i dag tydelige rester af den gamle mØlledæmning over åbred
ningen, ligesom flere svære, firkantede egepæle fra den oprinde
lige vandmØlles fundament endnu kan ses i engbunden. Tre af 
disse rager betydeligt (indtil 25 cm) op over engens overflade. 
~år folkene på gården for ca. 40 år siden skulde slå græs i engen, 
blev de påmindet om ikke at hugge leerne i "møllepælene"; og det 
samme siges endnu til gårdens karle, når græsset der skal slåes.34 

Det var, mens dronning Christine residerede på Næsbyhoved 
slot, at vandmØllen flyttedes til dens senere plads ved Næsby
hoved. IfØlge Vedel Simonsen skal denne dronning "have givet 
et Fruentimmer, som stod i stor Naade hos hende, Tilladelse til 
at anlægge en VandmØlle norden for Næsbyehoveds SØe" - - 
"og til den Ende have tilladt hende at opfØre en Dæmning tværs 
over søen ved det saakaldte Fug,lesangs-Huus" (se foran side 515). 
Ved denne dæmning blev sØen opstemmet "saa hØit, at Vandet 
stod op over Hjulene i den forhen i omskrevne Landsbye anlagte 
MØlle, der altsaa, som en FØlge deraf, lidt efter lidt blev aflagt 
og Øde".35 Traditionen, som endnu lever i Næsby "MØllegård", 
fortæller dog lidt anderledes herom, nemlig at dronningen forbØd 
mølleren i Næsby at male! Men resultatet blev jo i bægge til
fælde det samme: at møllen der måtte nedlægges>) 

Med den billige vandkraft . fra søen har driften af vandmØllen 
ved Næsbyhoved sikkert været en indbringende virksomhed, og 
af "Kancelliets Brev bøger" ses det, at kongens befalingsmand 
på Odensegård (hvorunder mØllen - efter Næsbyhoved slots 
Ødelæggelse - hØrte) og mØlleren i Næsbyhoved forstod at "mele 
deres egen kage". Snart bevilgedes der mØlleren lettelser for re
stance af "mølleskyld" (1603) og af "landgilde" (1605), snart 
hjælp til anskaffelse af mØllestene (1618), til reparering af "det 
ene hjul og renden" (1622) og af "det andet hjul" (1624), til 
istandsættelse af møllen "med stene og aksel, således at den kan 
give landg,ilde" (1625) og til restaurering og genopbygning af 
mØllehus og mølle ( 1618, 1619 og 1628). Af mere indgribende 
betydning var det, at der 1611 udstedes "Aab. Brev om, at alle 
Kronens BØnder i Lunde Herred, Nesbyehofvit Birk og Skam 
Herred, som ligge Nesbyehofvit MØlle to Mil nær og ligge til 
Odensegaard, skulle sØge til Nesbyehofvit MØlle". At dette måite 
være til stort besvær for bØnderne, er indlysende. I å ret 1631 

* ) Ikke underligt, at forholdet mellem de Næsby m æ nd og mølleren i 
Næsbyhoved var lidet hjærteligt i den følgende tid, så det ved den 
foran side 538 omtalte herredag i Nyborg 1558 kunde betegnes med 
de ord: "at der altid haver været klammer og træ tte mellem Næshy 
mænd og m ølleren" . 
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kl agede de "Tommerup Mæ nd " over, at mØlleren i Næ sbyhoved 
m Ølle "har fo r fulgt dem, lovsøg t dem til Tinge og endelig vil 
tvinge dem til at søge hans MØlle, hvad hverken de eller deres 
Forfæd re eller Formæ nd har gjort". Sagen gi k til den kongeli ge 
lensmand på Odensegå rd til e rklæ ring, og udgangen blev: "Tom
mer up Mænd skal søge Nesbyehofuit M Ølle." 

Det ser således ud til, a t Næsbyboved vandmØlles drift har 
pådraget kronen både ulejligh~d og udgifter. Og måske har dette 
været medvirkende til, a t den i åre t 1692 bl ev bortskØdet fra 
kronen til "Rachel salig Samuel de Limes Enke" 36 og derefter 
forblev i privat eje lige indtil den s nedlæggelse 1863. lVI Øllegården, 
hvortil h Ørte både land- og h avebrug, lå på nuvæ rend e Næsby
hovedgå rd s plads. Af selve Næsbyboved sØ hørte kun et min
dre områ de ind under mølle rens ejendom sret, der dog omfattede 
brugsret til vandet i h ele søen. VandmØllens store underfald s
hjul, der havde plads nær ind til, h vor de nuværende bygni ngers 
nordvestside findes, huskes endnu af enkelte gam le mænd , der 
som drenge var med p å mølletur dertil fo r at få m alet mel, gryn, 
grutning o. s . Y. 

P å det sid ste fik den gamle vandmØlle en arbejdsfælle i en 
moderne ve jrmølle. Det er side 525 opl ys t , at der i 1802 som godt
gøre lse for vandformindskelsen i sØen ved inddæ mningen i an
led ning af de nye ka nal- og lan deve j sanlæg bl ev givet mØller 
Kaarup, Næsbyboved vandmØll e, till adelse til opfØrelse a f en 
moderne (" holl andsk") vejrmølle. Snart sås denne knejse p å 
Fuglesangsban ken (derfor også ka ld t Vej rmØileban k en) 37 , h vor 

Bi l led e 11. Ccl ki g rra b u nden ar d en gamle h ag vand sslu gt. 
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den stod en række år, indtil den flyttedes til dens nuværende 
plads ved Odense kanal. 

Hele den gamle mØllevirksomhed, hvortil Næsbyhoved sØ af
gav vandkraft, er nu gået ind i historien og eksisterer ikke mere. 
Endnu ses dog foran Næsbyhovedgårds hovedbygning en slugt 
af udseende omtrent som en ærværdig borggrav. Det er mØllens 
bagvandsslugt, som den dag i dag fortæller om sØvandets bru
sende fald fra de gamle møllehjul, der drejede kværnen, så der 
her gennem hundreder af år kunde males mel til det daglige brØd. 

- Men ihukommende den altid gyldige sandhed, at "menne
sket lever ikke af brØd alene", vil det være naturligt at spØrge, 
om Næsbyhoved sø har haft betydning og værdi for mennesker 
ud over dette foran omtalte mere håndgribelige og materielle. 
Herpå vil der blive givet svar i næste afsnit. 

v. søens skønhed og virkning i landskabet. 

Intet pryder et landskab mere end sØ og skov. Derfor har 
egnen tæt nord for Odense været af sjælden skØnhed i Næsby
hoved søs storhedstid, da sØen lå der bred og, blank, rig på skov
klæ dte Øer og fremspringende næs og omgivet af kraftig for
mede, skovklædte banker. 

P å Fyns Stiftsmuseum i Odense findes et lille maleri, malet 
af Ha rald Trolie "') og fremstillende et mindre parti af Næsby
hoved sØ (ved Fuglesangshuset l . Der er både ynde og romantisk 
stemning over den lille idyl; men man ser ikke for sig det brede, 
rigt afvekslende sØbillede, som frydede Øjet, nårman i henfarne 
dage sejlede på søen. Ikke underligt, at egnens beboere mangen 
en sØndag og ved mangen festlig lejlighed tog en lille lysttur i 
egen båd omkring på den skØnne sø, måske med en afstikker 
ind i en af dens mange små vige eller hen )mellem guldblomster 
og blade" 1 - på søen fandtes både den gule åkande (Nuphar 
luteum) og den pragtfulde hvide nØkkerose (Nymphaea alba) - , 
eller måske de sagde som lystfiskerne: 

"- gjerne lande 
vi ved · Næsbyes grØnne Strande" 

og lagde så ind der for at tage et lille hvil på den blØde, grønne 
eng ved søens bred. 

Stod man en solklar dag nordvest for søen, på Næsby mar
ker, hvor de skråner ned. mod kysten, havde man for sig et ufor
glemmeligt naturbillede, navnlig, i den ældre tid, fØr Næsbyhoved-

* ) Kunstmaler; ejer af Næsbyboved mølle i den sidste å rrække før 
søens udtørring. 

37 
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borgen sank i grus * ) : Lige for sig så man ud over søens nord
lige område med den lille Ø Viholm og videre ud over det smalle 
søparti mellem skovene, helt ind til Fyns hjærte: den skØnne by 
Odense, der lå søen så nær, at "RØrdrummens hule Lyd kunde 
om Natten fra Sivene hØres ind til Byen".**) Til hØjre begrænse
des synskredsen helt af skoven: den lille skovbanke Kalvehaven, 
skoven Thorslund på den store Ø af samme navn og længer ude 
de smukke skove, som tilhØrte St. Hans kloster (nu ÅIØkl<egårds 
skov). Til venstre bugtede Stavisåens vandfyldte lavning sig. mel 
lem skovene, fra søen ud mod Kluset; længere fremme dannedes 
grænsen af Fuglesangsbanken med slotskapellet; og omtrent lige 
i Øst på den anden side sØen, kun et tusinde alen borte, hævede 
sig den stolte Næsbyboved banke (21 m over havet), skydendr 
sig frem som et næs i søen. Øverst på banken knejsede den gamle 
kongeborg, det berømte Næsbyboved slot, hvis fire statelige 
hjØrnetårne med spir sås viden om . Slottet hævede sig nemlig 
meget hØjt over banken, da det var opfØrt på en kunstig opkastet, 
firkantet jordforhØjning. Denne var endnu kort fØr 1770 så 
stejl, at en dragon, som en pinsedag " fornØiede sig" deroppe og 
vilde "klattre ned ad dens sydlige Side", styrtede ned og bræk
kede halsen, så han dØde på stedet-2 

Det mest bedårende udsyn over hele søen med alle dens lune
fuldt bugtede indskæringer og vige og dens frodige omgivelser 
havde man her oppe fra slottet . Det er derfor ikke underligt, at 
kong Hans foretrak denne bolig for sine øvrige slotte og så ofte 
opholdt sig her, at slottet ifØlge sagnet en tid i folkemunde kald
tes "Hans-borgen" .3 End n u stærkere fØlte hans dronning, Chri
stine, sig, knyttet til dette sted, der var hendes Iivejegods ( )iv
geding") . En stor del af sine sidste 20 leveår tilbragte hun på 
Næsbyboved slot 4, hvor hun levede i stille fromhed "og holdt 
sine jomfruer til dyd og stille flid". Navnlig i sin enkestand 
(1513- 21) opholdt hun sig som regel her og kunde herfra hver 
morgen og aften høre klokken fra kapellet på Fuglesangsbanken, 
mens den fjærne brusen af vandet fra den nye vandmølle nede 
i dalen bag samme banke hØrtes dagen igennem. Men kærest var 
hende måske dog den stille, skovomkransede sø, der lå udbredt 
nedenfor slottet, så hun fra slottets sale stadig kunde have den 
for Ø.ie. - Det var Næsbyboved slots storhedstid. 

Da halvtredje hundrede år var gået efter denne storhedstid, 
og kun tomterne var tilbage, skrev Pontoppidan i "Den danske 
Atlas" (III. 1767) om det fordums slot. Og han priser dets skØnne 
beliggenhed ved søen: "Samme laae meget fordeelagtig og tillige 
behageligt ved Siden af den ferske Søe, som bærer Navn deraf" . 

* ) Ødelagt 1534 under Grevens fejde . 
** ) H. V. Clausen. 
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"' - Endnu mere indtaget i s tedets skønhed blev en rejsende Sach
ser, der 1787 korn hertil og skrev begejstret derom i sin "Reise
Journa l".5 Den ga m le borg har ligget .,meget plaisant"*), sk ri
ver han, .,omgivet a f en tyk BØgeskov og Næsbyehoveds Søe. 
Sl<ade at den nuvæ rende Eier ikke lader bygge et Huus paa Ban
ken, da derfra falder den h erligste Udsigt over h ele Egpen". 
Omtren t ved samme tid yar det, a t C. F. Primon nedskrev sine 

Bill ed e 12. Gammel tegning a f l\æ sbyhoved s lot 
(fra Resens "Atl as'') . 

"Tanker paa ·en Foraarsmorgen p aa Ruinerne af Næsbyehoveds 
Slot ved Odense" (se side 537), og h eri meddeler han sit indtryk 
af søens skØnhed i disse linj e r, der - trods deres formelle m a ng
ler - sikkert giver et rigtigt billede : 

,. Skovkrandset hi st vasker sin roli ge Bred 
E n Søe, som med Soelstraaler guldfarvet spiller; 
E i rasend e Storme forstyrre dens Fred ." 

Godt en snes å r efter besøgtes stedet af to hver for sig frem
ragende skribenter. Den ene va r den fynsk e historiker Vedel 
Simonsen, der var kommen her for at granske den gamle konge
borgs tomter og Slotsbankens omgivelser. Resultatet fremlagde 
h an kort efter i sit lille, fortj ænstfulde skrift "Borgruinerne", 
1813 (fØrste hefte), hvori han har samlet m ange værdifulde op
lysninger om slottets historie og egnens forhold. Ved sin omtale 
af slottets storhedstid skildrer han også rundsku et fra slottet ud 

*) fo rn øjeligt, morsomt. 

