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Januar 1929.

FYN
AF DORTHE HARRITSØ JENSEN

Midt i Danmarks gamle Have

Blødt i Dal og Bakker bølger

mildt du smiler frem,

du, min Barndoms Jord;
lunt i Poplers Læ sig dølger
Vang, hvor Velstand gror.

frodigst mellem Øer lave
Poppelpilens Hjem.
Mig den Lykke er beskaaret:

Rige Farver gennem Aaret

Du til Livet har mig baaret.

du i Sol og Regn har baaret,

Mellem Hegn og Humleranke

til du træt af Farvepragten

vokste frem min Tanke.

vælger Vinterdragten.

Kattegat i Nord sig vugger

Fyn, jeg bær dit favre Billed

mod din lave Strand,

i Erindrings Gem;

Østersø i Syd sig lukker

det i Længsels Lys er stillet,
naar det toner frem.

om Smaaøers Rand,
og i Øst og Vest det blinker,

Yndigt over dine Agre

hvide Sejl dig venligt vinker,

de som hvide Fugle flagre,

Bæltets Nyn mod Bæltet bringer
Vestenvindens Vinger.

Minderne om Barnelykke,

uden Sky og Skygge.
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Fik i Livet, hvor der larmes,

Dine Børn, naar ud de drager

Barneglæden Brist,
Øjet dugges, Hjertet varmes,

fra din lune Favn,

fanger Ro og Rist,
naar for Tanken de sig tegne,

disse kære, kendte Egne,
som i al min Barndoms Færden
var mig hele Verden.

stedse med paa Tungen tager
Klangen af dit Navn.
Aldrig glemt og altid savnet,

hvor i Verden de er havnet,
er det Eden, Barndomsøen
løfter op af Søen.

SAGN OG TRO
KNYTTET TIL STEN I SVENBORG AMT
af

August F. Schmidt

Sagn og Trosforestillinger, den sydfynske Almue har knyt
tet til en Del store Sten i Svenborg Amt, vil i den følgende
Stenliste blive sammenslillet paa overskuelig Maade. Stenene
nævnes for Sydfyns Vedkommende i samme Rækkefølge som
Sognene i Traps Danmark. Derimod er Stenene paa Øerne un
der Svenborg Amt anført samlede til sidst i Rækken. »Sagn
stenene« i Odense og Assens Amter har jeg skrevet om i »Aarbog for historisk Samfund for Odense og Assens Amter« XIV
(1926), 168 ff.

D

e

1. sten (Sunds Herred, Skaarup Sogn) paa Banken ved
Skaarupøre, er kastet af en Kæmpe paa Langeland til sit
Sted. Stenen er nu forlængst ødelagt, meddeles der i Johannes
M. Jensens Optegnelse til DFS.1) 1924.
2. sten (Sunds H., Sørup S.) ved Sydvestenden af Sørup
Sø, er saa stor, at 6 Børn kan sidde paa den. Ved Stenen, der
er usynlig ved Højvande, klæder Børnene sig af, naar de gaar
i Vandet. Oven i Stenen er en Fordybning. Fra denne Sten
sagde man, de smaa Børn kom. En Jætte havde kastet Stenen
fra Tranekær, fortalte en Meddeler, medens en anden Meddeler
intet havde hørt herom. Johs. M. Jensens Meddelere mente, at
Kæmpekastsagnet var en Forveksling med Sagnene om Hesselagerstenen (Nr. 19) og overført til Stenen ved Sørup Sø2).
3. røde hans (Sunds H., Egense S.) nede ved Stranden,
9 DFS. o: Dansk Folkemindesamling, oprettet 1904. 2) DFS. 1906 23,
opt. 1925 af Johs. M. Jensen.
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hvor de smaa Børn angaves at komme fra. Stenen fandtes i
Virkeligheden ikke1).
4. sten (Egense S.) ved Fiskop Strand; sidder nu som
Grundsten i Fisker N. S. Jensens Hus i Fiskop. Paa denne Sten
brændte der Lys hver Højtidsnat, sagde Egnens Beboere2).
5. stovesten (Sunds H., Lunde S.) paa Højes Dong, er
»en mægtig stor Sten«, slynget i et Haarbaand efter Kværn
drup Kirke af en Kæmpekvinde paa Langeland, fordi hun var
vred paa den fynske Kæmpekvinde, der ejede Kirken. Baandet
brast, saa Stenen faldt for tidlig3).
6. sten (Sunds IL, Kværndrup S.) i Stens Enge i Trunderups vestlige Udmark. »Den paagældende Jord er temmelig sten
fattig, men Sagnet omtaler dog en Sten her, og det er maaske
denne, der har givet Marken Navn. Det var nemlig en meget
stor Sten, og paa Overfladen af den var der en Fordybning som
et Aftryk af et menneskeligt Legeme. Den var fremkommen der
ved, at en Gang to Kæmper, som begge vilde have den samme
Pige, havde kæmpet om hende her, og den ene af dem var da
i Kampen falden saa liaardt paa Stenen, at hans Legeme af
trykkede sig i den. Stenen er nu for længe siden kløvet og ført
bort,« meddeler afdøde Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup, til
Evald Tang Kristensen i Danske Sagn III, Nr. 94.
7. tboldstenen (Kværndrup S.) ved Gaarden Lang kilde,
en halv Mil fra Kværndrup Kirke, hvorefter Stenen af en Jætte
kvinde paa Taasing er slynget4).
8. gbydestenen (Sallinge H., Faaborg Købstads Landdistrikt)
paa »en Grund fra Bjørnø«, omtales i Beskrivelsen over Nyborg
Amt af 1743 (i Landsarkivet i Odense; Afskrift i DFS.) som en
stor Sten, »som meeslen er altid saa kiendelig (uden ved høy
Vande eller Flod), at ingen kand komme til Skade, med min
dre de maatte af stærk Storm drive løs og træffe derpaa, og véd
de bekiendte, som seyler der igennem, af Merke paa Faaborg
Kirke og en af Faaborg Markers Klintes Samling, at tage sig vare.«
9. sten (Sallinge H., Ulbølle S.) paa Marken ved Ulbølle
Kirke, er kastet af en Trold (eller Trolde) i Vester-Aaby efter
Ulbølle Kirke. Da den (de) ikke ramte Kirken, sad de hver Nat
og snurrede rundt paa Stenen, saa der blev slidt en temmelig

J) Snists., opt. 1924 af Johs. M. Jensen. 2) Srnsts. 3) Evald Tang
Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 169. 4) J. M. Thiele: Danmarks Folke
sagn (1818) III, 127. Thiele (1843) II, 43.
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stor Fordybning i den. Den, der flyttede Stenen fra Stedet ved
Grønnegade, hvor den faldt, skulde vederfares en Ulykke. Nu
er den dog slæbt til Vester-Skerninge og brugt som Genfor
eningssten. I Ulbølle var i gamle Dage Sten om Bystævnet ved
den gamle Smedie. Nu er der kun en Lind x).
10. sten (Sallinge H., Krarup S.) i Udkanten af Skoven
Krarup Have, tæt ved Voldbjærg, er kastet efter Krarup Kirke
af en Kæmpe, vistnok fra Møen. Kæmpen kunde ikke lide at høre
Kirkeklokkens Klang. Stenen naaede imidlertid ikke helt op til
Kirken, men faldt ned i Skoven2). For et halvt Hundrede Aar
siden blev Stenen kløvet, men da den ikke egnede sig til Sten
huggerarbejde, lod man den ligge.

Stenen ved Voldbjærg.

H. C. F. fot.

11. sten (Krarup S.) oppe paa Voldbjærg, i den ene af
tre smaa Daller, som Thor har slaaet med sin Hammer. Stenen
er ifølge Sagnet Hovedskallen af en Jætte, som Thor har slaaet
ihjel. Han slog efter ham tre Gange. Tredje Gang flækkede han
Hovedet paa ham.3)
12. stendynge (Krarup S.) i Mosegaardens Mark tæt ved
Skellet ind til Li Ile felt, er forsvunden for ca. et halvt Hun
drede Aar siden. Om denne Dynges Oprindelse fortælles følgende:
I Søfælde laa en Gang et Glasslot paa to Høje. Neden under
Slottet boede der saa mange Trolde. En Gang de havde bagt i
Kildeborg i Krarup, kom Troldene nede fra Søfælde Glasslot,

h DFS. 1906/31 b: 1056. 2) Fyns Tidende 2/9 1926 (Sten og Stensagn
fra Krarup Sogn. Af H. C hr. Frydendahl). 3) Smsts.
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og de tog baade Brød og Ovn og vilde rende hjem med det
hele; men de tabte Ovnen i Mosegaardens Mark. Og det var
den Stendynge.1)
13. sten (Sallinge H., Nørre-Broby S.) ligger i et Hul ved
Odense Aa, 4—500 Alen fra Kirken. Stenen er kastet efter Kir
kens Taarn af en Kæmpe i Verninge.2)
14. sten (Sallinge H., Jorløse S.) mellem Jorløse og Ho
strup. Stenen, der er Overligger paa en Kæmpehøj, har et
Mærke af en Haand og er kastet efter Hostrup Kirke af en
Jætte, der stod ved Jorløse Kirke.8)
15. »stenkister« (Sallinge H., Svanninge S.) paa Savsted
Mark, der »var . . . som oversaaet af »Stenkister« [Stendysser],
som Troldene der havde opført. Disse havde viist deres Fjend
skab ved det første Forsøg, der gjordes paa at opføre en Kirke
der i Sognet. Man havde begyndt at bygge paa Staalbjerg,
men hvad man opførte om Dagen, blev nedbrudt om Natten.«4)
16. gongels sten (Gudme H., Ryslinge S.) paa »Lunget«,
Syd for Ryslinge, er kastet af en Jætte Gongel fra Ringe Kirketaarn efter Gislev Kirke. I Stenen er Huller af Jættens fem
Fingre.5)
17. sten (Ryslinge S.) ved Hestehaveskoven paa Ryslinge
Mark, er kastet efter Svindinge Kirkespir af en Jætte ved Ringe
Kirke. Den store Sten kom til at stryge hen over Trætoppene,
da »Træerne i Skoven den Gang var temmelig store«. Herved
bragles Stenen »fra sin oprindelige Flugt og blev liggende«.6)
18. sten (Gudme H., Gislev S.) i Ravndrup, er en »meget
stor Sten . . . som et lille Hus i det, der sad ovenfor Jorden«
og har Mærke af en Haand med fem Fingre. Stenen er kastet
efter Gislev Kirke af en Kvinde, der stod ved Kværndrup Kirke.
Stenen blev ifølge Forchhammers Manuskriptprotokol I, 122 i
1838 sprængt og solgt til Vejvæsenet (til Broer ved Bøjdenlandevejens Anlæg7); ialt blev der solgt 150—200 Læs og ud
kløvet 100 Stykker 4 Alens Ledsten.8) Det maa udentvivl være

i) Smsts. 2) e. T. Kr.’s utr. Saml, i DFS. 3) des. 1906/31 b: 1075.
4) S. Jørgensen, Kistrup: Udsigt over Trolddomssager og Hexeprocesser i Salling Herred, Fyens Stiftstidende 25 Marts 1874 (velvilligst
meddelt mig af H. G. Frydendahl). 5) Svend Grundtvig: Gamle dan
ske Minder III, 218 Nr. 324. “) E. T. Kr. : Danske Sagn III, Nr. 204. i) E. T.
Kr.: Danske Sagn III, Nr. 165. 8) Victor Madsen: Kortbladet Nyborg
(Danmarks geologiske Undersøgelse, I. R., Nr. 9, 1902), 38.
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denne Sten, der i 1623 omtales i Præstens Indberetning til Ole
Worm, hvor der nævnes en Sten »paa Gaden« i Ravndrup,
»som er noget hullet oven paa, saa man kan slaa 2 eller 3
Spande Vand der udi. Og kaldes samme Sten Dejestenen, uden
Tvivl af Dejen, som skulde være Præstens for Redhol[?| i gamle
Dage.«1) Deje- er vel det samme Ord som oldnordisk digr, tyk,
stor; altsaa: »den store Sten«.
19. dammestenen eller hesselagerstenen (Gudme H., Hes
selager S.) i Nærheden af Hesselager By, er »vistnok den største,
løse Sten af krystallinsk Bjergart i Nordeuropa udenfor den
skandinaviske Halvøs og Finlands Bjergegne«.2) Stenen omtales
allerede i det 18. Aarhundrede af Erich Pontoppidan i »Dan
ske Atlas« I (1763), S. 439 efter Gehejmeraad Adelers Manu
skript og angives der at være »54 Alne i Omkreds, men i Læng
den 22 og i Breden 15 Alne« (omregnet til Meter henholdsvis
33,9 i Omkreds, 13,s i Længde og 9,4 i Bredden). I det 19. Aar
hundrede omtales Hesselagerstenen af H. Steffen s i »Geognostisch-geologische Aufsatze« (Hamburg 1810), S. 123. Stellens har
dog næppe selv undersøgt Stenen; han angiver samme Dimen
sioner som Pontoppidan. Senere er Stenen omtalt af C. Dalgas
i hans »Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nær
værende Tilstand« IX (Svenborg Amt 1837), S. 14, hvor »DameStenens« Størrelse er opgivet til 18 Alen lang, 15 Alen bred,
1272 Alen høj og 64 Alen i Omkreds. Senere (1840) er Damme
stenen bleven undersøgt af Geologen Forchhammer, som om
taler den kortelig flere Steder i sine mange Skrifter (anførte hos
Victor Madsen, S. 36). Nærmere Oplysninger om denne Un
dersøgelse haves i Forchhammers Manuskriptprotokol I, som
opbevares i Mineralogisk Museums Arkiv. Side 122 i Manuskript
protokollen findes følgende Angivelse fra 1840: »Stenen ved
Hesselager, som paa en Tegning hos Mølleren i Vormark var
kaldet Damestenen, havde en lodret Højde af 11 Fod (3,5 M ),
en Længde af 40 Fod (12,6 M.) og en Omkreds af 105 Fod
(32,9 M ). Den fremstiller en Pyramide af den anførte Omkreds
og Højde, men hvormeget af denne Pyramide, der ligger skjult
i Jorden, lader sig ikke vel bestemme. Man skulde tro, at der
var endnu mere skjult end blottet, da alle Pyramidens Sideflader

9 Fyns Bispearkiv, Gudme Herred Nr. 2c (Afskr. i DFS.). 2) Victor
Madsen: Kortbladet Nyborg, 33.
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løbe skraat ned, .som om dens Basis var endnu større end den,
der kan maales ved Jordoverfladen. Man vil sandsynligvis uden
at begaa^en stor Fejl kunne antage den skjulte Del for lige saa
stor, som den, der ligger over Overfladen.«
Kort Tid efter Forchhammers Undersøgelse blev Damme
stenen delvis udgravet paa den nordøstlige Side ifølge Kristian
den VIII.s Befaling, efter at Godsejer Dons til Hesselager Gaard
havde fredlyst Stenen og skænket den til Staten.
Efter Udgravningen blev Dammestenen 1843 undersøgt af
daværende Student, senere Amtmand, Kammerherre E. Ved el,
som indgav en skriftlig Beretning om sin Undersøgelse til Forch
hammer, hvilken Beretning findes indført i Forchhammers Ma
nuskriptprotokol I, S. 122—123. Den Opfattelse, at Stenen skulde
være »en faststaaende Granitklippe, ved en øformig Hævning
bragt op til dens nuværende Stade«!), gendrives i denne Beret
ning ved, at Sidernes udadskraanende Retning ophører i en
Dybde af 4’ (1,3 M.) under Overfladen; i denne Dybde bliver
Siderne lodrette, og den nordre Side skraaner derefter mere og
mere indad. Stenen skildres som en Granit med mørkegraa
Kvarts, lysegraa Feldspat og brungul Glimmer. Den nordlige
Side er aldeles glat afsleben. Omkredsen paa det bredeste Sted,
omtrent 4’ (1,3 M.) under Overfladen, beregnedes til 146’ (45,8 M ).
Dammestenen er en lys, rødliggraa, middelkornet Granit, som
nogle Steder er gennemsat af smalle Gange. Den er bevokset
med Mos og Lav, hvilket vanskeliggør Undersøgelsen af den,
meddeler Victor Madsen. Nogle Partier af den (Gange?) er grov
kornede, andre er finkornede og mørkegraa af Farve. Nærmer
man sig Stenen fra Sydvest, er dens Udseende ikke meget an
seligt, idet den kun hæver sig IV2 M. over det omgivende Ter
ræn. Set fra den modsatte Side faar man derimod et Indtryk
af dens forbavsende Størrelse, idet den danner den ene Side i
den betydelige Udgravning, der, som ovenfor nævnt, blev fore
taget paa Kristian d. VIII.s Befaling. Udgravningen er ført ned
til noget forbi den Dybde, i hvilken Stenen har sin største
Bredde; Stenens laveste Punkt er ikke bleven naaet. Nivelleres
fra det laveste Punkt i Udgravningen til Stenens Top, faaes en
Højdeforskel paa 9,8 M. Omkredsen paa det bredeste Sted er

!) Den paa Kristian d. VIII.’s Befaling foranstaltede Udgravning synes
nærmest at være foretaget for at undersøge, om Stenen var en fast
staaende Granitklippe.
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som ovenfor anført beregnet til 45,s M. Stenen ligger i gult
Moræneler. Efter at der var aflejret tilstrækkelig af delte til, at
Stenen kunde ligge fast, trods Isens Bevægelse hen over den,
har den forholdt sig til Isen, som om den var fast Fjæld. Dens
øverste Del har faaet Form som en Rundhælle med udpræget
Stød- og Læside, og Stenen er bleven tydelig isskuret. Skure
striberne ses bedst paa Stenens nordøstlige Side. Ved Rengøring
af Stenens Ryg paavistes paa denne en Del grove og temmelig
utydelige Skurestriber, som dog i Solskin, naar Stenen var pas
sende fugtig, kunde maales med temmelig stor Nøjagtighed.
Dammestenens Vægt anslaaes til henved 1 Million Kilogram.1)
Den er omtalt og afbildet i de fleste geologiske og geografiske
Lærebøger. Til denne naturhistoriske Literatur om Dammeste
nen findes der Henvisninger i Victor Madsens Værk: »Kortbla
det Nyborg« (Danmarks geologiske Undersøgelse, I. Række, Nr.
9, 1902, 33—38), og de ovenanførte geologiske Oplysninger om
Danmarks største Sten er da ogsaa hentede fra Dr. Madsens Værk.
Vi skal nu høre, hvilke Folkesagn der er knyttet til Stenen
ved Hesselager. Allerede i C. Dalgas’ fornævnte Skrift om Svenborg Amt fra 1837, S. 14, er nævnt et Sagn om Stenen. »Man
fortæller, at en Dame, der boede paa Hou (den nordre Ende af
Langeland), forbittret over, at Spiret af Svinninge Kirke tjente
de Søfarende til for godt et Mærke, i Vrede engang kastede den
omtalte Sten imod Svinninge Spiir. Men uagtet man ikke kan
nægte, at den gode Dame har havt Kræfter og forstaaet at tage
Sigte, har Stenen dog kun naaet 2/3 af Vejen.« I Evald Tang
Kristensens »Danske Sagn« III, Nr. 145, 150, 170, 205, 206, 223
findes der følgende Optegnelser — her i Udtog — af Sagn ved
rørende Stenen: »Den er kommen fra Langeland.« — »En Ka
ret kan vende oppe paa den«; slynget i Strømpebaand af en
Kæmpe fra Bregninge Bakke, Taasing, efter Svindinge Kirke;
Baandet brast, saa den kom ikke saa langt. — Kastet i Strømpe
baand af en Troldkvinde paa Langeland efter Svindinge Kirke. —
Kastet af en Kvinde paa Langeland efter Svindinge Kirketaarn.
— Kastet i Strømpebaand af en Trold fra den yderste Pynt af
Langeland efter Svindinge Kirketaarn. — Kastet af en Trold
kvinde paa Hov efter Svindinge Kirke, fordi den kunde ses saa
langt borte og havde tre Klokker, »hvoraf den ene er en af de

9 N. V. Ussing: Danmarks Geologi 1913, 173.

9
største her i Landet.« — I Dansk Folkemindesamling, Arkiv
kapsel 1906/31 b: 1097, findes Udtog af fem Optegnelser om
Dammestenen, indsendt til denne Institution efter 1919. Kort
gengivet er disse Sagn af følgende Indhold: Stenen er kastet af
en Troldkvinde paa Langeland efter Svindinge Kirkespir. — Ka
stet af en Jættekvinde ved Korsør efter en Lindorm ved Bregninge Kirke. — Kastet af en Jætte fra en af de omliggende Øer
mod den første Kirke, da Klokkerne ringede.1) Rasmus Han
sen har i sin Barndom hørt Sagnet saaledes fra Ore og flere
Steder: Dammestenen skal være kastet af en Jætte fra Lange-

Dammestenen.

land efter Svindinge Kirke. »Det Pak kun slet ikke fordrage at
høre Klokkerne; og denne havde sagtens troet at gjøre sit Folke
færd en stor Glæde, ved at knuse Kirken før hun blev færdig.
Han naaede dog ikke, hvad han vilde, for hans Hosebaand,
som han slyngede Stenen i, gik istykker, og Stenen faldt, hvor
han ligger endnu. De mere Vantro mener ikke, Stenen har været
saa stor, ved Kæmpen kastede ham, men at han er voxet siden,
ja der er dem, der troer, han vox endnu, hvergang han lugter
nyt Brød.«2) Smedekone Hanne Christoffersen, Humle,
meddeler 16. Oktober 1928 til H. C. Frydendahl, at Hesselager!) Jfr. Frederiksborg Højskoles Aarsskrift 1922, 130. Trap (4. Udg.)
IV., 793. 2) Rs. Hansen: Sagn fra Oure og flere Steder Nr. 15; vil senere
blive trykt i Fynsk Hjemstavn.
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stenen er kastet, vistnok af en Trold fra Egeløkke paa Lange
land, mod Svindinge Kirke paa Fyn. Men Stenen faldt jo for
tidligt ned.
Man vil af de ovenstaaende Sagnudtog se, at Sagnene alle
er enige om, at Dammestenen er kastet efter en Kirke af en
Kæmpe (Trold, Troldkvinde, Jætte) fra en anden 0 end Fyn
(Langeland, Taasing, Sjælland). Sagnet, der udentvivl er æld
gammelt i Sydfyn, kender vi paa Tryk fra 1837 og fremefter;
men Navnet »Dammesten« er allerede nævnt i Præstens Ind
beretning 1623, og det er sikkert forkert, naar der overalt i
Literaturen er brugt Formen »Damesten«, der vel sagtens beror
paa en slet Etymologi, idet boglærde Personer i denne Navne
form har villet finde en Hentydning til Sagnet om Troldkvin
den (»Damen«), der udslyngede Stenen mod en Kirke.1) En Tolk
ning af Navneleddet Damme- (hvis ikke Betydningen: Dame
[Kvinde] er den rigtige) tør jeg ikke give; muligvis er del dog be
slægtet med Ordet »Dæmning«, middelaldernorsk dammr, færøisk dammur (Dæmning), ældre svensk damber (dampr),
Opdæmning.
(Fortsættes.)

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

aar vi i vore Dage glæder os over det høje Stade, OplysL i ningen staar paa her i Danmark, og over at se, hvorledes
Industri, Jorddyrkning og Kvægavl gaar fremad med Kæmpe
skridt, og Samkvemmet mellem Landsdelene lettes mere og mere,
maa vi ikke glemme, at samtidig med, at dette sker, mister vi
mange af de gamle Særpræg hos Landets Beboere. Vel tales der
endnu Jydsk i Jylland og Fynsk paa Fyn, men mange Steder
anstrenger de unge sig for at aflægge Folkemaalet og tilegne sig
Højdansk. Ren Overtro eller overtroprægede Vedtægter og Skikke
forsvinder, »kloge Koner« og »kloge Mænd« maa føre en tran
gere Tilværelse end før i Tiden; thi nu søger man de viden
skabeligt uddannede Lægers Raad, medens Husraadene falder

h Georg Sarauws Notits i »Udvalg for Naturfredning«, (Afskr.
i DFS.).
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bort og erstattes med den Medicin, Lægerne forordner. Stavnsbaandet løstes vel i 1788, men længe efter havde vi endnu Føl
gerne af det i Folkets Stedbundethed; de jydske Præster og Se
minarister søgte fornemmelig Embeder i Jylland, sjællandske
paa Sjælland o. s. v., og dette Forhold har ogsaa bidraget sit til,
at Lokalprægene kunde bevares. Men nu er ogsaa dette for
andret, takket være en stigende Trang og Lyst gennem alle Lag
og Fag til at blande Landsdelenes Befolkning. Vor Tid udjæv
ner og udsletter, og det er da intet Under, at det gamle maa
svinde.
Vi kan ikke hindre den her omtalte Udvikling, hvad vi vel
heller ikke vilde, om vi kunde, vi kan end ikke hindre, at man
i det daglige glemmer Landsdelenes gamle Dialekter, deres gamle
Tro, de gamle Talemaader og de gamle Betegnelser paa Kræ,
Urter og Løsøre. Men vi kan samle og gemme, og vi kan gøre
meget til, at Mindet om alt fra den svundne Tid bevares, lige
som at mulige nye Særpræg for de forskellige Egne iagttages og
opnoteres, saaledes som »Fynsk Hjemstavn« jo netop har sat
sig til Opgave for Øgruppen mellem Jylland og Sjælland.
Ogsaa paa Omraadet Plantenavne er der sket en Forandring
i vort Land, en Forandring, som er i stadig Udvikling. Nu ind
podes Seminaristerne paa Læreanstalterne de botanisk-danske
saavel som de latinske Navne paa Planterne, og disse Navne
spredes ud over det ganske Land, medens de folkelige, stedlige
Navne fortrænges. Man træller snart ikke en Jyde, der kalder
Anemonen Virre vej, eller en Fynbo, som kalder den Kaj lurt,
dens latinske Navn er gaaet ganske ind i Folkets Sprog; og
spørger man et Skolebarn om det danske Navn paa Anagallis,
svares Rødarve, ret sjældent høres Grine til Middag og me
get sjældent Bondens Vejrglas, de gamle folkelige Navne.
Vor Ungdom kender snart ikke de gamle Ræmser om, at
naar Eg skyder før Ask, faar vi en vaad Sommer, ejheller tager
man i væsentlig Grad noget Varsel om Dagens Vejr af Morgen
røden, Maaneringe, visse Planters øgede Duft og andre Vejrtegn;
thi man faar jo daglig fra Meteorologisk Institut Radiomelding
om Vejret. Man bruger snart ikke mere at drikke Kamillethe
eller Hyldethe for Forkølelse, man tager i Stedet en »Albyl«
eller et Aspirinpulver.
Sikkert vil det have sin Betydning at samle de specielt fyn
ske Navne paa Planter fra Mark, Have, Skov og Eng, mens Tid
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er, at gengive gammel Overtro, som knytter sig til Planteriget,
og at opnotere Ræmser om Planter og de Lægeraad, som knyt
ter sig til vore Vækster. Et Bidrag hertil skulde følgende Af
handling være.
Materialet er samlet fra forskellige Værker, hvis Titler næv
nes her og der i Teksten som Kilde, enten uforkortet eller i for
kortet Form. Endvidere er der anvendt en Del Materiale, tilflydt
mig i Aarenes Løb fra forskellige interesserede Personer, hvem
jeg her benytter Lejligheden til hjerteligt at takke for Hjælpen.
Ogsaa bringes en Tak til Udvalg for Folkemaal, som har
givet mig Lejlighed til at benytte Materiale, indsendt til Udvalget
ved D’Hrr. Lærere M. Kristiansen og C. Jørgensen. En Liste
over de Værker og Meddelere, hvis Navne i Teksten er betegnet
med Forkortelser, vil findes ved Afhandlingens Slutning.
En Gennemgang af det Materiale, som saaledes har staaet til
min Raadighed, viser et ret betydeligt Tal af Folkenavne, fælles
for Fyn og andre Dele af Landet. Saadanne Navne er i mange
Tilfælde forbigaaede; i andre Tilfælde har det for Sammenlig
ningers Skyld netop været af Betydning at medtage dem.
Bemærkes maa i øvrigt med Hensyn til Stoffets Ordning, at
Planterne, som her behandles, i det væsentlige opføres i alfabe
tisk Orden efter det danske Navn, de bærer i Rigssproget (vore
Floraer); derefter anføres det latinske Navn og derpaa Folkenavnene. For at skabe en vis Ensartethed er de latinske Plante
navne, som er anvendte i Rostrup: Vejledning i den dan
ske Flora, 14de Udg., 1925, ogsaa brugt her; ligeledes er i det
store og hele Rostrups dansk-botaniske Navne sat som Opslags
ord. Nogen Afvigelse fra de her nævnte Regler har dog af og
til fundet Sted. Hvor saaledes det latinske Navn maa formenes
at være almindeligere brugt end det danske, gaar hint fremfor
dette; Anemone benyttes saaledes som Opslagsord i Stedet for
Simmer, Iris i St. for Sværdlilie. Endvidere foretrækkes nu
og da et Fællesnavn som Opslagsord, saaledes maa Havre,
Rug o. s. v. findes under Ordet Kornsorterne, og Stueplanterne,
der sjældent har noget officielt dansk Navn, og hvis latinske
Navn ofte er ukendt af Almenheden, er anbragt under Ordet
Stueplanter.
.Hvor snævrere Lokalitet end Fyn er mig bekendt eller er
blevet opgivet, anføres denne oftest efter Navnet i Klammer.
Som Regel anføres Navnene just i den Form, der er blevet mig
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opgivet, uden Forsøg paa at gengive Udtalen fonetisk; dog er
svensk å anvendt overalt i Folkenavnene for denne Lyd, hvor
imod dansk aa er benyttet i de dansk-botaniske Navne saavel
som i den øvrige Tekst. Naar modtagne Navne var angivet i
moderne Lydskrift, er de her i Artiklen blevet omskrevet noget,
saaledes at de ikke i Skriveform kommer til at afvige fra de
øvrige Navne.
Det ligger i Sagens Natur, at et Arbejde som nærværende
vil virke noget ordbogsagligt. Men jeg haaber, at det i nogen
Grad maa faa Værdi for dem, der sysler med fynske Folkemaal
og Folkeminder.
*
*
AAKANDE. Baade den gule Nuphar luteum og den hvide Nymphæa alba (den sidste ogsaa kaldet nøkkerose) betegnes med
Navnet Aakande. I Vestfyn finder vi Åvkane for Nøkkerose,
medens den almindelige Aakande kaldes Gyvl Åkane (MK.
1928). H. C. Andersen bruger i sit Æventyr »Klokkedybet« Nav
net Gule Aknappe, som maaske er det eneste særlig fynske
Navn for denne Plante.
AALEGRÆS, se bændeltang.
ABILD, Pirus. Herunder omtales baade Æble og Pære.
æble, Pirus malus, kaldes Avl (de sydlige Øer, AFa. 1882 S.
97), Avle (Vestfyn, MK.), Awle (HJT. 1867 og 1870), Aile eller
Ajle (HJT. 1867 S. 191 og FF. 1894 S. 8), Ajld (0. Hæsinge, LBds.),
Ævle og Ævletræ (HJT. 1867), Ærwler (Birkholm, CJ. 1928),
Skovavl og Skovruder (Nordfyn, AA. 1885 S. 140 og CR. 1912
S. 279), Skøvrutter og Skøvrutævle (Vestfyn, MK. 1928); de
sidste 4 Navne kun for de vilde Æbler.
Æblet har paa Fyn som andre Steder i vort Land spillet en
betydelig Rolle i Folketroen og i Folkedigtningen. Det siges (Sk.
VI 1886), at man, naar man spiser et Æble og bagefter tager
en af Kærnerne mellem Fingrene og lader den smutte bort, kan
kaste et Blik ind i Fremtiden; thi saa højt Kærnen springer,
saa højt vil ens Brudeseng komme til at staa. Man kunde og
saa ved den springende Kærne faa at vide, hvorfra den frem
tidige Kæreste skulde komme, idet Kærnen fløj i den Retning,
hvor Frieren vilde komme fra. Endvidere lærer vi, at den Dag,
man gaar til Alters, bør man lade være at spise, indtil man
kommer hjem fra Kirken, særlig maa man da huske ikke at
spise Æbler (Sk. IX 1888 S. 42), og Meddeleren (Poul Hansen)
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føjer til, at denne Bemærkning om Æblet har Hentydning til
Adams Æblespisning. En anden Tro gaar ud paa, at man kan
sikre sig mod »Kolden« dette Aar ved at spise et Æble fastende
Paaskemorgen (VWP. 1928). En frugtsommelig Kvinde maatte
ikke spise Frugt af podede Træer, da hun saa vilde faa Tvil
linger — andre siger: en haard Forløsning (CR. 1919 S. 533).
Almindelig kendt og troet var det i gamle Dage, at Træerne
skulde rystes Julenat eller Nytaarsnat; helst fremsagde man der
til en Besværgelse saasom: »Æbler og Pærer i min Have, Don
ner og Djævel i de andres Haver« (AA. 1885 S. 136). Blæste det
den paagældende Aften, behøvede man dog ikke at gøre sig
Ulejlighed. Et fynsk Mundheld, som formentlig anvendtes, naar
nogen talte for stort om en Ting, havde følgende Ordlyd: »»Det
fus i Avlhaven,« sagde Kællingen; hun havde kun en Hyld og
en Pil.« Æblet fik ogsaa medicinsk Anvendelse. Fra Nordfyn
anføres saaledes (AA. 1885 S. 135): »Man tog et Æble og kom
det tilligemed en god Snaps Brændevin at koge. Naar Æblet
da var kogt ud, spiste man det.« Dette var et udmærket Mid
del mod Forkølelse, og det var maaske heller ikke helt at for
agte endnu.
pære, Pirus comntunis, kaldes Pærre (Taasing, HJT. 1870
S. 331). Sidder 3—4 Pærer sammen paa en Kvist, kalder man
det et Kløvs Pærer (Sydfyn, JMJ. 1928). Af Mundheld om
Pærer kan anføres: »Slik du af med dine tørre Pærer.« (Sk. I
1884 S. 175).
Frugtknopperne paa alle Slags Frugttræer og Frugtbuske
kaldes Teknopper (AFa. 1882 S. 104 og FF. 1894 S. 8 samt
(Taasing) FCL. 1823 S. 105); man siger f. F2ks. »Ailerne er
godt teede i Aar« (FF. 1894), naar de er vel knoppede; i
lige Maade siges Teblomster om Frugttræernes Blomster.
Om Frugttræerne siges det ogsaa, at de blostrer; men det
hedder en Ævleblomst (Kavslunde, HCF. 1928), paa Vestfyn
siges dog ogsaa Blåst, ligesom der for de sydlige Øer anføres
Betegnelsen Bloster (AFa. 1882 S. 97). Kærnehuset kaldes Fes
eller Fis, saaledes forøvrigt ogsaa i Sundeved; Ordet var alle
rede kendt hos Molh (c. 1700). Paa Fyn skal Ordet ogsaa be
tegne den visne Blomst paa Frugten (HJT. 1867 S. 189). CM.
1841 angiver Æblefis som Betegnelse saavel for Kærnehus som
for den visne Blomst paa Frugten; i Kavslunde betegner det kun
Kærnehuset (HGF. 1928), ligesaa paa de sydlige Øer (AFa. 1882
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S. 99). At ompode Frugttræer kaldtes paa Taasing at gjøre om
(CDg. 1837 S. 331).
Frugtsortnavnene, der jo ofte stammer fra fremmede Lande,
forvanskes let i Folkemunde, æbler: »Nonnetitter« kaldes Nontitter, paa Langeland kalder man dem Langeæbler; »Signe
Tillisch« kaldes Silletisser; og »Cox Pomona« bliver ændret til
Kop ko manerne, medens »Passe pomme rouge« er blevet om
dannet til Passepommerusser og Præst pomme Roser (NPJP.
1928). »Kalviller« til Ka vej ler (NPJP. 1928) og »Pigeon« til Pion
(NPJP. 1928). I Ryslinge har Folk nogle Æbler, der kaldes Fårenæser, og i Vindinge Sogn findes en Slags, der betegnes Sprækæbler, fordi der, selv om Træet var bugnende fuldt af Frugt, ikke
fandtes et eneste Æble derpaa, som ikke var revnet. (NPJP. 1928).
Møskeæbler eller De møske Ævler er rødslribede, syrlige
Sommeræbler (Nordfyn, CR. 1912 S. 279); i JAHB. 1843 S. 540 hed
der det, at møsk er lig med mørt, men at det ogsaa siges om
vinsure Æbler; og JMJ. nævner 1928 fra Sydfyn Mønske Æb
ler, der er grønne ved Nedplukningen, men senere bliver røde
paa den ene Side. De er meget skøre og saftige, gode til Mad
æbler og med neutral Smag, hverken sure eller søde. I J. K.
Carlsens Bog om Chr. Richardt 1928 S. 34 omtales fra Ørsted
Præstegaardshave en Æblesort Skarotter med simple smaa Frug
ter, som fandt Anvendelse til Most. En fynsk Æblesort »Maegaardsæble«, hedder i Tved Topæbler (JMJ. 1928), dette Navn
kendes langt tilbage, idet det anføres af CDg. 1837 S. 329. —
pærer: »Bergamotler« kaldes Pergamutter eller Pergemutter,
en Sort, der ligner Graapærer, kaldes Perkreer eller Perkrier
(Sydfyn JMJ. 1928), Stavemaaden Pæregrie findes ogsaa JCS. 1795
S. 226); disse Navne synes at være Omændringer af det franske
Navn »Beurré gris«. Pæresorten »Williams Bon Chrétien« bli
ver til Williams Bombaki (Sydfyn, JMJ. 1928); Bunkediner
(Nordfyn, CR. 1912 S. 279), og til Bonkletiner (Schaldemose:
Krønnike-Lises Æventyr 1844 S. 78). Samme Sort kaldes ogsaa
Brændevinspære (Gartnermedhj. Bjeldbak). En Slags bergamotlignende Pære hedder Bergmottens Horeunger (Sydfyn, JMJ.
1928). CDg. 1837 S. 329 nævnes Pæresorten Hængepærer. Lang
pære nævnes fra Ærø (AFr. 1927 S. 320 f ).
(Forisættes.)
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GAMLE SANDSAGER
SPØGERIET I SKYDEBJÆRG PRÆSTEGAARD

vel omtrent 80 Aar siden levede der i Skydebjærg Præstegaard en Kapellan, der havde den Vane, at han ofte tog sig en
Ridetur om Aftenen paa Besøg hos Folk i Sognet. En af Gaardens Karle maatte da sidde oppe for at tage imod Hesten, naar
Kapellanen kom hjem. Saa hændte det en maanelys Aften, at
Karlen som saa ofte før tog mod Kapellanens Hest. Bedst som
han stod og tog Sadlen af Dyret, saa han, at han ikke var ene
om Arbejdet. Der var én, der hjalp ham. Hvem denne ene
var, vilde Karlen dog aldrig nogen Sinde senere give Besked om.
Men han var aldrig senere at formaa til at tage mod Kapel
lanens Hest om Natten. Om det, Karlen havde set, voldte ham
nogen Skade senere, melder Historien intet om.
Noget senere var det igen galt med Spøgeriet i Skydebjærg
Præstegaard. Hestene var urolige om Natten, de sparkede i Spil
tovet og lavede en vældig Alarm. Om Morgenen var de ofte
saa svedige, som om de havde arbejdet haardt hele Natten. Og
saa var der »nogen«, der arbejdede med Hakkelsekniven, saa
det sang i den. Det var i det hele forfærdelig galt, og Gaardens
Karle turde ikke vove sig ind i Stalden for at se efter, hvad
det var. Men saa kom der en ny Karl i Gaarden. Han var
mere behjertet. En Aften, da det igen var galt fat, tog han et
Par Knipper Halm og smed ind i Foderloen, idet han raabte
til Spøgeriet, at nu kunde de da skære denne Halm i Hakkelse,
saa var han da fri. Spøgelserne har dog sikkert ikke syntes
om at blive sat i Arbejde. Siden den Aften hørte man ikke
mere til dem.
Jens Rasmussen, Husejer, Ejby, Vestfyn.
or

STÆRKE URTER TIL KØERNE, FØR DE SKULDE PAA GRÆS

I gamle Dage var det Skik og Brug, at den Dag Køerne
skulde paa Græs om Foraaret, skulde de have nogle stærke Ur
ter, bestrøet med Salt. Disse stærke Urter hed Lovstilk, Ruertræ, Matrom, Silduner, Regnfærd, Museører, Lungeurter, Perikom
og Husløg. Saa blev de ikke syge, og deres Tænder blev ikke
sure. — Husket fra min Moders Tid.
Hanne Christoffersen, Smedekone, Humle

FORELØBIG LISTE OVER FORKORTELSER
FOR LITTERATUR OG MEDDELERE TIL

Axel Lange:
FYNSKE PLANTENAVNE OG FOLKEMINDER OM PLANTER.

Det Aarstal, som i Af handlingen tilføjes efter Forkortelsen, betegner Tiden
for Værkets eller Meddelelsens Fremkomst.

AA.
= Anton Andersen: Fra Planternes Verden. Kbh. 1885.
AFa. = A. Fabricius: Drejø Sogns Beskrivelse og Historie. Kbh. 1882.
AFr. = Achton Friis: De danskes Øer. I—III. Kbh. 1926—29.
CDb. = Carl Dahlbom, tidl. Lærer og Kordegn i Svenborg. Skriftlige Med
delelser.
CDg. = C. Dalgas: Svendborg Amt. 9de Stk. af de danske Provindsers Bskr.
Kbh. 1837.
CGR. = G. G. Rafn: Danmarks og Holsteens Flora I 1796, II 1800.
GJ.
= C. Jørgensen, Lærer, Birkholm. Noter, tilhørende Udv. f. Folkemaal.
CM.
— Chr. Molbech: Dialect Lexicon. Kbh. 1841.
CP.
= Chr. Poulsen, Pumpemager, KraruD. Skr. Medd.
CR.
«= Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde I—V. Odense
og Kbh. 1910-19.
EAP. = E. A. Petersen: Folkenavne paa Lægemidler . . . Kbh. 1891.
ETK. = Evald Tang Kristensen: Danske ordsprog og mundheld. Kbh. 1890.
FCL. = F. C. Lund: Beskrivelse over Øen Thorseng. Odense 1823.
FF.
= Flora og Fauna.
FH.
= Fynsk Hjemstavn.
FT.
— Fyns Tidende.
GN.
= Gerhard Nielsen, Landbrugskandidat, Herrested. Skr. Medd.
HCF. = H. C. Frydendahl, Førstelærer, Krarup. Mdtl. og skr. Medd.
HH. = Holger Havrehed, Kunstmaler, Morud. Skr. Medd.
HJT. — H. Jenssen-Tusch: Nordiske Plantenavne. Kbh. 1867. Tillæg. Kbh. 1870.
JAHB. = Jac. Aall Hofman (Bang): Odense Amt. 16de Stk. af de danske Pro
vindsers Bskr. Kbh. 1843.
JGS. = Johan Christian Steen: Kort Underviisning i Hauge-Kunsten. Odense
1795.
JEL. = Jakob E. Lange, Forstander, Fyns Stifts Husmandsskole, Odense.
Mdtl. og skr. Medd.
JMJ. = Johs. M. Jensen, stud, theol., København. Manuskript, stillet til Dis
position.
JRH. = J. R. Hiibertz: Beskrivelse over Ærø. Kbh. 1834.
JWH. = J. W. Hornemann: Forsøg til en dansk oekonomisk Plantelære. Kbh.
1. Ldg. 1796, 2. Udg. 1806, 3. Udg. 1821.
LBds. = Leo Bondesen, Lærer, Kistrup. Skr. Medd.
LBs. — Ludvig Boesen: Beskrivelse over . . . Lundsgaard ved Kierteminde.
Kbh. 1769.
LPL. = L. P. Lauritsen, Sparekassebogholder, Tranderup. Skr. Medd.
MK. = M. Kristiansen, tidl. Lærer i Orte. Noter, tilh. udv. f. Folkemaal.
NH. — Niels Højgaard, tidl. Højskoleforstander. Skr. Medd.
NPJP. = N. P. J. Pedersen, Dyrlæge, Ryslinge. Skr. Medd.
OdS. = Ordbog over det danske Sprog. Kbh. 1919 ff.
PAJP. = P. A. J. Petersen, Lærer, Stenderup, Toftlund. Skr. Medd.
PeL. = Per Larsen, Gartnerformand, København. Mdtl. og skr. Medd.
PH.
= Poul Hauberg: Folkenavne . . . paa Lægemidler. Kbh. 1927.
PoL. = Poul Larsen, Adjunkt, Kolding. Mdtl. og skr. Medd,
SB.
= S. Boelslund, Gartnerformand, København. Mest mdtl. Medd.
SF.
= Svend Frederiksen, Landmand, Aasum. Artikler, mest i Fyns Ti
dende, og skr. Medd.
Sk.
= Skattegraveren 1884—89.
SP.
= Simon Paulli: Flora Danica, det er: Dansk Urtebog. Kbh. 1648.
VSO. = Videnskabernes Selskabs Ordbog. Kbh. 1793—1905.
VWP. = V. Wurden Pedersen, Førstelærer, Aastrup. Skr. Medd.

Subskribenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.

Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.
HANS P. LUNDE:

GÆSTER I GAARDE
To Skuespil (Sørens Testament — Kukkeren).
1920 — Gyldendalske Boghandel, Odense Afdeling — Kr .2,25.

I. R. Hiibertz: Beskrivelse over Ærø.
Et historisk, topographisk Forsøg. 1834, optrykt 1919.
Hæftet 6,50 Kr., indbunden i V.-Bind 9,50 Kr.

N. Klein: Tre Fortællinger fra Ærø og Als, 1927.
Illustreret af Chr. Tom-Petersen.
Hæftet 3,75 Kr., indbunden i V.-Bind 6,75 Kr.

Faas i alle Boglader.

C. Th. Creutzs Boghandel, Ærøskøbing.
Læserne gøres opmærksom paa:

August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder. (Schønbergs Forlag. »Danmarks Folke
minder« Nr. 33.

1926.

Hyrdedrenge og Hyrdeliv.

Illustreret.

160 S.).

(Schultzs Forlag.

Byhyrder. (Schultzs Forlag.

1928.

1926.

167 S.).

160 S.).

Indeholder Oplysninger om gammel fynsk Kildedyrkelse
og fynsk Bondeliv.

OM DETTE HÆFTE

Fyn af Dorthe Harritsø Jensen blev sunget ved det fynske Folkestævne ved Langesø 1928.

Sagn og Tro, knyttet til Sten i Svenborg Amt
af August F. Schmidt afsluttes i næste Hæfte.

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter
af Axel Lange fortsættes i en længere Række Hæfter.

ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

Fynsh
B j r m s hwn

fHaaneisshriff :for riojt^unsåe^ro^».
\li5itaer :»n:r®öBf :af
J^.CXPSvBttöa^r.

Indbo id; Angnst £ Siftmidt: Sagn og Cro, knpttet til Sten i Soenborg Amt. — Hftl langt: fpnfke
Plantenatme og folkeminder om Planter. — D. Würden Peder fen: Den gamle Sognefoged i AaUrnp. —
damit Sandfager. — Spørgsmaal.

2. hafte.

februar 1929.

2. Aargang.

et er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928.
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harrltsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Forfatter Morten Korch,
Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, Forfatter K. L. Kristensen,
Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner Axel Lange, Forfatter Hans
P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor Niels Nielsen, Folkemindefor
sker F. Ohrt, Museumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Chr.
M. K. Petersen, Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Aug. F. Schmidt,
Højskolelærer Ejnar Skovrup, Købmand J. Winther, Arkitekt H. Zangen
berg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunstm der Aage Jørgensen, Billed
hugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk, Lærer Frode Lund, Kunst
maler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar
Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra Dansk Folkemindesamling,
Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og Danmarks Naturfrednings
forening.
_____
I dette Hæfte afsluttes August F. Schmidt: Sagn o g Tro, knyt
tet til Sten i Svenborg Amt. Forklaring paa de i dette og mu
ligt i senere Hæfter indførte Forkortelser i Axel Lange: Fynske
Plantenavne og Folkeminder om Planter vil senere fremkomme.

FYNSK HIEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paageldende Fjerdingaar udkomne Hefter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter kan
faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert Fjerdingaar. Til de Hol
dere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt fremdeles,
indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det tilsendte
Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes]man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn.

2. Aargang.

2. Hæfte.

Februar 1929.

Frode Lund: Klokkestenen paa Lyø.

SAGN OG TRO
KNYTTET TIL STEN I SVENBORG AMT
af August F. Schmidt
(Sidste Stykke.)

20. sten (Gudme H., Ore S.) i Kirkemuren, er sat i et Hul,
der fremkom, da en Kæmpe sprang ud af Kirken tværs gennem
Murenr).
21. gudmevejsstenhøjen (Gudme H., Gudme S.) paa Øst
siden af Vejen fra Brud ager til Gudme, er kastet i et Haarbaand efter Svindinge Kirke af en Jomfru paa Langeland.
Stenen vendte sig, naar den lugtede nyt Brød2).
22. sten (Gudme H., Gud bjærg S.) ved Galdbjærgvejen, ikke
langt fra Aaen, er kastet af en til Langeland fordreven Trold
(eller Kæmpe) efter Gudbjærg Kirke. Han vilde have knust Kir
ken, men naaede ikke sin Agt, Afstanden var ham for lang. Han
havde endda taget saa fast paa den store Sten, at der endnu er
Mærker af hans Fingre i den. »Der er dog somme, der mener,
Stenen ikke var saa stor, som han er nu, dengang Kæmpen
i) DES. 1906/23: 1098. 2) DFS. 1906/31 b: 1101.
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kastede ham, men at han snarere voxer, hvergang han lugter
nyt Brød«1).
23. stenpæl (G ud bjærg S.) ved II øj bjærg Bakke, bliver
ifølge Folketroen hver Nat forvandlet til en sort Dame. Stenen
kan i Tusmørke godt ligne en Dame med Hætte paa Hovedet2).
24. sten (Vindinge H., Fløs trup S.) i Kirkegaardsmuren,
er kastet efter Kirken. I Stenen er Troldens Fingermærker3).
25. sten (Vindinge H., S kel ler up S.) i Stengærdet foran
Hinde mades koven, rager op over alle de andre Sten. Den
gaar hver Julenat ud paa Vejen og vender sig4).
26. sten (Vindinge H., Ellinge S.) paa Øksen bjærg, ven
der sig, hver Gang den mærker Lugten af nybagt Rugbrød5).
27. barnestenen (Vindinge H., Herrested S.) i Kors høj.
I Stenen er udhugget et Sæde til et Menneske og derved smaa
Barnefødder, som har givet Stenen sit Navn — meddeles i Finn
Magnussens »Optegnelser paa en Rejse til Jellinge« 1820, 115
Kefter Amtmand Len te Adelers haandskrevne Beskrivelse af
Nyborg Amt 1743 [udgivet af Kai C. Ulda 11 i Svenborg Amts
historiske Aarbog 1916]). Stenen menes at være Overligger paa
en Dysse, men er »ubestemt med Hensyn til Tiden«6).
28. sten (Taasing, Bregninge S.) paa Bregninge Banke, er
kastet af en Kæmpe paa Langeland efter Bregninge Kirke. I
Stenen er Fingermærker. Den faldt i et Hegn paa Marken7).
29. sten (Taasing, Bjærgby S.) ved Stranden, med Spor af
Fod i, traadt af en Kæmpe, der skridtede over Stranden fra
Langeland til Taasing8).
30. sten (Bjærgby S.) i en Gaard ved Siden af Bjærgby
Kirke. Stenen er kastet efter Kirken af en Kæmpekvinde. Den
vendte sig, naar den lugtede nybagt Brød. Nu er Stenen ituslaaet8).
31. røde sten (Sunds H., Strynø S.) »paa en Mark Nord
paa Landet«, vendte sig, naar den lugtede nybagt Brød9).
32. den hvide sten (Rudkøbing) paa Strandbredden tæt
Nord for Rudkøbing. Stenen har været hvidmalet som Sømærke.
»Der har altid været fortalt til Børnene i Byen, at det var un
der den, at Storken hentede de smaa Børn«. Det fortælles og9 Rasmus Hansen: Sagn fra Gudme, Nr. 10; bliver senere trykt i
Fynsk Hjemstavn. E. T. Kr.s utr. Saml, i DFS. 2) DFS. 1906/23: 1103.
0 DFS. 1906/23: 1114. 9 DFS. 1906/31 b: 1116. &) DFS. 1906/31 b: 1117.
'*») Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1876. 146. 7) DFS. 1906/31 b: 1044.
s) DFS. 1906/31 b: 1046. 9) DFS. 1906/23: 1048.
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saa, at Forældrene sagde til Børnene, at deres smaa Søskende
kom fra Stenen, men intet om Storken1).
33. sten (Langelands Nørreherred, Bøstrup S) paa Em
mer bølle Mark, er »meget stor« og slynget af en Trold eller
en Havfrue fra Fyn efter S nøde Kirke2).
34. kapeiles kirke (Langelands Nørreh., Snøde S.) er 4 Alen
lang, 2 Alen høj og har Form som et Hus med Tag3). Mon
der er knyttet Sagn til denne Sten?
35. sten (Snøde S.) ved Ennebølle, er kastet fra Fyn
etter Stoense Kirke4).
36. lejrstenen (Langelands Nørreh., Stoense S.) »i Kro
nens Have paa Hou«, er sprængt i to Stykker og ligger tæt Vest
for de Fordybninger, der vises som Svenskernes Lejrplads i 16595).
37. sten (Langelands Nørreh., Hov S.) paa »Trillen« ved
L oh al s, er kastet af en Jættekvinde ved Korsør efter en Lind
orm ved Bregninge Kirke6). Ogsaa knyttet til Dammestenen.
38. kræmmersædet (Langelands Sønderh., Fugl s bøl le S.)
laa i Kanten af Landevejen. Stenen var temmelig stor, og der
var et Sæde i den. Stenen er nu forsvundet7).
39. klokkestene (Langelands Sønderh., Lin del se S.). I en
Beretning fra 18098) oplyses, at paa »en Gravhøj i Sømarken er
tre Kæmpegrave ved Siden af hinan
den med store overlagte Sten, hvoraf
den mellemste har den Besynderlighed
ved sig, at naar man prikker paa den
med en Sten, eller lader en Sten rulle
op og ned paa den, lyder den, som
om man hørte at kime med en Klokke
i nogen Afstand«. (Smign. Nr. 42).
40. sten (Langelands Sønderh.,
Magleby S.) ved Fakkebjærg, er
kastet af en Heks paa Lolland efter
Trolden Fakke, der boede i Fakkebjærg9).
41. retmansstenen eller redde
F. Bendixen fot.
Reddemandsstenen.
mandsstenen (Magleby S.) paa Nori) DFS. 1906/23: 1139. 2) E. T. Kr.: Danske Sagn 111, Nr. 145. *) DES.
1906/23: 1146. 9 DFS. 1906/23: 1146. *) DFS. 1906/23: 1147.
DFS. 1906/
31 b: 1148. ') DFS. 1906/31 b: 1152. s) Afskrift i DFS. 1906 31 b: 1153.
9) DFS. 1906/31 b: 1157.
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denbro Vesteregn paa flad Mark. Stenen staar oprejst og
skal have været Endesten i en Dysse eller have staaet frit mel
lem to. En Mand skal have reddet sig paa den for en Tyr. 1
en Variant berettes, al Stenen er 3 Meter høj!). En Tyr bort
slikkede Hose og Kødet paa Tæerne af en Mand, der havde
reddet sig op paa Stenen2).
42. klokkestenen3) (Sallinge H., Lyø) er en mægtig Over
ligger over en usædvanlig prægtig og stor Dysse. Klokkestenen
er nævnt i Len te Adelers Indberetning 1743 og i en Præsteindberetning 1809 til Nationalmuseet (Afskr. i DFS.), hvori med
deles, at den er over 3 Alen lang og over Midten 2 Alen bred.
Den ligger højt paa 3 andre Sten, og naar man i den østre Ende,
hvor den er tyndest, slaar paa den med en anden Sten, giver
den en Lyd fra sig som en Klokke (jfr. Nr. 39). I en Opteg
nelse i DFS. 1906/44: 1079 hedder Stenen Tinkstenen; tinke
o: at banke, at lade lyde. Klokkestenen og dens Omgivelser er
udførlig beskrevet i Achton Friis’ »De danskes Øer« I (1927),
256 f. med en Tegning af Stenen af Johannes Larsen. Ach
ton Friis meddeler, at Stenen nu nærmest er et Led i et Arran
gement for Turisterne, som kommer til Øen. »Det har vist sig,
at Overliggeren, formodentlig paa Grund af Jernholdighed og
den særlige Maade, hvorpaa den hviler paa Bærestenene, kan
frembringe nogle svage, klokkeagtige Toner, naar man slaar paa
den med en Sten. En saadan er derfor anbragt til Afbenyttelse
foran Dyssens Indgang, og paa Overliggeren ses tydeligt paa
flere Steder hvidlige Fordybninger, fremkomne ved Slagene. Anlæget om denne Dysse bør af Velanstændighedshensyn fjærnes
hurtigst muligt; og »Knebelen« bør erstattes med et Forbud mod
at slaa Huller i dens Sten«. Dette har Achton Friis jo Ret i.
43. højestene (Sallinge H., Avernakø) paa K o r s h a v n s
vestlige Ende ved Draget. Ifølge Achton Friis’ grundige Under
søgelse af Højestene har her været 3, muligvis 4, Grupper
af oprejste Sten. «Uden Tvivl er det »Skibssætninger«, d. v. s.
Samlinger af Bautastene, opstillede i Baadform for at symbolisere
Fartøjet, hvori den døde skulde naa til sit Bestemmelsessted i
Dødsriget. De stammer fra Vikingetiden og findes altid ved
Kyster«4). Achton Friis har en detailleret Beskrivelse af Høje9 DFS. 1906/23: 1157. -) Frederiksborg Højskoles Aarsskrift 1922,
132 f. Endvidere Frode Bcndixens Optegnelse i Fynsk Hjemstavn
1928, S. 175. 3) Se Billedet Side 17. 4) Achton Friis: De danskes Øer 1
H927>, 294. Jfr. Trap4 IV, 772.
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stene og Oldtidsmindets Omgivelser. Stenene er sprængt, bort
ført eller ligger fladt i Jordsmonnet. I Fynsk Hjemstavn 1928,
3. Hæfte, findes en lille Artikel om dem af Olaf Andersen,
der, i Lighed med Achton Friis, spørger, om ikke de tilbageværende
Sten kan blive rejst op paa deres Plads og Stedet blive fredet.
Grunden til, at Højestene nævnes i denne Stenliste, er den,
at et Skæmtesagn siger, at Stenene er rejst til Brug for skabede
Heste, der paa dem kunde klø sig rene. Dette Sagn blev i ældre

Fra »Fyn«.

Højestene.

Olaf Andersen fot.

Tid gengivet paa Vers af Præsten Thomas Bar fod, og disse
Vers blev optrykt i Pastor Peder Tommerups »Topographie
over Drejøe Sogn« (Odense 1823). Digtet, hvoraf baade Achton
Friis og Olaf Andersen giver Prøver, er, som Friis rigtigt bemær
ker, i enhver Henseende ganske idiotisk. Muligvis har Digtet, der
var kendt paa Øerne, været medvirkende til at nedbryde Bebo
ernes Respekt for Stedet, især naar den i Forvejen ikke har
været altfor stor.
44. sten (Ærø, Bregninge S.) i Vesler-Bregninge Nørremark,
er hentet ved Borgnæs Strand, hvor der før laa en Mølle.
Fanden sloges med Møllerkarlen, fordi denne ikke vilde soide
med et Trug, og Karlen blev den stærke. Saa sprang Fanden
ud paa Stenen, hvor der endnu er Mærker af en Menneskefod
og en Hestefod1).
i) DFS. 1906/31 b : 1162.
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45. sten (Ærø, Marstal Landsogn) øverst i en Dysse i Nær
heden af Marstal. I Stenen er Fingermærker. En Kæmpe spil
lede Bold med den og blev begravet under Stenen med sin le
vende Hest1).
46. havfruens sten (ved Ærøskøbing) brugtes som Sø
mærke, hvorfor den hvert Aar blev overkalket. Stenen vendte sig,
naar den lugtede nybagt Brød -).
47. sten (Marstal By) ude ved Ommelsvejen. En Knippels
kræmmer er blevet slaaet ihjel ved denne store Sten3).

Man vil af den ovenstaaende Stenliste erfare, at det hyppigst
tilbagevendende Sagn er »Kæmpekast efter en Kike« (Nr. 5, 7,
9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35). Vi har
i dette Sagnmotiv maaske Erindringer fra hin Tid, da gammelt
hjemligt Hedenskab kæmpede med ny indvandret Kristendom
her i Landet, allsaa fra Tiden omkring Aar 900—1100, da det
saakaldte Sædskifte i Norden fandt Sted. De gamle hedenske
Guddomme har ifølge Folketroen ikke kunnet taale at høre de
kristne Klokkers Klang, og saa har de ladet de store Sten suse
efter de stakkels Kirker — eller forstyrret Kirkens Opførelse
ved om Natten at flytte Materialerne fra det bestemte Byggested
til et andet Sted (se Nr. 15). Kæmpekastene Nr. 1, 2 og 40 kan
maaske hidrøre fra en endnu ældre Tid.
Paa en Del store Sten i Danmark findes Fordybninger af en
eller anden Form: Haand, Fod, Fingre, Sædemærke, Menneske
legeme, Hestehov (her Nr. 2, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29,
38, 44, 45). Det er meget vanskeligt i Enkeltheder at forklare
disse »Stenmærker«, da nogle af dem kan hidrøre fra fjerne Ti
ders religiøse Forestillinger (jfr. Bronzealderens Helleristninger),
medens andre kan være senere Tiders Forsøg paa at kløve Ste
nene eller ret og slet naturlige Fordybninger i Stenene.
Det var en udbredt Tro blandt Børn paa Fyn forhen, at
deres smaa Brødre og Søstre blev hentede fra en stor Sten (se
Nr. 2, 3, 32), jfr. Narrespøgen med Storken. I Vittigheden om
Stenen, der vender sig, naar den lugter nybagt Brød (en Sten
kan ikke lugte og vender sig derfor aldrig), har vi maaske et
Minde om Offer til Stenen af nybagt Brød af frugtsommelige
Kvinder, der i meget gamle Tider havde den Tro, at Stenens
i) DFS. 1906/23: 1165. 2)

dfs.

