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RETTELSE.
I Billedfortegnelsen til Aargang 1934 skal S. V udgaa: Valerius, V.

Valdemar Bendixen:

Harnbjerg gennem Tiden.
Med Tegninger af Frode Bendixen.
Gdr. Valdemar Bendixen, der vil være Læserne fordelagtigt bekendt
fra Bidrag i Fynsk Hjemstavn, har i et lille Hæfte beskrevet den interessante
Bakke Harnbjærg, der ligger ved hans Hjem i Humle. Han og Sønnen
Frode Bendixen, der begge hører til den langelandske Arkæolog Jens
Winthers bedste Medhjælpere, har været med til at fremdrage mange værdi
fulde Oldtidsfund paa Harnbjærg. Om dette og andet fortælles der i Hæftet,
der faas hos Forf. (Bakkehus, Humble) for 85 Øre. I 1930 opførte Bendixen
paa Harnbjærg et Ungdomsherberg, og det er navnlig af Hensyn til dettes
mange Gæster, at Skriftet er fremkommet. Det er et smukt Vidnesbyrd om
Kærlighed til det sagnomspundne historiske Sted og til den Opgave, der med
Vandreherberget, Hamborg, er taget op.
H. C. F.

Edvin Frandsen:

En fynsk Buket.
En fordringsløs lille Samling af helt pæne Digte i net og prunkløst Udstyr.
Forf.s Forlag, Hesselager.
H. C. F.
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Niels Lindberg: Ved Kerteminde Kyst.

MINDERNES 0 FYN
AF OLAF GYNT

oer vidt vi om Verden paa flakkende Færd,
det skete kan hænde en Kvæld-------—
maaske i Chikago i lygtekoldt Skær,
maaske nær et Verdenshavs Væld — — —
der steg for vort inderste Øje en 0
saa grøn som i gryende Old,
med Lærker og Tø
og duftende Hø
og Kornet med gyldneste Fold.

F

Da duggedes Øjet, og Sjælen blev varm,
mens Sorger og Kulde blev glemt;
der bæres dog stadig i Bølgernes Karm
en Solø for Minder og Skæmt!
Der dukker dog stadig af Dagenes Dis
en Barndommens blaanende Kyst
i Julisød Bris
med Fred til Forlis
og Lykke til blødende Dyst.
Der bagest i Tankernes mylrende Flok,
som ofte kan løbe sig ør,
der ligger en Solø i dyreste Dok,
og aldrig dens Dejlighed dør.
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Den nynner med Moders velsignede Røst,
naar Brændingen haardt bryder paa.
Den hvisker os Trøst,
naar Sorgen har Høst.
Den lyser i Dagene graa!

Der mørkner jo stadig den frodige Muld,
hvor Slægten har styret sin Plov.
End ler imod Vaar Anemonernes Kuld
som Alfer i Barndommens Skov.
Paa Kysten er hundrede brogede Sten —-----med dem kan jeg atter slaa Smut!
Spandt Aarenes Ten —-----en sølvergraa en
vil stunde til Øen tilslut!
Ja, gammel og kroget jeg søger hvert Sted,
hvor Borge jeg bygged som Barn — — —
jeg vandrer i Skovenes susende Fred
og snuser til Fiskernes Garn!
Jeg genkender Duften i Barndommens By
af Tjære og skvulpende Tang.
Bag Murenes Ly
da lever de ny.
Men alt har dog Pust af »engang«.
Fyn, gav du mig Foraarets levende Hegn
og Jollen i sommerlun Kvæld
og Venskabets Under og Høstnattens Regn — dog dyrest er Mindernes Væld.
De følger mig tyst som et værnende Sus
af Svaner paa Evigheds Træk.
Gaar meget i Grus —------med Minder i Hus
min Rigdom dog ranes ej væk!

Fynshovedes stolte Kontur gød sit Staal
i Viljen blandt Storbyens Pjat.
Det muntred paa Vejen mod højeste Maal
at mindes hvert fuglefyldt Krat.
Fyn skænked mig Kysternes kølige Sand
og Markernes modnede Korn — — —
men dybest som Mand
dog takke jeg kan
for Mindet, for Dage tilforn.
Skal meget jeg prøve paa Livsfærden frem
i Braadsø af Sorg eller Savn —-----mig varmer dog stadig mit tidligste Hjem
og Faders velsignede Navn.
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Det skete er ikke for evigt forbi,
men danner en Ringmur af Tro
om Tanke og Sti,
saa »jeg« bliver »vi«,
naar Hjærtet maa trygle om Ro!
Jeg takker dig, Fyn, for hver Gæstfriheds Stund
med Gammen i kæreste Lag,
for bølgende Udsyn fra Bankernes Rund
til Vige og straatækket Tag!
Mest takker jeg dog, at du dybest i alt
med Mindernes trofaste Røst
mit Hjærte har kaldt
med Sødme og Salt,
Erindringens brogede Høst!
End venter de blomstrende Haver ved Vaar
at huse en drømmende Dreng.
End mindes en Sol vel mit hørblonde Haar.
End redes mig blødeste Eng.
Jeg kender et Sted ved den ensomme Klint
og Bølgernes smeltede Malm — — —
trods stiveste Flint
dog lifligt og lindt
det venter med susende Halm!

FRA RASMUS RASKS FØRSTE STUDENTERAAR
ved

Hans

H.

Fcssing

Rasmus Rask i 1808 blev student fra Odense Katedral
skole og drog til København for at studere, medbragte
han dels 70 rdl., der var oplagspenge av de stipendier, han i sin
skoletid havde faaet, dels 120 rdl., som var en del av hans
mødrenearv, og for dette beløb har han kunnet leve ca. et aar
i København. Allerede i sit rusaar fik han lidt arbejde for
Rasmus Nyer up, hurtigt fik han kommunitetsstipendium og
kom paa regensen, og senere blev han desuden understøttet av
den fynske mæcen Johan Bülow paa Sanderumgaard, men
i sommeren 1809 kneb det alligevel for ham. Regensen havde
lian endnu ikke faaet, og den herskende dyrtid under krigen med
englænderne gjorde hans penge smaa, og han søgte derfor gen
nem nedenstaaende ansøgning at opnaa biskop Hans Mich ei
sens legat for dimissi fra Odense, der studerede theologi eller
filologi. Legatet, der siden 1638 er blevet uddelt først av legat
a

D

4
stifterens efterkommere, senere av biskoppen over Fyns stift,
uddeltes med tre aarlige portioner paa 15 rdl., og det kunde
nydes tre aar i træk.
Rask begyndte at studere theologi, skønt han havde alvorlig
religiøs tvivl og sikkert ikke følte sig i overensstemmelse med
kirkens lære. Grunden til hans valg av studium var vel nok,
at theologien var det brødstudium, der bragte ham nærmest i
kontakt med sprogvidenskaben, som han efterhaanden ganske
helligede sig. Ansøgningen synes dog at vise, at han paa dette
tidspunkt endnu tænkte sig at tage theologisk embedsexamen,
selvom brevet er holdt i almindelige og nøgterne udtryk. Den
blev sendt til biskop Peder Hansen (1746—1810) og lyder
saaledes:
Ærbødigst P. Mern.
Efter at have tilendebragt de tvende første akademiske Prøver,
og begyndt med Iver at forberede mig til theologisk Embeds
eksamen, som fordrer en mere udeelt Anstrængelse og større Tids
opofrelse; finder jeg mig sat i en betydelig Trang til Understøt
telse, hvilken Tidernes nuværende Omstændigheder endnu for
øger anseelig, og gjør mere følelig. Jeg vover derfor herved at
henvende mig til Deres Højærværdighed om ikke Hans Michelsens Stipendium for de fra Odense Skole dimitterede, kunde
forundes mig.
Mine Karakterer til første Eksamen vare: Geometri Fransk
og Stil godt, filosofisk Historie Naturhistorie Aritmetik Historie
Tysk Latin Græsk Hebraisk meget godt. Religion Fysik Geografi
og dansk Stil udmærket godt; Til anden Eksamen følgende:
Filosofi Moral Mathematik Astronomi Fysik Latin Græsk Hebraisk
laudabilis Historie laudabil. p. c. At jeg for nærværende Tid for
bereder mig til Embedseksam (sic) kunne Professorernes vedlagte
Attester udvise.
Kjøbenhavn den 9 Juni 1809.

Ærbødigst
R. K. Rask.

Eksamenskaraktererne synes ikke at pege i retning av sær
lige evner for sprogene, især ikke, da den stil, for hvilken Rask
fik godt, var latinsk stil, mens hans allerede i skolen levende
interesse for historie avspejler sig i udmærkelsen.
De tre flidsattester, som Rask vedlægger sin ansøgning, inde
holder en kraftig anerkendelse av hans flid, saa noget maa Rask
jo have gjort ved det theologiske studium. I en senere tid blev
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disse flidsattester nærmest berygtede, idet de udstedtes over en
lav sko, uden at professorerne havde noget virkeligt kendskab
til de studenter, til hvem de gav attesterne, men paa Rasks tid
havde de endnu nogen reel værdi, og i hvert fald den ene av
dem er saa personlig i sin form, at den maa forudsætte et vir
keligt kendskab til Rask.
De lyder saaledes:
Hr. Stud. Theol: Rasmus Christian Rask bivaaner med ud
mærket Flid mine Forelæsninger over den kristelige Apologetik.
Kiøb: d: 9 Juni 1809.

P. E. Müller.

At Studiosus Theologiæ Hr. Rasmus Christian Rask saavel af
mine exegetiske Forelæsninger over N. T., dem han med uafbrudt
Opmærksomhed bivaaner, som hans øvrige Studier og Forhold
er mig bekiendt, som en Person, af hvis Flid, Kundskaber og
Retskaffenhed Fædrelandet kan love sig en meget duelig Mand;
— dette bevidnes med største Fornøjelse af
Khn. d. 10 Jun. 1809.

B. Thorlacius.

At Studiosus Theologiæ, Hr. R: Chr: Rask, som i tiere Hen
seender er mig fordeelagtigen bekiendt, siden dette Semesters
Begyndelse flittigen har bivaanet mine Forelæsninger saavel over
Kirkehistorien som over Psalmerne, bliver herved med Fornøyelse bevidnet.
Kjøbenhavn, den 10. Juni 1809.