37• 
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over søen og omegnen og gØr dette med megen varme og begej 
string og, med en næsten for levende fantasi : "Mod Sydost frem
steeg, saaledes af den speilklare søe fleere skovbevoxne Øer og 
Holme i yndige Grupper; mere i Baggrunden hævede den gaml e 
Odins Stad sine kueisende T aa rne og gothiske Gavle, og langs 
med SØens sivklædte Bræd slyngede den færdselsrige Kongevei 
sig gjennem Forgrundens yndige Egne". - - - "Mod Syd ve<; t 
endelig den store fast uoverskuelige HovedsØe med sine mange [ ? l 
skovklædte Holme og Øer". Men til slut sammendrager han sine 
udmalinger i fØlgende smukke og rigtige karakteristik: " Kort -
den heele Synskreds var en malerisk Blanding af Byer, Gaarde, 
SØer, Holm e, Kornmarker og Skove gjennemskaarne af frugtbare 
Enge, klare Bække og færdselsrige Veie". 

Den anden besøgende var den unge, begavede Chr. Molbech, 
der på sine "ungdomsvandrin ger" også kom hertil og fØjede et 
skØnt blad om Næsbyboved søs omgivelser ind i sin rejseskil
dring .6 Han k alder deri vandringen i skovene ved søen "en 
deilig, eensom, idyllisk Vandring, som ved nogen Liighed med 
den philosophiske Gang ved Sorøe er bleven mig, endnu kiærere". 
Han synes, at " Ingen i den romantiske, lan d lige Eensomhed kan 
drømme om at være Byen saa nær. Alt passer her fuldkommen 
vel tilsammen". Og han omtaler med begejstring den gamle 
vandmØlle, "skiult imellem Skovbakker, paa en af disse Vold
steder af en gammel Kongeborg", og har naturligvis også lagt 
mærke til " Aalykkegaard i Skoven ved Næsbyhoved-SØ" . - Om 
selve søen bemæ rker han, at den "desværre dog har tabt det 
meste af sin SkiØnhed". Herved tænker han på søens tilgronin g, 
der allerede da var ret fremskreden . Havde hans besØg ved Næs
byhoved faldet på en tid, da søen var opstemt af vandmØllens 
"stemmev<'Crk", vilde han ha w set den ligge klar og blank. 

Som et morsomt bevis for, a t sØen og dens omgivelser endnu 
mange år efter var kendt og berømt viden om, kan nævnes, at i 
Juli 1861 kom "en Gentleman fra Boston" med frue og tjæner
skab til Odense "ikkun for at se de storartede Slotsruiner ved 
Odins sø nord for Odense" .7 

-- Der er således ingen tvivl om, at den romantiske sØ og 
dens vakre, livlige omgivelser gennem tiderne har haft en betyd
ning, som ikke kan m å les med materielt mål. Især har den bi
draget til at give folkene i denne egn deres mest fremtrædende 
grundpræg: et vakkert og livligt væsen, et venligt og poetisk sind 
og et lyst syn på tilvæ relsen. - l\len den har desuden ved sin 
virkning på modtagelige kunstnersind haft en betydning genn en ; 
kunsten, som nåede langt videre ud - hvor langt kan ingen sige.'"' ._ 
Flere kunstmalere har hentet motiver herfra. Tidligere er omtalt 
et maleri af Harald Trolle . Her bØr det dog især næ,ines, at den 
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Bi ll ede B . Gengivrise af C. F . Aagaarcls ma leri. 
(Fat. Ha ra ld LØnborg. ) 

yndede landskabsmaler C. F. Aagaarcl , der var fØdt og opvokset i 
Odense, ha r malet et særdeles smukt bi llede af et søparti , set fra 
:;\læsbyhovecl vanelmØlle ''') . - Og mon Odense uden disse skØnne 
omgivelser havde kunnet tæ lle så talrig en skare af digtere mel
lem sine bØrn og borgere? Vi ved, at H. C. An cle r sen i "J\Iit Livs 
E Yentyr" mineleeles sine skovture om sommeren, "næsten hver 
SØndag" sammen med sin fader; "han talte ikke meget derude, 
sad stille i Tanker, mens jeg sprang omkring og samlede Jordbær 
paa et Straa eller bandt Kranclse". Og endnu mere levende i hans 
minde står hans skovtur sammen med moderen : "Kun eengang i 
Aaret og det i Mai, naar Skoven lige var sprungen ud, fulgte min 
~I oder med; det va r hendes aarlige, eneste Lyst-Vandring, og da 
bar hun en bruun, blomstret Kattuns Klædning, der blev kun 
taget paa den Dag, og naar hun gik til Alters, og som saalecles 
ble\' den eneste Kjole, jeg, i alle Aaringer, erindrer var hendes 
Fest-Kjole". At de fleste sØndagsture med faderen og isæ r turen 
med moderen på denne festela g har gået ud langs det ny Yid
under, den kunstige kanal og havn med de mange skibe, og ad 
den nyanlagte, smukke landevej til NæsbyhoYed slwv ved søen, 
er givet. Da den berømte digter , samme år han dØde, skrev et 

* ) Det originale kunstværk findes i nu afdøde kgl. bygningsinspektør 
\'il h. Petersens hj em i Odense. 
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digt til sin fØdeby, søger hans tanke da også straks i fØrste vers 
ud til Næsbyboved (sØen var da forlængst udtørret) : 

,.Du kjære, gamle Fødeby 
Er altid i min Tanke. 
Stolt bygged' Odin Slot mod Sky 
Paa Næsbyboved Ban k e!" 

Disse hans barndomsindtryk står i den inderligste forbindels e 
med hans digterstorhed: 

,. Jeg havde Barnets stærke Tro 
Og Jakobs Himmelstige, 
Og jeg fandt Frøkorn, som nu groe 
I Eventyrets Rige ." 

Ligeledes ved vi, at hans ungdomsven og samtidige, den hØjt
begavede, men - i modsætning til H. C. Andersen - lielet lykke
lige digter Carl Bagge r, omfattede Næsbyboved sØ med megen 
kæ rlighed og var nØj e fortrolig med dens forhold, mens han de 
sidste ti år af sit liv (1836- 46) boede i Odense. I en ,.Studenter
sang" priser han Fyns skØnhed og fremhæver særlig to skØnn e 
steder, nemlig i verset : 

,.Danmark er en stille Have, 
Hvor man rundtomkring 
Borge seer og gamle Grave 
:V! ed en Blomsterring: 
Øxnebjerg og Næsbyhoved, 
Smukt ombølget, rigt !Jeskovet ~ 
Disse kjære gam le Egn e 
Mindes allevegne!" 

Og i en af sine optegnelser gør h an den bemærkning, al 
6. April 1845 "va r endnu næsten hele Næsbyboved-SØ tillagt med 
lis " .8 Samme år var det, han udsendte sin sidste bog, "Øieblik
kets Børn", hvori findes det ypperlige digt ,. Næsbyboved SØ" 
et digt, som ikke er kendt og påskØnnet efter fortjæneste. Det 
skal derfor gengives her: 

,.Naar modfaldent Hj ertet i Brystet slaaer, 
Og ene Du vil med din Kummer væ re, 
Tryk Hatten da fastere ned om dit Haar, 
Lad Baaden paa rullende Sø Di g da bæ1·e, 
Betroe kun den susende Vind dine Suk, 
Lyt stille til Nattergalenes Kluk 
Og drøm Dig i Nærheden af d in e Kj æ re. 
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Naar natlige Stjerner sig speile ned 
Med Glimten og Blinken og Funklen i Voven, 
Og Stemmer fra Gud og fra Evighed 
Henrasler i Toppen af Løvet i Skoven: 
Lig stille paa Baaden, dit Hjerte faaer Fred, 
Den mægtige Aan d see r fra Stjernerne ned 
Og lyser Velsignelsen venlig fra oven. 

Naar Morgenens Sol stiger brændende op 
Og hentørrer Duggens befrugtende Taare, 
Naar Rørfuglen synger fra Sivenes Top, 
Og eensomme Fisker ta'er fat paa sin Aare, 
Sid taus da i vuggende, skvulpende Baad, 
Da høres i Bølgernes hulkende Graad 
En P salme, som var det ved kongelig Baare! 

Naar Vinteren kommer saa stille, saa stiv, 
Forstenende Alt hvad der rørtes paa J orden, 
Da finder paa Søen Du stedse dog Liv, 
En Skøite nu Baad er og Vugge dig vorden: 
Den hvidklædte Pjerrot da staaer for dit Blik, 
Men Harlekin sees, efter Foraarets Skik, 
Bagefter med brogede Ridderorden. 

Lad Træet kun suse, lad Natvinden gaae 
lgjennem den danske Vinter og Sommer! 
Lad aldrig dit Hjerte blot gaae istaae, 
Det Øvrige nok med Tiderne kommer. 
Lad Øret lytte til Gangerens Hov, 
Til Luftdyrets Sang over Marker og Skov -
Den Klang er meer smuk end Harper og Trommer ! 

Naar Munterhed funkler om Mund og i Blik, 
Søg Næsbyhoved og søg dets Vande: 
Dankonger før have drukket den Drik 
Og kjølet i Bølgen den hede Pande. 
I Slottets Sted kun en Mølle staaer, 
Dog (republicansk) hin Nattergal siaaer 
Hver Vaar og hver Sommer ved Søens Strande! 

I Sorg, i Glæde til Indsøen ty, 
Naar . Vinterblæsten paa Grantræet pidsker, 
Naar Vaarsolen prunker i biaanende Sky, 
Naar Høstkarlen henne bag Negene srnidsker: 
Der toner en Trøst i den blanke Luft, 
Der lever en Aand i Bladenes Duft, 
Som hellige Fredsord til Hjertet hYidsker! 
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VI . Overleveringer, sag:n og fo lketro . 

Næsbyboved sØ har ikke blot en rig h istorie, hvis sandhed kan 
dokumenteres og påvises; men også adskillige overleveringer fra 
folkemunde, flere sagn og ældgammel folketro har gennem 
tiderne været knyttet til den og dens omgivelser og har lagt et 
skær af romantik over den gamle sø. Og, selv om dette må vur
deres på anden måde end de historiske kendsgerninger, så har 
det dog også sin værdi og skal derfor her ganske kort omtales. 

Til søen i nyere tid knytter sig en overlevering, der vel er 
iklædt folkesagnets dragt, men i virkeligheden indeholeler et lille 
kapitel af en fynsk kriminalhistorie, nemlig historien om på
gribelsen af "mestertyven Berggreen" . Den rØr- og sivomkransede 
sø og dens skov- og kratbevoksede holme var ikke blot gode 
skjulesteder for alskens fuglevildt; også forbrydere kunde nu og 
da gemme sig der. Dette var således tilfælelet med den berygtede, 
men godmodige Frederik Hansen (fØdt i B ren clekilcle sogn 1821), 
kendt uneler navnet Berggreen (efter moderens slægt). Gang efter 
gang blev han fængslet for tyverier, men forsvandt lige så ofte 
igen fra fængslet - uden tilladelse ! - og blev desårsag skarpt 
eftersøgt af politi og militær. Om et sådant flugtforsøg kan gamle 
folk i eg)1en fortæll e således: 

Engang i fyrrerne var mestertyven Berggreen på flugt, sl<arpt 
forfulgt af en udkommaneleret afdeling dragoner fra dragonregi
mentet i Odense. Flygtningen søgte da frelse ude på en lill e Ø i 
Næsbyboved sø . .Men en af dragonerne påtog sig at h ente Berg
green. Denne dragon, kaldet "Svenclborgsmeclen", var kendt for 
sin overvættes styrke. Der fortælles således om ham, at når han 
reel gennem kaserneporten, kunde han - ved at tage fat i en 
jærnkrog over porten - lØifte både sig selv og h est en . En sØndag 
morgen, da han stillede til parade ved slottet i Odense, hvor der 
var kaserne, irettesatte ritmesteren ham, fordi han ikke tilstræk
keligt havde pudset hovene på sin hest. Det skulde gøres om. 
Svendborgsmeden trak da afsted med hesten , hjem til sin kaserne 
i Provstegården (ved nuværende Provstegadel. Men lidt eft er 
kom han tilbage til slottet, bærende hesten på nakken, idet han 
holdt i dens forben; således fremviste han nu den s hove for rit
mesteren og spurgte, om de nu var fine nok '- Det var denne 
kæmpe, som hentede Berggreen 1 . Han svømmede - med sab
len i munden - ud til øen. Berggreen modtog ham med spØrgs
målet: "Hvem er du?" - "Jeg er Svendborgsmeden", svarede 
denne. - "Ja, så fØlger jeg godvillig," sagde Berggreen og gjorde 
ingen modstand, skønt han haYde væbnet sig med et kort spyd. 

En anden overlevering fortæller lidt anderledes, at Berggreen 
uneler fo r fØ lgelsen sprang ud i søen og dukkede sig und er vand, 
idet han trak vejret gennem et rør 2 • Endeli g fortælles histori en 
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også således, at da Berggreen var flygtet langt ud i søen, truede 
fo rfØlgerne med at skyde ham ned, og han kom da frivillig og 
overgav sig. 