1906 23: 1162. 3) |)ES. 1906 23: 1167.
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Vætte kunde hjælpe dem over det vanskelige, der forestod dem.
At der til store Sten knyttedes Sagn af forskellig Art, er let at
forstaa (jfr. f. Eks. Nr. 4, 11, 12, 47), idet Sten saavel som Høje,
Træer, Vandstrømme o. lign, altid har været »Sagnmagneter«.
Nogle store Sten har særlige Navne, der undertiden kan være
vanskelige at tolke, men som dog oftest er afledte af Ste
nenes Form, Farve og Størrelse (se Nr. 3, 5, 7, 8, 16, 18, 19, 21,
27, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 46). Her skal ikke gaas nøjere
ind. paa de enkelte Stennavnes Betydning, ligesom Pladsen ej
heller her er til at give detaillerede Oplysninger om de forskel
lige Sagn og Trosforestillinger, der er knyttet til de 47 Sten i
Svenborg Amt, som det er lykkedes mig at finde Oplysninger
om. Her har det først og fremmest været Opgaven at meddele
Materialet om Svenborg Amts »Sagnsten«, ikke at give en For
tolkning af Materialet; thi dette kan ikke lade sig gøre ud fra et
enkelt Amts Sten, ja ikke en Gang ud fra det samtlige danske
Materiale, da Folketrosforestillinger ofte har nærstaaende Paral
leler i mange forskellige Lande.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

AFTENSTJERNE (Hesperis, særlig Arten H. matronalis): Hvid
Gyldenlak (Ærø, JRH. 1834 S. 247), Som merlevkøj (Rostrup
hos HJT. 1870 Side 361), Blå Viol (Ærø, LPL. i FF. 1923 S.
110) og Fijål (Vestfyn, MK.).
AGERKAAL, se kaal.
AGERMAANE (Agrimonia eupatoria) kaldes Degnel us, (Aver
nakø PAJP.), et Navn, den maa dele med flere andre Planter. An
ledningen til Navnet findes i de med Krogbørsler forsynede Frug
ter, der som sinaa Burrer hager sig fast i Folks Klæder og i
Dyrenes Uld. Blomsterne skal kunne bruges som The, »de smage
angenemt«, siger Hans Jørgen Trojel 1771 (AaOA. I S. 600) Mod
Frost i Hænder og Fødder anbefaledes i en gammel fynsk Læge
bog fra ca. 1800 at anvende »A g r e m o n b 1 a d e og Brændevin,
lidt Terpentinolie at sætte i Blød paa en Kakelovn i en Flaske
og dermed at bløde et dobelt Linklæde og læge paa de forfrosne
Lemmer og lade det lige Nat og Dag«. (AaOA I. S. 531).
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AHORN (Acer). Hele Slægten saavel som den største af Ar
terne (A. pseudoplatanus') betegnes oftest ved dette oprindeligt tyske
Navn. Den nævnte Art kaldes dog ogsaa i nogle af Landets Egne:
Ær, hvilket paa Ærø saavel som i Fyn udtales Ærre eller Airetrai (Vestfyn, MK. 1928). Begge Navnene Ahorn og Ær er sprog
ligt beslægtede med det latinske Acer. Med Ørlræ (AB. 1656 S.
98) menes antagelig Ahorn. De fynske Børn kalder Æretræets
Frugter Flyvemaskiner, fordi de ved deres Vinger ligesom
flagrer, naar de falder til Jorden. Det gamle Ord »Æren er det
fejreste Træ i Skoven«, hvilket dog ikke maa opfattes som ha
vende Forbindelse med Æretræet, hedder paa Vestfynsk: »Airen
æ de villeste Trai i Skøvi< (MK.).
AKELEJE (Aquilegia vulgaris): Klokke eller Klokker (HJT.
1867; FF. 1894 S. 76), hvilke Navne dog ogsaa kendes fra Fal
ster og Angel.
ALANT (Inula helenium) er rigt forsynet med Folkenavne, et
Forhold, som delvis kan forklares derigennem, at den fra gam
mel Tid har været en anset Lægeplante. Fra Fyn og Lyø ken
des saaledes Holsrod (HJT. 1867 S. 114 og HCF. 1928) og
Holzurtrod (EAP. 1891 S. 31). I Alantens danske Navne har
vi for øvrigt en smuk Illustration paa, hvorledes et latinsk (græsk)
Plantenavn kan blive ændret i andre Sprog og der iklædes For
mer, som tilsyneladende har Mening, men i Virkeligheden tit
ikke staar i Forbindelse med det oprindelige Navns Betydning;
og videre ser vi, hvorledes de Omformninger, Navnet har faaet,
kan give Anledning til, at Planten forlenes med Egenskaber, den
maaske aldrig har haft. Dette skal nærmere, dog ganske kortelig,
belyses. Inula helenium siges at være omtalt hos Dioscoridis (c.
60 Aar efter Chr.) under den græske Form Helenion. Dette vil
nogle mene er afledt af hel i os, der betyder Sol (Planten har
gule, stærkt udstraalende Kurvblomster, og Afledningen vilde
derfor a priori lyde meget sandsynlig), medens andre mener, det
har med Ordet helen, der betyder Kurv, at gøre; endelig sætter
nogle det i Forbindelse med Navnet Helene. Nogen Klarhed
over, hvad Navnet har betydet i Oldtiden, er der altsaa ikke;
man synes dog ikke at have haft nogen inderlig Følelse af dets
Forbindelse med Sol eller Kurv, thi ingen af vore gamle danske
Navne viser Tilknytning hertil. Vore Navne — til Planten selv
saavel som til Lægemidlet, den tørrede Rod — er sprunget ud
lige af Helenium og findes i Formerne: St. El i ner od, Els Klo,
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St. Ellens Urt, Helenerod, Elmerod o. m. a. Da nogle
Etymologer vil aflede vort nu gældende Navn Alant paa anden
Maade, drister jeg mig ikke til at paastaa, at dette ogsaa har
Forbindelse med Helene og Ellen o. s. v., selv om denne For
klaring nærmest har min Tiltro; OdS. nøjes med at sige, at Op
rindelsen er uvis. Til Alant knytter sig videre Formerne:
Allandsroe (AaOA. I S. 531) Alandsrod, Ålandsrod —
der kunde lede Tanken hen paa, at Planten voksede paa
Åland — og An arod. Endelig har vi en Del Former omkring
Hals og Hold saasom Holsroe (AaOA. I S. 531) Holdsurt,
Hundsrod, Halsurtrod o. talr. andre. Disse Former, som
er gamle her i Landet, har man villet udlede af, at Plantens
Rod virkede helbredende mod Hold eller mod Halssygdomme,
medens Tilfældet snarere har været dette, at Navnene har faaet
Folk til at tro, at Planten var Lægemiddel mod disse Onder.
Foruden de foran anførte fynske Navne angives fra Fyn som
Betegnelse paa det paa Apothekerne solgte Produkt, den pulveri
serede Rod: Hjortetunge (EAP. 1891 S. 31) og Lungepulver
i^PH. 1927 S. 68). Dette Pulver, blandet med Kubeber, brugtes
(c. 1800) som Middel mod Hovedpine. Man skulde tage en Theskefuld om Morgenen fastende eller en Time efter sidste Maaltid om Aftenen indlagt i et Stykke Brød, som derpaa blev op
blødt i Vin eller friskt 01 og ristet. (AaOA. I S. 531).
AMBRA, se bynke.
ANDEMAD (Lemna) hedder i Vestfyn Anema (MK.) og paa
Birkholm: Grønt Slap; i det hele kaldes paa Birkholm Plan
ter, som tlyder paa Vandet, Slap (CJ.).
ANEMONE. Der skal her kun væsentlig omtales skov-ane
mone (Anemone nemorosa\ som slet og ret kaldes Anemone, i
Vestfyn udtalt Annemun (MK.). Den kaldes ogsaa Snogeblomster (PoL.), hvilket dog genfindes i andre Egne af vort
Land. Mere fynsk stavnsbundet synes Navnet Kold urt at være,
selv om det nævnes en enkelt Gang fra Jylland som Kåldøwte
{Aarhus Amt, Sk. XII 1889 S. 156); Navnet er i øvrigt varieret
paa forskellig Vis: Kaleurter (SF. i FT. 7. Juni 1926), Kåjlurt (HJT. 1867 S. 18), Kajlurter (FF. 1894 S. 76 og 109) og
Koldurter (Sk. V 1886 S. 76, FF. 1894 samt Jørgen Hansen : Non
nes Skoleaar 1895 S. 43). Sidstnævnte Sted læses: ». . . fra det
tidligste Foraar, naar de hvide Anemoner — »Koldurterne« be
gyndte at spire frem. De Koldurter var nogle mærkelige Blom-
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ster; for hvis man spiste de første to, man fandt, saa tik man
ikke Koldfeberen — »den kolde« — det Aar«. I FT. 7/b 1926 skri
ver SF. noget nær det samme: »Spiste man de tre første, man
saa, tiende, fik man ikke Kolden det Aar.« Nogle siger, man
skal spise de fem første Blomster i samme Hensigt. NPJP. med
deler, at i Vindinge Sogn tillagdes blaa anemone (A. hepatica)
den Egenskab at kunne hindre »Kolden«, naar man spiste de
første 3, man fandt. Andre mente, at Spisning af Anemone af
værgede Sygdom i al Almindelighed (HH.). Ganske modsat disse
Angivelser hedder det (FF. 1894 S. 109). »Naar man lugter til
den, siger Folketroen, faar man den Kajle, d. v. s. Koldfeberen«.
For øvrigt er det nok værd i denne Sammenhæng at gøre op
mærksom paa, at Planten andre Steder i Landet hedder: Fe
berurt, Feberblomst, Feberanemon. Trojel fortæller 1771
(AaOA I S. 598), at Anemonen voksede i »Overflødighed« paa
Vissenbjærgegnen, og at det var en almindelig kendt Sag, al
Hornkvæg, som kom fra Egne uden Skov til Steder, hvor Ane
monen voksede, fik Blodpis i Førstningen, naar de græssede,
hvor denne Plante fandtes. Paa Fyn hedder Anemonen ogsaa
Vejrblomst, hvilket svarer til dens Navn paa andre Sprog, ja
selve Ordet Anemone kan oversættes ved Vind.
ANGELIK. se kvan.
ARVE (Anagallis arvensis): Grine ad Middag (Sk. XII 1889
S. 28), Grine til Middag (NPJP., HCF. og HH. 1928) eller
Grine ved Middag (Sydfyn, JMJ.). Endvidere kaldes den Bon
dens Thermometer (Sk. XII 1889 S. 28), Bondens Vejr
glas (Beldringe, Johan Langes Noter, og Krarup, HCF. 1928)
eller blot Vejrglas (Sydfyn, JMJ. 1928), ja vi hører endog:
Hans Tobisens Vejrglas (Sydfyn JMJ. 1928), aabenbart et
rent lokalt Navn. I England hedder den ganske i Analogi med
disse Navne: Poor mans w ea thergla ss. Alle disse Navne
hentyder til Blomsternes Følsomhed overfor Vejrliget og Solens
Stilling paa Himlen. Efter hvad der angives i en lille Havebog
fra 1838 af O. J. N. Mørch, aabner Blomsterne sig Kl. 7 Morgen
og lukker sig Kl. 2 Eftermiddag; de lukker sig, naar Regnen
nærmer sig (Sk. 1889). Paa Ærø træffes Navnet Vorherresbrød (SA. 1909 S. 169), et Navn, vi genfinder paa Als og helt
oppe i Thy.
ASK (Fraxinus excelsior). Træet kaldes Æsketræ (LBs. 1769
S. 17) og Æsk (Ærø, LPL. 1928). Frugterne benævnes Æske-
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mejl (Sk. XII, 1889 S. 30). Denne Betegnelse er forsaavidt ejen
dommelig, som Mejl ellers i Folkesproget mest betegner Han
raklerne hos Pil og andre Træer og vel oprindelig har været
Betegnelsen for Blomsterstøvet (Mel); saaledes anføres (SP. 1648),
at Raklerne hos Bøg kaldes Mield. Den kendte Ræmse om
Sommerens Karakter, forudsagt efter Askens og Egens Løvspring,
lyder paa Fyn saaledes: »Når asken knopper før eg, så giver som
meren bleg, men knopper egen før ask, så giver sommeren vask«
(Sk. VIII 1887 S. 38). Et Udtræk af Askeknopper bruges imod
Gigt (JMJ. 1928). Ask kunde bruges, naar man skulde »skære
Pinde« for Modsot (FH. 1929 S. 31). Ask mentes at virke blod
stillende, naar man bar sig saaledes ad: Paa Peter-Pauls Dag,
den 29. Juni, gaar man til en Skovs østre Side, inden Solen
staar op, og afskærer et Askeskud, som er groet op fra Jorden
— ikke nogen Gren — kløver den i fire eller flere fingerlange
Stykker, saaledes at der findes lidt af Marven paa hvert af disse.
Derpaa skal man lade et Par Draaber Blod komme paa Pinden;
saa snart dette er tørt, vil Saar eller Næse ikke bløde mere.
(Artikel af K. C. Uldall i AaOA. I S. 532). Paa Stævnepladsen i
de fynske Landsbyer fandtes ofte Asketræer, det fra Asatroens
Tid hellige Træ, under hvis Skygge Bysens Mænd samledes.
(SA. 1908 S. 112-115X
(Fortsættes.)

DEN GAMLE SOGNEFOGED I AASTRUP
AF FØRSTELÆRER V. WÜRDEN PEDERSEN

rigtig gamle i Aastrup Sogn kan endnu huske »den gamle
Sognefoged«; men det yngre Slægtled ved ikke engang,
hvem der sigtes til med det Udtryk.
Sognefogden Rasmus Nielsen fødtes i Aaret 1786 paa Gaar
den Grøndal, som dengang laa, hvor Vejen nu fra FaaborgSvenborg Landevej gaar op til Aastrup Mølle.
I en Alder af kun 18 Aar blev Rasmus Nielsen 1804 ud
nævnt til Sognefoged og Lægdsmand, da hans Fader ikke vilde
modtage Hvervet. Det var et stort Arbejde, som lagdes paa den
unge Mand; ikke mindre end 3 Krige gik over Landet i hans
Sognefogedtid: 1807—14, 1848—50 og 1864. Rasmus Nielsen
skulde sørge for Indkvarteringen i Sognet, føre Regnskab for
Hærens Forplejning og udbetale Godtgørelsen til Bønderne;
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og dette sidste var nok det mest brydsomme, da adskillige ikke
kunde føre deres eget lille Regnskab, og disse fik saa ingen
Godtgørelse.
Men Rasmus Nielsen havde et andet fornemt Tillidshverv;
han var Overbefalingsmand ved Strandmilitsen, der bestod af
Sognets Bønder. Militsens Opgave var at holde Vagt ved Kysten,
hvor Englænderne huserede i 1807 —14. Det var en streng Op
gave, da Sognets Kystlinie er lang; den danner Syd- og delvis
Vestgrænsen. Ved Sydenden af Østergyden ligger Rester af en
lille Skanse (sgå-nsan), som rimeligvis er opført i de strenge 7
Aar. Paa I vårs Høj i H o vm arke n (Banken ligger i Statshus
mand Niels Jørgensens1) Mark) var der rejst en høj Signalstang,
hvorfra Overbefalingsmanden kunde signalisere Meldinger til sine
undergivne. Overbefalingsmanden var dog selv under Øvrighed,
da en Officer kom og tilsaa Militsen.
Under Treaarskrigen havde Aastrup Sogn Indkvartering, først
af Svenskere i August 48, senere af vore egne Soldater. Fra denne
Krig knytter Mindet om Strandmilitsen sig til N a b, en lille Halvø
paa Sognets sydvestlige Hjørne. Rasmus Nielsens Hær havde
Standplads i Hans Peter Hansens Hus, kaldet Portøren (po'tøri);
men Krigsraad Larsen forbød dem at skyde, for det kunde
være fredelige Øboer, som kom. Militsen havde Ordre til at
tænde Ild i en Tjæretønde og sætte den paa en Stang for at
hidkalde alle Bønder med Forke og andre Redskaber, hvis Fjen
den virkelig kom; men han kom ikke. Sognefogden havde selv
Indkvartering, bl. a. en ung sjællandsk Jæger, Morten Hansen
fra Bøgelund pr. Skelskør. Han forelskede sig i Sognefogdens
Datter Mette, som senere blev hans Hustru.
Efter Treaarskrigen blev Rasmus Nielsen Dannebrogsmand
for vel udført Gerning i 46 Aar. Men han gik aldrig med Teg
net, »for han var ikke ærekær«, sagde Anne Lovise.
Under vor sidste Kamp var Rasmus Nielsen blevet »den gamle
Sognefoged«, 78 Aar gammel og svag. Han kunde ikke længere
klare Indkvarteringsarbejdet alene, men maatte have Hjælp af
sin Søn Kristian og dennes Datter Anne Lovise.
Sognefoged Rasmus Nielsen var i Besiddelse af mange Til
lidshverv, hvilket er et godt Vidnesbyrd om hans gode Evner
og den Tillid, han nød blandt sine Lige og hos Myndighederne.
Niels Jørgensen har 15. Jan. 1929 solgt til Alfred Hansen.

29

Her er alle hans Hverv paa Linie: Sognefoged, Lægdsmand, Lig
synsmand, Sogneraadsmedlem og Jordvurderingsmand (Taksati
onsmand). Det sidste Hverv gav ham naturligvis et mægtigt Ar
bejde i 1820erne, da Sognets Udstykning fandt Sted. Naar de
overordnede Myndigheder, som forestod Udskiftningen, vilde holde
Møde paa Stedet, modtog han Indkaldelsen til Mødet og skulde
da sammenkalde de paagældende og sørge for Mødelokale. Det
har sikkert ofte været hans egen Gaard Grøndal. Han havde
meget Skrivearbejde og havde en god Haandskrift.
Den 26. Oktober 1824 modtog han Tiendekommissionen for
Svenborg Amt. Det gjaldt Ansættelse af Tiende til Baroniet
Brahe-Tr olieborg, til Nakke bølles Ejer og til Sogne
præsten i V. Aaby. Dennegang var han selv Part i Sagen. I
Forhandlingsprotokollen læses:
»Nr. 10. Sognefoged Rasmus Nielsen, Nakkebølle Gods, angav
Hartkorn ager og Eng 5 Tdr. 5 Skpr. Tiendetagerne paastod for
denne yder: Rug 1 Td. 3 Skpr., 1 Td. 1 Skp. Byg og 1 Td. 3
Skpr. Havre til hver Part Tiende, yderen anbød 9 Tdr. 4 Skpr.
Korn, nemlig 3 Tdr. 2 Skpr. Rug, 3 Tdr. Byg, 3 Tdr. 2 Skpr.
Havre at betale med Penge efter hvert Aars Capitelstaxt.«
Forlig opnaaedes ikke med ret mange Tiendeydere og heller
ikke med Sognefogden, som derfor rnaatte for Kommissionen igen
den 4. Maj 1825, hvor der opnaaedes Forlig om 3 Parter Tiende:
»3 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg og 4 Tdr. 4 Skpr. Havre at betale
efter hvert Aars Capitelstaxt, hvilket Forlig bekræftes med Un
derskrift.
Lorenisen. M. A. Berg. Rasmus Nielsen.«
Lorentsen er Baroniets Befuldmægtigede, og M. A. Berg er
Sognepræsten.

Til Slut et Par Linier om hans Slægt:
Rasmus Nielsen var Søn af Gaardmand Niels Rasmussen
og Hustru Mette Friderichsdatter og blev døbt 28. Maj
1787. Aar 1818 6. Juni viedes han til Tjenestepige Anne Marie
Andersdat ter, hjemmedøbt 1788 den 29. Marts, Datter af Hus
mand Anders Jørgensen og Johanne Pedersdatter. Da
hendes Fader døde 29. Maj 1797, ægtede hendes Moder allerede
24. Nov. s. A. Mads Hansen Galmer, Skræder fra Haagerup. Rasmus Nielsens Hustru kaldes ellers Stifdatter af Niels
Skræder, men det maa jo være galt, naar StifTaderen hed Mads.
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I Ægteskabet var der 2 Sønner, Kristian og Rasmus, samt
en Datter Mette, der, som allerede nævnt, ægtede Morten Hansen,
»Morten Sognefoged«, som han kaldtes1). Han var jo Sogne
fogdens Svigersøn, og senere blev han selv Sognefoged. Rasmus
blev gift med Katrine Hansen fra Hunstrup. Kristian
ægtede Anders Smeds Datter, »Johanne Smeds«. De beboede
et lille Sted i Gyvermosen (gywam-osi) lidt Øst for det nuværende
Grøndal. Slægtsgaardens Navn flyttede nemlig med ud paa Mar
ken. »Kristian Sognefoged« var meget interesseret i sin Hjem
slavns Historie, og han forstod at faa sin Datter Anne Lovise gjort
medinteresseret. Disse to, Fader og Datter, kan vi takke for, at
vi overhovedet ved noget om Aastrup Bys Udseende før Udskift
ningen, idet de har tegnet et Bykort. Det officielle Kort har en
bedragerisk Regnskabsfører paa Nakkebølle engang for mange,
mange Aar siden — af Vanvare — kastet i Mølledammen sam
men med sine Regnskaber. Anne Lovise havde en udmærket
Hukommelse, og jeg er hende megen Tak skyldig for meget Stof
om Aastrup Sogn i gamle Dage. Hun døde 8. Marts 1927, 86
Aar gammel.
Rasmus Nielsen har sat sig et synligt Minde, nemlig to præg
tige Træer ved Indgangen til Anders Smeds Hjem, den FZjendom,
som nu besiddes af Smedemester La u n to ft, Aastrup By.
Hans Grav paa Aastrup Kirkegaard, hvor han jordedes i August
1867, er nu sløjfet. Den var ved Korets sydøstlige Hjørne.

GAMLE SANDSAGER
SPANIOLERNES El)

Ved Læsningen af Værkbetjent Thinesens lille Meddelelse i
Fynsk Hjemstavn Oktober 1928, i hvilken Hr. T. fortæller om
Ordet Garavde, at det skal være en Forvanskning afGaraco2),
rinder det mig i Hu, at jeg i 80erne i Gud bjærg har hørt Or
det Foravdi, der vel er en anden forvansket Udtale af oven1) Slægten mindes stadig i Udtryk som: »Han (hun) var en Sogne
foged«.
2) Efter hvad Hr. Højskoleforstander L. Bæk høj, Ollerup, elskvær
digt oplyser, er Garaco en efter dan^k Udtale ændret Form. Ordet ud
tales med Tryk paa næstsidste Stavelse. Det bruges ikke i Skrift og i
det hele taget ikke i høvisk Tale.
H. C. F.
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nævnte spanske Ed. Foravdi brugtes i en saadan Forbindelse,
som vilde man sige: »For en Ulykke!«
Per Larsen, Gartnerformand, København.
SKÆRE PINDE FOR MODSOT

I min Ungdom var der en Sygdom, der kaldtes Mod sot
(mosot, huk.). De, der havde den, kunde gaa og være trætte
og kunde næsten ingenting bestille eller spise. Jeg tjente den
gang hos en Enke paa en Gaard i Kædeby, og der fik Karlen
den Sygdom. Enken havde Tro paa at skære Pinde for den
Sygdom. Det skulde være 9 Pinde paa et Par Tommers Længde
af sidste Aarsskud af forskellige Slags Træ: Hyld, Pil, Syren,
Ask og lignende Træer, men ikke Stenfrugt. De blev lagt i en
Spand Vand, og lige saa mange Pinde, der sank til Bunds, lige
saa mange Uger havde vedkommende haft Modsot. Saa skulde
Pindene tages op. Lidt Bark af hver Pind skulde den syge saa
have at spise, og siden skulde Pindene bindes sammen i et Knippe
og hænges op i Skorstenen. Men jeg troede jo ikke paa de
Kunster. Da Karlen skulde have sit Aftensbrød med Barken
paa, saa byttede jeg det og gav Drengen det, men Karlen blev
rask alligevel. Men det havde han nok bleven alligevel.
Hanne Christoffersen, Humle.
GAMLE VESTFYNSKE BØRNEREMSER

1.
Skow’ mi(n) Hæst!
Væ’m kå bæst?
De kå vu Præst.
Nå’ ha(n) kå’(n) ’ga;
de kå vu Sine,
ha(n) bow’r ve Bowa Le,
ha(n) kåta vuta sin Kuna
få ala di Kjæltri(ng)ar, då å te.
Hu mana So’m ska då ij’,
åw-ta æ-a nij’?
Slå dæm ij’
ala tij’!
Pela Bråda, pela Bråda, pela Brå-da!
(Med Klap og Kildren under Barnets Fodsaal).
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2.
Klapa, klapa Ka a,
i Må-an ska vi ba-a
an dejli Søstarka-a;
æj’n te Fa-ar å æj’n te Mowr,
æj’n te Søstar å æj’n te Browr,
æj’n te lila bita (Lijsamow’r).
(Moder lærer sit lille Barn at klappe i Hænderne).

3.
Da ha’r du i Da-lar,
rejs te Ma rka,
kje-aw an Kow’
å tå Kal’i mæ.
Kjipa, Kjipa, Kjip!
(Med et Klap i Barnets Haand).
4.
Di å-(nd)ra stekar dåjas dæ(n) stovvra Grijs;
je stekar mi’(n) dæ(n) lila bita Grijs:
dika, dika, dik!
(Med Kildren under Barnets Hage).
Fra Ørsted Sogn. Ved M. Kristiansen, pens. Lærer, Glamsbjærg.

SPØRGSMAAL
DE UNGE KARLE M. FL.

Blandt Plantenavne, elskværdigt tilsendt mig af forskellige
Meddelere, findes nogle, som ikke kan artsbestemmes efter den
foreliggende Beskrivelse. Disse er følgende: De unge Karle —
Ena — Englehaar — Moskovblomst — Brudesmykke —
Margrethelilie. De to sidste er samme Plante. Mon nogen
af Fynsk Hjemstavns Læsere er i Stand til at meddele mig
noget om disse Planter?
Alle Oplysninger om fynske Plantenavne og Folkeminder om
Planter modtages med Tak.
Axel Lange. Botanisk Have, København K.

LYDSKRIFT
Idet der i øvrigt henvises til Magister Poul Andersens
Artikel Oversigt over Lydskrift, FH. 1928 S. 12 f., med
deles hermed den der givne Oversigt.
Selvlyd:
a = Rigsmaalets a-Lyd i: fala (falde), hat (Hat), ma’s (Mas),
a = sænket a-Lyd i Rm.: sparka (sparke), a’rm (Arm), ra-sa (rase),
å = Rigsmaalets aa-Lyd i: gå-da (Gaade), lå-s (Laas).
å — sænket aa-Lyd i Rm.: låpa (Loppe), kåqa (Konge).
o,u= Rm. Lyd i: loka (lukke), so- (So); mu’s (Mus), kusk (Kusk),
ø = Rm. ø-Lyd i: sø- (Sø), bøsa (Bøsse), lø-sa (løse).
o = Rm. ø-Lyd i: ho-na (Høne), borsta (Børste), gron’ (grøn),
y,i = Rm. Lyd i: by-3a (byde), nyt (nyt); si’ (Si), sist (sidst).
æ,e = Rm. Lyd i: gæst (Gæst), læ-sa (læse); se- (se), let (lidt),
å = Rm. Lyd i: årli (ærlig), gråsa (græsse).
o —tryksvag Slutnings lyd i: ga-3a (Gade), fena (finde), bøn’ar
(Bønder).
w = den u-agtige Lyd i Tvelyd aw osv. i Rm.: naw’n (Navn),
våw’n (Vogn). Som Medlyd (sml. 6) i Nordjysk: wal (vel),
j
= den i-agtige Lyd i Tvelyd aj osv. i Rm.: laj’ (Leg), råj’
(Røg). Som Medlyd i Forlyd: jæl’p (Hjælp).

Med ly d:
f, h, k, 1, m, n, p, r, s, t bruges som i Skriftsproget, dobbelt
skrives dog ikke; h bruges kun i Forb. hj-, hv-, hvis det
virkelig udtales.
b, d, g = Rigsmaalets Lukkelyd i bast (Bast), labar (Labber); da-1
(Dal); gå’s (Gaas), læga (lægge).
3
= Rigsmaalets aabne d-Lyd i: ga-3a (Gade), skre3 (Skred),
q
= Rigsmaalets aabne g-Lyd i: da’q (Dag), ø-qa (øge),
ch
= den ustemte q-Lyd i Sønderjysk: ka-ch(Kage), acha(Ager).
b
— en v-Lyd udtalt med Underlæbe mod Overlæbe (sml. v).
Anderledes w, der udt. med rundede Læber (Trutmund),
v
— Rigsmaalets v-Lyd i Vand, vride osv., udtalt med Under
læbe mod Overtænder. Sml. (det u-agtige) w og b
z
— den stemte s-Lyd i Bornholmsk: gla-z (Glas), u-zal (ussel),
q
= Rigsmaalets ng-Lyd i Konge, bange og n-Lyd i Banke,
nj, lj = n- og 1-Lyd med j-agtig Klang (»palatalt« n og 1).
1
— »hult 1« o: en jysk 1 Lyd som i Engelsk »full, all«.
Særlige Tegn:
1 betegner Hovedtryk paa følgende Stavelse. Eks. a’vi-s (Avis).
’ betegner, at foregaaende Lyd afbrydes eller deles af et Stød.
Eks. la’qan (et Lagen), modsat la-qøn ([Saltlagen).
• efter et Tegn betegner, at vedkommende Lyd er lang. Eks.
varno (en Vane), modsat vano (Vande).
(nd), (ng) o. 1. betegner, at foregaaende Selvlyd er en Næselyd.
De i Parentesen staaende Tegn udtales ikke. Eks. Fynsk
sæ-(ng)o (Senge) = sæ-(nd)o (sende), sø-(nd)j (Synd og syng).

Subskribenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.

Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

Hans P. Lunde:
En Antologi.

Fraa vo fynske Fojeæjn.

Med Forfatterportrætter.

Vignetter af Holger Havrehed.

Pris: Kr. 2,75.

aAlt i alt en tiltalende og løfterig Samling Folkepoesi fra den 0, der, som Udgiveren skriver,
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z. Hargang.

et er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Forfatter Morten Korch,
Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, Forfatter K. L. Kristensen,
Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner Axel Lange, Forfatter Hans
P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor Niels Nielsen, Folkemindefor
sker F. Ohrt, Museumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Chr.
M. K. Petersen, Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg,
Forfatter Aug. F. Schmidt,, Højskolelærer Ejnar Skovrup, Kredslæge
Peter Trautner, Købmand J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunst
maler Holger Havrehed, Kunstmaler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars
Kragegaard, Gdr. Søren Lolk, Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman
Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Des
uden er der lovet Støtte fra Dansk Folkemindesamling, Udvalg for
Folkemaal, Stednavneudvalget og Danmarks Naturfredningsforening.
Holger Havreheds Akvarel S. 33 er laant fra Laur. Nielsens
Digtsamling De fynske Alper. Forklaring paa de i dette og foregaaende Hæfte indførte Forkortelser iAxelLange: FynskePlantenavne og Folkeminder omplanter findes paa Omslagets 3. Side.
Vedel Simonsens Optegnelser fra Svenskekrigen ved Evald
Tang Kristensen, der paabegyndes i dette Hæfte, vil senere blive
fortsat i en længere Række Hæfter.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter kan
faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert Fjerdingaar. Til de Hol
dere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt fremdeles,
indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det tilsendte
Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn. 2. Aargang.

3. Hæfte.

Marts 1929.

Holger Havrehed: Efteraarsdag ved Morud.

KAPPELHAW-KONEN
SAGN FRA MIN HJEMEGN I NORDFYN
AF HANS P. LUNDE

De vå e:(n)j Awten mö:rk og vi:l,
mæn Stowen, hu vi sat, vå vo:rm;
vo Øwn blew röj: a Törre-I:l,
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og Råkki snurre, Mowr spa(nd)j Blo:r.
Som uwne Ånder Ræ:n og Sto:rm
di rase om vo gamle Go:r.

Di manne Sa:n om Spøeri
po Da:li‘) og i Ilve2) Skö:u
ble friske op — mæ Fantasi,
så i mi siwors Krop de göj:s;
og Mowr hun ku i fale Hö:u,
som hun hå höj:t som lille Töj:s.

I Må:(nd)j fro Lunde ha(n) hå möj:t
et Lietöw mitt om Na:ten däj:r
i Skö:ui — hae i åhn höj:t.
Ve Töw:et gi(k) då e:(n)j, då bar
sit Howe u(nd)er si A:rm, og nåj:r
ve ham då gi(k) et Bruwe-Par.

Og Må:(nd)i, då kom mæ et Lass Tö:r,
ha(n) hae a ham mæ Howet fått
et Slaw som a i Hæst, og fö:r
ha(n) so: se te, så lo:e ha(n) uw
o Hamli lissem ha(n) vå skått. . .
Hær kejne8) de i mig a Gruw.
Di sourte Ruder baé mi Ry:g,
dem holdt je minne Øne fro:;
o Bæ:ngi vå je aller try:g,
je kravle u(nd)er Bow:ret hæ:n
te Øw:ni, hu Ami ha(n) lo:
og lånke Pælsi godt i Sæ:(ng)en.

Ve Da:li, now:r få Se:rbe4) Byj,
då lo: i forderns Tij i Skö:u,
de(n)j stowre Kappel-Hau, som
just ette hae de bæste Ryj.
Hæ gi(k) et vældi Kvi(nd)jfålk om,
som vå hun da så ræle5) vö:u.
4) Herregaarden Dallund. 2) Elved i Vigslev Sogn. 3) Udtryk
for brat Sindsbevægelse, fare sammen. 4) Serup. 5) Meget, forfærdelig.
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De vå e:(n)j Awten, ve1) Pæ Jø:n
i Lunde gi(k) fro Hdwni2), såh —
(ha(n) hae se ju i lille Stjøzn!3)) —
så æ dæ nou, då klauer sig
et Stæss i Kappelha:ui. — »Åh!«
Så rdwer ha(n): »Va plauer dig?«

Mæn de blew ve å jamre sig. —
»Je ska gu-døedme jælbe dig!« —
Så måerge ha(n), hun klamre sig
te Ry:gi o ham; ha(n) blew råj:t4) . . .
Hun slap ham føst ve øwen Vej,
da vå ha(n) ædrå — mæn så tråj:t. —
Histårien blew tijt fåta:l,
mæn vå ddw værje5) Ga:(ng)j som nyj
få mig — som få vo Dræ:(ng)j og Ka:l,
og Pie mæ — je bævre, dæj:ls
a Dojsens A:(ng)st og dæj:ls a Fryj . . .
»Ja hun vå to:(ng)w,« sa gamle Næils.

Åk, gamle Næils, fådråkne Skrow,
dæ gi(k) po Omga:(ng)j, altij fu:l!
Mæ de og måj:r, så vå ha(n) ddw
mi Væn, de(n)j bæste næ:st Ami.
Få ha(n) vå syjnsk, næ ha(n) hå sku:lB)
si Hals mæ de, ha(n) bæst ku li.
Va Næils hå hdj:t og sæj:t omkre:(ng)j
i Stå:l og Stak, vo ha(n) hå leen’)
om Na:ten, de vå stowre Te:(ng)j.
Og Kappelha:ui — Konen mæ —
hå Næils »sgu« sæj:t ve Se:rbe-Smeen,
mæn ham gju hunte8) ndu Fåtræ.

Få ha(n) fåstow så godt, hudan
a hun sku tæ:s, de vå ju næ:mt!
Ha(n) ladde9), som hun stow ham an:
J) Da, dengang da. 2) Hovning. 3) Perial, Rus. 4) Ræd. 5) Brugtes
ofte for hver. 6) Skyllet. 7) Ligget. 8) Hun ikke. !)) Lod.

36

I A:rm om Liwet o he(nd)j, rask!
og så — da »Fjålen nå vå stæ:mt« —
hæ'ners1) i Soj:i mæ he(nd)j — plask!

Di sank i Graw:en alle dij,
dæ gre:w mit Se:(nd)j mæ Sam og Ræjm2),
da Lyjseknæjti hae sin Tij.
Mæn Me(nd)jet sd:(ng)er ind:u si Sa:(ng)j
mæ Sam fro Stowen i mit Hæj:m —
de rojrer mig så mann i Ga:(ng)j.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

ASP (Populus). Almindeligere end Navnet Asp og anvendt
over hele Landet er Poppel; naar Asp sættes i første Linie
her, skyldes det det Forhold, at den eneste danske Art netop
kaldes Asp eller Esp (Bævreasp). Taget under ét hedder Pop
lerne paa Fyn Poppel pil, medens de paa Birkholm, hvor Pil
næsten ikke forekommer, hedder Piel. Popler plantes meget
hyppigt som Pryd og Læ ved Gaardene, men aldrig ved Hus
mandshusene (Birkholm, CJ. 1928). Her paa Fyn som andre
Steder i Landet bruger man almindeligt at beskære Poplerne og
benytte den afskaarne Top til Gærdsel o. 1.; dette Arbejde, der
betegnes at stevne eller at styne, hedder paa Fynsk at stive.
Af Popler er følgende bedst kendt: 1) sølv-poppel (7j. alba\ der
betegnes Abbelijn (Vestfyn, MK.), Abeliner (ER., 1866 — 78
og AA. 1885 S. 55), Ab il (Ærø, ER. hos HJT. 1870, S. 362) og
Abiler (Ærø, ER. 1866—78, og Avernakø, PAJP. 1921). 2) Ogsaa for gbaa poppel (P. canescens), der antages at være en Bastard
mellem Bævre-Asp og Sølv-Poppel, kendes lignende Navne som
for Sølv-Poppel, saaledesAbil eller Abiler (Ærø, HJT. 1870),
Abelin (Kavslunde, HCF. 1928), Abeliner (AA. 1885, S. 55).
Desuden Bævreask eller Bævreæsk (Nordfyn, HH. 1928). I
FT. 14. Nov. 1926 fortælles om 4 stolte Abeliner ved Odense
i) Herned.

2) Rim.
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Kanal, til hvilke H. C. Andersen i sin Tid digtede 4 Vers, et til
hvert af Træerne, de fire Stadier paa Livets Vej. Versene er
gengivne paa det citerede Sted; andet Vers lyder saaledes:

»Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat,
og Maanen skinner i den stille Nat,
kom da, I elskende, paa eders glade Gang,
for Eder hvælver jeg mit Bladehang.
Ej skal jeg røbe eders rene Lyst,
om end I rister Runer i mit Bryst.«

Graapoplen kaldes endvidere H o vs tolt (Langeland, ER. hos
HJT. 1870 S. 328), Skovrider Lorenz Smith meddeler det ogsaa
fra Langeland, men under Formen Haustolz. 3) pyramidepoppel
(P. italica) kaldes Italiensk Polbom (Ærø, LPL. 1928), og
Spidspoppel (MH. 1880 S. 108). 4) sort poppel (P. nigra) har
Navnene Polbom og Gammel dansk Poppel (Revs-Vindinge,
ER. 1866—1878, og Ærø, ER. hos HJT. 1870 S. 363), desuden
Hvid Pil (Taasing, FCL. 1823 S. 65, og Ærø, LPL. 1928).
5) bævre-asp (P. tremula) har faaet den forvanskede Form Bæver
æsk (AA. 1885 S. 53) og Be ver æsk (Vestfyn, MK.). 6) kanadisk
poppel (P. virginiana): Tysk Pil (Nordfyn, ER. 1866—78), Pop
pelpil, Gråpil (ÅA. 1885 S. 56) og Grå Polbom (Ærø, LPL.).
Af disse Poppel-Navne er der særlig Grund til at standse ved Abel
og dermed beslægtede Navne. Det viser sig, at disse Navneformer
fra Fyn strækker sig over til Jylland, her. dog sparsomt, men des
mere ned gennem Sønderjylland, Holsten og øvrige Tyskland til
Holland (Abeel) og England (Abele-tree); videre til F'rankrig,
hvor man finder Formen Aubel, ja maaske er det italienske Navn
Albar el lo egentlig af samme Rod; er dette Tilfældet, kan vi
maaske finde Navnets Oprindelse i det latinske Ord albus, der be
tyder hvid. Øst for Fyn synes Navnene Abele, Abelin o. s. v. at være
sjældne eller mangle, fra Sverige angives det saaledes kun en enkelt
Gang. Polbom, der jo ogsaa gaar igen i flere Navne, er vel Fordrejelse
af tysk Papelbaum. Der findes flere Sagn om Poplerne, navn
lig om Bævre-Aspen, men næppe noget af særlig fynsk Herkomst.
Bævre-Aspens bestandig skælvende Blade har faaet Plads i vore
Mundheld; en fynsk Form af den kendte Talemaade lyder:
»Han ryster saa saare som et Æspeløv.« Stednavnet Skaderud
eller Skaderod mener Vedel Simonsen maa komme af »skakka og
skekka o: ryste og bæve, nemlig Sk at-tre-rud og Skek-tre
rud og i dette Tilfælde betegne Bæveraspen, ligesom Biefver-
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skov i Sjælland.« (VS. I 1843 S. 126). Denne Afledning tør man
dog ikke slaa fast, i alt Fald er den i Uoverensstemmelse med
vor første Autoritet paa Stednavnes Betydning, Johs. Steenstrups
Anskuelse: at Forleddet i Navne paa Rud og Ryd altid er Per
sonnavne (se Johs. Steenstrup: De danske Stednavne 1908).
AVNBØG (Carpirtus betulus): Avnbø og H vijbø (begge Vest
fyn. MK.). Betegnelsen Hvidbøg refererer sig egentlig til Veddet,
som minder om Bøgeved, men er langt lysere.
BALSAM (Tanacetam balsamita) er nær beslægtet med Reinfan og har ligesom denne vellugtende Blade, der har været brugt
sammen med andre Urter i Krydderposer. Navnet Balsam ud
trykker jo ligefrem, at man har fundet dulmende Egenskaber
hos den. Hyppigst hører man, den bliver kaldt Baselblade
(Sydfyn, JMJ. 1928) eller Basselblade (Kunstmaler Poul Chri
stiansen 1925); paa Vestfyn findes Formen Balsom (MK.).
BASILIKUM (Ocymum basilicum): B a s i 1 k e n (Sydfyn) hører
ogsaa til de gamle anerkendte Krydderurter. Man holdt bl. a.
for, at det var noget af det bedste at sætte paa Fedt, da dette
derved fik en meget fin Smag (JMJ. 1928). I gamle Dage
regnedes den med blandt Moder-Urterne. Paulli fortæller 1648
saaledes: »Den meeste Kraft, som denne Urt vel skal haflue, er,
at en Quinde som ret nu skal gaa udi Barselseng og føde, tager
en Rod aff denne Urt med en Suale-Feder i sin Haand, og strax
paa Timen skal hun føde sit Foster uden nogen Pine.« Paulli
nævner dernæst, at den af denne Grund kaldtes »Herbam parturientium, det er Barselquindernis Urt.«
BELLIS eller TUSINDFRYD (Bellis perennis). Man har hele
Landet over en Rigdom af Navne til denne lille velkendte Mark
plante, hvilke Navne begynder med Tusind og er opstaaede med
Henblik paa de talrige hvide Randkroner. Som særlig fynske
maa Tusind urt eller Tusind urter nævnes (HJT. 1867 S. 34;
Sydfyn, FF. 1894 S. 109); ogsaa i Formen Tusi urter (Sk. XII
1889 S. 41) og Ty v sj o vrter (Vestfyn, MK. 1928), samt Tu si nd pinde (Ærø, LPL. 1928). Gåseurt er ogsaa almindelig brugt
paa Fyn, H. C. Andersen bruger jo dette Navn i et af sine Æventyr; paa Birkholm kaldes den Goesywter (CJ.).
BENEDIKTINERTIDSLEN (Cnicus benedictinus) var vel mere
kendt i ældre Tid end nu, idet den var en skatlet Lægeplante,
hvad Navnet, der betyder »Velsignet Tidsel«, jo næsten udtryk
ker. Den blev brugt mod svækket Fordøjelse, Forstoppelse, Gul-
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sot o. m. a. Paa Langeland skal man have forlangt den paa
Apothekerne under Navn af Kaktusthe.
BENVED (Euonymus europæus). Kaldes Bæn ve (Vestfyn,
MK), Firkanttræet, (Sk. XII 1889 S. 40), hvormed hentydes
til de firkantede Grene, og Kællingetænder (Sandholts-Lyndelse, LBds. 1928). Af de røde Frugter tilberedtes en Salve mod
Hududslæt hos Børn. Veddet brugtes tidligere til at skære fine
Smaaskeer o. 1. af (MK. i FH. 1928 S. 185).
BINGELURT (Mercurialis perennis) kaldes Skovgawler
(ER. hos HJT. 1870 S. 362) og Storkeblomst (ER. hos HJT.
1867 S. 147) samt Snåwblomst, d. v. s. Snogeblomst (HCF.
1928), Snogeroser (GN. 1929) og Hundeblomst (Ejby Sogn,
HCF. 1928).
BIRK (Betula). Om Heksekostene eller Troldkostene hos dette
Træ siger Sk. XI 1889 S. 208: »En heks kunde ved at slaa en
ko over ryggen med en »troldkost« knuse denne og derved
lamme eller dræbe dyret. Det var ikke sjældent, når et kreatur
led af en eller anden lamhed i kroppen, at man da sagde, at
det var forhekset, slået med en »troldkost«. Det er en levning
af denne overtro, når det i Fyn hedder, at man aldrig må slå
hverken mennesker eller dyr med en »heksekost«, ti da kan
vedkommende ikke lives eller trives mere.«
BLAAHAT (Knautia arvensis): Snogeurt (Sk. XII 1889 S.
26) og Pandekager (ER. hos HJT. 1870 S. 361).
BLADHOVED, se tidsel.
BLOMME og KRÆGE (Prunus domestica og P. insititiaj.
Blåme (Vestfyn, MK.), Kræje (Østfyn, HJT. 1870 S. 329) og
Kreje (HJT. 1867 S. 186), Kride og Krider (Ærø, JRH. 1834
S. 249 og HJT. 1867), LPL. hævder dog (1928), at denne Form
er urigtig, og at Benævnelsen paa Ærø er Krier. Kreer er
smaa sorte Blommer, som egner sig til at sylte hele (Sydfyn,
JMJ. 1928), og Spillinger (Ærø, JRH. 1834 S. 252) er nogle
sinaa Blommer, større end Kræger. Reine Claude kaldes paa
Faaborgegnen: Grønne Kloder (Pens. Lærer F. F. M. Jacob
sen) og gule Blommer paa Nordfyn V i b 1 å m e r (CR. 1919 S. 634).
Om Blommetræer og andre Frugttræer med mange Frugter paa
siges: De er godt sat i Aar (Krarup, HCF. 1928). Til Blommerne
hører ogsaa slaaen (Prunus spinosa). Naar Frugterne har faaet
Frost, kan man anvende dem til Most. De stærke Torne bruges
som Pølsepinde, Pølsetorne (JMJ. og MK.). Paa Vestfyn kaldes

40
den Slun eller Sluntun (MK.), paa Sydfyn Surtorn (EIL
1866—78) og paa Nordfyn Sloentorn og Sorttorn (GR. 1912
S. 255). »Stik du af med dine tørre Slåen!« siges til den, som»
har Lyst til at skose (efter Sk. XII 1889 S. 31).
BLÆRESMELDE (Silene vulgaris): Snogeblomst (HJT.
1870 S. 357).
BOGHVEDE (Fagopgrum esculentam). Boghveden har i dendanske Folkebevidsthed faaet særlig Tilknytning til Fyn, og dog:
er Forholdet dette, at der sikkert dyrkes mere Boghvede i Jyl
land pr. Hektar opdyrket Agerland end paa Fyn. Man siger jo
endog, at »Fynboen mimrer med Munden, naar han gaar forbr
en Boghvedemark«, og Jyden siger: »Røxvwe Bøvvwe høxvwe
nøwwe Gøwwe løwwe (d. e. Rug og Boghvede har vi nok af,
Gud være lovet)«, sådan taler de på Fyn« (Sk. III 1885 S. 105).
Boghvedens Samhørighed med Fynboen udtrykkes i et paa Sjæl
land og Falster kendt Navn for denne Sædart: Fynboens
Mimrekorn (HJT. 1870 S. 302). En Talemaade paa Fyn
lyder: »Det er et godt Grødensvejr for Boghveden, der ligger paa
Loftet.« (Pens. Lærer F. F. M. Jacobsen, Ringe). Folketroen viF
vide, at hvis der kommer stærkt Tordenvejr, medens Boghveden^
staar i Blomst, vil den ødelægges. Dette Forhold har H. C. An
dersen behandlet i sit Æventyr »Boghveden«. Boghveden kal
des paa Fyn Bov’e (Svenborg, HJT. 1867 S. 86) og Bøev
(Vestfyn, MK.). Desuden betegnes den her saavel som i Søn
derjylland ved Navnet Tadder (Ærø, JRH. 1834 S. 252), der
udtales Tarrer (CGR. 1800 S. 640), Taer (Ærø, LPL. 1928.
»ikke Tadder«) eller Tåre (HJT. 1867 S. 86). Muligen har
dette Navn Forbindelse med Ordet Tater eller Tartar, Tyskerne
kalder da ogsaa Boghveden Taterkorn. Skallerne af Boghvede
kornet hedder Boghvedesåder. En Boghvedeart med gullige
Blomster forekommer ofte som Ukrudt imellem den rigtige Bog
hvede; dens Navn er tartarisk boghvede (Fagopyrum tataricum), denne kaldes paa Fyn: S ten ta d d e r (M. T. Langes Noter)
eller Stentarr’ (M. T. Lange hos HJT. 1870 S. 302), Tatarer
(Vestfyn, MK.), Stenboghvede (Faaborgegnen, HJT. 1870 S.
327) samt Fe h mer sk Boghvede (Nordfyn, JAHB. 1843 S. 207).
Man maa passe meget paa, at Faarene ikke kommer i Boghvede
marken; thi de bliver »tossede i Hovedet« af al spise Boghvede
(CR. 1912 S. 274).
BONDEROSE, se pæon og stokrose.
(EortsæUes.)
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AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

Evald Tang Kristensen

1829 og følgende Aar indsamlede Historikeren, Godsejer L. S. Vedel
Simonsen, Elvedgaard, en betydelig Mængde fynske Sagn fra Sven
skekrigen 1657-1660, dels gennem Indberetninger fra Præster, Lærere
o. a. og dels ved Indsamlingsrejser, som Maleren N. Ringe foretog paa
Vedel Simonsens Bekostning. En lille Del af det indsamlede Stof findes
trykt i V. S.s Bog: Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards Historie II2, 1844. En større Del, indarbejdede han i sine
nordfynske Herredsbeskrivelser, der nu findes som Manuskripter i Na
tionalmuseets 2. Afdelings Bibliotek (se herom Fortid og Nutid V,
S. 61 ff.) og har været Kildeskrifter for senere historiske og topografiske
Forfattere. For en Snes Aar siden gennemgik Evald Tang Kristen
sen V. S.s Optegnelser i Nationalmuseet og udskrev Stoffet om Svenske
krigen. Med megen Velvilje har E. T. K. stillet hele denne Afskrift
samling til Raadighed for Fynsk Hjemstavn, hvor Offentliggørelsen nu
begynder netop i Hundredaaret for Indsamlingsarbejdets Begyndelse.
Da Stoffet fra Odense Amt synes at være flittigst udnyttet i Litteraturen,
vil der her blive begyndt med Svenborg Amt, hvorfra for øvrigt den
mindste Part hidrører. Optegnelserne vil saa vidt gørligt blive ordnede
efter Byer og Sogne, taget i samme Rækkefølge som i J. P. Trap:
Kongeriget Danmark. Hvor Optegnerens Navn findes i Manuskrip
tet, vil det blive tilføjet. Angaaende saavel V. S.s som andres Optegnelser
af fynske Sagn fra Svenskekrigen kan i øvrigt henvises til H. Ellekilde:
Fynske Folkesagn fra Svenskekrigen med tilhørende Noter i
Beretning om det 2. danske Hjemstavnskursus, trykt i Odense
1925.
H. G. F.

1

SVENBORG

Den Dag, da de Svenske rykkede ind i Svendborg, var en
Bondemand gaaet op i Kirketaarnet for at se, hvor nær de var
Byen. Mens han søgte at faa Øje paa dem fra én Kant, var
de marscherede ind fra en anden, og nogle var allerede ved
Foden af Taarnet, der tiltalte ham med barske og truende Miner:
»Hvor har din gamle Skjelm nu gjemt dine Penge?« Men da
de ingen fandt i Taarnet, lod de ham paa hans trohjærtige For
sikringer, at han ingen Penge havde, og hans ængstelige Bøn
ner, igjen slippe.
Baggesen.
Kjøbmand Ernst Brandtes Oldefader i Svendborg, som var
meget rig, lod bryde Hul i deres Skorsten og der indmure alle
deres Penge. Da de Svenske kom, plyndrede de adskillige, var
og hos disse, men de nægtede, de havde ingen Penge, og slap
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dermed. Men nogle af deres Naboer gav dem an, at de havde
Penge, og saa kom de tilbage, og da de ikke vilde bekjende,
pinte de Konen, satte hendes Fingre i Skruer, saa hun til sidst
maatte bekjende. Men hun maatte des uagtet beholde Skruerne
paa, til de fik Skorstenen brækket ned og fandt Pengene.
*

I Kollektør Ribers Gaard i Svendborg er en Hylde, hvorpaa
der endnu forevises, hvorledes de Svenske har hugget deri med
deres Sabler. Anledningen dertil skal være, at en Pige, som den
Gang tjente i Gaarden, og som nyligen var bleven voldtagen af
en Del Svenske, ikke kunde tilfredsstille andre Svenskeres
Lyster, hvorfor de tog hendes Barn fra hende og lagde det paa
Hylden, hvor de hug efter Barnet.

*
NYBORG

Da Slaget stod ved Nyborg d. 14de Nov. 1659 var den svenske
Anførers Gemalinde paa et Sted i en Sal eller et stort Værelse,
hvor hun kunde overse Kampen. Her var tillige en Dansk,
som skar Hakkelse. Denne vilde tillige med Fruen se Slaget
an, og des Aarsag gik til Vinduet eller det Sted, hvor Slaget
bedst kunde sees. Dette skete 2^£ Gange, men Fruen viste ham
hver Gang tilbage med disse Ord: »Schnide kun mehr Hakkelse,
vore de vinder«. Men da Fjenden begyndte at fly, siger hun.
»Schnide kun inte mehr Hakkelse, for vore de taber«, hvorpaa
Dannemanden, som var tvungen, løb sin Vej.
I samme Slag skal en Svensk, som ingen Udvej saa til at
redde sig, have funden Lejlighed til at krybe op og derfra ned
i et hult Træ, hvor han, da han ikke kunde komme op igjen,
da alt blev roligt, maatte dø. Her blev han for en Del Aar
siden funden, da Træet blev fældet, i Munderingen og med sine
Vaaben, men som man kan slutte, ganske forraadnet.
H. P. Larsen, Seminarist og Medlærer i Tommerup.
En over 80 Aar gammel Mand, forhenværende Gjæstgiver Graff,
fortalte mig, at man for en Del Aar siden i Skoven ved Nyborg
havde omhugget et hult Træ, hvori der fandtes en Benrad af
en svensk Soldat fra hin Tid, som formodentlig har søgt Skjul
i dette Træ.
Brolund, Svindinge.
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Førend Brandenborgernes og Polakkernes Ankomst her til
Landet har formodentlig Tobakkens Brug været aldeles ukjendt,
ti det er et Sagn mellem Bønderne, at nogle af disse fremmede
skulde have spyet Ild og Røg af Næse og Mund.
Det er mig sagt, at den nu afdøde Kjøbmand Peder An
dersen i Nyborg skal have ejet en Plan over begge Armeers
Stilling i det Slag, som fandt Sted i Nærheden af Byen.
Hofman, Hofmansgave 1829.
(Fortsættes.)

ET PAR FYNSKE BINDEBREVE
AF KREDSLÆGE PETER TRAUTNER

disse morsomme gamle Minder om fordums Sæd og Skik
. har jeg for nylig været saa heldig sammen med en hel
Mængde andre gode Sager — Mønter, Klæder, Knapper, gamle
Dokumenter o. s. v., som Hr. Proprietær H a n s e n, Ha arsi evgaard, har skænket til Nordfyns Musæum — at erhverve
et særlig vel bevaret, fint udklippet og smukt koloreret Exemplar. Brevets Text, der er skrevet i yderst kunstfærdige Slyng
ninger, saa det er et helt Arbejde at faa rigtig fat paa den, lyder
saaledes, idet jeg bibeholder Forfatterens Skrivemaade:
f

A

> Binde Brev
Til
Ane Marie Knudsdatter
Orte den 25. Marts
1852.

I Dag da jeg stod tidlig op, da saa jeg Solen skinne
Jeg førte Klæder paa min Krop, i det jeg stod allene.
Jeg tænkte først paa Kaffe og Vin det var ej at bekomme.
Jeg søgte slrax mit tomme Skrin og siden til min Lomme.
Men da nu Alting var omsondt, og ikke mer at finde
saa tænkte jeg paa anden Konst hvorfor jeg tog til Minde
Kalenderen jeg tog i Haand med Sort paa Hvidt stod tegnet.
Opmontret blev min ganske Aand og til Profit henregnet
Jeg saa' i den til min Behag at det idag var Maries Dag.
Da fik jeg strax isinde at jeg Dig Ane Marie vilde Binde.
Jeg binder Dig hverken med Baand eller Bast
men med det Spørgsmaal binder dig fast.
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Hvorvidt skal Du vanke i Assens Lund
førend Du slumrer en sagte Blund
i Trygheds Favn af Kæresten din
i Brudesengen saa skøn og fin.
Kan Du mig det Spørgsmaal forklare ret
da er dit Fængsel fri og kvit.
Men før du. ellers Løs kan tænkes
da maa du lystig for os skænke.
Godt 01 og dertil Brændevin
ja derhos og det røde Vin
Musik og Dands jeg ogsaa ynder
Jeg beder at du dig tilskynder.
Dermed jeg ender Skrivelsen
Og lægger saa nu hen min Pen
Adiø lev vel.
Overleveret fra
Hans Jeppesen
Rasmus Marcussen
Knud Andersen
Orte 25/s 52.«

Et andet Bindebrev, meget mindre kunstfærdigt, baade hvad
Indhold og Udførelse angaar, fandt jeg for en Del Aar siden
i en Pakke gamle Papirer fra Holsekanten. Det lyder saaledes:
»I Nat jeg laa paa mit Øre en under
lig Lye jeg hørte da slog jeg op i Almnnakken at see da fandt jeg Peders Dag
som for mig stod da fik jeg udig Sinde
at jeg dig vilde binde jeg binder dig hver
ken med Baand eller Bast med en Silke Traad
saa fast bunder er du og bunden skal du være
intil du løser dig med Ære:
Store Trattementer jeg ikke vil skrive men tage
til takke med hvad du mig vil give. Kaffe og Te
det maa du tillave Puns og Akkevidt er ikke forglemme.
Win og Kringler et forgæt Almnnakken har Musen ædt.
Peder Jørgensen
1839
Karen Hans Datter«
I Korthed kan man vel til Underretning for dem, der ikke
kender disse gamle Skæmtevers og deres Brug, sige, at et Binde-
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brev oftest indeholdt en Gaade eller en kunstfærdig knyttet Silketraad, som Modtageren skulde løse. Kunde han det ikke, skulde
han traktere. Brevet blev sendt paa Modtagerens Navnedag, det
vil sige den Dag i Almanakken, som bar vedkommendes For-

G. Chr. Nielsen, Bogense, fot.

Bindebrev fra Orte 1852. i/4 Størrelse.
navn, eller hvis han ikke havde saadan en Navnedag, da paa
en af de 4 saakaldte Tamperdage, katholske kirkelige Festdage,
en ved hvert kirkeligt Kvartals Begyndelse, her i Landet Ons
dag efter Askeonsdag, efter Pinsedag, efter Korsets Ophøjelse og
St. Luciæ Dag.
Om disse gamle Bindebreve, der vel nok nu er gaaet helt
af Brug og kun er Saga blot, giver bl. a. Christine Reimer
i sit store Værk Nordfynsk Bondeliv forskellige Oplysninger.
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FYNSK FOLKEVID
AF HØJSKOLELÆRER ANDERS UHRSKOV

samler paa alt, hvad der belyser dansk Folkevid —
Ordsprog, Smaatræk, Historier — og da dette Tidsskrifts
Læser sikkert sidder inde med en Masse Stof vedrørende fynsk
Folkevid, beder jeg dem om at skrive ned, hvad de kender
herom. I Fynsk Hjemstavn for Februar 1928 var der en
udmærket Artikel af Svend Frederiksen om De umælendes
Maal. Han fortæller der, hvad Kokken, Tyren og Hunden siger,
ligeledes, hvad Vællingen, Toget uden for Odense og Kirkeklok
ken siger. Der er meget mere af den Slags — lad os endelig faa
det skrevet ned.
Botanisk Gartner Per Larsen, København, har i Anledning
af en Artikel i et herværende Blad sendt mig følgende udmær
kede Historie: Endnu i mine Drengeaar (i 80erne) var det hjemme
paa Fyn almindelig Skik og Brug paa Gaardene, at saavel Hus
moderen som Pigerne sad og spandt de lange Vinteraftener; de
fem Hverdagsaftener var det Pligtarbejde for Pigerne, men Lør
dag Aften derimod var »deres egen« (ligesom Natten). Alt mens
Timerne gik i Vinteraftenen, og Snakken førtes lystigt mellem
»Kalfolkene« og »Kvindfolkene«, førte Rokken ogsaa sin Tale,
samtidig med at Ulden blev forvandlet til Traad. For alminde
lige »Lyttere« sagde den lidt drævende de fem Aftener: »Jeg
— spinder — paa — min — Rok — jeg — spinder — paa —
min — Rok — jeg — spinder — paa — min — Rok.« Lør
dag Aften derimod førte den hel munter Tale: »Jeg spinder for
mig selv — jeg spinder for mig selv — jeg spinder for mig selv <
Hvis en af »Kalfolkene« en af de fem Hverdagsaftener lidt drilvornt gentog for Pigen Rokkens Tale, da blev hun ham ikke
Svar skyldig, men satte Tempoet op, medens hun sang: »Først
paa min Rok og saa paa min Ten, saa skal du se, at jeg kan
bruge mine Ben.« —
I min Barndom i Jylland i Firserne og ind i Halvfemserne
kom der endnu fynske Humlemænd kørende og solgte Humle
omkring hos Folk, og for at anbefale deres Varer, sagde de saa
— efter hvad Folk fortalte —: »Det er rejdi go Humle! Vor
Mor har brygget paa hende en syv-otte Gange!« — Hvorefter
altsaa vi enfoldige Jyder kunde faa den til vort Brug. — Til
Gengæld fortalte Jyderne sære Ting om, hvordan det gik til,
eg

J
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naar Fynboerne bryggede derhjemme. Jo, de anbragte en Sæk
Humle ude midt i Gadekæret; paa den Maade fik de en temme
lig stor Bryg ud af det. Til daglig øste de saa inde ved Bred
den, men naar der kom fremmede, skulde de jo have det lidt
bedre, og saa stagede de ud i et Dejgtrug og øste ved Siden af
Humlesækken.
Jeg tror, det er min afdøde Fader, der i sin Tid fortalte mig
disse Historier. Fra min Svigerfader, afdøde Møller og Bager
JensJakobsen i Dalum, har jeg følgende Historie: En Jyde
og en Fynbo og en Sjællænder blev indkvarteret i samme By.
Sjællænderen gik til Kros, han skulde hen, hvor han kunde
træffe nogen at snakke med, Jyden gik ud i Stalden til Hestene,
men Fynboen gik ud i Køkkenet til Pigerne. Det skal være
General Bulow, der fortalte dette, og han tilføjede: »Hvis de tre
frier til samme Pige, faar Fynboen ja.« —
Det var nogle Historier og Træk, dels fra Fyn og dels ved
rørende Fyn. Men hvad siger Fynboerne nu om os Jyder? Og
om Sjællænderne? Det er jeg meget nysgerrig efter at vide.
Endvidere er der jo et Utal af Historier og Træk om Præ
ster, Degne, Bønder, Fiskere osv. — snurrige Optrin, slagfærdige
Bemærkninger osv. Det vil være mig til stor Nytte, om F'ynsk
Hjemstavns Læsere vil tegne op, hvad de ved herom, og over
lade mig det.
Til Gengæld udsætter jeg nogle af mine Bøger i Præmier.
1. Præmie bliver Sagn og Tro, Højtid og Dagligt Liv, tre
rigt illustrerede Bind, der skildrer nordsjællandsk Folkeliv. 2.
Præmie er To Gamle fortæller — en Levnedsskildring af en
hundredaarig Smedemester og en gammel Fisker ved Øresunds
kysten. Af 2. Præmie kan der eventuelt ydes flere, og i det hele
skal der intet Fedteri blive med Præmierne, blot man tager fat
og skriver ned.
Bidrag til Konkurrencen sendes til Fynsk Hjemstavns Redak
tion, Krarup pr. Espe, eller til mig, Adresse: Linde van g,
Hillerød, inden 15. April d. A.

GAMLE SANDSAGER
DRAGESTENEN I SVENBORG

Midten af Firserne købte min afdøde Fader, Driftsinspektør
J. Olsen, en Parcel Jord til sin Ejendom paa Lundevej i
Svenborg; Ejendommen er Villaen Vilhelmskilde. Der blev
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den Gang fortalt, at der paa den tilkøbte Parcel havde ligget en
meget stor Sten, kaldet »Dragestenen«, hvad vel ingen den Gang
troede eller kendte noget nærmere til; men ved Jordarbejdet med
Anlæg af Have stødte man paa en ret stor Sten, som tilsyne
ladende var sænket; Jorden havde indtil da kun været behand
let med Plov, ikke med Spade. Stenen blev udgravet og kløvet,
og der blev 31 store Stykker af den, som anvendtes til Grund
sten i en senere opført Staldbygning. Ved at læse om Stensagn
i Fynsk Hjemstavn kom jeg i Tanker om denne Sten, og mu
ligvis har Stenen i ældre Tid haft Tilknytning til Sagnet om
Dragen ved St. Jørgensgaard. Stenen var i alt Fald stor nok
til at kunne have været indflettet i et Sagn af denne Art, især
hvis den, som det synes, tidligere havde været fritliggende.
Johannes Olsen, Museumsinspektør, Svenborg.
HAANDVÆRKERSAGN FRA NORDØSTFYN

Alt har en Aarsag. Murerhaandlangerne ikke mindre. Den
første Murer, der nogen Tid har været, var Krøbling, saa han
maatte altid have nogen til at parere sig op, og derfra stammer
denne her ilde Skik, at Murerne altid skal have Haandlangere.
Fanden var engang gaaet i Tømrerlære; men det er saa længe
siden, at det var den Gang, de brugte Skarøkse i Stedet for
Kølle og Stemmejern; og den første Gang han var med at »binde
Hus af«, ramte han sig selv i Panden, først med den ene Ende,
siden, da han vendte den, med den anden, saa at der kom til
at staa et Kors i Panden. Og saa var han færdig med den
Profession.

Skrædderne sad oprindelig paa Bænken og syede. Men saa
skete det et Sted, hvor de var at sy, at en stor So i et ubevogtet
Øjeblik kom ind i Stuen og aad Skrædderdrengen, der sad paa
Bænken. Siden den Tid og derfor sidder Skrædderne paa Bord.
Om Smedene hedder det, at den, der smeder Jernet koldt,
tager Fanden. Een Koldsmed skal der ihvertfald til Helvede
hvert Aar. At man ved det og varer sig. — Naar det baade reg
ner og skinner Sol, saa siger man, at der farer en Skrædder til
Himmerig og en Smed til Helvede. Tangen, der er et saa uund
værligt Værktøj for Smeden, havde han ikke oprindelig. Men
saa en Gang laa hans Hund foran Essen med Poterne over
Kors, og derved fik han Ideen til Tangen.
Svend Frederiksen, Aasum.

TILLÆG TIL
FORELØBIG LISTE OVER FORKORTELSER
FOR LITTERATUR OG MEDDELERE TIL

Axel Lange:
FYNSKE PLANTENAVNE OG FOLKEMINDER OM PLANTER.

Aa OA. = Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, især
Kai G. Uldall: En gammel fyensk Lægebog eller Cyprianus og
Hans Jørgen Trojel: Haandskrift, dateret 1. Maj 1771 med Titel
>Pro Memoria«, optrykt med Forord af Fr. Heide.
AB.
= Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed. Kbh. 1656.
ER.
= E. Rostrup, Professor, Dr. phil. (død 1907). Dels Optegnelser fra
1866—1878, skænket Forf. af hans Søn, Magister Ove R., og dels
Meddelelser til HJT.
MH. = Mads Hansen: Husmandsbogen, 2. Udg. Kbh. 1880.
SA.
— Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund.
VS.
= Vedel Simonsen: Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards . . .
Historie, I-III. 1843-1844.

DIALEKT-RETSKRIVNING
Idet der i øvrigt henvises til Magister Poul Andersens Artikel Hoved
regler for Dialekt-Retskrivning, FH. 1928 S. 7 ff., meddeles hermed
følgende Oversigt:
1. En Vokal med een Konsonant efter er lang, undtagen hvis Konsonanten
har Stød, og hvis Konsonanten er et j eller et w.
2. En Vokal med flere Konsonanter efter er kort, undtagen hvis den har Stød.
3. En Vokal i Udlyd (uden noget Bogstav efter) er kort, undtagen hvis den
har Stød.
4. Længde af Vokal i Udlyd og af Vokal, efterfulgt af flere Konsonanter, be
tegnes ved at tilføje et e eller et h.
5. Af to i samme Stavelse umiddetbart efter hinanden staaende Vokaler er
den første lang.
6. Stød betegnes ved at sætte et Kolon (:) efter det Bogstav, der har Stød.
7. Nasalering af en Vokal betegnes ved at sætte de efter Vokalen staaende
stumme Bogstaver i Parentes. Nasaleret Vokal er lang, naar Nasalbeteg
nelsen staar sidst i en Stavelse, og naar Nasalbetegnelsen efterfølges af en Vokal,
men kort, naar Nasalbetegnelsen efterfølges af een eller flere Konsonanter.
8) Hovedtryk betegnes (i de Tilfælde, hvor Udtalen afviger fra Rigsmaalets)
ved at sætte en lille lodret Streg (1) foran den Stavelse, der har Hovedtryk.

TIL HOLDERNE
der føler sig tiltalt af det Arbejde, der gennem Fynsk Hjemstavn
gøres for Indsamling og Offentliggørelse af Stof om Fyns Land og Folk,
bedes støtte dette Arbejde ved at deltage i Indsamlingen og ved at virke for
Maanedsskriftets Udbredelse. Hver ny Holder betyder en Støtte for
Maanedsskriftet og er med til at forlænge dets Levetid. Og hver
ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsamlingsarbejdet.
Brug de lange Aftener, der endnu er inde, til at optegne, hvad De selv
husker af Folkeminder, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og
send det til Fynsk Hjemstavn. Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjel
ser eller Rettelser til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner,
der hører hjemme i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
H. C. FRYDENDAHL.
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nhver,

ALT BOGBINDERARBEJDE
udføres smukt, solidt og billigt.

THOMAS NIELSENS BOGBINDERI - RYSLINGE
Telefon 16.

HansP.Lunde;
En Antologi.

Fraa vo fynske Fojeæjn.

Med Forfatterportrætler.

Vignetter af Holger Havrehed.

Pris: Kr. 2,75.

»Alt i alt en tiltalende og løfterig Samling Folkepoesi fra den 0, der, som Udgiveren skriver,
i »dobbelt Forstand er Danmarks Hjerteland«.«
(Af en Anmeldelse i »Den ny Litteratur«).
>. . . Og hermed være da denne Samling anbefalet paa det bedste i Haab om, at der med
Tiden vil følge flere efter.«
(I »Fyens Stiftstidende«.)
». . . den lille Bog vil have alle Betingelser for at finde en god Modtagelse hos alle ægte
Fynboer. Den er saa nydelig i hele sit Udstyr, trykt paa godt Papir og dertil med fint gen
givne Portrætter af samtlige Bidragydere, at den maa siges at være fortrinligt egnet til Jule- og
Festgave.«
(I »Fyns Tidende«).
«... Men først og fremmest henvender Bogen sig til Fynboerne. De vil kunne læse den
med den Genkendelsens Glæde, der i al Tilegnelse af Poesi er Prikken over i’et.«
(Carl C. Lassen i »Fyns Venstreblad«).

Danske Folkemaals Forlag. — Ved J. H. Schultzs Boghandel, København.
Læserne gøres opmærksom paa:

August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder. (Schønbergs Forlag. »Danmarks Folke
minder« Nr. 33.

1926.

Hyrdedrenge og Hyrdeliv.

Illustreret.

160 S.).

(Schultzs Forlag.

Byhyrder. (Schultzs Forlag. 1928.

1926.

167 S.).

160 S.).

Indeholder Oplysninger om gammel fynsk Kildedyrkelse
og fynsk Bondeliv.

DE FYNSKE ALPER
Digte af Laur. Nielsen med Tegninger og Akvareller af Holger Havrehed.
Ved sit smukke Indhold og kunstneriske Udstyr fortjener disse Digte at
blive hævdet i dansk Litteratur.
A. V. R. i »Folkets Selvstyre«.
Der er Stemning og Ide i disse Billeder ... Det er ikke udelukket, at der
her og der er noget, aer kunde friste en Tonekunstner, thi Rytmeforstaaelse
har Forfatteren, og han bygger sine Strofer op med god Sans for det melodiøse.
E. E. i »Modersmaalet«.
Begejstringen og Kærligheden er ægte. Holger Havreheds Tegninger gør
Samlingen til en rigtig statelig Bog.
e. 1. i »Kristeligt Dagblad«.
Henvendelse til Andelsbogtrykkeriet, Vindegade, Odense. — Pris 3 Kr.