J. Møller.

Udstederen av den første attest er den udmærkede historiker
og sprogmand Peter Erasmus Müller, med hvem Rask
kunde dele interessen for sagaerne, men han var ikke nogen
betydelig theolog, og den kristelige »forsvarslære« kan næppe
have interesseret den ikke-troende Rask synderlig.
Naar den smukkeste erklæring er udstedt av Børge Riisbrigh Thorlacius (1775—1829) er det kun naturligt, da han
egentlig var filolog og havde været medudgiver av en udgave
av Snorres Heimskringla, og her var et punkt, hvor ogsaa
han nok kunde mødes med Rask. Han har sikkert været nok
saa interesseret i Rasks »øvrige Studier«, som i hans theologiske, og hans udtalelse om Rasks retskaffenhed maa være
baseret paa et personligt kendskab.
Den tredje professor var Jens Møller (1779—1833), der
ligeledes var av størst betydning udenfor sit fag, idet han var
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en flittig historiker. Naar baade han og Thoriacius taler om,
at de kender Rask fra andre sider end som theologisk student,
kan det tænkes, at de har hørt om ham gennem deres collega
Rasmus Nyerup, der hele sit liv var Rask en udmærket ven.
Trods deres ret almindelige vendinger giver disse aktstykker
dog et lille bidrag til vor forstaaelse av Rask og kan derfor
nok fortjene at drages frem i dagslyset.
Ansøgningen med bilag findes i Fyns bispearkiv. Legatprotokollen,
der endnu existerede i 1842, synes nu forsvundet, og det kan derfor ikke
ses, om Rask fik legatet, men da de næste ansøgninger om det, som er
bevaret, stammer fra 1812, kan man maaske gaa ud fra, at han har haft
det i denne treaarige periode.

AFTENBØNNER BRUGTE PAA SYDLANGELAND
FOR 60 AAR SIDEN
ved

Ghr. Steffensen

SOGNEPRÆST 1 TRYGGELEV-FODSIÆTTE 1923-1933.

Dag i 1932, da jeg var inde hos Snedker Johansens i Tryg
gelev paa Langeland, fortalte Fruen mig, at hendes Olde
mor, Husmand R. Carstensens Enke, Maren, f. Christen
sen, i Oure, Fodslette Sogn, som døde i 1890, 90 Aar gi., om
Aftenen efter at have bedt sit Fadervor ogsaa fremsagde andre Ord,
der var tænkte som Bønner, selv om de ikke havde Bønnens Form.
Fru Johansen var, da Oldemoderen døde, 8 Aar, men da de
Bønner blev gentaget Aften efter Aften af den gamle, var de gaaet
saaledes ind i Barnets Bevidsthed, at de 40 Aar efter stod tydeligt
for hende i det hele og store. Af een af Bønnerne var der dog
et Par Linier lige i Begyndelsen, hvis Ordlyd ikke vilde komme
frem, hvorfor hun bad mig om at meddele hende denne. En
Ting vidste hun bestemt om de Linier, nemlig at de handlede
om Engle, thi hun kunde tydelig huske, at en Jul, da hun som
Barn var paa Lykkesholm, hvor Forpagter Chr. Andersen
samlede alle Husfolkenes, Præstens og fleres Børn til Juletræ,
havde hun, da Børnene tog hinanden i Haand for at gaa om
kring Træet, tænkt: det er akkurat, som Englene gør det i Olde
mors Aftenbøn. Det af Bønnen, hun kunde huske ordret, citerede
hun samt angav, hvor de to Linier, der ikke vilde komme, skulde
sættes ind. Jeg maatte vedgaa min totale Uvidenhed i denne Sag,
men udtrykte min Beredvillighed til at se at opspore det reste
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rende; for en ikke ringe Del, fordi jeg ogsaa selv gerne vilde
kende Bønnen i sin Helhed. Med det erindrede opskrevet gik
jeg saa paa Opdagelsesrejse til de gamle i Tryggelev-Fodslette Sogne, som jeg vidste kendte Sæd og Skik i svunden Tid,
og det andet Sled, hvor jeg kom ind, fik jeg ogsaa Held med
mig. Det var hos Skomager Iversens Hustru, Caroline, f.
Feldtmann, i Fodslette, født i Simmerbølle 1859. Straks,
da jeg læste Ordene op, sagde hun: det bad min Bedstemor hver
Aften, og hun sagde:
Der staar et Træ i Paradis.
Lige saa mange Smaagrene, der er paa det,
lige saa mange Engle skal for min Seng staa;
2 ved mit Hoved,
2 ved mine Fødder,
2 skal mig opvække,
2 skal mig nedlægge,
2 skal mig bære i Abrahams Skød.

Triumferende og ikke lidt vigtig kom jeg et Par Dage efter til
Fru Johansen med min nyerhvervede Visdom, men stor blev
Skuffelsen, thi den blev pure kasseret, Ordene havde lydt helt ander
ledes i Oldemors Bøn. Paa min videre Forsken kom jeg saa til
Gaardejer Jac. Nielsens Enke paa Østerskov, Tryggelev
Sogn; hun havde som lille Barn været hos sin Moders Faster,
Karen Hansdatter, der var født 1808 i Illebølle og døde 1885
i samme By, og havde lært Bønnen i samme Form, som den,
hvori jeg havde faaet den i Fodslette, da hun var 6 Aar gi.;
kun havde hun som tredie Linie lært:
skal Guds Engle omkring mig staa.

Heller ikke der fandt jeg altsaa den Form, jeg var ude at
søge efter, men jeg opdagede, at den Bøn i ældre Tid havde været
meget udbredt paa Sydlangeland.
Imidlertid var den pludselig gaaet op for Fru Johansens
Søster, som er gift med Skræddermester Jørgensen, Fod
slette, og her er den:
Der staar et Træ i Paradis;
Toppen naar til Himmerigs,
saa mange Smaagrene, som dér er paa,
saa mange Gudsengle skal for min Seng staa,
2 ved min højre Side,
2 ved min venstre Side,
2 skal os nedlægge,
2 skal os opvække,
og 2 skal følge vor Sjæl til Himmeriges Rige.

8
Omtrent samtidig havde jeg af andre Grunde købt en Bog,
der indeholdt Referater af Foredrag, holdt i Luxembourg 1929
under det 5te internationale Kursus for Religionsethnologi, og
der stod, at en af Foredragsholderne efter at have citeret en Bøn
fra Egnen om Amiens, sagde: »meget smukkere er en Aftenbøn,
som jeg nu gengiver i den oprindeligere Form paa hollandsk og
i en stærkt ændret fransk Form. Den er udbredt over hele Vestevropa og er allerede optegnet i en Samling fra det 15de Aarhundrede som en gammel Bøn. I den hollandske Form lyder
den, som følger:
’s Avends, als ik slapen ga,
volgen mij veertien engeltjens na,
twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeteind,
twee aan mijn linkerzij,
twee aan mijn rechterzij,
twee, die mij dekken,
twee, die mij wekken,
twee die mij wijzen
naar’s hemels paradijzen.

Og i den franske Form:
Om Aftenen, naar jeg gaar hen at sove,
finder jeg tre Engle liggende ved (å) min Seng,
en ved mine Fødder, 2 ved Hovedgærdet,
den gode Jomfru Marie midt imellem,
som siger til mig,
at jeg skal ligge der
og ikke tvivle paa,
at den gode Gud er min Fader,
den gode Jomfru er min Moder,
de 3 Apostle (apotres) mine Brødre,
de 3 Jomfruer mine Søstre.«

Heraf ses, at den danske Form paa det nærmeste er ligesom
den hollandske og altsaa ligesom den den oprindelige.

R. Carstensens Enke sagde hver Aften ogsaa følgende Ord:
Her gaar et Baand om dette Hus.
Hvem har bundet dette Baand ?
Det har Jomfru Maria med Bogen i Haand,
med Jesus paa sit Knæ.
Her maa ej Ild i Huset gaa,
her maa ej Tyv for Døren staa,
for Jesus er herinde.

Karetmager Christoffersen seniors Hustru i Tryggelev
kunde straks, da jeg læste dette op for hende, huske, at hendes
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Bedstemor, Rasmus Pibers Enke, der døde 72 Aar gi. i Nør
balle 1863, ogsaa bad saaledes hver Aften. Selv var hun 6 Aar
gi., da Bedstemoderen døde. Bedstefaderens Tilnavn hidrørte fra,
at han i Konfirmationsalderen tilligemed tre andre Drenge blev
udtaget til at være Spillemænd ved Landeværnet paa Sydlange
land. Han lærte at blæse Klarinet i Skrøbe lev.

Fru Nielsen paa Østerskov fortalte mig endvidere, at hendes
Moders Faster foruden Fadervor og »Der staar et Træ i Paradis«
ogsaa hver Aften bad:
Naar Døren er lukt,
og Lyset er slukt,
og Jesus er herinde,
saa ta’r vi Jesus i vor Favn
og sover sødt i Jesu Navn,

og den kendte to andre gamle i Sognene ogsaa fra deres Barndom.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved f

Evald Tang Kbistensen

FHj. 1929—32 er efter afdøde Evald Tang Kristensens Ud
skrifter udgivet en Række af Vedel Simonsens Optegnelser fra
Svenskekrigen, nemlig Optegnelserne fra S ven borg Amt. Hermed
paabegyndes Udgivelsen af Optegnelserne fra Odense Amt, der udgør
den største Del af Samlingen. Medens jeg selv havde ordnet Stoffet for
Svenborg Amts Vedkommende, er dette Arbejde for Odense Amts Ved
kommende udført af E. T. Kristensens Søn Joh s. E. Tang Kristensen,
Assistent i Dansk Folkemindesamling, København. I øvrigt kan der hen
vises til de indledende Bemærkninger i FHj. 1929 S. 41.
H. C. F.

I

ODENSE

Sagnet fortæller, at Carl Gustav selv var indkvarteret i
Kjøbmand Nissens Gaard paa Oveigade i Odense.
Odense, 29/3 29.