At der til grund for disse beretninger ligger en virkelig histo
risk tildragelse, kan ses bl. a. af "Odense Herreds Domprotokol" 
(1851) og Odensebladene for 19. April 1845. I "Fyens Stifts
tidende" kundgØr herredskontoret, at den undvegne arrestant 
Frederik Hansen Berggreen "atter er paagreben", og i samme 
nummer af bladet findes en notits, hvori det bl. a . hedder : ,,I 
Onsdags Morges brØd den bekjendte farlige Forbryder Frederik 
Hansen Bellinge (Berggreen) atter ud af Odense Arres t, skjØnclt 
belagt med de saakaldte Springere imellem Hænderne og et stort 
Halsjern med BØile til to Sider, hvorfra der gik en Kjæde til 
H~cnderne. I Nat behagede det samme Person ganske UYentet at 
a flægge et BesØg h er i Byen , idet han, kommende fra Hunderup 
med en Stige, brØd ind i selve Tuangshuset, for at befrie sin 
Hjæreste, som hensidder sammesteds; i Gaarden bemærkedes 
han af Vægteren, der forsØgte at gribe ham, men det lykkedes 
Berggreen at rive sig lØs, efterladende Frakke og Hat. Øvrigheden 
anmo dede nu om Dragonregimentets Assistence, og i Formidelags 
reecl bevæbnede Dragoncommancloer til alle Sider ud i Omegnen, 
og det lykkedes ogsaa Vagtmester Frederiksens Commanelo at 
gribe Personen i Aalykkegaards Skov, hvor han forsøgte paa at 
lØbe ud i Søen, for at svømme over til den anden Side". - Også 
"Fyens Avis" meddeler samme dag (19. Apri l 184fi) nyheden om, 
at Berggreen "nu er bleven paagreben af en Drag,on-Patrouille i 
.Næsbyhovecl SØ, hvor han skjulte sig i Hø rene ". 

Som man ser; afgiver virkeligheden godt stof til de fo ran 
meddelte sagnagtige overleveringer. 

Begivenheden ved Næsbyhoved sØ er også omtalt i et kuriØst 
lille skrift, der udkom kort efter Berggreens endeli ge domfæld
else, blev trykt i "Joh. Milos· Officin" og har fØ lgende titel: "Den 
vidtberømte fyenske l\Iestertyv Frederik Hansen Berggreens Lev
netsiØb, samt hans Svanesang til hans Kjæreste Gjertrud, efterat 
han i 8 samfulde A ar har siddet i Bolt og J ern, med Und tagelse 
af de Sommerferier, han har taget sig uden Politiets Tilladelse. 
Til Trykken befordret den 12te Juli 1851" >) - Skriftets in dhold 
er iØvrigt uden historisk pålid elighed og har kun interesse der
wc!, at det slutter "med at anfØre nogle Vers af den SYanesang, 
der blev digtet ifjor" . Derefter gengives 22 Yers af dette kvad, 
som i sin tid var almindelig kendt i Nordfyn, og hvori Berggreen 
fortæller om sine bedrifter (overleveringen om, at han sely har 

., Findes i Det kgl. bibliotek, KøbenhaYn, lwor det opbevares som en 
sjældenhed. 
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digtet det, e r meget tvivlsom ) . Om den foran omtalte tildragelse 
ved Næsbyboved sø h edder det: 

., Jeg paa Engens Moos m ig hvilte, 
Tog en Luur i dunkle Skov, 
Pludseli g d a om mig piilte 
Sabel Klirr og Hest ehov; 
Og med eet m an stille holdt! 
Ned ad Rygge n blev mig koldt. 

Efter mig to Esqvadron er 
Stilled e en Klappej agt! 
Hver Gemeen m ed G Patron er, 
Sabel ul! Gevær anlagt! 
Kamp det gjaldt paa ·Liv og Død ! 
Mange Hunde Harens Nød . 

Korporalen frem af Tas ken 
Tog mit hel e Kontrafey, * ) 
Marined ned en T aa r af Flas ken , 
Han sig rørnmed - tog paa Vei: 
"Mærk, hvordann e h an seer ·ud 
For og Bag - m ed Haar og Hud." 

., Blaae hans Øine, bruun Kalott en, 
Bred h ans Flab og Næse tip ! 
Snilt ha n smutt er væ k som Rotten, 
Naar h an kun kan see sit Svip." 
I d et samme jeg da sprang 
Bort fra d enne Hæderssang. 

Men o vee, da tre Dragoner 
Smurte efter i en Fart. 
Skjul jeg søgte hos to Kon er, 
Hj ertet dog var hos dem h art; 
Jeg da ud i Næsbye Søe 
Søgte Frihed eller Død. 

Midt i Rørets bløde Trum per 
Troed e jeg et sikkert Sted, 
Saasom det gav vaade R ..... 
Der at gjøre mig Fortræd ! 
Dog de to fandt mit Asyl, 
Røbed det med cimbrisk H y l. 

Sabler, Bøsser til mig lan ged, 
Drev mig op paa tørre Land! 
Ja, jeg bl ev saa a tter fanged 
Som en Muus i :Vlelkespand, 
Saa for Sværdet Frihed fa ld t, 
Som det nu gaaer overalt! ! ! " 

- Langt ældre er sagnet om den hvid e kvinde ved Næsby
hoved 3 : Ved nattetid kunde man ofte se en hvid kvinde træde 
frem a·f jorden p å det ene hj Ørne af Slotsbanken. At hun led ar 
svare sorger, va r Øjensynligt; ti hun vred ynkeligt sine hæ nder, 
sukkede og satte sig i skoven, stirrende ud over Næsbyboved sø. 
En liden stund efter, at hun havde vist sig , plejede da en ridder 
i skinnende rustning at komme tilsyne og nærme sig h ende; m en 
idet h an så h ende, slog han efter h ende m ed h ånd en og gi k op 
ad MØllebank en (Fuglesangsbanken). Da rejste den hvide kvind e 
sig og gik bedrØvet tilbage, ind i Slotsbanken; men endnu længe 
bageft er kunde man hØre h endes suk og klage. - E fter søens 
udtørring synes hun ikke at h ave vist sig . 

Men det var ikke underligt, a t folk i egnen i æ ldre tid gyste 
ved tanken om dette hvide spØgelse. J a, h elt op i nyere tid sad 
frygten i fo lk, når de ved n attetide m åtte gennem skoven, fo rbi 

*) Port ræt. 
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Slotsbanken. En morsom overlevering, som viser dette, lever 
end n u i vore dage: 

I årene 1829- 44 var der en præst for Allesø- Næsbyhoved
broby sogn ·ved navn Rasmus Knudsen. Efterser man Wibergs 
"Præstehistorie", finder man deri fØlgende karakteristik af ham: 

Billede 14 . Fra Næsbyhoved skov. 

"Man havde ingenlunde altfor tryg Tillid til hans Ædruelighed 
og vilde endog paastaae, at det var ham anbefalet at søge sin 
Afsked" . - Vist er det, at han undertiden kunde tage sig "en tår 
over tørsten", så han blev lidt omtåget, og måske han havde 
været ude for dette, da han en mØrk sommernat gik ad vejen 
gennem Næsbyhovedskoven . Inde i skoven ved Slotsbanken, i 
nærheden af Fug,lesangshuset, var rejst et træskur, og da han · 
nærmede sig dette, så han det oplyst og hvide skikkelser sidde 
derinde. At han blev noget ængstelig til mode ved at se noget 
sådant på dette berygtede sted, er let forståeligt; han vidste j o 
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ikke, at det var en lille flok Næsbyhoved-møllersvende, der havde 
taget sig "en glad aften" og nu sad i deres hvide møll erdragte r, 
samlet om en punchebolle. Da nu en af disse hvide skikkelser 
rejste sig og gik hen imod det sted, hvor præsten stod, blev denne 
for alvor bange og råbte i ræ dsel: "Es t du Djævelen, så vige du 
fra mig ! Ti jeg er en gudfrygtig m and !" - l\1Øllersvenden, som 
nu kendte præsten, udbrØd : "Hvad, er det Dem, hr. pastor? Kom 
med h en og drik et glas med os!" - Præs ten tog imod indbydel
sen, og dermed var hans spØgelseforskrækkelse overstået. 

- Men ingen a f de overleveringer om egnens gaml e folk etro, 
som m an har fundet spor af i nyere tid, peger så lan gt tilbage 
som forestillingerne om den natlige jæger. Disse peger n em lig 
h el t tilbage til Odinsdyrkelsen i den h eden ske tid . 

Der fandtes to Odinstyper i gammel, dan sk overlevering: 
Kultusguden Odin - den vise al fader, som har nær tilknytning 
ti l Odense og Næsbyboved sØ (se si de 528 flg.) - og naturguden, 
den jagende Odin, der fra a ril ds tid har levet i fo lkets tro som 
den vilde jæger, der på sin stormrappe ganger og fulgt af hal
sende hunde red gennem luften for at jage og udrydde trold
kvinder. Disse to typer smæ ltede efterhånden delvis sammen i 
folkebevidstheden; men da kultusguden Odin forsvandt, alt som 
Kri stendommen vandt indgang, levede den vild e jæger videre og 
har vedblevet at fare h en over landet lige til vore dage.4 - I 
en fortr inlig afh andl in g har a rkivar Hans Ellekilde fas tslået, at 
de forskellige !<endte "vilde jægere" i landets forskellige egne 
kong Volmer på Sjæll and, Fynshovedm anden på HindsholrTJ , 
Kasper jæger i Skam herred og delvis i Lund e herred, Palle 
(Toke, P alnatokel især i Odenseegnen (Odins gamle egn), hvor 
naturl igvis den vilde jæger har været meget virksom - de er alle 
oprindelig den natlige jæger Odin, som de forskellige landsdeles 
og egnes folketro efterhånd en ubevidst h ar givet n avne forandring 
ved at tillægge ham det navn, som de res store hØYcling i ticl en 
hanle bå ret-5 Det var jo det navn, der havde gjort stærl<est 
indtryk paa deres sind og derfor lwm til at stå dybest i de res 
beYidsthed . 

Også i Næsbyboved søs og Næsbyhovedborgens allernærmeste 
om givelse r har Odinsjægeren utvivlsomt til en tid været betegn et 
som Palle jæger, eftersom denne var velkendt både Yed Klu set, 
AllesØ og Pårup.6 Ja, a rkiva r Ellekilde tænker sig endogså mu
ligheden af, at den ukendte hØvding Pall e, hvis eksistens lig
ge r til grund for Pallejæger-navnet, har boet på den gamle Næs
byhovedborg. ~len i hyert fal d fik han her, ved Næsbyboved 
banke og sø, i nyere tid sin afløser. Her kom nemlig kong Hans i 
nyere til til at stå i folkebevidstheden som egnens store hØv
ding . Han elskede jo "Hans-borgen" med en kærlighed som kon g 
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Volmers til Gurre, holdt måske også her på sit slots tilliggende 
stor-jagter som kong Volm.ers! Og så blev da den gamle Odins
jæger (og P allej æger) ved Næsbyhoved sø og banke til den 
jagende kong Hans .7 Således vidste den gamle Jens Hansen "i 
rørene" n edenfor Slotsbanken (se side 552) god besked med, at 
kong Hans' vilde jagt gik lige over hans hus, og han tog sine for-

Billede 1~. Skra> n t nd Kalv ehaven ned t il Staviså . 

holdsregler: Han sleb alle sine knive lige fØr juleaften; og da 
drengen, som drejede slibestenen fo r h am, spurgte den gamle, 
hvorfor det skulde gø res, svarede J ens Hansen , at knivene sku lde 
lægges m ed æggen i vejret; for ell ers var der ikke til at være 
julenat, når kong Hans med fØ lge kom fa rende gennem lu ften 
fra slottet til vandmØllegården fo r a t h ente sin julegris. I mølle
gården m å tte de også "vende skarpen opad" .8 

Vi ser altså h eraf, at endnu i vore bedsteforældres tid levede 
der dunkle minder om Odins ridt genn em luften ved Næsbyhoved 
sø. - Men også om egn ens anden store gud fra hedenold, hvis 
navn var knyttet til søen, mindedes de ofte. Således når de om 
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sommeren kØrte m ed de svingende hØlæs ad den gamle markvej 
over skovbanken Kalvehaven, langs ·m ed den stejle skrænt ved 
søen, overfor Thorslund (se billede 15). Kørte de da lidt rask ned 
a d skovbanl< en, i vestlig retning, h Ørtes tydelig nede i jorden 
under vejen som en klingende lyd ; og sagnet gik, at der lå gemt 
en gammel skat fra Thors tid Y 

I vore dage hØres Odins jagt gennem luften ikke m er e - kun 
lyden af forbisusende trækfugles skrig kan i mørke næ tter minde 
om jagende hundes glam og hyl __:_, og der hØres ejhell er tale om, 
at Thors skat klinger i skovbankens muld. Men endnu skuer man 
fra banken ud over Thors og Odins hellige øer ind til Fyns gamle 
hovedstad, hvis navn den dag i dag mineler om "gudernes fader" . 