SVENDBORG BYS HISTORIE
af Museumsinspektør Johannes Olsen
kan fremdeles faas gennem alle Boglader
: saa længe Oplaget strækker til. : : :
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

Hynsk
HjemsFaun

"Ui>giin>r :nn:rv5t?f'.ftf
ÆCIfripEnfraljl.

Indbo Id: P.larfen: Cspe Kirke. — tøel lange: fønfke'Plantenavne og folkeminder om Planter. —
ørmnar Knudfen: hvad var der i mads madfcnsKiflel — P. h. Hygaard: Om at „flirten ffiadpofe“.
— Kafmus hanfen: Sagn fra Øudme. — damle Sandfager.

1 hæfte.

April

1. flargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Fynsk Folkevid (se FH. Marts 1929).
et
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F. Schmidt, Højskolelærer Ejnar Skovrup, Kredslæge Peter Trautner, Høj
skolelærer Anders Uhrskov, Købmand J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg;
Kunstmaler Holger Havrehed, Kunstmaler Aage Jørgensen, Billedhugger
Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk, Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman
Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Des
uden er der lovet Støtte fra Dansk Folkemindesamling, Udvalg for
Folkemaal, Stednavneudvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

Rasmus Hansens Sagn fra Gudme, hvoraf de første findes i
dette Hæfte, vil senere blive fortsat i en Række Hæfter.
FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter kan
faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert Fjerdingaar. Til de Hol
dere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt fremdeles,
indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det tilsendte
Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn.

2. Aargang.

4. Hæfte.

April 1929.

Espe Kirke 1919.

ESPE KIRKE
EFTERLADT OPTEGNELSE AF LÆBER P. LARSEN

VED H. C.

Frydendahl1)

Kirke, som muligt er indviet til Døberen Johannes, til
hørte efter Reformationen Kongen; men d. 15. Nov. 1650
fik den rige Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm jus patronatus
til den og blev mod en kontant Indbetaling til Kongen Kirkens
Tiendeejer. I 1589 var der 40 Tiendeydere. I 1633 købte Jør
gen Brahe Halvdelen af Herregaarden Fjellebro i Herringe
spe

E

9 Afdøde Lærer Peder Larsen, Vantinge, gjorde et betydeligt Ar
bejde for Udredningen af Espe og Vantinge Sognes Historie. Da han
ved en pludselig Død d. 28. Januar 1927, kun 40 Aar gammel, blev af
brudt i hele sin rige Virksomhed, havde han foruden Artiklen »Et Hjem
i Vantinge« i »Svendborg Amt« 1924 (udg. 1925) kun naaet at faa nogle
Artikler trykt i forskellige Dagblade; men han efterlod sig en Del Op
tegnelser, Forarbejder til en paatænkt Beskrivelse af de to Sogne. Disse
Optegnelser har hans Enke med megen Velvilje stillet til Raadighed for
FH., og de vil efterhaanden blive trykt her. Da en Del af Stoffet er
Udkast og spredte Optegnelser, vil nogle Tilføjelser og nødvendige Ret
telser blive foretaget; men i alt væsentligt meddeles Optegnelserne i den
Skikkelse, hvori de foreligger fra Larsens Haand.
H. C. F.
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Sogn, 1648 den anden Halvdel, og allerede 1669 betegnes Espe
Kirke som hørende til Fjellebro, selv om Gaarden er kommet
paa andre Hænder. 1860 tilhørte Kirken Brahesminde og 1873
(maaske fra 1862) Stamhuset Egeskov, hvorfra den d. 1. Jan.
1919 overgik til Selveje. Til Kirkens Vedligeholdelse og Drift
henlagdes i alt 21500 Kr. Den aarlige Vedligeholdelse kapitali
seredes til 13250 Kr.; til Arbejder, der kunde tænkes, udført
inden længere Tid, blev henlagt 5250 Kr., og til fast Hovedstol
sattes 3000 Kr.
I 1862 havde Kirketiendeejeren følgende Indtægter af Espe
Kirke:
1) Korntiende: 45 Tdr. 2 Skp. 1{J Fdk. Rug, 46 Tdr. 2 Skp.
3f£ Fdk. Byg og 50 Tdr. 2 Skp. | Fdk. Havre, hvilket Korn be
taltes med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst.
2) Smaaredselstiende:
Skp. Byg af hver Td. Hartkorn (i
alt 221 Tdr. 1 Alb. Hartkorn), som ogsaa betaltes med Penge
efter Kapitelstakst.
3) Tiende af Lam og Kalve, hvilket i Gennemsnit af 10 Aar
havde givet 7 Rdl. 3 Mk. 1 Sk. aarlig.
Espe Kirke er temmelig stor og bestaar af Kor og Skib, Taarn
mod Vest og Vaabenhus mod Syd. Langhuset (Kor og Skib)
stammer egentlig fra den romanske Tid og byggedes af raa
Kampesten med tilhugne Hjørner. I den senere Middelalder er
Taarnet bygget til af raa Kampesten og store Munkesten med
overhvælvet Underrum. Omkring ved Midten af det 16. Aarhundrede nedbrød man det oprindelige Kor og Skib og rejste dem
igen af de gamle Materialer, og nu blev Kirken forsynet med
Hvælvinger. Omtrent samtidig tilføjedes Vaabenhuset af røde
Munkesten i uregelmæssigt Munkeskifte. Biskop Jakob Mad
sen skriver 1589 om Kirken1): »Templum tornet, tagt met Tegel.
2 Cloker. Huellinger 5«. Senere hen har Kirken været tækket
med Bly; thi 1805 fik den daværende Tiendeejer, Greve HolckWinterfeldt til Fjellebro, Kancelliets Tilladelse til at nedtage
et Stykke Blytag og lægge Sten i Stedet, og 1807 var der intet
Blytag tilbage. Nu er Kirken tækket med Tegl. En Tympanon
med glat Halvcirkelfelt, der en Tid laa som Tærskelsten foran
Vaabenhusets Dør, har nu i en Menneskealder siddet indmuret
i den udvendige Side af Vaabenhusets Vestmur.
0 A. Crone: Den tredie fyenske evangeliske Biskops, Mester JakobMadsens, Visitatsbog. Odense 1853. S. 273.
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1589 beskriver Jakob Madsen Altertavlen saaledes: »mit paa
S. Hans met Lambet, 1 Munch oc et andet paa den anden Side«.
Den nuværende Altertavle er et tarveligt (nogle sagkyndige siger:
værdifuldt) Maleri af Dankvart Dreyer fra 1846 og forestiller
Marias Bebudelse. Den smukke Kalk (Vægt 1 Pd.) er skænket
af Preben Brahe til Hvedholm og bærer følgende Indskrift:
»Preben Brahe Susane Gøe 1667« samt deres Vaaben. Midt paa
den smalle Del af Foden staar med fremhævede Bogstaver:

Espe Kirkes Indre 1928.

IHESUS. Paa Alteret staar foruden to Lysestager en syvarmet
Lysestage (Titusstage) af Malm, skænket 1916 af Pastor Fog.
1589 fandtes der iflg. Jakob Madsen »2 smaa Messing Stager.
2 Cober Stager«. Paa begge Sider af Alteret, hvor der en Aarrække indtil 1924 var et Træskillerum, var i 1862 ophængt
lange, røde Gardiner. I ældre Tid (1589) stod Døbefonten i den
vestre Ende af Kirken; men den er nu opstillet midt for Koret.
Den nuværende stammer fra 1920 og er en Kopi af den oprin
delige Granitfont, som nu findes i Egeskov Have; men den hviler
paa den gamle Fod, som i mange Aar har ligget i en Gaard i
Espe. I en Del Aar benyttedes en tarvelig, jernstøbt Døbefont.
Prædikestolen stod i 1589 »for Choret«; den nuværende staar i Syd
med Opgang fra Koret; den er fra Slutningen af det 17. Aar-
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hundrede og uden særlig Interesse. I Skibet findes et lille Kru
cifiks, vistnok fra Middelalderens Slutning. Et Maleri af Præsten
Hans Agerbek, malet af Poul Steffensen, blev ophængt
1921. Den 14. Juni 1918 indviedes et nyt Orgel, hvortil Pengene
blev givet frivilligt af Beboerne i Sognet. Orgelet er bygget af
M. Sørensen, Horsens, har 5 Stemmer og drives ved Elektricitet.
Det kostede 3765 Kr. foruden 600 Kr. til Motor og Blæser. Sam
tidig blev indlagt elektrisk Lys og bygget Pulpitur foran Taarnbuen, hvor Orgelet blev anbragt.
I Vaabenhuset blev der i 1922 ophængt en Tavle med Nav
nene paa Kirkens Præster siden Reformationen; den er skænket
af Gaardejer P. Larsen og Hustru. I Vaabenhuset er ogsaa ind
muret en Marmortavle med Navnene paa de Soldater fra Espe
Sogn, som faldt i Kampen for Fædrelandet i 1848—50 og 1864.
De faldne er: Peder Hansen, Underjæger ved 2. Forst. Jæger
korps 2. Komp. Nr. 115, født ved Fjellebro 1819, falden ved Isted
d. 25. Juli 1850, og Rasmus Pedersen, Menig ved 5. Regi
ments 6. Komp. Nr. 357, født i Findinge 1840, saaret i Kampen
paa Als d. 29. Juni 1864, død paa Flensborg Lazaret d. 12. Juli s. A.
I Taarnet findes to Klokker. Den ældste og største er ifølge
Indskrift paa den omstøbt Aar 1500. Ifølge Arkitekt Uld all s
Tydning1) lyder Indskriften, der er i Minuskier, saaledes: »Inomine domini anno domini md fvit ista campana refvsa tem
pore domini petri kåls«, (o: I Guds Navn, i Herrens Aar 1500
blev denne Klokke omstøbt i Hr. Peter Kais Tid). Uldall for
mener, at Peter Kais, naar Indskriften sammenholdes med
andre samtidige, kan betyde Sognepræstens Navn, og at det er
ganske udelukket, at Peter Kais kan have været en adelig Kirke
patron; thi i saa Fald vilde han have ladet sit Vaaben sætte
paa Klokken. To Mærker, der findes indskudt i Indskriften, lige
som el stort Mærke paa Klokkelegemet er Støbemærker, som godt
kendes fra ikke faa Klokker paa Fyn. Et tredie Mærke paa
Klokkelegemet synes at kunne betyde en Fiskekrog. Uldall om
taler Klokken sammen med seks andre paa Fyn, der er støbt
af ...... Mvnsson og en anden unævnt Støber«. 1689 fik
Kirken en ny Klokke, som blev indviet d. 20. Sept. »og ringed
Nat og Dag og stod sin Prøve«. Den nuværende mindre Klokke
bærer følgende Indskrift: »Gud alene Æren. Støbt af P. Petersen,
9 F. Uldall: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. Kbh. 1906. S. 215 f.
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Kjøbenhavn, Anno 1803«. Store Bededag, d. 11. Maj 1900, fejrede
Espe Menighed i Forbindelse med Gudstjenesten en Fest i An
ledning af den store Klokkes femhundredaarige Jubilæum. — I
Taarnet gemmes endnu den gamle Ligbaare, der bestaar af to
svære, seks Alen lange Stænger, forbundet med fire Jernkæder,
hvorpaa Kisten sattes.
Kirken havde i 1589 to Lader. Biskop Jakob Madsen skriver
i sin Visitalsbog: »Laden passelige god, leies bort; 1 ond; thi
der er 2 Lader til«. Om Kiikegaarden skriver han: »Kirkegorden oc Mur aff Camp«.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

BREGNER (Filices). Det Forhold, at man ikke ser’Blomster
hos Bregnerne, kan maaske have bidraget til at skabe de mange
overtroiske Forestillinger, som findes om dem. Man tillagde dem
den Egenskab at blomstre St. Hansnat, samt at Frøet gjorde
synsk, medens man selv blev usynlig for andre, naar man havde
del paa sig. Bregnernes Formeringsmiddel, Sporerne, sidder som
bekendt i Sporehuse, der igen er samlede i Sporehobe, oftest paa
Bagsiden af Bladene. Hos Mangeløvarterne er disse Sporehobe
tit meget iøjnefaldende, og denne Bregneslægts Arter kaldes
paa Fyn Fregner (AA. 1885 S. 2), maaske med nogen Tanke
paa de runde Sporehobe, der i Størrelse og Farve ligner Freg
ner; men Ordet kan ogsaa simpelthen være en Fordrejning af
Bregne. Selve Navnet Bregne betegner for øvrigt paa Fyn
særlig vor største Bregneart: ørnebregnen (Pteridium aquilinuin).
Paa Vestfyn er Bræ(njne nærmest almindelig mangeløv (Dryopieris filix mas) (MK.). Sjældent vildtvoksende, men hyppig i Ha
verne er strudsvinge (Slruthiopteris germanica), som kaldes
Kurve bregne (Handelsgartner H. Suhr 1912 og HCF. 1928) og
Kræmmerhusbregne efter den regelmæssige Maade, Bladene
er ordnet paa. Flere af Bregnerne har været og er vel til Dels
endnu officinelle, saaledes f. Eks. Mangeløv. Dennes underjor
diske Stængel kaldes St. Hansrod, og i pulveriseret Tilstand
forlanges den somme Tider fra Apolhekerne som Bremerpulver, et Ord, som maaske oprindelig er: Bregnepulver. Stæng-
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len hos engelsød (Polypodium vulgare), som ligeledes har været
anvendt i Medicinen, kaldes Skærsøde (EAP. 1891 S. 59); ogsaa Bregnen venushaar (Adianlum capillus Veneris) bruges me
dicinsk; den forlanges paa Fyn af og til under Navnet Dragon
sa belurt. Endvidere skal bemærkes, at Bregnerne ogsaa kaldes
Loppeurter; de brugtes tidligere i tørret Tilstand til at komme
i Dynerne imod Utøj (SF. i FT. 6/e 1926).
BROMBÆR (Rubus). Navnet Brombær dækker over hele
Slægten, men kan ogsaa betegne de sortfrugtede Arter eller endnu
snævrere Arten R. plicatus. Formen B rem bær, som kendes
allerede hos Turson 1551, findes endnu paa Fyn (Schiøtz hos
HJT. 1867 S. 207) og Bræm bær (Veslfyn, MK.), medens Bram 
bær nævnes i J. N. Lange: Topographie over Langeland 1830.
Arten R. cæsius (korbær) kaldes meget almindelig Blåbær,
saaledes paa Langeland (sidstnævnte Kilde) og paa Avernakø
(PAJP. 1923). Brombær kaldes sine Steder paa Fyn Skræmmetorn (Sk. XII 1889 S. 27) og Skræmetorn (FF. 1894 S. 14),
endvidere Kærlighedstorne (HJT. 1870 S. 363 og Assens, ER.
1866—78) og Rivetorn (Sk. XII 1889 S. 27). Navnene Bremermose, Bremerhauge i V. Aaby og Bremerhus i Hunstrup samt
Bremerrøgel mener L. Bøttiger (SA. 1923 S. 265) skylder Brom
bærkrat deres Oprindelse.
BRUDELYS (Butomus umbellatus): Flæg (SF. i FT. 6/e 1926).
Se om dette Navn under iris.
BRUNROD (Scrophularia nodosa): Døvnælde (SF. i FT. 6A
1926) er et Navn, den jo maa dele med andre Urter, der i Vækst
og Udseende ligner Nælden, men ikke brænder.
BUKKAR, se skovmærke.
BUKKEBLAD (Menyanthes trifoliata). Dens overordentlig bitre
Blade er bleven benyttede i Medicinen, navnlig mod Skørbug,
Feber o. desl. JWH. nævner 1806, at man i Davinge brugte
Bladene som Surrogat for Humle; CGR., som (1800) ogsaa næv
ner denne Brug af Plantens Dele (Blade og Rod), fortæller, at
4 Lod af Roden brugtes for 1 Pd. Humle, et tydeligt Bevis for,
hvor virksomt Bitterstoffet i Planten maa være. Paa Hinsholm
har man endnu for et Par Menneskealdre siden brugt Bladene
i Stedet for Humle (PeL. i FH. 1928 S. 188).
BUKKETORN (Lycium barbarum). Denne udmærkede Hegns
plante er særdeles vel kendt paa Fyn, hvor den har faaet for
holdsvis mange Navne. Den kaldes Bukketun (Vestfyn, MK.),
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men vistnok almindeligere Sandtorn (Avernakø, PAJP. 1921;
Sydfyn, VM. og HJT. 1870 S. 317; Lyø, HCF. 1928; Ærø, LPL.;
Vindinge, NPJP.; FH. 1928 S. 114) eller udtalt Sanjtun (Birk
holm, CJ.). Dernæst hedder den Flanetorn (ER. hos HJT.
1870 S. 362) og Flåntorn (PoL. 1917), Tysk Torn (Nordfyn,
JAHB. 1843 S. 280) og Lybækkertorn (SF. i FT. 7/7 1927)
samt paa Ærø Ulve torn (JRH. 1834 S. 235). Endelig har man
Ly svien (SF. i FT. 7/7 1927), der sandsynligvis er en Fordrejelse
af det latinske Navn Lycium eller maaske Sammenblanding af
dette Navn med Pil (Vie), som Bukketorn til en vis Grad kan
ligne. Bærrene af Bukketorn anses paa Birkholm for at være
giftige, medens Bladene sine Steder gives til Høns, saaledes ved
Nakkebølle, efter hvad Ingeniør J. Mika meddeler.
BUKSBOM (Buxus sempervirens), der bruges saa meget til
Ligkranse og til at strø paa Ligtogets Vej samt til at plante
omkring Rabatter o. 1., har ingen særlige Navne paa Fyn udover
de dialektiske Udtaleformer: Bøsbom (Birkholm, CJ.) og Busbåm (Vestfyn, MK.).
BULMEURT (Hyoscyamus niger). Skønt Folket har forlenet
den med mange Navne, dels møntet paa dens Blomsters og
Frugters Udseende, dels paa dens giftige Egenskaber, synes der
udover det dialektiske Bulmeyvrt (Vestfyn, MK. 1928) kun at
eksistere to særlig fynske Navne, som begge to er knyttede til
Drogen Semen Hyoscyami, d. v. s. Bulmeurtfrø, som forhandles
fra Apothekerne. Disse Navne er H un d etu n gefrø (EAP. 1891
S. 32) og H undetandsfrø (PH. 1927 S. 47); det første er uden
Tvivl Forvanskning af det sidste, thi Planten har jo intet med
Hundetunge at skalle, der jo ogsaa er en Lægeplante, men hører
til en hel anden Familie end Bulmeurt. I Forbindelse med Nav
net Hundetand kan anføres, at Planten ogsaa hedder Horsetænder, et saare gammelt og i Litteraturen ofte anført Navn.
Muligen har de store Bægertænder først givet Anledning til de
Navne, som har Forbindelse med Tand, og de gamle har i dette
Lighedsforhold set et Fingerpeg til at benytte Planten mod Tand
smerter, ligesom de fandt paa at bruge Planter med stenhaarde
Frø som Middel mod Stensmerter o. s. v. Sikkert er det, at
dens Frø har fundet rig Anvendelse som Middel mod Tandpine,
og her har man maaske for en Gangs Skyld grebet rigtigt i at
følge det formodede Fingerpeg; thi det er jo ikke utænkeligt, at
denne giftige, med Tobakken beslægtede Plante er i Stand til at
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virke dulmende paa Smerter. Af fynske Anvisninger i den an
førte Retning skal der henføres til, hvad der staar i et gammelt
Haandskrift: At naar en Blanding af Bilsam-Saft og Arnum
vicom smøres paa en »slem Tand«, saa falder den ud uden
Smerte (ETK. 1922 S. 254). Bilsam-Saft er netop Bulmeurt-Saft;
paa Tysk hedder Bulmeurt: Bilsenkraut. Vi linder videre
følgende: »Man tager Bulmeurtfrø . . . blander det med Tobak,
og ryger det, hvorved Pinen stilles«. En »klog Kone« anbefalede
følgende Fremgangsmaade som »ufejlbarlig«: »Tag Bulmeurtens
Frø, læg det paa en Jernplade over Gløder og indsug Røgen i
Munden igjennem en Tragt« (AA. 1885 S. 174). Om Munkene
paa Holmekloster (nu Brahe-Trolleborg) og Nonnerne i et Kloster,
som ifølge Sagn skal have ligget ved Klosterhus i Krarup Sogn,
fortælles: »... at en underjordisk Gang førte fra Munke- til
Nonneklosteret, saa det undertiden hændte, at en Nonne kunde
blive frugtsommelig. Naar saadant skete, sørgede man i Regelen
for at skaffe den faldne Nonne bort paa en eller anden Maade.
Paa mangfoldige gamle Byggepladser gror der endnu Bulmeurter.
Det er en almindelig Tro, at disse Bulmeurter bleve indførte
her i Landet, for at de ved deres giftige Uddunstning skulde
fremkalde Døden, naar de om Natten kastedes ind i en lukket
Alkove« (NRS. 1870 S. 20).
BURRE (Arctium, ogsaa kaldet Lappa). Befolkningen skelner
næppe mellem vore 4 danske Arter; de Navne, som anføres her,
sættes derfor som Fællesnavne, selv om de i Kilderne maatte
være angivet for en bestemt Art; paa Birkholm kaldes den Bøer,
medens den vestfynske Udtale af Navnet er Bårre for Blomslerhovederne og Bårreskræppe tor Planten. Ligesom i flere
andre Egne af Landet kaldes den Tordenskræppe (Sk. XII
1889 S. 26), medens den tørrede Rod, som forhandles paa Apothekerne, kaldes Skræpperod (EAP. 1891 S. 60). Bekendt er
Burren som Kampmiddel hos den muntre Ungdom; paa Grund
af de hagekrummede Spidser paa Kurvedækket hager Kurvene
sig let fast i Klæder eller Haar. CJ. fortæller: »I min Barndom
samlede vi Bøer og brugte dem til at lege Politi, Postbud,
Brandmand med. De kunde jo nemlig sidde fast paa Tøjet som
Knapper og skulde vel illustrere disse Mænds store og blanke
Knapper«. Paa Fyn har man Taiemaaden: »Du har nok faaet
Borreskav« til dem, i hvis Klæder hænger Burrer (Sk. XII 1889
S. 26); endvidere: »Ha(n) hi(ng)er ij som en Bårre« om en, man
har vanskeligt ved at slippe af med (Vestfyn, MK.).
(fortsættes)
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HVAD VAR DER I MADS MADSENS KISTE?
ET TILLÆG TIL »KÆRLIGHED UDEN STRØMPER«
AF REDAKTØR, CAND. MAG. GUNNAR KNUDSEN

ra Fru Marthine Agathe Hansen, Christiansm inde
JL pr. Guldbjærg, har jeg faaet tilsendt en gammel Opskrift at
en Vise; Opskriften er slidt af hyppig Brug og ser ud til at være
mindst 50 Aar gammel; den hidrører fra en gammel Kone paa
Egnen, og den stammer fra hendes unge Dage. En anden gam
mel Kone, den 96-aarige Frederikke Larsen, Storkenhøj
pr. Bogense, kan endnu synge Visen og har fortalt lidt om, at
denne i sin Tid har været trykt i en Sangbog eller Visebog, som
kunde købes i 1840’erne, og at Visen blev sunget meget i Aarene
før Krigen 1848—50. Arkivar Grüner Nielsen ved Dansk
Folkemindesamling kender iøvrigt meget vel denne Vise, saavel
gennem trykt som haandskreven Overlevering. Det er altsaa
ikke noget nyt og ukendt, der her skal gengives, men et inter
essant Minde fra den Tid, da Wessel var »moderne«.
Visen har endogsaa været brugt som Dansetekst; en Melodi
til den er trykt i H. Grüner Nielsen: Folkelig Vals, som
Nr. 60; den hidrører fra Fanø. Udgiveren oplyser, at Teksten
til denne Melodi hører til en landskendt Vise om Hans [o. Mads]
Madsens Kiste, trykt som Flyveblad, bl. a. Triblers Enke Nr. 467
»af Forfatteren til: »Om Hundrede Aar««, d. v. s. Søeborg. — Om
denne Forfatter skal jeg meddele et Par Oplysninger.
Carl Søeborg (1775 — 1852), Søn af Teaterkasserer Niels
Søeborg, var Landinspektør, men havde aabenbart fra Faderen
arvet Teaterinteresser, idet han en Tid var Skuespiller i Odense
og ogsaa optraadte som Gæst paa det kgl. Teater en enkelt Gang
i 1802, men i 1805 besluttede han at vende tilbage til sin egent
lige Stilling og fik Ansættelse ved Matrikulsvæsenet. Han udgav
3 Bd. Skuespil og blandede Digte, Kbh. og Odense 1817
—38, Skjemte-Digte eller comiske Fortællinger, Kbh.
1831, og forskelligt andet, deriblandt talrige Viser, Prologer og
Sange. I 1820 blev han gift med Augusta Iversen, yngste
Datter af Bogtrykker C hr. H. Iversen i Odense, men Samlivet
mellem Bogtrykkerdatteren og den poetiske Landinspektør blev
dog ikke livsvarigt, uvist af hvilken Grund, for det endte med
Separation. Men stærk Tilknytning til Fyn har Søeborg dog haft
saavel gennem sin Skuespillertid i Odense som ved sit Ægteskab.
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Visen, der er trykt i I. Bind af Søeborgs Skuespil og blan
dede Digte (1817), er blevet udbredt gennem Flyveblade, og
atter gennem Afskrifter; den her meddelte Tekst er næppe Af
skrift paa første Haand, og den indeholder saaledes en Række
uvæsentlige Ændringer fra den oprindelige Tekst, men da den
stammer fra Fyn, kan den maaske alligevel have nogen Interesse
for et fynsk Hjemstavnstidsskrift. Den meddeles bogstavret, med
enkelte nødvendige Rettelser.
Wessels Tragedie »Kærlighed uden Strømper« indeholder som
bekendt i tredie Akt en morsom Scene, hvor Mads og Jesper
undersøger Mads’es Kiste for at komme til Klarhed over, om
Skrædderen Johan virkelig har hentet sine Strømper derfra;
Undersøgelsen er meget grundig, idet Kistens Indhold revideres
i Henhold til en skreven Fortegnelse: Fem Knapper til en Trøje
— En Synaal uden Øje — Et brunrødt Syleskaft — En gammel
Strimmel Taft o. s. v.; men det er kun Indholdet af Læddiken,
Digteren meddeler, og den her gengivne Vise er derfor et Forsøg
paa udfylde, hvad Digteren har forsømt, nemlig at bringe en
Registratur af selve Kistens brogede Indhold, saavidt muligt i
Tragediens Stil. Den giver et levende Indtryk af, hvad en af de
gamle bredbugede Kister kunde rumme, der nævnes mange in
teressante Inventariegenstande, som tilhører Datidens Kulturkreds,
men usandsynligt forekommer det dog, at der mellem de fine
Sager fandtes saa meget Skrammel og ligefrem modbydelige Ting,
som muggen Halm og ugarvet Kalveskind; det maa sikkert be
tragtes som Morsomheder fra Forfatterens Side. Men iøvrigt
indeholder Visen ingen Vanskeligheder for Forstaaelsen, og be
høver ingen særlig Forklaring.
Der levede en herlig Mand,
Han lever end i Minde.
Hans Vers, saalenge synges kan,
Vil stedse muntre Sindet.
Og Herman Vessel Manden hed,
Der mored mange Gange
Ved Strømpeløse Kjærlighed
Og ved de muntre Sange.

Og hvo har ei beskrevet hørt
Udførlig 1) ved en Liste,

Hvad Vessels Lune havde ført
Udi Mads Madssens Kiste.
Dog Lædiken det ene blev
Han dengang os betroede;
Hvad Indholt Kisten sig tilskrev,
Det lod sig selv formode.
Selv Kisten var af Flamme Alm2)
Fra salig Faster Arvedt.
Paa Bunden laa lidt muggen
Halm,

i) rett. fra Ord forlig, 2) d. v. s. Elmetræ, hvis Aarenet danner flammeagtige Tegninger.
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Et Kalveskind, ei garvet.
Og Laaget var paa langs og tvers
Med Løvværk deilig siret,
Med Gudelige Tankevers,
Fra Salomon udspiret.
I Kisten fandtes af Verdi
Et Strømpeskaft med Knapper,
En Æske med lidt Skramleri,
En Posefuld af Lapper,
Et Pukkebrædt1) paa fire Ben,
Et Stykke af en Raaber,
Et Fyrtøi uden Staal og Sten,
En Flaske Mavedraaber.
En Brøstdug, som helt foret var
Med Skind af sorte Bukser,
Dernæst en Spænde-Bibel var,
Et nye par2) Skjækkes Bukser.
Ig) Buksefikken indsvøbt laa
En Ærmeknap, to Hægter,
En Stump Tobak, brugt som
en Skraa,
Et Gravskrift om Jens Vægter.

En Kofte af moderne Sving
Af Mørkerødt Manschester,
Et grønne Stoffes Kassekin4),
Portræt af Dronning Ester.
En Stok, hvis Knap af Perlemor
Man ved har kostet meget,
Et Silhuet5) af Gretemor
Klemt ved Mads Madssens eget.

Et gammelt klinket Tinlaags
Krus,
Et Par umage Spænder,
En Skindpung brugelig til Snus,
Tre store Vildsvins Tænder,
En Klogkjæp6) og en Vindepind,
En Vadmels Vest med Bordter,
En Hue af et Ræveskind,
En Halsklud og fem Skjorter.
Et deiligt lille Indlagt Skrin,
H vori der fantes meget,
En Præken skrevet paa Latin,
Et Bindebrev fra Mette,
Et Sølvgraveret Lugteæg,
En blaa Baldyret Vante,
Et Kalvekryds med mange Læk,
En Vise om Per Gante.

EnPrenteKronikomNielsKlim 7),
Lidt Stoppegarn, ei vundet,
Et Nytaars Vers paa rare Rim,
Af Jesper selv opfundet8),
En Prøve af en Vergarns Vest,
En Hummerklo, en Daase,
Et Pulver, brugelig for Pest,
En Skralle af en Kraase.

Endvidere i Kisten var
Tre Trøier, nylig vendte,
Og Magen til det Strømpepar,
Man ved, Johan nok kjendte.

Frederikke Larsen oplyser, at det var et Bræt til at skære Tobak
paa. Fra anden Side har jeg erfaret, at det er Navn paa et gammelt
Brætspil. 2) rett. fra paa. Skjækkes er en Slags Tøj. 3) rett. fra Et.
4) d. v. s. Slaabrok. 5) rett. fra Inlæg ført. 6) Frederikke Larsen mener,
at det skal være en Kløkæp, en Kæp, som Folk i gammel Tid brugte
til at klø sig med; naar de fik Kløe paa Ryggen, stak de Kæppen ned
fra oven og kløede sig. 7) rett. fra Klin. 8) rett. fra offundet.
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Beskjeden der ved Siden laa
Et Skudsmaal med Atester,
Et Billed med vor Herre paa
Samt nogle Jøde1) Præster.
Et Brandskildt, brugt ved Ilde
brand,
En Messing Tyvelykte.
Dog beder jeg hver2) ærlig Mand
Ei klikke Madsses Røgte.
En Krumkam og en Støvleknægt,
Et Bundt Gittringe3) Strenge,

En Liste paa Mads Madsens
Slægt,
En Æske Regne4) Penge.

At mer man ei i Kisten saa,
Man vistnok maa beklage,
Thi selv mod Lædiken den maa
I Verd gaa langt tilbage.
Tak gode Vessel i din Grav,
Vi huldt dit Minde Priser.
Tak for hver Glæde, du os gav,
For dine muntre Viser.

Ved Sammenligning mellem denne folkelige Tekst og Forfat
terens Originaltryk finder man, foruden mindre Ændringer, ogsaa et Par Ting, der giver anden Mening. Saaledes har vor
Tekst: »En Brøstdug. som helt foret var med Skind af sorte
Bukser«, men Originaltrykket har Luxer, en tysk Form af
Dyrenavnet Los. Vor Tekst: »Dernæst en Spænde-Bibel var«;
Orig. har rar, »sjælden«. Vor Tekst: »Et Silhuet af Gretemor
klemt ved« o. s. v.; Orig. har Grethenoer og kliint. »Git
tringe Strenge« hedder i Orig. Zitrinkestrænge. Endelig næv
ner vor Tekst »Et Gravskrift om Jens Vægter«; her har Orig.
kun en Vægter. Men i det store og hele er Afvigelserne ikke
betydelige.

OM AT »SKÆRE EN MADPOSE«
AF REDAKTØR P. H. NYGAARD, ODENSE

vil mange kende et Udtryk som: »Han forstaar
at skære en Madpose«, men det er vistnok kun en mindre
Part, som ved, hvorfra dette Udtryk har sin Oprindelse.
Det skriver sig fra den Tid, da det var tilladt unge Karle,
der skulde indkaldes til Militærtjeneste, at »stille for sig«, altsaa
at lade en anden træde i Stedet. De, der overtog dette Hverv,
kaldtes »Stillingsmænd«, og de paatog sig naturligvis ikke gratis
en saadan ekstra Indkaldelse, og var der Udsigt til Krig, blev
Vederlaget saa meget større. Dette Vederlag bestod som Regel
tvivlsomt

U

x) rett, fra Jode. 2) rett. fra vær. 3) antagelig Githar. 4) rett. fra Vegne.
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dels af en kontant Sum og dels af Naturalier, de sidste at le
vere aarligt i et vist Aaremaal efter nærmere Aftale. Og det er
samtlige disse Ydelser, man populært betegnede som en »Mad
pose«, hvis Indhold Stillingsmanden naturligvis var interesseret
i at faa »skaaret saa godt til« som paa nogen Maade muligt.
Deraf kom altsaa Udtrykket om have Forstand paa sligt.
For ca. 40 Aar siden fik jeg hos en fynsk Veteran fra Tiden
omkring 64-Krigen en Fortegnelse over, hvad den »Madpose«,
som han kendte bedst, indeholdt eller dog omfattede. Og da
Fortegnelsen ikke er uden en vis Interesse, skal jeg her anføre
dette Minde fra en svunden Tid.
Den paagældende Stillingsmand fik tilskrevet’ og sikret føl
gende Ydelser: 500 Rigsdaler (1000 Kr.) een Gang for alle. Og
dernæst aarligt i 16 Aar: 18 Pd. Smør, 1 Sødmælksost til 12
Pd., 1 Surmælksost til 12 Pd., 2 røgede Lammelaar, 2 røgede
Pølser, 1 Lispund (16 Pd.) Flæsk, 1 Hvedebrød. 1 Sigtebrød,
1 Skjorte, 1 Par Strømper. Og endelig et Anker 01 i Tjenestetiden.
Man kan godt mene, at navnlig hvad Brød, Skjorte og Strøm
per angaar, har den paagældende Stillingsmand været meget
beskeden, men her maa jo erindres, at medens Tjenestetiden
kunde træffe til at blive forholdsvis kort, skulde den aarlige
Vareydelse gælde i 16 Aar. I det hele betød i hine Dage en
»Madpose« som den her omhandlede saare meget for en ube
midlet Karl. Og som Regel var baade Yder og Nyder godt tjent
med, at Vederlaget bestod dels i kontante Penge og dels i Varer.

SAGN FRA GUDME
JEG HØRTE FORTÆLLE I MIN BARNDOM
AF FRISKOLELÆRER RASMUS HANSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER
MODTAGET FRA HANS SØN, BRYGGER CIIR. HANSEN, TVED

1.
Gudme Sø er forvaret en heel Deel, baade Sølv og Guld og
hele Penge. (Sølvpenge kaldtes i min Barndom hele Penge
i Modsætning til Papirspengene, der bleve anseet for noget halvt
upaalideligt Tøi). Der skal igjennem det klare Vand være seet
baade Kjedler og Vogne fulde. Og der har det staaet siden
Svenskerne var her. Kjedlerne har nok ellers tilhørt ham paa
Gaarden (Broholm), han hed Skeel. Vognene derimod var sunkne

I
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for Svenskerne da de vilde kjøre over Isen med dem. Broholms
manden har sunket sine med Villie for at Svenskerne ikke skulde
faa Fingre i dem for de vare slemme. Nu vil somme sige, det
er sært, alt dette bliver siddende i Søen saalænge, men de veed
god Besked; der har været forsøgt paa at faa det op mange
Gange, men det er svært at flytte, hvad der har sidt i Dybet
saamange Snese Aar, og, Gud veed, i hvad Navn det er sat der.
Engang havde Folk fra Byen nær faaet en stor Kjedel af en
grumme Vægt op, ja, de havde faaet ham heelt ovenfor Vandet;
men saa siger den ene i sin Glæde: Nu har vi ham! Og, ligestrax sank han (Kjedelen) igjen endnu dybere ned. Saa det er
tydeligt, det skal idetmindste ske tiende. Det skal jo det meste
af saadant noget.
2.
Omkring paa Marker og i Skove sees tit Lys brænde ved
Nattetider. Mange Steder staar de over Penge eller andre gode
Sager, der er gjemt i gamle Dage. Men mangen Gang er det
og Troldene, der tænde dem, for at narre Folk med dem. I
denne Sag faaer Folk bedst Vished, hvis de, naar de seer et saa
dant Lys, vil gaa hen og sætte deres høire Træsko lige paa
Stedet. Er det Pusleri, flytter Lyset sig strax et andet Steds hen;
men bliver det staaende, skal Folk lade Træskoen staa, og saa
hente deres Værktøi. Det er ogsaa nødvendigt, at det skeer tiende.
Engang havde en Mand givet sig i Færd med Gravning. Han
fandt ogsaa en stor Malmgryde, der var fyldt med noget, han
mente var Kul, og, som han derfor i Ærgrelse rystede ud, og
gik saa hjem med Gryden. Men næste Dag betragtede han Gry
den nøiere, og saa, der sad en lille Klump i Bunden, og det var
det blanke Sølv. Han tænkte saa, det var Sølv alt det, han
rystede ud, men da han ledte efter det, var det borte. Han
maatte saa trøste sig med det han fik. Gryden var, efter Folke
snak, i Gaarden i min Barndom; og det var den første Malm
gryde, der var i Gudme By. Af Sølvet fik Mandens Kone og
Døtre Ringe til deres Ører, og han selv fik Spænder til sine Sko.

3.
En anden Mand, der bedte med sine Heste om Natten, fik
ogsaa et Lys at see. Det var nede i Skjelmose, men han løb
Hosesokket til Byes efter Spade og Skovl. Efter Folkemening
fandt han ikke saa lidt; og saameget er vist, at han efter den
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Tid altid havde Penge i Hundreviis i sine Lommer, hvor han
gik eller stod, og endda, efter sin egen Snak, et jernbundet Skrin
fuldt hjemme. Med Sikkerhed fik dog aldrig nogen at vide, hvordan
[han] var kommen til Pengene. Men altid, naar han fik en Taar,
paastod han, at han havde faaet dem den Nat, han bedte med
Heste.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
SKÆMTEORD OM MAD OG DRIKKE

Stræb nu og giv jer Stunder og spis!
Spis nu; det er Skidt, I æder!
Værsgo og tag noget Brød til Kaffen eller Kaffen eneste, lige
som I selv vil!
Stærk Kaffe kaldes »Jordemoderkaffe« eller »en Draabe lige
inde ved Posen«.
Om tynd Kaffe hedder det, dog ikke i den trakterendes Paa
hør: »Bare de dog vilde lade være med at skidte Vandet!« eller:
»Den skulde hænges over et Gærde og rinde af«.
Du skal faa en Skilling til sødt 01 Juleaften.
Mave, Mave,
ku du ta,
sikke Dave
du ku ha!
Somti æ vor Moer vre,
å somti æ hun ette,
somti får vi Smør i Grø,
å somti får vi ette.
Fra Faaborg omkr. 1860. F. F. M. Jacobsen, pens. Lærer, Ringe1).
GAMLE VESTFYNSKE BØRNELEGE FRA MIN SKOLETID

1. Hvem skal »staa«?
Naar der ved Leg skulde udpeges en til at »staa« eller fange,
stillede Deltagerne sig op i en Kreds; en gik ind i Kredsen og talte:
Siden nærværende Bidrag er sendt til Trykkeriet, er Jacobsen
afgaaet ved Døden. Jeg modtog i Fjor en Del Optegnelser fra ham til
FH. Nogle af dem er indgaaet i Axel Langes Afhandling Fynske
Plantenavne og Folkeminder om Planter. Flere af dem vil
senere paa anden Maade blive optaget i FH. Jacobsen er omtalt i Poul
sen og Benthin: Lærerne og Samfundet. III. 1913. S. 76 f.
H. C. F.
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Æj’n — tow’ — towrtøn —
tråj’ — trætøn — fjowrtøn —
fæ’m — fæmtøn — såj-støn —
siw’ — sytøn — atøn —
nij’ — nitøn — ti-øw —
skalø'vipøn — skåle1 vap^øn —
dä 'slap 011.

2. Høg efter Höne.
Naar Høg og Höne er udpeget, stiller alle »Kyllingerne« sig
op i Række bag Honen; Høgen stiller sig lige overfor og begynder:

Høg: Je skra-wør, je skra-wør.
Höne: Va skra-wør du ætør?
Høg: Ætør øn gamøl, rustøn Syjnåw’l.
Höne: Va ve du bry-øw dæ(n) Syjnåw’l te?
Høg: Te å bojø mi(n) Hajøkje’øl1) mæ.
Höne: Va ve du ha dæ(n) Hajøkje’øl te?
Høg: Te å ko-øw min- Kjyli(ng)ør ij’.
Höne: Hu ska du ha di Kjyli(ng)ør fråw’?
Høg: Frå dej, mi(n) Na-bu.
Höne: Hu manø Kjyli(ng)ør ve du ha?
Høg: (JLlø dæm, je kå nåw’.
Höne: Du få vårkøn så manø æ-ø så manø
æ-ø så manø (viser ved Tegn), du få alør
i æjnøstø.
Høg: De ska vi nupøs å’m.
Höne: De ska vi tupøs å’m.
Saa begynder Legen. Honen søger bestandig at være mellem
Høgen og Kyllingerne; Høgen maa kun tage een Kylling ad
Gangen og bestandig bagfra.

3. Veje Saltebrød.
Vå-ø, vå-ø Saltøbroj’,
i Må-øn ska du ligø doj’.
Ve du på Howø æ-ø på Bæj’n?
Blev brugt ved en Leg, der nærmest lignede »Himmelspræt«.
Fra Ørsted Sogn. Ved M. Kristiansen.

i) Hedekedel, den store Bryggerskedel.

2. TILLÆG TIL
FORELØBIG LISTE OVER FORKORTELSER
FOR LITTERATUR OG MEDDELERE TIL

Axel Lange:
FYNSKE PLANTENAVNE OG FOLKEMINDER OM PLANTER.

ETK. = Evald Tang Kristensen: Gamle Raad for Sygdomme hos Mennesket.
Viborg 1922.
VM.
= Vilh. Madsen, Landmand, Ulbølle. Skr. Medd.
NRS. = Niels Rasmussen Søkilde: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn. Kbh. 1870.

SAGN OG TRO OM STEN I FYNS STIFT
August F. Schmidts Artikel fremkom, havde der i FH. været med
delt et Par Sagn om Sten, optegnede af Olaf Andersen og Frode
Bendixen, og siden har Johannes Olsen meddelt Oplysninger om Drage
stenen i Svenborg. I Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens
Amter 1926 har August F. Schmidt skrevet en tilsvarende Artikel om Sten i
disse Amter.
Er der ikke flere af Læserne, der kan meddele Stof af
denne Art? Saavel yderligere Oplysninger om de omtalte Sten som Op
lysninger om Sten, der endnu ikke findes Litteratur om, modtages med me
gen Tak. Det vilde være værdifuldt at faa dette særlige Omraade inden for
vore Folkeminder saa grundigt belyst som muligt for den fynske Øgruppes
Vedkommende.
H. C. F.
ør

F

TIL HOLDERNE
der føler sig tiltalt af det Arbejde, der gennem Fynsk Hjemstavn
gøres for Indsamling og Offentliggørelse af Stof om Fyns Land og Folk,
bedes støtte dette Arbejde ved at deltage i Indsamlingen og ved at virke for
Maanedsskriftets Udbredelse. Hver ny Holder betyder en Støtte for
Maanedsskriftet og er med til at forlænge dets Levetid. Og hver
ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsamlingsarbejdet.
Brug Aftenerne, før Sommeren kommer, til at optegne, hvad De selv
husker af Folkeminder, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og
send det til Fynsk Hjemstavn. Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjel
ser eller Rettelser til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner,
der hører hjemme i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
Tænk paa, at hvad der i dette Aar kan optegnes, maaske næste
Aar er glemt eller gaaet i Graven med gamle Mennesker! Lad det
da ikke blive for sent!
jj. C. FRYDENDAHL.
nhver,

E

ALT BOGBINDERARBEJDE
udføres smukt, solidt og billigt.

THOMAS NIELSENS BOGBINDERI - RYSLINGE
Telefon 16.

HansP.Lunde:

Fraa vo fynske Fojeæjn.

En Antologi. Med Forfatterportrætter. Vignetter af Holger Havrehed. Pris: Kr. 2,75.

»Alt i alt en tiltalende og løfterig Samling Folkepoesi fra den 0, der, som
Udgiveren skriver, i »dobbelt Forstand er Danmarks Hjerteland«.«
(Af en Anmeldelse i »Den nye Litteratur«).
». . . Og hermed være da denne Samling anbefalet paa det bedste i Haab
om, at der med Tiden vil følge flere efter.«
(I »Fyens Stiftstidende«).
». . . den lille Bog vil have alle Betingelser for at finde en god Modta
gelse hos alle ægte Fynboer. Den er saa nydelig i hele sit Udstyr, trykt paa
godt Papir og dertil med fint gengivne Portrætter af samtlige Bidragydere,
at den maa siges at være fortrinligt egnet til Jule- og Festgave.«
(I »Fyns Tidende«).
». . . Men først og fremmest henvender Bogen sig til Fynboerne. De vil
kunne læse den med den Genkendelsens Glæde, der i al Tilegnelse af Poesi
er Prikken over i’et«.
(Carl C. Larsen i »Fyns Venstreblad«).
Danske Folkemaals Forlag. — Ved J. H. Schultzs Boghandel, København.
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Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 32 Kr.
»Christine Reimers »Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« bør nævnes
med den største Ros, baaren som den er af den mest levende Kærlighed til
og Forstaaelse af de gamle Minder. Skønt det er nordfynske Bønder, der er
skildret, faar vi et stærkt Indtryk af, at det er danske Bønder i Slægt med
Fædrelandets Odelsgrund. — Denne Bog egner sig udmærket til at vække
Kærlighed til vore mange historiske Minder, baade de lyse og de tunge. Det
bidrager mere, end vi aner, til at gøre vort Folk stærkt og sundt at høre om,
hvad stort og godt vore Fædre har udrettet, og hvor de har feilet«.
Udtog af et Foredrag »Historiske Minder«, holdt af
Højskoleforstander Th. Dissing. Vejstrup.
»En hjertelig Tak til Frøken Reimer for hendes ualmindelig herlige Bog!«
»Højskolebladet«, J. Richter. .
»Der er for øvrigt noget stilfærdigt baade over Forfatterindens Person og i
hendes Arbejdsmaade; den store støjende Reklame har hun aldrig haft i sin
Tjeneste, og hvor mange høj trosende Lovord hun saa har faaet, baade i
Aviser og paa anden Maade (saa at sige alle de sagkyndige paa hendes sær
lige Felt har i varme Ord bevidnet hende deres Anerkendelse), saa skulde vi
tro, at der er Masser af de dannede, ogsaa litterært dannede, der staar
ukendt over for hendes Arbejde«.
Alfr. Ipsen.
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2. Hargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagi og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
et
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, 'nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Pojil Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nieisen, Ar
kivar H. Ellekilde,. Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F. Schmidt, Højskolelærer Ejnar Skovrup, Kredslæge Peter Trautner, Høj
skolelærer Anders Uhrskov, Købmand J. Winther, Arkitekt H.Zangenberg;
Kunstmaler Holger Havrehed, Kunstmaler Aage Jørgensen, Billedhugger
Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk, Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman
Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Des
uden er der lovet Støtte fra Dansk Folkemindesamling, Udvalg for
Folkemaal, Stednavneudvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

Vignetten S. 80 er tegnet af Frode Lund.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter kan
faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert Fjerdingaar. Til de Hol
dere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt fremdeles,
indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det tilsendte
Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn.

2. Aargang.

5. Hæfte.

FYNSK STRAND
AF K. L. KRISTENSEN

Land, der stiger, Brink, der stejler,
nøgen Strand og Skov, der spejler
sig i Sø, hvor Skibe sejler.
Havslidt Stenstrand, stille Vige,
Friske Fjordes blæstblaa Flige:
Øens Omrids, kort at sige.

Det er Stranden. — Se den stige,
havfriskt frodig uden Lige,
Øen midt i Danmarks Rige.
Lugt af Sø og Brus af Bølger
ind i Landet langt dig følger,
i din Øbosjæl sig dølger.
Skibe skrider, Maager skriger
i den, hvor hen end du higer
her og i al Verdens Riger.

Maj 1929.
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Aaben Strand, hvor Bølger bruser,
lukket Vig, hvor Sivet suser —
begge Ting dit Hjerte huser.

Begge Ting dit Hjerte rummer:
Fristrands Havbrus i det brummer,
Vigens Sivsus i det summer.

Stille Havblik, Strand i Fraade
veksler i dets Fryd og Vaade,
gemmes i dets egen Gaade.
Gemt og vanskelig at gribe
strækker i det sig en Stribe
Strand med Solstrejf, Skum og Skibe.
I dets Drømme gaar en Skude
mod en anden Strand derude,
blaa bag Eventyrets Rude.

Strandens Liv er i din Længsel,
i din Trivsel, i din Trængsel,
er i Stigen og i Stængsel.

Øbo, Strandbo, kend den Spænding,
skabt af Havblik og af Brænding,
der er Traaens hede Tænding.
Den i Livets Spil af Kræfter
skaber Drømmen, som du hæfter
for, til Daaden følger efter.
Høres Døden Sva^rdet slibe,
biir dit sidste Syn en Stribe
Strand med Solstrejf, Skum og Skibe.

Staar du ud paa Dødens Vande,
skal maaske hint Strandsyn rande
selve Evighedens Lande.
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NOGLE TRÆK FRA DET SYDFYNSKE LUNDE SOGN
I GAMLE DAGE
AF STUD. THEOL. JOHS. CLAUSEN

Sogn er en af Sydfyns skønneste Egne. Navnlig LangJ kildegaarden frembyder et Stykke Natur, som man van
skeligt finder Mage til. Endmere fremhæves Idyllen derved, at
det hele er behersket af en egen drømmende Ro. I disse Om
givelser har mange gamle Minder holdt sig om Forfædrenes Fær
den i de svundne Tider.
Store Dele af Sognet var i gamle Dage dækket med Kratskov,
navnlig Hønsehaven. Rigtig Oldenskov har der ikke været
saa meget af. Navne som Ris bjærg, Snoge bjærg og Birkebjærg tyder jo ikke derpaa. Matrikelen fra 1684 viser da ogsaa,
at der til de 14 Gaarde i Høje Ry kun hørte 1 Skp., 3 Fjdk.
og 3 Alb. Svins Olden. Der var altsaa ikke Olden nok til alle
de Svin, man behøvede. Man maatte derfor ogsaa fodre Svinene
fra selve Landsbyen. Paa det Sted, hvor Amsterdamgaarden nu ligger, laa i hine Tider en Dam, der kaldtes Svinsteddam. Der havde man henstillet nogle lange Trug, og derud
kørte man fra Høje alt Kornaffald, det saakaldte Skæl. Dette
tjente til Føde for Svinene. I senere Tider, da Gaarden blev
lagt der, ændrede man det ildelydende »Svinsteddam« til det me
ningsløse »Amsterdam«. Saadan fortæller Sagnet i hvert Fald.
Hønsehaven laa før Udskiftningen ganske øde hen. Der var
ingen Beboere lige fra Langkildegaarden og ned til Ledhuset
mellem Lunde og Gudbjærg (»Tjenerstedet«). Ved Udskiftningen,
der foregik i Slutningen af 1790erne, blev der noget mere befolket.
Paa denne Tid flyttede Gaardmand Mads Andersen fra
Høje ud og byggede Espelundgaard paa det Sted, hvor Gaar
den ligger den Dag i Dag. Navnet lader formode, at Stedet har
været bevokset med Bævreasp. Mads Andersen skal have faaet
Valget mellem Espelundgaard og en Gaard, der ligger længere
ude i Hønsehaven, men han valgte den første, vel fordi den laa
nærmere ved Landsbyen. Han købte nu Espelund af Mulleru p
for 2800 Rigsdaler, en i vore Øjne latterlig lille Sum for en
Gaard paa over 100 Tdr. Land. Men store Dele var som før
nævnt bevokset med Skov og Krat, og ud midt ad Jorden strakte
sig en sid, vaad Sænkning, der gik under Navnet Døngen
(dø-(ng)øn), jfr. Navnet Dong.
unde

L

68
Mads Andersen var Søn af Gaardmand Anders Jørgensen
i Høje og efter al Sandsynlighed Sønnesøn af den Jørgen An
dersen, der i Aaret 1684 ejede en Gaard sammesteds. Han er
født i Aaret 1731 og blev døbt 11. Novbr. s. A. Han blev baaret
til Daaben af »Seign. Niels Brincks Kieriste af Lunde«. Sidst
nævnte var Herredsfogedens Kone. Ministerialbogen for Lunde
fra den’Tid viser, at hun har været stærkt anvendt som Gud
moder i Sognet. I 1764 indgik Mads Andersen Ægteskab med
Karen Rasmusdatter. Hun var en Datter af Gmd. Rasmus
Andersen i Lunde.
Udmaalingen af Jorden ved Udskiftningen besørgedes af Lars
Larsen fra Lundegaarden. Efter Sagnet skulde han paa
Grund af Familieskab med Mads Andersen have tilmaalt Espelundgaard mere, end Ret var. Af den Grund fik han efter sin
Død ikke Fred i Graven, men maatte hver Midnat vandre hvile
løs om paa Markerne ved det urigtige Markskel. Her er han
set mange Gange. Sidst af gamle Lars Nielsen fra Hønsehaven. Han kom en Nat hjem fra Jagt og lagde Vejen hen
over Espelundgaards Marker. Da han kom ned over den store
Banke Risbjærg, mødte han en høj; sort Mand med noget, der
lignede en Papirsrulle, under Armen. Lars Nielsen, der troede,
det var en af hans Naboer, hilste Godaften, men ikke saa snart
havde han udtalt dette, før Spøgelset sank i Jorden. En nær
mere Undersøgelse af Markskellene viser imidlertid, at Lars Lar
sen fuldtud har gjort sig fortjent til de Ord, der stod paa hans
Grav: »Hans Maal og Mærke fejled ej«.
Mads Andersen og Karen Rasmusdatter skal have haft en
Søn og otte Døtre. Sønnen blev efter sin Farfader kaldet An
ders, han er født o. 1770. Der kendes i Slægten mærkeligt lidt
til denne Mand. Kun vides det, at han har været en dybt re
ligiøs Natur; endvidere det mærkværdige Forhold, at han æg
tede sin Søsterdatter Maren Mortensdatter fra Rødme. Til
Anders Madsen gik Espelundgaard i Arv efter Faderens Død, og
den er endnu stadig i Slægtens Eje.
Anders Madsens Søstre blev betragtede som særligt gode Par
tier, idet de i Medgift fik 200 Speciedalere og »en Kiste fuld af
skønne Klæder«. Den næstældste, Dorthe Madsdatter, der
var født 1773, blev i Aaret 1809 gift med Sognefoged Lars Lar
sen af Lundegaard. Lundegaarden var en gammel Herredsfogedgaard. Efter Sagnet skulde der have boet tre Herredsfogeder.
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1786 købte Landmaaler Lars Larsen Gaarden. Han var gift med
Anna Hansdatter fra Kaadekildegaard i Vissenbjærg Sogn
og havde en Tid lang været bosiddende i Frøbjærg. Han var
en sjælden dygtig og intelligent Bonde og blev meget anvendt
som Landmaaler. Hans Maaleinstrumenter opbevares endnu paa
Lundegaarden. Paa hans Gravplade stod: »Minde over den
kunstkyndige Mand, Lars Larsen af Lunde, født i Ladegaard i
Orte Sogn den 31. Januar 1747. Var begavet med en tænksom
Aand. I mangen By han skifted ud. Hans Maal og Mærke
fejled ej. Dertil han var en sjælden Bonde. Boede i 45 Aar
i Lundegaard. Døde den 23. Aug. 1831 i sit 85 Aar«. Hans Hustru
var død allerede 1812.
Sønnen Lars Larsen skal have været mindre betydelig,
navnlig mindre myndig end sin højtagtede Fader. Men han
skulde faa en Hustru, der intet manglede i den Retning. Det
var som før nævnt Dorthe Madsdatter fra Espelund. I en gam
mel Jesper Brockmanns Huspostil, der endnu opbevares paa
Lundegaarden, og hvis hvide Blade er beskrevne med Slægtsop
tegnelser, har Lars Larsen skrevet om sit Bryllup: »I Aaret 1809
den 22. Juli holdt jeg Lars Larsen og Pigen Dorthe Madsdatter
vores Bryllup i Espelundgaarden i Lunde Sogn og levede i Ægte
skab i 39 Aar, og hun døde d. 11. Juni 1848 i en Alder af 75
Aar.« Paa Lundegaardens Loft staar en gammel Kiste. Paa dens
grønmalede Forside skimtes endnu Bogstaverne D. M. D. og Aarstallet 1791. Det er Dorthe Madsdatters Brudekisle. Selv om
Lars Larsen stod noget i Skygge af sin Fader eller maaske mere
af sin myndige Hustru, har han dog været en efter sin Tid
saare oplyst Bonde. Hans Haandskrift og Ortografi er udadlelig.
Under ham blev Lundegaardens Længer ombyggede. Derom
minder Indskrifter, der er indristede over to af Dørene. Paa
den nordlige Længe staar: »O Jesu fromme, lad ei Ild og Ulykke
over denne Bygning komme, lad over den dit Forsyns Øje have
Agt, lad det staae i Jesu Navn, til det af Alder ei meer formaaer. L. L. S. D. M. D. Aaret 1818.« Paa den østlige Længe:
»O Jesu mild, bevare dette Hus for Ulykke og Ild. Din Englevagt have det paa Agt, men lad det staae, til det af Alder kand
forgaae. L. L. S. D. M. D. Aaret 1816.« Ved denne Ombygning
anvendte Lars Larsen en ny og efter Samtidens Mening bedre
Byggeskik, idet han undlod at lægge Fodstykke i Bindingsværket
og i Stedet for lod Stolperne sætte lige paa Stengrunden. Dette

70

skaffede ham Det kgl. Landhusholdningsselskabs Sølvbæger. Det
bærer Indskriften: »Til den roesværdige og vindskibelige Bonde
Sognefoged Lars Larsen i Lunde«.
Som Eksempel paa Dorthe Madsdatters Myndighed kan an
føres følgende: Til Lundegaarden hørte i de Tider en stor Æble
have, og herfra blev der stjaalet megen Frugt af Byens Ungdom.
Lars Larsen forsøgte flere Gange at faa dette Uvæsen til at høre
op, men forgæves. Først da hans Hustru tog sig for personlig
at afstraffe Æbletyvene, blev de grebne af en saadan Rædsel, at
de aldrig viste sig der mere.
Til Lundegaarden knytter sig det Sagn, at dens Porte aldrig
kan staa lukkede om Natten. Man skal efter Sigende mangen
Aften have lukket dem forsvarligt, men ved Midnatstid er de
atter sprunget op, og man har om Morgenen fundet dem vidaabne.
Efter Lars Larsens Død 1856 gik Gaarden i Arv til Sønnen
Mads Larsen, der i Aaret 1837 havde ægtet Karen Jens
datter fra Øksenhavegaarden. I 1857 lod han det gamle
Stuehus nedbryde og et nyt opføre. Det gamle Stuehus havde
tjent til Bolig for Herredsfogederne og skal have været udstyret
med en egen Pragt. De gamle Døre, der havde siddet i »Salen«,
er indsatte i den nuværende Bygning. De er efter den Tids For
hold ualmindeligt høje, og over Karmen er der anbragt Malerier,
forestillende liggende Kvindeskikkelser. Disse Malerier, der sik
kert stammer fra 18. Aarhundredes sidste Halvdel, er udmærket
udførte og vidner om den høje Kultur, de gamle Herredsfogedér
har været i Besiddelse af.
Ogsaa Lundegaarden er endnu i Slægtens Eje.
Paa samme Tid som Espelundgaard flyttedes en anden Gaard
fra Høje under mere dramatiske Omstændigheder. Hermed gik
det saaledes til: Paa Bankegaarden boede Per Jensen.
Han var en velhavende Bonde og ejede »15 skønne Heste« og
det nydeligste Ridetøj. Men saa kom Ulykken ind over ham.
Der var en Bødker i Høje, der havde faaet et godt Øje til Per
Jensens smukke Sadler, og en Nat listede han sig ind paa Gaar
den og stjal en Sadel. Man fattede imidlertid straks Mistanke
til Bødkeren, og snart efter fandt man Sadelen skjult i hans
Sengehalm. Han fik nu sin Straf, hvilket bevirkede, at han
fattede et uudslukkeligt Had til Per Jensen. En uforsigtig Ytring
af denne var den Draabe, der fik Bægeret til at flyde over. Per

71
Jensen skulde nemlig til Bryllup, og Dagen før Festen var han
gaaet hen til Smeden for at faa et Par Heste skoet. Her skal
han have sagt: »I Morgen, naar jeg kører til Bryllup, skal jeg
køre ned ad Høje Gade, saa Bødkerens Klokke taber et Slag«.
Han kom imidlertid ikke til Bryllup; thi den følgende Morgen
stod han frysende paa Høje Gade uden at have andet at dække
sig med end den bare Skjorte. Bødkeren havde om Natten
brændt hans Gaard ned. Kun med Nød og næppe var Folkene
blevet reddede. En gammel Pige paa Gaarden var blevet klar
over Faren ved en Hunds Piben og fik i sidste Øjeblik de an
dre vækkede. Alle 15 Heste samt 22 Faar indebrændte. Per
Jensens Søn, den trettenaarige Jen s Pedersen, vilde redde en
stor Hingst ud af den brændende Bygning, men den slog ham
over hans ene Laar og styrtede sig ind i Flammerne igen. Saa
stærkt havde Hingsten slaaet, at Arret endnu tydeligt kunde ses
mange Aar efter, da man lagde Jens Pedersen i Kiste. Fami
lien kom en Tid ud paa Langkildegaarden. Per Jensen maatte
nu lade sin Gaard flytte ud, og den blev lagt i Øksenhaven,
hvoraf den fik sit Navn. 1805 købte han den af Egeskov for
3000 Rigsdaler. Sidenefter sad hans Slægt paa Gaarden i 100 Aar.
Om Sønnen Jens Pedersen tortælles der, at han ligesom saa
mange af hin Tids Bønder slog sig lidt for rigeligt paa Flasken.
Det gik da ogsaa tilbage med Gaarden, og man begyndte at
snakke om, at han blev nødt til at sælge. Navnlig blev der
drukket tæt til Tinggilderne, og flere Gange skete det, at Bymændene maatte køre Jens Pedérsen hjem. Hans Hustru, Ma
rie Kirstine, der var en dygtig og energisk Kvinde, klagede
da sin Nød til Henrik Lang kilde, og han gav hende Raad
om, hvorledes hun skulde modtage Mandens Svirebrodre. Næste
Gang de kom kørende med ham, dækkede hun op for dem med
det bedste, Huset formaaede, og de tog rigeligt for sig af de gode
Retter. Da de imidlertid sad midt i det gode Lag, gik hun ind
til dem og sagde: »I skal have Tak, I gode Mænd, fordi I har
kørt min Mand hjem, men jeg vilde være Eder dobbelt taknem
melig, hvis I lod ham gaa, mens han selv kunde.« Mændene
følte sig beskæmmede af denne Irettesættelse, og fra den Dag
kom Jens Pedersen altid hjem i nogenlunde ædru Tilstand.
Denne Marie Kirstine, der var hans tredie Hustru, bragte snart
Øksenhaven paa Fode igen, og der blev Velstand til Huse.
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Oldermandslavene tabte mærkværdigvis ret hurtigt deres Be
tydning i Lunde Sogn. For Høje Bys Vedkommende erindrer
man herom kun Oldermandsgildet, der holdtes om Efteraaret.
Traktementet var »skaaret Brød og Snaps«. Ved denne Lejlighed
skiftedes Snefoged.
Til Degnen leveredes »Fourage«, der bestod af Halm og Hø.
Man leverede efter Hartkorn, Espelundgaard saaledes 7 Lspd. og
3 Pd. Halm og 3 Lspd. og 7 Pd. Hø. Ligeledes havde Gaardene
hver en Del af Degneloddens Gærder at holde i Orden. De for
skellige Stykker var afmærkede med Pæle, der bar Gaardenes
Nummer.
Ved de saakaldte »Vullegilder«. leverede man Mælk til Jordemoderen, Bødkeren og Hjulmanden.
Paa »Vindevæggenes« Tid havde man »Klinegilder«, der vel
nærmest svarer til Nutidens Rejsegilder. Naar en Bygning var
rejst, samledes Byens Piger og Karle og gjorde Ler til. Pigerne
slog derefter Leret paa Væggene, medens Karlene pudsede efter.
Om Aftenen var der stort Gilde med Dans og Brændevinsdrik
ken til langt ud paa Natten.
Til Smeden gik man ikke i »ethvert Vejr«. Nogle enkelte
Gange om Aaret førte man alle de Jernsager, der skulde repa
reres, op i Smedjen. Paa en saadan Dag bistod Gaardens Folk
Smeden, det de kunde, og førte ogsaa Brød og Snaps med til
ham. Man kunde betale ham paa to Maader, enten med Na
turalier eller ved at »betale paa Ambolten«, o: med rede Penge.
Hesteskoning var der den Gang ikke saa meget af som nu til
Dags. Vejene var jo ikke saa haarde. Paa de allerfleste Gaarde,
saaledes ogsaa paa Espelund, havde man kun et Par Køreheste
med Forsko. De øvrige Heste var slet ikke skoet. Det vakte
stor Bestyrtelse, da en Gaardmand i Høje lod et Par Heste fir
sko. Bysmeden skal i den Anledning have sagt: »Vil du ikke
have en Sko i Rumpen paa den ogsaa?«