S. Hempel.
BOGENSE

I Bogense Kjøbstads Raadstueprotokol for Aaret 1662 pag. 16
findes en Sag at være anlagt af en Jørgen Christensen paa
Rosenholm i Jylland imod Borger Jep Pedersen her af
Byen, hvortil Anledningen var, at i Aaret 1657 ved Mortensdags
Tider indsatte Jørgen Christensen en Kiste, hvori var en
Del Klæder og Gods, til Jep Pedersen for der at gjemmes for

10
Fjenden, og da han i Aaret 1660 fordrede sin Kiste tilbage, fandt
han den at være opbrudt og dens Indhold borte. Under Sagen
oplyses det, at Jep Pedersen havde, mens Pfalzgrevens Regi
ment laa her i Byen, mellem Set. Mikkels- og Mortensdag under
foregiven Frygt for, at der skulde være Vaaben skjulte i Kisten,
og at han herover skulde komme i Ulykke med Fjenden, ladet
Kisten opdirke, og efter enkelte Vidners Udsagn havde de pfalzgreviske Soldater ved denne Lejlighed borttaget en Kaarde, en
graa Hat, en Skindklædning med Sølvknapper og et Par hvide
uldne Strømper. Foruden disse Effekter skal der have været
20 Rigsdaler i Kisten, men hvor disse er bievne af, er ej oplyst,
ligesom ogsaa Smeden, der opdirkede Kisten, paastaar, at de
Svenske intet havde borttaget, og at Jørgen Christensen
havde anmodet ham om at gaa sagte til Værks med Opdirkningen, for at ikke de pfalzgreviske Soldater, der var i en Stue
nedenunder, skulde høre noget. Til et bestyrkende Bevis for,
at de Svenske havde plyndret Kisten, anfører Jep Pedersen
i sit Forsvar, at det var alle bevidst, at Byens Kæmner var be
ordret til (formodentlig af de Svenske) at randsage i ethvert Hus
efter fremmed Gods, og paa adskillige Steder var der taget for
nogle tusende Rigsdaler. Da Jep Pedersen af daværende Dom
mer blev antaget for uden Nødvendighed at have aabnet den ham
betroede Kiste, blev han dømt til at erstatte Jørgen Christen
sen 20 Rigsdaler.
Skjønt Sagen saaledes ej tilfulde oplyser, at de Svenske har
plyndret her i Byen, synes dog Jørgen Christensens uimod
sagte Paastand og de enkelte Vidners Udsagn at vise, dels at
Fjenden har taget, hvor de har kunnet finde noget, og dels, at
en Del Gods saavel fra Jylland som Fyen har været skjult her
i Byen, og dette Gods har de eftersøgt og bemægtiget sig. Lige
ledes sees, at Pfalzgrevens Regiment her har været indkvarteret.
Hest, Bogense 1829.
*

Det hedder, at de saakaldte Tatere (hvorunder i Almindelighed
i Almuens Sprog Polakker forstaas) ogsaa den Tid var her i Byen,
og at blandt andet 7 å 8 af dem var indlagte paa Raadstuen i
Kvarter, men under deres Ophold her blev Byen blottet for Katte,
dem de med en sjælden Begjærlighed spiste. Da de derpaa drog
herfra, tog de til Søs med en Skipper Krøll, som de til den
Ende havde hyret, og da han kom ud i Søen, sad en Taterkvinde,
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eller som hun af andre kaldes en polsk Kvinde, nogen Tid og
betragtede et sygt Barn, hun havde med sig; derpaa klædte hun
det af og tog det ved det ene Ben og kastede det med Ligegyl
dighed ud i Søen. Skipperen, som satte dem over, bebrejdede
hende denne Handling og spurgte hende, hvorfor hun dog vilde
gjøre det, men hun svarede ganske rolig: Fordi det ikke duede
noget, da det havde gule Ben. — Ogsaa fortælles der om disse
Tatere eller Polakker, at naar nogen af dem paa Marchen blev
syg eller træt og ikke kunde vinde med de andre, begrov man
dem sans facon levende, hvilket de da kaldte at lade dem gaa
under ud (meddelt Ringe af en Enke i Særslev og en Gaardmand i Kjær by i Skovby Sogn, hvilken sidste dog lod Sejladsen
gaa for sig mellem B a a g ø (i Steden for Bogense) og Holsten).
Vedel Simonsen.
ASSENS

I den søndre Side i Assens Kirketaarn findes en forgyldt
Kugle i Muren, hvormed en dansk General, som opholdt sig her
under Krigen, blev truffen i Livet, saa Indvoldene udvældede.
Hans Ophold her blev forraadt ved det. at hans Tjener om Nat
ten udhængte en Lygte, hvorefter de Svenske kunde sigte fra
Stejleborg. I denne Anledning hlev en Sten nedlagt i Koret,
hvorpaa Generalens Endeligt afbildedes ved at udhugge ham med
opreven Liv.
Maler Ringe.
NÆSBYHOVED-BROBY SOGN

Om Svenskekrigen har man her fra Sognet følgende Under
retning: Sognets ældste Kirkebog var af 1646 og opbrændte 1802
tillige med Al le sø Kirkebog, men skal, hvad som ellers er et
sjældent Tilfælde, aldeles ingen Efterretning have indeholdt om
Krigen. Derimod ved man af andre Kilder, at de Broby Sognemænd ved Rygtet om Fjendernes Ankomst (hvis Hovedhær nær
mede sig fra Sønden) afkastede Broen, som førte over S ta vi saa
mellem Korup og Broby, samt isede Aaen i den daarlige For
ventning, at de Svenske saaledes ikke kunde trænge ind i Sognet.
Præste-Indberetningerne af 1755 siger vel, at det var de Svenske,
der 1657 ruinerede Broen, saa at der for værende Tid ingen Bro
mere var, men blot nogle Bropæle, som saaes nede i Vandet.
Dog hvorfor skulde de Svenske — helst i dette Aar, hvor de
ikke engang endnu var her i Landet — have afkastet Broen?
Langt troligere er Sagnet saaledes, som det i Texten fortælles.
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Forsøget vidnede om Mod til at forsvare sig, men hjalp saa meget
mindre, som andre Sværme af Svenske trængte frem fra Mid
delfart, dels over Haars lev, Veflinge og Vigerslev, dels
over Særslev og Søndersø Sogne. I Skovhøj ru p her i
Sognet opbevares endnu et gammelt Bord, hvori de Svenske
havde indbrændt deres Navne, og af hvis Skuffer de gav deres
i Stuen indtrukne Heste at æde. (Meddelt af Kirkesanger G rø nvold). Ogsaa var der i Hans Thomsens nu afbrændte Gaard
her i Byen et meget stærkt jærnbundet Skrin, som de Svenske
kjendelig havde hugget og arbejdet i for at faa opbrudt. (Meddelt
af Ringe). Da de Svenske drog gjennem Broby, tog de endogsaa den sidste Ko fra Bonden; blot en Mand, der beboede en
af de største Gaarde i Byen, havde endnu en eneste Ko tilbage,
men nu borttog et svensk Strejfparti omsider ogsaa denne. Bonden
var ikke nærværende, da dette gik for sig, men kom hjem strax
efter, greb sin Fork i Haanden, sprang paa sin Hest og svor paa,
han vilde have sin gode Ko igjen, om det saa skulde koste ham
Livet. Han indhentede ogsaa virkelig det fjendtlige Parti paa
Ærtebjærg, en Banke mellem Broby og Storhuset (der
ligger i Skjellet mellem Broby og Næsby Marker) og brugte
her sin Fork saa vel, at de Svenske til sidst maatte lade deres
Bytte fare; men da nu Manden førte sin Ko i Triumf tilbage
til Byen, og hans Naboer med grædende Taarer bad ham ogsaa
at skaffe dem deres Køer tilbage, svarede han som en forsigtig
Mand: »Nej, jeg har vovet mit Liv for min Ko, I andre kan
gjøre det samme for eders.« Da fremdeles de Svenske kom til
Kirkendrup her i Sognet, flygtede Beboerne ud paa Marken
og i Skoven. En af Konerne tog saaledes ogsaa sine to Børn
(det ene et spædt Drengebarn og det andet en 4 Aars Datter) med
sig og skjulte sig i et Krat, der kaldes Lille Fælleden. Da
hun imidlertid herfra kunde høre Hunden larme stærkt hjemme,
sendte hun den 4 Aars Datter tilbage til Gaarden for at erfare,
hvorledes det der stod til. Men Barnet gaar i sin Enfoldighed
lige ind i Stuen, og da denne er propfuld af svenske Soldater,
bliver hun som forstenet staaende midt paa Gulvet uden at mæle
et Ord, da i det samme en af Selskabet for at straffe hendes
Næsvished giver hende et Slag i Hovedet, saa hun tumler om
paa Gulvet, men en anden, der synes at have været Officer, gjengjælder det med en dygtig Ørefigen, tog Barnet paa Skjødet og
spurgte, hvor hendes Moder var. >1 Lille Fælleden,« svarer Glut-
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ten. »Hvem har hun hos sig der?« spurgte Officeren. — >Min lille
Broder!« — »Hvor gammel er han?« — »Han har ingen Ben
(o: han er endnu i Svøbet)«. — »Gaa hen, mit Barn, og sig til
din Moder, at hun kan gjærne komme hjem, der skal intet ondt
vederfares hende « Glutten løb, Konen kom, og Officeren holdt
redelig Ord. (Meddelt af Kirkesanger Grønvold).
(Fortsættes.)

VARSEL FOR HELD OG UHELD
AF PUMPEMAGER ChR. POULSEN, KRARUP

er almindelig bekendt, at det betyder Spektakel i Huset,
naar Saltkarret vælter. Men i ældre Tid var der meget an
det, der betød Held eller Uheld, mest det sidste. I det følgende
skal der meddeles lidt af den Slags fra Espe Sogn.
Naar der fra Ilden hørtes en sydende eller blafrende Lyd,
sagde man, at der var en Sladre i Ilden. Dermed mente man,
at der var én, der førte Sladder i Nabolaget, eller at der kom
en Sladre til Huse.
Hvis Kokken raabte i Forstuen, eller der faldt Gløder ud paa
Fyrstedet, kom der uventede fremmede til Huse.
Naar en Edderkop spandt sig ned fra Loftet og satte sig paa
en Pige, vilde der snart komme en Frier.
Sad Folkene om Sommeren i et Aansted paa Høstmarken og
spiste deres Mad, og der kravlede et af de smaa Dyr, der kaldes
Mejere, op paa en Pige, betød det ligeledes, at hun snart vilde
faa en Frier.
Blev der tilfældigt sat tre Lys paa et Bord, var der en hem
melig Brud til Stede.
Hvis en Pige havde for Vane at lægge Brødet fra sig med
Overringen nedad, vilde hun faa en sygelig Mand.
Det første Stykke af Brødet, efter at Ringen (Skorpen) var
skaaret af, kaldtes Giftestykket. Den, der fik dette, vilde blive
først gift. Ved en Høstmellemmad i Marken gik det saaledes,
at alle de unge vilde have Giftestykket. Den, der stod for Brød
skæringen, ordnede Sagen saaledes, at han skar flere Giftestykker
af paa Skraa rundt omkring Brødet, hvilket lod sig gøre med
de hjemmebagte Rugbrød, da de gerne var runde. Saa fik hver
et Giftestykke.
Lige saa mange Sting, der blev syet paa ens Klæder, mens
et

D
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man havde dem paa Kroppen, lige saa mange Aar vilde det vare,
før man blev gift.
Naar en Kniv tilfældigt blev lagt med Æggen opad, betød
det Vrede og Spektakel i Huset.
To Knive over Kors betød, at der skulde spørges Lig.
Naar der fra Tællelyset smeltede eller skød sig en flad Ud
vækst ud til Siden, kaldtes den en Lysespaan eller en Ligspaan.
Den betød Dødsfald i nær Familie.
Ubehagelig Hikke betød, at der blev talt onde Ord om ved
kommende i Nabolaget.
Naar Næsen kløede, vilde man komme i Lag med visnæsede
Folk inden Aften.
Hvis det højre Øje kløede, betød det Sorg. Var det det ven
stre, betød det Glæde.