VII. S øens udtØrring. 

Lanelskabet nord for Odense har som kun få andre danske 
lanelskaber været under forvandling gennem tiderne. Lige fra den 
fjæ rne istid og langt ind i den historiske tid har naturens virk
somhed medfØrt betydelige geologiske forandringer (se derom 
afsnittet "Søens tilblivelse"), og denne naturens virksomhed fort
sætter sig den dag i dag,. Men ved siden deraf og til dels i for
bindelse dermed har i den historiske tid - ikke mindst i den 
allernyeste tid - også menneskers virksomhed fremkaldt for
andringer i landskabets karakter. Og disse forandringer h a r 
været så indgribende, at nogle linjer om dele af Næsbyboved sø 
i Primans føromtalte digt nu kan gælde i langt m e re omfattende 
betydning, end da de blev skrevne: 

"- Ræ kker af A ar 
Omskiftede vældig til græsrige Enge 
Dens Bøiger , og sorglØse, spøgende Faar 
Sig gotte i Klever, hvor Skibene længe 
Stolt seiled ' ." *) 

I vore dage ser man ikke blot kvæget græsse, m en menn esker 
bygge og bo eller på cykler og i biler fare ad velbanede veje, hvor 
fordum skibe for fuld e sejl plØjede vandene . 

. Et af de sidste og vigtigste foretagender, som har forandret 
denne egns udseende og karak ter, er fuldfØrelsen af Næsbyboved 
søs udtørring. 

* ) I "Minerva " 1789. Ovenstående linjer har Ved el Simonsen .. for
bedret " i sit skrift ,. Borgruin ern e" (l, 12), og derfra er d en uri g
tige form alter bragt videre af senere forfattere . 
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Så gik det da ikke efter de odenseanske lystfiskeres spådom, 
når de i sin tid sang om deres "BØrnebØrnsbørnsbØrn" : 

"Lig os, vil de med hverandre 
aarligen til søen vandre: 
hædrende vor Lov - vort Flag!" 

Og endnu mindre efter spådommen på titelbladet af deres 
"F iskersange": 

"indtil Verdens sidste Aar 
vort muntre Selskab vist bestaaer!" 

Men eftertiden fulgte altså hell er ikke den gyldne regel, hvor
med de i deres fiskersang begrund ede, at de ikke måtte drikke 
vand : 

"Vandet" - sagde de - "bØr spa res 
"og for Fiskerie bevares!" 

- Bag Ønskerne om udtørring af Næsbyhoved sØ lå isæ r to 
fo rmål : l. at få frigjort de lave mark- og engstrækninger for 
den hØje vandstand, og 2. at indvinde selve sØbunelen som nyt 

r brugsareaL Dertil kom, at der netop i disse år var stærk interesse 
for udtørringer og inddæmninger overalt i Nordfyn, hvor der var 
mulighed fo r derved at vinde nyt land (ved Bogøstran d, Stige, 
Lumby, Seden o. s. v .). Allerede fØ r udtørringen af Næ sbyhoved 
sØ var der ved udtØrringer og inddæmninger i Nordfyn indvundet 
adskillige tusinde tØnder land,1 og arbejdet fortsattes sta dig -
også samtidig med udtørringen af Næsbyhoved sØ (således ved 
BogØstrand) 2 og efter den tid . · 

Tanken om hel eller delvis udtørring af Næsbyhoved sØ var 
iØvrigt ikke ny. Allerede 1807 skriver Tampgårds ejer, at det 
vilde være fordelagtigt at bekoste h ele søens udtørring ved at 
n edlægge vandmØllen 3 , og i Matrikuleringens arbejdsjournal 
(Matrikulsvæsenets a rkiv) under år 1811 bemærkes, at en del af 
søen uden skade for mølleren kan tØrlægges; men, fØjes der til, 
søen må af hensyn til vandmØllen ikke lægges tør. 

Imidlertid fortsatte naturen selv sit tØrlægningsarbejde: til
groning og opfyldning. Man fØlge r lettelig udviklingen ved at 
iagttage øen Thorslunds skæbne. Oprindelig havde Øen været ad
skilt i to mindre Øer (se side 530). På kortet fra 1717 er disse 
endnu kun forbundne med en smal vej eller tange ; på senere 
kort ses Øen som en samlet helhed, adskilt fra ÅlØkkegårds skov; 
men allerede omkring ved 1800 var den sammenvokset med 
denne skov og dannede altså fra den tid en halvØ ud i søen.4 

Dog, selv om det nu var muligt at gå fra Thorslund til ..\lØkke
gårds skov, var arealet mellem øen og, skoven delvis vandfyldt 
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og bestod af tuer, bevoksede med rør, siv og buske ( "Gungern e" 
kaldte man dette parti). 

Men også andre partier groede til; så en forfatter 5 , skriver 
i året 1843, at søen ., voxer Aar for Aar m eget til, da dens Under
grund er feed Dynd". Og den" uindviede" lystfisker klager over, at 

"i det slemme Mudder maae 
jeg ofte længe rage !" 6 

- mens de ,.indviede" lystfiskere fryder sig, idet de hØrer gjed
den "slaae mellem Siv og Grøde ''' ) . Og ofte tales der i deres 
fiskersange om denne grØde, 

,.som forvoldt, 
at den bedste Snor ei holdt." 

I begyndelsen af tresserne er da forholdene således, a t en for
fatter kan tale om " den nu næsten udtØrrede Næsbyhoved-SØ" , 
mens en anden siger, a t "Søen er nu tilvoxet med Siv og vil vi st
nok om ikke lang Tid være ganske udtørret" .7 I virkeligheden 
var, på grund af denne stærke tilgroning, det egentl ige søområde 
allerede fØr udtØrringens påbegyndelse 1863 svundet ind til kun 
ca. 57 h a (godt 100 td. land) .8 

Dette betød dog ikke, at det øvrige område var tørlagt , så det 
n u kunde bringes i kultur som brugsareaL Desværre var sagen 
den, a t a lt som søen groede m ere til, og vanddybden blev mindre, 
nØdvendiggjorde Næsbyhoved vandmØlles drift en h Øj ere opstem
ning af vandet, så enge og lave markstræ kninger omkring sØen 
og åen h enlå vandfyldte. Gan ske vist skulde møll eren holde sig 
det bestem te flodmål efter retteli g, (se side 522 ), og blev vandtil
fØrselen fra Siavisåen til søen på visse årstider så rigelig, at der 
ikke var tilstrækkeligt aflØb fra søen gennem mølleslusen, kunde 
mølleren åbne sluserne under "Slusebroen" (den daværende 
gam le træbro over Staviså ved landevejen m ellem nuvæ rende 
Næsbyhovedgård og Næsby station sby ) ; det overflØdige vånd 
kunde da sl ippe ud der - d. v. s. det for møllen overflØdige vand. 
Lodsejerne op til søen og Staviså (hvori vandet også blev presset 
op ved søens opstemning) led bestandig megen sk ade ved, at de
res lavtliggende a realer oversvømmedes og blev ufrugtbare 
sumpe, der gav sumpplanter i stedet for korn og græs . Et doku
ment fra 1760 viser også, a t der a ll erede da h ar været strid mel
lem lodsejerne og mølleren om vandets opstemning,9 og dette 
stridsspørgsmål fØrte oftere til klager og søgsmål.10 

I året 1857 begyndte planerne om udtør rin g, af søen at tage 
fastere form. Lodsejerne lod i dette å r landmå ler Hempel , Assens, 

'' ) ,.Grøde" er her brugt som fæ llesbetegnelse for en del små fersk
vandsplanter. 
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foretage opmåling, niveliering og beregning af søen med arealerne 
omkring denne og Staviså. Hempel udfærdigede kort over om
rådet og dets fordeling og fremlagde den 5. September 1857 en 
"Beregning over et Terrain, som kan forventes udtørret og for
bedret ved Næsbyboved SØ og Stavis Aae" .11 IfØlge dette doku
ment og tilhØrende kort vilde indvindingen ved udtØrringen for
dele sig således: 

ÅlØkkegård ,;, ) : 100 td. 7 skp. og 770 O alen land geom. mål. 
Tarupgård: 26 td. 7 skp. og 1500 O alen . 
Næsbyboved mølle : 20 td. 3 skp. og 290 O alen. 

Desuden 8 lodsejere i Næsby 
6 - i Pårup og Snestrup 
4 - i Villestofte 

1 med mindre 
J andele, 

- således at det samlede areal for disse og de tre ovennævnte 
større lodsejere vilde tilsammen blive 208:! td. land g. m. ( ca. 
115 ha) . 

I fire år drØftedes nu dette grundlag mand og mand imellem, 
indtil 22 lodsejere fra fire sogne,,";,) indgik et lodsejerfællesskab 
i 1861. Den 27. December dette år samledes de i Odense, valgte 
her - til at fØre forhandlingerne med vandmØllens ejer om ned
læggelse af vandmøllen og opgivelse af "stemmeretten", som man 

* ) Det var væsentlig kun ÅlØkkegårds og Næsbyhoved m ølles andele, 
der udgjorde det egentlige søareal. En mindre hegnsretning i de t 
på R empels kort afsatte skel mellem de to ejendommes andele blev 
efter gensidig overenskomst mellem ejerne senere foretaget og kort
lagt.12 - ÅlØkkegårds store indvinding ved udtørringen beroede 
på, at til denne gård hørte alle de største øer : Thorslun d, V ih olm, 
den østre Vieholm og begge Brasenholmene, følgelig også de om
givende søarealer. - Oprindelig har ÅlØkken med hele det nævnte 
område tilhørt Odense by 13; men op gennem middelalderen 
kom lidt efter lidt hele omradel i St. Hans klosters besiddelse. Ved 
reformationen blev disse ejendomme, sammen med en del kirke
gods, inddraget under kronen og forenet med Næsbyhovedlenet, så 
det gamle kloster blev en krongård, Odensegård, hvor kongens len-;
mand tog ophold; og Næsbyhoved sø blev nu betragtet som "en fri 
Enemærke Sø for Os og Kronen til vor Gaard i Odense" (side 539). 
Som før oplyst gik Næsbyboved mølle (med noget jordtilliggende) 
1692 fra kronen over i p rivat eje, og det øvrige krongods, der for 
en del havde været brugt til græsning af rytterheste, bortsolgtes 
endelig fra kronen til private ved "ryttergodsavktionen" 1764. 
Således kom også ved den lejli ghed Aløkken og tilhørende øer m.m . 
i privat eje og samledes til en hovedgård 14 med naYn efter den 
gamle mark. 

**) Skt. Hans landsogn (ÅlØkkegård), Pårup, Næsbyhovedbroby og 
Trøs trup-Korup. 
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spØgende kaldte det - fire repræsentanter og udstedte fØlgende 
fuldmagt til disse: 

"Aar 1861, den 27de December, samledes undertegnede til Næsby
hoveds Sø og Stavis Aa grændsende Lodseiere i Odense for at forsøge 
om og da hvad der bør gjøres for Udtørringen af Næsbyhoveds Søe, 
og blev man da enige om, at Sagen bør fremmes og befuldmægtigedes 
d'Herrer Kjøbmand Hoffgaard, Rasmus Poulsen af Snedstrup, Niels 
Rasmussen af Næsby og Forvalter Esmann af Aalykkegaard, til at 
underhandle med Næsbyhoveds Mølles Eier om Renuncialion af Mølle
eller Vandretten samt til at lede Sagens videre Fremme, og til den 
Ende at slutte Akkord om Vandets Udelukkelse for en Sum af indtil 
20,000 Rd. er Tyve Tusinde Rigsdaler, saaledes at heri afgaar for
holdsviis Andel for det Areal Møllen maatte vindicere af Søen. Derfor 
blev man enige om, at den af Landmaaler Hempel foretagne Opmaaling 
og Niveliering lægges til Grund ved Arealernes Ansættelse til Andel i 
Afløsningssummen, at denne Ansættelse skeer af 3 af Retten udvalgte 
u villige Mænd, at det gamle Aaløb bruges til Søens U d tørring istedetfor 
det intenderede *) nye Aaløb, forsaavidt ikke Amtsraadet vil bekoste 
den dertil fornødne Bro over Landevejen. 

Forvalter Esmann kunde ikke binde Fru Knaps Bo til Deltagelse, 
men reserverede Boets og vedkommende Autoriteters Sanction og Til
trædelse, idet han lovede at virke for saadant og med saadan Reser
vation tiltraadte dette . 

G. A . Hoffgaard . Niels Rasmussen. Jens Hansen . 
For P. Poulsens Enke : Jørgen Poulsen. 

Morten Pedersen. Rasmus Rasmussen. Anders Jørgensen . N. Nielsen. 
Rasmus Poulsen. Christen Knudsen. Rasmus Jensen. Hans Jacobsen. 

Rasmus Rasmussen. Niels P. Pedersen. Jacob Pedersen . 
A.M. sal. Thune som Lavværge : Borch. 

Paa Fru Knaps Boes Vegne i Henhold til Ovenstaaende: 
H. J. Esmann 15 ." 

