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2  Svmdborg Amt, Galling Herred > Sandholt-Lyndclsc Sogn, lkke ftilvt 2 
M ile Nord fvr Faaborg, ligger den smukke Herregaard Sandhslr »cd en kille 
Jnds» imellem to Skove, i e» Eg», der udmcerker sig ved sine brätle Over- 
gange og paa mange Stcder ved sin malerifle Skjonhed. Ganfie ncer ved 
Gaarden strvger nrmlig den h-ie, nogne Bankervg, som er bekjrndt »»der Ravn 
af de fynske A lper og strcekker sig igjennem en stör Deel afSens sydlige Deel; 
dm bcstaaer n<rsten udelukkende af ode ufruglbarc Bakker, paa hvilke man kunö 
srer Sand, Gruus og Stene samt enkelte Sandplanter, og danner hcrvcd m 
stjcrrende Modstrtning til drt omgivendc frngtbar« Land, isirr imod Syd, der 
kappe» med DanmarkS smukkeste Egne. -  Gaarden bcstaaer af fire sammen- 
byggede Floie, hvoraf de to have tre, de to derimod kun» to Etager; ved begge 
de udvendige Hjsrner af den hole Hov-dfa^adr hceve sig to ottekantede Taarne 
med Kupier af samme H-tde som Taget; det Hele omgiveö af Have og Skov 
°g speiler sig i den klare Jndso, paa hvis andm Gide man seer Gaardm» 
M M ,  der drive» af de» gjcnnemstrominende Aa, samt Ladegaarden, der sor- 
binde» med Hovrdgaarden ved en smuk og anselig Dro, men man har deövarre 
f»r omtrent 70 Aar siden nedbmdt 3 Taarne smnt en Vagtcrgang med Skydc- 
huller, der lob m iw tom  alle fire M e ,  deel» for derved °t erholve mere 
PladS, deel» sordi man drngang som bekjendt aldeleS ikke forstod at vuidcre 
d-t 16de AarhnndredeS storartede BygningSstiil. A f diSse Taarne st-de de fire 
hvnt t fit Hlorne, meden» det femte som Porttaarn laae midt for Hovedflmen, 
der hvor endnu Jndkjsrselen er; de havde oprindeligen Sptir, takte med Kobber, 
samt 20 sorgyldte M e ,  men dmne Herlighed nedbrod allerrde den bekjcndte

8m  Ellen M arsviin , sig selv til lidm Daade.
Sandbolt navneS forste Gang i Begyndelsen af det lädr Aarhundrede,

mm er rimeligvtiS. opfort hmved SO Aar tidligere, i Valdemar Arrerdagö TW, 
af een af de holstemfle AdrlSmcmd, der fik GodS til Pant i  Spen <^deu e- 
rsmte Grev Geert og Han» S-nner, i DanmarkS TnengselStid. Dette har

»den Tvivl varet m Lrummedige og maastce Faderen til den Alvan Rrumme- 
dige, som for sine lyse Haar kaldteS ^vitte Zivan eller Hvitkop og forckomnier 
1360—80; Han» Gönner Zenneke og Timme eicde begge Sandholt 1434 og 
havde ester dcreS Fader optaget Navnct Zvirkop eller Witkeeop, hvilkct dmne 
Linie af Familien nu vrdblev at fore. Timme« Gon Iohan Zvirkop i Sand- 
hvlt indloste 1423 fta Ridderen Iohan Vjsrnsen 4 Gaarde i  den hoSliggendc 
Dp Stcndcnlp, hvilke Faderen Timme havde pantsat dennc for 110 Mark 
lybst; ha» var da endmi Babner, men 1466 Ridder, da der ved en Herre- 
dagSdom blev frakfendt Ham Ret til at forhoie Hoven, Landgilde og Afgister 
for de Kronbonder i Kramp Sogn, med hvilke Han var forlehnot; Zoverier 
var ansar t il fire Dage om Aarek, altsaa megct ubetydeligt. —  Derestcr er 
Sandholt, rlmeligviiS ved Kjob, kommet t il den bekjcndte Pool Larmand, 
RigetS Raad, Hofmester og Ridder, som skal have eiet 5 Herrcgaarde, 900 
Bondergaardc, 7 Kjobstedgaarde, 14 M öller, foruden PantcgodS, og havde i 
aarlige Jndtagter omtrent 11,900 Td. Byg, mm forrestm var mere frygtet 
md elflet og blev fat i Dmw for sine Formrrmelser imod Abbeden i Eürom, 
ligesom ogsaa Erkebispm l  Lund yttrer om Ham 1 et Drev til den moegtigc 
Bistvp i RoSkilde, med hvem Hofmesteren laae i S triv  »widhe i  mal at Hand 
er ep god at haffuc emod sig" og »bettre er at stille decken m aaen." Han 
var Hovedet for et lkke ubetydeligt Parti i Danmark, som arbeided« paa ai 
afstetre Kong Zans og gjorr falledS Sag med Smrerne i Sverrig samt Hr. 
Lnud A lffsn  t Norge, men blev myrdrt i Aaret 1502 paa Hoibro i Kjebeix 
havn af to private Fsender samt dereftrr —  da Köngen fsrst n« kom til Kund- 
skab »m Hans Jntriger —  af RigSraadet dsmt som Landöforrader og alt 
hairS GodS inddraget; HanS mcste San »gick stackallegang", det er: gik og 
tiggede, og sik tilligemed sin Soster forst efter mcer rnd en SnecS AarS For- 
lob Erstatning for sit ModrencgodS, der dog neppe künde fratageS Ham med 
Rette, da HanS Moder var dod lange for Faderen.
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4. Bsndergsdset, udgjor 36 Gaarde, 3 Bolsteder og 34 Huse med et Areal 
af omtrem 2200 Td. Land og er» ansat til 246 Td. 5 Skp. 2 Fdk. 2 j 
Alb. Hartkorn; det ligger i Lyndels« Sogn og By, Vester-Hasinge Sog» 
og B y , Smider-Droby Sogn i Fsring By samt Hillerslev Sogn i Sal- 
ling By.