GAMLE SANDSAGER
ET PAR BEMÆRKNINGER OM LOUISE COLLIN OG OM HØYER MØLLER

Maa jeg have Lov til at fremsætte nogle Bemærkninger angaaende August F. Schmidts interessante Artikel om H. F.
Feilberg. (FHj. Decbr. 1934).
1) Det er forkert, naar det i Noten S. 181 —182 siges om
Louise Collin, der blev gift med Viggo Drewsen, at hun var
Datter af Jonas Collin. Hun var Datter af Edvard Collin,
altsaa Jonas Collin s Sønnedatter. Jonas Collin havde nok
en Datter, som hed Louise; det var hende, som H. C. Ander
sen var forelsket i 1832; men hun blev gift med Juristen J. W.
Lind 1840.
2) Jeg tør ikke benægte, at det er »den gamle Feltpræst«,
Feilberg tænker paa, naar han nævner Høyer Møller som
en af de bedste Sangere i Ludvig Helvegs Sangforening. Der
er dog stor Sandsynlighed for, at det er Feltpræstens Broder,
cand. jur. Hans Jakob Møller, der 1865 kom til Odense
som Byfogedfuldmægtig og straks blev indført i Bredsdorffs
Kreds af Præsten. Paa Billedet af Sangforeningen staar han som
en af de første, og i mange Aar var han en yndet Romance
sanger i Odense (se min Bog om Odense Musikforening
1866-1916 S. 50 og 54—55). 1871 blev Hans Møller Kas
serer i Fyens Stifts Sparekasse. Ganske vist kaldte han sig ikke
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Høyer Møller; men det er forstaaeligt, om man har troet, at
han havde samme Efternavn som Broderen.
Ghr. M. K. Petersen, Museumsinspektør, Odense.
DEN GAMLE EG VED FREDERIKSGAVE

Færdes man ad Vejen, den saakaldte Prinse vej, fra Fre
deriksgave til Ebberup, vil man, nær ved Frederiksgave,
se den saakaldte S kyl led am,
som ikke mere er nogen Dam
med aabent Vand, men kun
en lav, sumpet Plads bevokset
med Træer og store Skræpper;
her skal man i gammel Tid,
fortælles der, have skyllet
Stridsvognene efter Kampen.
I Kanten af Skylledammen
neden for Stejlebjærg, hvor
Bonden Hans Lunde, der i
Grevefejden forraadte H agen
sko v Slot, blev henrettet,
slaar en ældgammel Eg. Maaske har den været Vidne til
Hans Lundes Henrettelse,
som Vedel Simonsen om
taler saaledes i sin Bog om
Hagen skov (Samlinger til
Hagenskov Slots, nuværende
Frederiksgaves Historie.
Odense 1842): »1535 blev ved
john. Hansen fot. 1934.
Kongens Ankomst til Egnen
Den gamle Eg ved Frederiksgave.
Forræderen Hans Lunde par
teret og lagt paa 4 Steiler uden for Slottets Ladegaards Port,
nemlig paa det endnu deraf saakaldte Steilebierg, 4 å 500 Alen
Nord-nordost for Gaarden, og paa højre Side af Vejen fra Gaarden til det saakaldte Spinderhus.«
De senere Aars Storme har været for haarde for den gamle
Eg, der helt har mistet Grenene, kun Stammen staar tilbage,
og den er endda barkløs, men man fælder den ikke, thi der
knytter sig en Tro til den. Man siger, at Kreaturerne paa Fre
deriksgave vil blive syge og dø, hvis man fælder den gamle Eg.
Efter Malermester H. P. Mortensen, Ebberup.
Ved L. P. Pedersen, Lærer, Torøhuse.
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SAGN OM V. AABY KIKKES NORDRE DØR.

I Vester Aaby Kirke har der som i de fleste af vore Lands
bykirker fra den katolske Tid været to Indgangsdøre, en sydlig
for Mændene og en nordre for Kvinderne; men da en Ildkugle
engang i Middelalderen knuste den nordre Dør, blev denne til
muret, da ingen efter den Begivenhed turde gaa ud eller ind af
den mere.
Hans P. Andersen, Aastrup.
H. C. ANDERSEN I GL. ROSKILDE KRO

I GI. Roskilde Kro holdtes forhen en aarlig Fugleskyd
ningsfest, ved hvilken der denne ene Gang om Aaret var anbragt
en lille Pengebøsse, der hang i Kroens Forstue. Over Bøssen var
der et Vers, digtet af H. C. Andersen, som et Bevis paa, at
han havde besøgt denne Kro paa sin første Rejse til København
og blev vel modtaget. Digtet lød saaledes:
»Guds Fred med dem, som villig letter
den kummerfulde Broders Nød,
som slukker Tørst og Hunger mætter,
o, var det kun med sparsomt Brød;
thi Gud ser ej paa den riges Haand,
men paa den fromme Givers Aand.«

Et Avisudklip, der meddelte noget derom fra hans Levneds
skildring, er hængt ved Siden af Digtet.
H. C. Lund, De gamles By, København.
KÆLLINGEN SKAL GIFTES

Har I hørt, har I hørt,
Kællingen hun skal giftes!
Hvem skal hun ha?
Hvem skal hun ha?
Lille bitte Per Ibsen.
Hvor skal de bo?
Hvor skal de bo?
Ude ved Strandhusene.
Hvad skal de ha at leve af?
Pajder og Skruppetudser.1)
Foresagl mig af min Moder som en Erindring fra Svend
borg fra Tiden 1828—1840. Strand husene — udtalt ved Efter
tryk paa hus — skulde være en Lokalitet i Svendborg.
J. Christian Bay, Overbibliotekar, Chicago.
i) Jvfr. S. T. Thyregod: Danmarks Sanglege Nr. 141, Kæpryggedans.
H. C. F.
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Rasmus Rasks Barndomshjem i Brændekilde.

RASMUS RASKS FADERS CIFFER- OG
REGNSKABSBOG
ae

Johannes Evald Tang Kristensen

asmus Rasks Fader, Niels Hansen Rasch (f 1749, d.
1810), Skrædder i Brændekilde, var en begavet og < fter
sin Stand og Datidens Forhold en belæst Mand1). Han ejede
en ret stor Bogsamling, navnlig af historiske Arbejder; han
havde en Bibel fra 1589 og flere gudelige Skrifter og Prædikener.
De tomme Blade foran og bagved i flere af disse Bøger har han
udnyttet til Slægtstavler og andre Oplysninger, Salmer og gude
lige Betragtninger. Især er Pladsen paa Bind og Forblade paa
den store Bibel fyldt med mange personalhistoriske Optegnelser.
Her findes Mærkedage for hele Familien. Denne Bibel blev til
egnet R a s m u s R a s k, da han var 10 Aar gammel. Hans Broder
Hans Christian Rask arvede en Del af Faderens Bøger, men

R

9 Udførlige Oplysninger om Niels Hansen Rasch giver Christine
Reimer i Nordfynsk Bondeliv V, S. 781 IT., Wisbechs Almanak 1914 og
Fyns Tidende 6/n 1932.
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han tilegnede senere Søsteren i Egelund dem, og disse samt
Bibelen er endnu i Familiens Eje i Egelund1).
Foruden at være Skrædder gav Niels Hansen Rasch sig
af med Lægekunsten, og han havde stort Ry som klog Mand.
Han ejede ogsaa flere Bøger med Raad for Sygdomme.
Af skriftlige Optegnelser foruden dem i ovennævnte Bøger om
tales i Fynsk Hjemstavn (5. Aarg., S. 176) et afrevet Forsatsblad
til en gammel Bog. Paa Bladet har Bogens Ejer, Hans An
dersen, Render, blandt andet skrevet sit Navn og Aarstallene
1777 og 1783, og derunder findes en Gaadetale, der skal være
skrevet af Niels Hansen Rasch, da han engang syede hos
Hans Andersen.
I min Besiddelse er to løse, beskrevne Blade, udrevet af
Niels Hansen Raschs Ciffer- og Regnskabsbog. En Ciffer
bog var en Bog med hvide Blade, hvori man med sirlig Skrift ind
førte Regnestykker og deres Udregning. Rasch har ogsaa haft
sin Cifferbog, men kun to Blade af denne er, saa vidt jeg ved,
bevaret.
Det ene Blad er beskrevet med Skibsparter (Regnestykker),
i nederste højre Hjørne staar med prentede Bogstaver:
»Anno 1797 d. 4. Maj:
Niels Hans Christiansen Brendekilde Rasch.«

Bogen er imidlertid ikke blevet skrevet ud; der har været hvide
Blade, og disse har han benyttet til sine Regnskaber. Det andet
bevarede Blad indeholder et af disse og sikkert ikke det mindst
interessante. Han har her noteret Udgifterne, da Sønnen Ras
mus Christian blev sendt i Latinskole:
»Regning over alt det til R C N R
Den 3 Junj 1801 kom Rasmus Christian
Nielsen Rasch til Rectoren og Hørreren
Tonne første gang og Taarsdagen d. 4 Junj
1 ste gang i Latinsk Skolie
Rectoren 2 — Høreren 1 — og til et Par
Nye Støvler hos Martin Vester uden
St. Jørgensporten 3 og anf. Vs rd.
Rasmus Christian selv 1 rd.«
i) Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv V, S. 787.

19

Naar Bladet vendes, findes forneden en Bemærkning, der
ikke er fuldendt. Det er Sønnen Hans Christian Nielsen
Rask (senere Præst og Udgiver af Morskabslæsning for
den danske Almue), der giver Udtryk for sin Utilfredshed
med sin Stilling som Skrædder. Han skriver:
»Til Ferien kommer min Broder Professor Rask hjem at be
søge os. Gud give, at han vilde hjælpe mig fra Skrædderen, thi
skal jeg henslide min Tid som Skrædder til den Alm.......... «
Bemærkningen maa være skrevet 1823, da Rasmus Rask
dette Aar kom hjem fra sin Rejse til Østen, og Hans Christian
kom til København for at studere til Præst.
Det vilde være interessant om man yderligere var i Stand til
at finde Rester af Brændekildeskrædderens sikkert ikke helt ke
delige Ciffer- og Regnskabsbog.