Allerede samme dag afsluttede ovennævnte fire befuldmæg
tigede en forelØbig overenskomst med Harald Trolie 16, hvori 
bestemtes, at denne, såfremt det af lodsejerne forlangtes, skulde 
nedlægge vandmØllen og stemmeværket mod en erstatning af 
18000 rdl. ( 36000 kr.); af denne sum skulde dog afgå en for
holdsmæssig part, svarende til værdien af det areal, der ved ud
tørringen vilde tilfalde mØllen. Derefter sendte de ansØgning 17 

til Odense herreds ret om, at denne - i henhold til overens
komsten af 27. Decbr. 1861 - vilde udvælge tre uvildige mænd til 
at afholde skøns- og jordfordelingsforretning; og disse tre mænd 
kunde så endelig den 21. Februar 1863 udstede fØlgende doku
ment 18 : 

"Aar 1863, den 19de og 21de Februar mødte undertegnede Pro
pritair Teisen af Annasholm, .Amtsraad**} Morten Hansen af Aasum og 
Landvæsenscommissair Forpagter Korch af Veirupgaard, paa Aalykke-

*) tilsigtede. ** ) d. e. Amtsraadsmedlem. 
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gaard, for ifølge den inden Odense Herredsthing under 29. Januar og 
5. Februar d. A. til os ergangne Udmeldelse, at fordele den ved en un
der 27 . December 1861 mellem Lodseierne ved Stavis Aae og Næsby
hovedssøe og Eieren af Næsbyhoveds Mølle oprettede Overeenskomst 
fastsatte Afløsningssum for Møllevandsretten i Søen, mellem Lodseierne. 

De mødte Befuldmægtigede for Lodseierne Kjøbmand Hoffgaard 
af Odense, Forvalter Esmann af Aalykkegaard og Gaardejer Niels Ras
mussen af Næsby foreviste [her opregnes de fremlagte fornødne doku
menter ] . 

- Med Hensyn til at Hans Olsen, Rasmus Nielsen, Rasmus Ras
mussen og Christian Jensen af Villestofte ere medtagne i Fordelingen, 
uagtet de ikke have medunderskreven den under 27 . December 1861 
oprettede Overenskomst, bemærkes, at der fra de 2 Førstnævnte under 
Forretningen fremkom en skriftlig Erklæring for, at de vilde deltage i 
Afløsningen, og at de 2 Sidstnævnte for os mundtlig afgav samme 
Erklæring. 

Efter at have gjort os bekjendt med forannævnte Dokumenter og at 
have befaret og undersøgt det paagældende Terrain, ere vi komne til 
det Resultat, at den ommeldte Afløsningssum, der i Overenskomsten er 
bestemt til 18000 Rdl., bør udredes af de nedennævnte Lodseiere med 
det for enhver især anførte Beløb . 

Fru Knaps Bo som Eier af 
Aalykkegaard . .. .... . ..... . .... . .... . 

Paarup Præstekald .. . .... . .... . . ... . ... . 
Kbm. Hoffgaard som Eier af 

Tarupgaard .. .. .................... .. 
Niels Peter Petersen Dreyer ....... .. 
Morten Pedersen, Vrangsbæk .... . .. .. 
Rasmus Rasmussen, Paarup . ...... . . 
Anders Jørgensen, Tarup .. ... ....... . 
Rasmus Poulsen, Snestrup .......... .. 
Niels Peter Petersen Dreyer .. ..... .. 
Hans Olsen, Villestofte .... ... ........ .. 
Rasmus Rasmussen, Villestofte ..... . 
Rasmus Nielsen, Villestofte .. . ... .... . . 
Christian Jensen ibd ....... .. ......... . 
Hans Jacobsen ibd ..................... . 
Rasmus J en sen ibd ...... . .............. . 
Cancelliraad Helm Petersen, 

Andel i 
Beregnet Areal Afløsningssummen 

c. 101 Td. L d . 7306 R dl. 
2 151 

c.27 -
1 
l -

3 -
13 

6 -

2062 
86 
98 

7 Skp . 88 
296 

2 - 1369 
7 - 718 
6 - 80 
1 - 10 
2 - 21 
5 - 50 

3 - 5 - 293 
2 - 4 - 204 

Trøstrup .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 4 - 6 - 324 
Christen Knudsen, Broby .. . .. .... .. .. 8 - 646 
Thunes Enke, Næsby .. .. ...... .. .. .... 9 - 3 - 959 
Poul Poulsens Enke ibd .. .. .... . .. . .. . 1 6 - 188 
Niels Rasmussen ibd ... .. .. .. .. .. .. .. .. 7 - 3 - 771 
Niels Nielsen ibd .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . 3 4- 313 
Jacob Pedersen ibd .. ............ ....... 1 1 - 86 
Jens Hansen ibd ... .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 5 - 6 - 471 
Rasmus Rasmussen, Næsby J\llark . . . 1 - 78 
lVIøller T rolle, Næsbyboved Mølle... 20 - 4- 1332 

18000 Rdl. 
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Hvad angaar Omkostningerne ved Sagens endelige Ordning, da 
kunne disse endnu ikke nøje beregnes, men de vilde formentlig, for
uden Bekostningerne ved de alt passerede Forhandlinger mellem Par
terne, Dokumenternes Stempling, denne Forretning m . v : foreløbig 
indskræ nke sig til Oprensning af Aaløbet fra Bagslusen henimod Møl
lerens Skov og selve Bagslusens Fordybning, hvilket formodentlig ikke 
vil overstige 100 Rdl. og bør, naar de i sin Tid nærmere kunne opgives 
og legitimeres, fordeles imellem samtlige ovennævnte Interessenter i 
samme Forhold som den egentlige Afløsningssum . 

At denne Forretning af os er afholdt efter vort bedste Skjøn og 
Overbevisning og saaledes som vi, naar det forlanges, edeligen inden 
Retten vilde afhjemle samme, bekræftes med vore Hænders Under
skrift. 

Aalykkegaard, den 21. Februar 18G3. 

M. Korch. M. Hansen . Teisen." 

Imidlertid var der, da det havde trukket noget længe ud med 
udvælgelsen af de tre mænd og udstedelsen af ovenanfØrte doku
ment, opstået en beklagelig strid mellem ejeren af Næsbyboved 
vandmØlle, Harald Trolle, og de fire forannævnte befuldmæg
tigede for lodsejerne. I begyndelsen af Marts 1863 lod Harald 
T rolie en "Beskikkelse" .forkynde for lodsejernes befuldmæg
tigede, - forvalter Esmann, ÅlØkkegård, kØbmand Hoffgaard, 
Odense (ejer af Tarupgård), og gårdejerne Rasmus Poulsen, Sne
stru p, og Niels Rasmussen, Næsby.19 Heri påstod Trolle, at 
forvalter Esmann den 31. Januar 1862 meddelte ham, at udtØr
ringen snart skulde tage s.in begyndelse, hvorfor Trolie opsagde 
sine folk, så en del af mØllegæsterne forlod ham; han hØrte dog 
intet videre til sagen; så han led stort tab derved og måtte an
tage ny folk den l. i\laj 1862. Men da man i begyndelsen af det 
fØ lgende år (1863) fik "udmeldt" de tre "uvillige" mænd, er
farede H. Trolle, at man nu i henhold til den forelØbige overens
komst af 27. Decbr. 1861 vilde kræve afvandingen og nedlæggelsen 
af møllen iværksat. Dette måtte Trolie på det bestemteste mod
sætte sig og nægtede nu at foretage sig noget som helst til ud
tØrringens fuldbyrdelse, fØr en delig kontrakt oprettedes. 

Herpå svarede Iodsejernes fire befuldmægtigede med en "He
qvisition", som de lod notarius publicus forkynde for Harald 
Trolie 20 • De hævder heri, at Harald Trolie er bundet og for
p ligtet alene af overenskomsten af 1861, og iØvrigt benægtes, at 
Esmann i J anua r 1862 har givet Trolie den af ham omtalte med
delelse. 

På denne "Heqvisition" svarede T rolle i en ny "Beskikkelse", 
forkyndt for de befuldmægtigede af notarius publicus. I denne 
fastholder Harald Trolie fuldtud indholdet af sin første "Beskik
kelse" 21 • 

Årbog for Odense og Assens Amter 1934



575 

Omsider indgik parterne forlig og endelig overenskomst i 
Odense den 31. ~farts 1863. Dette vigtige dokument er så
lydende 22 : 

"Eugenius Sophus Ernst Heltzen, Stiftamtmand, Kammer
herre, KommandØr af Dannebrogen og Dannebrogsmand, 

og Herman Jacob Esmann, DirektØr i den fynske Kreditfor
ening, 

Forligskommissairer for Odense Amtsstuedistrikts anden 
Forligskreds, gjØre vitterligt : 1863, den 31te Marts, blev Forligel
seskommissionen holdt efter Parternes Begjering paa underteg
nede Kommissairs Bolig, og som FØlge af, at den anden Kom
missair er Part i Sagen, administreret af undertegnede alene, 
hvor da blev foretaget Sagen, 

forskjellige Lodseiere, som eie J ord er, der tilgrændse Næs
byhovedssØ og Stavis Aa 

og Eieren af Næsbyhoveds Mølle, Harald Trolie, 
angaaende en mellem Parterne oprettet Forening om Afled
ningen af Vandet fra Næsbyhoveds MØllesø m . m. 

For de respektive Lodsejere mødte Forvalter Esmann af 
Aalykkegaard, Eieren af Tarupgaard, Kjøbmand Hoffgaard i 
Odense, og Gaardmændene Rasmus Poulsen af Snedsirup og 
Niels Rasmussen af Næsby ifØlge Fuldmagt af 27de Decbr. 1861, 
hvoraf en Afskrift blev fremlagt. Den er saalydende : [her gen
gives fuldmagten, se side 572 ] . 

Mølleeier H. Trolie mØdte personlig. Parterne fremlagde en 
mellem dem under Dags Dato oprettet Forening angaaende det 
omhandlede Anliggende, hvilken Forening de mØdende ratifi
cerede i Kommissionen og til Bekræftelse derom forsynede saa
vel Dokumentet som Forligelsescommissions Protokollen med 
deres Underskrifter. Det fremlagte Dokument er saalydende: 

,.1 Forbindelse med den mellem Undertegnede angaaende 
Nedlægningen af Næsbyhoved VandmØlle og Udtørringen af Næs
byhoved SØ und er 27. December 1861 afs luttede Overenskomst, 
have vi i Anledning af dens Fuldbyrdelse indgaaet fØlgende 

FORLIG 
l. Fra Dags Dato afstaar jeg, Proprietair Harald Trolle, i 

Overensstemmelse med fornævnte Overenskomst a,f 27. December 
1861 min Møllevandsret af Næsbyhoveds SØe og det derværende 
AalØb samt forpligter mig herved til imorgen, Onsdagen den 
l. April, under en daglig Mulkt af 100 Hd . at nedlægge for be-
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standig min VandmØlle saavelsom Stemmeværket ved Søen. Som 
FØlge heraf overdrager jeg herved Lodseierne og paa disses 
Vegne deres nedennævnte Befuldmægtigede Ret til bemeldte 
l. April dette Aar at trække Stigbordene ved Bagslusen og gjen
nem denne successivt udlede Vandet af Søen efter eget Godt
befindende samt til ogsaa at foretage de fornØdne Fordybninger 
af VandlØbet mellem Bagslusen og Skoven saavelsom ved selve 
Stemmeværket, til Vandets AflØb, samt at oplægge den afgravede 
Jord ved Aabredderne paa min Eiendom. - Derimod maa Slu
serne ved Gaarden ikke trækkes til Søens Udtørring, fordi Byg
ningerne derved kunne tilfØies Skade. - I Overensstemmel<;e 
hermed er jeg,, Tralle, ansvarlig for, at der hverken fra min eller 
min Forpagters Side skal blive lagt nogen Hindring iveien enten 
for Opfyldelsen af enhver mig efter nærværende Forlig og Over
enskomsten af 27. Decbr. 1861 paahvilende Forpligtelse eller for 
Lodseiernes Adgang til at benytte den dem derved tillagte Ret, 
da disse eller de paa deres Vegne Befuldmægtigede i modsat Fald 
ere berettigede til strax enten selv eller ved Fogden at iværk
sætte det i saa Henseende fornØdne . 

2. For det Areal jeg, Trolle, efter de paa Landmaaler Rempels 
Kort afsatte Grændseskel indvinder ved Søens Udtørring, quit
terer jeg herved for 1332 Rd. skriver Et Tusinde tre Hundrede 
tredive og to Rigsdaler af de mig ifØlge Overenskomsten tilkom
mende 18000 Rdl., og iØvrigt er jeg i Forhold til denne min Part 
i Lodseierfælledsskabet pligtig til paa Anfordring at udrede de 
til Opmaalingen og SkjØnsforretningen alt medgaaede samt de 
herefter faldende Udgifter til Documenterne og alle andre fæl 
leds Foranstaltninger. 

3. Som Vederlag for ovennævnte Afstaaelse af MØllevandsret
ten og Nedlæggelse af VandmØllen med Stemmeværk forpligter 
vi undertegnede Befuldmægtigede for Lodseierne, Kjøbmand 
Hoffgaard, Forvalter Esmann, Niels Rasmussen i Næsby og Ras
mus Poulsen i Snedstrup, os herved personlig Een for Alle og 
Alle for Een til contant at udbetale Hr. Trolie eller hans dertil 
notarialiter Befuldmægtigede i 11. Juni Termin dette Aar, inden 
den 18de i Maaneden, Resten af ovennævnte 18000 Rdl. med den 
Summa 16,668 Rdl. skriver sexten Tusinde sex Hundrede tred
sindstyve og otte Rigsdaler Rigsmønt tillige med 4 Procents 
Rente pro anno deraf fra l. April dette Aar, til Betaling skeer, 
imod at Trolie samtidig dermed afgiver til os sine Pauteeredito
rers Samtykke til Afstaaelsen af Vandretten og VandmØllens 
Nedlæggelse. Skulde bemeldte Samtykke fra Kreditorerne ikke 
være erhvervet inden Betalingsdagen, skal Beløbet deponeres i 
Fyens Discontokasse og der være til Hr. Trolles Disposition, naar 
han har erhvervet det nævnte Samtykke. 
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4. Da jeg, Trolle, herved overdrager Udledningen af Vandet 
i Søen og de til dens Udtørring videre ,fornØdne Foranstaltninger 
til Lodseierne eller disses Befuldmægtigede, er det en FØlge af 
Sagens Natur, at disse have at afhandle og ordne det herom for
nØdne med Authoriteterne og andre vedkommende, saa at min 
Andeel deri er lige med Enhver af de andre Lodseieres i For
hold til den Part, for hvilken jeg er indtraadt i Lodseierfælleds
skabet, og saaledes herved tiltræder Fuldmagten herom fro1 de 
øvrige Lodseiere. 