Kloge Mænd og Koner spillede en stor Rolle. Der var langt
til Dyrlæge og Doktor, og Vejene tit ufarbare. I de allerfleste
Tilfælde hjalp man sig med lokale Kræfter, som man ogsaa
havde langt den største Tillid til. Ude i Bøllemosen boede
en gammel Kone, der var særlig kendt for sin Evne til at »dølle«
Smerte og Blod. En Karl paa Espelundgaarden havde under
Kornbæring paa Loftet været saa uheldig at træde et rustent
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Søm op i sin ene Fod. Foden hævede stærkt og gjorde meget
ondt. Ved Aftenstid blev han da bragt ud til gamle Sidsel i
Bøllemosen. Hun spyttede paa Saaret og læste over det, og
Smerten og Hævelsen forsvandt med det samme, og Saaret ge
nerede ham aldrig mere.
Den kloge Mand i Gestelevlunde var vidt berømt som Dyr
læge. En Gang havde Køerne paa Amsterdamgaarden »sat Mæl
ken«. I sin Nød sendte Gaardmanden da Bud efter ham. Denne
brækkede Brostenene op paa forskellige Steder i Stalden og slog
smaa Pinde ned i Jorden. Derefter blev Stenene lagt paa Plads
igen. Køerne fik nu et Pulver, hvorefter de gav sig til at tude
ganske forskrækkeligt; men Kuren viste sig at være god nok.
Der var imidlertid nogle af disse, der ejede overnaturlige
Evner, der gik ud paa at volde deres Medmennesker Fortræd,
naar de kunde komme af Sted med det. Det var navnlig gamle
Kvinder, man mistænkte for noget saadant. Mangen Bonde
skælvede, naar en »Heks« gik over den Mark, hvor hans Køer
stod tøjrede, idet han frygtede for, at hun skulde kaste sine
onde Øjne paa dem og forgøre dem. Naar Bønderne skulde
køre forbi Heksens Hus med Grise, hændte det, at de dækkede
Grisehækken til med Sække, for at hun ikke skulde faa Dyrene
at se.
For at modvirke Dødelighed blandt Kreaturerne var det en
gammel Skik, at Husbonden under Aflæsningen af første Læs
Rug spurgte sin Forkarl: »Hvornaar var det Jul sidste Aar, og
hvornaar bliver det Jul i Aar?« Naar Karlen havde svaret paa
dette, aflæssedes Resten i fuldkommen Tavshed. De fire første
Neg, der blev »sat« i Ladet, blev sat med Toppen nedad, saa
mente man, at Ukræet vilde holde sig til dem og lade det an
det være i Fred.
Før man skulde ud at køre, korsede man sig. I et enkelt
Tilfælde vides det endog, at en Mand plejede at slaa Kors for
Panden af Hestene og at se igennem Hovedlagene før Kørselen.
Ved at iagttage dette sidste har han ment at kunne se, hvorvidt
skjulte Væsener stod hans Rejse imod. Lignende Tankegang
kendes helt fra Oldtiden, hvor man mente al kunne se Guderne
ved at se igennem en sluttet Kreds. I Bjarkemaalet lader Bjarkes
Hustru sin haardt saarede Husbond se igennem sin bøjede Arm:
»Sænk dit Øje, se gennem Arm mig«. Og Bjarke ser Odin,
»Frygges Husbonde, Sleipners Rytter«.
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Ved en Gaard ude i Bobjærg spøgte det. Her vardeten af
Gaardens Ejere fra ældgammel Tid, der gik igen. Endnu i Slut
ningen af forrige Aarhundrede blev Spøgeriet observeret, og ved
kommende, der saa det, lovede sig selv aldrig mere at gaa denne
Vej ved Nattetid. Dog var han aldrig at formaa til at udtale
sig om, hvad det var, han havde set.
Paa Birke bjærg ved Langkildegaard gik hver Midnat et
Ligtog. Ligvognen var forspændt med fire kulsorte Heste. Man
gen gammel Bonde, der er kommet noget sent paa Vej, og som
maaske ikke har været helt nøgtern, er blevet skræmt fra Vid
og Sans af dette uhyggelige Tog. Tænderklaprende er han ilet
hjem over Markerne og er krøbet til Sengs i Mørke; thi naar
man undlod at tænde Lys, havde Spøgeriet ingen Magt over en.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

BYG, se under kornsorterne.
BYNKE (Artemisia'). Heraf er et Antal af vilde og dyrkede
Arter velkendte, mest vel fordi de paa Grund af deres Indhold
af Bitterstoffer har fundet en saa rig Anvendelse i Medicinen
og i Bitterfremstillingen. 1) ambra (A. abrotanuiri) dyrkedes me
get i gamle Dage til »Lugtegrønt« og findes da endnu hyppigt
i Landsbyhaver. Almuen har givet den en saare lang Navne
række, som vi kan spore helt tilbage til Harpestræng; fra Fyn
har vi Formen Ambrotten (Frk. Bodil Lange 1925). Navnet
Ruertræ (FH. 1929 S. 16) maa antagelig høre hertil, eftersom
man kender denne Plante paa Bornholm under Navn af Ruentræ(HJT. 1867 S. 26). 2) malurt (A. absinthiuiri) kendtes ogsaa af Harpestræng; han kalder den Malyrt og siger: »Man
spir æi a haf thær hænnæ drikkær mæth annæn dryk fyrræ«,
hvilket vil sige, at hvis man tager Malurt i sin Drikke, inden
man gaar om Bord, bliver man ikke søsyg. Paa Vestfyn hed
der den Malyvrt (MK.) og paa Birkholm Malywt (CJ.). Den
kaldes Brændevinsurt (SF. i FT. 6/6 1926), naturligvis fordi
den bruges til at sætte paa Brændevin. Udtræk af den blev tid
ligere af og til sat paa 01, for at dette skulde holde sig bedre
(Vestfyn, MK.). Selve Navnet Malurt kan bedst forklares gen-
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nem Plantens svenske Navn M alort, der betyder Mølurt. Det
er altsaa dens insektfordrivende Egenskaber, der har forskaffet
den Navnet. 3) mark-bynke (A. campestris) hedder: Rødbynke
(FF. 1894 S. 76) og S kil li er (Schiøtz hos HJT. 1867 S. 27).
4) ormefrø (A. santonicum m. fl.). Drogen Flores cinæ, som for
handles paa Apothekerne, faas af forskellige fremmede ArtemisiaArter, hvoraf en har været kaldt A. cinæ; disse tørrede Blomster
betegnes Landet over ved mange forskellige Navne, af hvilke
de fleste maa betragtes som Omformninger af Artsnavnet cinæ.
Man har saaledes Navne som Sik for Sak, Siksak og Zigzag;
paa Fyn har det faaet Navneformen Silkefrø (EAP. 1891 S. 59).
5) graa bynke (A. vulgaris) kaldes vel mest ved sit dansk-bota
niske Navn, som dog kan omformes til Råbynke (Vindinge,
NPJP. 1928). Fra Nordfyn kendes Navnet Røllig (Sk. XII 1889
S. 150). Paa Apothekerne forlanges den somme Tider under
Navn af Brændenelderod (EAP. 1891 S. 10).
BÆNDELTANG eller AALEGRÆS (Zosterå). Begge disse Be
tegnelser kendes ude i Befolkningen; men hyppigere anvendes
vel nok slet og ret: Tang, paa Birkholm: Tanw(CJ. 1928), og
dertil kommer det mere specielle Madrastang (Svelmø, AFr.
1927 S. 221), en Betegnelse, den selvsagt har faaet efter den ud
strakte Brug, der er gjort af den som Fyld i Madrasser. End
videre har vi et, som det synes, særligt paa vore sydlige Øer
udbredt Ord: Eve, udtalt Ewe, Æve eller Æw. Det sidste er
meddelt fra Hjortø og Birkholm (CJ. 1928) med den Oplysning,
at det er Navnet paa raadden Tang, saaledes som den ligger paa
Havbunden. Ved elskværdig Imødekommenhed fra Udvalg for
Folkemaal har jeg faaet meddelt fra Udvalgets Materiale: Æve
er: »Gammel Tang« (Nord-Langeland), »Halvraadden Tang« (SydLangeland), »Sønderslaaet Tang« (Bregninge), »Tangsmuler« (Ærø)
og »Tangmuld« (Omø). I et Brev meddeler AFr. Navnet Ewe fra
Nordfyn for raadden Bændeltang. Den botaniske Sprogbrug forstaar ved Eve de af gammel Bændeltang bestaaende Tangvolde og
den derunder liggende formuldede Tørv (Eug. Warming: Dansk
Plantevækst I. 1906 S. 100); disse Volde hedder paa Birkholm:
Tanwdøjn, og den underliggende formuldende Tang: Råtanw
(CJ. 1928 og 1929), ligesom Tangæve er i Hobe opskyllet Tang
(Nordfyn, JAHB. 1841 S. 541). Ordet er gammelt (oldnordisk)
og har flere Betydninger. OdS., som i Henhold til de gamle be
slægtede Former mener, det skal skrives Evje i Skriftsproget,
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angiver 3 Hovedbetydninger af Ordet, hvilket det vil føre for
vidt at komme ind paa her; i nogle af dets Betydninger menes
det (ifølge forskellige Ordbøger) at have Forbindelse med Ordet
avet (tilbagegaaende) og med Ebbe.
BÆRKARSE (Tropæolum majus). Plantens slyngende Vækst,
den ejendommeligt formede Blomst og dennes livlige Farver,
Bladenes karakteristiske Skikkelse og Frugternes saavel som hele
Plantens aparte, skarpe Smag og Lugt har givet Anledning til
en rig Mangfoldighed af Folkenavne. Fra Fyn, hvor Navnerig
dommen dog ikke synes at være nær saa stor som f. Eks. i Søn
derjylland, har vi Vibetop (SB. 1925) og Nakker (HJT. 1870
S. 357), det sidste ogsaa fra Langeland (Gartner Hansen, Strødam),
endvidere Staurebunke (JEL.), Landløber (Sydfyn, VM.
1929) samt Lastrusser (Vestfyn, MK.), hvilket er en Omform
ning af Nasturtium, det gamle latinske'Navn til Planten. Det
forannævnte ejendommelige Navn Staurebunke har Planten faaet
paa Grund af en vis, om end svag, Lighed med en Slags Kølle,
som brugtes til at banke Gærdestavre ned med.
BØG {Fagus silvatica). Navnet udtales her gerne Bøj (HJT.
1867 S. 87) eller Bø (Vestfyn, MK. 1928), og Frugterne kaldes
Bov (Sk. XII 1889 S. 30). AA. beretter et fynsk Sagn, knyttet
til Bøg: Ved »Ulstrup Laage« fandtes to anselige Bøge, og her
siger man, at der ikke sjældent om Aftenen, mest ved Midnatstide, farer Lyn fra det ene Træ til det andet; nogle mener end
og at have hørt høje Knald. Grunden til Fænomenerne skulde
være, at Langesø Birketing i gamle Dage blev holdt paa dette
Sted, og at Forbryderne blev piskede fastbundne til en Pæl
under Træerne (AA. 1885 S. 267). Under Omtalen af Bøg er det
værd at minde om, at Byen Bogense almindelig menes at have
sit Navn efter Bøgen, og at dens gamle Navn var Bognæs (se
Trap: Danmark). I Tilknytning til denne Afledning kan be
mærkes, at Vedel Simonsen ikke er helt sikker paa, at den er
rigtig; læs hans lange Drøftelse af Spørgsmaalet (VS. 1843 S. 84
—89). Baag Herred har i sit Segl og Vaaben et Træ, hvilket
af nogle tydes som en Bøg; dette er jo ogsaa en ret sandsynlig
Forklaring og skal vel forstaas som en Formodning om For
bindelse mellem Baag og Bøg. En Form af Bøg, som ofte dyr
kes i Haver, med dybt indskaarne Blade, kaldes S pli tb øg og
Bregnebøg (Nordfyn, Gartner Jochumsen, Einsidelsborg 1928).
Bøgeasken fra Vinterens Bagning og Brygning opbevaredes for
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at bruges til at koge den om Vinteren spundne Traad i (CR.
1910 S. 61). Man holdt ogsaa for, at Bøgeaske, blandet med
Salvie og Kamilleblomster samt Rosenblade, skulde afgive et
godt Bad, »om nogen Sene krumper og bliver stiv i Benene af
Værk« (ETK. 1922 S. 127).
(Fortsættes.)

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

Evald Tang Kristensen1)

SKT. JØRGENS OG SØRUP SOGNE

Mogens Jensen Bjerg blev Præst her 1656. I hans Tid
var Sognet af de Svenske, undtagen Kog tv ed, saa opbrændt og
ruineret, at der stod ikke Stik af Sørup Sogn 1661, undtagen
en Gaard og 2 Gadehuse, Klokken bortstjaalen; Alteret, Prædike
stolen og Stolene i Kirken afbrudte og brændte, saa deri blev
ingen Tjeneste holden fra 1658 til 1661, Byen begyndte at byg
ges igjen.
Kirkebogen begyndt af Provst Duus 1736. Der anført.
Chr. Joh. Bredsdorf, S. Jørgensgaard.
*
SØRUP SOGN

Kun et Rygte har jeg hørt, at i Sørup Sø skulde i Sven
skens Tid være nedsunken en Vogn, formodentlig med Krigs
kassen, men som uagtet Flid og Søgen ikke har været at opdage.
*

Dahlstrøm, Egense.

STENSTRUP SOGN

I Stenstrup By laa indkvarteret en Del svenske Ryttere i
den Gaard, som nu ejes af Christen Rasmussen. De havde
Valgt Loen til deres natlige Opholdssted, hvor de laa dels paa
!) Siden Aprilhæftet afFH. udsendtes, er Evald Tang Kristensen gaaet
bort. Hans Betydning for dansk Folkemindeforskning kan næppe værd
sættes for højt. Ogsaa jeg staar i dyb Taknemmelighedsgæld til ham.
Bundhaandet, som han kunde være, tilbød han mig mange Bidrag til
Fil. Noget af det, han naaede at faa sendt, er bleven trykt, og mere vil
senere blive det. Hans værdifulde Støtte blev en stor Opmuntring for
mig, og med Ærbødighed og Taknemmelighed vil jeg mindes Evald Tang
Kristensen.
H. C. F.
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Straa, dels paa pressede Dyner. Imedens de imod Aften var
udredne at furagere, lod Enken i Gaarden (hendes Navn vides
ej) oversave Bjælker og Spærværk over Loen, saa de havde kun
en tynd Spaan at holde Overtømmeret ved. Derpaa bandtes
Reb i Tømmeret, der nedhængende ud til Haven i Nattens Mørke
ej blev opdaget af Fjenden. Da nu de i sædvanligt Kvarter
indrykkede laa i tryggeste Søvn, lod Enken sine Folk trække i
Rebene, hvorved Husets Overdel nedstyrtede og kvalte eller
dræbte Ryttere og Heste,
Fortalt af min Formand, si. Fog, død 1818.
Stenstrup, 26/3 29.

Tommerup, Præst.
❖

BREGNINGE SOGN

Af gamle Folk fortælles, at de Svenskes Forhold under deres
korte Ophold paa Torseng skal have været taaleligt. Vel
skal de i Bregninge have skaaret Sengklæderne i Stykker og
ilde medhandlet Valdemars Slot, men igjen paa et andet Sted
uddelt Brød til nogle Børn, som skreg af Sult i en Ovn, hvor
Moderen havde skjult dem. Derimod fortælles, at en dansk
skød en svensk Officer, da han vilde rejse, og bemægtigede sig
hans Penge, der lagde Grunden til den Velstand, som mange
Aar efter fandtes i den Gaard, hvor dette tildrog sig. Paa et
andet Sted tog en Svensk, da de drog bort, en Side Flæsk. I
Stedet for at give Konen, som anmodede ham derom, et Stykke
deraf, brød han hendes Arm. Dette beretter hun Manden, som
pløjer i Marken, hvorpaa denne strags spænder en Hest fra Plo
ven, sætter efter den Svenske og bemægtiger sig igjen sit Flæsk
efter dygtig at have gjennempryglet ham.
C. Krarup, Bregninge 1829.
*
LANDET SOGN

Under Rubrikken fødte: 1659 Hans Christoph, en Marketenters Barn under Kønigs marsch. 3. April. Ki r s ten Vessen ers,
uægte Barn med Valentin Xorder, Pandur under Grosz
V ald ech.
Under begravede 1659: I dette Aar begravet 110 Lig, som
for Vidtløftighed ikke er anført. 1660: Ane Olufsdatter, Bo
dil Povlsdatters uægte Barn. Udlagt er en Soldat under de
Hollænder, Oluf Nielsen. 1661: Karen Hansdatter Møl
lers i Troense for Ukyskhed med en hollandsk Soldat Ma
thias Nielsen.
F. K. Lund, Landet.
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BJÆRGBY SOGN

En Mand i Søby skal ved skjændigt Snigmord paa en
svensk rig Officer have tilvendt sig dennes Formue, hvorved
Morderens Efterslægt i flere Aar efter, ja, lige indtil dette Sekulums Begyndelse har været rig og boende i en Gaard, der endnu
kaldes Svenskegaarden. I min Embedstid er Familien fra megen
Velstand sunken i saa stor Armod, at den endog længe har
maattet staa under et Slags Formynderskab.
Vaarø, 23/3 29.

J. G. Møller, Præst i Bjerreby.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
DEN KØNNE BLÆSER FORGIFT

Jeg fik for nogen Tid siden en Høne til Undersøgelse med
den Besked, at den var bleven sort i Kammen og derfor slagtet;
men nu var de inde paa, at »den kønne« (dæn kd-na, huk.),
d. v. s. Lækatten, havde »blæst Forgift« paa den, og saa turde
de ikke spise den. Den var imidlertid angreben af Leukæmi,
en Blodsygdom, som ogsaa gør Kødet uanvendeligt. For et Par
Aar siden blev jeg ligeledes kaldt til en Ko, som »den kønne«
havde »blæst Forgift« paa. Jeg mente nu noget andet; men jeg
fik ikke Ejeren overbevist. Det gav mig Anledning til at tænke
paa alle de Tilfælde hjemme i Rosilde, hvor der ogsaa var
bleven »blæst Forgift«. En her i Ryslinge nu afdød Mand
paastod bestemt, at da han tjente i Espe, blev der ofte »blæst«
paa Køernes Yver af »den kønne«. Det er altsaa en meget ud
bredt Antagelse. Et andet giftigt Dyr, nemlig en »Æve«, Orion
monia (Sommerfuglelarve), har vist lidt skammelig Uret. Den
sammenstilledes undertiden med »den kønne«.
N. P. J. Pedersen, Dyrlæge, Ryslinge.
KONEN, DER VILDE SÆNKE SIG

En Mand havde en gal Kone, og hende drillede han saa
længe, at hun til sidst gik til Stranden for at drukne sig. Man
den tog sin Violin, spillede og sang:
»Min Kone hun vil sænke sig,
min Kone hun vil sænke sig.«

Da Konen hørte dette og deraf forstod, at hun ikke opnaaede
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sin Hensigt: at drille Manden, vendte hun om igen. Nu spillede
og sang Manden:
»Min Kone har betænket sig,
min Kone har betænket sig.<
Fra Udby Sogn.

N. Thinesen, Værkbetjent, Nyborg.

LIDT OM PLANTER I GAMLE HUSRAAD

Naar om Foraaret vi skulde have en lille Gris, saa sagde
Mor til Far, naar han skulde til Rudkøbing: »Husk nu at
gaa paa Apotheket og køb Divelstrik1) og Martrik2), Judasøre3)
og Johannesbrød.< Det fik den lille Gris i Mælken for at trives
godt. Om det nyttede, kan jeg ikke huske.
Ligeledes husker jeg tydeligt, at vi havde en Plante, der var
grøn baade Sommer og Vinter og havde grønne Blomster. Dens
Rod var et meget godt Lægemiddel til syge Grise. Planten hed
Pestelense4). Lægedommen bestod deri, at en lille Rod paa et Par
Tommers Længde blev stukket i det ene Øre paa den syge Gris,
hvis det trak op til lidt Betændelse. Saa blev Grisen gerne rask.
Der kom mange og fik en lille Rod hos min Moder.
Hvidløg, som alletider sætter Løgene i Toppen, disse Løg
sat paa Brændevin skulde være gode til al Slags Fjerkræ, naar
de fik en stor Kro.
Min Moder fortalte, at om Sommeren kunde det let ske, at
Mælken blev blaaplettet ovenpaa. Naar det indtraf, skulde de
skure Mælkebøtterne indeni med grønne Hyldeblade og saa blot
skylle dem, det skulde altid hjælpe.
Hanne Christoffersen, Humle.
!) Ogsaa kaldet Dvvelsdræk, en Slags Harpiks af store asiatiske
Skærmplanter: Ferula. 2) Maaske Matrem. ?) Vistnok en Svamp, der
vokser paa Hyldetræet. 4) Sikkert grøn Julerose. — For disse Oplys
ninger skylder jeg Hr. Axel Lange Tak.
H. C. F.

TIL HOLDERNE
der føler sig tiltalt af det Arbejde, der gennem Fynsk Hjemstavn
gøres for Indsamling og Offentliggørelse af Stof om Fyns Land og Folk,
bedes støtte dette Arbejde ved at deltage i Indsamlingen og ved at virke for
Maanedsskriftets Udbredelse. Hver ny Holder betyder en Støtte for
Maanedsskriftet og er med til at forlænge dets Levetid. Og hver
ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsamlingsarbejdet.
Brug de ledige Stunder til at optegne, hvad De selv husker af Folkemin
der, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og send det til Fynsk
Hjemstavn. Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjelser eller Rettelser
til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner, der hører hjemme
i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
Tænk paa, at hvad der i dette Aar kan optegnes, maaske næste
Aar er glemt eller gaaet i Graven med gamle Mennesker! Lad det
da ikke blive for sent!
H. C. FRYDENDAHL.

E

nhver,

SAGN OG TRO OM STEN I FYNS STIFT
iør August F. Schmidts Artikel fremkom, havde der i FH. været medJL delt et Par Sagn om Sten, optegnede af Olaf Andersen og Frode
B e n d i x e n, og siden har JohannesOlsen meddelt Oplysninger om Drage
stenen i Svenborg. I Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens
Amter 1926 har August F. Schmidt skrevet en tilsvarende Artikel om Sten i
disse Amter.
Er der ikke flere af Læserne, der kan meddele Stof af
denne Art? Saavel yderligere Oplysninger om de omtalte Sten som Op
lysninger om Sten, der endnu ikke findes Litteratur om, modtages med me
gen Tak. Det vilde være værdifuldt at faa dette særlige Omraade inden for
vore Folkeminder saa grundigt belyst som muligt for den fynske Øgruppes
Vedkommende.
H. C. F.
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Aug. F. Schmidt: Fra Lejrskov Sogn. (Særtryk af Aarbog for Ribe Amt 1929).
Chr. M. K. Petersen: Odense Bys offentlige Samlinger 1928.
Christine Reimer: Fra Domkirkespiret i Odense. (Særtryk af Danske Stu
dier 1928).
Ki L. Kristensen: Egn og Øde. Nye Digte.
Cai M. Woel: Evald Tang Kristensen. En Vandrer i Danmark.
Cai M. Woel: Sange fra Støvet.
Danske Studier. 1928, 3.-4. Hæfte.
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<K. L. Kristensen behandler Verset med Kyndighed ... I disse
Digte lyder den Enetale, hvor en Sjæl, der har kastet al Forfænge
lighed, al Ærgerrighed af sig, er stillet Ansigt til Ansigt med sin
dybe Skæbne.«
Dr. phil. Chr. Rimestad i >Politiken«.

CAI M. WOEL

EVALD TANG KRISTENSEN
Rigt illustreret. — Kr. 4,00.

>Woel giver en omhyggelig Oversigt over Tang Kristensens Ar
bejder. Det er blevet en rigtig Folkebog, som man fra mange Sider
af Landet vil strække Hænderne imod.
»Berlingske Tidende«.
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>Woels vindende Væsen som Lyriker er hans Nænsomhed . . .
Sange fra Støvet er Digte fra den sidste Ungdom og første Mand
dom. Støvet er Mandens Hverdagsstræb, der binder Sjælen og
hæmmer dens Flugt. Sangene er Længselens. Gang paa Gang naar
de virkelig denne Lutrethed og Frigjorthed, som kan lade Støv
være Støv.«
Marcus Lauesen i »Fyns Tidende«.
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ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE
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Indpold: m. Krifiianfen: ørewta å ølara. — Cd a Id Cang Kriftenfen: Tinders niadfen, Kofenlnnd. —
Hfel lange: fpnfte Plantenaune og folkeminder om Planter. — damle Sandfager.

6. hafte.

Juni 1929.

2. Hargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, 'nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskorisulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F. Schmidt, Højskolelærer Ejnar Skovrup, Kredslæge Peter Trautner, Høj
skolelærer Anders Uhrskov, Købmand J. Winther, Arkitekt H.Zangenberg;
Kunstmaler Holger Havrehed, Kunstmaler Aage Jørgensen, Billedhugger
Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk, Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman
Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Des
uden er der lovet Støtte fra Dansk Folkemindesamling, Udvalg for
Folkemaal, Stednavneudvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
Fjerdingaar. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver
det sendt fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Be
løbet paa det tilsendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr.
Espe. — Telefon: Kværndrup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn.

2. Aargang.

6. Hæfte.

Juni 1929.

Landskab med levende Hegn, set fra Brændholt Bjærg.

GREWTE Å GJÄ RE
af M. Kristiansen
(maalet fra ørsted sogn)

å bå-ø sa’w å skriw så tijt, a nå vi kam op på an hø’
Bapkø å såw’ yw øwør Lå’(nd)øt haj’r åm'kri’n, så lijna
de at Tawlabret mæ ala di Hen, då di-lø Jow’røn i småw’ Fijrkantør; de såw kjö’nt yw’. Å la(ng)js ala Vå-a vå då Lewøjahe’n ve bægø Sijør mæ Tu-nrow’sør å alø Slaws vi-lø Rowsør1)
på Grewtavo’li. Nå(n) å inana a He’nøna bå-rtø, å dæm, då å
te'ba-ø, såj’r ö-nkala yw’. Fålk kå ju vårkan grewta æ gjå-ra,
så’n såm di ha ku’(nd) i gamal Tij’.
Nå at Lewajahe’n sku sætøs, så sku vi føst op i Skø’wi å
ryjda Lewajø — småw’ Hæ’slar å Vijtu’n — at håj’lt Vø-wnlas
— te å sæta2). Vå dår gow’ Grönsow’r ve Sijarna, hu He’nøt
sku ståw’, så blew då føst sat i la’w Grewtavo’l, tow’ æa tråj’
Tør’ø i Højdøn å tow’ CL-løn i Bråj-døn — Græstør’ønø mæ Grönsow’røn yw’a’nø te Kant, å dæ(n) opskjiwlø Jow’r i'måla. Daj’r
i Mitan bløw så Hæ’slar å Tu’n sat, å at nyjt Law Græstør’ø
mæ Opskjiwlni(ng) gju Grewtavo’li få-rø. Sku de hejnø strås,
blew då sat at la’wt Rijsgjå’rø øwn åw’ ve dæ(n) Sij, hu de
sku moja fråw’. Gjik He’nøt øwør at Mowsehål, va ju skji-tø

D

e

i) Blomster.

2) plante.
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så tijt, så blew då sat Pijla i Stæ’at, få daj’r ku Hæ’slar å Tu’n
eta grow’.
Vå siw’aja æ-a åwtaja Aw’r, nå dær vå Vintarsaj’ i Ma’rkan,
sku Lewajahe’nat stiws: Rijsana blew huga a’w an ha’l Snes
Tåmar frå Jow’ran; at Rijs a’w å 'te blew kun huga halt i'gjæm’al å bø-a ne’r får å hej na. De vå Vintara’rba. — Mæn tijla
i Fåråw’rat sku dår grewlas. Grewtavo’li vå i di siw-åwta Aw’r,

H. C. F. fot.

Det gamle Halvgærde ved Dalgaard, Krarup, efterses.
Staverkøllen1) bruges.

då vå gåwa sijan sijst, bliw i1 lit få'fal’an, å nå(n) sku ha(n) gjos
i Sta’(nd) mæ friska Græstør’a, då blew gra-aw op ve Fow’i å
sat i’(nd) få ø-wn. De sku gjo’rs bå-a su'lijt å pæ’nt, så Vo’li
ku ståw’ såm nyj’ å bæ’r hejna. Grewta ku ju i'vå’r Fuskar;
mæn de vå val kjæ’(ndt), væ’m då ha haw ve Spåwaska’wtat.
Hæjma låw’ Jow’ran te Gåw’ri på fæ’m Stajør, å vår Stæ vå
hun di’l i 3 æ-a 4 Marka, så då vå mø’ å grewta å gjå-ra. De
måj-sta, då blew huga a’w, nå vi stiw Lewajahe’n, blew bry’wt
te Gjåsal2). (1 Hæ’slarna blew tå-a ilit Staw’r te Halgjå’rar; æ’s
blew Staw’arna tå-a a di Hæ’slar, då vår Aw’r blew huga i
Skø’wi te Rijsbræ’(nd)a, å då sku mana Staw’r te. Te Bu(nd)jgjå’rarna sku di vå’r åmkrin 2 Q-lan la-(ng)a, å te Halgjå’rarna
5 Ku'tåj’r. Bu(nd)jgjå’rarna blew sat, hu an Græsma’rk sku
Kaldes i Krarup Staverbanke (stawrbonka, huk.), jvfr. FH. 1929
S. 76. H. C. F. 2) Gærdsel, til at gærde med.
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dåjløs, æ-e an Fajlø1) hejnøs fråw’. Di blew sat på dæ(n) fla-ø
Jow’r å vå hal'å-(nd)øn Q-løn hø-ø. Føst blew Staw’ørnø bår^kø
i Jow’røn mæ øn Stawrkjøl’ø — 1 Q-løn i'mælø vå’r. Så blew
dår flajtø Rijs i'mælø Staw’ørnø; di blew la’w på skråj’2) ne’ra
mæ Topæ’(nd)i mu Jow’røn, åm'trænt i Højdø mæ Staw’ørnø.
Te sijst blew flajtø øt Law ø-wn åw’, såin sku holø sam’øl på
de håjlø; vår Rijs blew ståkøn i’(nd) frå Fårsij’øn i'lit nerø, bukø

H. C. F. fot.

Bundgærde ved Kohaven, Snarup, delvis dækket af
visnet Plantevækst.

op øwør de fåran å flajtø i'mælø Staw’ørnø te hø-rø, å sån blew
de ve te Æ-(nd)i a Gjå-røt, hu i Bø-øl3) lukø a’w øwør de sijstø.
Vå de gjow’r råjtø, sku Stå’rki nåk lå vå’r å håntø Rijs te si(n)
Råjø daj’r.
Qlø'råjø naj-stø Fåråw’r sku dår sætøs øt nyjt Law Rijs ø-wn
åw’; Hæsølrijs blew håjl skjojrø, nå di ha stå i Vintør øwør,
å di to-(nd)ø Staw’r lisødan. Daj’rfår sku alø Gjå-rør ætersåj’s
vå Fåråw’r; dæm då vå trykø skjeøw a Snåj’i æ-ø æ’s vå kåmøn
te å hi-(ng)ø, sku raj-tøs op, nyj Staw’r sku sætøs ij’ hist å haj’r,
å øt tont Law nyj Rijs gjå-røs ø-wn åw’.
Halgjå’rør kalø vi dæm, då stow’ på i Grewtøvo’l, gjå-nø ve
Sijøn a øt Lewøjøhe’n, såm vd’wt ku mojø; di wå kun øn Q-løn
!) Lille Indhegning til Gæs, Kalve eller Faar med smaa Lam.
2) skraa. 3) Bøjle.
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hø-a å beho’aw eta å vå så stå-rka, mæn blew æ’s be‘ha(nd)j’la
lisam di å-(nd)ra.
De våla nåk, a Gjå-rarna ku hejna; di sku væ raj-ta pæ’nt
a’w å i de håjla tå sej gåt yw’. Dæ(n) størsta Kunst vå dow å
gjå-ra Ha-awgjå’ra. Qla Stojans, hu Ha-wi gjik la(ng)js mæ i
Våj æ-a i Ga-(ng)ste’, vå sat at bret å taj’t Bu(nd)jgjå’ra. De
blew gjå-ra mæ Sluntu’n, såm growa la(ng)js di gamla Lewajahe’n. Tu’nana sku hugas fråw’ jawnla, a vi ku kåma te å plø-a
taj’t i’(nd) te Grewtan, å blew daj’rfår eta så stowra; di blew
måj’st bry’wt te Ha.awgjå’rat. Di blew stakan ne’r i Gjå-rat
frå ø-wn å bø-a skjewtavijs te bæga Sijar, så Gjå-rat såw yw’
lisam de vå do’wlt. Nå de vå få-ra, vå de åm’atrænt on ha’l
Q-lan i Bråj-dan å så jawnt å fast, a de gjå-ne ku bry-ws te
Ga-(ng)ste’.
Da Kretywrana kåm i Tø’r, å Fåwroflåki blew mi-(nd)ra, så
få'fa’1 Gjå-rarna. Sna’rt be'gjdnta Fålk å ryjda Mælahe’nana —
di stu ju å tøw Pla’si op te i-(ng)an Nytta — å va våra vå, de
gjik åsa yw øwar He’nana la(ng)js vu Vå-a. Hu ska Gjå smutarna puta sej, å hu ska Sa(ng)jfdw’lana få Pla’s te då Råjar?

Fra »Fyn«.

Olaf Andersen fot.

Blomstrende Hegn.
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ANDERS MADSEN, ROSENLUND
af

Evald Tang Kristensen1)

Madsen var en meget klog Mand, der i sin Tid prak. tiserede rundt omkring paa Fyen baade som Dyrlæge og
som Menneskedoktor. Han havde saa godt som aldrig gaaet i
Skole, men skrev en god Haand og havde lært sig selv tydsk,
hvilket Sprog han havde god Øvelse i og skrev helt godt. Han
kunde kurere for alle Slags Svagheder og var dygtig til at læse
over dem, da han havde samlet en Masse Trylleformler. Men
ogsaa naturlige Lægemidler brugte han, og han har efterladt sig en
Receptbog, som jeg her giver et Par Uddrag af. De giver et
godt Begreb om, hvad man i sin Tid brugte som Lægemidler
for Sygdomme. Nogle af disse Recepter har han efter en Dok
tor Eichel, der tillige var Justitsraad og maaske har praktiseret
i Hellerup. Andre Recepter har han fra en Doktor Hee, en
Doktor Bing, en Monsieur W a n d e 1 e r, en Kapitain Himmel
strup. Om disse Mænd og deres Opholdssted kan jeg ellers
ingen Oplysning give, men det maa andre kunne, der har Fjend
skab til Lægekunstens Udøvere i ældre Tid her i Landet.
Om Anders Madsen selv vil jeg oplyse, at han var født i
To mm er up d. 21. September 1764 og blev døbt d. 23. Septem
ber s. A. Hans Fader hed Mads Andersen og havde vist
ingen Interesser for Lægekunsten. I Kirkebogen (Tommerup)
staar: »Dom. 14 p. Trinit. d. 23. Sept. 1764 døbt Mads Andersens
Søn her i Byen nomine Anders. Fadder ved Daaben var Jens
Andersen« (vel en Broder til Mads). Mads Andersen havde endnu
flere Børn: Sønnen Rasmus, født 1759, 1760 atter en Søn Ras
mus, 1761 Maren.
Anders Madsen døde d. 13. Februar 1839 og var gift med
Maren Jensdatter fra D a n n e s b o g a a r d e n i Brylle Sogn.
nders

A

9 Denne Artikel er noget af det sidste, Evald Tang Kristensen har
syslet med. Han naaede ikke at faa den saa udførlig, som han oprin
delig havde planlagt den. De sidste Tilføjelser til Artiklen sendte han
d. 21. Marts d. A., da han laa og var meget syg. Samtidig sendte han Af
skrifter af nogle af A. AI.s Papirer. De fleste af disse falder vel uden
for A. M.s Omraade som »klog Mand«, men tages dog med her som Bi
drag til hans Karakteristik. E. T. K. har i sin Bog fra 1922, Gamle
B a a d f o r S y g d o m m e h o s M e n n e s k e t, meddelt 67 af A. M.s Signeformler og Husraad. I øvrigt kan der henvises til F. Ohrt: Dan
marks Trylleformler I, Kbh. 1917, bl. a. S. 85-88.
H. C. F.
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1798 flyttede han fra Grevegaarden i Tommerup (efter den
gik han under Navnet Anders Madsen Greve) og kjøbte saa
Rosenlundgaarden i Køl s trup Sogn. Bygningerne laa den Gang
inde i Hundslev By, men han flyttede dem ud paa Marken
1800, og der ligger de da nu. Hans Navn staar endnu paa en
Rude i Salen, skrevet med en Fingerring. Maren Jensdatter,
Anders Madsens Hustru, var Datter af Jens Nielsen og Ane
Cathrine Poulsdatter og døde d. 29. April 1831, 66 Aar
gammel.
Anders Madsens Fader hed som sagt Mads Andersen og blev
d. 1. April 1757 viet til Dorthe Rasmusdatter efter Kongl.
allernaadigst Tilladelse af 26. November 1756, da de var Næstsøskendebørn. Hans Moder, si. Anders Madsens Enke af Tommerup, blev begravet 1779, Tirsdagen d. 16. Marts.
Anders Madsens Forfædre havde været Skytter paa Brahes
borg ved Assens Den sidste af dem fik Gaarden Lille to ft i
Gamtofte Sogn. Samme Skytte blev gift med Mejersken fra
Brahesborg, idet hun var bleven frugtsommelig ved Grev Rantzau,
og saa fik han hende gift med Skytten, saadan siges der i alt
Fald. Man paastaar ogsaa, at de Møbler, der er paa Gaarden
Rosenlund, skal være komne fra Brahesborg.
Anders Madsens Søn var Hans Andersen. Han døde 1890
eller 91. Han var gift 2 Gange. Første Gang med Christiane
Lorentsdatter Bang, der var født paa Lilletofte 1812 og
døde 1835 efter 4 Aars Ægteskab, anden Gang med Karen
Hansdatter, født i Fangel.
Den Søn, der fik Rosenlundgaarden, hed Anders Christian
Karl Hansen. Nu ejes den af sammes Datter Julie Louise
Hansen, gift med Hans Frederik Jeppesen Bjergskov.
Til sidst vil jeg saa meddele nogle enkelte af Anders Mad
sens Recepter og andre Papirer. Men de enkelte Lægemidlers
Vægt i Recepterne har jeg ikke angivet.
FOR HÆVELSE I BEN ELLER ARM

som kaldes Uminde, eller af Rosen, herfor tjener efter Beretning
dette nemlig: Tag en Del Silledonrødder og des Blade. Skjær
det smaa og Saften afpresse i en Linnedklud, lunke Kluden lidet
og læg det paa Skaden, det linder Smærten, og Hævelsen forgaar.
FOR HESTE, SOM HAR MUG I FØDDERNE

Tag Fitril for 1 Skilling, Spanskgrønt for 2 Skilling, Gult
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Svovl for 1 Skilling, et Skud Krud for 1 Skilling. Dette stødes
smaat som Mel og koges i Madfedt, deriblandt en Skefuld ny Tjære.
Derefter, naar Tid er, at udskjære Blasen i Hovskjæggen og la
des paa Skankaaren ved Foden.
FOR UDSLAGNE HÆNDER AT KURERE

Tag en halv Spand Vand, en halv Skjæppe Bøgeaske, lad
det staa udi et Kar 2 Dage, rør det 2 Gange om Dagen, og naar
det er synket, lades Vandet derfra, der udi koges Roden af rød
Bynke af 2 a 3 Stykker Rødder, som koges i Luden, indtil det
bliver halvt indkogt, dette staar og bliver koldt, og naar det
bruges, skal det være vel varmt, og Roden bliver liggendes udi
Luden, tag og vaske Hænderne dermed, saa forgaar Hidsigheden
og Hænderne læges.
FOR HOSTE OG BRYSTVÆRK

Spiritus annisatis de Peru for 12 l. Skili. di dore =12 trof.
At indtage om Aftenen i varmt 01 og om Morgenen i The.
AT SVEDE PAA

Fernis treagels for 2 Skilling eller Besverdraaber for 4 Skili.
TOBIASSIGNELSEN

[Her er hele Kap. 13 i Tobias Bog afskrevet, og derefter følger:]
DE TOBIAS SEGEN GENANNT

Wer den bey sich trägt, der ist sicher vor Unglück, kann
auch nicht sterben ohne das heil. Sacrament, kann auch nicht
im Wasser oder Feuer verderben, und ist sicher aller Gefängnisz, es kann ihm auch kein Waffen verwunden, kann auch kein
falsch Ortel über ihm gesprochen werden, und welche Frau die
bey sich trägt kann es nicht miszlingen in ihrer Geburt.
*

Da sprich f das erste Wort: Mein Vater vergieb ihnen, sie
wissen nicht, was si thue. f Das 4te Wort: Mich durst so hart,
ohn Unterlas. f Das 5!£ Wort: Mein Gott, mein Gott, wie hast
du mich verlassen, f Das 6te Wort: Es ist vollbracht, mein
Leiden grosz. f Das 7!£ Wort: Ich befehl mich, Vater, in deine
Hand, f Dein heil. Geist du zu mir sendt, der bey mir sey zu
allen Zeiten, wenn sich di Seele von Leib will scheiden f f f.

88

De Syvsoveres Navne vare Maximianus, Malchus, Marcianus,
Dionysius, Johannes, Serapion, Constantinus. De sov i Bjærget
Celions Hule i over halvfjerde hundrede Aar.
DE ULYKKELIGE DAGE

Januar 1., 2., 4., 6., 11., 12., 19. Februar 11., 17., 18. Marts
1., 4., 14., 15. April 10., 17., 18. Maj 7., 15., 18. Juni 6.
Juli 17., 21. August 2., 10. September 1., 18. Oktober 6. No
vember 16., 18. December 6., 11., 18.
PAA FØLGENDE DAGE MAA IKKE LADES

Januar 7., 8., 15. Februar 7. Marts 17., 18. April 7., 15.
Maj 7., 15., 17. Juni 6. Juli 15., 17. August 15., 19., 20. Sep
tember 16., 18. Oktober 16. November 16., 18.
DE FIRE ELEMENTER

som er Ild, Vejr, Vand og Jord, og deres Tid de regjerede.
Fra Morgen til Middag regjerer Ilden, fra Middag til Solens
Nedgang Vejret, fra Aften til Midnat Vandet, fra Midnat til Mor
genen Jorden. Dersom Maanen tændes i det Element Ild, bliver
den Maaned varm og tør. Tændes den i Elementet Vejr, saa
blæsende og vaad. Tændes den i Vandets Element, bliver den vaad
og kold. Tændes den i Jordens Element, bliver den kold og tør.
*

Paa et Skib var 30 Passagerer, hvoraf de 15 vare Kristne og
de 15 Jøder. Nu kunde Skibet ikke føre saa mange Folk. Saa
blev besluttet, at 15 Mand af Passagererne skulde udkastes. Nu
ønskede de helst de Kristne frelst. Nu skulde de opstilles, og
hver 9de Mand skulde da udkastes. Nu er Spørgsmaalet, hvor
ledes at de kunde opstilles, at alle de Kristne kunde frelses.
Nu betyder Nullerne de Kristne og Kors Jøderne. Og blev da
opstillet saaledes:
0 0 0 0 i- t v t f 0 0 f 0 0 0 t 0 t t 0 0 f f f 0 t t 0 0 t
*

A. siger til B.: Giv mig 12 Rdl. af dine Penge til mine, saa
har jeg 3 Gange saa mange som du. B. siger til A.: Giv mig
13 Rdl. af dine, saa har jeg 7 Gange saa mange som du. Hvor
mange havde enhver? — (A. 18 Rdl., B. 22 Rdl.).
*

Vil du sige en, hvor mange Penge han har hos sig i Stykke
vis, saa lad ham multiplicere med 2, lægge 4 til, multiplicere
dem med 5 og lægge 12 til, tag saa fra Summen 32.
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MØRKE TALER

Hvad er trindere end et Hjul? (Solen).
Hvor holdes den bedste Jul? (i Himmelen).
Hvor gaar Solen til Sæde? (i Vesten).
Hvor hviler døde Mænds Fødder? (i Østen).
Hvad opfylder Dale? (Sne).
Hvad klæder bedst i Kongesale? (en Mand).
Hvo raaber højere end en Trane? (Torden).
Hvad er hvidere end en Svane? (Englene).
Hvem bær Skjægget paa Bag? (Viben).
Hvem bær Næsen under Hagen? (Trolden).
Hvad er sortere end Slaa? (Synden).
Hvad er raskere end en Raa? (Tanker).
Naar er Broen bredest? (Naar Is).
Hvad er Mennesket ledest? (Padder).
Hvor findes den højeste Vej? (til Paradis).
Hvor er den koldeste Drik? (i Helvede).
❖

Jeg kjender et Par, en Mand og hans Viv,
forenede ere de udi et Liv,
saa længe som Solen har skinnet paa Jorden,
man saa ej saa snurrig et Par udi Orden,
Madammen er sort, Gemalen er hvid,
hun doven og han et Skrog fuld af Flid,
derfore kan de aldrig dem ret forlige,
den ene den anden paa Stedet maa vige,
Madammen fler Øjne omkring sig har,
end nogen en Paafugl i Halen bar,
og dog — jeg vædder — hun sikker ej kan
se grant som hendes enøjede Mand.
(Dag og Nat).
*

Et synderligt Kunststykke af Rim er dette.
Hak i Krak i Hoddum Broddum, Særdi Værdi, Seggi Leggi,
Veiter Neiter, Voila Polla, Bali Stali, Brittist Hrittist.
Hvilket læses og saaledes:
Haki Brodum, Særdi Leggi, Krak i Hoddum, Værdi Segga,
Veiter Pilla, Buli Hrittist, Nutter Villa, Stali Brittist.
EN LIDEN KORT DIGT

O, Skindkjortel, hvad est du underlig,
du haver slet ingen Ærmer,
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naar du bliver klippet og raget,
saa giver du slet ingen Værme,
naar du bliver fuld af Vind og Vær,
saa kan dig slet ingen sidde nær,
og naar du bliver fuld af Lopper og Lus,
saa vil dig slet ingen have i Hus.
*
Fruentimmer har 6 Laster. En Begjærlighed efter kostbare
Klæder og Pynt og sjældne Lækkerier, en umaadelig Higen efter
alle sandselige Fornøjelser, en unaturlig Lethed til at føle sig
fornærmet, en dyb grusom Hævngjerrighed, en uhyre Tilbøje
lighed til at bagtale og et naturlig uovervindeligt Anlæg til Utro
skab, Falskhed og Bedrageri.
POLITISK, SOM NU BRUGES

Andet synes, andet være,
andet gjør og andet lære,
andet men og andet tale,
alting falsk med Farve male,
alting Lov og alting Hage,
alting tænk og alting mage,
til sit Gavn blandt ond og gode,
det er nu politisk Mode.
&
Om end Lykken er mig blider,
jeg paa Gud dog stedse lider,
har jeg ej besvigligt Guld,
jeg har Gud, han er mig huld.
*
Fast bedre er det at bygge og bo
udi de grønne Sige
og tage til Takke med Retter faa
og drikke med sine Jævnlige
end leve med daglig Rædsel og Kval
alt paa de høje Borge,
der man maa vente Stød og Fald
og altid Sukke og Sorge.
*
Modtag den Blomst, jeg rækker dig,
kun ringe er min Gave,
den ej ved Kunst fremskyder sig
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i blomsterrige Have,
jeg fandt den paa min stille Vej,
det er den simple Forglem mig ej.
Uset den ofte visner hen,
og ingen den afbryder,
kun enkelt Vandrer finder den
og al dens Skjønhed nyder;
o, sig ej til mit Ønske nej,
modtag den og forglem mig ej.
*

Fader vor udi det høje,
helligt vorde Gud dit Navn,
lad dit Rige til os føje,
ske din Vilje til vort Gavn,
giv os daglig vore Føde,
og forlad vor Skyld og Brøde,
lad ej Fristelse os skjænde,
bort fra os alt ondt udvende,
hør os, gode milde Herre,
dit er Riget, Magt og Ære.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

CIKORIE (Cichorium intubus). Paa Vestfyn kaldes den Sikurrie (MK. 1928), medens man paa Sydfyn kender Kaffe
rose (JMJ. 1928), et Navn, der aabenbart staar i Forbindelse
med dens Rods Anvendelse som Kaffetilsætning. Endvidere har
man paa Ærø det fra flere gamle Skrifter kendte Jærnurt
(ER. 1866—78) og paa Sydvestfyn Tobaksurt; maaske ligger der
til Grund for dette Navn en Forveksling med Kornblomst. Naar
der ogsaa fra Fyn angives Seladonrod (EAP. 1891 S. 58), maa
dette ligeledes forklares som opstaaet ved en Fejltagelse, idet
hermed ellers menes Svaleurt (se denne). Roden af Cikorie
bruges paa Sydfyn som Middel mod Hoste og anden Forkølelse
(JMJ. 1928).
DANSK INGEFÆR (Arum maculatum) hedder paa Æbelø
Arons Stav (Schiøtz hos HJT. 1867 S. 28), og efter de røde
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Bær, som udvikles hen paa Sommeren, kaldes den Snogebær
(Avernakø, PAJP.) og Snog erose (Sydfyn, ER. 1866—78).
DILD (Anethum graveolens) og FENNIKEL (Foeniculum vulgciré). Disse to nær beslægtede Skærmplanter anvendes i Medi
cinen bl. a. paa Grund af deres aromatiske Egenskaber. Dille
frø, kogt i Øl eller Vin og drukket, mentes at hjælpe mod Bugvrid (En gammel fynsk Lægebog c. 1800, AaOA. I. S. 524), lige
som Die 11 Olie brugtes til at smøre Arme og Ben med mod
Smerter i disse Lemmer (ETK. 1922 S. 247). Fennikelvand
tages ind 4—5 Gange af Kvinder, som ikke har Mælk nok i
Brysterne (ETK. 1922 S. 225). Fennikel-Navnet har i Tidernes
Løb modtaget talrige Iklædninger, paa Fyn saaledes Fen ni kål
(FF. 1894 S. 8), medens de pulveriserede Frugter udleveres fra
Apothekerne som Frisk Pulver (EAP. 1891 S. 24).
DJÆVELSBID (Succisa pratensis). Det mærkelige Navn har
den faaet, fordi dens Rodstok er ligesom af bidt; man havde saa
i gamle Dage dannet sig den overtroiske Forestilling, at det var
Djævelen, som havde bidt Roden af, fordi han misundte Men
neskene de ypperlige, lægende Kræfter, som denne besad. Nav
net er internationalt, Roden har endog været betegnet med det
latinske Navn Morsus Diaboli, der ligefrem betyder >Djævelens
Bid«, og inden for hvert Land varieres Navnet paa forskellig
Maade. Paa Fyn kaldes den Apothekervare, som faas af den
tørrede Rod, Dyvelsabid (EAP. 1891 S. 19).
DOROTHEALILIE (Leucojum vernum) kaldes Dorotheanellike (Assensegnen, Kunstmaler Joh. Tb. Skovgaard 1917).
Se om Endelsen Nellike under lilie.
DUNHAMMER (Typha, vel særlig den almindeligste af Arierne
T. latifolia). Almindeligvis udtales Navnet Landet over som
Don hammer eller Dunnhammer, hvilket har givet Anled
ning til, at man har villet forklare Navnet som værende af is
landsk Rod, stammende fra du nr eller dynr (d. v. s. Drøn),
hvilke Ord er bevaret paa Svensk og Bornholmsk i Betydning
Torden, dertil har man ment, at dette Navn paa Planten maatte
staa i Forbindelse med Tor-Dyrkelsen (Sk. X 1888 S. 63). Det
kunde dog tænkes at ligge nærmere at antage, at Formen Duunhammer maatte være den rette med Henblik paa den om Efteraaret saa iøjnefaldende til Slut dunede Frugtstand. Endnu en
Forklaring kunde tænkes, den nemlig, at Navnet egentlig skulde
staves Dyndhammer og være tillagt Planten, fordi den vokser

93
i Vand og Dynd; man har da cgsaa Formen Døn ham mer,
saaledes paa Agersø, hvor min Meddeler netop udtalte, at det
skulde forstaas som »Dyndhammer«. Navnet er til visse meget
gammelt; i en lille engelsk Bog, som gengiver gamle angelsachsiske Plantenavne, finder vi Navnet D ud ha mor fra det 10de
Aarhundrede; vort Navn kan saaledes siges at have forandret
sig meget lidt i 1000 Aar. Følgende Navne er kendt fra Fyn:
Donhammer (CGR. 1796 S. 451), Dontampe eller Dun
tampe (Baagø, AL. 1918; Avernakø, PAJP. 1923; Sydfyn, VM.
1929 o. 11. Kilder); dernæst B ond eta m p og Rørtamp (ER. hos
HJT. 1867 S. 251), Roirdråmp (Vestfyn, MK. 1928) og Muskedonnere (Carl Nielsen: Min fynske Barndom 1927 S. 53),
Præstepit (HJT. 1870 S. 340 og Torveinspektør Rannow 1925)
samt endelig Flæg som Navn for Bladene (FF. 1894 S. 8 og
Vestfyn, MK. 1928). Et Engdrag i Vigslev Sogn kaldes Tampe
skiftet efter Dunhammerbevoksningen (HH. i FH. 1928 S. 15).
DØVNÆLDE (Lamium album). Paa Birkholm kaldes den af
de voksne Døwnæler, men af Børnene Søk’ywter med Hen
blik paa den Fornøjelse, man kan have af at udsuge den søde
Saft af Kronrøret (CJ. 1928); samme Forhold har givet Anled
ning til Navnet Sød Nælde (Schiøtz hos HJT. 1867 S. 120).
Paa Vestfyn kaldes den Devnælde (MK.); de tørrede Blomster
(Flores Lamii albi) sælges paa Apothekerne som Nældethe
(EAP. 1891 S. 47). rød tvetand (Lamium purpureum), som bo
tanisk set hører sammen med Døvnælde, kaldes paa Langeland
Snogeurt (CC. 1929).
EG (Quercus). Navnet udtales oftest Ej; Frugterne kaldes
Aner (Sk. XII 1889 S. 30), Aener (JMJ. 1928), eller Aenyer,
d. v. s. Agern nødder (AA. 1885 S. 273; Kavslunde og Krarup,
HCF. 1928). Vedel Simonsen oplyser, at de gamle Fartøjer Eeger
var byggede af Eg, Asker havde deres Navn af, at de var til
dannede af Asketræ, medens Barker var af Birk og Espinger
var af Espetræ (VS. 1843 S. 87); OdS. giver samme Forklaring,
dog mener dette Værk, at Oprindelsen til Navnet Barker er uvis.
Kærneveddet af Eg o. a. Træ kaldes Malle, Splinten kaldes Vivi
eller Flæsk (VM. 1929). I gamle Dage var Agern jo den vig
tigste Føde for de Svin, man drev paa Skoven (Oldensvin), og
Anton Andersen fortæller, at man endnu i hans Barndom ind
samlede Agern til Svineføde. Bekendt er det ogsaa, at de har
været anvendt i ristet Tilstand som Tilsætning til eller som Er-
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statning for Kaffe. Denne Kaffe brugtes ogsaa mod Blegsot
(CP. 1929) og Brystsyge (JMJ. 1928). Ogsaa paa anden Maade
har Egen været brugt som Lægemiddel; der meddeles saaledes:
»Det Vand, der efter heftige Regnskyl kan samle sig i hule Ege
stubbe i Skovene, skal være et virksomt Middel til at fordrive
Vorter med; man skal da hver Morgen vaske disse med dette
Vand, der gerne faar en stærk mørkebrun Farve, og efter nogen
Tids Forløb forsvinde Vorterne« (AA. 1885 S. 273). Afkoget af
Egebark, dog kun af unge Eksemplarer, skal være et probat
Middel mod Benedder, og et Afkog af Bladene skal være godt
mod Haaraffald (AA. 1885 S. 274). Mod »Durkløb, som bestaar«,
d. v. s. vedholdende Diarré, anbefales det at drikke Aftræk at
Egebark (ETK. 1922 S. 117). Endelig anføres det, at et Middel
mod Gigt var det at skære lidt af alle Patientens Negle, hvilke
derefter blev anbragt i et Hul, stiltiende boret i en ung Eg St.
Hans Aften, hvorpaa der blev slaaet en Prop for; naar Hullet
var groet sammen, skulde Gigten ophøre (Sydfyn, VM. 1929).
Brystsyge Folk skulde ogsaa kunne kureres ved at drikke Egens
Saft. »For at faa denne Saft blev der om Foraaret, naar Grø
den var gaaet i Træet, udset en smuk og kraftig Eg; i Nær
heden af Roden blev der boret et Hul, som nøjagtig skulde
træffe Marven, den syge skulde saa drikke den udstrømmende
Saft; men hvis Egen døde, vilde den syge ogsaa dø, groede der
imod Træet videre, vilde han ikke alene komme sig, men faa
Egens Kraft og Styrke« (CP. 1929). Ved Stikket af et Insekt
dannes som bekendt Galæbler. Man siger, at naar der er »mange
og skiønne« Galæbler, kan man glæde sig til et godt Aar (Sk.
VIII 1887 S. 38).
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
TÆLLERÆMSE

Aber daber dommer nøde,
is as tornefas,
fander.ni fander ti,
fander stikom stakom sti,
gak, du lille røde Dreng, rent ud fri.
Fra Klinte Sogn.

Efter Anna Lund, Nørreby, ved
Astrid Nielsen, Lærerinde, Nørreby.
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BONDEN, DER BLEV FORVANDLET TIL EN MULDVARP
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1. En Morgenestunde
tog Ploven i Hænde
en Bonde udgrunded
og Hestene forspændte
forunderlig saa:
og raabte: »Haa — Haa!«
Hvordan kan det mon være,
5. Men Himmelens Herre,
mine Agre de ere
han saa det at være
saa smalle og smaa?
af Gerrigheds Rod.
2. O, ve dog den Daare,
Han håndled derfore,
som sætter sig fore
forvandled ham saare
at svige sin Ven.
til Muldvarpen grum.
Han Næsten berøver
6. Hans Hænder og Arme
og Hjertet bedrøver,
blev laadne og varme,
ja, ynkes maa den.
hans Negle blev Kløer,
3. Tog Ploven i Hænde
hans Mund blev til Snarpe,
og Hestene forspændte,
hans Tænder blev skarpe,
saa kørte han frem.
ja spidse og smaa.
Han Kirken forsømte.
7. Nu kan han besørge
Slet ikke han tænkte
sin Jord at opdyrke,
paa Himmerigs Hjem.
ja, Ager og Land.
4. Langfredagens Morgen
Nu gaar han med Møje
han kendte ej Sorgen
i Jorden at pløje
at svige sin Ven,
med Tryne og Tand.

Visen er sunget af den 76-aarige Smed Martin Christof
fersen, Humle, der har lært den af sin Moder, som igen havde
lært den af Gdmd. Bendix Kristiansen, Fodslette. Teksten
er optegnet af hans Hustru, Hanne, og Gdr. Valdemar Ben
di xen, Humle, (Bendix Kristiansens Sønnesøn). Melodien er
optegnet af Valdemar Bendixen.
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Arkivar H. Grüner Nielsen, Dansk Folkemindesamling,
skriver saaledes:
»Visen om den paa Grund af Helligbrøde til Muldvarp for
vandlede Bonde« er os ellers ukendt. Det er ikke nogen gammel
Folkevise, kan allerhøjest betegnes som en Bondevise tidligst fra
18. Aarh. Mærkeligt nok træffes i E. T. Kristensen: Danske
Sagn II S. 277 Nr. 125, en Optegnelse af den jyske Lærer P.
K. Madssen:
»Skjærtorsdag maa ingen mand pløje paa sin mark. En gang
var der en mand, som gjorde det; men saa forvandlede Vor
herre ham til straf derfor til en muldvarp, for at han alle sine
dage skulde pløje og vræde i jorden.«
Det er vanskeligt at afgøre, hvad der i dette Tilfælde er det
primære: Sagnet eller Visen. Saa meget er sikkert, at Visedigteren har hentet sit Stof fra et Sagn; thi lignende (men ikke
helt identiske) Forvandlingssagn er nemlig truffet i andre Lande
(se Dähnhardt: Natursagen III 455. I Müllenhoff: Sagen
der Herz. Schleswig, H o Ist. u. L. S. 357 findes saaledes et Sagn
om en bedragerisk Adelsmand, der bliver forvandlet til Muldvarp.«
I den nu udkommende ny Række af E. T. Kristensen:
Danske Sagn findes i II. Del S. 174 Nr. 86 en Optegnelse af
eller efter Jens Pedersen, Nørre-Næraa. Det der meddelte Sagn
synes kun at være et kort Sammendrag af Visen. Optegnelsen
lyder saaledes:
»En Mand syntes, at han havde for lidt Jord, og saa pløjede
han over Skjellet for at faa lidt mere, men det gjorde han paa
selve Langfredag, og derfor blev han skabt om til en Muldvarp.
Dem har vi nu til at gaa og pløje i Jorden. Der er et Rim om det:
Langfredag Morgen
jeg tænkte paa Sorgen.«
Hvis Læserne kender Visen eller Sagnet, enten i samme eller
en afvigende Form, bedes de sende en Optegnelse derom til FH.
H. C. F.
RYSTNING AF FRUGTTRÆER HELLIGTREKONGERSAFTEN

Ved at læse i FH. om Æbletræernes Rystning Nytaarsaften
kommer jeg til at mindes, hvad min Bedslemoder fortalte derom.
Paa Nyborgegnen rystedes Æble- og Pæretræerne Helligtre
kongersaften lige inden Sengetid, hvis det var stille Vejr. »Spaljetræerne« skulde løses fra Muren, for at de ogsaa kunde bevæge
sig.
Kr. Nielsen, Lærer, Vester-Hæsinge.

3. TILLÆG TIL
FORELØBIG LISTE OVER FORKORTELSER
FOR LITTERATUR OG MEDDELERE TIL

Axel Lange:
FYNSKE PLANTENAVNE OG FOLKEMINDER OM PLANTER.

= Forfatterens egne Notater, hvor Meddelerens Navn ikke er blevet
noteret.
CG.
= Chr. Christiansen, Lærer, Vejle, Jylland. Skr. Medd.
CFS. = Christian Friederich Schumacher: Medicinsk Plantelære for stu
derende Læger og Pharmaceutiker I—II. Kbh. 1825—26.
ETK. = Evald Tang Kristensen: Danske Sagn I—VII. Aarhus og Silkeborg
1892-1901.
HJH. = Hans Jørg. Hansen, Maler, Brørup St. Skr. Medd.
JCS. = J. C. Steen: Anviisning i Haugedyrkning for den danske Bonde.
Odense 1799.
JK.
= Jens Kamp: Danske Folkeminder. Odense 1877.

AL.

SAGN OG TRO OM STEN I FYNS STIFT
iør August F. Schmidts Artikel fremkom, havde der i FH. været medJL delt et Par Sagn om Sten, optegnede af Olaf Andersen og Frode
Bendixen, og siden har Johannes Olsen meddelt Oplysninger om Drage
stenen i Svenborg. I Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens
Amter 1926 har August F. Schmidt skrevet en tilsvarende Artikel om Sten i
disse Amter.
Er der ikke flere af Læserne, der kan meddele Stof af
denne Art? Saavel yderligere Oplysninger om de omtalte Sten som Op
lysninger om Sten, der endnu ikke findes Litteratur om, modtages med me
gen Tak. Det vilde være værdifuldt at faa dette særlige Omraade inden for
vore Folkeminder saa grundigt belyst som muligt for den fynske Øgruppes
Vedkommende.
H. C. F.

NYE BØGER OG HÆFTER
J. Winther: Langeland. Stenalders Enkeltgrave, Broncealders Brand
grave, Broncealders Offerplads.
J. S. Møller: Fester og Højtider i gamle Dage. Skildringer fra
Nordvestsjælland. Med Forsøg paa Tydninger.
August F. Schmidt: Fra Oldtiden. (Dansk Udsyn 1929, 1. Hefte).
Dansk Folkemuseums Virksomhed i Finansaarene 1926—27 og
1927—28. (Særtryk af Fortid og Nutid).
Fataburen. 1928, Håfte 1—2, 3, 4.
Woels litterære Maanedsskrift. Nr. 7.

ALT BOGBINDERARBEJDE
udføres smukt, solidt og billigt.

THOMAS NIELSENS BOGBINDERI - RYSLINGE
Telefon 16.

HansP.Lunde:

Fraa vo fynske Fojeæjn.

En Antologi. Med Forfatterportrætter. Vignetter af Holger Havrehed. Pris: Kr. 2,75.

»Alt i alt en tiltalende og løfterig Samling Folkepoesi fra den 0, der, som
Udgiveren skriver, i »dobbelt Forstand er Danmarks Hjerteland«.«
(Af en Anmeldelse i »Den nye Litteratur«).
». . . Og hermed være da denne Samling anbefalet paa det bedste i Haab
om, at der med Tiden vil følge flere efter.«
(I »Fyens Stiftstidende«).
». . . den lille Bog vil have alle Betingelser for at finde en god Modta
gelse hos alle ægte Fynboer. Den er saa nydelig i hele sit Udstyr, trykt paa
godt Papir og dertil med fint gengivne Portrætter af samtlige Bidragydere,
at den maa siges at være fortrinligt egnet til Jule- og Festgave.«
(I »Fyns Tidende«).
». . . Men først og fremmest henvender Bogen sig til Fynboerne. De vil
kunne læse den med den Genkendelsens Glæde, der i al Tilegnelse af Poesi
er Prikken over i’et«.
(Carl C. Larsen i »Fyns Venstreblad«).
Danske Folkemaals Forlag. — Ved J. H. Schultzs Boghandel, København.

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 32 Kr.
»Christine Reimers »Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« bør nævnes
med den største Ros, baaren som den er af den mest levende Kærlighed til
og Forstaaelse af de gamle Minder. Skønt det er nordfynske Bønder, der er
skildret, faar vi et stærkt Indtryk af, at det er danske Bønder i Slægt med
Fædrelandets Odelsgrund. — Denne Bog egner sig udmærket til at vække
Kærlighed til vore mange historiske Minder, baade de lyse og de tunge. Det
bidrager mere, end vi aner, til at gøre vort Folk stærkt og sundt at høre om,
hvad stort og godt vore Fædre har udrettet, og hvor de har feilet«.
Udtog af et Foredrag »Historiske Minder«, holdt af
Højskoleforstander Th. Dissing. Vejstrup.
»En hjertelig Tak til Frøken Reimer for hendes ualmindelig herlige Bog!«
»Højskolebladet«, J. Richter.
»Der er for øvrigt noget stilfærdigt baade over Forfatterindens Person og
hendes Arbejdsmaade; den store støjende Reklame har hun aldrig haft i sin
Tjeneste, og hvor mange høj trosende Lovord hun saa har faaet, baade i
Aviser og paa anden Maade (saa at sige alle de sagkyndige paa hendes sær
lige Felt har i varme Ord bevidnet hende deres Anerkendelse), saa skulde vi
tro, at der er Masser af de dannede, ogsaa litterært dannede, der staar
ukendt over for hendes Arbejde«.
Alfr. Ipsen.

I Kommission hos
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag - København.
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE
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Juli 1929.

z. Hargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).
et

D

Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
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Dankvart Dreyer: Bakker ved Assens.

DANKVART DREYER
EN FYNSK KUNSTNER
AF KUNSTMALER HERMAN MADSEN

Dreyers stærke og bevægede Landskabskunst slut
ter sig saa inderligt til alt det nære og kendte, som omgav
ham. Den storliniede Natur omkring Assens, hans Fødeby, har
i hans Kunst fundet et ophøjet og betagende Udtryk. Trods den
Lidenhed i Format, der kendetegner hans ypperste Billeder, er
hans Kunst monumental i sit inderste Væsen — klassisk i sin
Fornemmelse af Tingenes simple Samhørighed til et stort Hele.
Den har det indre Væld af bevægede og rent menneskelige Fø
lelser, der altid vil staa ved Magt, og den er tillige ærlig og
sikker i sin ydre Udtryksform. Den er i al sin Enkelthed saa
dybt troværdig mod sin Natur, sin Hjemstavn, men over den
bruser de store Følelsers Vingeslag.
Stormene gik over Dreyers ensomme Liv, furede hans Sind
og dræbte omsider hans Kunst. Hans Liv var tragisk i sin bitre
ankvart
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indadvendte Ensomhedsfølelse. Men paa Baggrund af det tragiske,,
den lange Hverdags Graahed og Nød, stiger hans rene, troskyl
dige Opfattelse af Naturens store Tale til en høj, bevinget Flugt.
Det giver hans Værker deres store Rytme. Vintertaage og Graa
hed hyllede hans Liv i Tristhed, men den store Sommers Sol
jubler og funkler i hans dagklare Kunst.