AF EN GAMMEL KONES ERINDRINGER FRA
BOGENSEEGNEN
ved

Martine Agathe Hansen

or et Par Aar siden sendte cand. mag. Gunnar Knudsen, Char
lotte ni und, til FHj. efterfølgende Artikel, som han havde modta
get fra Fru Martine Agathe Hansen, Christiansminde ved
Guld bjærg. Den maatte dengang henlægges paa Grund af Plads
mangel. Frederikke Larsen, som Artiklen handler om, var den
gang 100 Aar gammel. Men hun lever endnu og fejrede for kort Tid
siden sin 102-aarige Fødselsdag i bedste Velgaaende. Gunnar Knud
sen oplyste i sin Tid (FHj. 1929, S. 57), at hun som 96-aarig kunde synge
Visen om Mads Madsens Kiste. Omstaaende findes S. 29 f. en anden af de
Viser, den gamle Kone kan huske: Skrædervisen.
H. C. F.

F

Frederikke Larsen, Storken høj, gamle Rikke, som
man kalder hende her paa Egnen, er født paa Langø den 7.
December 1832. Langø ligger en Mils Vej øst for Bogense
og er nu landfast med Fyn. Rikkes Forældre, Kristen Thom
sen og Hustru Kirsten Larsdatter, havde dér et Bolssted,
de havde en Hest og fire Køer. Foruden dette Bolssted var der
en Ladebygning, hvortil der senere blev bygget et Beboelseshus.
Den Ejendom kaldtes saa for La ngøgaarden, senere fik den
Navnet Eriksholm.
Rikke havde 9 Søskende, 5 Brødre og 4 Søstre, og hun selv
var den yngste; hun fortæller, at i hendes tidligste Barndom
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var der en Havn ved Langø, hvor Skibe lagde til. Der blev
smuglet meget i den Tid, og det hændte ogsaa, at hendes Fader
maatte gemme Smuglergods, der saa senere blev afhentet af
Handlende fra Bogense Ved saadan Lejlighed var hendes For
ældre ikke glade; de vidste, det var ulovligt, og var saa angst
for, at Toldbetjentene sku'de faa Nys derom; men de kunde
ikke godt sige nej, da Skipperne var saa gavmilde imod dem.
De forærede dem Varer, som dengang var en Sjældenhed paa
Landet, saasom Kaffe og Bisengryn og mange andre gode Sager.
Men saa skulde hendes Moder ogsaa lave Mad til Skipperne i
de Dage, de laa i Havnen.
Rikkes Forældre opfødte hvert Aar en Masse Ænder, som
sidst paa Aaret blev slagtet tillige med Grisen. Ænderne blev
pillet og Indvolde og Fedtflomme udtaget. Derefter blev Ænderne
skaaren igennem i to Dele og nedsaltede tillige med Grisen. Om
Vinteren fik de saa tynde Kødskiver af Ænderne stegt sammen
med Flæskeskiver paa Stegepanden »Og vi Børn,« siger Rikke,
»tog først efter Andegratterne; det var noget, der smagte godt.«
Andeskrogene blev der kout Kaal paa; men nu vil Rikke hel
lere have Ænderne stegt ferske.
Hendes Moder lavede ogsaa Røgost, en Ost, der er meget
yndet her paa Fyn. Disse Oste blev lavet af haandskummet
Mælk og var derfor meget bedre end dem, der nu til Dags bli
ver lavet af Centrifugemælk fra Mejerierne. Disse Oste skulde
Rikke og en Søster gaa til Bogense og sælge. En Ost kostede
6 Skilling, men de skulde give 2 Skilling i Told for hver Ost,
saa det egentlig kun blev 4 Skilling Stykket. Hendes Forældre
havde gode Venner i Bogense, som de engang imellem for
ærede en Ost. Foræringer holdt de ikke af at betale Told af,
derfor gjaldt det om at knibe igennem ved Toldboden. De
havde en dertil indrettet Lomme i Kjolen. Paa den Maade slap
de igennem Toldboden uden at betale, det gik godt for dem.
Rikkes Farbroder, Hans Thomsen, Fæster af Nappegaarden, gik det ikke godt for, da han vilde smugle en halv
Otting Smør ind i Byen. I den Tid havde man Halmsæde i
Vognene. Saa brede og dybe var disse Sæder, at de samtidig
benyttedes til Magasin. Saadan et Halmsæde havde Hans
Thomsen i sin Vogn, og deri gemtes Smørret. Da han kom
til Toldboden, kom Betjentene for at visitere og lukke Leddet
op. De jager hensynsløst deres Spyd i Halmsædet, og Hans
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Thomsen er fældet, for da de trækker Spydet ud igen, er det
belagt med Smør Smørret blev konfiskeret, og Hans Thom
sen maatte betale en Bøde tilligemed.
Tolv Aar gammel kom Rikke til Smidstrup til en Mand,
som hed Konrad. Dér skulde hun arbejde for Føden om Som
meren. Om Vinteren havde Konrad ikke Brug for hende; men
han beholdt hende dog paa Betingelse af, at hendes Fader be
talte ham en Tønde Rug
og nogle fede Ænder for
hvertVinterhalvaar. Kon
rad skulde saa sørge for,
hun fik lært at læse og skri
ve. Hendes Forældre hav
de netop sendt hende til
Smidstrup, for at hun
kunde faa lidt Skoleunder
visning, hvad hun ikke
kunde faa paa Langø.
FZfter at have været i
Smidstrup i tre Aar kom
hun til Jersore at tjene
hos de unge Smedefolk.
Smedekonens Barselfærd
var for Rikke en stor
Oplevelse, som hun aldrig
glemmer. Hun fortæller
derom:
G. Chr. Nielsen fot.
Da Fødselen var overFrederikke Larsen ved Rokken,
staaet, kom første Aften
da hun var 90 Aar.
samtlige Byens Koner for
at gratulere og erkyndige dem om, om Moder og Barn havde det
godt. Og som Skikken var, blev der budt paa Boghvedegrød med
Rosiner. Bordet blev dækket, et lækkert Fad Boghvedegrød med en
stor Klump Smør i og bestrøet rigeligt med Kanel og Puddersukker
blev sat midt paa Bordet, en Skaal godt sødet 01 blev sat ved
hver Side af Fadet og Skeerne lagt rundt paa Bordet, hvorom
alle Konerne nu blev bænket. De spiste af samme Fad, som
det dengang var Skik og Brug, alt medens den store Begivenhed
blev drøftet dem imellem. Alt skulde gennemgaas.
I den Tid, at Barselkonen maatte holde Sengen, kom der
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jævnlig Besøg af de andre Koner, som medbragte Smørgrød, sød
Vælling eller Sukkerbrødskage; det var Barselmad til den lykke
lige Moder. Alle Besøgende blev beværtede med det bedste, Hu
set formaaede.
To Maaneder efter skulde Barnet døbes, og der skulde være
Barselgilde. Rikke fik en stor Kurv paa Armen, fyldt med Smør
kager, og skulde gaa ud at byde til Gilde, og alle, som blev budt,
fik en Smørkage, og saa skulde hun hilse Konerne fra sin Mad
mor og sige dem, hvad Dag der skulde bages. Skikken var
nemlig den, at Aftenen før der skulde bages, sendte de budne
deres Piger til Gildeshuset med Mælk, Æg og et Par Høns eller
Ænder, eftersom de syntes. Gildesdagen havde Konerne Fløde
med i store fine Kander, som kun blev benyttet ved saadanne
Lejligheder.
Det var, mens Rikke tjente hos Smedens, at Krigen udbrød
1848. Hun var da 16 Aar. Hun fortæller om de Dage forud for
Krigen, da Himlen blev blodrød, og det betød ifølge gammel
Overtro Krig. Det slog ogsaa til, siger den gamle Kone; hun
mindes ogsaa de bevægede Dage under Indkvarteringen dér paa
Egnen.
Rikke blev gift med Husmd. Hans Larsen. Han var en
dygtig Havemand, god og godt begavet. De boede den meste
Tid i H arre slev i Skovby Sogn, hvortil de kom fra Tyen t ved.
Hans Larsen døde i 1916.
Gamle Rikke har alle Dage været dygtig, baade uden og
inden Døre, ren og pillen og flink til at hjælpe andre, hvor hun
kunde, snild til Haandarbejde. Det er kun faa Aar siden, hun
fik Præmie derfor, og det er nok værd at nævne, at for lo Aar
siden leverede hun det fineste Spind i Uldgarn. Hvem kan gøre
hende det efter?

FRA LYDINGEGAARDE BYLAV
af

Anders Nielsen, kildevæld

eg vil fortælle lidt om gamle Skikke og Mændenes Gilder i
Lydingegaarde, Brahe-Trolleborg Sogn, til op imod
1900 !).

J

9 Om Lydingegaarde og det i denne Artikel omtalte Hegnssyn se
nærmere FHj. I 155 ff.
H. C. F.
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IGANGSGILDE

Naar en ny Mand overtog en Gaard, skulde han give Igang.
Før han havde givet det, hørte han ikke med til Lavet. Det
var kun Byens Gaardmænd, der skulde med; Konerne var ikke
med. Mændene mødte ved Firetiden. De blev beværtet med
varm Mad. Der var altid Steg paa Bordet en saadan Dag. Den
nye Mand skulde saa være Skænker ved alle Byens Gilder, ind
til en anden ny Mand kunde løse ham af. Det sidste Igangsgilde blev holdt, da jeg overtog Kildevæld i 1883.
ALDERMANDSGILDE

Byens Gaardmænd var efter Tur Aldermand et Aar. Det gik
efter Gaardenes Matrikelnumre. Der skiftedes Aldermand Mikkels
dag. Da samledes Mændene hos den nye Aldermand. Konerne
var ikke med. Saa overgav den afgaaende Aldermand Byhornet
til den nye. Det var et stort Horn med drejet Mundstykke, ogsaa af Horn. Der var ingen Indskrift paa det. Det skulde der
tudes i, naar der var Ildebrand. Aldermanden var nemlig ogsaa
Brandfoged, og desuden var han Snefoged. Aldermandsgildet
begyndte Kl. 4. Der blev beværtet med Æbleskiver, 01 og Snaps.
Senere blev der spillet Kort. Det var mest Trekort og Mis. Se
nere blev det Polskpas og Femtenstreger med en Masse Beter.
BYTTE TJÆRE

Det var en meget gammel Skik, at Aldermanden købte en
Tønde Tjære til at smøre Vognene med. Den kunde faas for
omtrent halv Pris i Tøndemaal. Saa sammenkaldte han Byens
Gaardmænd til at møde en Dag Kl. 1, som Regel en Dag i Foraaret, men ikke nogen bestemt Dag. Saa blev Tønden boret op,
og to Mand med hver en Trækande begyndte at tappe Tjæren.
Der blev saa skrevet med Kridt paa hvert Anker, en Streg for
hver Kande, der kom i Ankeret. Den tomme Tjæretønde tilfaldt
Aldermanden.
Naar Fordelingen var foretaget, saa blev der budt paa Mad
og Snaps og Æbleskiver hos Aldermanden, og Kortene kom frem.
Der kunde i Femtenstreger med de mange Beter tabes store
Summer, saa for enkeltes Vedkommende blev det alligevel dyr
Tjære.
Men dengang havde Folk ikke anden Vognsmørelse. Det var
jo ogsaa Træakselvogne allesammen, som ikke kunde taale at
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smøres med Fedt, for saa gik Jernbeslaget løs. Men Tjæren
kunde om Vinteren blive saa haard og sejg, at Hjulene ikke
kunde gaa rundt, og det var ingen Sjældenhed, naar Folk kørte
i Skov efter Brænde, at der kunde være et eller to Hjul, der
slæbte den meste Vej, baade ud og hjem.
SYNE HEGN