· 5. Det er ligeledes en SelvfØlge, at Lodseiernes Fælledsskab 
i UdtØrringen ophØrer, naar det Vand er udledet, som efter MØl
lens og Stemmeværkets Nedlæggelse samt Aaløbets Fordybning 
indtil Skoven kan fØres gjennem det nuværende AalØb, og at den 
egentlige locale UdtØrring af hver Enkelts Grund derefter over
lades den paagjældende Lodseier. Troile overlader Lodseierfæl
ledskabet Brugen af Sluserne, saalænge de ere nØdvendige. 

Saaledes vedtaget ved vor Nærværelse i Odense Tirsdagen den 
31te Marts 1863. 

Det bemærkedes forinden Underskrifterne, at i fØrste Sides 
24de Linie er til,fØiet Ordet "enten", i 26de Linie er strøget Ordet 
"samt" og istedetfor indsat "eller for", paa 2den Side Linie 22 
er udstrøget Ordene "det Areal jeg indvinder" og istedetfor ind
sat "den Part", og paa samme Side 27de Linie er strØget Ordet 
"Vand" og istedetfor dette sat "Stemme" . Saadant bekræftes her
ved, idet Parterne begjærte ved Beskrivelsen af Forliget denne 
Rettelsesbemærkning. 

Harald Trolle. H. J . Esmann. G. A. Hoffgaard. 
Rasmus Poulsen. N. Rasmussen . 

Som Overværende: Borch. 

Fremlagt i Forligelses Commissionen for Odense Amtsstue
distrikts 2den Kreds den 31te Marts 1863. 

K. søeborg. 

Det passerede derefter sluttet. 

Harald Trolle. H. J . Esmann. G. A. Hoffgaard . 
Rasmus Poulsen. N .. Rasmussen. 

Som Overværende: Borch. 

Commissionen hævet og Forhandlingen sluttet. 

K. SØeborg." 
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- Allerede den fØlgende dag (l. April) kunde man i Odense
bladene læse om udtørringens påbegyndelse. "Fyens Stiftstid." 
skriver: 

" Næsbyhouedsøens Udtørring. Efter hvad vi erfare, skal Vandet 
idag være b egyndt at udelukkes af Næsbyhovedsø, og ville vi ret ønske, 
a l Sundhedscommissionen vil have sin Opmæ rksomhed h envendt paa 
dette Fo1·etagende, da Søen skal være fuld af flere Alen Dynd, der i 
Lø·bet af Sommeren sikkert vil udbrede skadelige Dunster, sanmeget 
mere som det skal være vitterligt, at Søen paa flere Steder har en langt 
dybere Vandstand end Udløbsfaldet for Vandet. Hvorvidt U dtørringen 
af Søen vil gavn e all e Lodseiern e, er et stort Spørgsmaal, men i ethvert 
Tilfælde maa den beklages i Skønheds Henseende, thi et af de smuk
kes te Steder i Nærheden af Oden se vil derved t abe sin Pryd. " 

"Fyens Avis" m eddeler kort overenskomsten og tilfØj er: "Da 
Vandets Udledning allerede idag er paabegyndt, er det h eldigt, at 
de forestaaende Helligdage give et større Antal af Odense Byes 
Befolkning Leiligh ed til endnu engang at nyde Synet af den 
smukke SØ, ved hvis Udtørring Omegnen af Odense desværre 
taber ikke Lidet i SkjØnhed." 

De helligdage, som der tales om, var påsk eh elligdagene -
den 2. April 1863 va r det Skærtorsdag, så der har sikkert i hine 
påskedage været stærk tilstrømning af folk fra Odense og om
egn for at få et sidste indtryk af den gamle, skønne sø . 

Der kom dog også i de dage mange med andet formål - folk, 
forsynede med spande eller kurve til opsamling af fisk. søen var 
jo m eget fiskerig,, og gamle folk kan endnu fortælle om den store 
mængde fisk, der opsamledes, især ved vandmØll en. Mange å l 
kunde tages i dyndet, hvori de sad fas t - mellem dem adskillige 
af mægtig størrelse. Gamle, erfarne "veteraner", som havde fore
trukket at blive hj emme i den stille sØ, da deres kammerater ud
vandrede, og siden da snildelig h avd·e undgået fiskekroge og 
ruser, måtte nu ved udtØrringen frem i dagens lys; - ,.det var 
rene slanger" , for tæller en Odenseaner efter en samticligs beret
ning. 

- Det var altså l. April og nærmest fØlgende dage, at vandet 
udtappedes fra søen . Dette skete dels ved, at bagslusen ved vand
møllen - i henhold til overenskomsten af 31. Marts - blev åbnet 
og vandlØbet derfra fordybet, dels ved åbning af slusen under 
,. Slusebroen" (se side 570 ) og fordybelse af Stavisåen og dels ende
lig ved åbning af et aflØb gennem Næsbyhoved- ÅlØkkedæmningen 
til kanalen.23 Udtapningen virkede da også med en sådan 
kraft, at vandet på få dage lØb af søen. Kørte man i de dage ad 
landevejen over Slusebroen, kunde man ikke undgå at bemærke 
den stærk e strøm under broen. Højere oppe i søen eller åbred
ningen ved Næsby mærkedes virkningen i de fØrste dage endnu 
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stærkere. En helligdag lige efter udtapningens påbegyndelse,;, ) 
vilde gmd. Niels Rasmussen i Næsby sammen med sine bØrn og 
med Niels Kristoffersen ';";') som bådfØrer sejle over søpartiet fra 
Næsby til Tarup for at besøge nogle slægtninge der, inden van
det forsvandt. Dette var da i så stærk drift på grund af udtap
ningen, at båden nok vilde være strandet på henfarten, hvis ikke 
Niels Kristoffersen som øvet bådfØrer havde ,.klaret skærene" . · 
Passagererne havde dog fået en sådan forskrækkelse, at de ikke 
turde tage søvejen hjem, men vandrede fra Tarup til Caroline
kilde; her blev de hentet af Niels Kristoffersen, der havde ma
nøvreret båden tilbage fra Tarup og n u sejlede dem hjem ad det 
dybe sejllØb (ålejet) .24 

Nogle dage efter lå den tidligere sØ med sin fede dyndmasse 
og væntede på bearbejdelse og udnyttelse. Den store vandmængde 
var i det væsentlige forsvunden. Tilbage blev Stavisåens strøm
leje, og her lØber åen den dag i dag.25 Kun mindre reguleringer 
har fundet sted; men straks efter udtØrringen måtte man dog 
flere steder, for at fastlægge og begrænse åens leje og binde det 
blØde dynd, nedlægge faskiner af tykke vidjeg,rene. Disse faskiner 
har holdt sig så godt, at de endnu hist og her kan ses i ålejets 
sider.26 

Mange beldagede søens udtØrring. Kort efter at vandet var 
forsvundet, citerede ,.Fyens Stiftstid." (28/8 1863) med tilkende
givelse af tilslutning en indsender i et andet blad angående ud
tørringen af en sø på Sjælland. Vedkommende skribent" hævder, 
at "IndsØerne er Landets naturlige Vandbeholdere, de optage det 
overilØdige Vand og, udsende det siden gjennem Fordampning 
igjen over Landet. Sammen med Skovene regulere de Landets 
Klima, og det er et bekjendt Factum, at, hvor man udtørrer SØ
erne og nedhugger Skovene, der vil inden kort Tid det frugt
bareste Land blive forvandlet til en ufrugtbar Ørken, og den 
Øieblikkelige Vinding, som et sligt Foretagende muligen kan ind
bringe en privat Mand, er til Skade for det hele Land og for vore 
Efterkommere" . 

De ildevarslende ord om en "ufrugtbar Ørken" er heldigvis 
ikke gået i opfyldelse for Næsbyhovedsøens vedkommende l 

De fleste beklagelser fremkom dog, fordi et ikke ubetydeligt 
fiskeri nu måtte ophØre, mens lystfiskerne mistede en herlig 
tumleplads, og især fordi søens udt Ørring betØd en forringelse 
af egnens skØnhed. Odensebladene lagde ikke skjul på deres 
mening i .så henseende, som det fremgår af de foran gengivn e 
udtalelser i ,.Fyens Stiftstid." og ,.Fyens Avis" . Sidstnævnte blad 
skrev endogså et par år senere, at m ed ud tørringen "tabte man 

*) Sandsynligvis Skærtorsdag den 2. April. 
**) Om ham se side 541. 
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det skjØnneste Parti her ved Byen" .27 En fØlge af udtørringen 
blev da også, at Næsbyboved skov indtil videre tabte en del af 
sin tiltrækning som sommerudflugtssted for Odenseanerne; den 
gamle pavillon flyttedes til Fruens bØge, og hertil gik folkestrØm
men fra Odense mere og, mere i de fØlgende år. 

Der var dog også grunde, som talte for søens udtørring. Det 
er således utvivlsomt, at den ondartede koldfeber ( ,.denj kaJe", 
,.åendauskalene" eller .. treedauskalene"), som havde været sær
lig fremtrædende i det sumprige NordØstfyn omkring Odense 
fjord og i lange tider plagede mange mennesker i egnen ved 
Næsbyboved sø, havde nØje forbindelse med den stærkt tilgroede 
søs sumpige bredder. Som et eksempel mellem mangfoldige andre 
kan nævnes fØlgende: En arbejdsmand, som fra sin ungdom 
havde arbejdet i MØllegår.den i landsbyen Næsby, havde stadig 
været plaget af koldfeberen, indtil treårskrigen udbrØd; han blev 
da indkaldt og deltog i krigens strabadser. Da han kom tilbage, 
udtrykte han kortelig sin tilværelse under krigen med de ord: 
,.Der havde jeg det" - som han kunde bande - ,.godt!" Det 
betØd, at han i de år havde været fri for koldfeber. Så snart han 
kom hjem, fik han atter besØg af "denj kale" !28 

Og med hensyn til landskabets skØnhed opdagede mange i 
årene efter udtØrringen, at en frodig, grøn eng også kan være 
skØn midt i et bakket og skovrigt landskab . 

Størst betydning fik udtØrringen naturligvis for indvindingen 
af nyt land . Vel blev omkostningerne ved sagens s-rdning efter 
den endelige opgØrelse (af 18. Juni 1863) 29 lidt større end 
forud beregnet (se side 574 øverst), så ÅlØkkegårds andel der
ved forhØjedes fra 7306 til 7779 rdl. 3 mark l skil!., Tampgårds 
fra 2062 til 2195 rdl. 3 m. 13 sk., Rasmus Poulsens fra 1369 til 
1457 rdl. 4 m. 6 sk. - og de andre mindre lodsejeres forholdsvis 
tilsvarende (også Harald Trolles - se side 577). Men forhØjelsen 
betØd kun lidt i sammenligning med den store indvinding af 
frugtbar brugsjord . At denne betragtedes som meget værdifuld 
bevises af den retssag (Sag nr. 39/ 1879), som ved Odense her
redsting blev fØrt om en del af det udtørrede areal i årene 1879-
81, og hvis akter (med bilag) har afgivet adskillige oplysninger 
til nærværende afhandling. Den daværende ejer af Næsbyboved
gård (tidligere vandmØllegården), kammerassessor, prokurator 
Jespersen i Odense, anlagde i 1879 sag mod AlØkkegårds davæ
rende ejer, jægermester, cand. jtir. Steenbach, for uretmæssig 
brug af en del af det udtørrede areal og krævede, at den del af 
søbunden, som var taget i besiddelse af ÅlØkkegårds ejer, helt 
eller (subsidiært) delvis skulde afgives til Næsbyhovedgård som 
dennes retmæssige ejendom. Sit krav begrundede Jespersen med, 
at hele Næsbyboved sØ havde været mØllesØ for vandmØllen, alt~å 
efter hans mening vandmØllens ejendom, og fØlgelig måtte hele 
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den udtørrede sØbund tilhØre Næsbyhovedgård . Dommen, som 
faldt den 13. Januar 1881, frikendte Steenbach for Jespersens 
tiltale, idet den fastslog·, at det areal, som var tillagt ÅlØkkegård, 
var dennes gamle, retmæssige ejendom . VandmØllen havde aldrig 
ejet hele søområdet, kun haft brugsret til vandet eller "mølle
vandsret" til hele søen, og denne møllevandsret var ved overens
komsten af 31. Marts 1863 lovlig ophævet og endelig aflØst ved 
lodsejernes erstatning til vandmØllens daværende ejer. - Altså 
forblev delingen af det tørlagte areal som fastsat i de foran gen
givne dokumenter, og grænseskenene mellem de forskellige lods
ejeres andele som betegnet i 1863 med dybe grØfter.30 

Hvor stor en værdi hele det tØrlagte areal havde, kan næppe 
tilnærmelsesvis bestemmes. Der har af samtidige kyndige mænd 
været nævnt summer, hvorefter den samlede værdi vilde ligge 
mellem 100000 og 200000 kr.31 . Derimod kan arealets størrelse 
ret nØje opg,ives. Som foran side 571 oplyst, blev af egentligt sø
areal og arealer, der ved opstemt vand fra sØen og åen var sat 
ud af brug, frigjort og indvundet ca. 115 ha (ca. 210 td. land). -
Det var altså en både stor og værdifuld landvinding, der ved 
Næsbyboved søs udtørring i en mØrk og tung tid blev lagt til den 
danske joPd, og som til folkegavn blev bragt under kultur i den 
kommende tid, da lØsenet mellem de bedste i folket var: Hvad 
udad ta,hes, det må indad vindes! 