*

*

❖

For helt at forstaa hans Kunst maa man tillige betragte den
i Forhold til dens Tid. Den store, nationalt betonede Kunst, som
den udformedes i Trediverne og Fyrrerne, blev en Blomstring
af den samme Frodighed som den, der kendetegner Litteraturens
Guldalder. Den nationale Begejstring fik et saa stort og beaandet
Udtryk i disse Aars Malerkunst. En Kunst, der saa helt igennem
var ægte i sit Væsen, og som i Eckersbergs strenge Skole
saa stærkt havde faaet indprentet, at uden at være trofast i alt
det smaa, uden at være ærlig mod sig selv og Naturen helt til
Bunds naaede Kunsten ikke de store Tinder. Eckersberg skabte
med sit uafviselige Sandhedskrav den store Tradition i dansk
Kunst. Og Dreyer stod midt i denne nationale Gruppe, Ven
skabet med Lundbye, Frølich og P. C. Skovgaard var
altsammen en Ansporing til at være trofast mod det nære i Er
kendelsen af, at selv den simpleste Natur ejer Evighedens store
Rytme og følger dens Love.
Den Tids Følelse for det nationale bundede i en stærk og
varm Begejstring for Danmarks blide Natur og oldgraa Minder
— den var som en Sang, sungen af det fulde Bryst, stærk og
betagende i sin Inderlighed. Hvor ren og enfoldig i Sammenlig
ning med vor Tids Spekulation i det nationale, alle disse Fraser
og lumre, uægte Kærlighedserklæringer i smagløse Digte og for
lorne Billeder. Det banale og anmassende bør ikke taales, hele
denne Atmosfære af »Geschäft« og Humbug, der sætter Gift i
Folkets sunde Dømmekraft. Derfor er det undertiden godt at
betragte en svunden Tids Indsats, føle dens Styrke og erkende
dens brændende Tro.
Og her staar Dreyers Kunst som det fulde Udtryk for sin Tid.
Stærkt og bevæget taler den om alt det storladne og brusende,,
det yndefulde og smilende i den danske Natur. Som Lundbye
og Skovgaard fik den sjællandske Natur til at leve i deres Kunst,
saaledes beaandede den fynske Naturs vekslende Charme Dreyers
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lysende Billeder. Han er den første, der for Alvor fordyber sig
i det fynske Landskabs Karakter og Ejendommelighed. I vore
Dage har de fynske Malere Johannes Larsen, Syberg og
Peter Hansen fortsat denne Tradition, som bunderi den stærke
og helt umiddelbare Indlevelse i selve Naturen. De har skabt
vor Tids nationale Kunst.

Dankvart Dreyer: Udsigt fra Assens mod den sønderjydske Kyst.

Dankvart Dreyer er født d. 13. Juni 1816. Den smukke fynske
Kystby, hvor han tilbragte sin Barndom, blev han stadig trofast
mod i sin Kunst. I sine Erindringer fortæller den jævnaldrende
J. A. Jerichau, der ogsaa er født i Assens, om den stilfærdige
Dreng, der altid sad hjemme og tegnede, mens de andre Drenge
løb paa Gaden. Han kom allerede som nittenaarig paa Kunst
akademiet, hvor han kappedes med Jerichau, den senere saa
berømte Billedhugger. Og her i København sluttede han Ven
skabet med Lundbye og Skovgaard, delte vel ogsaa deres kraf
tige Begejstring for Grundtvigs stærke, nationale Forkyndelse.
Synderlig meget kender man ikke til hans Ungdom, han var
jo ikke skrivende som Lundbye, hvis Dagbogsoptegnelser giver
et saa fint og ægte Billede af hans Personlighed.
1848 kom. Lundbye fandt midt i sin rige Udvikling Døden

100

for Fædrelandet, P. C. Skovgaard vandt frem til almindelig Paaskønnelse, men Dreyer, som saa alle Haab glippe om at naa
frem til nogenlunde taalelige Vilkaar som Maler, købte en lille
Landejendom i Barløse ved Assens for saa at sige Malerkunsten
Farvel. Mere og mere sluttede han sig inde i Ensomheden.
Karl Madsen skriver i sin Karakteristik af den fynske Maler
(Tilskueren 1901) om hans sidste, sørgelige Aar: »Gaardens Drift
gik daarligt, Udsigterne til den rene Fattigdom rykkede truende
nær. For alle fejlslagne Forhaabninger søgte han Trøst i Flasken.
Hans Særhed og Menneskeskyhed tiltog — — —.« Mere og
mere sank han hen i Tungsindighed, men undertiden tog han
alligevel Malerkassen, gik ud og malede sine smaa Studier. Og
da klinger Tungsindigheden ud som hjertevarme Strofer, som
Lovsange til den evige Natur, der atter og atter lader Foraaret
udfolde sig ungt og nyt — —.
Den 4. November 1854 lukkede hans Øjne sig for stedse. En
Tyfusepidemi hærgede Egnen, og den ondartede Sygdom bragte
ham Døden. Megen ydre Lykke gav hans Kunst ham ikke, men
i sin rene Inderlighed vidner den om hans brændende Kunstner
sind, det, der saa helt fyldte ham, og som med usvækket Kraft
lader hans Billeder leve og gribe vidt ud over deres Tid.
*

*
*

En Gennemgang af Dreyers Billeder vil vise hele hans intime
Indlevelse i Naturen. Som den store engelske Maler Constable
formaar han paa en slaaende sand Maade at give et Landskabs
helt øjeblikkelige Stemning — den, som et Solstrejf, en Byge
med en Regnbuestump over de vaade Marker kan give. Paa
Odense Museum hænger et af hans tidlige Billeder, et lille Pro
spekt af Assens med Udsigt mod den sønderjydske Kyst. I sin
helt miniaturagtige Finhed er det et bedaarende frisk lille Land
skab. Det er tidlig Formiddag. Baggrunden er let sløret af blaa
Dis, en Septemberdags forunderlige Klarhed og Lys er givet paa
en helt mesterlig Maade. Hver Tagsten er malet paa de gamle
Huse, hvert Blad paa Træerne er opfattet og gengivet med den
fineste Iagttagelsesevne. Man synes at mærke de gamle hollandske
Maleres dybe Fortrolighed med deres Emne. Helt igennem er
det typisk for Aanden i Dreyers Kunst, den dybe Indtrængen i
Emnet og det helt overlegne Mesterskab, hvormed det sete er
gengivet. Lad et saadant lille Billede være ringe i Betydning i
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Forhold til de store, berømte Mesterværker i andre Landes og
andre Tiders Kunst, det griber alligevel saa umiddelbart, fordi
det saa helt troværdigt fortæller om det, der rører og bevæger
et Menneskesind, naar han staar overfor alt det, som har set
hans Barndom.
Af samme lysende Klarhed er et andet lille Prospekt af Assens,
set ude fra Kærum. Med en
egen simpel Storhed er der gjort
Rede for Landskabets vældige
Linier. Og bestandig ejer hans
Smaabilleder og Studier en egen
rørende Friskhed i Opfattelsen, en
poetisk Udtryksfuldhed, som stil
ler dem saare højt i dansk Kunst.
De har hele Naturstudiets friske
Oprindelighed, noget, han alt for
ofte tabte, naar han hjemme
malede sine store Kompositioner
efter de smaa Studier.
Efter en Tid at have malet
i Jylland vender han atter til
bage til de fynske Motiver, og
nu finder han paa den lille 0
B r a n d s ø i Lillebælt en forholds
vis lang Række af sine ypperste
Dankvart Dreyer: Selvportræt.
Motiver. Deriblandt den præg
tige lille Sommerstudie med Sten
sætningen (Hirschsprungs Samling) og det store Brandsøbillede
paa Kunstmuseet. Det sidste er et af hans faa store Billeder,
som har bevaret Friskheden og den umiddelbare Følsomhed i
det store Format. Man mærker i dette Billede Lundbyes Ind
flydelse stærkt, og denne Kunstner har forsynet det storladne
Billede med Staffage, et Par græssende Køer.
Mange Steder paa Fyn malede han i Tidens Løb. I Odense
har han malet Udsigten mod St. Knuds Kirke fra Stedet, hvor
den nuværende Albani Bro ligger. Overordentlig smuk er For
grunden med den gamle Pil og de to samtalende Mænd. De
fine Graavejrstoner klinger med den samme fornemme Ro som
i den store engelske Landskabskunst, uvilkaarlig genkalder man
baade Gainsborough og Constable i den aandfulde lille Skitse.
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Fra hans senere Aar stammer det monumentale Billede af
Bakkerne ved Assens (Kunstmuseet). Det maa betragtes som hans
egentlige Hovedværk, selv om Farven mangler de smaa Billeders
lysende Intensitet. Det er et imponerende og magtfuldt Billede.
I en storladen og rolig Tyngde ligger de mægtige Bakkedrag ind
i Billedet. En ensom og knugende Storhed hviler der over dette
vældige Landskab med de store Tyngder. Det er, som om han
i et eneste stort Blik har set selve Naturens forunderlige Alvor,
Modsætningen mellem Jordens vældige Tyngde og Himlens ly
sende Klarhed. Derfor samler Billedvirkningen sig i disse to helt
elementære Ting. I den fjerne Baggrund glimter Fjorde og Vige
som et Genskær fra den tabte Sommer, fra den Ungdom, der
aldrig kommer igen. Det er som en Klage over den ubønhørlige
Skæbne, der lader Slægtled efter Slægtled fare hen, mens de mæg
tige Banker ligger lige tunge og mørke. I dette Billede har hans
Kunst faaet en Klang, en Stemme, den ikke tidligere har haft.
Det er, som om han med eet har faaet Erkendelsen af det umu
lige i at gribe selve Naturens forunderlige Rytme. Hans tidligere
lette og inspirerede Skitser og Studier har søgt at give Nuets
jublende Liv, i det store Landskab lader han Jorden virke ved
sin overvældende kosmiske Tyngde, giver et stærkt og betagende
Udtryk for alt det, som bliver, selv om Generationer slettes ud.
Paa en mærkelig Maade skiller dette Landskab sig ud fra
hans tidligere Produktion. Lundbye vilde i det have fundet den
»Naturens store Orgeltone«, som han elskede.
Fra de sidste Aar i Barløse stammer adskillige lysende og
enkle Billeder, men det er alligevel, som den gamle Kraft, det
forrige Mod er brudt. Den brusende Romantik i de tidligere Ar
bejder er ligesom gledet ud i en egen stilfærdig Mildhed. Lyset
er blevet sløret og blidt. Nu maler han ikke for som i Ung
dommens flammende Begejstring at vise Danmarks Skønhed i
levende, funklende Billeder, nu maler han for at finde den Ro
i Sindet, han saa ofte maatte savne, og for at finde den Smule
Glæde, der endnu var tilbage for ham------- —.
*

*

*

Rig og mangfoldig i sin Udtryksform er Dreyers Kunst. Ikke
mindre beundringsværdig er han i sine Tegninger. Hans Penne
tegninger, hvoraf de fleste findes i den kgl. Kobberstiksamling,
kappes med Lundbyes i Friskhed og den Nænsomhed, hvormed
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Landskabets Linier og Rum er betragtet. Interessant er det at
iagttage, hvor Lundbyes blide Tegninger føles saa typisk sjæl
landske, og hvor stærkt Dreyers staar som Udtryk for den fynske
Naturs tætte Frodighed. Landsdelenes særegne Ejendommelig 
heder har ligefrem præget Kunstnernes Teknik.
Lundbye har i en af sine Dagbogsoptegnelser givet en lille
Karakteristik — og Kritik — af Vennen Dankvart Dreyer, og de
Linier kan i deres Enkelthed staa som det bedste Motto over
hans Kunst: »Dreyer har mest malet Fyn og Jylland, og hans
Stykker ere altid fulde af Poesi; det er som hørte man Kæmpe
visetonen klinge igjennem, saa yndigt har han fremstillet Bak
ker, Søer og Skove.«
Og de Linier, hvormed han slutter den lille Karakteristik,
fortæller paa saa enkel en Maade om Dreyers personlige Egen
skaber: »Dreyer staar temmelig ene i Verden, har ikke her
mange Venner, maaske en Følge af hans store Ømfindtlighed,
men saa vidt jeg kan mærke, er han sin gamle Moder inderlig
hengiven, og mere end een Yttring har vist mig, at der ogsaa i
ham er et kjærligt, blødt Gemyt.«
Dreyers Liv var tragisk i sin Ensomhed og Modgang, men
ud over hans egen Tid lever hans Kunst i Kraft af sine rene,
hjertevindende Egenskaber. For vor Tid er den beundringsvær
dig, ikke alene for sin kunstneriske Inderlighed og Dybde, men
ogsaa for den Sandhed og Dybde, hvormed han har givet et
saa helt og saa stort Billede af det fynske Landskabs indre
Karakter.

Herman Madsen: Udsigt mod Barløse.
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FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

EL (Alnus'). Afskrabet Ellebark anvendtes i ældre Tider til
at røge Saltkarrets Sulevarer med; thi Bøge- eller andre Træspaaner gav ikke Flæsket saa god en Smag (efter CR. 1920 S. 61).
Raklerne kaldes El lem ej 1 (HJT. 1867 S. 14), se i øvrigt om
Ordet M ej 1 under ask. Stød efter fældede Elletræer hedder paa
Vestfyn Elletryvnter (MK.). Som det vist er almindelig be
kendt, er Elletræ det bedste Ved til at fremstille Træsko af
(FH. 1928 S. 169).
ENEBÆR (Juniperus). Enebærkaffe er bleven brugt som
Middel mod Blegsot (Sydfyn, JMJ. 1928). Enebær brugtes som
en af Bestanddelene til et styrkende Pulver, som man gav Faa
rene, naar de tabte i Huld eller ikke vilde æde. Dette Pulver
bestod af en Blanding af Malurt,. Nælder, Køkkensalt, Sod og
Enebær. Man lavede smaa Boller af denne Blanding sammen
med Mel og Tjære og indgav Faarene dem forud for Fodrin
gen (Artikel af N. Hofman (Bang) i Almanak 1842). Nær be
slægtet med Enebær er sevenbom (Juniperus sabina), en syd
europæisk Busk, som af og til træffes plantet i Haver. Paa Vest
fyn kaldes den Sivenbåm (MK. 1928), i Gudbjærgegnen Sibbenbomtræ (FH. 1928 S. 62) og paa Sydfyn Sivenbom og
Vikketræ (JMJ.), et mærkeligt Navn, som ellers bruges til
Guldregn og dens Slægtninge. Busken er bleven meget bekendt
derigennem, at den har været anvendt som fosterfordrivende
Middel (Sk. VIII 1887 S. 45 og FH. 1928 S. 62). Et Sagn for
tæller, at en Herremand paa Juulskov gjorde Akkord med Fan
den om, at denne i dette Øjemed skulde plante et Sevenbomtræ
i Herregaardens Have, og først naar Træet gik ud, maatte han
tage Herremandens Sjæl. Men Træet gror endnu (ETK. 1892—
1901 VI S. 26). Der fortælles ogsaa om en klog Mand i Revninge, at han »havde i sin Have en Sevenbom ... og tidt kom
der Folk til ham og vilde have af dette Træ til ond Brug, men
de kunde byde ham, hvad de vilde derfor, de fik intet. En Nat
havde en Pige listet sig ind i Haven, for saaledes at faa noget
af Træet, men da hun vilde gaa tilbage, kunde hun ikke komme
af Stedet, men maatte blive staaende til om Morgenen, da den
kloge Mand kom og løste hende« (JK. 1877 S. 146).
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ENGELSKGRÆS eller FAARELEGER (Armeria vulgaris).
Navnet udtales i Vestfyn: Æ(ng)elskgræs (MK. 1928). Paa
Ærø og Strynø kaldes den Rugbrød (Inspektør M. C. Harding
og Læge C. G. Pontoppidan 1920), samme Navn bar jeg hørt paa
den lille 0 Omø ved Sjælland. Navnet angives fra Ærø som
Rovbrøer (JRH. 1834 S. 251), som Bryøywter, d. v. s. Brød
urter, fra Birkholm (CJ. 1928) samt fra Ærø som Vorherresbrød (SA. 1909 S. 169). Beslægtet med disse Navne er Navne
som Dagligt Brød (Vendsyssel, FF. 1919 S. 108), Brødblom
ster (Agersø, AL. 1924) og Surbrød (Kallundborg, HJT.). Paa
Ærø kaldes den Strandurt eller Strandurter (HJT. og ER.
1866—78), paa Taasing Strandugler (GN. 1928), der maaske
blot er Forvrængning af forrige Navn, paa Lyø Revurter (FF.
1906 S. 21) og paa Sydfyn Strandpikker (JMJ. 1928).
ENGELSØD, se bregner.
ENGKARSE (Cardamine pratensis) kaldes Storkeurt (FF.
1894 S. 76, LBds. 1928) og Storkerose (Vestfyn, ER. 1866—78).
FAARELEGER, se engelskgræs.
FENNIKEL, se dild.
FINGERBØL (Digitalis). Arten D. purpurea kaldes sine Ste
der Klokkeblomst.
FIRBLAD (Paris quadrifolius). Som fynsk Navn angives
Fandens Mælkebøtte (Sk. XII 1889 S. 29), hvilket gentages
FF. 1894 S. 103. Man tør dog vel formode, at her foreligger
en Fejltagelse.
FLADSTJÆRNE (Stellaria). De to Arter, som kendes bedst
af Befolkningen, er stor fladstjærne (S. holostea) hvis store,
hvide Stjærneblomster i Foraarstiden liver op i Skove, Krat og
Hegn, og fuglegræs-fladstjærne (S. media), der er et almin
deligt hadet Ukrudt i Haver og Agre. Den første kaldes Snogeblomst (HCF. 1928), og med Henblik paa de hvide, regelmæs
sige Blomster: Hvid Stjærne (Krarup, HCF. 1928); Knalder
blomst og Knalderstjærne hedder den hos Børnene i Kra
rup, fordi de kan slaa Smæld med Frøhusene (HCF. 1929), et til
svarende Navn er Knæprose (Svenborgegnen, HJT. 1867 S. 237).
Den anden hedder hele Landet over Fuglegræs, paa Vestfyn ud
talt Fø v 1 egræs (MK.), endvidere paa Nordfyn Hønsegræs (SB.)
og paa Ærø Arp (LPL. 1928). Med Hensyn til Navnet Arp skal
bemærkes, at dette aabenbart er en af de mange Former, vi har
til Navnet Arve, spredt over hele Landet som Are, Ar fve,
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Arre, Arrild, Orer o. s. v. Man vil bemærke, at disse Navne,
usammensatte eller som Endelse, altid knyttes til spinkle og
spæde Planter, og at specielt Formen Arve er anvendt af Bota
nikerne til mange officielle danske Plantenavne, saasom Bæk
arve, Knudearve, Sandarve; uden Forled er det tillagt
Slægten Anagallis. Stærkest synes Navnet Arve med sine Varia
tioner dog at være knyttet til Fuglegræs-Fladstjærne, at dømme
efter den Hoben Dialektnavne, som fylker sig om denne Plante.
FLOKS (Phlox). Denne i Haverne i mange Arter og Former
dyrkede Staude og Stenhøjsplante hedder paa Sydfyn Florerenellike (NH. 1912).
FORGLEMMIGEJ (Myosotis, især Arten M. scorpioides). Det
er maaske ikke overflødigt at gøre opmærksom paa, at Navnet
Forglemmigej med de tilsvarende Navne i Tysk, Fransk og
Engelsk i ældre Tid ikke har været knyttet alene til Myosotis,
men i Virkeligheden snarere først har tilhørt helt andre Planter,
f. Eks. Tveskægget Ærepris. Sandsynligheden taler for, at denne
sidste Plante egentlig har Forret til Navnet, og at den har faaet
det, fordi dens Blomster saa hurtigt falder af. — Paa Engelsk er
dens Navn Speed well, der kan oversættes ved »Lev vel«, hvil
ket atter kan blive til »Forglem mig ej«. — Dernæst er Navnet
blevet knyttet til en Lægeplante af meget ilde Smag, og man har
senere forklaret, at denne hed Forglemmigej, fordi man ikke saa
let glemte Smagen. Endelig er det blevet til poetisk Navn for
en Plante, der er blevet benyttet symbolsk som Venskabstegn.
Legenderne om Forglemmigej, hvilke alle aabenbart er knyttede
til Myosotis (læs om disse hos AA. 1885 S. 74—76) maa være
af forholdsvis ny Dato. Botanikeren E. Viborg indførte 1793
Navnet Kærminde som Betegnelse for Myosotis; dette Navn træf
fes ogsaa af og til paa Fyn, men det betegner nu ogsaa Vaarforglemmigej og Ærepris. Forglemmigej, paa Vestfyn Fåglæmmiej (MK.), kaldes for øvrigt paa Fyn som liere andre Steder
i Landet Katteøjne, Vestfyn: Katteøne; i Vindinge Sogn
skelner man mellem Store og Små Katteøjne, henholdsvis
Eng-Forglemmigej og Mark-Forglemmigej (NPJP. 1928). (Spørgsmaalet Forglemmigej- og Kærminde-Navnene er behandlet i
»Gartner-Tidende« 1920 S. 215 ff., hvortil henvises).
FUGLEGRÆS, se fladstjærne.
(Fortsættes.)
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SAGN FRA GUDME
JEG HØRTE FORTÆLLE I MIN BARNDOM
AF FRISKOLELÆRER RASMUS HANSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER

4.
var der meer end nok af baade i Gudme og andre
Steder, og de var ret en Plage for Folk. Fanden til
hørte de allesammen, for ham havde de forsvoret dem til. Det
skulde, efter de Gamles Mening, ske den Vinter, de gik i Alter
skole, for havde de været til Alters, vilde den Slemme nok
ikke have med dem at bestille. De skulde saa gaa op paa
Kirkegaarden saadan mellem Midnat og Hanegal, gaa tre Gange
aved om Kirken, og hver Gang spytte ind ad Nøgelshullet og
nævne den Slemmes Navn. Saa kom han nok selv. Men, hvad
Aftale der saa skulde gjøres, maa Vorherre bevare hver, der har
sin Salighed kjær, fra at vide Besked om. Saa samledes de ogsaa nok med ham hver Santhansaften paa Bloksbjerg. Dertil
rider de paa Kosteskaft eller Ovnsrager; derfor lægger de fleste
skikkelige Folk saadanne Sager under Tag den Aften, for saa
kan de (Hexene) ikke faa det. For at sikkre dem og deres er
der mange, der saa Hørfrø uden om Gaarde og Huse denne Aften,
for saa kan Hexene ikke komme ind. Somme mener, det er
derfor Hexene er saa slemme til at ødelægge Hørren, for derved
at forhindre, der ikke skal blive Hørfrø, til at forhindre dem i
at komme, hvor de vil. Dette sikrer Folk dem imod ved at rise
Hørren. Hexene æder aldrig Brødet, naar de gaa til Alters,
men spytte det ud, og, Gud maa vide, hvad de bruge del til.
exe

5.
For nu rigtig at opdage hvormange Hexe, der var i Byen,
satte dristige Folk dem tit ved en Korsvei Santhansaften. De
tog en Harve over dem, som vendte Tænderne udad. Der kunde
de saa see dem trave ud ad Byen med en Rage eller et Koste
skaft mellem Benene, men saa snart de var over Korsveien, blev
det til en sort Hest, der fløi i Luften. Saadan Dristighed havde
dog sommetider slemme Følger, for fik Hexene ham at see, der
sad, gjore de ham den Fortræd, de kunde. En, der endnu i
min Barndom var levende, saa saaledes 12 reise fra Gudme en
Santhansaften; han var heller ikke for at snakke om dem, men
det kom ham dyrt at staa: han svandt hen, som Dug for Solen.
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Nei — vi skal ikke lægge os i med det Onde! Det er bedre at
sky og fly det, saa bevarer Vorherre vos; og han er dog den
Stærkeste!
6.
En Hex, der havde sit Morskab af at tage Smørret fra Folk,
sagde engang til sin Lillepige: Tag nu denne Kjep, og gaa hen
og stil dig ved Vaangeleddet. Naar saa Folk driver Kreeturet i
Marken, skal du give alle de bedste Køer et Slag af ham. Det
gjorde Pigen ogsaa. Men saa kom der en Mand, som forstod
lidt meer end sit Fadervor. Han spurgte Pigen, hvorfor hun
slog Køerne. Det har jeg Orden paa, sagde Pigen. Tag nu,
beder Manden hende, og slaa paa alle de bedste Bester ogsaa.
Det gjorde Pigen med. Imens havde Hexen hjemme slaaet Vand
i Kjerne, og kjernede, det bedste hun kunde. Men saa fik
hun — Smør, troer I — nei, hun fik Kjernen fuld af Hestemøg,
fik hun: det skulde alle saadanne have. Det har de rigtig godt af.

7.
En anden Hex laa just syg, den Dag hun skulde kjerne; saa
betroede hun Kjerningen til sin Datter, der nok omtrent havde
lært Kunsten. Den Gamle havde lært hende, at hun, idet hun
slog i Kjernen, skulde sige: En Skeefuld af hver Ko i hele Byen.
Men Datteren var begjerlig, maaske barnagtig, hun sagde: En
Spandfuld af hver. Men saa fik de saameget, det flød over hele
Gulvet. Til Uheld for dem kom der just nogen, som fik det at
see; og saaledes kom det ud over hele Byen.
8.
Hexene følte Trang til at gjøre Ondt, ligesom andre Menne
sker til at faa Mad, derfor kom det tit til at gaa ud over deres
bedste Venner. Saadan var der to Nabokoner, som længe havde
været Fortrolige; men en Dag, som den ene just var ifærd med
at vande sine Køer, kom den anden, der var en Hex, til, hun
lagde sine Arme paa Havegjærdet, og snakkede om Et og An
det, men forhexede med det samme den ene Ko. Saasnart nu Koen
kom ind i Gaardet, faldt hun om med alle Tegn paa Forhexelse.
Men denne Kone vidste Raad for alle Uraad; hun skar strax
Haar af Koens Rumpe og kastede paa Ilden. Nu kom Koen
sig strax; men Hexen blev som hun var brændt over hele Le
gemet, og laa i store Smerter over i fire Uger.
(Fortsættes.)
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GAMLE SANDSAGER
ET FUND I RINGE SØ

Den 23. December 1928 var jeg paa Nationalmuseets An
modning i Ringe for at se paa et i Ringe Sø gjort Fund.
Det var Forpagter A. Jørgensen, Damgaarden i Ringe Sogn,
Gudme Herred, som paa sin Lod i den nu udtørrede Ringe Sø
havde fundet tre Malmgryder, den ene flad med Haandtag,
nærmest som en Stegepande, de to andre som almindelige Gry
der, alle tre havde hver tre Ben og Støbermærker. Den første
var 15 cm høj, 243/i cm bred, de to andre 24 cm høje og 29
til 32Va cm brede. De fandtes kun godt et Spadestik under den
nuværende Overflade, og der var kun de tre, ikke Spor af an
dre Sager. Man kan ikke tidsfæste dem, men formode, at de
maa være nedsænket i Søen enten for at skjule dem, maaske i
Ufredstider, eller de kan være tyvstjaalne og gemte paa denne
Maade. I alle Tilfælde er de bleven glemt. Ejeren fik fri
Raadighad over dem, fordi man ikke kan tidsfæste dem. Og
det vilde da være tænkeligt, at de indgik i Ringe Museum.
De er maaske fra Tiden 16—1700 og maaske yngre.
Johannes Olsen, Museumsinspektør, Svenborg.
SAGN OM STEN VED LAMDRUP

Paa den saakaldte Lillebanke, der ligger paa Vejen mel
lem Gislev og Lamdrup (Lamdrup i Gislev Sogn), umiddelbart
oven for Lamdrup By, findes en stor Sten. Om denne Sten
gaar det ikke ubekendte Sagn, at den vender sig, hver Gang
man bager Hvedebrød i Lamdrup. Folk har ment, at det skulde
hentyde til, at Bønderne i Lamdrup i sin Tid har været særlig
paaholdne og nøjsomme. Om dette er den rette Løsning, ved
jeg ikke.

Johs. Clausen, stud, theol., København.
FRA SVENSKEKRIGEN

Hjemme i Ellinge fortalte man i min Drengetid, at der i
Mosen sønden for Ullerslev Station var fundet Hjul, Bidsler
og Sabler ved Tørvegravning. De skulde stamme fra en svensk
Afdeling Soldater, der var drevet ud der i Slaget ved Nyborg.
De sagde ogsaa, at man ved Hjul by Sø fandt Ting fra den
samme Tid.
Her i Svenborg er der ikke meget fra Svenskekrigen. »Sa-
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belhugget« (FH. 1929 S. 42) er varieret, kan jeg forstaa. Det siges
ellers at have været i en Disk i Gerritsgade.
Jeg søgte i sin Tid alle mulige Oplysninger, da jeg vilde
skrive en Bog om den Tid. Da hib er g fortæller jo en Del i
sin store Bog, men der er ikke noget særligt herom. Derimod
skrev en elskværdig Bibliotekar ved Kgl. Bibliotheket i Stock
holm, at han havde fundet ud, at den svenske Hær havde delt
sig i to store Afdelinger, hvoraf den ene lagde sig paa Bro
holm om Natten, den anden i Svenborg. Om Morgenen gik
den broholmske Afdeling over Skaarup Sund, Thurø og Lunke
bugt til Langeland, den svenborgske Del over Taasing (ude ved
Lehnskov — Vornæs — Vemmenæs) og saa over nord for Rud
købing.
Valdemar Vaaben, Svenborg,
»FÅWL FENUS«

I mine Drengeaar hjemme paa Fyn hørte jeg ofte mine For
ældre og andre sige, naar en Sangfugl i deres Nærhed lod sin
smukke Røst høre: »De æ dæ(n)j lejle Fåwl Fenus, dæ sø(ng)er så
kd(n)jt«. Disse Udtalelser reflekterede jeg ikke over, førend jeg
var bleven saa stor, at jeg kunde baade stave og lægge sammen;
da opdagede jeg, at det var forskelligartede Fugle, som Navnet
»Fenus« tildeltes, og mine Spørgsmaal angaaende dette Forhold
samt Oprindelsen til Navnet kunde ingen blandt mine Omgivel
ser besvare.
Senere har jeg heller ikke faaet Svar paa Spørgsmaalet, men
naar jeg i de svundne Aar ved Lyden af en Sangfugl er bleven
mindet om »Fåwl Fenus«, har jeg altid tænkt, at Ordet var en
forvansket Udtale af Føniks, skønt der i den almindelige For
tælling om Fugl Føniks, Ægypternes hellige Fugl, ikke berettes^
saa vidt mig bekendt, at den havde nogen Sangstemme. Men
nu, over 40 Aar efter, synes det, som det fremgaar af nedenstaaende, at jeg rent tilfældigt faar Svar paa Spørgsmaalet om
»Fåwl Fenus«.
I en Antikvarboghandel saa jeg og erhvervede en gammel
Folkebog, et Haderslev Tryk fra ca. 1800, som vel er et Optryk
af et endnu ældre Skrift. Folkebogen har et meget fortællende
Titelblad, der lyder saadan: »Historie om Kong Edvard af Engel
land, som var geraadet i en ulægelig Sygdom, men dog ved en
viis Qvindes Raad kureret, formedelst Kongens yngste Søn, Prins
Attus, som havde sin syge Fader saa kjer, at han rejsde til
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Dronningen af Arabien, hvor han med List bekom hendes bedste
Klenodier, og førte Dronningens Dyrebare Fugl Fenix bort med
sig. dog paa det sidste, efter megen Forfølgelse, som Prins Attus
havde udstanden, bekom Dronningen til Ægte«. Historien er
paa 147 sekslinjede Vers, men det i Historien, som i denne
Sammenhæng interesserer mig, er, at Prins Attus »førte Dron
ningens Dyrebare Fugl Fenix« med sig hjem, hvor den ved sine
smukke Toner kurerede Kongen, og hermed mener jeg at faa
en Forklaring, der besvarer mit Spørgsmaal fra Barndommens
Dage.
Svaret mener jeg da vil lyde saadan: Folkebogen har været
saa udbredt og kendt i gamle Dage, at naar dine Forfædre ar
bejdede ude mellem de levende Hegn eller i Nærheden af Skov
bryn eller Krat, og en lille fjedret Sanger, skjult mellem Løvet,
afbrød den landlige Fred med sine smukke Toner, da har de
staaet stille, lyttet og sagt: »De æ lis kd(n)jt, som vå de Fåwl
Feniks, dæ sa(ng)w«. Thi der fortaltes jo i Historien:

»Den Fugl han synger saa liflig og stærk,
Hans Sang gaar over Stillidsen og Lærk.«
Senere Slægtled har, uden Kendskab til Historien om Kong
Edvard og Fugl Fenix, gentaget, med lidt Forandring, hvad de
havde hørt de gamle sige: »De æ Fåwl Fenus, dæ sø(ng)er så
ko(n)jt«.
Per Larsen, København.
SPØGERIET I TANGERUP PRÆSTEGAARD

Engang for omkring 80 Aar siden levede der i Tangerup
(Tanderup) Præstegaard en Præst, der hed Baumann. Han havde
en stor Flok Børn og blandt disse en Søn. der kom til Bogen. Det
gik dog ikke denne Søn videre godt. Han lavede i København en
Affære, hvori de tre ikke ukendte Faktorer: Kvinder, Drik og
Penge spillede Hovedrollen. Han maatte flygte til Amerika og
kom vistnok aldrig senere hjem igen.
Men fra den Tid af var det galt med Spøgeri i Tangerup
Præstegaard. Ved Midnatstide kom der ofte kørende en lukket
Vogn ind i Gaarden. Den kørte lige saa let gennem den luk
kede Port som gennem den aabne. Den kørte i fuld Fart op
mod Hoveddøren. Kusken knaldede med Pisken, og Hestene slog
Gnister mod Stenbroen. Gaardens Heste sprang i Baasene og
lavede megen Spektakel, og Tjenestefolkene skræmtes af Gaarde.
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Naar der blev set nærmere efter, viste det sig, at der var
slet ingen Ting. Hestene slumrede roligt paa deres Leje, og
Køretøjet havde ikke efterladt sig mindste Spor. — Folketroen
vidste dog nok, hvad det betød. Det var den bortrømte Søn,
der paa den Maade besøgte sine Forældre.
En lignende Historie fortælles for øvrigt om Herregaarden
Elvedgaard i Vævlinge Sogn.
Jens Rasmussen, Ejby.
RÆMSE

Det var engang, jeg og du og min Mosters Jens Falberahals
og Løjtnant Tekedel vi gik ind i en Mands Marks Ærter og
plukkede Pærer og Æbler. Saa kom Konen, og Mælet sagde:
»Hvad skal I i min Hamp? — Jeg skal stævne jer til paa Man
dag, paa Tirsdag og Onsdag, og desuden vil jeg spørge efter,
om I ikke har set noget til en mørkerød Tyrekalv, der blev
borte imellem Middelfart og Mikkelsdag, og den er broget paa
det nærmer og det fjermer og det forreste og det bageste Bag
ben, og hvis I kan sige mig, hvor han er, saa skal I faa en
to-tre tørre Pærer og Æbler og en afskaaren Svinerumpe.«
Frode Lund, Lærer, Ore.

Fra Køng Sogn.
RÆMSE

Min- Hons å min- Gæs
di gik i min La-a,
di gjo-ra så stoar e(n)j Ska-a,
di tåw at Stråa
å be da'påa
di be Vipi aw.
Fra Ulbølle Sogn.

Astrid Madsen, Ulbølle.

SPØRGSMAAL
PRIMULA-NAVNE

Skelnes der paa Fyn i Benævnelse mellem Primula elatior
(Fladkravet Kodriver) og Primula officinalis (Hulkravet Kodriver)?
Bruges Navnet Oxendriver lige saa tit som Kodriver eller tiere?
Er Oxendriver den ene Art og Kodriver den anden, eller bruges
dette sidste Navn i Flæng til de to Arter? Har man Forklarin
ger paa de to Navne? Bruges der andre Navne til de to Arter?
Axel Lange, Botanisk Have, København K

FYNSK FOLKEVID
Som Følge af min Opfordring i dette Tidsskrifts Martshefte har
jeg modtaget flere fyldige Bidrag til Belysning af fynsk Folkevid, og
Præmiefordelingen er følgende:

1. Præmie: Svend Frederiksen, Aasum.

2. Præmie: Gaardejer Valdemar Bendixen, Humble, og
Værkbetjent N. T hin es en, Nyborg.

Jeg er meget glad for det Stof, jeg har faaet, og modtager med
Tak yderligere Meddelelser.
Lindevang, Hillerød, den 21. Maj 1929.

ANDERS UHRSKOV.

STUBMØLLER PAA FYN
I Jylland, paa Sjælland, Lolland og Bornholm er der endnu nogen
Stykker tilbage af de morsomme gamle Stubmøller. Her paa Fyn
kendes ingen, men hvornaar er de forsvundne, og hvor har de staaet?
Jeg vil være glad for at modtage Oplysninger i den Retning. Især
vil jeg gerne have Svar paa følgende Spørgsmaal:
1. Hvor har der, i Mands Minde eller længere tilbage, ligget Stub
møller paa Fyn?
2. Hvornaar er disse Møller bleven nedbrudt og mulig afløst af hol
landske Vejrmøller?
3. Ved man noget om vedkommende Mølles Historie, og er der knyttet
nogen Sagn til den?
Hvis der findes Billeder (Fotografier eller Tegninger) af fynske
Stubmøller, vilde jeg være taknemmelig for at laane dem.
I Fyns Venstreblad for 14/ia 1928 omtales Hasmark Mølle, der
brændte 1810—11 og genopførtes 1813; før Branden var den Stubmølle.
Schelenborg Mølle siges at have været Stubmølle. Denne skal være
blæst om og en anden Mølle bygget. Kan nogen meddele noget
nærmere herom?
OLAF ANDERSEN
Solvang, Tommerup St.

NYE BØGER OG HÆFTER
Folkminnen och Folktankar. 1929, Hafte 1.
Chr. M. K. Petersen: Odense Bys offentlige Samlinger. Erhvervel
serne April 1928—Marts 1929.

ALT BOGBINDERARBEJDE
udføres smukt, solidt og billigt.

THOMAS NIELSENS BOGBINDERI - RYSLINGE
Telefon 16.

Hos os udkom og faas i alle Boglader:

LÆGE J. S. MØLLER:

FESTER OG HØJTIDER I GAMLE DAGE
Skildringer fra Nordvestsjælland.

Med Forsøg paa Tydninger.

Bd. I. Fødsel — Bryllup — Død.
492 Sider med mange Illustrationer. — Pris kun 10 Kr.

Bd. II vil udkomme i 1931.
P. HAASE & SØNS FORLAG - LØVSTRÆDE 8 - KØBENHAVN K.

VALD. VAABEN:

LÆREBOG I TEGNING FOR SKOLE OG HJEM
KONRAD JØRGENSENS FORLAG - KOLDING
Af Pressens Udtalelser fremhæves:
Det er en fornøjelig Bog, den kendte Tegnelærer og Tegner fra Svend
borg her giver os. Og den synes virkelig at passe lige saa godt til Hjemmesyssel som til Skolebrug, i det mindste har jeg allerede set to Smaafyre stærkt
fordybede i dens Opgaver. — Til Skolebrug er den beregnet som Hjælpebog
i 5 Aar. Hvert Aar har sin Indledning, praktisk og ikke uden Humor isprængt
mange Erfaringer fra Forfatterens Tegnetimer. De er naturligvis beregnet for
Lærere og Forældre. Disse Indledninger gør Fortegningerne levende og giver
organisk Sammenhæng mellem dem og Børnenes daglige Liv.
Eline Begtrup i »Højskolebladet«.
Mange Lærere og Lærerinder vil være Vaaben taknemlige for den Haandsrækning, hans Bog yder, og jeg er sikker paa, at ogsaa mange Forældre vilde
faa Glæde og Udbytte af sammen med deres Børn at vandre ad de Veje, Vaa
ben her peger paa. — Forlaget har Ære af det smukke Udstyr, det har givet
Bogen — især maa fremhæves de nydelige Farvetryk.
F. Joh. Ring i »Fyns Tidende«.
R. Chr. Sørensen Allesø:

En fynsk Sognekommune gennem Tiderne.
1916.

Træk af Allesø og Næsbyhovedbroby Sognes Historie.
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Ilielfen: Knu Klinker. — 7tøel lange: fpnfkc Plantenaune og folkeminder om Planter. — niels mad«
fen: Stsvnepladfen i Ulbølle. — Peter Crantner: ft minde om henrlk Bøge og Birgitte Brape. —
n. P. Dolftrup: Overtro fra Kirkeby Sogn. — Bamle Sandfager.

s. hafte.

August 1929.

2. Aargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. og Juli 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).
et

D

Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F. Schmidt, Forfatter Martin Skovbo, Højskolelærer Ejnar Skovrup,
Kredslæge Peter Trautner, Højskolelærer Anders Uhrskov, Købmand
J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunst
maler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk,
Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra
Dansk Folkemindesamling, Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og
Danmarks Naturfredningsforening.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
Fjerdingaar. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver
det sendt fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Be
løbet paa det tilsendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr.
Espe. — Telefon: Kværndrup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn.

2. Aargang.

8. Hæfte.

August 1929.

Bryllupsvers til Povl Nielsen Riber og Else Tygesdatter.
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BRYLLUPSVERS TIL
POVL NIELSEN RIBER OG ELSE TYGESDATTER
ved

Evald Tang Kristensen

ærværende lille Bidrag er det sidste Arbejde, Evald Tang Kri

N

stensen har syslet med. Efter en lang Livsdags brydsomme
Arbejde begyndte han endelig at føle Alderens Tryk. Den haarde Vinter
stred han igennem; men da Vaaren kom, ebbede hans Kræfter ud. I
et Brev af 26. Febr. d. A. skrev han: »Jeg har ikke været rask nogle Dage.
Frosten har knuget mig voldsomt .... er ikke arbejdsdygtig for Tiden«.
Men at være helt uvirksom var ham imod, og gentagne Gange arbejdede
han med Bidrag til Fynsk Hjemstavn. 15. Marts tilbød han at sende Af
skrift og Fotografi af et gammelt prentet Bryllupsvers, som han havde
hængende i sin Stue. Om sig selv skrev han i Brevet: »Jeg er endnu
meget syg efter at have ligget over to Uger. Men nu kommer vel Foraaret, — og saa hjælper det vel paa de skrøbelige.« Men han havde
ikke Kræfter til at staa Foraaret igennem. 21. Marts havde han dog
endnu Kræfter til skriftligt Arbejde; da sendte han Slutningen af Ar
tiklen om Anders Madsen, Rosenlund. Af Brevet, der fulgte med, frem
gik det, at han havde draget Omsorg for at faa det gamle Bryllupsvers
fotograferet, skønt jeg havde bedt ham ikke anstrenge sig med den Slags.
»Men«, skrev han, »Læsningen af, hvad der staar, kan jeg ikke over
komme i min nuværende Tilstand . . . Jeg er endnu meget sløj. Lægen
var her igjen i Dag, og jeg kan intet udrette.« Han vilde saa faa sin
Søn Johannes E. T. Kristensen, Assistent i Dansk Folkemindesam
ling, til at besørge Afskrivningen, naar han kom hjem i Paasken, og bad
mig søge at finde ud af, hvem Povel Nielsen Riber og hans Brud var.
Brevet sluttede han: »Nu er jeg træt og maa hvile.« 8. April sendte Fo
tografen »efter Ordre fra Evald Tang Kristensen« Fotografiet og Af
skriften. I Afskriften saas flere Steder E.T. K.s kendte Skrift. Men samme
Dag lagde den gamle Samler sit trætte Hoved til Hvile for sidste Gang.
Jeg meddeler disse Enkeltheder her, fordi de giver Træk til Billedet
af Mesteren blandt Danmarks Folkemindesamlere. Med sin næsten ukue
lige jydske Sejghed fortsatte han til det sidste det Arbejde, han havde
viet sin Kærlighed og sine enestaaende Kræfter.
Om Poul Nielsen i Nyborg oplyser F. Crone i Personalhistorisk Tidsskrift 2. R. 2. B. S. 52 bl. a., at han io/2 1665 beskikkedes til
Overformynder, 1666 blev kaldt Købmand, 4/5 1670 blev beskikket til
Fattigforstander og 29/i2 1671 fik kongelig Bestalling som Raadmand.
Hans Hustru, Else Tygesdatter, døde 13/2 1686, og han selv døde 16. s. M.
De blev begravede 19. s. M. paa Vor Frue Kirkegaard i Nyborg og fik
Gravstedet frit, da Boet var fallit. Deres 8 Børn samt Børn og Børne
børn af disse nævnes. For at være bleven gjort opmærksom herpaa
skylder jeg Landsarkivet i Odense Tak.
•
H. C. F.

115
AFSKRIFT

[Det øverste Parti af Brudeverset:]

Bryllups . , . ke
Hvormed de hæderlige och høyachtbare Brudfolch
Erlig Achtbahr oc Velforstandig Erlig Christ oc dydelskend Pige
Sampt
Povel Nielsen Riber
Else Tychesdatter
Brudgom

Brud

Paa deris Hiertens glædis Dag, som høytidig holdis her i Nyborg
Skal Ziris
Sammenhefftet aff Korte dog fyndige ord
ved
B. D. C.
Den 27. Septembris.
Aar 1663.
[Det midterste Parti af Brudeverset, nemlig Brudekronen:]

T)
CD

<C
5’
CL
CD

C/2*

Paa Mennisket den ædle ædt, En krone skiøn Naadig
af Gud, alt ved hans bud Paasattis.
.22
Paa Fryds dag hans, For kierist sin høfsk dydig fin, de Jx
krone køn, o kierist to! Ræt aff wiisz kongen skattis, g
Och af hver Mand i allen Land, høyaettis.
73
Den hafver oc vor Brudgom kier, Her, i dyd, tuet,
CD
hæder, ær
Rettlig idag sig til BeHag ynsklig Bekommet frommes.

Vel er oc Rigdom Viiszmands Kron oc graat Haar Æres Krantz
Forfarenhed de Gamles Thron, Børnsbørn Bedagtischantz
En dydig Qvinde, Huo der har, Er dem langt Offverstilled
Thi hun som Sol paa Himmel klar med dyds glantz varmer
spillet
Vel dig Derfor Brudgom wiis, Ey Liis! Vel udi alle Dage
At du ypperste Kron, til priis, Aff wiis Blant 5 idag wille tage
Giff Gud! at szamme Krone din, Saa fiin, De andre med sig
kund lange
Oc I saa mæt af Jordriigs Viin, fra Rhin, Tillige Himrig kund
fange
Der Ziris med Lifærens Krone, Der dricke af Lifkildis Throne.
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[Det nederste Parti af Brudeverset, nemlig Digtet med Gaaden:j

For den hæderlige och vel-achtbare
Brude-Krone
En Liden
[Ops]et

Jeg svefver høyt i lufften Blaa
Naar V til F Omvendis;
Jeg spiller dybt i saltgrøn Aa,
Naar A det mon Bortsendis,
Da hviler udj Bugen min
Naar B mon Baner føre,
Det hvarse Sverd, med blancken skin,
Som mangen mon Omkiøre;
Nu pryder Jeg vor Bondes Huus
Naar K mon fremmest skride.

Da af ærlig tag’s oc mangen
Ruus
I Herrers Sale wiide
Dog bæris Jeg af Døttre min’,
Paa Legems Lem det beste,
Och brasker som Guld-Kronen
fiin,
Naar dyrbahr Ertz Mig feste,
Hvo af den dydriig Jomfru
Krantz,
Mit Rette NafTn kan minde,
Hind giffvis skal den første dantz
- - r szee; Huo kand den winde.
L.

KNU KLIN:KER
AF LAUR. NIELSEN
M AA LET FRA VISSEN BJÆRG

Se, je æ ju så:n i halgammel Ka:l
å gåw:r min einle Tu:r.
Je lewer vall nok i'litt på en ha:l
å bruwer ette Alen æer U:r.
Men vo je bliwr bøj:n, dæ ta:r je mi(n) Ma,
— å bøj:n kå vi bliw
ve rundt å driw,
— nå bar vi kun bæ voss ræjde a.

Je sætter i Klin:k, å je skæ:r et Glas,
å Træjsker få ståw:r ie å høw.
Je sliwer i Kniw så u'remmele vass,
i de hæjl ta:t all så:n nøw.
Je fåw:r å læmpe all de, je ve ha,
men dæ kå å bliw
Tij te å driw,
— nå bar vi kun bæ voss ræjde a.
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Mit Værktøj, de har je hæj:r i min Ho:(nd)j,
å va ska je e:enli mæ mæj:r,
få je kå ju bru båe Hæ(nd)jer å Mo:(nd)j
å lewer ju vall, som I sæj:r.
De æ så glæjle å gåw: å væ gla,
å de kå vi bliw
ve så:n å driw,
— nå bar vi kun bæ voss ræjde a.
De æ mæjstens vo Mow:r, je holler mæ te,
— ja åsse ju te hi(nd)je Pier.
Je har ju så møe å fåtæll, i've
je kåmmer te all Sier.
A je æ mosem, å de ve di ha,
å de kå vi bliw
ve rundt å driw,
— nå bar vi kun bæ voss ræjde a.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

FUGLEMÆLK (Ornithogalum). To Arter af denne Slægt
findes ofte i ældre Haver; det menes, at de i sin Tid er indført
af Munkene. Den almindeligste af Arterne (O. nutans) kaldes
Hundeløg (Gartner Sigfr. Jørgensen 1918), hvilket Navn ogsaa
kendes paa Agersø (AL. 1924); endvidere kaldes den Arons Kæp
(HJT. 1870 S. 322). kost-fuglemælk (O. umbellalum) hedder
Nat og Dag (Avernakø, PAJP.), hvilket genfindes helt oppe
paa Mors; Navnet maa forklares derved, at de om Dagen skin
nende hvide Blomster lukker sig om Natten og viser Blomster
bladenes mørkegrønne Yderside; endvidere kendes den som
Betlehemsstjærne (Asperup, HCF. 1929). En Stueplante (O.
caudatam) af samme Slægt, med stort, grønt, overjordisk Løg,
kaldes Gla s løg (Ringeegnen, PeL. 1926).
FØLFOD (Tussilago farfara). Navnet udtales i Vestfyn Fylfov; sammesteds kaldes den ogsaa Håns Rasmussens
Hvijkåvl (MK. 1928). Bladene brugtes som Omslag mod Bul
lenskab o. 1. (Sk. XII 1889 S. 39). Afkog af Bladene brugtes som
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Middel mod »Huller« paa Benene (Brahe-Trolleborg, HCF. 1929).
I 1771 fortæller H. Trojel: »Almuen bruge dem (d. v. s. Bladene)
for Hoste og Bryst-Svaghed. Jeg har tørret Bladene paa samme
Maade som Tobaks-Blade blive tørrede paa Fabriquerne, da de
sveede og blive gule og betage, naar de blandes i Tobak, dets
Skarphed for Brystet« (AaOA. I 1913—16 S. 595).
GAASEFOD, se melde.
GAASEURT (Anthemis). Kaldes Gåvseyvrt (Vestfyn, MK.
1928), Koøje (Krarup, HCF. 1929), Hvide Roser (ER. 1866—
78) og Lud hatte (Odenseegnen, ER. 1866—78), begge disse
sidste Navne dog kun for de hvidblomstrede Arter. En sydeuro
pæisk Art, romersk kamille (Anthemis nobilis), er en gammel
kendt Lægeplante; i et gammelt Haandskrift anbefales det, at
diegivende Mødre drikker »romerske Kamelblomster« paa en
Tepotte jævnlig, da skal det (d. v. s. Barnet) vogse og trives og
er sund derfor (ETK. 1922 S. 300).
GEDEBLAD (Lonicera, særlig L. periclymenum). Dette er en
af vore vilde Planter, som »Folket« i alle Lande, hvor den vok
ser, giver et Utal af Navne, bl. a. fordi dens Blomster dufter saa
lifligt. Ogsaa paa Fyn og omliggende Øer finder vi flere Navne.
I Bøstrup kaldes den Ged eb lad, undertiden Slyngende Ged eb lad, og man mener dér, at Bærrene er giftige (HCF. 1928);
Kællingetand eller Kællingetænder nævnes (HJT. 1867
S. 134 og Sk. XII 1889 S. 27) og synes at være et rent fynsk
Navn; det meddeles saaledes fra Skaarup (LBds. 1928). Videre
kaldes den Vild Vin (Sk. XII 1889 S. 27) og Vor Herres
Finger (ER. hos HJT. 1867 S. 134; Gartner Thjellesen 1923).
I Skattegraveren udtales om de forannævnte Navne, Kællinge
tænder og Vild Vin, at det første nærmest gælder Blomsterne,
det andet Bærrene, og at det synes, som om Plantens Navn for
andres, efter som Blomster og Bær kommer frem. Efter de røde
Bær benævnes den Rødhyld (Krarup, HCF. 1928). Skønt Nav
net Gedeblad gaar igen i Hovedsprogene og i det latinske caprifolium, som er Artsnavn til en sydeuropæisk Art, synes meget
at tyde paa, at der i Virkeligheden ingen Forbindelse er mellem
Dyret Ged og denne Plante.
GRAN (Picea) har næppe særlige fynske Navne, men Kog
lerne kaldes her Grantoppe (Sk. XII 1889 S. 30), Granknap
(ER. hos HJT. 1867 S. 170), Granknaste (ER. 1866—78) og
Grankøvle (Vestfyn, MK. 1928). Granknopper bruges som Mid-
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del mod Ekzem. Man plukker i Marts Spidserne af Grangrenene,
kommer disse i Flasker og hælder almindelig Kogesprit paa.
Det syge Sted smøres med Tjæresalve, som skal sidde i to Dage,
derefter bades Stedet med nævnte Spritudtræk; ligeledes bruges
et Afkog af Grangrene imod Gigt, det syge Sted bades i Afkoget
(Sydfyn, JMJ. 1928). Harpiksen af Gran kaldes G ran fedt
(Krarup, HCF. 1928).
GRINE TIL MIDDAG, se arve.
GRÆSARTER. Foruden de forskellige Græs, som er opført
enkeltvis under deres særlige Navne, anføres her en lille Række
samlet under eet. ager-hejre (Bromus arvensis) kaldes paa Vestfyn Kæmpegræs og Kjæmpesvi(ng)el (MK. 1928), medens
blød hejre (Br. mollis) hedder Havregræs, maaske blot en
ændret Udtale af Hejregræs. I gamle Dage, da man saaede Hø
frø i Græsmarken, blev denne Art paa Grund af sin tidlige Mo
denhed dominerende fremfor Rajgræs og andre mere værdifulde
Arter; man sagde da, at »Græsserne udarter og bliver til Hejre«
(VM. 1929). almindelig hejre, der med en vis Ret efter sin
hyppige Forekomst iblandt Rugen hedder rughejre (Br. secalinus),
betegnes ligefrem som Heyre (LBs. 1769 S. 16); om denne troede
man, at den var en Udartning af Rugen, blaatop (Molinia
coerulea) har paa Vestfyn faaet Betegnelsen Hveine, hvilket
ellers hører til Slægten Agrostis-, man brugte forhen at »ruske
Hveiner« til at binde Koste af, Hveine ko vs te, ved hvilken
Beskæftigelse Smaafolk vandt nogen Fortjeneste (MK. 1928 og
i FH. 1928 S. 186). Tuegræs er paa Sydfyn Navn for mosebunke (Deschampsia caespitosa) (JMJ.), medens den nærstaaende
bølget bunke (Deschampsia flexuosa), omend sjældent, hedder
Haregræs (Nordfyn, ER. 1866—78); om dette Navn skulde
komme af, at Harerne menes at gemme sig deri, eller om det
skulde være en Forvanskning af »Haargræs« med Henblik paa
de haarfine Blade, faar staa hen; den sidste Forklaring turde
være den sandsynligste, hvene (Agrostis), vel især Arten A.
stolonifera, som paa Rigsmaal hedder fioringræs, kaldes paa
Vestfyn Fivrij ngræs (MK. 1928), medens den paa Birkholm
hedder Maegræs (CJ. 1928). hestegræs (Holcus lanatus) hed
der Fløelsgræs (Vestfyn, MK. 1928). Endelig skal nævnes, at
hundegræs (Dactylis glomerata) paa Vestfyn udtales Hyvne
græs (MK 1928); rajgræs (Lolium) kaldes Ragræs (Vestfyn,
MK.) og Rawgræs (Birkholm, GJ.), medens rørgræs (Baldin-

120

gera arundinacea) hedder Rørmælde (ER. 1866—78) eller Roirmælle (Vestfyn, MK. 1928) samt Stærgræs (VM. 1929). Gåsehavre anføres i VS. II.2 1844 S. 103 og 158 som Navn paa
en Slags Græs; der kan her være Tale om Giftig Rajgræs, EngSvingel og Blød Hejre, som alle 3 andetsteds benævnes med
ovenanførte Navn.
GRÆSKAR (Cuciirbita). Græsævle (Vestfyn, MK. 1928) og
Græspære (Sydfyn, JMJ. 1928).
GULDREGN (Cytisus laburnum) kaldes paa Fyn ogsaa Vikketræ (HJT. 1867 S. 70 og Vindinge, NPJP. 1929) og, efter de tre
koblede Blade, Klø ver træ (Vestfyn, MK. 1929). Selve Nav
net Guldregn er kun godt og vel hundrede Aar gammelt her i
Landet; før den Tid blev Træet kaldt ved de ikke fuldt saa ly
riske Navne Bønnetræ og Stilkbælle.
GULDSTJÆRNE (Gagea) kaldes Græsløg (HJT. 1870 S.
304), hvilket for øvrigt anføres allerede hos Hornemann i hans
Flora 1806. Videre nævnes Fedteblomst (Schiøtz hos HJT.
1867 S. 94), maaske fordi Bladene tidt er noget fedtglinsende;
morsomt nok har man paa Sjælland Navnet Smørblomst,
dette hentyder vel til de gule Blomster.
GULEROD (Daucus carota). Man har næppe paa Fyn, saaledes som man har det i Jylland og paa Bornholm, særlig ka
rakteristiske Navne til Guleroden; paa Vestfyn kaldes den Gul le
rov (MK. 1928) og paa Birkholm Gulrøer (CJ. 1928). Den kal
des som flere andre Skærmplanter Skarntyde (PC. 1925); men
andre Navne er mig ikke bekendt. Toppen kaldes Vis eller Vis
ser (HJT. 1867 S. 72), muligen en Forvanskning af Visk (Suppe
visk). Man har ellers sine Steder den Tro, at det virker som et
sikkert Middel mod Gulsot at hænge en Gulerod op i Skorstenen
(Sk. VI 1886 S. 69), dette anbefales allerede ca. 1800 i en fynsk
haandskreven Lægebog saaledes: »Tag en stor Guuleroe og hulle
den indeni og skier behendig en Prop oven af samme og huule
saa inden neda. Lad den Syge lade sit Vand i samme Roe;
prope den saa til igien og heng den med en Traae i Skorsteenen,
saa forgaar den guule Soet. NB. Den skal blive hængende«
(AaOA. I 1913—16 S. 335). En gammel Overtro siger, at hvad
der vokser under Jorden, skal saas i Næ, og hvad der vokser
over Jorden skal saas i Ny; herefter skulde Gulerod saas i Næ.
Ved Bogense skal der i sin Tid have vokset nogle ypperlige
Gulerødder, som blev kaldet Bogense Rosiner, og om hvilke
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det hed: »Bogense Rosiner driver Lammekødet af Fadet« (Molbechs Ordsprog 1850 efter Moth (ca. 1700)), hvilket vil sige, at
man kunde undvære Kød, naar man spiste disse Gulerødder.
En gammel Kone i Krarup fortæller: »Men jeg var ung, var der
en Syge, og hed Madsot. De, der led af den Syge, skulde tage
nogle Gulerødder og hænge op i Skorstenen, og efterhaanden
de tørrede hen, skulde det forlage sig med deres Syge« (HCF.
1928). Som et fynsk Skæmtesprog anfører NPJP.: »Det var det
Aar, da Guleroden faldt ned og slog Pestinaken ihjel«, formo
dentlig betegnende noget lige saa bestemt som »AttenhundredeOghvidkaal«.
(Fortsættes.)

Stævnepladsen i Ulbølle 1929.1)

STÆVNEPLADSEN I ULBØLLE
af

Niels Madsen, ulbølle

gammel Tid, da Gaardene laa samlet i Ulbølle By, stod der
12 Stene og 3 Asketræer paa Stævnepladsen midt i Byen.
Der er et gammelt Sagn om, al den lille Klokke, som endnu
hænger i Ulbølle Kirketaarn, oprindelig var anskaffet af Sognemændene til Stævneklokke 2), og at den i tidligere Tid har hængt
paa Stævnet. Denne Klokke er omstøbt af M. P. Allerup i Odense

1

9 Bindingsværkshuset er Komponisten Hans Hansens Barndomshjem.
2) Om Stævneklokker se Bengt Engstrøm: Aldermansskifte och byståmma
i skånska och danska byar. Fataburen 1927 S. 18 tf.
H. C. F.
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1881, og den havde til den Tid følgende Indskrift: »Paa Ulbølle Sognebeboeres Bekostning har Baltzer Melchior støbt mig
1652«.
I Aarbog for dansk Kulturhistorie 1892 har Høj
skoleforstander Povl Hansen skrevet en udmærket Skildring
af Jens Lange paa Rød kilde og hans Bønder, deri findes
S. 160 f. følgende: »Traf det sig da, at en eller anden hovbonde
knurrede derimod eller ikke med tilstrækkelig hurtighed efter
kom befalingerne, blev han dagen derpaa ene kaldt ind i Langes
værelse og der »meget jammerlig tilredt med hug og slag . . .«
Bønderne søgte paa deres side ved masseoptræden at værge sig
sig herimod. Efter raadslagning paa stævne vedtoges, at naar
for fremtiden nogen i lignende anledning blev kaldt ned paa
herregaarden, da skulde der paa stævnen straks ringes med by
klokken, hvorefter alle skulde samles for i flok og følge at led
sage vedkommende ned paa gaarden; vilde nogen undslaa sig
herfor, skulde han bøde 2 rdlr.«. — Dette Møde var holdt paa
Stævnet i Foraaret 1769.
Gaardene i Ulbølle blev flyttet ud fra Byen i Aarene 1780
—90. Efter den Tid har Stævnet ikke været brugt ret meget til
Samlingsplads, og for over 100 Aar siden er Stenene desværre
ble ven fjernet.
De gamle Aske stod paa Stævnepladsen mange Aar efter den
Tid. De blev fældet 1875—78, og der blev plantet 3 Linde paa
Stedet, men det lykkedes kun at faa een til at gro; den har
nu opnaaet en anselig Størrelse. I m^nge Aar derefter blev
Pladsen sjælden benævnt som Stævnet, men blev i Stedet for
kaldt Torvet.
Den Plet, hvor Sognets Mænd i fordums Dage samledes, blev
efterhaanden benyttet som Oplagsplads for Sten, Skærvedynger
og meget andet. Fra enkelte af Sognets Beboere kunde der dog
undertiden falde en Bemærkning om, at Pladsen burde renses
og fredes som et Minde om svundne Tider; men der blev aldrig
foretaget noget derfor før i Genforeningsaaret 1920, da kom
Tanken frem om at faa rejst en Mindesten for Genforeningen
paa den gamle Stævneplads. Der blev sat en Indsamling i Gang
i Sognet, og den fik saa god Tilslutning, at Sagen let kunde
gennemføres. Stenen er taget fra et gammelt Stenhegn, som før
Udflytningen har afgrænset de gamle Gaardtofter fra Fællesmar
ken. Den 28. September 1920 blev Genforeningsstenen afsløret,
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der blev holdt flere Taler, og den 88 Aar gamle Veteran, Jo
han Hansen Schultz strøg Dannebrog af Stenen, hvorpaa
der staar indhugget: »Til Minde om Genforeningen 1920. Rejst
af Beboere i Ulbølle Sogn«. Man sang derefter en Sang, der
var skreven i Dagens Anledning.
Jævn og simpel som en Overliggersten paa en gammel Kæmpe
høj staar Genforeningsstenen i Ulbølle, ophøjet paa tre mindre
Stene. Den Kreds af Stene, der staar udenom, staar som et Minde
om de gamle Stævnestene, der i sin Tid blev fjernet af Mangel
paa Forstaaelse af og Interesse for at frede om gamle Minder.
Dette er i korte Træk Stævnets Historie indtil Nutiden. Hvad
vil der ske i Fremtiden? Mon der engang kommer en Slægt, som
vil fælde Linden og flytte Stenene bort? Ingen kan vide det.
Alt er omskifteligt og forgængeligt her paa Jorden.