Første Søndag i Maj skulde Hegnet omkring Kejserlung sy
nes. Da samledes Gaardmændene i Gaarden Kildevæld Kl. 4.
De blev beværtet med Æbleskiver, Kaffe og Snaps og fulgtes saa
ad langs Hegnet rundt om Kejserlung. Mændene havde hver 3 — 4
Stykker Hegn paa forskellige Steder at holde. Hegnet var nem
lig ikke lige besværligt paa de forskellige Steder, og Mændene
skulde ske ens Ret. Det skulde jo være sært, om det ikke kunde
lykkes at stikke en Træsko igennem Hegnet hist og her, og saa
maatte vedkommende bøsse. Det gjaldt ’/g Kande Brændevin,
og det kunde ikke nytte at protestere. Brændevinen blev saa
drukken bagefter i Kildevæld.
En anden Dag i Maj Maaned blev Hegnet ved Krarup
Skole synet. Men her var Mændene fra de andre Byer i Skole
distriktet ogsaa med. De havde jo ogsaa Hegnspligt her.
SANKT HANSGILDE

St. Hansdag Kl. 4 samledes Mændene fra Lydinge i Kra
rup Sogn, Lydingegaarde og Brændelydi nge i BraheTrolleborg Sogn til St. Hansgilde. Det gik paa Omgang mel
lem Gaardene i de tre Byer. Det gjaldt en Flaske Brændevin,
hvis nogen kom for sent den Dag. Der blev opvartet med Æble
skiver, 01 og Snaps. Derefter gik de ud og saa paa Markerne.
Senere blev der serveret koldt Bord med Kalvesteg og Punch,
og bagefter var der Kortspil. Om Aftenen kom de unge til Dans.
ORNELAV OG TYRELAV

Ornelav kaldtes den Forening, som havde fælles Orne til at
bedække Grisesøer. Det gik saadan, at Ornen blev tillagt hos
den Mand, som efter Tur et Aar skulde holde en bedæknings
dygtig Orne Til Ornelavet hørte baade Lydingegaarde og
Brændelydinge samt Lydinge i Krarup Sogn.
Ligeledes var det med Tyrene. Der var ikke Tale om, enten
en Tyr var saa eller saa; naar del var en Tyr, stor nok til at
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bedække, saa var den Sag klaret. Til Tyrelavet hørte kun Lydingegaarde.
Naar den Dag oprandt, at der skulde holdes Ornegilde eller
Tyregilde, saa mødte hver Mand Kl. 4 i den paagældende Gaard
med en Skæppe Havre til Hjælp til at føde Orne eller Tyr med,
for der var ikke dengang saa rundeligt med Føde til Kreaturerne
som nu. Saadanne Orne- og Tyregilder endte jo saa med en god
Aftensmad og Kortspil og Punch. Det var dengang Extrakt, der
blev opblandet med varmt Vand, og det smagte godt. En saadan Sammenkomst kunde være ret hyggelig. Tyregildet holdtes
Kørmesdag (2. Februar). Ornegildet holdtes anden Søndag i Maj.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved f

Evald Tang Kristensen
(Fortsat.)

TRØSTRUP-KORUP SOGN

Trøstrup flvgtede nogle ved de Svenskes Ankomst ud i
Marken, skjulte sig i Snedriverne langs Gjærder og Grøfter
og opholdt sig dér med deres Børn en Tid lang, men søgte om
Natten hjem til deres Boliger for at forsyne sig med et og an
det til at opholde Livet med. (Ringe). Andre forstak sig derimod i
Byen selv, blandt andet fortælles der saaledes om en Kone dér
af Byen, der med sit Barn skjulte sig i Sneen i en lille Slippe
mellem Christen Andersens og Peder Nielsens nuvæ
rende Gaarde og derfor skjulte sig saa vel, at uagtet det var i
Byen selv, de Svenske dog ikke blev opmærksomme paa hende.
For Resten holdt Fjenderne et slemt Hus i det hele Sogn; af
de den Tid brugelige store Egeborde væltede de ikke alene her
som andet Steds flere af de svære Bordblade, fyldte Skufferne, som
var anbragte i Foden, med Havre, bandt deres Heste derved og
gjorde Bøndernes bedste Stue til Stald og hans Madskuffe til
Hestekrybbe. Men i den Gaard i Korup, som nu Anders
Lund beboer, og hvorfra Familien ved de Svenskes Ankomst
var flygtet, pinte de en gammel Mand, som af Alder og Skrøbe
lighed var bleven tilbage, saa længe, for at han skulde opdage,
hvor Pengene var skjulte, indtil han opgav Aanden. Den Gaard
i Trøstrup, som nu Mads Knudsen beboer, tilegnede nogle

I
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svenske Officerer sig som Ejendom, fordi den var en af de bedst
byggede Gaarde i Byen. Af en anden og brøstfældig Gaard, som
laa ved Siden, brød de lidt efter lidt Bygningen ned og brugte
samme til Ildebrændsel, hvoraf Tomten endnu kaldes den øde
Tomt. Jorden til denne Gaard lagde de derimod under den Gaard,
de selv beboede, og da hver af disse Gaarde havde staaet for
8 Tønder Hartkorn, saa blev nu deres egen Vaaningsgaard paa
16 Tønder. Dog har senere Ejere siden solgt Jord derfra, saa
den nu er kun paa 11 Tønder. Det saakaldte K rud tløk kehus
her i Sognet, som ligger norden for den Lange sø tilhørende
Pederstrup Sø, hvis paagældende Jorder i gamle Dage skal
have udgjort det eneste Kongegods her i Sognet, skal deraf have
sit Navn, at de Svenske her i Løkken — paa 2 Knotter eller
Forhøjninger ned imod Søen til, hvor Jorden endnu af Affaldet
er kjendelig bedre og frugtbarere end andre Steder i Løkken —
havde deres Krudtfabrik eller Krudtmølle, hvorfra de forsynede
den hele (?) Armé med fornøden Ammunition. Blandt Arbejderne
ved samme var ogsaa nogle saakaldte Salpetersvende, og af disse
levede en et ukysk Levnet med en Pige dér af Sognet, som der
for ogsaa, da hun des Aarsag maatte staa aabenbare Skrifte, fik
Navn af Karen Salpeters. Formodentlig er dette altsaa den
samme Karen fra Korup, om hvem der fortælles, at hun gav
sig til de Svenske og opholdt sig hos dem i svensk Uniform,
samt paa hele Egnen gjorde mange Ulykker, idet hun angav
for Fjenden, hvor noget var at finde; og da det tillige hedder
om hende, at hun sin Forklædning uagtet engang blev kjendt
af en dansk Bonde, som sagde til hende: Naa, er det dig, Karen,
som har hengivet dig til sligt Forræderi, saa er der vel heller
intet Spørgsmaal om, at det jo er den samme Karen, om hvil
ken en lignende Historie forekommer i Alle sø Sogn og for
tælles dér.
(Medd. af Ringe.)
DALUM SOGN

1658 d. 12. Marts blev en svensk Rytter ved Navn Peder
Nielsen viet til et Kvindfolk ved Navn Mette L au ri tsd a tter.
1658 d. 20. Marts. Blandt FåÉdere nævnes en svensk Løitnant Jørgen Roter mand, han var selvagvardi i mit (Præstens)
Hus. Min Kone, en Soldats Kone Use.
1658 d. 20. Febr. blev Hans Rasmussen af Hj al lese,
som en svensk Rytter stak ihjel, begravet i Kirken.
1659 d. 9. Febr. blev en svensk Rytters dødfødte Barn be-
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gravet. Den 28. Febr. blev nok en svensk Rytters Barn begravet.
Den 13. Marts blev en Kone begraven, som var hos Rytterne i
Hjallese, og siden hun blev beret, af Rytterne ihjelhuggen.

Det blev mig angivet, at en svensk Officer af høj Rang laa
paa Kris tja nsdal og skulde have opbygt Koladen og ytret at
ville beholde Gaarden. Som Bevis for dette Sagns Troværdighed
var, at over Porten ved Koladen ligger endnu en Bjælke med
Officerens Navn og en svensk Krone derover. Ufortøvet under
søgte jeg dette, og hvad saa jeg: Paa benævnte Bjælke staar C4
med den danske Krone over og paa begge Sider Aarstallet 1630
fordelt.
*
Faaborg, Dalum.

En gammel Kone har fortalt mig, at hendes Morfader i sin
Tid havde sagt, at de Svenske i Krigen laa 18,000 Mand stærk
i Hjallese By, Dalum Sogn, og paa Marken til højre, strags
før man kommer til Slusen, den Mark som gaar ned til H un
dertip Skov, samt at alle Hjallese Bymænd var flygtede, og
Fjenden udplyndrede Gaardene, tog Bordpladerne af og gav de
res Heste Havre af Skabene inde i Stuerne; endnu, at deres An
fører besøgte Dalum Kirke, da Præsten holdt sin Tale og skal
have bedt ret opbyggeligt for den gudfrygtige Fjende. Fjenderne
synes herfra at have fulgt Aaens sydlige Bred 1 Mil til Borreby
Mølle og Bellinge Mark, hvor endnu sees en høj Vold opka
stet. Den skal have tjent de Danske til Beskyttelse; der skal
have staaet en Fægtning i Fangel saa kaldte Siv mose, hvoraf
ogsaa er opgravet Stykker af Sværd og Spyd, samt en Benrad
af en Rytter til Hest, skaaren op i en Tørvemose, hvoraf jeg selv
har set en Hestesko, forskellig fra vore nuværende deri, at den
sloges kun fast med 6 Søm, og Hagerne var spidse, og saa lille,
at den synes at have siddet paa et Føl. I Fangel By plyn
drede de ogsaa rædsomt. En Mand, hvis Gaard og Løkke grændser til Kirken, var saa klog at rive et Par Dyner i Stykker og
sprede Fyldingen i Gaarden, hvilket gjorde, at Fjenderne, som
saa dette, strags vendte sig og gik, troende der var udtømt. Efter
Krigen var Gaardene øde, og enhver gik til og tog, hvilken Gaard
de bedst syntes om. I denne omtalte Mose er og funden en
Skilling af Størrelse som vort Fædrelands Markstykker. Den
var overklædt med Guld paa den ene Side. Degnen Schønberg
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kjøbte den og skal have foræret Amtsprovst Liitken den. Her
skal ellers endnu findes Folk af Svenske-Ætten. Saaledes har
jeg hørt, at en Mand i mit Sogn Stenløse, hvis Forældre boede
i Lumby, er af denne Æt, og hans Skabning og Udseende er
heller ikke ulig, høj, smal, hvide Øjenbryn, langt, smalt Ansigt,
en munter Aand og fyrig Tale.
Neess, Stenløse.