Sagn. T il denn« Gaard som til saamange gamle Ravne og Steder 
knytte sig adskillige Sag», som her vcl kan v«re Stcdet at anfore og som jcg 
derfor ikk« v il forbigaae. —  Det hcrndte sig engang, formelles der, at en fvmem 
Ivmsru paa Gaarden fattedc Kjarlighed til Rsgteren og saa aldeleS gkemte sin 
Stand, at hun ved Ham blev frugtsommelig. Da dette opdagcdeS, domtcS Han 
til at Hanges og hun til at see paa Hans Henrettelse samt dereftcr at tndmurcS, 
som det dengang kaldteS, eller for sin LivStid at indespceneS i et Varelse, hvor- 
til Dorren blev muret til, saa at der blot blev et Hul tilbage til at rcrkke 
hende de fornodne LevnctSmidler, hvilket var ganske overeensstemmcnde mrd det 
16de og 17ve Aarhundredes Lovgivning og Scrdvaner. Elskerrn blev da fort 
ud til en Bakke, som endnu den Dag i Dag kaldeS Galgebakken, til hvilken 
der fra Dinduet i hendes Taarnkaminer var gjort et Udhug, som senere stedsc 
kaldteS Iomfruhugger, men som nu er betydelkgen korstorret, da der side» er 
lhsnet endeel i  Skoven. Den ulykkelige Pige maatte staae i Vinduel og see 
paa at Elfteren fsrteS tll Dodrn, og saasnart Dommen var fuldbyrdct tilmure-- 
des Dorren, saa hun alvrig siden forlod stt Vcerelse; men endnu ftal man oste 
kunne see hende staae i Dinduet og ftue mcd stierende D lik henigjennrm Skoven 
til det Sted, hvor heftig Kjarlighed fandt en saa grusom og blodig Straf.

Paa Sandholt tjente engang en Pige, som var Kjwreste med Forridere», 
og da Han «n Asten var sendt i et Wrinde til en narliggende Herregaard, gik 
Pigen ud, for at mode Ham. D a hun kom paa Broen, modte hende en 
Mand i en graa Kappe, og, saasom det var morkt og hun ikke künde see grant, 
spurgte hun: „E r det dig, Hans Forrider?" Da hun ikke fik S va r, spurgte

hun atter, uden at faaeSvar; men da hun trrdie Gang gjorde samme Sporgs- 
maal, ftog Mauden sin Kappe tilside, sigende: „ B ll du see, hvem jeg er?" og 
saae hun da at Han var gloende rod. I  sin Forfterdelse udbrsd hun: „Du er 
jo en fordsmt Aand!" —  „Hvorledes kan du forvomme Rogen?" svarede 
Spogelset, „kan du vel läse den forste Troesartikrl for mig?" —  „Ja !" svarede 
Pige» uforsterdet, „jcg kan läse baade den forste, anden og tredie for dig, saa 
at det ftal suse for dine Aren!" Og da hun nu begyndte at läse for Ham, 
holdt Han Kappen op for sine Dren, bedende hende at holde op dermed. Men 
da Pigen havde last dem alle tikcnde, gav Han hende et Papir, sigende at om 
hun vildr love Ham, aldrig at lade Rogen see dette og aldrig at aabenbare, at 
hun havde msdt Ham, da ftulde hun fare med Fred, hviS ikke havde Han Ret
til, efterdi hun havde kaldt Ham fsrdsm t, at pine hende hver Rat i tre Aar
og at see t il, om Han künde saae Bugt med hende, inden hun blev tyve Aar 
gammel. Da hun. herpaa lovede, hvad Han forlangte, bod Han hende rakke 
sig Haandcn til Bekrcrstelse, hvilket hun dog vagrede sig ved at gjsr«, alden« 
stund Han ikke künde ncrvne Jesu Ravn. Og da Han ikke künde det, rakte hun 
Ham kun Fligen af sit Forklade, hvilken da brandte af. Ester den Tid taug
Pigen med hvad der var hende vederfarrt og gjemte Papiret; men en Rat
kalte hun i Sovne derom, saa at de andre P iger, der havde Hort hende stge, 
hvor hun havde gjemt det, toge det ud af hendeS Kiste. Eiden den Tid blev 
hun piint hver Rat indtil Hauegalet i  samfulde tre Aar; dog var hun i den 
T id saa klog, at hun künde tale med et T r« , som stod paa Kirkegaarden, og 
altid vidste.forud, naar Rogen ftulde do der i Sognet.

Da engang de aabne Begravelser i Lyndelse Kirke bleve istandsatte, ftal 
- en af HaandvarkSfolkene have benyttet dennr Letllghed til at udplyndr« Ligene; 

men Han fik sin S tra f derfor, thi da Han en Asten vkkde gaae hjem og havde 
seet lidt for dybt i Flaften, saldt Han i en Groft og kmrkkHe Halsm; dog var 
Hans S tra f ikke dermed til Ende, thi Han fandt ikke Ro i sin G rav, me» 
maatte siden gaae igjen og gjsr saa den Dag i Dag.