ET MINDE OM HENRIK GØYE OG BIRGITTE BRAHE
AF KREDSLÆGE PETER TRAUTNER

interessante gamle historiske Sager skjuler sig endnu
rundt om i Hjemmenes Skabe og Skuffer. Det er altid
godt, naar de af og til kan komme frem for Dagens Lys og
blive luftede. Faren for, at de en skønne Dag helt skal for
svinde, formindskes betydeligt derved. Man er altid glad, naar
man faar opsnuset en eller anden saadan gammel Ting, og især,
naar man ser, den holdes i Hævd og Ære, selv om man siger
til sig selv, at det alligevel var sikrere og bedre, den blev op
bevaret under sikrere Forhold paa et Musæum. — Saaledes fandt
jeg, under et Besøg hos Fru
Bjørnsbo paa den skønne,
gamle Bindingsværksgaard
Bjørnsbogaard i Haars- |
lev Sogn, fornylig en over k
300 Aar gammel vel bevaret
Dug, eller vel snarere Re
sterne af en saadan, idet
Dugen vist har været større,
end den er nu. Det inter
essante ved Dugen, hvis Op
Vaabenskjoldene paa den gamle Dug.
rindelse Fru Bjørnsbo ikke
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kendte, er, at der midt paa Dugen, for øvrigt med ret tarveligt
Broderi, er syet 2 Skjolde, ovenover hvilke der staar Bogsta
verne H. G. og B. B. samt nedenunder Aarstallet 1609. Hr. In
spektør 01 ri k ved Nationalmusæet har venligst oplyst mig om,
at det er to gamle Adelsvaaben, og at Navnebogstaverne betyder
Henrik Gøye til Thureby, født 1562, død 1611, gift 1598
med Birgitte Brahe, født 1576, død 1619.
Jeg har ikke meget Kendskab til Heraldik og Adelsskab, men
Salmonsens Konversationslexikon og Ve del Simon
sen har givet mig nogle Fakta, der knytter sig til de to Navne.
Gøyerne er en af de ældste danske Adelsslægter, der førte 3
skraabjælkevis stillede Sølv Ibskaller i blaat Felt i deres Vaaben.
Og Ibskal kaldes i Heraldiken den Muslingeskal, som var Bil
ledet paa Apostelen Jakobs (paa Dansk Ib) Sørejse, og som der
for blev baaret paa Hat og Kappe af de Pilgrimme, der valfar
tede til hans Grav St. Jago de Compostela i Spanien. Muslingen
hører til Kammuslingerne og er vel kendt fra dens Anvendelse
som Gratinskaller. — Den Henrik Gøye, det-her drejer sig om,
var Søn af Eskild Gøye, som bl. a. var Lehnsmand paa
Odensegaard og Nyborg Slot og Proviantmester i Fyn under
Syvaarskrigen. En af Henrik Gøyes Døtre var Jomfru Anne
Gøye (1609—1681), der samlede et betydeligt Bibliothek, som
hun testamenterede til sin Broders Datterdatter Karen Brahe,
der boede ugift paa Østrupgaard i Sydfyn. Denne oprettede det
adelige Frøkenkloster i Odense og knyttede sit store Bibliothek
dertil, en Bogsamling, der nu opbevares paa Landsarkivet i
Odense, og som indeholder mange sjældne, gamle danske Bøger
og Manuskripter.
Brahe’erne er jo ogsaa en meget gammel dansk Adelsslægt.
Den førte en Sølvpæl i sort Felt i sit Skjold. Birgitte Brahe,
som der her er Tale om, er efter Vedel Simonsens Rugaards og
Elvedgaards Historie Datter af Axel Ottosen Brahe til
Elved, en Broder til Astronomen Tyge Brahe. Og hun er født
18. September 1576 paa Bollerup i Skaane, hvor Slægten havde
store Besiddelser og oprindelig hørte hjemme.
E. S. Baron Berner-Schilden-H olsteh, Langesø, for
tæller mig, at Malerier af Henrik Gøye og Birgitte Brahe og og
saa af Anne Gøye findes paa Stensgaard og er gengivne i
Adelsaarbogen.

f
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OVERTRO FRA KIRKEBY SOGN
AF N. P. VOLSTRUP

er opvokset i Egebjærg i Kirkeby Sogn, og det er Min
der fra den Tid, jeg meddeler her. Der paa Egnen var
paa den Tid mange ældre Folk, som var stærkt overtroiske, og
deres daglige Liv prægedes deraf. Naar vi unge kritiserede deres
Maade at være paa, blev de vrede og troede, at vi gjorde Nar
af dem.
Det var især Kreaturet, man skulde vogte paa over for onde
Mennesker, og der var visse Forholdsregler at tage, som ikke
maatte glemmes.
Første Gang en Ko skuMe malkes efter Kælvning, lagde man
en Kniv i Mælkespanden, for at ingen skulde forgøre Mælken.
Gav man et Menneske lidt nymalket Mælk, saa kom man
gerne et Par Korn Salt i Spanden. Det var ogsaa for at sikre
sig mod onde Mennesker.
Om Foraaret, naar Køerne skulde paa Græs, lagde man, første
Gang de skulde trækkes ud, en Kniv eller Økse uden for Dør
trinnet, som Køerne gik over, naar de gik ud. Ligeledes maatte
en ny indkøbt Ko gaa over en Kniv eller lignende, første Gang
den blev trukket ind i Stalden.
Køerne blev ikke trukket paa Græs første Gang paa en Man
dag, Onsdag eller Fredag.
Engang kom jeg tilfældig op paa Slyden over en Gaardmands
Kostald, der saa jeg en lille nyfødt, død Kalv (en Kastekalv)
hængende oppe ved et Spær, forsvarlig fastbundet med et Stykke
Reb, lige over Kostalden. Jeg turde ikke spørge Manden om,
hvorfor den hang der. Det maa have været et Middel mod
Kalvekastning.
Kunde man ikke faa en Ko ikælvet, skulde man, naar man
kom hjem med den fra Tyren, tage et Halmbaand af en Kjær
Rughalm, løse Knuden op midt paa Halmbaandet og lægge de
to Halvdele saaledes, at Koen kunde trækkes mellem dem. Koen
skulde trækkes stiltiende igennem (ingen maatte sige noget imens).
Halmbaandet blev atter bundet sammen og opbevaret; thi det
skulde løses op igen, før Tiden kom, at Koen skulde kælve,
ellers kunde Koen ikke føde Kalven.
Kom der nogen fremmede i Stalden og betragtede Køerne,
blev man ilde til Mode, hvis de sagde om Køerne, at de var
eg

J

126

»kønne«. Manden maatte rask svare: »Nej, de er ikke kønne,
de er laadne«.
Jeg saa en Gang en Dreng sparke til Kniven, saa den lille
Gris, der lige var ankommet fra Torvet i Svenborg, ikke kom
til at gaa over den, da den gik ind i Stien. Drengens Fader
sagde ingenting, men Drengen fik en ordentlig Øretæve med
det samme.
Vor Nabo fandt et Hønseæg i sin Have, Konen tog det med
Ildtangen og bar det ind paa Ilden, hvor det revnede med et
Knald. Hun saa heri et sikkert Bevis for, at det var lagt i
Haven af onde Folk for at gøre dem Fortræd.
Ingen af de gamle Mennesker taalte, at man nævnte Rotter
ved Navn i deres Hus, det var at kalde paa disse; de blev gerne
kaldt »de store graa«.
Hvis en Muldvarp skød et Muldvarpeskud op tæt ved Hus
væggen, betød det Varsel om Dødsfald i Familien.
Som Dreng hørte jeg ældre Folk sige, at naar vi spiste de
tre første hvide Blomster af hvid Anemone, vi fik Øje paa om
Foraaret, saa fik vi ikke Kailen (Koldfeber) det Aar; man kaldte
Anemonen for »Kaileurt«.
Jeg husker en gammel Mand, som aldrig glemte at sætte
grønne Ris i Hørstykket St. Hansaften, for at Heksene ikke
skulde trampe Hørren ned, naar de red til Bloksbjærg paa Kosteskaftet.
Skulde en gammel Kost brændes, maatte man ikke lægge
den hel paa Ilden; Vierne, som den var bunden med, skulde
skæres over, ellers kom der Ulykker efter.
Fornævnte gamle Kone sagde, at man maatte aldrig lægge
en Økse paa Bordet, det medførte Ulykker. Hun sagde engang,
at hvis der laa en Økse paa Bordet, og et Barn var faldet i
Brønden, saa skulde man fjerne Øksen af Bordet, før man løb
ud til Brønden at redde Barnet.
Julemærker kan jeg ikke mindes at have set nogen skrive op.
Nytaarsaften skulde det gerne blæse, saa Frugttræerne rystede,
hvis ikke, saa rystede man Træernfe selv. Rystede de ikke,
blev der kun lidt Frugt i det kommende Aar. Jeg har som Dreng
prøvet at ryste Æbletræerne en Nytaarsaften hjemme i vor Have.
Kyndelmisse, 2. Februar, lagde man Mærke til Vejret; reg
nede og sneede det dygtigt, maatte man vælte Hø ned fra Top
pen af Høslyden; men var det fint Vejr med Solskin, skulde
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man trække Høet ud forneden, og kun med den ene Haand,
mens man holdt tilbage med den anden.
Var det Frostvejr Pedersdag, 22. Februar, var det ikke godt;
men det var næsten værre med Nattefrost de 40 Ridderes Dag,
den 9. Marts; thi saa varede ^Nattefrosten i 40 Nætter, altsaa til
18. April.

GAMLE SANDSAGER
ØKSEN, DER HUGGEDE ET KORS

Foranlediget af det FH. 1929 S. 48 meddelte Sagn oplyser
Murer Niels Chr. Andersen, Bellinge, at det efter den Form,
hvori han kender Sagnet, var en Syldøkse, Fanden brugte, da
han var i Tømrerlære. En Skarøkse har en Tværøkse til den
ene Side fra Skaftet, men en Hammerbane til den anden. En
Syldøkse har Tværæg (som en Lokbil, tysk: Lochbeitel) til den
ene Side fra Skaftet og Retæg (som et Stemmejern) til den an
den og kan altsaa paa den omtalte Maade hugge et Kors.
H. C. F.
VEJBRED SOM MIDDEL MOD »DEN KALE«

Jeg tjente i min Ungdom hos en Enke paa en Gaard i Kæde
by. Vi var to Piger, en Karl og en Dreng. Drengen kom hver
anden Dag og var saa syg af »den kale« (Kolden), at det var
forskrækkeligt, og der var jo ikke nogen Læge, der kunde ku
rere den Sygdom. Men der var jo kloge Folk til dengang, som
kunde binde den i en Pilevøer. Det har jeg nok hørt, men al
drig troet. Men nu traf det sig en Dag, da Drengen igen kom
hjem og var saa syg, at der tilfældig kom en meget gammel
Kone, da vi stod og talte om Drengen. Saa siger hun: »Den
kan han da sagtens komme af med«. Hun sagde til mig: »Gaa
ud ved Vejen og pluk nogle Blade, som gror ved alle Veje og
hedder Vejbeblade!), stød dem og pres Saften af dem og giv
ham to Theskefulde i en halv Snaps Brændevin«. Jeg gjorde det
lige med det samme, og han slap den. Her i Humle har en
Nabokone og jeg prøvet det samme Middel, da hendes Mand
var plaget af den Sygdom, og det hjalp. Han fik den aldrig
mere, saa den Lægedom maa jo ligge i de Blade; men nu er
den Sygdom jo borte.
Hanne Christoffersen, Humle.
9 Kæmpe-Vejbred.
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VOLGEHØJ I MILLINGE

Ved Assenslandevejen mellem Millinge og Falsled, i Nærhe
den af Strandkanten mod Hornebugt (Hornekrogen) ligger der
en stor Høj, sandet og gold, kaldet Volge- eller Volgahøj.
Efter Sagnet tindes der i Højen en Konge eller Høvding begravet,
ridende paa en Hest af Guld. Hver Gang nogen vover at bryde
Gravfreden, vil vedkommende til Straf faa Næseblod, indtil Grav
ningen hører op. I et Par Tilfælde har Ejeren af Jorden, hvor
Højen tindes, hentet Sand der, og han har hver Gang virkelig
faaet Næseblod.
Hans Jørg. Hansen, Maler, Brørup St.
LIDT OM MAD OG DRIKKE

Hvad var herligere end, naar man i Høstens Tid var kom
men til Mellemmadstid, og alle Mand tog Plads ved en Skok
eller i en Grøft og gik løs paa vor Mors gode Mad. Gæmeøl
og en Taar skulde der jo ogsaa til; Øllet var gerne i en Bimpel,
ogsaa kaldet Læle; blev den tom i Utide, saa blev Drengen eller
Sammensætteren sendt hjem efter ny Forsyning, det kaldtes at
få Galti loven (loven eller løbet bruges ellers om Parring
af Husdyr) Samme Udtryk kunde ogsaa bruges, naar Brænde
vinsdunken skulde fyldes. Brændevinen blev gerne skænket i
et Snapseglas uden Fod, en saakaldt Vøewhals (Vovehals).
Naar Fynboen faar noget, som han rigtig »gi haw«, altsaa
god, lækker Mad, og hertil maa vist regnes andet og mere end
Boghvedegrød, saa kan vi høre en Udtalelse som: »De kå nåk
kriw i i(n) sy, nå ha(n) ette æ reide vøw«.
Fra Udby Sogn.

N. Thinesen, Nyborg.
ET GAMMELT LEVERRIM

Leveren af en Høne og ikke af en Elefant.
Tre Ord vil jeg sige, og det skal være sandt:
Læse og ikke forstaa,
bejle og ikke faa,
sejle foruden Vi(nd)j,
det er tre forlorne Ti(ng)j.
Fra Longelse Sogn.

Chr. Christiansen, Lærer, Vejle (JylL).

4. TILLÆG TIL
FORELØBIG LISTE OVER FORKORTELSER
FOR LITTERATUR OG MEDDELERE TIL

Axel Lange:
FYNSKE^PLANTENAVNE OG FOLKEMINDER OM PLANTER.

AKA.
FFMJ.
FL.
FR.
HG.
KN.
LPF.
NCA.
PG.
VL.

=
=
=
=
=
=
=
=
—
=

Anders Kr. Andersen, Gdjr., Volstrup. Skr. Medd.
F. F. M. Jacobsen, Pens. Lærer, Ringe. Skr. Optegnelser.
Frode Lund, Lærer, Ore. Skr. Medd.
Frederikke Rath, Frk., Troense. Skr. Medd.
Hanne Christoffersen, Smedekone, Humle. Skr. Optegnelser.
Kr. Nielsen, Lærer, Vester-Hæsinge. Skr. Medd.
L. P. Fuglesang, Bogbinder, Fruens Bøge. Skr. Medd.
Niels Ghr. Andersen, Murer, Bellinge. Skr. Medd.
Poul Christiansen, Kunstmaler, Lyngby. Skr. Medd.
Vilh. Liitken: Bidrag til Langelands Historie. Rudkjøbing 1909.

DET FYNSKE FOLKESTÆVNE
VED LANGESØ
SØNDAG DEN 18. AUGUST 1929, EFTERMIDDAG KL. 2i/a

Kl. 2x/a—3: Musik paa Festpladsen.
Kl. 3: Velkomsttale af Forfatteren Hans P. Lunde. — Fællessang skre
vet af Forfatterinden Dorthe Harritsø-Jensen. — Derefter taler
cand. mag., Inspektør ved Nationalmusæet Hans Kjær om »Vor
Oldtids Skatte«, og mag. art., Redaktør af »Danske Folkemaal«
Poul Andersen om »Fynske Dialekter«.
Kl. 41/«: Koncert af »Odense Mandskor«, Dirigent Chr. Nielsen, 5
Sange.
Kl. 5: Opvisning af Folkedanse. Danserne kører ind paa Festpladsen
i Høstvogne, Kornet læsses af; to ældre Husmænd viser, hvor
dan man i gamle Dage tærskede med Plejl.
—= PAUSE
■ ■—
Kl. 7: Aftenunderholdningen. Sang af »Odense Mandskor«, 10 Sange
i 2 Afdelinger. — Holger Havrehed læser fynske Digte i Dia
lekt om gamle Dages Bondeliv af Gdr. Hans Marius Hansen,
Korup, og Hans P. Lunde, hvorefter Dagen slutter med Fælles
sang, Forsang af »Odense Mandskor«.
I Festprogrammet nye Fynssange af Hans P. Lunde, Laur.
Nielsen, Dorthe Harritsø-Jensen, Hans Marius Hansen, Milly
Storm, Olaf Andersen, Ejnar Nielsen Skovholt og K. L. Kristensen.
Kl. 8: Dans i den store Sal i Krohaven.
-SHsr-

Med forventet Øvrigheds Tilladelse Tombola hele Dagen.
Gevinster: Malerier, Raderinger og Fynsk Hjemstavnslitteratur.

Hans P. Lunde.

Holger Havrehed.

K. L. KRISTENSEN

.

EGN OG ØDE •
NYE DIGTE
Med 19 Originaltegninger af Herman Madsen.

Pris Kr. 5,50.
<K. L. Kristensen behandler Verset med Kyndighed ... I disse
Digte lyder den Enetale, hvor en Sjæl, der har kastet al Forfænge
lighed, al Ærgerrighed af sig, er stillet Ansigt til Ansigt med sin
Dr. phil. Chr. Rimestad i >Politiken«.
dybe Skæbne.«
------- $------C AI M. WOEL

EVALD TANG KRISTENSEN
Rigt illustreret. — Kr. 4,00.

>Woel giver en omhyggelig Oversigt over Tang Kristensens Ar
bejder. Det er blevet en rigtig Folkebog, som man fra mange Sider
af Landet vil strække Hænderne imod.
»Berlingske Tidende«.

CAI M. WOEL

SANGE FRA STØVET
DIGTE 1929
>Woels vindende Væsen som Lyriker er hans Nænsomhed . . .
Sange fra Støvet er Digte fra den sidste Ungdom og første Mand
dom. Støvet er Mandens Hverdagsstræb, der binder Sjælen og
hæmmer dens Flugt. Sangene er Længselens. Gang paa Gang naar
de virkelig denne Lutrethed og Frigjorthed, som kan lade Støv
være Støv.«
Marcus Lauesen i >Fyns Tidende«.

—■■■ -.

Faas i alle Boglader.

—

R. Chr. Sørensen Allesø:

En fynsk Sognekommune gennem Tiderne.
1916.

Træk af Allesø og Næsbyhovedhroby Sognes Historie.
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

Kr. 2,50.
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Indhold: ni. Kripianfen: holden paa Dæflfpi’n l gamel Uh — Hfel lange: fpnfke Plantenaune
og folkeminder om Planter. - Peter R. Olfen: folkeminder fra Kertemindeegnen. — Bemp. micfcelsen:
Ct minde fra Socnfkekrigen. - Rasmus hanfen: Sagn fra øudme. - Bamle Sandfager.

?. hafte.

September 1929.

2. Hargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. og Juli 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).

D

et

Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F Schmidt, Forfatter Martin Skovbo, Højskolelærer Ejnar Skovrup,
Kredslæge Peter Trautner, Højskolelærer Anders Uhrskov, Købmand
J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunst
maler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk,
Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra
Dansk Folkemindesamling, Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og
Danmarks Naturfredningsforening.
FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
Fjerdingaar. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver
det sendt fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Be
løbet paa det tilsendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr.
Espe. — Telefon: Kværndrup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn. 2. Aargang. 9. Hæfte. September 1929.

Høst ved Egeskov o. 1910.

HOJ’STEN PÅ VÆSTFYJ’N I GAMEL TIJ’
af M. Kristiansen
fra ørsted sogn)

(maalet

60—70 Åw’r te'ba-ø vå Hoj’støns Tij’ nå(n) håj’lt å-(nd)ønt
isåm nø’w te Da’ws. Då vå nå(n) fæstlø øwør Tij’øn å
øwør alø Mæ-(n)øskøn, såm i-(ng)øn kjæ-(nd)ør te nø’w. Ka-lønø
trak i So’ndøstøj’øt å tøw dæ(n) viløstø Sjowrtø åw’, nå di sku
yw’ å hoj-stø, å Pi-ørnøs Fårøklaj’ør å Høstå’rmør skji-nø såm
Snåj’, nå di sku yw’ å tå op. Knap vå vi kriw a Fje’ørnø åm
Må-ni, forøn vi hojrø øn u-(nd)ørlø Mu'sek frå vårøjø Gåw’r å
Hyws: Tik, tik, tik, tik ... . Fålk vå ve å »flij Jå’n«, å Harøtøj’øt bry-wtøs måj’r såm Sliwstæj’ni, så ku Jå’nøt bæ’r holø Bi.
Frå Du’gi gjik a’w å Da’wi la’(ng) gjik A-rbøt mæ Liw’ å Løst
å mæ øt Hu'moj’r, såm vi alør såj’r øwør Høsta’rbøt nø’w. Røw’i
blew gjå-nø hoj-stø på i’(n) Da’w å kjojr i’(nd) øt Pa Da-øw ætør
vwøn Tra-wlhåj’; de vå alti øt mi-(nd)rø Stykø, da vi gjå-nø ha
Våjø i Brakjow’røn. De vå såm i lil’e Fårpåst. Dæ(n) råjtø
Tra-wlhåj’ be'gjontø øn åwtø Daws Tij ætør mæ Vålku’n1) å
Våjø. De vå i Re’løn By’gi, då føst vå tjæ-nlø, å så gjik hun
å
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loj’s mæ å hoj-sta vå Da’w, nå Vaj’rat da vå te et, te de sijsta
Ne’ vå bu-(nd)an, å vi ku »væta få Kåw’l«.
Et Pa Da-aw vå gjå-na stowra Høstda’aw mæ 6—7 Jå’n; di
å-(nd)ra Da-aw blew då hoj-sta mæ Gåw’ris ejna Fålk å dæ(n)
Hywsmå’(nd), vi plø-a får, å såm tjæ-na Plø-ald’nan a’w på dæ(n)
Måwa — æ-a å-(nd)an måj’r te fældi Jælp. I-(ng)an hol sej få
gow’ te å gjo’r i Høstda’w æ-a tow’ — Skræ-ar å Skumar, Byk
ar å Snikar, Jiwlmå(nd) å Trajskamå(nd) — bå-a Må(nd) å
Ku-na — ja, di vi fojla sej sat te Sij, åm dita fek Løw å vå
mæ te i’(n) a di stowra Høstda’aw å — Høstgji’lat, få da sku
ala mæ, såm ha jålpan de ala mi(nd)jsta te mæ Hoj’stan. Å
Bo’nana vå åsa mæ; vå Fa-r a Mowr på A-rba, ku Bo’nana juta
gåw hæjma æjna. Di ble’w i Gåw’ri å jalp Hywsmow’ran, te
U-ni1) sku bås yw’. Så fu-la di må å ble’w i Ma’rkan; di sto-ra
ku alti gåw’ at Qjri(nd) hæj’m ætar i Lå-al2) 01 æ-e å(nd)ant.
På di stowra Høstdaaw sku då i å’dala Makår’a te. Dæ(n)
stowra Gri-awkår’a8) blew paka fu’l a Mavåw’rar. Grø-wbroj’ å
Våjabroj’, Jiwlaka’a å Pråsaka’a, kd’wt Flæsk, Smor, Ast, Spi-apølsa å at ry-a Fåwrlåw’r, Sukar å Si’arp, Salt å Sonaba å —
Bræ-(nd)wn, 2—3 Flaskar — å øwar de håjla i stow’r Dy’w ta
å dæka åw’; å så 3 stowra Låjla mæ gamalt 01. Så blew då
spæ’(ndt) få i’(n) æ-a tow’ Ha-awvøw’na4), Mavåw’rarnø blew
lasa, å då blew Pla’s te Optå’arna, å, nå de vå la’nt yw-, te
Høstka’lana åsanså. Dawri vå spijst hæjma i Row’ å Ma’, få
Du’gi måwta gjå-na gå a Ku’nat, foran vi be'gjonta å hoj-sta.
De blew an la’(ng) Ræka a Høstka’la å Optå’ara, najstan
frå dæ(n)jna Æ-(nd)a a Ma’rkan te då-(nd)an. Då vå alti tow*
Sam’alsætara på di stowra Høstda’aw, æ’s kun i’(n). Di sku
søra får, a Skåkana stow’ i snow’rlia Råj’ar5) å mit på di li-a
bråja Stykar. De ku vå vunskala nåk, nå Skåwrane gjik på
Skråj’6), va di najstan alti gjowar, få Høstka’li sku ha Vi’(nd)an
på hø-ra Sij å i’lit baj yw’, å Ku’nat sku hæla fra’ma’nø7) å te
vænstra. Kun nå di sku væta, fek Høstka’lana Stywna te å
raj-ta Ry’gi; snaka sam’al ku dita, de vå då få la’nt i'mæla
dæm te. Ro-aw te hi'nå’n ku di ju nåk, å de blew hæ’r eta
få'so’mt, nå di ha-a nø-aw, då ku mowra å-(nd)ra. Vå Ku’nat
svå’rt, æ-e de låw’ dejt8), ku de vå stræ-(ng)a bå-a få Høstka’la
!) Middagsmaden. 2) Lejle, Træbimpel. 3) Hankekurv. 4) Havevogne,.
Høstvogne. 5) Rækker. 6) Skraa. 7) fremad. 8) meget.
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a Opta’ara, maj’st i'dci fa Opta’arna, sam tijt ha yw’nt ve a
vi-(nd)a mae1). Maen da va na(n) faestla ve a va ma i Raekan,
a de ga sej te Kjae-(nd)a ba a i Ja’nats Kla’(ng) mu Straw’ana,
a na Ka-lana bry-wta Stry-an, a i Opta’arnas friske Later a’w a te.
Ve Ki. 9 blew da spijst Malama, a i'lit fo’r sku Kvi’(nd)an2)
hae’n a raj-te an, a Ka’li jalp hi(nd) mae a skja Broj’. Dy’wi
blew bri’t pa at noawlywna jawnt a raej’nt Stae, haelst i Lyj’ a
Skjyga, am de lu sej gjo’r. CL1 Ti’(ng) blew sat fra’m pa Fa-e
a Ta'laerkanar, a sa blew da rd’wt pa vas, a vi ka’m sa a la-a
vas i Kraj’s ywan am Dy’wi pa vaenstra Albo’aw, ma Baej’nana
yw’ fraw’. A-, hu Ma’i sma-ta! A i'maens gjik Snaki mae al
Slaws Spo’,
fa u-(nd)ar A-rbat gjik vi ju sa spri’t, a vi knap
ku rd-aw te hi'na’n. Sam’alsaetarna skjae-nka, vi drak a sa-ma
Gias ala Ma(nd)jfalk, a da sku mi(nd)jst 2 Snapsa te i Maelama.
Skjae-nkarna bry-wte Taemalfi’(ng)ari, na Glasat saw al fa slaemt
yw’, a Olla’li blew veska a’w mae an svaja Hu’(nd), na vi ha
drakan a ham; de pasa just eta aetar vu Tijs Be'griw’.
Na'tyw’rlevijs blew da asa drakan i'maela Skawrana, a dae
stow’ alti i La-al 01, hu Skawrana be'gjdnta.
U-ni i Ma’rkan va alti Groj’ — i Re’lan Byggroj’ — mae at
stow’rt Smorhal a 2 Skawla 01 mae Si’arp ij’ te var Fa’ fa 6—8
Mae (n)askan; te TEtarma kd’wt Flaesk mae Sonaba. Sa fek vi an
ha’l Tijmas Mi’dasse’wn am'kri’n ve Skakana, a baj aetar an
Spojlkam Kafa mae i Stampa bryw’nt Su’kar te; sa va vi lij te
a ta fat i'gjaen.
^Etami’dni va gja-na di’l i traj’ Fa'lae3). KI. 3 fek vi JSwalskjiw’ar — aea Prasaka’a mae Si’arp aw’ — a Jiwlaka’a mae
Taj’va’(nd) te. Taj’va’(nd)at kam yw te vas i dae(n) stowra
Malkabyta a va laaw te mae Floja, maen ywan Su’kar. De maj-sta
a Taj’va’(nd)at blew drakan saejnara a daem, da ha yw’nt ve a
tawla de sta-rka 01; de sluka gat a gjik eta te Howat.
KI. 5 fek vi sa a-(nd)an Malama — dae(n) raj-ta Mi'ja’wtan —
a da va Hu'moj’rat ho’ast opa hajla Da’wi, val asa fa de dae
vanka an aekstra Snaps — asa te Opta’arna, sam nak va ve a
ga traj-ta a sku hola yw’ at haj’lt Fa'lae i'no’w. I Re’lan blew
Klakan awla, i-(nd)an vi hoi Fyjra’wtan, a gjal de a’m a bliw
fa-ra mae an Ma’rk, trak de tijt an ha’l Tijmas Tij’ lae’(ng)ar yw’Na an Ma’rk va hoj-sta, blew Ku’nat i Re’lan ta’l. 60 Ne’
i) følge med. 2) Førstepigen. 3) Arbejdstid mellem Hviletider.
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vå i Tra-aw. Så ku de nøawlywna vu'dåj’ras, hu mane To-(nd)ar
då ku væntas. De vå æ’s gå a Bry’w å bi-(nd)a Ku’nat i Kjåra,
nå de sku kjøras i’(nd). De bry-wta Jyjarna i'nø’w læ-(ng)a ætar.
Så’n i Høstda’w ku vå stræ(ng)a nåk å kåma øw’ar; mæn
då blew hæ’r eta spa’r på Leawmåw’an. Strås vi kåm i’(nd) te
Na-ra, kåm an Påta Lånkaøl æ-a tow’ på Bow’rat mæ at Styka
Jiwlaka’a te — val måj’st får å liw op, få di flåj-sta vå ju i'lit
traj-ta; vå dår tow’ Påtar, kåm då alti Bræ-(nd)wn i dæ(n)jna
te Kalfålkana. Nå vi spijsta U-na i Ma’rkan, fek vi gjå-na Supa
te Na-ra — alti mæ Ka-arl) å tijt åse mæ Klojsar2) åw’; hun
drew al Traj-thåj’ a Bæ(n)j’nana. Et Pa Ga-na vånka dæ CL(nd)aste’. Så fek Ma(nd)jfålkana Ij’l på Piwan, imæn Kvi(nd)jfålkana
vaska op å fek Hywsat i A’dan, å Snaki gjik mæ Hu'moj’r an
Tijmas Tij’, i-(nd)an vi skjilas, å Da’wi vå te Æ-(nd)a.
Dæ(n)j Da’w vi fek ophoj’sta, vå de alti Skjek å »væta få
Kåw’l«. Nå vi kåm hæj’m frå Ma’rkan, stela Høstfålkana sej
op ywanfå Do’ran, å Ka-lana ga sej te å væta Jå’nana. De sku
be'tyj, a nå(n) vå data mæj’r te'ba-a å hojsta såm Kåw’li. Da
Hywsmow’ran ju gjå na vi skywna3) si(n) Kåw’l, måwta hun
fra’m mæ Æwalskjiw’ar å Snapse, såm alti blew spijst å dråkan
ywa i Gåwrat, i-(nd)an Høstfålkana hinte Tøj’at te Sij.
I-(nd)an Ku’nat sku kjøras i’(nd), sku Jow’ran riws. De skji-ta
måj’st ve Lejlihåj’ å mæ småw Træriw’ar, få Hæstariw’ar våta
kåman i Bry’w i'nø’w. Då vå alti tow’ sam’al åm at Styka,
då blew tråkan Lå åm Stykarna, å så sku vi stræws4); de hol
Fynbow’arna mø’ a’w. Nå(n) væntar F'ålk mæ å riw Jow’ran,
te Ne’ana å kjør i’(nd), å så brywar di Hæstariw’an, de å næ-mara.
Nå vi kjøra Ku’n, gjik de te åm'trænt såm i'nø’w. Mæn
Fålk ha måj’r tra’wlt, å då vå nå(n) å-(nd)ans fæstla øwar A r
bat dæ(n)j Ga’(ng). Kvi’(nd)an sku »ræka«5) — de ku tijt vå
stræ-(ng)a nåk, nå Ne’ana vå stow-ra — å Lil’api’an »riw ætar
Vø’wn«, va ju hæ’r eta bry-ews nø’w. Hæjma sku Må’(nd)i
»såta<6), å Drå’(ng)i »tå fråw’«7). Jow’ran vå nyl’a mårgla, å
Sla-arna8) drajna, så Fålk awla gåt, å Hywsana vå te jawnt9)
mi-(nd)ra, så då blew sat mana Hæs. De blew ræj’na få at
lil’a Kunststyka å vå døjta te å sæta Hæs, å nå dår kåm fråma,
sku Hæsana gjå-na vijsas fra’m.
!) Melboller. 2) Kødboller. 3) skaane. 4) kappes. 5) forke Negene
op paa Vognen. 6) lægge Negene paa Plads. 7) lange Negene frem.
8) Lavningerne. 9) i Almindelighed.
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Et al'mi’(nd)ala Belada frå dæ(n) Tij’ vå di mans, då gjik å
sanks Qws på Ma’rksn, så'sna’rt Fålk begjønts å kjørs Ku’n.
(Lis Kunar å sto-ra Bd’n frå Hywsana å gamls å a-wlåjs Fålk
sanks Qws. De vå måj’st Våjs å By’g, di sanks; Våji ku di
lå måwls å bry-aw te Våjsbroj’, å By’gi ku di fojs i Grijs op mæ.
Såm CL’wslutni(ng) på Hoj’stsn kåm så Høstgji’lst, hu als
vå mæ, såm ha jålpsn te ve Høsta’rbst. De be stow’ ddw kun
i st gåt Målti Ma å et Glas Pu’ns ø wnåw’. Høstgji’lsr mæ
Da(n)js kåm føst i Bry’w sæjnsrs å ha vest alsr vå al'mi’(nd)sls
daj’r på E’nsn.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

GYLDENLAK (Cheiranlhus cheiri). Navnet udtales somme
Tider paa Fyn som Gyldennakker (SB. 1926) eller Gylde
nak (Sydfyn, JMJ. 1928). Fra Ærø kendes Betegnelsen Gulefiol (FF. 1923 S. 110 og JRH. 1834 S. 246), Hubertz siger, det
gælder kun for de enkeltblomstrede Former; fra Birkholm næv
nes Fjålenstræ (CJ. 1928). Den nærbeslægtede Plante Levkøj
(Matlhiola) kaldes gerne Lakøj, saaledes Nordfyn (CR. 1910 S.
31). Med disse Navnes (Levkøj og Gyldenlak) Oprindelse for
holder det sig saaledes: Leucojum, som er det gamle græske Navn
paa Levkøj, betyder Hvid Viol; Navnet er, som det let kan
ses, simpelthen blevet fordansket til Levkøj. Senere er Navnet
Leucojum blevet overført til at betegne Dorothealilie. Gyldenlak
har vi antagelig faaet fra Tysk, og Udviklingen er rimeligvis
gaaet saaledes for sig: Det gamle tyske folkelige Navn til Gyl
denlak var Gelbe Leukoje, dette er blevet til Gelbe Lakai,
dette til Gelber Lack, dette atter til Guiden Lack, som jo
ganske ligner vort Navn; det moderne tyske Navn er Goldlack. Gyldenlak er ogsaa blevet anvendt i Medicinen; der læses
saaledes: Tag gule Fiolblomster og stryg Saften af dem i Øj
nene, det borttager Pletterne (ETK. 1922 S. 215). Paa Ryslingeegnen kaldes Gyldenlak Hospitalsblomst (NPJP. 1929); der
skal her vel nærmest hentydes til, at Gyldenlakken er en i fat
tige Hjem (Fattighus = Hospital) hyppigt dyrket Plante.
GYVEL (Sarothamnus scoparius): Gul mer (0. Hæsinge, LBds.
1928), Guel mer (Sydfyn, HJH. 1929), Gulme (Faaborg, ER.
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1866—78) og Golmer (Faaborg, HJT. 1870 S. 338). Navnet
Gejl, som sikkert er en Omformning af Gyvel, betegner paa
Fyn ikke Gyvel, men Lyng (se under denne).
GÆSLINGEBLOMST (Draba verna). Til denne har man de
særligt fynske Navne: Fåreben og Fårebid, det sidste turde
være det oprindelige og hentyder vel til, at den vokser paa
magre Steder, som benyttes til Faaregræsning. Om denne Plante
siges: »Naar de hvide faarebid kommer, bliver det skidt med
rugen« (Sk. XII 1889 S. 27). Dette skal forstaas saaledes, at
det er et daarligt Tegn, at Rugen ikke har naaet at skjule Jorden
^og dermed den lille, lave Gæslingeblomst, inden denne har naaet
sin Blomstringstid. Et andet fynsk Ord siger: »Naar fårebenet
gror langt og højt, bliver det visseligt et godt år« (Sk. VIII 1887
S. 98). Dette staar jo noget i Modstrid med den foregaaende
Regel, saa man tør vistnok ikke regne for meget med denne
lille Blomsts Evne til at forudsige Vejr og Høst.
GØGEURT (Orchis). Man har sat denne Planteslægt i For
bindelse med Gøgen, muligen fordi den blomstrer omkring den
Tid, Gøgen indfinder sig. Saaledes kendes Kukkeblomst og
Kukker rose (Svenborgegnen), Kukkerurt og Kruk ked urer (Vestfyn), de angives alle hos HJT. 1867 og 1870, Kukurt
nævnes (FF. 1894 S. 76), Kukkedure (Faaborg, ER. 1866—78),
Kukker blomst, tidligere mest Kukker eller Kukkerurt
(Krarup, HCF. 1928), Kukkeren (PC. 1925), Kugkam (Nordfyn, Sk. IV 1885 S. 140), Kukkekam (Nordfyn, AA. 1885 S. 141),
Kukkam (SF. i FT. 6/6 1926) og Kukkarm (Ejby, HCF. 1929)
viser ogsaa alle i samme Retning. Navnet Kukkerurt angives
for øvrigt tidligt (JWH. 1796 og CGR. 1796) for et Par nærmere
bestemte Arter som særlig kendte fra Fyn. Ogsaa skal nævnes
Hareurt, angivet for den lille O. morio (Ærø, HJT. 1867 S. 157
og allerede 1796 anført af JWH. uden Stedbetegnelse). Endvidere
kendes Præste kok (Sk. XII 1889 S. 28) og Præs te pi tte (Ærø,
LPL. 1928). De rødblomstrede Arter, vel især maculata, incarnatus og latifolius, kaldes i Troense Vorherres Blod, Kristi Blod
dråbe og Kukkedorer (FR. 1929). De Arter, som har haanddelte Knolde (særlig O. latifolius) — en indskrumpet, henvisnende,
mørkfarvet og en ung, frisk, saftfyldt, lys — kaldes Femfinger
rod (Nordfyn, ER. hos HJT. 1870 S. 362). Om disse Arter findes
paa Fyn den Tro, at der kan gøres onde Kunster med den »sorte«
Knold, medens den »hvide« kun er til at gøre godt med (Sk. XII
1889 S. 28). Orchideerne, vel især Orchis-Arterne, har været be-

135
nyttet meget som Elskovsmiddel, og Navnene — saavel det latinske
Orchis som forskellige af Folkenavnene — har Hentydning til
Kønsorganerne. AA. angiver saaledes i sin Bog »Fra Planternes
Verden« følgende, som er ham meddelt af en »klog Mand« paa
Fyn: »Naai man tager Knolden af de hvidblomstrede Arter, tørrer
den godt og støder den til Pulver og saa kan se Lejlighed til
at give en Pige dette i sin Drikke, da vil al hendes Hu vende
sig til den, der har givet hende Drikken1). Men det maa ab
solut være af den friske Knold, thi den visne har den modsatte
Virkning, den sløver Naturen og giver de to Personer Afsky for
hinanden. Derfor kan man give en Pige denne, naar man er
ked af hende og ønsker, at hendes Hu skal vende sig fra en«.
Af anden Overtro om Gøgeurt kan nævnes fra Langeland, at
naar man spiser de tre første Gøgeurter, man finder om Foraaret, vil man ikke faa Koldfeberen det Aar (AA. 1885 S. 145).
Se om tilsvarende Overtro under Anemone. Forhen brugte Folk
at indgive Køer og Kvier, der ikke vilde blive brunstige, Knol
den af Gøgeurt (sandsynligvis skulde det være den friske Knold).
Var man i Tvivl om, hvilken af de to Knolde der skulde tages,
kastede man dem i Vand; den, der sank til Bunds, var den
rette (Krarup, HCF. 1929). Naar en Karl gerne vilde være Kæreste
med en Pige, skulde han tage Blomsten af en Gøgeurt med sig
i Seng og ligge med den oppe i Armhullet (d. v. s. Armhulen)
om Natten, saa at den blev godt gennemvarmet. Siden skulde
han saa sørge for, at den kom til at ligge ved den Piges Bryst,
han gerne vilde have til Kæreste (Brahe-Trolleborg, HCF. 1929).
HALVSVØB. Se under persille.
HAMP (Cannabis sativa). Hanplantens Forskellighed fra Hun
planten, navnlig markeret ved dens tidligere begyndende Blomst
ring og tidligere Henvisnen samt dens større Top, har foraarsaget,
at den har faaet særlige Navne her paa Fyn som i andre af Lan
dets Egne. Fra vor Landsdel anføres Gallehamp eller Gallerhamp (Vestfyn, MK. 1928), andetsteds Galdrehamp,
Galderhamp (Bellinge, NCA. 1929) eller blot Galder og Gal
ler. Der er en ret stor Sandsynlighed for, at det oprindelig har
betydet Gold Hamp; thi Hanplanten sætter jo intet Frø. Der,
hvor man dyrkede Hamp, brugte man at oprykke Hanplanterne
lige efter Afblomstringen, og disse Planter blev ansete for at yde
den bedste Hamp. At man har tillagt Galderhamp en særlig Bei) Paa Norsk hedder Orchis: Huvendel.
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tydning, synes at fremgaa af, at naar man flækkede en ung Eg
for derpaa at kurere et Barn for Brok ved at putte det gennem Spal
ten i Træet, skulde dette bagefter bindes sammen med Galderhamp.
Groede Træet videre efter dette, blev Barnet af med sin Svaghed.
Hvis Træet senere blev ryddet, vendte Svagheden tilbage (Ubberud, NCA. 1929). Hunplanten kaldtes Stokkehamp eller Ståkhamp. Hamp, som helst skulde være braadden i Solen, samt
tørre Hyldeblomster og Kamfer, skulde hjælpe mod Hævelse.
Man skulde knuse Kamferet sammen med Hyldeblomsterne og
strø det paa Hampen, som derefter blev lagt paa det hævede
Sted (GI. Lægebog fra c. 1800; AaOA I. S. 530). H. J. Trojel
meddeler 1771 fra Vissenbjærg: >Han Hampen kaldes her Gal
der Hamp og Hunnen Stocke Hamp; At galdre Hamp,
kalder de: naar de oprykke Han Hampen, saa snart den har
kastet sit Støv (Pollen), fordi den da giver en fiinere Tave, end
om den blev staaende tillige med Hun Hampen indtil Frøet er
moent« (AaOA. I S. 605 f.).
HASSEL (Corylus eller, mere specielt, den vildtvoksende C.
avellana). Navnet udtales paa Fyn nærmest Hæsel (VM. 1929),
Hæs s el eller Hæsseltræ, paa Birkholm H es’el (CJ. 1928).
Den store Hasselnød, lamberts-hasselen (C. maxima), plantes
i Haver. Nødderne heraf kaldes Vålske Nyer, Valske Nød
der (Nordfyn, CR. 1913 S. 421) eller Spanske Nyer (VM. 1929).
Sidder flere Nødder samlede, kaldes det et Kløv se eller Kløwse
(AA. 1885 S. 111 og FF. 1894 S. 81; Taasing FCL. 1823 S. 104
og HJT. 1870 S. 67), medens Hasen kaldes Vos (FF. 1894), Hos s
(JMJ. 1928), Nøehues (Birkholm, CJ. 1928) eller Has (HJT. 1870).
Ormstukne Nødder sættes mange Steder i Landet i Forbindelse
med Vejret paa Margrethe Dag; de skyldes jo imidlertid Angreb
af Snudebillen, denne benævnes i Krarup Nøddebremse
(HCF. 1929). »Hasselens unge Skud brugtes til Tækkekæppe
samt Skinnekæppe, disse udkløvedes til lange, tynde Spaaner: Skinner, hvilke brugtes til at binde Lyngkoste og Skrub
ber med.« (VM. 1929). Man maa ikke give Nødder bort; thi
saa faar man sorte Børn (Sk. VIII. 1887 S. 180). En frugt
sommelig Kvinde maa ikke spise Tvillingenødder, thi saa faar
hun Tvillinger (AA. 1885 S. 116). Paa Fyn var det i gamle Dage
Skik, at man i Senhøsten gav alle Gaardens Folk fri, saa at de
kunde komme ud i Skove og Hegn at plukke Nødder (FT. 26/o 26,
Stykket »Nøddetid«). Man brugte da gerne at fylde de indsam-
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lede Nødder i en Mælkebøtte eller anden Beholder, hvor de da
stod i Stampe eller paa fynsk Maal »i Bede« en Stund for senere
at blive afhasede.
(Fortsættes)

FOLKEMINDER FRA KERTEMINDEEGNEN
SAGN OM HØJFOLK OG ELLEFOLK
VED LÆREB PETEK R. OLSEN
ESTERHØJ

Optegnet 1927 efter Aftægtsmand Hans Rasmussen, Mesinge, f. 1841.

Tæt Syd for Mesinge By ligger Esterhøj, en lav Bakke,
som i fordums Dage skal have været Galgebakke. I Esterhøj
boede der Bjærgfolk. Engang kom Bjærgmanden hen til Gaarden, paa hvis Mark Højen laa, og bad Konen der følge med
ham hjem, for hans Kone var i Barnsnød. Gaardkonen fulgte
villigt med. Da hun siden skulde vende tilbage, vilde Bjærgmanden
give hende Løn for hendes Ulejlighed. Han bad hende holde
Forklædet op, og han fyldte noget i det, som lignede Kul. Men
da hun var kommet hjem, saa hun til sin Forundring, at det
var bare Sølv.
GRAVBJÆRG

Optegnet 1926 efter Husmand Lars Olsen, Midskov, f. 1857.

I Gravbjærg paa Midskov Skov skal der have boet Bjærg
folk, har min Farfader, Niels Olsen, fortalt. Han havde en
gang selv været derude for at lytte efter dem nede i Højen; men
han havde dog intet hørt. Derimod havde hans Bedstemoder,
fortalte han, i sin Tid hørt, at Bjærgfolkene nede i Højen slog
Kistelaaget til, saa Pengene raslede.
KÆMPEHØJE, SOM FJERNES

Optegnet efter Gaardmand Peder Andersen, Rødegaard, f. 1836.

Til Bødegaarden hørte tidligere en Mark, som af Ejeren blev
solgt til Fiskergaarden. Paa denne Mark laa der to Kæmpe
høje med Stendysser. Fiskergaardens Ejer ønskede nok at faa
Stenene fjernet og Højen jævnet; men han var betænkelig ved
at lade det gøre selv for Følgerne, det kunde faa. — Saa be
troede han sig til en af sine Karle om Sagen. Han lod ham
forstaa, at han — Karlen — gerne kunde rydde Stene og Høje
af Vejen; men han skulde gøre det, som om han tog sig selv til
Bette og paa eget Ansvar. — Karlen havde ingen Betænkelig
heder, og saaledes blev de gamle Høje da fjernet.
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SKIFTINGER I

Optegnet efter Gaardmand Lars Hytteballe, Salby, f. 1835.

Min Mormoder, Ane Peders datter, var født i en Gaard i
Her s nap. Som ung blev hun gift og kom til at bo paa B i r k ebjærgsbanken. Hun døde omkring 1840 i en Alder af mel
lem 80 og 90 Aar. Fra hende har jeg, hvad her fortælles:
Da de faldne Engle blev nedstyrtet fra Himlen, faldt nogle
af dem paa Tagene; de blev til Nisser. Andre faldt paa Mar
ken og blev til Bjærgfolk. Og endelig var der nogle, som faldt
i Moserne; de blev til Ellefolk. De sidste forbytter undertiden
Menneskenes Børn med deres egne. Et saadant forbyttet Barn
kaldes en Skifting. Forbytningen kan kun finde Sted i Mørke
og med udøbte Børn. Derfor vogtede Folk paa deres spæde
Børn ved at lade et Lys staa tændt ved deres Vugge hver Nat,
indtil de var blevet døbt. Af samme Grund blev ogsaa Børnene
døbt saa tidligt som muligt, oftest naar de kun var nogle faa
Dage gamle. Skikken at lade Lys brænde ved nyfødte Børns
Vugge holdt sig paa Hinsholm til efter, at jeg (Lars Hytte
balle) var blevet voksen.
I et Hus i Dalby — det laa i den nederste Byende, nær
ved Gadekæret — blev et Barn forbyttet i min Mormoders Tid.
Det skete om Natten, engang da Lyset ved Vuggen var blevet
slukket. Forældrene saa straks, da Lyset igen var blevet tændt,
at det Barn, som laa i Vuggen, ikke lignede deres eget. Det
var kun lille og saa saa sært ud; det vilde senere heller ikke
trives. For at faa fuld Vished om, hvordan det forholdt sig med
Barnet, tog de en Dag — efter Raad af andre — og bryggede 01
inde i Stuen ved Hjælp af to Æggeskaller. »De bryggede med en
Æggeskal og slog paa med en Æggeskal.« Skiftingen saa paa det,
og saa udbrød han pludselig: »Nu har jeg været til, siden Skoven
blev plantet, og mens den groede op og blev hugget af og groede
op og blev hugget af og groede op; men aldrig har jeg set det«
(en saadan Ølbrygning). — Saa vidste de, at det var en Skifting.
Engang da samme Skifting var vokset til, kørte Ane Pedersdatter sammen med en Karl forbi Huset. Skiftingen sad i Døren.
Han saa underlig ud, og Karlen raabte til ham: »Vil du rejse Bør
ster, din Skifting!« Og saa rejste Skiftingen Haaret paa Hovedet,
saa det saa helt sært ud.
Om Skiftingens senere Skæbne vidste Meddeleren intet.
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SKIFTINGER II

Optegnet 1928 i Stilebog af Verner Kristiansen efter Fortælling af flere.

Naar et lille Barn lige var født, men endnu ikke døbt, sattes
et Lys ved Hovedenden af Vuggen eller Sengen; ellers kunde
Ellefolkene komme og bytte det om med et af deres egne. —
Et saadant Ombytningsbarn kaldtes en Skifting.
Engang var det forfærdelige sket, at et lille Barn var blevet
byttet om. Moderen var dog lige saa god ved Ellebarnet, som
om det havde været hendes eget. — Barnet — det var en Dreng —
voksede til og blev stor. En Dag sad han uden for sine Pleje
forældres Hus. Da kom der en Karl kørende forbi, og han
raabte: »Naa, er du der, din Skifting?« Da blev’ Drengen
rød i Hovedet og pegede paa det ene Baghjul. I det samme
gik det af, Vognen væltede, og Karlen faldt af og blev traadt
ihjel af Hestene.

ET MINDE FRA SVENSKEKRIGEN
AF OVERASSISTENT, HAVEBRUGSKANDIDAT Bl£RNH. MlCHELSEN

gemmer paa saa mange forskellige Minder,
som man navnlig i den ældre Alder kommer til at tænke
nærmere og dybere over. I mit Hjem — Proprietærgaarden
Mari en dal paa Langeland — var vi Drenge ofte nede ved Ud
kanten af Haven, ved et lille, solidt bygget Udhus, der forresten
staar der den Dag i Dag, hvor der opbevaredes Redskaber og
Mistbænkvinduer til Haven; dette lille Udhus er Resterne af en
større Gaard, Gammelgaard, som Svenskerne paa deres hær
gende, brændende og plyndrende Togt tværs over Langeland paa
Vej over Isen til Lolland rimeligvis har afbrændt i Vinteren
1658-59.
Fra Gammelgaard stammer to Døre, meget interessant udskaarne, med rød Indskrift (en Blanding af Mønje og Blod);
Skriften staar tydelig trods de henholdsvis 270 og 170 Aar, der
er henrundne, siden de blev indprentede. Hvad Beboerne har
lidt ved Svenskernes Angreb, lader sig vel vanskeligt beskrive,
Dørene blev gennemborede af Kugler, og da Laasene har været
solide, har man ydermere brugt Vold og List for at faa Adgang.
Det kan tænkes, at Ejeren har været udkommanderet mod Sven
skerne, og at Resten af Beboerne og Kvinderne har maattet for
svare Gaarden mod Fjenden.
arndomshjemmet

B
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Den nye Gaard, Mariendal, blev opbygget et godt Stykke fra
Gammelgaard, men man ser endnu paa Vejen gamle Stenfliser
spredt hist og her som Vejmateriale.
De to Døre blev af Moder skænket til Dansk Folkemusæum (Frederiks Hospital, Kbhvn.), idet afdøde Grundlægger
af Dansk Folkemusæum, Bernh. Olsen, under et Besøg hjemme
bad Moder derom.
Den ene Dør bærer følgende Indskrift fra det 17. Aarhundrede:

O Gud fri os fra saadan Plag —
Som svensche Fiender har haft behag —
Idet at plyndre Huset ud —
De arme Dørre skiød itu. —
I barselseng den Kone1) laae —
De velted hende i bare straae —
Med et spædt Barn udi sin arm —
Hun udstod dog den skræk og harm —
Gud hialp dem dog af denne Nød —
Ved Nyborg maatte fienden døe. —
Gud lad os æde vort brød med fred og roe —
Og siden i Himmeriges Rige ævig at boe.
Skriften paa den anden Dør stammer fra det 18. Aarhundrede
(altsaa 100 Aar senere):

See Menneske som her udgaaer —
Hvad her for meer end hundred Aar —
I vore Fædres Dage —
Af svenske Fiender skete her —
Hvorpaa at Døren vidner —
Som deres Skud maa tage. —
Gud har os friet fra saadan Plag —
Saa naadelig til denne Dag —
Især i disse Tider —
Da fienden sig grum lod see —
Udaf de Moskowitere —
Endog af svendske Skive. —
Gud hialp os ud af denne Nød —
Da Moskows Kejser han blev død —
Gud Ære vi bør give. —
x) Der fortælles, at Svenskerne skar Brysterne af hende.
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Gud giv vor Efterkommer maa —
Om Verden længer skal bestaa —
Ret Freden ævig nyde.1)

SAGN FRA GUDME
JEG HØRTE FORTÆLLE I MIN BARNDOM
AF FRISKOLELÆRER RASMUS HANSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER

9.
var i gamle Dage en meget stor Banke, og Jæt
terne, disse gammeldags Kæmper, havde meget Tilhold
der. Naar Folk kom der saadan lige i Middagsstunden, eller
ret før Solen stod op, eller, naar hun var gaaet ned, kunde de
høre alle Slags Støi dernede: der blev slaaet med Kistelaag, der
var Heste som skrynnede, Kokke raabe og saameget andet.
Hvem der nu var født dertil (født om Søndagen) kunde ved
Nattetide see hele Banken løftet op iveiret paa fire gloende
Støtter, og Kæmperne* ride ud og ind. Ved Udskiftningen blev
Banken lagt ud til Grusgrav, og der blev saa strax begyndt at
grave Gruus der. Gamle Folk mente nu, det gik aldrig godt,
for Troldene vilde bestemt hævne dem. Nogen stor Ulykke er
der dog ikke skeet; men en Dreng, som laa der og passede
Heste en Aften, havde dog nær faaet det, han kunde hjælpe
sig med. Han faldt i Søvn og blev saa trukket ned i Høien,
hvor han saa mange forunderlige Ting: Heste saa store det var
en Gru, Sværd han knap kunde løfte, store Kister fulde af Sølv
penge og saameget Andet. Det var over Midnat, han kom op
igjen, og nogle Dage var han forkert, men saa gik det dog over.
Siden dengang er der ikke hørt noget derfra, og Folk er heller
ikke enige om, hvordan det egentlig hænger sammen med Pusle
riet: somme mene, de, der boede, maa være uddøde, andre, at
de ere flyttede, og atter andre, at de har gravet dem dybere ind
i Banken.
10.
Ved Galbjergveien, ikke langt fra Aaen, ligger en stor Steen,
der i gamle Dage skal være kastet af en Kæmpe fra Langeland
jørnebjerg

i) Om de her meddelte Indskrifter se ogsaa Vilh. Liitken: Bi
drag til Langelands Historie S. 241 f., hvor et Sagn om den om
talte Barselkone gengives.
H. C. F.
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efter Gudbjerg Kirke. Han vilde have knust Kirken, men det
lykkedes ikke for ham, det var ham for langt, skjønt han havde
taget saa fast paa Stenen, at der endnu er Mærker af hans Fingre.
Der er dog somme, der mener, Stenen ikke var saa stor,
som han er nu, dengang Kæmpen kastede ham, man at han
snarere voxer, hvergang han lugter nyt Brød.
11.
Mange Steder pløier det paa Marken ved Nattetide. Det er
Folk, der har gjort Uret i deres Liv, og nu maa bøde for det
efter deres Død. Ja Gud veed, hvorlænge det skal vare, men
lad vos leve saadan, vi kan faa Ro i vor Grav. Herude paa
de gamle Tofte, mellem Byen og Bjernede Banke, kan det høres
hver Nat. Sommetider slaaer det paa Plovkilerne, saa knirker
Hjulene, og det raaber ho-o-hop. Tit maa Folk, der kommer
imøde med dem, kjøre Plov for dem. Saaledes havde en Kone
en Nat været i den øverste Byende, og da hun gik hjem over
Toftene blev hun nødt til at kjøre Plov for Natpløierne lige til
Kokkene raabte i Byen. Naar Folk passer paa, kan de nok
ellers slippe fra det lidt nemmere. De skal saa sætte deres Træ
sko, hvor de faaer fat, og saa kjøre tre Gange gandske tiende;
lykkes det dem saa at tage Træskoene, naar de kommer til dem
tredie Gang, kan de godt løbe deres Vei. Det er nemmere at slippe
fra det, men de skal nok have lært meer end deres Fadervor, som
skal vove det.
12.
Strax efter Udskiftningen og Udflytningen boede der i en af
Gaardene paa Gudme Mark en Kone, der hedte Birthe. Folk
sagde alleslags om hende, og i manges Tanker havde hun ikke
baaret sig rigtig ad med en Jøde, der gik om med Stads. Efter
den Tid gik der næsten altid en graa Dreng omkring i Gaarden
og Marken, og Birthe havde nok en Deel Uleilighed med ham.
Saa solgte de Gaarden i de Tanke^, den Graa skulde blive til
bage. Men da de saa kjørte bort med det sidste Læs Flytte
gods, sad han ligegodt i det ene Kar, sang og sagde: I Dag flytter
vi! I Dag flytter vi! Saa den Flytning hjalp ikke noget. Nei
— det er ingen nem Sag at flytte fra en ond Samvittighed.
13.
I den Gaard, der laa ligeoverfor Gudme Kirke, og sidst var
beboet af Mads Nielsen, har der fra gamle Dage været rigtig
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slemt med Spøgeri. Efter Folkemening kom det af, at der i
rigtig gamle Dage har været gjort gruelig Uret, kanske er der
slaaet Folk ihjel, for der skal før have boet en Forvalter. Saalænge Folk har kunnet husket, har Hundene saadan henad Høitiden staaet i Avlehaven og tudet Natten ud i Enden. Paa Loftet
maalede det Korn: Det kunde tydelig høres, Skjeppen blev skudt
ind, Strøgholten blev slængt, og Kornet atter hældt af. I Stal
den bankede Hestene og tog afsted, som de sloges. Pigen havde
sin Seng i Bryggerset, og hun havde tit mærket Ufærd, men en
Nat vaagnede hun og mente, der laa noget tungt paa hendes
Bryst, og da hun tog for sig, fik hun fat paa noget Laadent
noget. Hun blev helt sær, og istedetfor at gaa til Malknings
om Morgenen, satte hun sig ved Præstens Dam, hvor Folk traf
hende grædende. Hun snakkede vildt og maatte passes længe,
men det gik dog over igjen.
Mange Aar gik saa hen. Der var løbet meget Vand til Strande>
og kommen en ny Kone i Gaarden. Saa en Dag i Høsten var
alle Folk i Marken, og Konen havde været ude hos dem med
Mad, og malket hjem med sig. Da hun saa lukker Døren op
til Dagligstuen, sad der en gammeldagsklædt Mand for Bord
enden. Hun fik i sin Forskrækkelse ikke at see rigtig, hvad
den fremmede bestilte, men hun mente han talte Penge. I en
Hast lukkede hun Døren og hentede Folk i Byen, men da disse
kom til, var den fremmede forsvunden.

Efterskrift.
For godt en halv Snes Aar siden blev denne Gaard brækket
af og flyttet ud. Og to Steder, under Storstuegulvet, og i Faarehuset, blev der funden Menneskeben, der laa saaledes, at der
ingen Tvivl er om, der hemmeligt er begravet Mennesker i gamle
Dage.
14.
To Karle kom fra Kroen en Nat, og de stod just og snak
kede lidt om deres Sager, før de skiltes ad. Som de nu stod, kom
der en grumme stor So gaaende tæt forbi dem. De blev helt
sære ved det, men da de saa saa hun gik op paa Kirkegaarden^
tænkte de nok, det var Kirkesoen. Næste Dag spurgte de ogsaa
Lig i den Byende, hun var kommen fra.
(Fortsættes.)
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GAMLE SANDSAGER
KØRETØJET VED EGESKOV

I Aaret 1883, i September Maaned, kørte en Mand her fra
Egnen til Kværndrup med et Læs Korn og havde en 12 Aars
Pige med. Da mødte de i Nærheden af Egeskovs nye Alle
et sælsomt Køretøj. Hestene og Vognen var usædvanlig store.
Det var en almindelig Arbejdsfjedervogn. Kusken sad i bare
Skjorteærmer, og bag i Vognen stod en Tønde paa Enden. Man
den kørte stærkt til for at naa hen til Køretøjet, som kørte i
samme Retning som han. Men da han naaede Vognen paa en
Alens Afstand, kunde han ikke komme nærmere ind paa den,
trods det, al begge hans Heste var raske Løbere, og den andens
saa ikke ud til, at de gik i Trav. Saadan kørte de om Kap et
godt Stykke forbi Vejen, der fører efter VoIstrup. Pigen og
Manden sad og talte om det underlige Køretøj. Da, som i et
Nu, var baade Hestene og Vognen forsvunden. De blev begge
to saa forunderlige ved at se det hele forsvinde for deres Øjne
midt paa den klare Septemberdag, og for at ligesom være mere
sikker i sin Sag stod Manden af Vognen og undersøgte baade
Vejgrøfterne og Overkørslerne ind til Egeskovs Marker; men der
var jo ikke Spor at se af noget, og ingen af dem saa, hvordan
den forsvandt. Da de naaede Kværndrup, siger Købmanden til
ham: »Hvordan er det dog, du ser ud i Dag?« »Ja«, siger han,
»nu har jeg set Spøgeri ved høj Dagslys«. — Der har jo gaaet
saa mange Rygter om Spøgeri paa Vejen mellem Egeskov og
Kværndrup.
Anders Nielsen, Gaardejer, Kildevæld, Lydinggaarde.
ÆVER, SNOGE OG BUSKAAL

Min Moder, som er født i Volstrup i Ringe Sogn 1848, har
fortalt mærkelige Beretninger om Dyr, saaledes om en »Orm«,
der hed »Æve« (Pileborerens Larve, Cossus Ligniperda), og som
kunde »spytte Forgift«.
Om Snoge fortalte hun, at de kunde trille som et Tøndebaand,
især i et Hjulspor ned ad en Bakke.
Man fortæller ogsaa om Spaniolerne, at de stegte og spiste
Snoge under Navn af Buskaal.
L. P. Fuglesang, Bogbinder, Fruens Bøge.

STUBMØLLER PAA FYN
I Jylland, paa Sjælland, Lolland og Bornholm er der endnu nogen
Stykker tilbage af de morsomme gamle Stubmøller. Her paa Fyn
kendes ingen, men hvornaar er de forsvundne, og hvor har de staaet?
Jeg vil være glad for at modtage Oplysninger i den Retning. Især
vil jeg gerne have Svar paa følgende Spørgsmaal:
1. Hvor har der, i Mands Minde eller længere tilbage, ligget Stub
møller paa Fyn?
2. Hvornaar er disse Møller bleven nedbrudt og mulig afløst af hol
landske Vejrmøller?
3. Ved man noget om vedkommende Mølles Historie, og er der knyttet
nogen Sagn til den?
Hvis der findes Billeder (Fotografier eller Tegninger) af fynske
Stubmøller, vilde jeg være taknemmelig for at laane dem.
I Fyns Venstreblad for 147ia 1928 omtales Hasmark Mølle, der
brændte 1810—11 og genopførtes 1813; før Branden var den Stubmølle.
Schelenborg Mølle siges at have været Stubmølle. Denne skal være
blæst om og en anden Mølle bygget. Kan nogen meddele noget
nærmere herom?
OLAF ANDERSEN
Solvang, Tommerup St.

FUND AF FORTIDSDYR
Svendborg Amts Museum opfordrer herved alle i Svendborg Amt til at
indsende til Museet alle Rester af Fortidsdyr, der findes ved Arbejde i Mose
eller Mark, det være sig Knogler, Tænder, Gevirer, Kranier eller andre Skelet
dele af Elsdyr, Rensdyr, Bjørne eller andre uddøde Dyrearter. Findestedet og
Dybden i Jordlaget bedes opgivet. Fund eller Meddelelser om Fund sendes til

Museumsinspektør JOHANNES OLSEN,
Dronningholmsvej 70, Svendborg.

NYE BØGER OG HÆFTER
Axel Lange og Chr. Seeberg: Nogle sønderjydske Planter, deres
Navne og Stilling i Folkloren.
Woels literære Maanedsskrift, Nr. 8—9.

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 32 Kr.

»Christine Reimers »Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« bør nævnes
med den største Ros, baaren som den er af den mest levende Kærlighed til
og Forstaaelse af de gamle Minder. Skønt det er nordfynske Bønder, der er
skildret, faar vi et stærkt Indtryk af, at det er danske Bønder i Slægt med
Fædrelandets Odelsgrund. — Denne Bog egner sig udmærket til at vække
Kærlighed til vore mange historiske Minder, baade de lyse og de tunge. Det
bidrager mere, end vi aner, til at gøre vort Folk stærkt og sundt at høre om,
hvad stort og godt vore Fædre har udrettet, og hvor de har feilet«.
Udtog af et Foredrag »Historiske Minder«, holdt af
Højskoleforstander Th. Dissing, Vejstrup.
»En hjertelig Tak til Frøken Reimer for hendes ualmindelig herlige Bog!«
»Højskolebladet«, J. Richter.
»Der er for øvrigt noget stilfærdigt baade over Forfatterindens Person og
hendes Arbejdsmaade; den store støjende Reklame har hun aldrig haft i sin
Tjeneste, og hvor mange høj trosende Lovord hun saa har faaet, baade i
Aviser og paa anden Maade (saa at sige alle de sagkyndige paa hendes sær
lige Felt har i varme Ord bevidnet hende deres Anerkendelse), saa skulde vi
tro, at der er Masser af de dannede, ogsaa litterært dannede, der staar
ukendt over for hendes Arbejde«.
Alfr. Ipsen.

I Kommission hos
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag - København.
VALD. VAABEN:

LÆREBOG I TEGNING FOR SKOLE OG HJEM
KONRAD JØRGENSENS FORLAG - KOLDING
Af Pressens Udtalelser fremhæves:
Det er en fornøjelig Bog, den kendte Tegnelærer og Tegner fra Svend
borg her giver os. Og den synes virkelig at passe lige saa godt til Hjemmesyssel som til Skolebrug, i det mindste har jeg allerede set to Smaafyre stærkt
fordybede i dens Opgaver. — Til Skolebrug er den beregnet som Hjælpebog
i 5 Aar. Hvert Aar har sin Indledning, praktisk og ikke uden Humor isprængt
mange Erfaringer fra Forfatterens Tegnetimer. De er naturligvis beregnet for
Lærere og Forældre. Disse Indledninger gør Fortegningerne levende og giver
organisk Sammenhæng mellem dem og Børnenes daglige Liv.
Eline Begtrup i »Højskolebladet«.
Mange Lærere og Lærerinder vil være Vaaben taknemlige for den Haandsrækning, hans Bog yder, og jeg er sikker paa, at ogsaa mange Forældre vilde
faa Glæde og Udbytte af sammen med deres Børn at vandre ad de Veje, Vaa
ben her peger paa. — Forlaget har Ære af det smukke Udstyr, det har givet
Bogen — især maa fremhæves de nydelige Farvetryk.
F. Joh. Ring i »Fyns Tidende«.
*

SVENDBORG BYS HISTORIE
af Museumsinspektør Johannes Olsen
kan fremdeles faas gennem alle Boglader
: saa længe Oplaget strækker til. : : :
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

Finish
Fjrmshinn

Jndbold: Kriflen Beck: Stokrofen - Peter Crautner: Praten Peder Jakob Jorgenfen nabo iSa?rsleu.
— Hfel lange: fgntke Plantenaune og folkeminder om Planten — Bamle Sand tagen

10. hæfte.

Oktober 1929.

2. nargang.

er Hensigten i Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. og Juli 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).
et
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Chr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F Schmidt, Forfatter Martin Skovbo, Højskolelærer Ejnar Skovrup,
Kredslæge Peter Trautner, Højskolelærer Anders Uhrskov, Købmand
J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunst
maler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk,
Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra
Dansk Folkemindesamling, Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og
Danmarks Naturfredningsforening.
FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
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STOKROSER
AF KRISTEN BECK
SLUTNINGSVIGNET AF HOLGER HAVREHED

Dejlige Stokroser drømmende staar
langs Murene her i en gammel Gaard
i Sol og Tagdryppets Væde;
op mod det mosgrønne Straatags Skæg
staar de saa smukt til den Bindingsværks Væg,
Øje og Sjæl til Glæde.

Stokrose, Bondeblomst, regnet saa lidt,
hæver dog kongeligt stolt og frit
Stænglen mod blaanende Himmel;
dit blændende Farvespils straalende Pragt
fordunkler dog Dronningers pralende Dragt —
du Kæmpe blandt Blomsternes Vrimmel!
Stokrose, rundhaandet byder du frem
Sødmen, en talløs Hær henter hjem
af dine skinnende Skaaler;
ødselt udstyret af Skaberens Haand
staar du og priser den mægtige Aand,
der ingen Beskuelse taaler. — —
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Kære, du staar der i tindrende Sol,
smiler herind til mig i min Stol
i din bedaarende Ynde,
staar der midt i et myldrende Liv,
vuggende fristende: Kom og bliv
Støvknappernes bløde Hynde!
Stokrose, dig har jeg inderlig kær. —
Ak! Afskedstimen er draget nær,
snart skal din Farvepragt falme;
snart skal du fælde det fine Flor,
drysse din Sæd i den stenede Jord
under Efteraarsstormenes Salme.