1829.
SANDERUM SOGN

I Kirkebogen, som er begyndt 1646, hedder det: 1658 d. 24.
Febr. blev nedlagte i én Grav i Kirken (eftersom man for den
strenge Frost ikke kunde grave paa Kirkegaarden) Rasmus
Rytter, Mads Mortensen, som var ihjelskudt, Hans Ras
mussen ihjelslaaet, Peter Bendtsen ihjelskudt. Laurits
Hansen ihjelstødt og Hans Jepsens Kone af Ravnebjærg
myrdet (?) og jordlagt tillige med 4 andre Lig. D. 28. Marts s. A.
fem Lig i en Grav og deriblandt en svensk Soldat. Dom. 23
post Trinit. en svensk Soldat begravet og samme Dag et Barn
af Ravne bjærg kristnet og en svensk Rytter udlagt til Barne
fader. 1659 d. 23. Marts begravet HansRasmussen afHødme,
som af en svensk Rytter blev skudt i sit Laar og deraf døde 6
Uger efter i sit Alders 52 Aar Dom. 23 post Trinit. Smedekonens
Søsters Slegfredbarn kristnet og til Barnefader udlagt en svensk
Rytter. løvrigt blev der 1658 viede 4 Par, fødte 12 og begravne 57.
1659 et Par Brudefolk. 8 fødte og 48 begravne, og 1660 begravne
68, de fleste før Paaske. og i den Tid flere paa én Dag jordede,
ja, endog én Dag 8. (Pastor loci Fa a borg.)
Fremdeles fortælles der, at paa en Gaard her i Sognet, Vose
mose kaldet, kom de Svenske aldrig, fordi en Mængde af Om
egnens Skytter var tyede dertil, og som Gaarden laa i en tyk
Skov, blev enhver fjendtlig Soldat ihjelskudt, som vovede sig ud
i samme, saa at ingen mere turde lade sig se i dette farlige
Vildnis. (Kirkesanger Grønvald, Broby.)
Dog maa disse Skytter tilsidst have forladt Gaarden, ti til
Slutning skal der have ligget 2 svenske Officerer indkvarterede,
og da disse fik Ordre at rykke op, maatte Manden kjøre for
dem til Nyborg, hvor de i Forvirringen glemte, hvad de havde
paa Vognen, hvilket Manden, da hans Indkvartering med de an
dre Svenske var slagne, kom i Besiddelse af og derved blev rig,
i det mindste er det vist, at Ejerne af denne Gaard, der ingen-
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lunde tilforn har været indbringende, har langt tilbage i Tiden
været bemidlede. (Pastor Holm i B r æ n d e k i 1 d e.)
Paa Store Hesberg boede ogsaa den Tid en rig Mand,
Christen Hassebjærg kaldet (han hed egentlig Christen
Christensen og boede der endnu 1664). Naar der kom Sven
ske til Gaarden, blev de’ særdeles vel modtagne, strags satte til
Bords og paa det bedste beværtede med Spise og Hrikke, men
naar nu disse Svenske som sædvanlig, især af Drikkevarerne tog
for rigeligt til sig og saaledes blev uskikkede til Forsvar, lod han
nogle raske Karle, han havde i Baghold, komme ind og uden
synderlig Modstand nedlægge de drukne Gjæster. Andre derimod
fortæller om den samme Gaard, at da den var omgivet af be
tydelig Skov, blev den sjælden besøgt af de Svenske, dog havde
Ejeren med sine Folk forladt den, og blot en Tjenestepige var
bleven tilbage. Denne skal have dræbt flere Svenske, eller i det
mindste forjaget dem paa følgende Maade. Hun satte Overflødig
hed af Spise og Drikke for dem, og da de var bleven berusede,
slog hun dem kogende Vand i Ansigtet og pryglede dem med
en gloende Ildskovl.
Endelig skal i eller ved Sanderum i de Franskes Tid være
fundet en Del Penge, der, som man mente, i den svenske Fejde
var nedsatte i Jorden i tvende Kobbergryder, hvoraf den ene
var væltet eller hvælvet over den anden. (N. Ringe.)
•

En Mand, navnlig Lars Kilstrup, født i den By, som nu
kaldes Kej Istrup, har fortalt, at da et Regiment svenske Dra
goner drog ad Vissenbjærg Landevej mod Odense, skød
hans Oldefader den svenske Oberst i Spidsen for Regimentet og
strags springer nogle af Hestene, puttede den døde i Sæk, ka
stede ham tværs over Hesten og førte ham med sig uden at gjøre
sig Umage for at opdage Gjerningsmanden.
Grønvald, Broby.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
SKRÆDERVISEN

A,
de
de
A,

B, C, se hvilken Skrædere,
lapper, sætter Klud paa Klud,
synes, det ser prægtig ud.
B, C, se hvilken Skrædere.
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D, E, F, vor Skræder skær paa Træf,
han skær og syr, som han kan,
han synes, det gaar herligt an.
D, E, F, vor Skræder skær paa Træf.
G, H, I, vor Skræder er ej rig,
han har ej Seng at ligge paa,
han ligger paa det bare Straa.
G, H, I, vor Skræder er ej rig.

K, L, M, nu skal vor Skræder hjem,
han kalder nu paa Drengen sin:
»Du børster Støvler, Frakke min!«
K, L, M, nu skal vor Skræder hjem.
N, O, P, nu skal I bare se,
hvor pænt vor Skræder han kan gaa,
naar han faar Støvler og Frakke paa.
N, O, P, nu skal I bare se.

Q, R, S, nu skal vor Skræder paa Græs,
han kan ej længer Føden faa,
nu maa han ud paa Marken gaa.
Q, R, S, nu skal vor Skræder paa Græs.
T, U, V, nu er der faldet Sne,
han kan ej længer ude gaa,
nu maa han ind paa Stalden staa.
T, U, V, nu er der faldet Sne.
X, Y, Z, der staar
han staar i Stadet
han ligger i Lejet
X, Y, Z, der staar

han
ved
ved
han

pænt og net,
vor Ko,
vor So.
pænt og net.

Z, Æ, 0, nu er vor Skræder død,
nu har han drukket sin Afskedspægl,
nu har han sagt vor So Farvel.
Z, Æ, 0, nu er vor Skræder død.1)
Efter Frederikke Larsen, Storkenhøj.
Ved Martine Agathe Hansen, Christiansminde.
KATTEN, DER KNYSTEDE

En Kok og en Høne og en Kat rejste ud for at plukke
Æbler. Men Katlen fik til alt Uheld et Æble i Halsen. Kokken
skyndte sig efter Vand. Den kom til Kilden og sagde: »Giv du
x) Af Skrædervisen har FHj. ogsaa modtaget en — lidt afvigende —
Opskrift fra Sydfyn. I øvrigt henvises til E.' T. Kristensen: Et hun
drede gamle danske skjæmteviser, Nr. 75, og C. Reimer: Nordfynsk
Bondeliv. S. 593.
H.C.F.
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mig Vand, jeg skal Kat vande, Kat knyster Æbler.« »Nej,«
sagde Kilden, »jeg gir ingen Vand, før du giver mig Sten.« Saa
gik han til Stranden: »Strand, giv du mig Sten, jeg skal give
Kilden Sten, Kilden skal give mig Vand, jeg skal give Kat Vand,
Kat knyster Æbler.« Men det vilde Stranden ikke, før den fik
Guld. Saa gik Kokken til Jomfruen og bad om Guld, foi han
skulde give Stranden Guld, Stranden skulde give ham Sten, o. s.v.
Men Jomfruen vilde ikke, før hun fik Sko. Saa gik Kokken til
Skomageren og bad om Sko. Men Skomageren vilde ikke, uden
han fik Børster. Saa gik han til Galt: »Galt, giv du mig Børster,
jeg skal give Skomageren Børster,« o.s.v. Men Galten forlangte
Byg. Saa gik Kokken til Tærskeren: »Tærsker, giv du mig Byg,
jeg skal give Galt Byg,« o. s. v. Men Tærskeren forlangte Træ.
Saa gik Kokken til Skoven: »Skov, giv mig Træ, jeg skal give
Tærskeren Træ,« o.s.v. Men Skoven forlangte Økse. Saa gik
Kokken til Smeden: »Smed, giv du mig Økse, jeg skal give
Skoven Økse,« o.s.v. Men Smeden forlangte Kul. Saa gik Kok
ken til Bageren: »Bager, giv mig Kul, jeg skal give Smeden
Kul,« o. s.v. Men Bageren forlangte Mel. Saa gik Kokken til
Mølleren: »Møller, giv mig Mel, jeg skal give Bager Mel, Bager
skal give mig Kul, jeg skal give Smed Kul, Smed skal give mig
Økse, jeg skal give Skov Økse, Skov skal give mig Træ, jeg
skal give Tærsker Træ, Tærsker skal give mig Byg, jeg skal
give Galt Byg, Galt skal give mig Børster, jeg skal give Sko
mager Børster, Skomager skal give mig Sko, jeg skal give Jom
fru Sko, Jomfru skal give mig Guld, jeg skal give Strand Guld,
Strand skal give mig Sten, jeg skal give Kilde Sten, Kilde skal
give mig Vand, jeg skal give Kat Vand, Kat knyster Æbler.«
Saa gav Møller Kok Mel, saa gav han Bager Mel, saa gav Bager
ham Kul, saa gav han Smed Kul, saa gav Smed ham Økse,
saa gav han Skov Økse, saa gav Skov ham Træ, saa gav han
Tærsker Træ, saa gav Tærsker ham Byg, saa gav han Galt Byg,
saa gav Galt ham Børster, saa gav han Skomager Børster, saa
gav Skomager ham Sko, saa gav han Jomfru Sko, saa gav Jom
fru ham Guld, saa gav han Strand Guld, saa gav Strand ham
Sten, saa gav han Kilden Sten, saa gav Kilden ham Vand. Saa
da Kokken kom — var Katten død.1)
Fra Sandholts-Lyndelse Sogn.
Karen Marie Christensen, Vilhelmsgave, 0. Hæsinge.
___________
Indsendt af Lærer L. Bondesen, Kistrup.
0 Jvfr. E. T. Kristensen: Danske Dyrefabler og Kjæderemser S. 86 ff.
H. C. F.
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SKÆMTESAGN OM PRÆSTER

Der fortælles, at der engang var en Præst i Hjadstrup,
som var saa forfærdelig meget for at spille Kort. Saa var dtt
en Søndag, efter at Præsten havde været ude at spille Kort hele
Natten; da han var færdig med sin Prædiken og skulde til at
sige Amen, saa sagde han — Pas!