VIII. Efter udtøningen. 

Næsbyboved sØ var nu ikke mere, og, det gamle sølandskab, 
som egnens folk gennem tusinder af år havde haft for Øje, var 
helt forsvundet. Nu blev de ord i sandhed træffende, som en 
kender og elsker af egnens natur og historie havde skrevet alle
rede kort efter udtØrringen af søens østligste parti/ at hvis de 
gamle )gjen saae op af Jorden, vilde de moxen intet gjenkjende 
meere". Kun selve "sØ"-navnet levede forelØbig videre, så man 
længe efter udtØrringen kunde hØre folk i egnen bruge udtryk
kene "NæsbyhovedsØen" og "AlØkkesøen" om de da udtØrrede 
arealer, der hØrte ind under de to ejendomme Næsbyhovedgård 
og AlØkkegård. 

- Som bestemt i overenskomsten af 1863 ophØrte lodsejernes 
fællesskab, da den almindelige udtapning af vandet var tilende
bragt, mens den mere indgående, lokale tørlægning, udgrøftning 
og kultivering af de forskellige arealer måtte blive enhver en
kelt lodsejers egen sag. I de fØrste år henlå dog store dele af 
arealet "ganske tilgroet med siv og rør" 2 samt flæg, hist og her 
også med vidjebuske. Men efterhånden blev et betydeligt kulti-
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veringsarbejde sat i gang. Allerede over 20 år fØr 1863 havde 
AlØkkegård påbegyndt sådant arbejde p å det areal, denne gård 
havde indvundet eft er den østlige udtørri~g ved kanalens anlæg
gelse (se sid e 520 flg.). Jordbunden her, som for en del bestod af 
svovlholdig tørv, blev jævnet, bearbejdet og tilfØrt mærgel samt 
affald f ra et kalkbrænderi . Efter et års sædafgrØde udJagdes dette 
areal med græs og gav derefter en rig h Øslet. 3 - For det store 
areals vedkommende, som indvandtes 1863, blev der nu gjort et 
ikke mindre betydeligt arbejde, for adskillige områders vedkom
mende så bekosteligt, at der gik fl ere år, fØr disse a r ealer kunde 
forrente den bundne kapital.4 Men de fleste steder groede det 
uds åede græsf rØ villigt, og det indvundne enga real som· helhed 
gav hurtigt ikke blot rigelig græsning, m en h Ø i hundredevis af 
læs.5 Navn lig engpartiern e n æ rmest Rugårdsvej blev hurtig t 
tjænlige til at kunne tilsås , og derfra gik det år for år frem 
over det store a real.6 De h Øjereliggende tØrlagte a real er kunde 
straks tages un der ploven til korndyrkning, og disse korngivende 
arealer blev i de nærmeste å r forøget en del ved udjævning og 

B illede 16. Udsyn fra Næsby vill a by over den udtørred e sø. 

(I b aggrunden: tilvenstre l'l<cs byhoved ban!< e og skov, tilhØjre }.lØk k e skov; m ellem 
d isse - bag d en s lwvkl tedte Østre Vieholm - s l<im les Od en se m ed d e t h Øje gast å rn . ) 
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Bi ll ede 17. Heste på g ræsning (i Sia vi såens bredning Yed b a n e linjen; i b aggrunden bag 
d enne ses den lille skovbanke I\:alvehaven ) . 

opfyldning. Navn li g fandt dette sted ved øe rne. Således blev -
desværre' - den lille, mæ rkelige Ø Viholm (se side 528 flg .) ful d
stændig udjævnet. Om somme ren kØrte man med trillebøre fyl
den fra øerne u d i de omliggende lavninger, mens man om vin
teren, når de vand fyldte lavninge r var is dæk kede, kØrte den ved 
hjælp af slæder ud på isen og væltede den af der, så den ·rø rst 
sank sammen, n å r isen tØede. Enkelte steder i søbunelen fandtes 
så dybe huller, at megen fyld forsvandt, som om der var bund-
1Øs t.7 - lØvrigt lod ÅlØkkegå rds ejer, kort efte r udtørringen, 
på det indvundne søareal opfØre en lille vinclmølle .8 Den bleY 
dog siden nedlagt; men i en å rræ kke livede den op derude, indtil 
ku ltur og grØde gav disse st rækninger ny skønhed og nyt liv. 

- Når man nu står ved den fordums sØ, skuer man ud over 
en stor, grøn fl ade, der kun afbrydes af et par banker - to a r 
de gamle øer,;,); og man kunde tro sig hensat til en rnarskegn. 
l\Ian ser ingen diger eller levende hegn; kun vandfyld te grøfte r 

* ) Thor slund og den østre Vieholm; se derom afs ni t "Øerne i søen". 
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Bill ede 18. Køer på græsning. 
(l baggmnd en ses d en østlige sl<råning af Thorslunds bank e.) 

og pigtrådshegn danner skel mellem ejernes Iodder *). Spredt 
omkring på engene ses om sommeren mange heste og i hundrede
vis af rØde kØer, der gotter sig i det frodige græs. Fra andre 
strækninger dufter det fint af enghØ, og et utal af hØstakke her 
vidner om den store græsrigdom . Til tider kan engene også være 
smukt prydet med blomster, hvorimellem eng-n ellikerod og katte
hale (Lythrum salicaria L .) er stærkt fremtrædende; men hist 
og her i lavninger findes endnu efterkommere af søens gamle, 
stolte tagrør. Jægere ved, at når der samler sig vand i disse lav
ninger, holder bekkasinerne til her, mens her om v.interen er 
livligt andetræk. En mindre efterstræbt fugl , som holder til ved 

* ) År 1900 begyndte adskillelsen af Aløkkegårds ejendomme, og 
Odense kommune blev efterhånden ved flere kØb (navnlig 1915) 
indehaver af hele det østlige parti af det udtørrede areal indtil 
Næsbyhovedgårds lod i nordøst og Thorslund, Staviså og Bogense 
landevej (Næsbyhovedvej) i nordvest.9 Et engparti ind til Thors
lunds sydøstlige del ejes af hestehandlerne brødrene Andersen, 
Odense, mens selve Thorslund med nogen tilhørende eng ejes af 
enkefru Østerby, Bred. De sydvestlig·ste engpartier ind til Rugårds
vej tilhører Tarupgård, mens det udtørrede parti nordvest for 
Siavisåen ved Næsby stationsby hører under Næsby og indehaves 
af forretningsfører Chr. M. Madsen m. fl. 
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Billed e 19. Mellem høstald<e p å Tarupgårds eng. (I h aggrunden Snapind s l<av.) 

søom rådet, er moseuglen; ikke så sjældent h Øres ved n attetide 
dens skrig herude fra. Hyggeligere er det en forårsdag a t h Øre 
vibens raske "vi vi t !" ell er at se storken værdigt spadsere om 
derude. Ældre folk fortæller, at de i deres ungdom ofte kunde se 
et skØnt syn udover engen: mængder af smukk e storke, under
tiden flokke på ·indtil et h alvt hundrede. Nu ses kun få af disse 
stolte fugle. 

Lystfiskerne mistede søen og er nu henviste alene til Stavis
åen, der endnu er fiskerig, så i den har der siden udtØrringen 
været fan get m egen fisk. Store ørreder søger endnu langt op i 
åen, og fede ål fanges i rigelig mængde, både m ed snØre og i ruse. 

Da søbunelen mange steder er m eget tørverig, vilde arealet 
sandsynligv.is hist og her afgive gode betingelser for et nyttigt og 
lØnnende tørveskæ r. Der tænkes dog for tiden m ere på udnyttel se 
af "ÅlØkkeeng,en " vest for Kanalvej til nye havneanlæg og - som 
en nØdvendig fØlge deraf - på et nyt, moderne landevejsanlæg 
ud over den gamle søbund. De nuværende h avnebassiner h a r fl ere 
gange vist sig utilstrækkelige, og allerede i 1925 udarbejdedes en 
samlet plan for de påtænkte udvidelser, så den ligger fuldt fæ r
dig til virkeliggørelse, så snart bedre tider kommer med større 
efterspØrgs el efter havneplads og rigeligere pengemidler.10 

ForelØbig er planen af Økonomiske og andre grunde stillet i bero. 
Kun et ganske lille forberedende arbejde blev fo r en række år 
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siden udført : Gravning af et lille bassin vest for Kanal vej, iværk
sat under verdenskrigen som nØdhj ælpsarbejde, men tillige som 
eventuelt forarbejde til nævnte påtænkte havneudvidelse. Nu lig
ger dette lille, vandfyldte bassin som et varsel om det, der engang 
vil kom m e (se billede 6) . 

Når man om a,ftenen fra bakkeskråningen nordvest for den 
udtørrede sØ ser ind mod Kanalvej og kanalen, har man ofte for 
sig et livfuldt syn af lysende skibslanterner fra skibe, der ligger i 
havnen, og af talrige lys fra sejlende skibe og fra cykler og biler 
på Kanalvej. Disse "vandrende" lys kan for tilskueren skuffende 
ligne mystiske "lygtemænd", der farer frem og tilbage over eng 
og mose og driver deres natlige koglespil. Fra samme sted kan 
man også om dagen se skibe glide ad kanalen for at komme til 
havn eller nå til h avs . 

Derfor bliver billedet af udsynet over det udtørrede areal ikke 
helt som et billede fra de store marskegne. Ensformigheden bry
des af de nære grænser: Der danner de smukke skove et herligt 
hegn. Der knejser den gamle Slotsbanke. Der ligger endnu i 
skønne omgivelser det gamle "Fuglesangshus", hvor fordum 
"Hansen i rørene" serverede for sine gæster, og hvor man endnu 
træffer "Hansen i rørene" , idet husets nuværende benoer, tradi
tionen tro, også hedder Hansen og er - rørvævsfabrll<ant! Og 
der, mod vest, ses Nordfynske banes skinnelinje, overskærende 
Stavisåbredningen (se billede 17). Banelinjen får derved nogen 
stigning herfra hen til Næsby station , og det har hændt, at toget 
i tilfæ lde af glat islag på skinnerne er gået i stå, når det var nået 
ud over lavningen og skulde tage stigningen, så det har måttet 
rykke tilbage og "tage lØb til" for at overvinde hindringen. I den 
anledning har folkevittigheden været på færde og fortæller om 
Nordfynske banes iØvrigt udmærket kØrende tog, at det ved bane
linj ens stigning .klager tungt: "Stå af og skyd på, stå af og skyd 
på!" Men når vanskeligheden er overvunden, lyder det raskt og 
let : ,,Nu kan jeg nok, nu kan jeg nok!"') 

-- En gang imellem viser Næsbyboved sØ sig dog for be
boerne omkring dens gamle leje. Under stærke tØbrud eller i en 
meget vandrig efterårs tid kan søens aflØb ikke modtage al t det 
tilstrømmende vand, trods en for flere år siden foretaget for
dybelse af Stavisåen fra Bogense landevej (Næsbyhovedvej ) til 

* ) Fortalt i "Fynsk Hjemstavn '' 1928 af Svend Frederiks en . - Ifølge 
en sledkendt rej sendes meddelelse til mig lyder togets klage dog 
ikke så tung og nærgående, men kun som et æ ngsteli gt : ) \ion jeg 
kan, mon jeg kan?" 
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Billede 20. Søen viser sig igen (oversvømmelse). 

Kluset. Så går åen over sine bredder, og søen ligger der igen, stor 
og blank som i gamle dage - ja, måske endda fornyet i skØnhed, 
idet den store tilgroning af sumpplanter nu ikke findes; dertil 
kommer, at det øvre lag af søbundens blØde dyndmasser nu er 
indtørret og sammensunket, så engens nuværende overflade lig
ger lavere end den gamle søbund. Dette kan man overbevise sig 
om flere steder; bl. a kan det ses i engen ved Carolinelund ved 
Næsby, hvor der står et aldersteget, enligt træ (el), hvis gamle 
rodnet nu findes mere end en halv meter over engens grønsvær 
(se billede 9) . Noget lignende kan ses mange andre steder, hvor 
skovtræer står på søbunden . - At søen meget let og hurtigt påny 
kunde fremkaldes i vore dage ved lukning af dens aflØb, er en 
selvfØlge. 