Stokrose, lær mig den svære Kunst
at give Afkald paa Livets Gunst:
Sange, Solskin og Sommer —
at segne tyst uden Sorg og Suk,
drømmende om en vidunderlig smuk
Soldag — en ny, der kommer.
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PRÆSTEN PEDER JAKOB JØRGENSEN AABY
I SÆRSLEV
AF KREDSLÆGE PETER TrAUTNER

Herre Gud i Hemmerslev,
Præsten bor i Særslev!

denne »løjerlige Person«, som en gammel Skribent med
VV Rette kalder ham, findes i Vedel Simonsens Rugaards
og navnlig hans Elvedgaards Historie, men ogsaa i en
gammel Feuilleton i Bogense Avis’ første Aargang 1859 — et
righoldigt, men uoverskueligt Pulterkammer med Egnens og Byens
Topografi og Historie som Indhold ved »literis mando« — en
Mængde Oplysninger og morsomme Anekdoter, som maaske
kunde fortjene at samles i lettere tilgængelig Form. Det er dette,
jeg har forsøgt i efterfølgende Artikel til Fornøjelse for mig selv
og forhaabentlig andre. Noget selvstændigt Studium fra min
Side ligger altsaa ikke til Grund for det fortalte.
Peder Jakob Jørgensen Aaby var født 28. September 1716 i
Nr. Aaby som 13de og sidste Barn af Provst i Vends Herred
Jørgen Frederiksen — død og begravet 1748 i Nr. Aaby —
og Hustru Margrethe Hansdatter Juul. Vedel Simonsen
kalder ham oftest Jakob Aaby, af og til Peder Aaby, en sjælden
Gang Peder Jakob Aaby. »Literis mando« (forøvrigt en Lærer
Clausen i Bogense og senere Odense) taler altid om Peder Aaby,
og det vil jeg ogsaa i det følgende kalde ham.
Han deponerede 1735 fra Odense Skole, tog Eksamen phil.
1737, Attestas 1740. Og saa hører vi om ham, at han i 1742
bliver Præst i Guldbjærg og Nr. Sandager Sogne, og at
Greven paa Gyldensten, som ejede Kirkerne, skal have stillet
som Betingelse for, at han fik Kaldet, at han skulde gifte sig
med Grevens Hønsepige, Mette Malene (Magdalene) Suthorm. Og gifte blev de 23. Oktober 1742. Særlig interessante
Omstændigheder ses i øvrigt ikke at have foreligget. 8. Januar
1745 blev Præstens første Datter, Henrichjetta Margrethe,
døbt i Særslev Kirke, og blandt Fadderne var Msr. Laurits
Schebye paa Margaard (Vedel Simonsens Morfader), hvis Forfædre i 4 Slægtled havde været Præster i Otterup og Skeby
i 116 Aar, hvoraf Navnet. Barnet døbes ikke i Guldbjærg, men
i Særslev, fordi Peder Aaby allerede 1743 er bleven forflyttet
dertil efter Præsten Hans Bang Birkerods Død samme Aar.
m
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I Særslev virkede saa Peder Aaby som Præst i ikke mindre end
61 Aar, de sidste Aaringer bistaaet af en Kapellan. Hans første
Kone, Lene Suthorm, døde 2. April 1748, men allerede
25. September samme Aar ægter han sin anden Kone, Ane
Kathrine eller Anna Cathrina Amager, Datter af Provst
Fedder Amager til Gaverslund, født paa Amagergaard i
Vigerslev Sogn. Med hende lever han lige til Aar 1800, da han
23. Maj averterer hendes Dødsfald i Stiftsavisen paa følgende ret
ejendommelige Maade: »Den 23de Majus mistede jeg i min Al
ders 84de og i mit Embeds 59de Aar min kjære Hustrue, den
dydigste og bedste Præstekone i hele Fyns Stift i sit 73de Aars
Alder og sit første og sidste Ægteskab«.
Af andre Data om Peder Aaby og hans Familie skal jeg
nævne, at en Broder til ham, Laertz Aaby, var Amtsforvalter
i Nyborg, og en Brodersøn, Ditlev Aaby, Søn af Præsten i
Svanninge, Hans Juul Aaby, blev Kapellan hos Præsten i
Vigerslev ogVævlinge, Hr. Østrup — efter Vedel Simonsen
en stor Sladderhank, der havde alle sine Prædikener fra de 3
første Aar staaende i en Fjerding i sit Sovekammer, den han
saa efter Folks Sigende, naar den 3-aarige Periode var udløben,
vendte for at begynde forfra. Desuagtet græd han selv over
sine Prædikener, hvilket derimod ikke skal have været Tilfældet
med hans Tilhørere. Da han ikke vilde ombygge den stærkt
forfaldne Kapellanbolig, boede han til Leje først paa Haugaard,
senere paa Pølsgaard i Vævlinge Sogn. Han blev 1794 Præst
paa Lyø, hvor han dør 1817.
Peder Aaby havde mange Børn. 1749 døbes en Datter, Bar
bara Achtonia, baaret til Daaben af Besidderen paa Harritslevgaard, Oberstlieutnant Hagedorns Frue. 1750 døbes
en Søn, Jørgen Frederik, baaret af Landsdommer Bonde
Simonsens Frue paa Elvedgaard (Vedel Simonsens Bedste
moder). 1754 maa Fru Hagedorn atter holde for som Gudmoder
til hans Datter Margrethe Magdalene, der senere, 1774,
ægtede velærværdige og højlærde Hr. Imanuel Conrad Lud
vig Smalts, Sognepræst i Vis sen bjærg, ved hvilken Lejlig
hed Peder Aaby skal have udtalt om Brudgommen til andre:
»Ja, han tror vel, som det hedder i Texten, at han skulde være
hendes Husbond og Herre. Men det bliver, min Himmerigs Part,
under Bordet, kender jeg hende til Rette«. Med Udtrykket »un
der Bordet« mener Vedel Simonsen, at Peder Aaby hentyder til
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Historien om Konen, der pryglede Manden, til han tilsidst krøb
under Bordet, hvor han, da hun opfordrede ham til at komme
frem, tog Mod til sig og svarede: »Nej, min Gud og Herre, gjør
jeg ej. Jeg vil dog engang vise, at jeg er Mand i Huset«. 1753
har Peder Aaby en Datter Kristi ane i Kirke, baaret af Frk.
Augusta Margrethe Vangelin fra Dallund med Faddere,
bl. a. Msr. Ved el fra Holsegaard og Sognepræsten i Guld
bjærg, Hr. Søren Henrichsen. Dette Fadder- og Gudmoder
skab var aabenbart en jævnlig forekommende Begivenhed blandt
Standspersoner, en gensidig Ære og Tjeneste, man gjorde hver
andre. Samme Aar staar saaledes Md. Aaby »hos« ved Præsten
i Guldbjærgs Datters, Constanses, Daab, Kyndelsmissedag.
1755 døbes Peder Aabys Søn Johan Chr. Fedder. Blandt
hans Faddere var den daværende Ejer af Sandagergaard,
Oberstlieutnant Gram bo w, Tolderen i Bogen se, Ped er Bøg
vad, der samtidig var Postmester, samt Ridefogden paa Harritslevgaard, Niels Hunderup. Denne Søn, Johan Chr.
Fedder, dør forøvrigt allerede 1773 som Discipel i Odense
Skole af Børnekopper. Af samme uhyggelige Sygdom, der den
gang hærgede Befolkningen, dør allerede 1755 3 af Peder Aabys
Børn, nemlig i Marts Datteren Henriette Kathrine, og i April
endnu en Datter og en Søn, Jørgen Frederik. Det var jo før
Vaccinationens Indførelse i 1796 af den engelske Læge Jenner
og før det her i Landet allerede 1802 oprettede Vaccinations
institut og Vaccinationstvangens Indførelse 1810. 1756 stod Md.
Aaby hos ved Præsten — nu i Ha ar slev — Søren Henrichsens Datters Daab, bl. a. sammen med Krigsraad Jakob Vedel
til Holsegaard — Vedel Simonsens Farbroder. 1758, Alle Hel
genes Dag, er Peder Aaby sammen med Vigerslev og Haarslev Præsterne og Grambow paa Sandagergaard Faddere, da Præ
sten i Guldbjærg Laurits Luja Balslevs Barn døbes. Balslev
blev 1775 Provst i Skovby Herred, og 1778 Præst i Haarslev,
hvor han døde som emeritus 1792. Palmesøndag samme Aar
— 1758 altsaa — døbes Peder Aabys Datter Barbara Ca
thrine. Ved denne Lejlighed kaldte Peder Aaby Herredsfogden
i Særslev Niels Jakobsens Kone, som bar Barnet, Madame
de Jakobsen. Gentagne andre Gange ses baade han og hans
Kone at være optraadte som Faddere — dog ikke de senere
Aartier af hans Levetid.
Men det maa være nok med Opremsningen af disse forskel-
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lige Facta, der jo ved nærmere Studium muligvis kunde sup
pleres med en hel Del andre. Vi maa hellere gaa over til de
mange Historier, der fortælles om Manden, og som unægtelig
giver et Billede af en ejendommelig og særpræget original Person,
samtidig med at de kaster et Lysglimt ud over selve Tiden, han
levede i. Man kan undre sig over, at hans besynderlige Manerer
og Frisprog taaltes. Men Tiden og Præstens Stilling i Befolk
ningen var en anden, selv om Menigheden tilsidst begyndte at
knurre over ham, som vi senere skal høre lidt om.
Særlig tiltalende af Ydre har han næppe været. Hansavlede
stærkt og var uheldigvis meget ivrig i sin Tale, saa det ikke altid
var rart at være i hans Nærhed. Og det hændte, at han selv
forsøgte at udslette Sporene af sin Iver i den tiltaltes Ansigt.
Han brugte en Masse Ukvemsord og bandede dygtigt, selv i
Kirken, og det hjalp ikke, at hans sagtmodige Kone sad nede i
Kirken og sukkede højlydt for al vare ham ad.
Han var en vældig Jægersmand, men hans Jagthistorier dog
— eller maaske netop derfor — ikke altid lige paalidelige. Tviv
lede hans Tilhørere, henvendte han sig gerne til sin Kone med
de Ord: »Er det ikke sandt, Mor?« hvorpaa den »dydigste og
bedste Præstekone« — stadig med et dybt Suk og paa en und
vigende Maade — svarede: »Det kan være sandt, Far!« Og saa
var Præsien tilfreds. — Han havde altid en 3—4 smaa Støvere,
som fulgie ham allevegne, selv i Kirken, og ve den, der prøvede
at lægge Hundene et Halmstraa i Vejen. En af Karlene havde
en Morgen ladet Portene staa aabne, og »Englene«, som Peder
Aaby kaldte sine Hunde, var løbet deres Vej, saa vor Far ikke,
som han plejede, paa sin Runde blev modtaget af sine firbenede
Venner. »Hvor er de bleven af?« spurgte han Karlen. — »Hvad,
hvem, Far?« — »Mine Engle, dit Fæ.« — »Jeg har ingen Engle
set, men det kommer vel af, at jeg er lovlig slem til at bande.«
— »Hold din beskidte Kæft i. Men Hundene, min Himmerigs
Part, hvor er Hundene? Er du da bindegal?« — »Naa, Hundene,
ja, de er vel sagtens løben ud gennem Porten, det ligger da lige
for.« — »Saa gid da dine store Næver maa visne af Skafterne,
at du ikke kunde lukke den Smule Port i,« raabte Præsten med
dirrende Røst. — »Nej, nu skal da den onde flytte Jer ind, øn
sker I saadan over mig for de elendige Kræs Skyld,« og den
vrede Karl hævede sin Møggreb, saa Præsten hurtigt maatte reti
rere inden Døre.
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En Dag traf han en Jægersmand paa Præslegaardsmarken og
tiltordnede ham: »Hej, stop lidt, I Allerhelvedes Krybskytte! Hvor
dan tør I, nederdrægtige Vildttyv, komme her og skyde, hvor kun
jeg, Herrens Tjener, har Lov til at jage?« Den fremmede und
skyldte sig med sit Ukendskab til Egnen. »Hvem er da I, for
bandede Menneske?« spurgte Præsten videre. — »Jeg er Kappelen.«
— »Hvor er I da Kapellan?« — »Nej, jeg er ikke Kapellan; men
jeg er Kappelen paa Elvedgaard.« — »Naa saa, I er Kapellan hos
Kancelliraadinden paa Elved.« — »Nej, jeg siger jo, jeg er Kap
pelen, Ritmester von Kappelen, der ligger i Kvarter paa Elved
gaard.« — »Naa saa, Hille min Salighed, saa I er Ritmester, kan
I da ogsaa skyde noget?« — »Ja, det skulde jeg mene, jeg træffer
Haren i Løbet med en Kugle.« — »Ja, Pral har vi nok af, men
Jeres Hund, duer den til noget?« — »Min »Vildtsnap« vejrer en
Høne paa 100 Skridt og staar som en Pisk baade for Høns, Ha
rer, Bekkasiner og Snepper.« — »Det vil jeg — min Himmerigs
Part — se, før jeg tror det.« De gik saa ned i Mosen, hvor Hun
den ganske rigtigt stødte en Hare op, og Kappelen skød den, hvorpaa Præsten i Henrykkelse udbrød: »Godt skudt, for Alverdens
Parykker, I er ikke saa taabelig, som I ser ud til. Kom med
mig hjem og spis til Middag.« Fra den Dag var Ritmesteren
og hans »Vildtsnap« Præstens Perlevenner.
Et af de mest indbringende Skud, Peder Aaby gjorde, har
dog sikkert været en Dag, han, som saa ofte før, var paa Jagt
med Greven paa Gyldensten og fik dennes Løfte om at maatte
beholde det første, han skød den Dag, hvorefter han straks
brændte løs paa en af de største og værdifuldeste Ege i Morud
Skov. Og han fik Lov til at beholde Byttet.
Saa ivrig Jæger var han lige til det sidste, at han endnu som
88-aarig fik en Dreng, som forærede ham en skudt Hare, til at
stille denne op over et Muldvarpeskud, som om den var i fuld
Fart. Den gamle havde saa den Glæde at nedskyde den graa
og senere fremvise den som sit Jagtudbytte.
Peder Aabys Dobbeltstilling som Jæger og Præst kunde under
tiden vanskeligt nok forenes, hvad hans Sognebørn vidste at be
nytte sig af. Kom en eller anden for sent til Skrifte, brugte Præ
sten Udtryk som f. Eks.: »Nu kommer de, min Himmerigs Part,
smølende bagefter, og saa tror de, deres Præst skal staa og vente
efter dem. Men de tror fejl, gør de, for vil de ikke komme i
Tide, kan de, min Sæl, daske til Helvede alene.« Naar saa Skrifte-
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barnet havde Konduite nok til at sige: »Ja, det er nu Fars egen
Skyld, at vi kommer for sent, for vi gik og passede paa en Flok
Høns, som nu ligger henne i Chresten Sørensens Mark. Naar
Far skynder sig, kan han bestemt faa dem.« Ja, saa blev Præ
sten skikkelig igen. »Naa, det var da godt, I havde saa megen
Forstand i Jeres tykke Grødhoveder. Nu skal jeg, min Himme
rigs Part, give Jer en Rivax i en Fart, saa jeg kan komme derud.«
Saa Enden paa Gudstjenesten blev baade hurtig og god.
Ligesom den — ogsaa meget snurrige — Herredsfoged i Særs
lev, Niels Jakobsen, som Aaby havde et godt Øje til og kaldte
»den Røde«, »den Laadne« eller »Mikkel«, gimpede Præsten —
som Vedel Simonsen skriver — rundt i en lille ensædet Kareth.
Da Præsten engang skulde skrive Herredsfogdens Hus i Extraskat, skrev han: »Syv — skriver syv — med den gamle Laadne
iberegnet.«
Hans Kirkebøger indeholder en Mængde bidende Bemærk
ninger og Øgenavne paa de indførte Personer. Kirkeværgen
kaldte han »Kirkenværst«, en vis Selvejer »Selvstaadderen«, en
Mand i Toderup »Per Vinter i Frostvejr« o. s. v., og enhver, som
forekom ham lun, listig, snu — som f. Ex. Herredsfogden — kaldte
han »Mikkel« eller »Mikkelsen« uanset, hvad vedkommende el
lers hed.
Da hans første Kone — Hønsepigen — døde, var Degneenken
Mdm. Løve en Tid hans Husholderske, til hun blev gift med
Morten Murmester. Aaby holdt Brudevielsen, men da han kom
til de Ord i Ritualet: »Hvo, som faar en Hustru, faar en god
Ting«, tilføjede han: »Men hvem der som her faar en skidt skejs
Rabaldermær — aah! Morten, Morten! hvad vilde du der!«
Naar Aaby døbte Børn, tog han Barnet under sin venstre Arm,
mens han øste Vandet paa dets Hoved med sin højre Haand.
En Kone fra et Nabosogn, der maaske ikke kendte denne Skik,
traadte tilbage med Barnet, da Præsten rakte efter det. Og da
hun heller ikke vilde lystre hans højlydte Opfordring: »Hid med
Ungen!« lod han Konen beholde Barnet, men brugte saa begge
Hænder til at øse med og saa rigeligt, at baade Konen og Barnet
blev drivvaade. Med Ordene: »Er det nu godt?« sluttede han
Daabsakten.
Engang skulde en lille nykonfirmeret Pige bære et Barn til
Daaben i Særslev Kirke. Da Præsten ser Pigen komme bærende
med Barnet, udbryder han med dyb Basstemme: »Her kommer
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jo, min Salighed, det ene Barn slæbende med det andet.« —
En Søndag prædikede han om Forræderen Judas og. spurgte
i sin Tale: »Hvorledes mener I vel, at denne lumpne Forræder
saa ud? Det skal jeg fortælle Jer. Det var en hæslig, rødhaaret,
koparret, pukkelrygget, stumpnæset, skævbenet og skeløjet Karl,
akkurat som den Navlegæsling til Skrædder, der sidder dernede
i Kirken.« — En anden Gang prædikede han om Peters For
nægtelse og brugte følgende Sammenligning: »Men da nu Kokken
galede, og Kristus saa over til Peter, saa blev han saa slukøret
som en Hund, der nylig er skaaret.«
Selv ved Graven brugte han sit besynderlige Frisprog. En
gang han skulde begrave det halvtfortærede Lig af en ung Karl,
der en streng Vinternat var omkommen paa Marken, sagde han:
»Af Jord er du kommen, til Jord skal du blive — det som her
er — og af Jorden skal det igjen opstaa, som Ræven ej har
ædt!« — Efter at have kastet Jord paa en Mand, som drak sig
ihjel ved et Bryllup, sagde han: »Han levede som et Asen, han
døde som et Asen og begravedes som et Asen, uden Ligtale, Sang
og Klang — det kan vi spare til en anden Gang. Amen!« —
Over Liget af et Barn, der var druknet i et Vandhul, hvor det
tildels var opædt af Fiskene, sagde han: »Af Jorden skal det
opstaa, som her er; thi hvad der er gaaet i Gedder i et Gade
kær, kan, min Himmerigs Part, ikke staa op her. Amen!«
Med sit Offer var han meget nøjeregnende — overgiven glad
ved en rundelig Gave — han gav engang Alex. Dreyer fra
Østrupgaard et Kys ved Alteret, hvor denne havde ofret rige
ligt — men fnysende fornærmet, naar han syntes, han fik for
lidt. Engang vendte han sig og smed Ofrene i Hælene paa de
ofrende med de Ord: »I Askebøtter (o: dem fra Askeby) og Ester
bøller, I Maderupper og Slagstrupper, I gaar alle ad Helvede til,
baade store og smaa. Forældrene render først, og i Hælene paa
dem kommer Børnene. Og tror I saa, at Jer gamle Præst skal
staa i Porten og møde for Jer? Nej, saa min Sæl og Salighed,
gør han ej.« — En Høstdag gik Peder Aaby paa sin Mark og
hørte bag det høje Skjeldige, hvor Nabofolkene gik og høstede,
Maren sige til Mette: »Her skal vi binde smaa Neg, for her skal
Præsten tage Tiende.« Næste Søndag messede han saaledes ved
Alteret: »Maren og Mette binder smaa Neg, dem skal Præsten
have. Men hvad skal der da gøres ved de to forbandede Kvin
der? De skal bindes i et Knippe og kastes i Helvede, hvor de
skal brænde til evig Tid.«
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8. Juni 1767 blev det aabenbare Skrifte i Landets Kirker, som
sidst var skærpet ved Forordningen af 23. December 1735, helt op
hævet mod Straf paa Vand og Brød eller Bøder, ligesom disse
Lejermaalsbøder afskalledes helt 1800. Men Peder Aaby holdt
sig stadig til gammel Skik. I Kirkebogen skriver han, at det
først var 12. Maj 1782, at ingen publique absolutio mere finder
Sted, »undtagen dem, som maatte afholde sig fra Ælterens Bord
over Aar og Dag, og med dem de Forældre, som af Vaade ligger
deres Børn ihjel, og som vel mest sker af en tungsovende Moder.«
Mange i Menigheden havde naturligvis længe været kede af
den underlige Præsts mange Unoder, og endelig besluttede man
saa at klage til Bispen, der skulde komme paa Visitats. Men
Peder Aaby fik Nys derom og holdt saa fra Prædikestolen føl
gende Tillysning: »Fredag den 8. Juni kommer Bispen paa Visi
tats og vil vel sagtens, som han plejer, spørge, om nogen af Me
nigheden har noget at klage paa Præst og Degn. Dersom I saa
har noget paa Samvittigheden, træd saa kun frem og snak fra
Leveren. Vær ikke ræd, for jeg er det ikke. Men saa paa Man
dag, saa skriver vi den 11., saa holder vi Snapsthing. Glem saa
ikke at komme med Jeres Rentepenge til Punkt og Prikke. Mange
afJer resterer baade med Renter og Tiendepenge; men paa Man
dag vil jeg have hele Klatten, og I skal ske al Landsens Ulykke,
hvis I husker bedre paa Fredag end paa Mandag. — Annammer
herpaa Herrens Velsignelse.« — Der blev ikke klaget den Gang.
Kunde Præsten nu have holdt sig i Skindet, var maaske alt
gaaet godt. Men det kunde han imidlertid ikke. Mod Sædvane
under almindelige Forhold var der naturligvis Bispedagen kom
men en Del Folk i Kirke — ogsaa fra Bogense. Da Aaby kom
paa Prædikestolen, holdt han en ganske kort og fyndig Tale:
»Sikken mange her er idag, ja selv »de Bogense Høns«1) er fløjen
ud. Men det er nok ikke af Gudfrygtighed, I er kommen. Enten
er det vel for at se den sorte Hund dernede« — og han pegede
hen paa Bispen — »eller det er for at høre gamle Peder Aaby
!) Udtrykket »de Bogense Høns« har Aaby rimeligvis hentet fra en
Prædiken af den gamle Præst i Bogense Poul Jørgensen Lundager,
t 1761, der aabenbart heller ikke har været helt almindelig. Han sagde
en Dag paa Prædikestolen: »Aah, I Stakler, I Bogense Høns, I kommer
alle til at sy de i Helvedes Pølsekedel, men Fru Hagedorn [paa Harritslevgaard], Fru Hagedorn hun sidder højt i Himlens Sal og ligger til Bords
med Abraham, Isak og Jakob.«
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sige noget, som I kan faa at rende med. Men det skal, min
Himmerigs Part, blive Løgn. Amen!« Og saa gik Præsten ned
igen. Bispen klagede, og Peder Aaby havde nær mistet Kjole
og Krave. Men Greven — hans Ven paa Jagtens Vegne — sti
vede ham af, saa han slap med at skulle holde Kapellan.
Da denne, Pastor Side ni us, som 4. Maj 1804 blev Aabys
Efterfølger i Særslev, holdt sin Tiltrædelsesprædiken, var Aaby
ogsaa i Kirken, hvor han midt under Prædikenen gav sig til at
kritisere denne og spørge højt, om nogen nogensinde havde hørt
ham (Aaby) staa og vaase saadan paa Stolen og give saadan
Sludder og Kistepræk til bedste. Kapellanen holdt op med at
prædike, mens Aaby tavs betragtede ham en Tid og saa raabte,
idet han slog ud med Hænderne: »Naa, saa, Hille min Salighed,
I blev ganske vred. Præk I kun væk, for jeg skal, min Him
merigs Part, ikke forstyrre Jer« — hvorefter Gudstjenesten fort
sattes uden videre Skandale. Ved Middagsbordet spurgte saa
Aaby igen: »Naa, I blev nok vred i Kirken idag?« Nu tog Ka
pellanen Bladet fra Munden og gav den gamle en ordentlig Om
gang og sluttede med, at hvis det skete oftere, vilde han lade
ham trække ud af Kirken af Sognefogden, hvortil Aaby ganske
roligt svarede: »I behøver ikke at være ræd for, at sligt oftere
skal ske, for jeg har, min Himmerigs Part, faaet nok af Jeres
Kistepræk idag og skal, min Sæl og Salighed, aldrig gaa et Skridt
mere for at høre Jer. — Og lad os saa læse til Bords.«
Ja, saaledes kunde det gaa i de gode, rigtig gamle Dage. Men
noget godt maa der vel alligevel have været at sige om Manden,
siden han i 61 lange Aar kunde faa Lov til saa godt som uan
tastet at sidde i sit Embede. Man skulde tro det; men derom
fortæller Historien mig imidlertid ikke noget.
I Særslev Kirke, i Korets nordre Væg, findes indmuret en
Ligsten over P. Aaby. Det er en lysgraa, let krystallinsk Sten,
86 x 152 cm, med Inscription i forgyldte, latinske Bogstaver, idet
dog alle Navne er anført med Skriveskrift. Foroven i Midten er
indhugget et vinget Timeglas, i hver af de 4 Hjørner menneske
lige Figurer med forskellige Attributer: Overflødighedshorn, Segl,
Spade, Hakke. De to nederste Figurer staar paa Hovedet. For
neden midt for ses et Dødningehoved og korslagte Ben. Inscriptionen lyder:
Herunder hviler Hl. Peder Jørgensen Aabye, Sognepræst for
Særslew Menighed, fød den 29. September 1716 i Nørre Aabye
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Præstegaard af Salig Hl. Provst Frederichsen og Margarethe Hans
datter Juul, og var den yngste af deres 13 Børn, død den
18 . Anno 1742 blev han kaldet til Sognepræst for
Guldbjerg Sandager Menigheder og 1743 forflyttet til Særslew.
Han indlod sig første Gang 1742 i Ægteskab med Jomfrue Mette
Magdalene Suthorm, med hvem han avlede 2 Børn, der forlængst
ere døde. Anden Gang 1748 23. September med Jomfrue Anne
Cathrine Fedder, fød i Guuslund af Provst Fedder i Amager. Hun
blev Moder til 8 Børn, Hvoraf ikkund een Datter, Margarethe
Magdalen, oplevede Forældrenes Død. Med sin sidste Ægtefælle
som gik ud fra Livet den 23. Maj 1800 i sit 74. Aar og hviler
ved hans Side levede han et kierligt fast Ægteskab i 53 Aar.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

HAVEPLANTEB. Her skal anføres i Samling et Antal af
Haveplanter, saavel enaarige som fleraarige og træagtige, hvis
dansk-botaniske eller latinske Navne maa antages at være til
Dels ukendte for Læserne, hvorfor en Anbringelse i den alfabe
tiske Rækkefølge, som her er anlagt, vilde være upraktisk. Andre,
jnere kendte Planter vil blive anførte hver paa sit Sted. Først
skal fremføres nogle enaarige Arter, som maa saas hvert Foraar
paa ny, hvis de ikke er af en saa haardfør Natur, at deres Frø
taaler Overvintring, og Planterne derfor fremspirer af sig selv
ved det Frø, der om Efteraaret var faldet til Jorden. Her har
vi en Plante, guldvalmue, med meget fintdelt, graagrønt Løv
og straalende orangegule Blomster, der i Knoptilstanden er kegle
formede, og hvis latinske Navn er Eschscholtzia californier den
hedder paa Faaborgegnen Gulerodsblomst (Forvalter Øxenhauge 1928), maaske baade med Henblik paa Løvets Findelthed
og Blomsterknoppens Form, i Egense kaldes den Bedstefa
ders Nathue (FL. 1929). Og vi har en Slags salvie (Salvia
horminum), hvis Ejendommelighed ligger deri, at dens Skud en
der med en lille blaafarvet eller rød Bladkvast oven over Blom
sterne, den hedder Blåtop eller Høj top (Torveinspektør R.
Rannow 1925). En tredie enaarig Plante, Godetia, for hvilken
er foreslaaet indført det danske Navn atlaskblomst med Hen-
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blik paa Kronbladenes silke- eller atlaskglinsende Udseende, hed
der i Troense Far’s Blomst (FR. 1929), sandsynligvis et rent
lokalt Navn. Den meget yndede enaarige eller toaarige løve
mund (Antirrhinum majus) hedder paa Fyn Gavflab (MK. 1928)
eller Gabeflab (Sydfyn, VM. 1929), Navne, der hentyder til
Blomstens Lighed med en Mule og dertil, at et lille Tryk paa
Kronrøret foranlediger, at »Munden« aabner sig; fra Sydfyn an
gives ogsaa Cordelia for denne Blomst (JMJ. 1928), her fore
ligger dog rimeligvis en Forveksling med ovennævnte Atlask
blomst i Forbindelse med en Fordrejning af dennes latinske
Navn. — Navne til Stauder, ogsaa kaldet perennerende Planter
eller fleraarige Urter, synes at være talrigere end til de enaarige
Planter. Vi bemærker særlig en Skærmplante med hvidligt, kronbladagtigt Svøb, stjærneskærm (Astrantia major), som paa Ærø
benævnes Københavns Blomster og Amagerpiger (JRH.
1834 S. 235). Ret almindelig i Haver, især paa vore sydlige Øer,
er sporebaldrian (Centranlhus ruber), som har faaet flere ejen
dommelige Navne, af hvilke nogle er udpræget lokale, saaledes det
fra Sydfyn kendte Jo længere jo skønnere (Gartner Jiirgensen,
Broholm, 1928), Jordsyrén (Odenseegnen, JEL. 1928) og Fin
ro ser (Ærø, ca. 1888 LPL. 1928). En Kurvblomst, gemserod,
(Doronicum pardalianches), der af og til forekommer forvildet,
benævnes Aprilsol (Rolsted Sogn, GN. 1928); en Slægtning af
den, Gaillardia, kaldes Kirsten Per Jensens Sol (Krarup, HCF.
1929), og endnu en Kurvblomst, den over 2 m høje Rudbeckia
laciniata fl. pi. med gule, dobbelte Blomster, kaldes Gule Ro
ser (Sydfyn, JMJ. 1928). gyldenris (Solidago), hvoraf vi har
en vildtvoksende Art og talrige amerikanske Arter, dyrkede i
Haver, alle sentblomstrende med Mængder af smaa gule Kurve,
betegnes med Navnene De unge Karle (SF. i FT. 7.7.27), De
unge Kale (GN. 1928) eller blot Unge Karle (VWP. 1928);
et Par helt andre Planter hedder andetsteds det samme (se n. f ).
Til Kurvblomsterne hører ogsaa de mange Efteraarsasters, nogle
af disse bærer det poetiske Navn Sommerens Farvel, paa
Ærø er dette Navn knyttet til Aster diffusus (LPL. 1928), i Kra
rup til A. ericoides eller nærstaaende Art, ogsaa kaldet Have
myrte (HCF.); talrige af de højtvoksende Arter som A. salicifolius
kaldes Strand asters (HCF.). Til den store Staude-Ridderspore
(Delphinium) har man ogsaa Betegnelsen Unge Karle (NH.
1912), medens dens Slægtning i botanisk Henseende, den lille
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røde, dobbelte Anemone, som bruges ret meget til Indfatning
(Hepatica triloba fl. pi. rubro) i Barløse kendetegnes ved samme
Navn (Otto Rønlev, Vallund, 1929). Endnu en Slægtning af Ranunkelfamilien skal nævnes, nemlig den vestasiatiske Thalictrum
dipterocarpum, den bærer i Vestfyn det besynderlige Navn Bejlne
Museunger (VM. 1929). Ordet bejlne betyder, efter hvad
Gartnerformand Per Larsen meddeler mig, skaldede. En brogetbladet Form af mynte hedder Liv og Død (Ærø, LPL. 1928);
formodentlig har den faaet dette Navn ved en Tankeforbindelse
med Lig kål, en almindelig Betegnelse for hvidbrogede eller
ganske hvide Kaalplanter, som fremkommer i Urtehaven mellem
de normale Kaalplanter og i Folkets Overtro menes at varsle
Død. Beslægtet med Mynte er den almindelig kendte og i Ha
verne hyppigt som Indfatningsplante anvendte lammeøre (Staclujs
lanata), der har faaet sit Navn saa vel som det ved Krarup ogsaa benyttede Katteøre (FICF. 1929) paa Grund af sine hvid
filtede Blade. Velkendt er en Slags gibsurt (Gypsophila paniculata), som har en særdeles rigt forgrenet Blomsterstand med
meget smaa Blomster; paa Grund af sit lette sløragtige Udseende
har den her som mange andre Steder faaet Navnet Brudeslør.
Ogsaa diptam (Dictamnus albus) er en gammelkendt Haveplante,
ejendommelig derved, at den i Bladene indeholdte ætheriske Olie
paa varme, tørre Dage skal kunne frigøres i luftformig Tilstand
i saa høj Grad, at den kan antændes, naar der sættes en bræn
dende’ Tændstik til Bladene. Dette Forhold har givet Anledning
til Navnet Gasplante (GN. 1929), kendt baade paa Tysk og En
gelsk. Endvidere betegnes den som Moskovblomst (GN. 1929),
hvilket kunde tænkes at være Omformning af Moskusblomst,
som eventuelt kunde være henført til denne Staude paa Grund
af dens stramme Lugt. En Løgvækst med blaa Blomster, min
dende en Del om en blaa Hyacinth, men noget spinklere, og
hvis Navn er klokke-hyacinth (Scilla nonscripta), hedder paa
Vestfyn Blåv Dre(ng)e (MK. 1928), medens en mindre Art af
samme Slægt, stjærne-hyacinth (Scilla italica), hvis lyseblaa
Blomster sidder i tætte Klaser, kaldes Præstebukser, Præstekokker (Krarup, HCF. 1928) eller Præstkåk’e (VM. 1929) og
Blå Får (Odenseegnen, Direktør Sv. Andersen 1920). En anden
enkimbladet Staude med mørkegrønne, noget græslignende, men
ret brede Blade og violetblaa, tredelte Kroner, hvis latinske Navn
er Tradescantia virginiana, kaldes paa Taasing Sommerfugle
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(JMJ. 1928), og den til Irisfamilien hørende .jomfrufinger (Gladiolus communis) hedder i Troense Strud sfj er (FR. 1929), me
dens nogle af de mere storblomstrede, men ikke haardføre Gladiolussorter i Øksendrup (c. 1890) kaldtes Nøj Flægblomster
(PeL. 1929) — de gamle Flægblomster var Iris. Endnu er at nævne
tidløs (Colchicum autumnale), der her paa Fyn som andetsteds
hedder Nøgen Jomfru, fordi Blomsterne fremkommer om Efteraaret, da Planten er bladløs, Bladene viser sig først om Foraaret. — Af Græsser har man i Haver som Pynt en Slags rør
græs med hvidstribede Blade, kendetegnet som Strivgræs; og
et andet Græs fra Steppeegne, Stipa pennata, med lang, elegant
fjeret Stak, bærer de fine Navne Englehår og Dronningehår (GN. 1928). Medens alle de førnævnte urteagtige Planter
maa regnes for at være haardføre, kan dette ikke siges om en
lille Plante med lyseblaa Blomster, leverralsam (Ageratum),
anvendt meget i sin Tid som Udplantningsplante i Herregaardshaverne, nu ogsaa i Byernes Parkanlæg; den blev i sin Tid —
ca. 1890 — i en fynsk Herregaardshave kaldt Blå kvas te og
Kvastblomster (PeL. 1928). Ved første indtrædende Frost
dræbes Planten, og den kommer da til at dufte som Skovmærker;
inden dette Tidspunkt maa man have sikret sig Stiklinger, som
overvintres frostfrit. En anden Udplantningsplante, ligeledes med
blaa Blomster, Lobelia, hed i Øksendrup De små Blåøj ne
(PeL.). Af Træer og Buske skal nævnes det mærkelige Naaletræ Araucaria imbricata, kendeligt ved sine meget regelmæssigt
ordnede, svære, men faatallige Grene og sine mørke Naale; dette
Træ træffes i Sydfyn og paa de sydfynske Øer, hvor Klimaet er
gunstigt nok til dets Trivsel og gode Udvikling; paa Turø hed
der det Abetræ og Abe fyr (Fru Pastorinde Dahl og Afdelings
gartner Harry Jensen 1926). Prydbusken japansk kvæde (Cydonia japonica) har i Troense Navnet Agatæble (FR. 1929),
Deutzia kaldes i Sydfyn Ena (JMJ. 1929), og sølvblad (Elaeagnus argentea) hedder i Krarup Sølvpil og Sølv træ, ved BraheTrolleborg Sølvblad (HCF. 1929).
HAVRE, se korn.
HEDELYNG, se lyng.
HEJRE, Se GRÆSARTER.
(Fortsættes.)
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GAMLE SANDSAGER
DA JØDERNE KASTEDES OVER BORD

I FH. Juni 1929 findes en Artikel af afdøde Evald Tang
Kristensen om den kloge Mand Anders Madsen. Af den
nes efterladte Optegnelser anføres bl. a. Beretningen om det nød
stedte Skib med de 30 Passagerer, hvoraf Halvdelen skulde kastes
over Bord. Kaptajnen, der gerne vilde redde de 15 Kristne, men
ikke turde gøre det aabenlyst, forstod at stille alle Passagererne
paa Række paa en for de Kristne heldig Maade. Hertil skal
han have benyttet sig af en Trylleformel, som ikke meddeles i
Anders Madsens Optegnelse, men som jeg er i det heldige Tilfælde
at kunne, idet min afdøde Svigerfader, Lærer Vaaben, Ellinge,
havde den optegnet. Det er den tyske Sætning: »Gott schlug den
Mann in Amalek, der Israel bezwang«, og den bruges paa følgende
Maade: Først skriver man op i alfabetisk Orden de i Sætningen
forekommende Vokaler: a, e, i, o, u. Dernæst bemærker man, at
den først brugte Vokal er o i »Gott«, og da denne er Nr. 4 i
Vokalrækken, stiller man først 4 Kristne op. Den anden Vokal
er u i »schlug«, og da den er Nr. 5 af Vokalerne, opstilles 5
Jøder. Og saaledes fortsætter man med alle Vokalerne Sæt
ningen ud, idet man skifter med Kristne og Jøder. Naar dette
er tilendebragt, viser det mærkværdige sig, at ikke blot staar
alle 30 Passagerer i Rækken, men de staar ogsaa saaledes, at
alle Jøderne til deres store Skræk gaar over Bord, naar Kap
tajnen begynder at tælle forfra og udskyder hver 9. Mand.
Skulde Historien med sin for Jøderne frygtelige Formular
stamme fra Tyskland? Anders Madsen kunde jo Tysk, og Lærer
Vaaben stammede fra Koldingegnen, i andet og tredie Led fra
Sydslesvig.
Her i V. Aaby kender enkelte ældre Begyndelsen til Sætninningen, men vender den om paa Dansk: Slog Gud den Mand . . .
V. Aaby Skole.

P. Mortensen.

PORTENE I GELSTED OG ASPERUP PRÆSTEGAARDE

I Gelsted Præstegaard var det for mange Aar siden saadan,
at Porten aldrig kunde være lukket om Natten. Gaarden var
den Gang bygget noget anderledes, end den er nu. Hvad der
var Skyld i Portens ejendommelige Egenskab, synes ganske at
være glemt. — Noget lignende skal have været Tilfældet med
Porten i Asperup Præstegaard.
Jens Rasmussen, Ejby.

TIL HOLDERNE

N

aar De sender Betalingen for Oktober Kvartal ved Benyttelse af det i

nærværende Hæfte indlagte Indbetalingskort, bedes De samtidig efterse,

om De ikke har ubenyttede Indbetalingskort liggende fra tidligere Kvartaler,
og i saa Fald samtidig indbetale paa disse. Det hænder nemlig jævnligt, at

Holdere indbetaler for et Kvartal uden at have betalt for et eller flere foregaaende. Hen imod Slutningen af Aaret vil der blive udsendt Postopkræv
ning til de Holdere, der skylder for flere Kvartaler. — Alt dette gælder selv
følgelig ikke Postabonnenter.
Da det ved Udsendelsen af Fynsk Hjemstavn ikke i alle Tilfælde kan
vides, hvilke Eksemplarer der kommer de enkelte Holdere i Hænde, kan det

ske, at der ogsaa til dem, der har bestilt hos og betalt til Postvæsenet, kom
mer et Eksemplar med indlagt Indbetalingskort.

Dette bedes undskyldt.

Enhver, der føler sig tiltalt af det Arbejde, der gennem Fynsk Hjemstavn
gøres for Indsamling og Offentliggørelse af Stof om Fyns Land og Folk,
bedes støtte dette Arbejde ved at deltage i Indsamlingen og ved at virke for

Maanedsskriftets Udbredelse. Hver ny Holder betyder en Støtte for
Maanedsskriftet og er med til at forlænge dets Levetid. Og hver
ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsamlingsarbejdet.

Brug de ledige Stunder til at optegne, hvad De selv husker af Folkemin

der, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og send det til Fynsk
Hjemstavn.

Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjelser eller Rettelser

til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner, der hører hjemme

i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
Tænk paa, at hvad der i dette Aar kan optegnes, maaske næste
Aar er glemt eller gaaet i Graven med gamle Mennesker!
da ikke blive for sent!

Lad det

H. C. FRYDENDAHL.

FUND AF FORTIDSDYR
Svendborg Amts Museum opfordrer herved alle i Svendborg Amt til at
indsende til Museet alle Rester af Fortidsdyr, der findes ved Arbejde i Mose
eller Mark, det være sig Knogler, Tænder, Gevirer, Kranier eller andre Skelet
dele af Elsdyr, Rensdyr, Bjørne eller andre uddøde Dyrearter. Findestedet og
Dybden i Jordlaget bedes opgivet. Fund eller Meddelelser om Fund sendes til

Museumsinspektør JOHANNES OLSEN,
Dronningholmsvej 70, Svendborg.

NYE BØGER OG HÆFTER
Hans Ellekilde: Bornholmske Folkesagn.
Samlinger.

Særtryk af Bornholmske

DE FYNSKE ALPER
Digte af Laur. Nielsen med Tegninger og Akvareller af Holger Havrehed.
Ved sit smukke Indhold og kunstneriske Udstyr fortjener disse Digte at
blive hævdet i dansk Litteratur.
A. V. R. i »Folkets Selvstyre«.
Der er Stemning og Ide i disse Billeder ... Det er ikke udelukket, at der
her og der er noget, der kunde friste en Tonekunstner, thi Rytmeforstaaelse
har Forfatteren, og han bygger sine Strofer op med god Sans for det melodiøse.
E. E. i »Modersmaalet«.
Begejstringen og Kærligheden er ægte. Holger Havreheds Tegninger gør
Samlingen til en rigtig statelig Bog.
e. 1. i »Kristeligt Dagolad«.
Henvendelse til Andelsbogtrykkeriet, Vindegade, Odense. — Pris 3 Kr.

OLAF ANDERSEN OG N. M. ELLING:

• FYN •
HJEMSTAVNSBOG FOR SKOLE OG HJEM
Pris 5 Kr., indbundet 6 Kr. 25 Øre.

Af Pressens Udtalelser:
Som Bogen foreligger, er den uhyre let tilgængelig, skrevet i et smukt
03 klart Sprog. Gid denne smukke Skildring maa komme ind i mange
Hjem, ikke alene i »Danmarks Have«, men over hele vort Land. Den
egner sig ypperligt som Gavebog.
(Dansk Ungdom.)
Den første i sin Slags, et Mønster paa alle gode Hjemstavnsbøger, der
vil dukke op i Fremtiden. — Jeg tør sige uden at blinke, at visse Stykker
i Bogen er en Kunstner værdig.
(Folkeskolen.)
Mange af dens Afsnit er rene Perler i Retning af Fortællekunst.
(Fyns Tidende.)
Et smukt og fyldigt Billede af Fyn og Fynboerne, som man ikke
kunde ønske sig bedre.
(Kerteminde Avis.)
Vil man have et Eksempel paa god folkelig Fortællestil, da skal man
læse Indledningsafsnittet til denne Hjemstavnsbog, »Fyns Tilblivelse«,
skrevet af Olaf Andersen. Der kræves ingen kundskabsmæssige Forud
sætninger for at forstaa Fremstillingen, kun Interesse og Tilegnelsesevne.
I næste Afsnit føres vi ud i det fynske Landskab, ligeledes af Olaf An
dersen. Hans Sind er fyldt med det fynske Landskabs Stemning, og hans
Stil faar Flugt og Farve af hans Fortrolighed med, hans Kærlighed til
Emnet, saa disse 25 Siders Skildring er blevet et poetisk Tværsnit af Fyn,
et levende Billede af Landet, som det ligger blomstrende, rigt og frodigt
en Sommerdag. — I Afsnittet om Kirkerne og det om Bystævner og By
love har N. M. Elling med Held søgt at gøre fortidigt og Qærnt samtidigt
og nærværende.
(Fyns Venstreblad.)

KOMMISSION: ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE
Faas i enhver Boghandel, ............=

Læserne gøres opmærksom paa:

August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder. (Schonbergs Forlag. »Danmarks Folke
minder« Nr. 33. 1926. Illustreret. 160 S.).
Hyrdedrenge og Hyrdeliv.

(Schultzs Forlag. 1926. 167 S.).

Byhyrder. (Schultzs Forlag. 1928.

160 S.).

Indeholder Oplysninger om gammel fynsk Kildedyrkelse
og fynsk Bondeliv.
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

Fynsk
b je ms faun

f^aancjlsskriff :for iion^unsfto^ruM».
■Uigiiief :»n:rB$hjf iftf

Indboid: Sabro Peter fen: Hadiøjrnp Boftænne. - Cbr. m. K. Peter fen: minder om de gamle ftratke
Bolan. — Hfel Lange: fonfhe Plantenaone og folkeminder om Planter. - A. Jenfen: Oldtidsfundene
i landsbøl oed Corøbnfe. - Cbr. nielfen: lidt om Badelege i Ugersleo omkring mo. — Rasmus
hanfen: Sagn fra Budme.

n. hafte.

nooembcr 1929.

2. Aargang.

Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Forinaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. og Juli 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).
et er Hensigten i
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Chr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F Schmidt, Forfatter Martin Skovbo, Højskolelærer Ejnar Skovrup,
Kredslæge .Peter Trautner, Højskolelærer Anders Uhrskov, Købmand
J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunst
maler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk,
Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra
Dansk Folkemindesamling, Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og
Danmarks Naturfredningsforening.

I dette Hæfte afsluttes Rasmus Hansens Sagn fraGudme. De
vil i 1930 blive fortsat med en tilsvarende Række Sagn fraVejstrup.
Snittene i dette Hæfte er udført af Herman Madsen.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
Fjerdingaar. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver
det sendt fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Be
løbet paa det tilsendte Indbetalingskort. —- Postadresse: Krarup pr.
Espe. — Telefon: Kværndrup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn. 2. Aargang. 11. Hæfte. November 1929.

Aa-Højrup Bystævne.

AA-HØJRUP BYSTÆVNE
af

Sabro Petersen

for en 7—8 Aar siden henlaa Bystævnet i Aa-Højrup,
Brænderup Sogn, i den Tilstand, som Tiderne, der ikke har
Brug eller Interesse for den Slags Ting, havde givet det. Paa
Gaardejer Chr. Thomsens Foranledning samledes da Byens
og Omegnens Mænd til at jævne og planere Pladsen. Stenene
blev rettet op, og det hele blev ordnet, saa det kom til at se
ud, som det antagelig havde gjort fra sin Oprindelse af. Nu
bliver Stævnet vedligeholdt med Renholdelse og Grus, saa det
staar som et smukt Minde fra gamle Dage, der ogsaa bør be
vares i kommende Tider.
ndtil

I
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MINDER OM DE GAMLE FYNSKE BYLAV
AF MUSEUMSINSPEKTØR

GhR.

M. K. PETERSEN

Rette værnes der om de smukke stensatte Bystævner,
der pryder adskillige af vore Landsbyer; men der er an
dre Minder om Bylavene, som ogsaa fortjener at beskyttes mod
Tilintetgørelse. Bystævnerne er dog kun de Pladser, hvor By
lavenes Medlemmer mødtes til Raadslagning under aaben Himmel.
Om selve det Liv, der rørte sig indenfor Lavene, fortæller de
ikke ret meget. Om dette aflægger derimod de Genstande,
der brugtes ved Bymændenes Sammenkomster, deres fornøjelige
Vidnesbyrd.
Jeg har derfor nu, da Fynsk Hjemstavn udbeder sig Oplys
ninger om »Oldermand og Bystævne«, tænkt mig, det kunde
være af Interesse for Maanedsskriftets Læsere at faa lidt Besked
om, hvad der i Folkemuseet i Eiler Rønnovs Gaard i Odense
opbevares af Brugsgenstande fra de gamle Bylav.
Først og fremmest er der et Par smukke By horn. Uden at
stille alt for store Krav til sin Indbildningskraft, kan man, straks
man ser dem, oprulle et livligt Fortidsbillede for sit Blik. Bil
ledet viser en Landsbygade for godt et Hundrede Aar siden. Der
er ikke den Færdsel som nu til Dags, ingen Cykler, ingen Biler;
alt aander Stilhed og Fred. Saa kommer der en Mand gaaende,
lystigt truttende i Byens eget Horn. Gaden vaagner af sin Dvale,
der bliver Liv over alt. Fra alle Gaarde kommer Folk ud i Por
tene for at høre, hvad der er paa Færde, og Hornblæseren bringer
Bymændene Tilsigelse til Møde paa Stævnepladsen eller hos Ol
dermanden. En langt festligere Tilsigelse end Nutidens Opslag
paa Telefonpæle og Bekendtgørelser i Bladene.
Det største af Museets Byhorn er fra Sanderum. Der findes
ikke længere noget Bystævne i den smukke Landsby; men Hor
net, der har været opbevaret i Museet i 35 Aar, viser, at der
endnu i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede har været et Bylav
her. Paa et større Messingstykke, der danner en Forlængelse af
det Oksehorn, hvorpaa der blæstes gennem et Messingmundstykke,
er der indridset Sanderum 1803 og en lang Række Navne
eller rettere Forbogstaverne af en Mængde Navne. Da det er en
Slags Medlemsliste, som en Historiker maaske kan faa noget ud
af gennem Studier i Landsarkivets Kirkebøger, skal disse Bog
staver anføres hier. I 3 rundtløbende Rækker staar der H P S :
ed

M
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KNS : HR S : NES : u. RPS : MPSH : MP : OHS : g. RPS:
MHS : HHS : HD : u. AH S : ARS : g. AHS : PHS : JHS :
PKS : Bylavet har altsaa haft 18 Medlemmer, og blandt dem
har der været baade en ung og en gammel Anders Hansen
(AHS) og en ung og en gammel Rasmus Pedersen eller Poulsen
(RPS). Saa godt som alle Efternavnene har endt paa sen eller
søn, Undtagelser er kun M P og H D. De fire sammenhørende
Bogstaver (MPSH) synes at angive et toleddet Efternavn. Paa
det andet Byhorn, hvor selv Mundstykket er af Oksehorn, findes
ingen som helst Angivelse af, hvem det har tilhørt.
Ofte skulde Bymændene samles under aaben Himmel, men
ved Vintertide, eller naar Vejret var mindre godt, var det rime
ligere at holde Mødet indendørs i Oldermandens Stue. Her havde
man det nok saa hyggeligt, og her fik Mødet et festligere Præg
ved, at der kom 01 paa Bordet. Naar alle Bymændene samle
des, var det selvfølgelig ikke nok at lade et Par Krus gaa rundt.
Nej, saa var der Brug for en stor, rummelig 01 bo 11 e eller Øl
kumme af Træ, og den var ikke Oldermandens private Ejen
dom, men tilhørte selve Bylavet. Den var drejet af en stor Træ
blok og næppe helt billig. I Haand værkslavene inde i Odense
havde man det jo nok finere med store »Velkomster«, kunst
færdige Pokaler af Tin eller Sølv, men ogsaa her havde man
brugt den Slags Ølboller eller Lavsskaale. I Eiler Rønnovs Gaard
findes der en saadan, hvis Inskription beretter, at Landstings
skriver og Raadmand i Odense Hans Nielsen som Bisidder i
Odense Smedelav Pinsedag Anno 1600 har foræret Lavet denne
Skaal »Gud thil Ære och Hannem thil Ihokommelse.«
I Eiler Rønnovs Gaard opbevares der 3 Ølboller, som har
tilhørt fynske Bylav. Den ældste er fra Fangel, og foruden
Byens Navn bærer den Datoangivelsen 1. OctoberAnno 174 7.
Træskaalen er ret rummelig, idet den er godt 40 cm i Tværmaal foroven og 15 cm dyb i Midten. Lavét havde ogsaa mange
Medlemmer. Der er malet ikke mindre end 31 å 32 Navne paa
Skaalens udvendige Side. Nogle af dem er i Tidens Løb blevet
lidt utydelige, ja, et enkelt helt forsvundet. Der synes imidlertid
at staa RMS • HMS • NNS • PJS • PJS • COS • NJS •
LHS • AAS • RJS • RRS •• HHS JJS CHS LKS-HJSPAS • JAS • LAS • HRS • MHS • PJS • RPS • HNS •
JPS
SOS • AMS • PPS • JIS • KNS • JIS. Skaalens
flittige Brug har i sin Tid nødvendiggjort en Reparation af dens
Bund.
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Den næste Ølbolle er fra 1800 og bærer 9 Navne (JAS •
PNS • PHS • RJS • LRS • SHS • HPS • ALS • MHS),
men intet Bynavn. Museets Protokol oplyser imidlertid, at den
har tilhørt Bylavet i Allerup-Torup. Bollen er rødmalet og
prydet med et Par rundtløbende blaa og hvide Striber.
Den yngste fortæller ved sin Paaskrift, at den er fra Byen
Nørreballe i Horne Sogn, men den melder intet om Bymændenes Navne. Paa Skaalens udvendige Side læses »Nørreballe
Mænd 1823«, og under Bunden staar der NBM (o: Nørreballe
Mænd) 1817.
I Odense Bys Haand værkslav drak man af Tinbægere; ved
Landsbyernes Lavsgilder nøjedes man med Træbægere eller
Træstobe. Ogsaa af disse findes der nogle i Folkemuseet.
Det ældste Bæger kan i Aar holde 200 Aars Jubilæum, idet det
bærer Aarstallet 1729 foruden et indskaaret C. C. S., et af de
Navne, der findes paa Ølbollen fra Fangel. Et andet er fra
1755, et tredie fra 1775, et fjerde fra 1780. Et Par Stykker er
uden Aarstal. Paa nogle af dem findes der et enkelt Navn. Saaledes er der paa Bægeret fra 1775 indskaaret RJS. Det samme
Navn findes paa Ølbollen fra Allerup-Torup, og Bægeret vi
des ogsaa at være kommet fra denne By.
Fra Ølkummen blev Øllet hældt op i Bægrene ved Hjælp af
en Øser af Træ. Museet har en særdeles køn Øl-Øser, en stor
Træslev, hvis Haandtag er formet som en uniformeret Mand med
Haarpisk i Nakken. Det vides dog ikke med Sikkerhed, at
Øseren har været brugt ved Bylavs-Sammenkomster.
Bymændene mødtes imidlertid ikke blot for at smage paa
Øllet og glæde sig ved festligt Samvær. De skulde drøfte Lands
byens forskellige Anliggender og bl. a. bestemme, hvilke Rettig
heder der tilkom den enkelte ved Benyttelsen af den fælles Ko
have og Bymarken. Hvad der blev vedtaget, blev ofte proto
kolleret paa en ret haandfast Maade, idet det blev skaaret ind
i en lang Kæp, Bykæppen. Et særdeles interessant Aktstykke
af den Art ejer Museet i en Bykæp fra Da vinge 1741. Kæp
pen er af Egetræ og 62 cm lang. Den har fire Sider, af hvilke
de to er 2 cm og de to P/a cm brede. Paa en af de smalle
Sider staar der foruden Aarstallet 1741 Navnene paa 15 Bymænd,
paa den ene af de lidt bredere Sider staar der KH (o: Kohaven)
og et Tal, svarende til hvert af Navnene, paa den anden BM
(o: Bymarken) og lignende Tal. Den fjerde Side er uden Ind-
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skæringer. Af denne Kæp kan man se, at LRS har Ret til
Græsning for 5 Køer saavel i Kohaven som i Bymarken. For
RAS er Tallet 7, for RSS 2l/a, for JAS 8, for AH S 5, for
JLS 3l/a, for JHS og CNS 5, for PJM 32/s, for APS 8, for
AOS 5Vs, for RPS 8 og for CLS 5l/a. I to Tilfælde er Tallet
forskelligt for Kohavens og Bymarkens Vedkommende. RPS
maa sende 7 det første og 6 det andet Sted, JNS henholdsvis 9
og 8Vs. Man studser lidt over de anvendte Brøker, men Forkla
ringen er nærliggende. Vs Ko vil sige en Kvie, Vs Ko betyder
en Kalv.
Bylavet havde ogsaa en vis Politimyndighed. Derom vidner
en Morgenstjerne fra Nørreballe. Den har sikkert været
brugt af Stodderkongen, den Mand, hvem man havde overdraget
det mindre behagelige Hverv at faa alle Landstrygere til at for
lade Sognet. Med sine 5 store Jernpigge var Morgenstjernen et
Vaaben, Landstrygere nok kunde faa Respekt for.
Ja, det er alt, hvad Folkemuseet har til Minde om de fynske
Bylav. I Oluf Andersen og N. M. Ellings Bog om Fyn
nævnes der yderligere enkelte Lavssager, der opbevares i de
Landsbyer, hvor de har været brugt; men det er alt i alt saa
faa Genstande, at man maa spørge, om der ikke ligger en Del
Byhorn, Ølkummer, Bægere o. 1. henslængt paa Lofter og i Huggehuse. Er det Tilfældet, var det at ønske, at disse gamle Sager
snart kunde blive trukne frem af deres Ubemærkethed og finde
en Plads, der svarer til den Betydning, de har som Minder om
Fortidens Landboforhold. Sikrest er det at anbringe dem i et eller
andet Museum. Der bliver de ogsaa til Glæde for flest Menne
sker. Jeg forstaar saa godt, at man helst vil beholde dem hjemme
i Landsbyen. Enkelte af Fagforeningerne i Odense vilde ogsaa
til at begynde med nødig af med deres Haandværkslavs Vel
komster og Tinbægere, men lidt efter lidt er det gaaet op for
saa godt som dem alle, at kun i et Museum er Sagerne beskyttet,
som de bør være det, og derfor er nu næsten alle Odense Bys
Lavsgenstande samlet i Eiler Rønnovs Gaard. Som Regel er de
skænket til Museet, undertiden er de blot deponeret som betroet
Gods. Det væsentligste er, at de gamle Sager bliver holdt i Ære.
Trist er det at skulle sige, al enkelte af de Bylavssager, der
findes i Eiler Rønnovs Gaard, for ca. 30 Aar siden uden Betænke
lighed er blevet solgt til omrejsende Opkøbere. Nu er Forstaaelsen
sikkert større af, hvilken Pligt man har til at værne om ethvert
Fortidsminde.
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FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

HESTEHOV (Petasites officinalis). Denne meget karakteri
stiske og frodige Plante bliver ogsaa kaldt Pestilensurt el
ler Pestelænsskræpper (Vestfyn, MK), hvilke to Navne
maa forklares derigennem, at Planten i gamle Dage er bleven
brugt imod Pest (»Pestilens«). Den plantedes i Middelalderen i
dette Øjemed overalt ved Borge og Klostre, og den har holdt
sig paa slige gamle Voksesteder samt bredt sig videre ud fra
disse Udgangspunkter. Denne Overfrodighed er levende skildret
i H. C. Andersens »Den lykkelige Familie«, hvor Planten kaldes
Skræppe. Dette Navn til den er sikkert ogsaa meget udbredt;
det anføres fra Fyn (HJT. 1867 S. 250) og Sydfyn (VM. 1929);
i øvrigt betegnes saavel Burre som de store Syre-Arter ogsaa
ved Navnet Skræppe. Tordenskræppe nævnes (FF. 1894 S.
76); men dette Navn hører vistnok egentlig til Burre. Som sær
ligt fynske maa alle de Navne, der grupperer sig om Niels Bugge
(til Hald), nævnes. I Holger Bruun: Gamle danske Minder II
1869 S. 209 citeres et Vers af Folkevisen:
»Til Middelfart Mænd sendte Kongen Bud,
Hr. Bugge skulde de træde imod,
Hr. Bugge rider ad Middelfart Gade,
Der mødte de Borgere, klædte i Plade;
De Middelfart Mænd, Christ give dem Træde,
De vog Hr. Bugge i fredeligt Leide;
De Middelfart Mænd, Gud give dem Skam,
De vog uden Skjel den velbyrdige Mand.«

Videre siges: »Ordet gik da, at denne Misgjerning var skeet
paa Kongens Anstiftelse, eftersom han vilde være Hr. Bugge qvit;
men Kongen fralagde sig denne Beskyldning ved tolv Mænds
Eed, og blev det da paalagt de tre Huse ved Stranden, i hvilke
Morderne havde boet, at betale 49 Skilling aarlig i Buggepenge«.
Det fortælles derpaa, at endnu vokser der ved Vejen en utrolig
Mængde røde Skræpper, som ikke lader sig udrydde, men hvert
Aar i den tidligste Vaar, inden de har udviklet Blade, skyder
deres blodrøde Blomsterknopper op af Jorden. Denne Sammen
hæng mellem Mordet paa Niels Bugge og de ved Middelfart
voksende Hestehov fortælles flere Steder (f. Eks. Fr. Barfoed: For
tællinger af Fædrelandets Historie), og vi finder følgende Vari
anter paa Navnet: Buggeblod (Middelfart, Anton Andersen:
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Fyn, Holger Danske, Sept. 1910 S. 14), Kong Bugges Blod
(Middelfart, FF. 1894 S. 23), Niels Bugges Roser (Nordsjæll.
Venstreblad 12.1.1925), Buggeblodsskræppe, Ridder Bug
ges Blod og Buggeblodsblade (Middelfart, HJT.) samt
Hr. Bugges Rose (FT. 12.5.1927). Endnu skal nævnes, at de
unge fremspirende Blomsterstande kaldes Tut li nger (Frk. E.
Skovgaard 1924).
HESTEKASTANIE (Aesculus hippocastanum). Træet kaldes
almindeligvis blot Kastanie eller Kastanietræ, Frøene om
tales mest i Flertal Kastanier. Navnet er omformet i ret be
tydelig Grad i Landets forskellige Dialekter. Fra Fyn kendes
saaledes: Krestaltræ (Espe, CP. 1928), Krestaner og Krestantræ (SØ. Fyn, PeL.), K res ta nj er (Kirkeby) og Kr es tal
ler (Ulbølle), begge meddelt af (VM. 1929), Krystaler eller
Krystaller og Krystaltræ (Sk. XII 1889 S. 40) og paa Vestfyn Kastan og Kastantrai (MK. 1928). Man brugte under
tiden at trække Frugterne paa Snore og at give Smaabørn disse
Perlekranse om Halsen som Værn eller Middel mod visse Børne
sygdomme (KN); ligeledes skulde det hjælpe mod Gigt, om man
bar nogle af Frøene paa sig.
HJULKRONE (Borrago officinalis) forlanges nu og da paa
Apothekerne paa Fyn under Navn af Oksetungeurt (EAP.
1891 S. 50), et Navn, der rettelig maa høre til dens Slægtning
Oksetunge. Hjulkrone dyrkes nu og da som Biplante, og den
har været benyttet som Husraad, kogt som The mod Bryst
smerter (SF. i FT. 7.7.1927).
HJÆRTEBLOMST (Dicentra spectabilis). Denne smukke og
yndede Haveplante med de ejendommelige og karakteristiske
Blomster har ret sat Fantasien i Bevægelse og foranlediget Navne
som Manden i Skjorten (PeL. 1925), Skibsankre (NH.
1912) og Kristi Bloddråbe (Langeland, Overassistent Bernh.
Michelsen). Dens egentlige Navn, der er velkendt paa Fyn, ud
tales der Hjalblomsl (FF. 1894 S. 23), medens Deklytra,
Klytris (Brahe-Trolleborg, HCF. 1929) og Klytræ (Ærø, LPL.
1928) er Fordrejninger af Diely tra, Plantens gamle latinske Navn.
HJÆRTEGRÆS (Briza media). Navnet er blevet knyttet til
den paa Grund af Smaaaksenes hjærtedannede Form; den bru
ges derfor ogsaa som Kærlighedssymbol. De tynde Topgrene
gør, at Plantens Smaaaks skælver, selv ved sagte Vindpust, og
den kaldes derfor ligesom mange andre Steder i Landet Bævregræs (Troense, FR. 1929), paa Vestfyn Bevregræs, andetsteds

168

paa Fyn ogsaa Rystegræs (CJR. 1796 S. 543), dette Navn an
føres særligt fra Svenborgegnen (HJT), fra Vestfyn kendes Restegræs (MK).
HORTENSIA (Hydrangea Hortensia). Til denne ellers saa
yndede Stueplante er der paa Fyn knyttet den lidet hyggelige
Overtro, at den ikke maa findes i Stuen hos den syge, thi den
holder Sygdommen til Huse; den kaldes da ogsaa i Krarup
Ulykkesblomst (HCF. 1929). De forskellige Farver, dens
Blomster efterhaanden antager, siger man betyder Menneskets
Livsaldre: Barndom, Ungdom, Manddom og Alderdom (Viby,
HCF. 1929). Navnet Hortensia er blevet forvrænget til Rotænsje (Ringe-Egnen ca. 1890, PeL.), og paa Sydfyn kaldes den
Bonaparte eller Bonaparter (Pastor H. Birk), et Navn, som
efter talrige venligt tilsendte Meddelelser er meget udbredt i Jyl
land og da navnlig i Sønderjylland. Bonaparte kan fremføres
som et ejendommeligt Eksempel paa, hvorledes et Navn kan
opstaa. Dette kan belyses ved følgende: En fransk Botaniker
Commerson, der i Aarene 1766—1769 foretog en Jordomsejling,
var paa denne ledsaget af Astronomen Lapeaute, som havde sin
Hustru med. Commerson opkaldte den her omtalte og paa Rej
sen fundne, men forøvrigt fra gammel Tid i Øst-Asien dyrkede
Plante efter Fru Hortense Lapeaute. Senere har man — uden
Kendskab til dette Forhold — draget den Fejlslutning, at Planten
var opkaldt efter Dronning Horlense, Datter af Josephine og
Moder til Napoleon III, ja man har endog under det 2det Kejser
dømme sine Steder brugt den som politisk Blomsterlegn. Ved
en Tankeforbindelse mellem Napoleon og Hortense er saa Nav
net Bonaparte blevet knyttet til Planten.
(Fortsættes.)

OLDTIDSFUNDENE I LUNDSHØJ VED TORØHUSE
AF SMEDEMESTER A. JENSEN, ASSENS

nu er der intet tilbage, som berettiger til Navnet Lundshøj
eller Lundens Høj for den her omtalte Høj i Kærum Sogn;
ethvert Spor af Lunden er forsvunden. I Hundreder af Aar har
Højen ligget øde hen, kun bevokset med Naturgræs og vilde
Blomster, og ingen Ejermand var der, da Afgifterne vilde være
større end Udbyttet af Jorden. Saaledes henlaa den indtil for
ca. hundrede Aar siden, da al Jord blev udskiftet; saa blev hele
a,

J
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Arealet delt i mange smalle, lange Strimler, der strakte sig fra
Højens Top mod Syd ned til den Indskæring fra Lille-Bælt, der
kaldes Noret, og enhver af Gaardene i Saltofte By fik under
lagt sig en Parcel; men en Del af dem er nu frasolgte. Siden
har Jorden nærmest været benyttet til Rug- og nu Kartoffelavl, da
det for en stor Del er let, sandblandet Muldjord eller Sand.
Her er flere Gange i de sidste 2—3 Menneskealdre gravet
Masser af slore Sten op, som til Dels er brugte til Bygninger og
Vejmateriale, men ingen har tænkt nærmere over, hvorfra Ste
nene var kommet. Først for to Aar siden kom jeg helt tilfældigt
derud og saa en Mand grave nogle store Sten ud af Højen, og
ved at se lidt nærmere efter var jeg klar over, at det var Sten
kredsen fra en gammel Begravelse. Arbejdet blev standset, og
Fundet blev indberettet til Nationalmuseet, der dog ikke paa da
værende Tidspunkt interesserede sig derfor.
Ved fortsat Undersøgelse af Arealerne har jeg nu gjort Fund
fra den ældste Stenalder og fra de mellemliggende Tidsperioder
op til den yngre Broncealder og derved paavist, at der her har
været en Boplads for Aartusinder siden, og sandsynligvis har
Pladsen »altid« været beboet, da den jo har de bedste Betingelser
for Beboelse, som den ligger der i Læ for Lille-Bælts Bølger bag
Torø og Sandrevlen »Drejet«.
Af de fundne Ting kan nævnes: Økser, raa og slebne. Spyd
og Pilespidser. To Arnesteder er afdækkede; paa det ene fandtes
en itubrudt Lerkrukke, indeholdende Benstumper. El Skallag,
Affaldsdynger, bestaaende af enkelte Østersskaller og ellers hoved
sagelig af Snegle, Hjerte- og Blaamuslinger samt Benstumper, skal
nærmere undersøges. Der er af ukyndige opgravet Gulvet af en
Jættestue; her fandtes mange ødelagte Lerkar, i et af dem var
et Ravsmykke af Form som en Stridshammer. En i to Stykker
værende Bronce-Armring er fundet ved en af Randstenene om
Graven i Højens Top. Denne Grav er i afvigte Efleraar afdæk
ket og undersøgt. Den laa ca. 2 m under Overfladen, dækket
af den fedesle Muldjord. Den havde et Omfang af ca. 8 m.
Graven havde før været opgravet og indeholdt nu kun en brudt
Spydspids fra yngre Stenalder.
Ved Højens Fod i nordvestlig Retning fandtes ved Udgravning
af Kælder til et nyt Hus en Del Lerkar, alle mere eller mindre
itu. I det største fandtes et Stykke Kæbeparti og en Tand,
gammel og slidt, af et meget skævt Bid samt en lille Bronce-Syl.
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Som Overligger til Beskyttelse af et af Karrene var anvendt et
Stykke af en gammel Slibesten, slebet paa de tre Sider.
En Del af de fundne Ting er indsendt til Nationalmuseet.
Kedeligt er det, at der ikke tidligere har været nogen, der
har faaet Øjet op for det gamle, da der paa en saa gammel og
saa stor Boplads har været stort Udbytte at høste, men det er
maaske mange Hundrede Aar siden, den første Fredsforstyrrer
kom til Lundens Høj.

LIDT OM GADELEGE I UGERSLEV OMKRING 1880
AF GAARDEJER CHR. NlELSEN

aar

det milde Vejr ved Majdagstid indbød til Friluftsophold

1 1 om Aftenen, begyndte Ungdommen i min Barndomsby, Ugers
lev paa Nordfyn, at samles for at »legepaa Gade«. Dengang fik man
ikke saa tidlig Fyraften som nu; først omkring ved Kl. 8 var man
færdig med Aftenarbejdet og skulde saa ind og have Nadver —
Nåre, som det udtales paa Sletten —; derefter samledes saa Kar
lene uden for »Gyderne«, saadan kaldtes Indkørselen til Gaardene,
som alle laa lidt tilbage fra Gaden. Oftest samledes de ved Sogne
fogden, fordi der her var et Vejkryds, som var velegnet til det
meget yndede Keglespil.
Det var for Karlenes Vedkommende mest Keglespil, man
morede sig med. Keglerne var for det meste lavede af Piletræ,
omkring ved en Alen høje, Nikongen et Kvarter højere end de
øvrige og forsynet med et Hoved med en Dusk Hestehaar i Top
pen. som han jo gerne tabte i Sommerens Løb. Til Kastetræ
brugtes et Stykke Træ, ca. en Alen langt og 4 Tommer tykt, og
med et Skaft paa en Alens Længde anbragt vinkelret paa Midten.
Dette Kastetræ kunde have forskellige Benævnelser paa de for
skellige Egne, her kaldtes det en Pindkløve (pe(nd)jklow, huk.),
i Sønderse en Bossel (båsal, hak.).
Der var forskellige Regler for Spil, det mest brugte var med
»etkastes« Maal, det vil sige saa langt fra Keglerne, at der kunde
kastes til dem med et Kast. Keglerne var opstillet med en Af
stand af Pindkløvens Længde mellem hver, og Maalet var ud for
et Hjørne.
Der spilledes med »12 i Potte«. Saa taltes der fra 12 nedad.
Kunde man stikke Kongen alene ud af Kredsen, gjaldt han 12,
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altsaa hvis han røg helt uden for Kredsen, uden at der faldt
andre; faldt han alene inden for Kredsen, gjaldt han 9; men
faldt han sammen med andre, gjaldt han kun 2. De andre
Kegler gjaldt hver 1. Spillet gik saaledes til: Naar en havde
»faaet sin Potte ud«, altsaa slaaet saa mange Kegler, at det til
sammen blev 12, skulde han slaa for den, der havde mindst til
bage; hvis denne havde 5 tilbage, og han slog 5 Kegler, havde
han vundet 5 Øre fra ham, men hvis der sloges for mange, gik
det hele paa hans egen »Potte« igen. For Forstaaelsens Skyld
anføres et Eksempel: Niels, Jens og Søren spiller; hver har »12
i Potte«; det begyndes der altid med. Niels slaar i første Kast
Kongen og 5 andre, tilsammen 7, har altsaa 5 tilbage af sin
»Potte«. Jens stikker Kongen alene helt uden for Kredsen, har
derved »Potte« og skal altsaa slaa fra en af de andre i næste
Omgang. Søren slaar kun 4 uden om Kongen, har saa 8 til
bage. Niels slaar nu 3, har nu 2 til Rest. Nu kommer Jens,
som jo har »Polte«; han skal slaa fra den, der har mindst, altsaa
fra Niels; han maa jo saa kun slaa 2; men avl der røg skam 3,
saa nu har han selv 3 i sin »Potte« igen, saa det gik ikke ud
over Nielses Toøre denne Gang. Havde han derimod slaaet 1
eller 2, havde han vundet 1 eller 2 Øre fra Niels. Saadan gaar
Spillet videre, til alle har »Potte«, og Gevinst og Tab gøres op.
En uheldig Spiller kunde en Aften tabe et halvt Hundrede Øre.
Et andet Spil kaldtes »Potte«. Saa blev Kongen stillet paa
bageste Hjørne og gjaldt 12, baade naar han faldt alene og
sammen med andre; men hvis der kun faldt menige Kegler, som
gjaldt 1 hver, blev det lagt til »Potten«. Dette var jo et højere
Spil, hvor en Karl med sikker Haand og Øje rigtig kunde tampe
de andre; men denne Maade at spille paa brugtes ikke meget,
de mindre sikre gik ikke med til det ret mange Gange.
Til det førstnævnte Spil brugtes det ogsaa at spille med »to
kastes« Maal og Bagslag, altsaa saa langt fra Keglerne, at der
kunde kastes til dem i to Kast. Hvis man slog nogle i andet
Kast, havde man Lov at stille sig, hvor man vilde, for at slaa
»Bagslaget«; men hvis man ingen Kegler slog i andet Kast, havde
man intet »Bagslag«.
Foruden Keglespil kunde man ogsaa more sig med at trække
Stok, tages Haand, brydes eller løfte hinanden op, enten ved at
tage om Kroppen eller om Benene.
Trække Stok gik for sig paa den Maade, at to satte sig
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ned paa Jorden med Fødderne mod hinanden og Benene strakte,
Armene frem, saa de begge kunde tage om en Stok, soin holdtes
lige over Fødderne, og saa forsøge at trække Modparten fra Jor
den; ruske maatte de ikke, heller ikke bøje Knæene. Det kunde
give ømme Rygge, naar to jævnbyrdige kom sammen.
Naar man skulde tages Haand, skulde to tage hinanden i
Haanden, saaledes at Haandfladerne holdtes lodret, og saa ved
et fast Tryk dreje Modpartens Haand om i vandret Stilling.
Brydning foreloges med Over- og Undertag, altsaa den ene
Arm over Skulderen, den anden under. At »spænde Ben« ansaas for usselt; ingen vilde brydes med en, der vilde spænde Ben.
At løfte en Mand op paa sin Hære (Hærde, Skulder)
var ogsaa meget yndet, det kunde ogsaa give Anledning lil megen
Morskab ved de pudsige Stillinger, der kunde forekomme ved
denne Idræt. Den bestod nemlig i, at den, der skulde løftes op,
maatte gøre sig ganske slatten, naar man tog om ham, ligegyldig
hvor, undtagen Hovedet, som man ikke maatte røre med Hæn
derne; selv en tynd Splejs, som ikke vejede stort, kunde det
have sine store Besværligheder at faa op, naar han forstod at
gøre sig rigtig løs i Leddene.
At rejse en op foregik saadan: En Karl lagde sig paa Ryg
gen, saa lang han var, og skulde holde sig stiv og ubevægelig,
en anden tog med begge Hænder ned om hans Nakke og skulde
saa rejse ham op i staaende Stilling, men maatte kun bruge Hæn
derne. Man kunde ogsaa stille sig tværs over den liggendes Ben,
tage med begge Arme ned omkring Benene, lægge Albuerne mod
sine egne Knæ og saa ved at sætte sig tilbage prøve at rejse den
liggende op.
Pigerne kom knap saa meget paa Gaden som Karlene. De
havde deres egen Samlingsplads, som Regel i en Elmehave ved
vor Gaard, imellem Gaarden og Gaden. Det var nogle store,
gamle Træer. Imellem et Par store lige i Udkanten var der
bunden en Gynge op, hvori der toges mange Gyngeture. Mest
sad dog Pigerne paa nogle Bænke henne i Gyden og syslede med
deres Haandarbejde, og naar saa Karlene til Tider blev kede af
Keglespillet, kom de hen til Pigerne; der blev saa sunget Viser
og fortalt Historier, leget »To Mand frem for en Enke«,
ogsaa kaldet »Tullihut« (tuli'hut), vel fordi »Enken« tit raabte:
»Tullihut, lange Maren, kom igen, stombe Karen!«
Til andre Tider blev der danset. Den Sang til Dansen, jeg
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bedst husker fra den Tid. vil jeg skrive op, som den staar i min
Erindring:
Munken gaar i Enge de lange Sommerdage,
hvad gør han der saa længe, aaja, aaja, aaja.
Han plukker af de Roser og af de røde Bær, ja Bær,
han plukker Krusemynter alt til sin Hjertenskær.
Og Munken breder ud sin Kappe saa blaa,
.*]: han byder skøn Jomfru at danse derpaa. :|:
Og se nu, hvor lystig de danse de to,
som om de har stjaalen baade Strømper og Sko.
Og Skoven var grøn, og Pigen var skøn,
om fyrretyve Uger der har hun en Søn,
og han skal have tresindstyve Kroner i Løn,
og det er da nok for saadan en Bjøn.

En anden Sang, som ogsaa brugtes meget, var denne:
:|: Der brænder en Ild, den brænder for dig,
den brænder i tusinde Flammer. :|:
:|: Tag mig ved Haand, sving du mig om,
jeg vil saa gerne då(n)jse. :|:
Ja, jeg har hørt, der sku vær Leg, og det sku vær i Javten,
og jeg vil nok saa gæne med, men det sku gå lidt savte.
Og jeg ve då(n)jse med Mari og saa med Oles Søster
og saa med lille Johann-Kjestin, saa længe som hun løster.

Hvis der saa mellem Karlene var en, der kunde spille paa Har
monika, saa kunde der blive mere Fart i Bentøjet, end naar der
skulde synges. Saa smed Karlene Trøjen, hvad de ogsaa saa
tit gjorde ved Keglespillet, og saa gik Dansen lystig paa Grønsværet, selv om det gik med Træsko; det kunde jo ogsaa hænde,
at de blev smidt.
Til disse forskellige Adspredelser var vi større Børn interes
serede Tilskuere, og at de gentages i vore Lege, er jo en Selvfølge.
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SAGN FRA GUDME
JEG HØRTE FORTÆLLE I MIN BARNDOM
AF FRISKOLELÆRER RASMUS HANSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER

15.
Folk har fra rigtig gamle Dage omtalt Syprianus, for en Bog
der kunde sætte den, der eiede hende, istand til, hvad det skulde
være; men tillige for en, Vorherre maatte fri dem for, der havde
deres Salighed kjær, eftersom idetmindste hver [tiende] af dem
hørte Fanden til. Hvem der nu havde hende, kunde ikke
komme af med
en, uden han kunde faa en anden til, at tage
hende. Kunde
han ikke det, var han nødt til at give sig den
Slemme i Vold,
for at slippe af med sit usle Liv. Var han
derimod heldignok, til at komme af med hende, kunde han
blive frelst, hvis han ikke ulykkeligviis var den tiende. — En
Mand, der engang havde læst i Cyprianus, men glemt at lægge
hende tilside, var gaaet i Kirke, her mærkede han, det var galt
fat hjemme. Han gik strax fra Kirke; og da han kom ind i
sin Stue, saa han sin Datter sidde at læse i den hæslige Bog,
men smaa grønne Drenge vrimlede ind i Stuen. Det var Djevlene, hun havde læst til sig. Havde Manden ikke kommet i
samme Øieblik, havde de faaet Magt med hende, men han vidste
Raad: han tog strax en Skjeppe Ærter, og heldte dem af paa
Gulvet, og satte saa Knegtebasserne til at sanke dem i Skjeppen igjen; og inden de blev færdige med det Stykke Arbeide,
havde Manden læst Stykket tilbage, Pigen havde læst frem. Saa
drev han Tøieriet ud. Men er det dog ikke forskrækkeligt at spille
saadant med Sjæl og Salighed, eftersom de dog veed, Fanden
er den Mand, at faaer han først fat i en Finger, beholder han
hele Kroppen baade med Hud og Haar.

16.
At Cyprianus fra først af er kommen fra den sorte Skole,
har Folk godt vidst fra gamle Dage, men det skal først have
været den gamle Smed i Galbjerg, der har fortalt det rigtige
Sammenhæng. Det var engang, han stod i fortrolig Samtale, og
troede sig nok mellem gode Venner, men Vægge og Dørre har
mangen Gang Ører, og det har smaa Gryder med. Og, stakkels
Mand, han skal tit have fortrudt sin Aabenmundethed, for Lyk
ken var ham altid imod efter den Tid, og han blev baade mørkræd, og turde aldrig være ene selv ved det høieste Dagslys, for
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det forekom ham altid, at der var noget Ondt i hans Nærhed.
Sagen fortalte han, eftersom det har gaaet fra Mund til Mund,
saaledes: I rigtig gamle Dage maatte ingen uden Præsterne læse
Bibelen, men ved saa Luther kom, mente han det var en Spot
og Skam kristne Mennesker ikke maatte læse Gudsord. Saa
sørgede han for, hun blev skrivet paa et Sprog, som Folk kunne
forstaa. Men det var dog ikke hele Bibelen, som hun var fra
først af, at han oversatte, for saa havde Præsterne jo slet ikke
noget foran Menigmand. Der var saaledes sex Mosebøger; og
den sjette handlede om alle de Mirakler, Moses havde lært at
gjøre nede i Æjypten. Det mente han Menigmand ikke behø
vede at vide Besked om. Saa oprettede han den sorte Skole;
deri maa alle, der skal være Præst eller Prokerater, komme.
Der bliver de saa oplært i alle disse Kunster. Hvem der har
været der kan baade mane, vise igjen, være to Steder, gjøre
sig usynlig og meget mere. Men hver tiende, der kommer ind,
hører Fanden til, og han er vist selv med, baade naar der bliver
skreven ind og ud at Skolen. Alting gaaer for sig der paa et
Sprog, som vist ingen Mennesker forstaaer; og hver som kommer
der ud af, maa forsvære sig paa, aldrig at aabenbare det for
nogen Mennesker. Men den Ed brød først Syprian ved at skrive
den bekjendte Syprianus, der idetmindste kan give Besked, om
endeel af det der læres paa den sorte Skole. Siden har Hen
rik Smidt skreven en lignende Bog. Begge har røde Bogstaver,
begge er udgaaede fra den sorte Skole, og kan derfor give Be
sked om meget af det, som læres, naar kun Folk forstaaer at
bruge dem. Men disse to stakkels Mænd maatte lide en grumme
Hob, fordi de ikke holdt tæt, med hvad de vidste.

17.
Det er vist snart fyrretyve Aar, siden de fik Vægtere i Gudme;
det var i Begyndelsen en heel Nyhed, at følges med ham igjennem Byen og hjelpe ham at synge Vægterversene. Dengang
tjente der en Karl, som hed Kristen Pedersen, i samme Gaard,
Vægteren var tilhuse; han sang godt og var en lystig Broer, og
havde derfor gjort mange Ture op og ned ad Gaderne med Væg
teren. Men nu blev samme Karl dødelig syg, var noget forvildt
og der blev vaaget over ham. En Nat kommer saa Vægteren
ind at lyd til ham, og f Tanker om, at Kristen neppe reiste sig
meer, siger han: Nu kommer du aldrig til, at hjelpe mig og
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raabe meer, Kristen. Jo — een Gang endnu, svarer den Syge.
Et Par Dage efter døde han. Saa tredie Natten, efter han var
begraven, og Vægteren raaber Et udenfor Kirkegaarden, svarer
det, høit og klingert, igjen deroppe fra. Vægteren tænkte dog
ikke videre ved det, men gik ind og satte sig i sin Stue. Der
havde han dog ikke siddet længe, før Døren gik op, og En kom
mer ind til ham, og tager ham over begge sine Hænder med et
Par, som de kunde have været af Is. — Vægteren troede fuldt
og fast, det var den døde Karl, der havde isteinmet Verset fra
Kirkegaarden, for at indfri Løftet om, at hjelpe ham engang til.
Men da Vægteren ikke kom paa de Tanker, umagede Karlen sig
ned i hans Stue, for at overtyde ham om, han havde holdt sit
Ord og laa som en ærlig Karl i sin Grav, for samme Karl var
meget ordholden. Siden mærkede heller aldrig, hverken Vægte
ren eller andre Folk til, han spøgede.
18.
Samme Vægter har tit, ret før nogen døde, mødt Ligskarer
paa Gaden; seet der blev kastet Grave paa Kirkegaarden; hørt
dem synge Ligsalmer og atter kaste Gravene til saa det dundrede
efter; bestemt som det gaaer til ved en rigtig Begravelse; og altid
mellem Klokken elleve og et. Han har endda flere Gange seet
Kirkesoen.
19.
Men en Nat saa han den Hesselager Kirkehest gaa igjennem
Byen to Gange. Det blev han sær ved. Men det opklaredes
dog for ham saaledes: Fruens Moder paa Broholm var nok paa
Besøg i Hesselager Mølle, saameget er vist: hun havde ligget syg
der, og døde denne Nat. Men da hun ellers boede paa Bro
holm og havde al sin Handel der, skulde det og varsles der før
hendes Død. At Hesten gik gjennem Gudme kom baade af, at
det var den rigtige Vei, da saadant aldrig maa gaa ad Gang
stier, og saa af at den gamle Kone skulde begraves der. —
Hesten var forresten sort, og hans ene Sko klappede stærkt.

TIL HOLDERNE
aar De sender Betalingen for Oktober Kvartal ved Benyttelse af det i
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nærværende Hæfte indlagte Indbetalingskort, bedes De samtidig efterse,
om De ikke har ubenyttede Indbetalingskort liggende fra tidligere Kvartaler,

og i saa Fald samtidig indbetale paa disse.

Det hænder nemlig jævnligt, at

Holdere indbetaler for et Kvartal uden at have betalt for et eller flere foregaaende. Hen imod Slutningen af Aaret vil der blive udsendt Postopkræv
ning til de Holdere, der skylder for flere Kvartaler. - Alt dette gælder selv
følgelig ikke Postabonnenter.

Da det ved Udsendelsen af Fynsk Hjemstavn ikke i alle Tilfælde kan
vides, hvilke Eksemplarer der kommer de enkelte Holdere i Hænde kan det

ske, at der ogsaa til dem, der har bestilt hos og betalt til Postvæsenet, kom
mer et Eksemplar med indlagt Indbetalingskort. Dette bedes undskyldt.
Enhver, der føler sig tiltalt af det Arbejde, der gennem Fynsk Hjemstavn

gøres for Indsamling og Offentliggørelse af Stof om Fyns Land og Folk,
bedes støtte dette Arbejde ved at deltage i Indsamlingen og ved at virke for

Maanedsskriftets Udbredelse.

Hver ny Holder betyder en Støtte for

Maanedsskriftet og er med til at forlænge dets Levetid. Og hver

ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsamlingsarbejdet.
Brug de ledige Stunder til at optegne, hvad De selv husker af Folkemin
der, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og send det til Fynsk

Hjemstavn.

Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjelser eller Rettelser

til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner, der hører hjemme
i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
Tænk paa, at hvad der i dette Aar kan optegnes, maaske næste
Aar er glemt eller gaaet i Graven med gamle Mennesker!

da ikke blive for sent!

Lad det

H. C. FRYDENDaHL.

FUND AF FORTIDSDYR
Svendborg Amts Museum opfordrer herved alle i Svendborg Amt til at
indsende til Museet alle Rester af Fortidsdyr, der findes ved Arbejde i Mose
eller Mark, det være sig Knogler, Tænder, Gevirer, Kranier eller andre Skelet
dele af Elsdyr, Rensdyr, Bjørne eller andre uddøde Dyrearter. Findestedet og
Dybden i Jordlaget bedes opgivet. Fund eller Meddelelser om Fund sendes til

Museumsinspektør JOHANNES OLSEN,
Dronningholms vej 70, Svendborg.

NYE BØGER OG HÆFTER
Anders Uhrskov: Fynske Sagn.
Danske Studier. 1929, 1.—2. Hæfte.

ALT BOGBINDERARBEJDE
udføres smukt, solidt og billigt.

THOMAS NIELSENS BOGBINDERI - RYSLINGE
Telefon 16.

Udkommet er:

•

FYNSKE SAGN •
UDGIVET AF ANDERS UHRSKOV
MED TEGNINGER AF KR. KONGSTAD

—===== 200 Sider. — Pris 4,50 Kr. — Faas i alle Boglader.

■ ■■■

P. HAASE & SØN.

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 32 Kr.

I »Danmarksposten« skriver Dr. phil., Lektor Henrik Ussing:
>Det er sjældne faa, der forener den sikre Viden om Fortidens Landsbyliv
med Evne til at nedskrive det, samle og ordne det og sende det i Trykten,
saa der kommer en Helhedsskildring ud deraf, der til de seneste Tider kan
bringe indgaaende Bud om den gamle Folkekultur .... Det gamle Bondeliv
stiger i denne Bog lyslevende frem for os. Vi ser for os Bondeskikkelserne
selv og Boligernes Indretning og Udstyr............ Hvilken Kærlighed til Barn
domslivets Minder røber ikke saadan et Værk! Og hvilken Evne har det ikke
til at kalde den samme Kærlighed frem hos Læseren! >Nordfynsk Bondeliv«
er af de Bøger, det er værd at have staaende paa sin Hylde............ Fynboen
vil indlemme denne Bog blandt sine kæreste Skatte, blandt dem, han jævnlig
tager frem og glæder sit Øje, sin Sjæl og sin Sans ved.«

I Kommission hos
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag - København.
Læserne gøres opmærksom paa:

August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder. (Schønbergs Forlag. »Danmarks Folke
minder« Nr. 33.

1926.

Hyrdedrenge og Hyrdeliv.

Byhyrder.

Illustreret.

160 S.).

(Schultzs Forlag.

(Schultzs Forlag.

1928.

1926.

167 S.).

160 S.)

Indeholder Oplysninger om gammel fynsk Kildedyrkelse
og fynsk Bondeliv.
ANDELSBOGTRYKKERiET I ODENSE
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og folkeminder om Planter. — D. ItJtirden Pederfen: Haftrup Bglan. — Bamle Sandlager.

12. hafte.

December 1929.

2. Hargang.

Fynsk Hjemstavn at bringe Bidrag om den fyn
ske Øgruppes Natur, Folkeliv, Historie og dermed nærliggende Em
ner. En særlig Opgave ønsker Maanedsskriftet at løse ved at fremdrage
Folkeminder. Fra flere Sider er der stillet allerede indsamlet Stof til
Raadighed; men Formaalet er i særlig Grad at faa interesserede Men
nesker til hver paa sin Egn at optegne Sagn og Sange, Sæder og Skikke,
Overtro, gamle Udtryk og meget andet af kulturhistorisk Værdi.
Nogen Betaling for Bidragene kan der desværre ikke gives.
For Tiden ønskes især Oplysninger om følgende:
Fynsk Jernudvinding (se FH. April 1928).
Fynske Plantenavne (se FH. Juli, August, Oktbr. og Novbr. 1928
samt Febr. og Juli 1929).
Oldermand og Bystævne (se FH. August 1928).
Sagn og Tro om Sten (se FH.s Omslag April-Juni 1929).
et er Hensigten i
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Blandt dem, der har sendt eller lovet at sende Bidrag, nævnes:
Arkivar Svend Aakjær, Forfatter Olaf Andersen, Magister Poul Andersen,
Bibliotekskonsulent Jørgen Banke, Professor Johs. Brøndum-Nielsen, Ar
kivar H. Ellekilde, Landmand Svend Frederiksen, Forfatterinde Dorthe
Harritsø Jensen, Stud, theol. Johs. M. Jensen, Redaktør Gunnar Knudsen,
Forfatter Morten Korch, Folkemindesamler Evald Tang Kristensen, For
fatter K. L. Kristensen, Pens. Lærer M. Kristiansen, Botanisk Gartner
Axel Lange, Forfatter Hans P. Lunde, Forfatter Laur. Nielsen, Lektor
Niels Nielsen, Redaktør P. H. Nygaard, Folkemindeforsker F. Ohrt, Mu
seumsinspektør Johannes Olsen, Museumsinspektør Ghr. M. K. Petersen,
Forfatterinde Christine Reimer, Forfatter Georg Rønberg, Forfatter Aug.
F Schmidt, Forfatter Martin Skovbo, Højskolelærer Ejnar Skovrup,
Kredslæge Peter Trautner, Højskolelærer Anders Uhrskov, Købmand
J. Winther, Arkitekt H. Zangenberg; Kunstmaler Holger Havrehed, Kunst
maler Aage Jørgensen, Billedhugger Lars Kragegaard, Gdr. Søren Lolk,
Lærer Frode Lund, Kunstmaler Herman Madsen, Kunstmaler Fritz Syberg og Lærer Valdemar Vaaben. Desuden er der lovet Støtte fra
Dansk Folkemindesamling, Udvalg for Folkemaal, Stednavneudvalget og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klicheerne til Billederne S. 177 og 181 er velvilligt udlaant til Fynsk
Hjemstavn af Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet for 1 Kr. 50 Øre
fjerdingaarlig og i Boghandelen eller frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr.
25 Øre (i Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar
de i paagældende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere
udkomne Hæfter kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre for hvert
Fjerdingaar. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver
det sendt fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Be
løbet paa det tilsendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr.
Espe. — Telefon: Kværndrup 109. — Postkonto 6766.
Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksemplar, bedes man paa
tale det hos Postvæsenet.

Fynsk Hjemstavn. 2. Aargang 12. Hæfte. December 1929.

Odense omkring 1820, set fra Nonnebakken.

ODENSETURE I FORRIGE AARHUNDREDE
af

Svend Frederiksen

var noget af en Begivenhed, naar »vor Far« skulde ind
til Odense med Korn, og der var adskilligt at betænke ved
at faa ham »roste ud«. Drengen smurte Vogn »over det hele og
mest, hvor Far selv skal sidde«, som man spøgende sagde efter
en gammel Sensarie. Naar det skulde være rigtigt, skulde der
begyndes med fjermer Forhjul og gaas bag om Vognen, ellers
kunde »vor Far« let vælte paa Turen. — Karlene smak de seks
Tønder Korn paa Vognen, satte Hestene for, og saa stod det til
Kvindfolkene at finde »vor Fars« Tøj og faa ham klædt paa.
Chenilje af Vadmel med tre-fire Slag, mægtigt lang UldkJæde,
to Par Mulehandsker1), en laadden Kabuds, Faareskindsfodpose;
man var ikke saa knap med Tøjet. »Det er en vov Karl, som
ikke kan bære Klæderne«, sagde man.
Til sidst — efter at han sad vel tilpakket paa Vognen —
kom »vor Mor« med den optændte Merskumspibe, og saa dam
pede han af Gaarde.
et
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!) helhaandede Handsker, sagde man ogsaa; kun Tommel,
ellers ingen Fingre.
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Piben var noget meget væsentligt. Af dens Udseende kunde
man slutte sig til Ejermandens Hartkorn.
En »Mø 11 er pibe« var noget af det villeste. Havde man en
saadan, kan det nok være, man krummede Røret, særlig om den
var røget rigtig til, saa den havde faaet den rigtig smukke, gyl
denbrune Farvetone over hele Hovedet. Men det var ikke Hvermands Sag at gøre det. Der skulde et godt Kallun1) til; thi der
skulde for at faa et nogenlunde stort Hoved rigtig gennemfarvet
holdes Ild det meste af et Par Døgn, alt imens det var indsvøbt
i et stort Silkeklæde, og den Proces var det ikke let at faa ud
ført rigtigt. Der var om Midten af forrige Aarhundrede en gam
mel Degn i Stige, der var Specialist i at ryge Merskummere
til. Han fik Piber langvejs fra.
»En Husmandspibe til tre Køer og en Hest« holdt
man mere beskedent; af en saadan var der ikke noget at prale.
I Aasum mente man at kunne aflæse Kornprisen af den
Maade, hvorpaa Bønderne holdt Piben. Holdtes den højt, steg
det; men hang den, var det i Fald.
Med seks Tønder Korn paa Vognen tog man ingen op at
køre med; men »Smaafolk«2) gik ogsaa lige saa gerne ved Vin
tertid; thi de var ikke klædt paa efter at køre to-tre Mil i Fod
gang, og i anden Gangart kunde Datidens Veje ikke lade sig
befare med belæsset Vogn.
*

*

*

I de forskellige Købmandsgaarde var der paa Torve- og Mar
kedsdage et vældigt Rykind. 60 — 70 Vogne i saadan en lang,
snæver Gaard var slet ikke noget ualmindeligt, saa der var noget
at holde Hænder i for Gaardskarlene. Men til Gengæld gav det
ogsaa Mønt. En Mark for hver Vogn kunde der nemt regnes
med, og Pengene gjaldt mere i de Dage. Man sagde ogsaa, at
en god Gaardskarlsplads var bedre end et Degnekald. Der for
tælles om adskillige, der begyndte som Gaardskarl og endte som
Gaardmand. Men sovende kom han ikke til det. Det maatte
være en geloven3) Karl, der forstod at begaa sig4). Maaske
var det heller ikke af Vejen, om han forstod at snatte5) sig
ilidt6) ved Hudehandel og anden Sjakkeren7), f. Eks. med Piber,
0 indre Organer, egentlig Mave. 2) Fattigfolk. 3) rask, beleven.
4) opnaa det mest fordelagtige i enhver Situation. 5) egentlig: smaastjæle, være om sig. 6) en lille Smule. 7) Tuskhandel.
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Uhrkæder og Lommeknive. Han maatte ikke blive andereret1),
fordi der blev raabt baade her og der, men skæmtsomt stille
tilfreds og gøre tilpas og sproge2) med Per og Poul i al Gemyt
lighed. Maaske var det ikke uden en vis Bagtanke, naar han
af og til betroede en og anden, hvor fedtet denne og hin kunde
være med Drikkepengene. Som nu Proprietæren paa Rønne
mose, at han vilde være bekendt at give en Firskilling i Drikke
penge. Det var dog for galt. Men det straffedes ogsaa: Firskil
linger og Femører, de blev til Spot og Spe aldrig kaldt andet
end Rønnemosere. — Jo vist var der noget at betænke ved at
være Gaardskarl.
Købmandsfamilien kom med til Bondens store Gilder, Bryl
lup, Barsel og Begravelser, og sad til Højbords jævnsides Præst
og Degn, og man følte sig beæret ved deres Nærværelse. Hvis
man fra dette vil slutte, at Bonden ogsaa var med til Købman
dens Gilder, tager man fejl. Om noget saadant fortælles der
aldrig. Som Tak for Laan for Gildestøjet havde man et eller to
Føringsbrød med, naar »Laanetøjet« bragtes tilbage.
Forholdsvis sent — omkring Midten af forrige Aarhundrede
— blev der omkring i Købmandsgaardene indrettet Skænkestuer,
hvor Kunderne vederlagsfrit fik serveret 01 og Brændevin. Stuen
var ret spartansk udstyret: et langt, hvidskuret Egebord, et Par
Langbænke og en stor, firkantet Kakkelovn, det var alt. Og dog
har sikkert ingen mondæn Kafégæst fundet Tilværelsen bedre
end den gamle Bonde, naar det Blaargarns Madklæde laa aabent
for ham, og »Poul Jørneren«3) spillede i Frimurerglasset4), alt
mens han skæmtsomt kunde skifte Ord med Venner og Ken
dinge. Der var baade denne og hin, hvorom man sagde, at de
ikke kunde være til, naar de ikke to Gange om Ugen spiste
Mellemmad i i N. N.s Skænkestue.
Til Overmaal stod der en Kasse med skaaren Rulletobak,
hvoraf man kunde stoppe efter Behag, saa paa saadan en Dag
behøvede man ikke at ryge »halvt Hols (Hollandsk) og halvt
Mikkel Skræders (Dansk)«.
Man sagde, at der var dem, der stoppede saadan, at de havde
J) ængstelig, forfjamsket. 2) ordkæmpe, vittigt Ordskifte. 3) kaldtes
saaledes efter en kendt Brændevinsbrænder paa Nørregade i Odense.
4) et stort Glas, der kunde tage noget nær en halv Pægl; hvorfra Navnet
stammer, vides ikke.
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nok til et Par Dage. Der er altid nogen, der er usnutlige1). Og
de regnede vel ogsaa med, at Købmanden skulde nok vide at
gøre sig betalt paa anden Vis.
Smaafolk, der kom til Odense, tog ogsaa ind i Skænkestuerne;
men de maatte betale for Fortæringen, 1 eller 2 Skilling pr. Snaps,
ellers kunde der blive nogen til at sidde og tue2) i Brændevin
altid paa Skænkestuerne.
Anders Larsen, Ræve3), der var en Mand, der tog alt
nøje ud, gik helt gennem Byen og ud paa Vesterbro for at
spise sin Mad, for der kostede Snapsen kun 1 Skilling, mens
den her foran i Byen kostede 2 Skilling. — Saadan var Folk
af den gamle Skole.
*

*

*

Den mest intime Føling mellem Bonde og Bybo forhen var
sikkert Lørdagstorvet. Dette brogede Marked for Havens og
Hønsegaardens Frembringelser er vel stadig i bedste Velgaaende
i broget og malerisk Mangfoldighed; men Tidsfarven er dog
bleven en anden.
Borte er Huskonen i sin forsante4) graa Hvergarnskjole og
med den strikkede »Galleralle«5) paa Hovedet og de to store To
skæppers Kurve, hvori hun har baaret de forskellige Sager, ofte
baade to og tre Mil ind til Odense.
Borte er Aalekonerne fra Bullerup og Seden med de
ejendommelige Rygkurve, der blev støttet af en stor Tornyre,
der var bundet paa Lænden.
Borte er »vor Far« i sin store, graa Vadmelschenilje med de
mange Slag, og den blankskurede Smørbøtte, hvori han havde
Gaardens ikke saa overvældende store eller velsmagende Smørsalg.
At Agtelsen for Bondesmørret ikke var særlig indgroet hos
Byboerne, faar vi ligesom en Anelse om, naar der fortælles om
en bestemt Kone fra Aa sum, at hun sagde til Kunderne: »I
skal spette6) spytte ad mit Smør, det er lige saa godt som nogens«.
Smørsalget var heller ikke noget, man særlig regnede med.
i) Naar der skulde tages en Favnfuld Hø til Kalvene, hed det altid:
»Snub den nu godt op«; der maatte ingen Tjavser hænge, man skulde
ikke være usnutlig. 2) drikke. 3) Skov i Aasum. 4) stærk, solid. 5) strik
ket Hovedbebeklædning, der i et Stykke omsluttede baade Hoved og
Hals. Meget almindelig. Forskelligtfarvet, oftest sort og brun, men
undertiden ogsaa rød og grøn. 6) spilleme ikke.
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Fra en Gaard i Aasum blev der et Aar i Firserne solgt Smør
for 6 Rigsdaler og 14 Skilling. »De Penge, de var«, saa bandede
Konen, »ligesom de var hit«.
Vi ser ingen Bæis1), der er sendt ind af »vor Mor« med 3
Pd. Smør, for at hun kan have lidt Smaaskillinger til Kaffe og
sligt, saadan som Smeden blev, da han tjente ved Per Nik
paa Seden Mark. Han fik 17 Skilling. Det var helt godt, mente

Flakhaven med den gamle Hovedvagt omkring 1860.

Konen. Hun troede, det var for Pundet. Men det var i det hele;
for da Smeden havde løst op for det rødbrogede Tørklæde og
stod og tingede med een Madamme om Indholdet af det ene
Rabarberblad, var der andre, der rendte med de sidste to.
Vi faar vel heller næppe en Mand som Kør-lovse - M anden
fra Holev at se. Han solgte Bøgeblus2) og Skovmærker.
De sidste var fæstet indvendig paa Fligene af hans side Frakke,
og naar han bød dem fal, gik han frem og tilbage paa Torvet,
smak med Fligene og sagde: »Vil I købe Skovmærker? Vil I
købe Skovmærker? De har Rod, de kan gro«.
Nej, Lørdagstorvet er forandret; men dets Betydning er vel
stadig det samme. Anderledes med Markederne; de var langt
!) konfirmeret Dreng.

2) nysudsprungne Bøgegrene.
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mere skelsættende i Tiden forhen end nu. Det var Terminer for
Arbejders Fuldendelse og Ydelsers Erlæggelse. Kornet skulde
være tærsket til Fastemarkedet, Maeslaaningen begynde
Knudsdagsmarked, Rugen være saaet til Mikmosmarked.
Paa de store Markedsdage satte man hinanden Stævne. Det var
Begivenheder langt ud over den daglige Tummerum, ventet i
Spænding og mindet i Tiden efter.
Her kom Storprangere af den gamle Type, der havde to, tre
Fjerdinger med Specier i Vognen, naar de kom til Marked, og
en Drift Kvæg med, naar de tog derfra. De pruttede ikke med
Folk, men falle1) bare een Gang, saa var det om, at Folk kunde
blive betænkt. Gamle Lørup, der var af den Type, gik altid
med en Rulle Skipperskraa i Haanden, og den holdt han frem
i en stiv Arm, naar han snakkede med Folk, saa kunde de
bide, om de havde Lyst, og det, hvad enten der blev Handel
af eller ej.
Her mødtes Bønderne fra vidt adskilte Egne paa Fyn og
prangede med Køer og handlede med Heste. Man mærker
sig Forskellen.
Her kom Ungdommen vidt og bredt fra for at se paa Gøgl
og Halløj, at more sig med hverandre og kan hænde faa en
»Markedskæreste«. Eller var det maaske kun noget, man dril
lede hinanden med før og efter Markedet?
Her lige uden for Odense fortælles der, at naar de ude paa
Enden af Holmen2) skulde til Marked, saa lempede3) de sig alle
rede Aftenen før og satte sig til Vogns henne i Porten og sov
saa der, til det begyndte at dages, for saa at rulle af Gaarde,
saa de kunde være ved Munkebo Kro ved 6—7 Tiden. Om
det passer, at de havde Bovemelspandekager4) med i en Skæppe
og Brændevin i en Lejle, faar staa hen; men det er i hvert Fald
duttet dem paa.
Paa Udturen kørte man ikke uden om hinanden; hver Vogn,
der kom til, holdt op til Bagsmækken af den foran, saa gennem
Aasum kunde der tit være 30—40 Vogne paa Rad. Naar saadan et Vogntog dundrede forbi, sagde Folk til hverandre: »Det
er jo, som var det Ladby Rode, der kom«. De Ladby Mænd
maa vel have været godt kørende.
Af Markedets brogede Mangfoldighed skal der ikke her gives
i) bød.
kager.

2) Hinsholm.

3) tage Stadstøjet paa.

4) Boghvedemelspande
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nogen udtømmende Skildring. Gøglet — fra Tyrolerferdinand
og hans smukke, brunøjede Datter, der til daglig sidder paa
Loppetorvet og piller Kalvehoveder, men nu vil forlyste det
ærede Publikum med en lille Sang, indtil Foreviseren af Orangutanen, der er saa gru-som, saa gru-som, den bryder ind
paa Kirkegaarden om Natten og graver de døde Mennesker op
og æder dem levende — er vel blevet noget andet, men i sit
Væsen dog det samme.
Hvad derimod ikke er mere, er Markedet med Husflid:
Lærred, Vadmel, Koste, Kurve, Sold, Mejetøjer, Slaastager, Sikar,
Potter o. s. v. og andre Produkter: røget Flæsk, Gryn og Mel,
Skagenstorsk *) m. m. I Halvfjerdserne og først i Firserne kom
Svenskpigerne med Spaankurve, Svenskkurve. De havde — som
forøvrigt saa mange andre Handelsfolk — Kvarter i Aasum
Markedsdagene. Deres meste Mad var »Dykænder«, d. v. s. Rug
brødsterninger med Mælk paa. Senere i Tiden er denne Ret blevet
kaldt Svenskpigernes Mad.

*

*

*

Lørdagstorv eller Marked, om end aldrig i saa godt et Lag,
om end aldrig saa mange Lejkøv og Paréer2) at ordne, omsider
kommer Hjemturen.
Først høres der paa Kontoret, om der er Breve, der skal med
hjemad. Postvæsenet var primitivt i de Dage. Breve blev lagt
ind hos Købmand N. N. at sende til B. B. i X. Naar der saa
kom Vogn ind ude fra den Kant, kom Brevet med; men der
kunde saa nemt gaa baade otte og fjorten Dage, før det skete.
Oftest kørte Vognen lige til Adressaten; men det traf ogsaa, at
denne boede saadan af Veje, at man fik en Dreng til at rende
det sidste Stykke Vej. Der er en gammel Husmand, der har
fortalt mig, hvorledes han stod paa Spring efter at faa Breve at
rende med, naar Odensevognene begyndte at rulle hjemad. Naar
han nu kom med Brev, vankede der altid en ekstra Mellemmad,
og kanske Kaffe og Kandis oven paa, og det stod ikke paa Spise
sedlen hver Dag i en Husmandsdrengs Tilværelse.
Ved den Tid, Markedsvognene begyndte at rulle hjem, samlede
Børnene sig i Klynger ved Vejen, og hver Gang, der kom en
Vogn, sang de: »Giv Markedsgave, giv Markedsgave«, men som
x) Klipfisk.

2) Væddemaal.
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oftest forgæves, og derfor svarede de ogsaa selv, men i en anden
Tone: »Giv noget af Pisken, giv noget af Pisken«.
Ud gik det an med Fodgang, Slør og Dustrav1); hjem
var Tempoet stiv Trav, Rend og fuld Firspring; thi som
Regel havde »vor Far« en lille S tjørn2) paa, naar han kørte
fra Odense; kan hænde han var helt blæset3), og saa er der
altid mere Gang i Hjulene.
Og værre blev det, des flere Kroer og Smugkroer der pas
seredes, for man kørte ikke saa gerne tørmundet forbi.
Skete det alligevel en halvtovle Gang, saa hed det straks:
»Du er nok ikke bange for Fovli«. Og saa fortaltes der om,
hvordan Staffi i Hundslev vilde snyde sig forbi Gels Kro,
engang han var for hjemgaaende fra Odense med en splinterny
Hareuldshat paa, og saa blev den saa læsterlig tilsvinet af en
Krage, der kom flyvende. Derfor holdt man siden altid an ved
Kroerne; det er ikke værd at friste Skæbnen.
Per Kryssing i Bullerup, der ligesom Jeppe paa Bjerget
var halvt tysk, naar han blev fuld, sagde, naar han kom ud al
Købmandsgaarden: »For der Glims væk«, og saa maatte Hestene
rende, hvad de kunde, til de havde rundet Gadekæret i Bullerup,
saa sagde han: »For der Sjok an«.
Hjemad, da kørte man uden om og om saa mange som muligt.
Det var med en vis Foragt, man snakkede om den Mand, der
solgte Havren og købte Piske for Pengene, d. v. s.
kørte med magre, simple Heste. David i Lunden mindedes
med Stolthed hele Ugen igennem, hvor mange han havde pyttet4)
sidste Torvedag. Hjemturen, det var en Begivenhed af Rang, en
festlig Slutning paa en glad Dag. Eller er det maaske bare Tids
afstanden, der gør Begivenhederne dunkle i Omrids og fantastiske
i Størrelse, og som lader Fantasien have frit Løb og foraarsage
de mange Historier, der gaar?
Har de maaske aldrig pareret om Hest og Vogn, hvem der
kunde komme først til et bestemt Vejkryds? Tabte kanske ikke
Munkebomanden den halve Vogn paa Kokkebanken ved
Aa sum, og Dræbymanden kørte uden om ham, idet han —
der før var saa forsagt og beklemt om Hjerte for Hest og Vogn
*) Trav af forskellig Hurtighed. 2) egentlig: hvid Aftegning (Stjerne)
paa et Hestehoved. 3) mere hvidt. 4) køre uden om. »»Pyt«, sagde
Povl til Per; men Per vilde ikke lade sig »pytte««, siger et gammelt
Ordspil.
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— i Overmod raabte: »Det halve tyer, det halve tyer«. Men
Munkebomanden, der var ked af Færden, svarede: »Det tyer«,
saa bandede han, »ad Helvede til, her har du hele Skidtet«.
Kørte kanske ikke Manden i Aasumgaard om Kap med
sine egne Møgvogne fra Odense, saa Møget røg af Vognene?
Han havde givet Karlene strenge Ordrer paa, at de maatte ikke
lade nogen køre uden om, hvem F.......... det end var. Og saa
mente de, at det gjaldt ogsaa Manden, selv om han kom i
Holstenskvogn.
Lejede ikke Poul Nielsen i Holev Stadsmusikken i Odense,
dengang han havde solgt Raps for 600 Dalere og vilde have
Kommers for Pengene og kørte i Spidsen for Markedsvognene
med fuld Musik, som var det et helt Bryllupstog, der drog forbi —?
Sad maaske ikke to gæve Sedenmænd en sen Markedsnat i
en Agestol, der var hoppet af Vognen og stod paa en Grøftekant
ud for Dan sehus el, i den lykkelige Tro, at de kørte med
Sognefogden, og afslog overlegent ethvert Tilbud om anden Be
fordring — ?
Kørte ikke Frederik Weber som en gal Mand efter Holev
med 4—5 Fiskekoner fra Munkebo, som han havde faaet op
at køre, alt imens de skreg og raabte paa at komme af? Det
var ikke den Vej, de skulde. Og af kom de, om end knap som
de havde tænkt det Vognen tørnede mod en Ledpæl og væltede.
En Tid efter kom Weber op at køre med en Mand fra Munkebo,
og nu vilde denne give ham en lille rask Køretur efter Munkebo
som et Tak-for-sidst. Det gik strygende en Tur, men lige paa
en Gang vippede Weber Munkebomanden af Vognen og gled
selv bag af. Saa kunde Hestene rende, hvorhen de vilde.
Maaske er det heller kun en Sensarie, at Ritmesteren paa
Thoruplund kørte galt, en Gang han kom fra Odense med
fire for? Men selv sad han bagi og gren, til Taarerne stod ham
i Øjnene: »Nu render de«, saa bandede han, »løbsk med Dem,
Per Madsen«. Det var hans Kusk og Avlskarl, der hed saadan.
Er det maaske kun en Skrøne, naar der fortælles, at Rit
mesteren og Per Avlskarl tog et Vend op ad Skolegaarden og
red et Par Omgange hen foran Madam Basts Vinduer, hver
Gang de kom sent og drukne fra Odense —?
Kan hænde det bare er Snak, naar der fortælles, at engang
gamle Edvard i Munkebo kom kørende fra Odense med en
ordentlig Hat paa og sad og halvslynede1) paa Vognen, da endte
!) halvsov.
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det med, at Hestene gik lige bus paa Gadeporten, som Karlene
trods given Ordre havde lukket. Men saa kan det ellers nok
være, Edvard blev vaagen. Hestene omkring, tilbage til Nedkørslen og fuld Fart paa, og saa fløj den gamle Port til Siderne
i Stumper og Stykker. Det var vel nok Manden, der kom hjem
fra Odense.
Ja, hvem svarer? Sagnet er nu en Gang lidt fast og meget løst.
Men naar saa først Vognen holdt for Gangdøren igen?
Ak, saa var Brændevinslystigheden henne, det store Mod
glemt. Lige saa prøns1), »vor Far« han var om Morgenen, han
drog af Sted, lige saa hænsløs2) var han om Aftenen, naar han
kom hjem.
Den gamle Skræder i Bul ler up, der som Dreng har siddet
og syet rundt om i mange nordøstfynske Bondehjem og set
mangfoldige Hjemkomster, siger, at her saa han Slægtledet om
Midten af forrige Aarhundrede i sin ynkeligste Tilstand. Halvt
ravende, halvt baaren blev »vor Far« hjulpen ind, og saa maalte
»vor Mor« hjælpe ham af Tøjet igen, alt mens hun sagde Ja
og Naa til al hans fordrukne Snak. —
Men naar de gamle fortæller om Odenseturene, saa tænker
de ikke paa sligt, saa ligger det altsammen i Erindringens gyldne
Glans.

FYNSKE PLANTENAVNE
OG FOLKEMINDER OM PLANTER
af

Axel Lange

HUMLE (Humulus lupulus). Mærkeligt nok har denne for
fynske Haver især i ældre Tid saa karakteristiske Plante næppe
faaet noget særligt fynsk Navn; dog varieres Udtalen af Navnet
Humle noget i Landsdelenes forskellige Egne, saaledes Håmle
(Vestfyn, MK. 1928), ligesom der knytter sig forskellige Beteg
nelser til Plantens Organer. Det vigtigste ved Humlen, nemlig
de koglelignende Hunblomsterstande, hedder Humlekopper,
og Hunplanten hedder da ogsaa hyppigt Koppehumle, lige
som man, naar Humlen er i Blomst, siger »nu kopper Hum
len«; andetsteds siges det, at den borrer (FH. 1928 S. 66). Han
planten kaldes Frøhumle (Ore, FL. 1929), og paa Sydfyn Vild
9 knejsende.

2) slatten og leddeløs.
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Humle. Den fleraarige Rodkrone, hvorfra Skudene skyder frem, er
Håmmelhove(MK. 1928), og de korte, tynde Stænger, der stundom
sættes som Ledestænger til unge, spæde Skud i Humlehaven,
kaldes Rogge eller Rokke (Nordfyn, JAHB. 1843 S. 224). Ran
kerne kaldes Humleru s m er (Fyns Stifts patriot. Selsk. Landbr.
Tid. 1889 S. 182) eller blot Rus mer (FF. 1894 S. 81), Rosmer
(Espe og Skaarup, HCF. 1929), Runne (Frørup) eller Russe
(HJT. 1867 S. 110). Humlerankerne kan efter Afhøstningen af
Humlekopperne komme til Nytte paa forskellig Vis, saaledes til
at dække Kartoffelkuler med (Ore, FL. 1929) og til at sno Reb
af, hertil brugtes navnlig Rankernes tykkere Del (Oecon. Correspondent III 1819 S. 143 — 144). Paa det her anførte Sted gives
en ret indgaaende Skildring af, hvorledes man tildanner saadanne Reb. Først frigøres Rankerne fra Stængerne, og Toppen
afskæres, thi kun Stænglernes nedre Del er anvendelig. Efter
et Par Dages Forløb afskæres de en Tørvejrsdag fra Roden,
renses for Blade o. 1., saa at de bliver jævne, samles i Bundter,
som ombindes, for at Rankerne ikke skal speges, og ophænges
derpaa under Hanebjælkerne for ret at tørres; senere henlægges
de paa Loftet, indtil de skal bruges. Naar man vil tildanne et
Reb, skal Rankerne lægges i Vand i 24 Timer, og derpaa spindes
de 4—6 eller flere sammen efter den Tykkelse, Rebet skal have;
naar en Ranke slipper op, stikkes en anden ind i Fletningen.
Rebene kan anvendes til Tøjr og er i fugtigt Vejr varigere end
andre Reb; i tørt Vej maa de daglig fugtes, da de ellers let vil
briste. I 1819 interesserede man sig i England for denne An
vendelse af Humleranker, men Metoden var allerede den Gang
længst kendt og brugt paa Fyn. I Jylland har man endog brugt
at behandle Humlen som Hør og har vævet Lærred af Garnet
(FT. 10,7.29). En saadan Anvendelse af Humlen maa dog hen
føres under Begrebet Bifortjeneste. Hovedformaalet med Humle
dyrkningen var jo at vinde »Humlekopperne«, der paa Grund
af deres Indhold af Bitterstoffet Lup ulin har saa udbredt An
vendelse i Ølfabrikationen. Humleavlen var i gamle Dage af
stor økonomisk Betydning for fynske Jordbrugere, og Talemaader saavel som Krøniker vedrørende Humleavl og Humle
handel var meget talrige. Nogle Humlekopper blev fingerlange
og havde smaa Totter Løvblade i Spidsen, disse Kopper kaldtes
Skæggemænd (Ore, FL. 1929) og gav den bedste Humle. Naar
Humlehandleren ellers rigtig skulde rose sin Vare for Koppernes
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Størrelse, sagde han, det var »Kopper som Gouselorte« (PeL.
1929). Handelsvaren blev gerne fyldt i store Sække, og Indhol
det stampedes meget haardt sammen, saaledes at der ikke var
Plads til noget mere. Man har maaske med Talemaaden: »Med
List og med Lempe kan man faa et Æg i en Humlesæk« halt
denne Behandlingsmaade for Øje (FL. 1929). Hvis Humlen var
blevet tørret for stærkt paa Køllen, kunde Salgsvaren let komme
til at smuldre, saa at de jydske Købere kunde faa Anledning
til at sige: »Hva æ de få noi Gras?« (FL. 1929). Salgsvaren
Humle blev ofte i tidligere Tider forfalsket ved Indblanding af
gammel, brugt Humle, som kaldtes Brumme (Nordfyn, JAHB.
1843 S. 224); det gjaldt derfor om, at Køberen var paa sin Post;
Sælgeren paa sin Side var ivrig for at rose sin Vare, hvad enten
denne nu var slet eller i Virkeligheden var god. Naar Fynboen
saa i lidt for høje Toner roste Humlen, lod Jyden ham sige:
»Det er gode fynske Humle, min Kone har brygget med dem
en to-tre Gange«, eller: »»Det er pinedød god Humle«, sa’e den
fynske Humlekræmmer, »for min Kone har allerede brygget paa
dem et Par Gange««. Videre fortælles: De fynske Humlekræm
mere siger: »Når De tager en håndfuld humle og gnider min
brune hoppe i panden og så går hen og letter ved halen, kan
De lugte, det er gået igjennem den« (ETK. 1890 S. 488). Det
hedder ogsaa: »Han er lige så klar og ren som Fynskens hest,
når man gnider den om munden med humle, lugter den straks
af humle ved bagen« (ETK. 1890 S. 487). En kendt Talemaade
om Humle lyder paa Fyn: »»Der har vi Humlen«, sagde Ka’
Gjærens, hun spyttede i Øllet«, eller: »»Nu kommer Humlen«,
sagde Per Brak, han sk.. i Urten« (FFMJ.). Endnu maa tilføjes,
at Humle er bleven anvendt som Folkemedicin. The, kogt paa
Humle, anses endnu som et godt Middel imod Gigt, og mod
Tandpine kunde den anvendes saaledes: Humlen lagdes i en
lille Pose, som ophededes stærkt og lagdes paa den Kind, hvor
den syge Tand sad (Revs-Vindinge, KN. 1929). Om Hjemme
brygning paa Fyn se FH. 1928 S. 66 ff., 187 f. og FH. 1929 S. 46 f.
HUNDEPERSILLE, se persille.
HUNDETUNGE (Cynoglossum officinale): Hundeurter (Ærø,
ER. 1866 — 78).
(Fortsættes.)
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AASTRUP BYLAV
AF FØRSTELÆRER V. WURDEN PEDERSEN

vel i alle Sogne var der i Aastrup et Bylav, spm dan
nedes af Sognets 27 Bønder. Før Udskiftningen, der fandt
Sted i Tiden 1822—29, holdt Lavet sine Møder paa Stævne
pladsen ved Kirkegaardens Østhegn, som gav et godt Læ for
Vestenvinden. Der var 27 Sten paa Pladsen; men de er nu for
svundne og Pladsen fornedret til Affaldsplads for Kirkegaarden.
Stævnepladsen kaldes undertiden Plantebedet, fordi Byens
Koner benyttede den til Dyrkning af Udplantningsplanter, f. Eks.
Kaal. Hver Kone havde sit lille Bed.
Efter Udflytningen holdtes Møderne omkring i Gaardene.
Oldermandshvervet (Formandshvervet) gik paa Omgang blandt
Bønderne og bestredes 1 Aar ad Gangen. 1. Maj var Skiftedag,
og det var en Festdag for dem; thi da skulde man samles hos
den ny Oldermand, hos hvem alle Møderne holdtes i det kom
mende Aar. Dette Aar var til liden Glæde for Oldermandens
Hustru. 1 denne Anledning blev Storstuen ryddet for alle de
store Skabe og Kister, som ellers havde deres Plads der, men
som nu maatte stuves sammen i de andre Stuer. Kun det lange
Bord og dito Bænke forblev paa.Plads; thi her skulde Mændene
bænke sig med Oldermanden for Bordenden. I Parentes be
mærkes, at saa længe Sognefoged Rasmus Nielsen1) levede,
nød han — som primus inter pares — dog den Ære at sidde
for Bordenden.
1. Maj hen paa Eftermiddagen indfandt sig altsaa hos den
ny Oldermand alle Bønderne. Denne Dag gav han Tiltrædel
sesgilde, der bestod af Smørrebrød samt enhver Oldermands ob
ligate Traktement: 2 Kander Brændevin, Vg Tønde 01 samt Røg
tobak. Til Aarets øvrige Møder medbragte hver Mand sin Mel
lemmad. Naar de 2 Kander Brændevin var drukket, sagde
Oldermanden til, og hvad mere der blev drukket af den Vare,
skulde de betale. Han havde nemlig i Oldermandsaaret Ret til
at sælge Brændevin til Byens Folk i al Almindelighed.
Ved Møderne tog man ikke hygiejniske Hensyn. Min Nabo
kone har fortalt mig, at hendes Moder var meget ked af det
Selskab. »Di spytte å rydde Piwe u øwer det hiel, så da su
fale u ætter dem«, sagde hun.
om

S

l) Se FH. Febr. 1929, »Den gamle Sognefoged i Aastrup«.
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Møderne kunde ofte trække ud til sent paa Aftenen. Det
kunde jo ogsaa hænde, at en og anden blev saa medtaget, at
han maatte køres hjem. Saaledes hændte det engang, at en be
svimede. Hefter nogen Tumlen med ham fik man ham paa en
Vogn og kørte ham hjem. Da han havde været lidt i frisk Luft,
kom han til Hægterne igen. Det kunde naturligvis heller ikke
undgaas, at Luften, selv i en Storstue, blev sløvende, naar 27
Mand spiste, drak og røg Tobak i henimod en halv Snes Timer.
Vinduerne lukkede man jo ikke gerne op i de Dage; man skulde
nok vogte sig for Træk og Fugtighed i Huset.
Oldermanden skulde være Fodervært for Byens eneste Orne.
Derfor medbragte hver Bonde paa Majdag 2 Skpr. Byg in natura
til Ornefodei for sit Vedkommende. Senere blev Byggen erstat
tet med Penge, da det var nemmere. For 2 Skpr. Byg maatte
hver Mand føre een So til Orne; holdtes flere Søer, skulde der
betales mere Byg. — Om her ogsaa har været en Bytyr, har
jeg ikke kunnet faa oplyst, men Øst for Æskemosehave ligger
en Strandeng, som kaldes Tyremaalene. Dette Navn kan maaske
nok lede Tanken hen paa Bytyren.
Oldermandshvervet gik paa Omgang i en bestemt Bækkefølge,
idet det fulgte de Numre, Lodderne fik ved Udskiftningen 1822.
Nr. 1 er den første Gaard Syd for Hovmarken. Den hedder
Lindely og ejes af Søren Rasmussen, som dog kun har
Halvdelen af Gaard Nr. 1. Gaard Nr. 27 hedder Mosehavegaard, Sognets nordvestligste Gaard, hvis nuværende Ejer og
saa hedder Søren Rasm ussen, men som nævnes ved et gam
melt Tilnavn Kusk.
Lavets Opgaver var mange: Man drøftede Saaning, Høst,
Salg af Vejgræs, Indkøb af Tjære o. s. fr.
Den Dag, Vejgræsset solgtes, indfandt Køberne, vel mest de
jordløse Husmænd, sig i Oldermandens Gaard. Den Lavsmand,
der havde det bedste Snakketøj, blev udset til at opraabe Vej
stykkerne.
To af de »vittigste« Lavsmænd blev en Foraarsdag sendt til
Faaborg for at købe en Tønde Tjære, som saa uddeltes i mindre
Portioner efter hvers Behov. Denne Uddeling foregik paa Stævne
pladsen.
Hegnssyn foreloges ogsaa af Lavet. Man prøvede Hegnets
Holdbarhed derved, at Oldermanden prøvede at kaste sin Hat
igennem det. Kunde han det, var Hegnet kassabelt, og Ejeren
skulde bøde 1 Kande Brændevin derfor.
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Lavets Forhandlinger gik utvivlsomt ofte glat. Saa længe
førnævnte Rasmus Nielsen var med, lød det gerne fra de andre:
»Hva mæjn du, Såwnfåwe?« — »Je mæjn pinte . . .« og saa
sagde han sin Mening, hvorpaa de andre faldt ind: »Ja, det
mæjn je åsse«. Saa var den Sag klar!
Men det traf sig jo nu og da, at man ikke var enige, og saa
foretoges der Afstemning, hvilket skete ved Hjælp af Terninger
og en Stemmekasse, som ses paa nedenstaaende Billede. Kassen,
som for et Par Aar siden
er fundet i et Huggehus, er
nu pudset op og har sin
Plads i Forsamlingshuset.
Afstemningen foregik paa
den Maade, at hver fik sin
Terning, som han tog i sin
Haand, som han stak ind
ad det runde Hul i For
siden, hvorpaa han lod den
falde ned i Ja- eller Nej
skuffen. Oldermanden op
gjorde Antallet af Ja- og
Nejstemmer. Det var en
nem Form for hemmelig
Afstemning.
Bysens Horn —ja, her
i Aastrup var der to Horn,
Aastrup By la vs Stemmekasse.
og de er til endnu, et stort
Ovenpaa ligger foruden Hornet nogle af
og smukt Horn og et lille
Stemmeterningerne.
og uanseligt. Paa Billedet
ses kun det lille, da jeg først for nogle Dage siden har fundet
det store. Dette skal tidligere have været prydet med et smukt
Metalmundstykke. Dette Horn følger nu en af vore Brand
fogeder. Naar Hornet lød i den gamle By, spurgte Folk: »Hva
tyder det Tuie?« og »Tudemanden« svarede: »Mæ(nd)jene ska
samles i Smeen«. Det var dog kun Smaating, man drøftede i
Smedjen.
Da Gaardene efter Udskiftningen saa at sige var spredt for
alle Vinde — Aastrup regnes af Sø kilde for det bedst udskif
tede Sogn i Danmark — mistede Hornet sin Betydning. Nu
blev der indkaldt til Lavsmøde ved en Seddel, hvorpaa der stod:
»Bedes sendt fra Mand til Mand«.
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Lavsinstitutionen tabte jo efterhaanden sin Betydning med
de ændrede Samfundsforhold. Møderne fortsattes dog lige til
sidste Aarhundredskifte; men efter som de gamle døde, blev
Kredsen mindre og gik over til almindelig Selskabelighed, og
de standsede helt, da Omgangen var til Ende, vistnok i 1903.

GAMLE SANDSAGER
TO GAMLE BØNNER

I.
Voks, du lille Plante, frem,
voks og bliv en kristen Lem.
Jesus selv har dannet dig
til at arve Himmerig.
II.
Jomfru Marie hun sad med Bogen i sin Haand
og sagde: »Gud ske Lov for 01 og Brød!«
Naar Døren er lukket, og Lyset er slukket,
saa har jeg min Jesum mig lukket.
Saa tager jeg Jesum i min Favn
og sover i Guds velsignede Navn.
Amen.

Disse Bønner, der er meddelt af Sognefoged Rs. Dalgaards
Enke Marie, Krarup, (f. 1858), blev i hendes Barndom og
Ungdom brugt i hendes Hjem i Krarup. Den sidste maa, efter
hvad Dr. phil. F. Ohrt udtaler, opfattes som en Sammenkæd
ning af Brudstykker af Bønner. Første Linie genfindes i andre
Optegnelser i Formen: »Mari Jomfru sad og sang, Bogen havde
hun i sin Hånd« (se F. Ohrt: Gamle danske Folkebønner S. 25
ff.). Der finder vi Jomfru Marie med sit Psalter og syngende.
I den her meddelte Form med den besynderlige Sammenknyt
ning af Bønnestumper kan »og sagde« tænkes indsat som Over
gangsled til det efterfølgende. Femte Linie, der vel maa forstaas: »saa har jeg min Jesum ind til mig lukket«, træder lier
i Stedet for det mindre fromme: »saa er den glemt, som ude
er lukket«.
Læsere, der kender andre gamle Bønner, bedes optegne dem
til FH.
H. C. F.

FORAN AARSSKIFTET
ed Afslutningen af 2. Aargang ønsker jeg at udtale en Tak til alle dem,
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der har støttet Fynsk Hjemstavn i det forløbne Aar, især de Forfattere,
Folkemindeoptegnere og Kunstnere, der har sendt Maanedsskriftet Stof, de
Blade, der velvilligt har omtalt det, samt alle trofaste Holdere.
Udgivelsen har ikke kunnet gennemføres uden et mindre Underskud. Jeg
beder indtrængende de Holdere, der skylder for et eller flere Kvartaler, om
at indbetale Beløbet. Efter Udsendelsen af dette Hæfte vil der til
dem, der skylder for flere Kvartaler, blive sendt Opkrævning
paa Beløbet med Tillæg af Opkrævningsporto.
Jeg beder Læserne støtte Fynsk Hjemstavn ved at virke for dets Udbre
delse og deltage i Indsamlingsarbejdet. Hver ny Holder betyder en
Støtte for Maanedsskriftet og er medtilatforlængedetsLevetid. Og hver ny Holder kan blive en Medarbejder i Indsam
lingsarbejdet. Som en ringe Paaskønnelse godskriver jeg Holderne et
Kvartals Abonnement for hver ny Holder, de indmelder.
Brug de lange Aftener, der nu er inde, til at optegne, hvad De selv husker
af Folkeminder, eller hvad De kan faa de ældre til at fortælle, og send det
til Fynsk Hjemstavn. Besvarelser af de stillede Spørgsmaal, Tilføjelser eller
Rettelser til de meddelte Bidrag samt Optegnelser om alle Emner, der hører
hjemme i Fynsk Hjemstavn, modtages med megen Taknemmelighed.
Tænk paa, at hvad der i dette Aar kan optegnes, maaske næste
Aar er glemt eller gaaet i Graven med gamle Mennesker! Lad det
da ikke blive for sent!
H. C. FRYDENDAHL.

SPØRGSMAAL
HYLD, HÆG OG KARTOFLER

Fynsk Hjemstavns Læsere bedes venligst meddele mig, hvad De
kender af Ræmser, Ordsprog, Talemaader, Overtro o. lign, om Hyld.
Som Navn for Hæg angives fra Jylland og Fyn i ældre Tid Dros
sel og Dråssel. Jeg kunde ønske at vide:
1) Kendes Navnet endnu?
2) Kendes lignende Navne, f. Eks. Trøssel, Drøssel, Trossel o. s.v.?
3) Er der andre Planter, som har lignende Navne, og da hvilke?
Endvidere: Kender man paa Fyn Kap æter som Navn paa Kar
tofler?
AXEL LANGE,
Botanisk Have, København K.
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