I varme sommeraftener og sommernætter kan man skue et 
ikke mindre bedårende sØbillede, når "mosekonen brygger" eller 
- som de gamle sagde - "maene ryger" ,11 og dampen ligger 
lavt og .tykt ud over den store eng . Da ses søen ligge klar og blank 
i månelyset, Øerne hæver sig op over vandet, mens vige og næs 
tegnes m ed skarpe omrids. Alt ligner skuffende den fordums 
virkelighed . 

Men også nutidens virkelighed her er skøn. Og i de senere år 
synes man atter i stigende grad at vende opmæ rksomheden mod 
Næsbyhoved og n æ rmeste omegn, som - trods alt - f remdeles 
er en af Fyns skØnneste og mest tillokkende egne. 

39 
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Fortegnelse over de vigtigste kilder. 
(Hvor en kilde er anført i selve teksten, er den ikke medtaget her.) 

I. S øens tilblivelse: 

1. N. V. Ussing: Danmarks Geologi (Danmarks geologiske Under
søgelse III R. Nr. 2). - 2. Af magister J. Iversen, der tillige foretog ana
lyse og laboratoriebehandling af boreprøverne. - 3. Danm. geol. Un
dersøgelse I R. Nr. 2. - 4. Boreresultat Juni 1933. - 5. Victor Madsen 
i Danm . g. U. I R. Nr. 9. - 6. V. Milthers. - 7. Boreresultat Juni 1933. 
- 8. Danm. g. U. I R. Nr. 9. - 9. Fra prøver optagne af forfatteren, 
undersøgte og bestemte af "Danm. geol. Undersøgelse" . - 10. D. g. U. 
I R. Nr. 2. - 11. V. Milthers. - 12. William Christensen: De ældste 
danske Arkivregistraturer, Femte Binds første Halvbind ; og Vedel Si
monsen: Borgruinerne. Første Hefte . 

II. S øens dybde, størrelse og udstrækning: 

1. Boring i Juni 1933 ved magister J . Iversen, Dan m . g. U. - 2. Danm. 
g. U. I R. Nr. 9. - 3. De fleste af de h er nævnte dybdemål stammer 
fra Oden se havnevæsens foreløbige undersøgelser i årene 1917- 18 
(utrykte), enkelte dog fra ovennævnte boring i Juni 1933. - 4. K. Rør
dam: Danmarks Tilblivelse (i værket "Danmarks Natur" ). - 5. Ved el 
Simonsen: Borgruinerne. Første Hefte. - 6. ,; Situationskort over Elle
mose" 1757. Ved P . Hasch (Næsbyhovedgårds arkiv). - 7. Vedel Si
monsen : Borgruinerne I. - 8. Samme. - 9. Vedel Simonsen: Bidrag 
til Odense By es ældre Hist. Hefte 4; H . St. Holbeck i "Odense Bys Hi
stoi·ie" og C. T. Engelstoft : Odense By es Historie. - 10. Kort i sidst
nævnte. - 11. J. Lauritsen: Søvejene til Odense. - 12. Her og i den 
følgende del af dette afsnit J . Lauritsen: Søvejene til Odense. - 13. 
Samme: Land- og Vandforholdene ved Odense etc. - 14. Dokumenter 
til Odense Herreds Justitsprotokol 1879- 81. Sag nr. 39/1879 (Lands
arkivet, Odense) . - 15. Havneingeniør N. F. Th. Clausen: Oden se Kan al 
og Havn (i værket "Odense vor By") . - 16. "Fyens Avis" . - 17. Do
kumenter til Od ense Herreds Justitsprotokol 1879- 81. - 18. Odense 
Herreds Skøde- og Panteprotokol 1881 (Landsarkivet). - 19. Doku
menter etc. 1879- 81. - 20. Samme og nogle kort af landinspektørerne 
Bondesen og Hempel (Næsbyhovedgårds arkiv ). 

III. Øerne i søen: 

1. William Christensen : De ældste danske Arkivregistraturer. Femte 
Binds første Halvbind; og Ved el Simonsen: Bidr ag til Odense Byes 
ældre Historie. Hefte 2 og 4. - 2. "Situationskort over Ellemose" 1757. 
Ved P. Hasch. Og "Kort over Eegeholmen tilhørende Boghandler Iver-
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sen". Opmaalt 1783 af M. Rasmussen (Bægge i Næsbyhovedgårds arkiv). 
- 3. Engelstoft: Odense By es Historie; og J. Lauritsen: Søvejene til 
Odense. - 4. Matrikuleringens arbejdsjournal (Matrikulvæsenets arkiv, 
København). - 5. "Kort over Aaelykke Gaards Jorder". 1805 (Matri
kulvæsenets arkiv). - 6. Dokumenter til Odense Herreds Justitsproto
koL 1879- 81. Sag Nr. 39/1879 (Landsarkivet) . - 7. Odense Herreds 
Dom-Protokol. 1881. Sag Nr. 39/1879; og Dokumenter etc. 1879- 81. 
(Bægge i Landsarkivet.) - 8. Gustav Rasmussen: Aaløkkegaard . -
9. "Kort over Aaelykke Gaards Jorder". 1805. - 10. "Nordisk Tids
skrift for Oldkyndighed " II. - 11. N. M. Petersen : Saml. Afhandlinger l; 
og Engelstoft: Odense By es Historie . - 12. August Baggesen: Den dan
ske Stat. 1840. Inde i Aløkkeslwven findes i nærheden af søens for
dums bred en gammel kæmpeh øj, som i folkemunde endnu kaldes 
.,Odins høj" . - 13. N. M. Petersen i "Nord. Tidsskr. f. Oldk." II. - 14 . 
., Kort over Aaelykke Gaards Jorder ". 1805. - 15. Originalt kort over 
Odense og omegn. 1717 (Landsarkivet). - 16 . .,Samling af Fisker
sange". - 17. Vedel Simonsen: Borgruinerne. I. - 18. I ., Odense Bys 
Historie". Udgivet af H . St. Holbeck 

IV. Søens betydning for søfart, fiskeri , m ølledrift m . m .: 

1. Engelstoft: Odense By es Historie; og Gustav Rasmussen: Aaløkke
gaa rd. - 2. H. V. Clausen i det nye ill. værk .,Danmark" og i ., Odense 
Bys Hist. " . Udg. af H. St. Holbeck - 3. Samme. -- 4. Vedel Simonsen : 
Borgruinerne. I . - 5. N. F. Th. Clausen i ., Oden se vor By". - 6 . ., Fyens 
Stiftstidend(' · 1836. - 7. Samme. 1841. - 8. Ove Han sen og E. Juel 
Hansen: Stamtavl e over Slægten Bom ; og .,Fyens Stiftstid. " 1858. -
9. Meddelt af deres nulevende slægtning overretssagf. Chr. Rasmussen. 
- 10. C. F. Primon i .,Minerva" 1789. - - 11. Vedel Simonsen: Borg
ruinerne. I. - 12. De ældste danske Arkivregistraturer. V1 . - 13. Sam
me. - 14. Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. Udg. af Wil
liam Christensen . - 15. Samme. --'- 16. Vedel Simonsen : Bidrag til 
Oden se Byes ældre Historie. H efte 5. - 17. Samme. H efte 4; og "Al
meennyttige Samlin ger". Bind 17. - 18. Vedel Simonsen: Bidrag etc. 
Hefte 5; og .,Aimeenn. Saml." Bind 17. - 19. Kong Christian den fjær
des rettertingsdom ang. ret til fisk eri i Næsbyboved sø m. m. (Lands
arkivet) . Optrykt i "Almeennytti-ge Saml." 1789. Attende Bind. - 20. 
Findes i Dokurnenler t. Odense H erreds JustitsprotokoL 1879- 81. -
21. Efte1· meddelelser fra flere m æ nd i Næsby. - 22. Af en fi skersan g 
fra 18. Juli 1834. - 23. ·Meddelt af gårdejer H an s Thune-Nielsen, Næsby. 
- 24 . ., Samling af Fiskersange" . - 25 . Selskabets h åndskrevne lovbog 
(Landsarkivet). - 26. Efter optegnelser af proprietær Jespersen , Næs-

,. byhovedgå rd. - 27. Meddelt af Niels Rasmussens sønnesøn, gårdej er 
Han s Thun e-Nielsen. - 28. Dokumenter etc. 1879- 81. - 29 . .,Samling 
af Fiskersange" . - 30. J. Aa. Hofman (Bang): Odense Amt. - 31. Do
kumenter etc. - 32. Vedel Simonsen: Borgruinerne. I. - 33. Samme. 
- 34. Meddelt af grd. Hans Thune-Nielsen. -- 35. V. S.: Borgruinerne. 
- 36. Samme. - Samuel de Limma, ejer af Hald, omtal es af Blicher i 
novell en .,Jødern e paa Hald". Hans enke, Rach el, ejede H ald 1()87-
1703. - 37. C. Molbech: Un gdomsvandrin ge r. II; og ., Kort over Odense 
Cana!". Tegnet 1806 af M. N. Bondesen (Næsbyhovedgård s arkiv). 
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Y. Søens skønhed og virkn ing i landskabel: 

1. Af en fiskersang. - 2. Ved el Simonsen: Borgruinerne. I. - 3. 
Samme. - 4. Engelstoft: Odense Byes Historie. - 5. "Uddrag af en 
reisende Sachsers Reise-J ournal" i "Almeennyttige Saml." 1787. -'-- 6. 
Chr.Molbech: Ungdomsvandringer. Il . 1811. - 7. S. H . Clausen: Odense 
og Omegn. - 8. Andreas D olleris: Carl Bagger. 

VI. Overleveringer, sagn og folketro: 

1. En af mine meddelere, gartner Hans Jensen, Lumbyvej, fortæller, 
at hans fader var med som dragon ved den lejlighed. En anden af mine 
meddelere, smed Marius Pedersen, Odense, har i sine unge år arbejdet 
sammen med en søn af Svendborgsmeclen og hørt denne fortælle der
om. - 2. Fynske Forbrydere. 1917. Særtryk af "Fyns Tidende". -
3. J.M. Thiele: Danmarks Folkesagn. II. 1843. - 4. H. V. Clausen i 
"Odense Bys Historie". - 5. I "Fynsk Hjemstavn" . 1931. - 6. Samme. 
- 7. Samme. - 8. Evald Tang Kristensen: Danske sagn. II. 1928, nr. 
30. - 9. Meddelt af fru J es persen, Carolinekildegård. 

VII. Søens udtørring : 

1. J . Aa . Hofman (Bang) : Odense Amt. - 2. "Fyens Stiftstidende". 
1863. - 3. Dokumenter etc. 1879- 81. - 4. Samme. - 5. J . Aa. Hofmmi 
(Bang): Odense Amt. - 6. "Samling af Fiskersange". - 7. Citaterne 
fra August Baggesen: Den danske Stat (1862) og J . P. Trap-: Statistisk
topographisk Beskl'ivelse af Danmark (1858- 60). - 8. "Kort over 
Næsbyboved Sø med omliggende Jorder" . Udfærdiget af Landmaaler 
Hempel. 1880. (Næsbyhovedgårcls arkiv) . - 9. Dokumenter etc. --.... 
10. J . Aa. H. (Bang): Odense Amt. - 11. Næsbyhovedgårds arkiv. -
12. Odense Herreds Dom protokol. 1881 (Landsarkivet). 13. Engelstoft: 
Odense Byes Historie. - 14. Gustav Rasmussen: Aaløkkegaard. - 15. 
Dokumenter etc. - 16. Dokument i Næsbyhovedgårds arkiv. - 17. 
Ligeledes. - 18. Ligeledes. - 19. Ligeledes. - 20 . Ligeledes. - 21. 
Ligeledes. - 22. Ligeledes; og Dokumenter etc. - 23 . Meddelt af gamle 
folk i egnen. Også .J. Lauritsen : Odense og nærmeste Omegn . - 24. 
Meddelt af grd. H. Thune-Nielsen. - 25. Dokumenter etc. - 26. Medd. 
af grel. H. Thune-Nielsen. - 27. "Fyens Avis" 9/11 1865. - 28. Medd. 
af grd. H. Thune-Nielsen . - 29. Næsbyhovedgårds arkiv. - 30. Doku
menter etc. - 31. Kammerassessor Jespersen (i Odense Herreds Ju
stitsprotokol. 1879. Landsarkivet) og kreditforeningsdirektør Kiørboe 
i sit skrift "Min Livsskildring" . 

VIII. Efter udtørringen: 

1. Vedel Simonsen: Borgruinerne (1813). - 2. L. Both: Danmark. I. 
(1871). - 3 . .J. A a. Hofman (Bang): Odense Amt. - 4. Dokumenter etc. 
5. Odense Herreds JustitsprotokoL 1880. - 6. Emil Kiørboe : Min Livs
skildring. - 7. Meddelt af smed Marius Pedersen, Odense, hvis fader 
medvirkede ved dette arbejde. - 8. Odense Herreds DomprotokoL 
1881. - 9. Gustav Rasmussen: Aaløkkegaard. - 10. N. F. Th. Clausen i 
"Odense vor By"; og H.V.Rygner i "Odense Bys Historie". - 11. Ve
del Simonsen. 
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