En anden Præst paa Nordfyn var engang med til et større
Gilde og skulde jo som den fornemste Gæst skære Gaasen for.
Nu var Gaasen temmelig sejg og Kniven sløv, saa det var ikke
noget nemt Arbejde. Bedst som Hr. Pastoren nu staar og filer
paa Dyret og ikke kan faa Hul, glider den af Fadet og ned paa
Gulvet. Præsten ser lidt betuttet efter den. og saa brister det ud
af ham: »Der røg den sgu«.
Chr. Nielsen, Aaholm, Krarup.
VRØVIÆREMSE

Jeg vaagned 7 Mile før Dag og tylled, førend jeg heded. Jeg
spændte to Lergrave for min Vogn; saa kørte jeg, til de svedte.
Jeg kom til Solen, før Skoven stod op; de Grise, de fløj i Bøge
top; de Bremser gik nedenfor og svedte. Saa kom jeg til den
hellige Præst, hvor Kirken stod og præked. Jeg løste mine Penge
og ofred min Pung; jeg redte min Aske og raged min Seng; saa
mente jeg, det var altsammen saa bagvendt.1)
Fra N. Broby Sogn. Karen Mortensen, N. Lyndelse Skole.
PÆERS KOER

»Gue Dau, Pæer.« — »Tak, Pæer.« — »Har du seet minne
Foer i Dau, Pæer?« — »Ja, je har, Pæer.« — »Vor, Pæer?«
— »Orne bau Brøuauergoer2), Pæer«. — »Vo manne vaa der.
Pæer?« — »Fier vie aa fem groe, Pæer, aa aile hae de Klokker
poe, Pæer, øuen dæ(n)j lejle Pæ Di(ng)e Da(ng)e, ha(n) taute sen
i Jautes.«8)
Fra Tved Sogn.
Johanne Poulsen, Tved Skovhaver.

i) Jvfr. FHj. I 126 f. ’) Brudagergaard. 3) Jvfr. FHj. I 64.
H. C. F.
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To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
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Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
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HJEMSTAVNSGAARD
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Børn 25 Øre.
— Foreninger og Skoler halv Pris. —

Kong Højskole,
Glamsbjerg St.
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3. Maj. Husholdningsfag. — Karle
skole November—Marts. Haandvær
kerafdeling. Landbrugsfag. Kontrol
assistenter uddannes. — I August og
September: Korte Kursus (Hushold
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En Vise er Festens morsomste Pynt---------personligst og friskest hos Olaf Gynt.
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Blankavej 31, Valby.
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Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kj erteminde-Martofte Jernbane
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Af

August F. Schmidt
er bl. a. udkommet flg. Bøger, der alle har faaet den mest rosende
Omtale i Dagspressen og i Tidsskrifter:

Skanderup Sogn I—II. Eget Forlag, Brabrand....................
Hyrdedrenge og Hyrdeliv. Schultz Forlag............. Nedsat
Byhyrder. Schultz Forlag ..........................................................
Morsingboer i gamle Dage. I—II. H. Hansens Boghandel,
Nykøbing Mors.........................................................................
Fra Røj og Ravnholt. Eget Forlag, Brabrand......................
Vider og Vedtægter IV. Sammen med Poul Bjerge. Haase
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Bytyr og Byorne. Eget Forlag, Brabrand..............................
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Jenle og Jenlefesterne. Eget Forlag, Brabrand....................
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Pris 1,50
Pris 4,50

Pris 8,00
Pris 2,00
Pris 7,00
Pris 2,50
Pris 2,50

Pris 3,00

Axel Lange;

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. - Pris 3 Kr.
>1 detta arbete ges en mojligast fullståndig forteckning Over Fyens flora.
Namnen på såvål vilda som odlade våxter låmnas på danskt riksspråk, latin
och fynsk dialekt. Vidare redogdres for den folkliga overtro, som knyter sig
till vissa våxter, våxternas anvåndning i folkmedicinen o. s. v. Dår anledning
ges, anforas också talesått och folketymologier. Ett antal vål valda illustra
tioner ge det gedigna arbetet okat vårde.«
G. M. Bergstrand i >Folkminnen och Folktankar«.

Bogen faas fra Fynsk Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe, og
sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa Postkonto 6766.
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dende Fjerdingaar udkømrié Hæftér tilsendt. Dé tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaéf, saafremt Oplaget til
lader det Til de Høldeffe, dér har béstilt dét hos Udgiveren, bliver det sendt
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For Laan af Billedet Side 33 takkes Fru Sophie Lørtip, Dreslette.

FYNSK HJEMSTAVNS SAMLING
Gennem en Række Aar har jég samlet Optegnelser, Billeder, Udklip og
lignende af topografisk, biografisk og saglig Art vedrørende Fyn. Samlingen,
der nu omfatter en halv Snes Tusinde Ting, kommer mig i høj Grad til Nytte
ved Arbejdet med »Fynsk Hjemstavn«.
Ofte har jeg den Glæde at modtage Bidrag fra andre til Samlingen. —
Skulde Læserne have Ting liggende, som de ikke har særlig interesse i selv
at opbevare mere, eller som før eller siden bliver bortkastet eller tilintetgjort,
modtages de med megen Tak til Samlingen. De kan da komme Arbejdet med
»Fynsk Hjemstavn* til gode og fofhaabentlig senere — under éh eller anden
Form — gavne anden fynsk Hjemstavnsforskning.
Særlig Interesse har gamle og nve Fotografier (ogsaa Amatørfotografier)
af Personer, Bygninger og Landskaber samt Postkort, Breve, Dagbøger eller
andre skriftlige Optegnelser.
I den sidste Maaned har jeg fra Overbibliotekar J. Christian Bay, Chicago, modtaget et Avisudklip, fra H. C. Lund, De gamles By, Køben
havn, og fra Førstelærer L. P. Pedersen, Torøhuse, gamle Billeder. For
dette bringer jeg min bedste Tak.
H. C. F.

K. L. KRISTENSEN: LEVENDE LAND
(Gyldendal).
Fåa evnet som K. L. Kristensen géhneiti Verséts Kunst at lide dét fynfcke
Land løfte sig for Vort Blik, saa vi ser det i svundrie Tiders Skær, hærget og
hæget, som skiftende Skæbner haf villet det. Fjord dg Klint, Egn og Øde,
Dyssens Kamp og Éondeboets lave Lætiger, alt indgaar en inderlig Ening, saa
vi fornemmer det: Jørd dg Hjéfte hørér uløseligt stiErimen. Naar han digter
om Majmaanedstid (Levende Land S. 84 f.), er det ikke blot Glæden over
Sommerens Genfødelse, der aander gennem Versene; men vi føler ogsaa Men
neskelivets, Historiens dybe Undertone, som den klinger fra den gamle Majvises svulmende livsfyldte Strofer. K. L. K. digter:
Ja, al Ting lyser langs Somrens Vej,
mest lyser Majbøgen, sval og svaj,
med Grene grønne i Udspringsynde —
O, milde Maj.
Den danske Sømmer igen begyndt,
Majmaanedstid med dit Løvspringsgrønt —.
Nu kaster Glæden i Hjertets Gemme
sin gyldne Mønt.
K. L. Kristensen hører til Fyns bedste Sønner. Inderlig og øm og dog fast
og mandig er hans Digterrøst.
H. C. F.

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 3. Hæfte. Marts 1935.

Nørregaarde i Dreslette.

STODDERKAMMER OG STODDERKONGE
IDRESLETTE
AF LÆBEll L. P. PeDEBSEN. TOBØHCSE

gammel Tid havde man i Gaardene i Dreslette, og vel ogsaa i andre gamle Landsbyer, et Kammer, som man kaldte
Stodderkammeret med en Seng, Stoddersengen, som kun blev
taget i Brug, naar omvandrende Stoddere, vel som oftest gamle
og svagelige Mennesker, kom og bad om Nattely. Det var iøvrigt
Oldermanden, der skulde tage sig af Stodderne, ogsaa med Hen
syn til Husly for Natten, om ikke andre vilde (se F. Hj. Vil Side
122). Andre vilde ikke sove i Stoddersengen. Efter at den sociale
Forsorg ad Lovgivningens Vej var blevet ordnet og bragt ind i
faste Former, ophørte Stoddernes, i hvert Fald de gamles og
svageliges, Tiggergang fra By til By, og man indrettede Stodder
kammeret til andet Brug. Var Sengen for god at kassere, blev
den med Indhold af Sengeklæder givet til Fattigfolk, som ren
sede det hele og derved fik en kærkommen og tiltrængt For
øgelse af Sengeudstyret.
I 1850—60erne var Søren Hattemager, eller Hatte
mageren, som han i daglig Tale kaldtes, Stodderkonge i Dre
slette og Snave Byer i Dreslette Sogn. Han var af Stodder
slægt, født af Stoddere,l) i et Stodderkammer (F. Hj. 122 f.), men

I

9 »1803 d. 18. Dcbr., som var 4. Søndag i Advent, blev Anne Kirstine
Peders Datters, et omstrejfende Quindfolks uægte Drengebarn, som var
født hos Anders Hansens i Dreslette, døbt og kaldet Søren (Hattema
geren^, til hvis Fader blev udlagt een med Moderen omstrejfende Kie-
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om han af den Grund er blevet anset for at være i særlig Grad
kvalificeret til Embedet som Stodderkonge, er uvist. Han var
middelhøj, gik med høj Hat (gammeldags Brudgomshat) og iført
en lang grøn Frakke. Saaledes klædt gik han omkring i Sognet
og fik en Bid Brød og en Taar hos Folk, han kendte og besøgte
paa sine Ture. Han klinkede ogsaa Fade og Lertøj for Folk.
Stodderkongens Embede eller Bestilling var at jage Stoddere
af By. Om Hattemagerens Virksomhed som Stodderkonge ved
ældre Folk, der endnu husker ham som en meget gammel Mand,
at sige, at han var god nok til at raabe og skælde over Stod
derne, naar de gik fra Sted til Sted i Byen og tiggede, men naar
de saa havde været alle Steder i Byen og var paa Vej til den
næste By, kom Hattemageren og gjorde sig gode Venner med
dem og fik dem med sig hjem, hvor de ofte overnattede, og hvor
de i Fællesskab soldede Udbyttet af Dagens Tiggergang op.
Af og til maatte Hattemageren til S n a ve for at varetage sit
Embede der, og naar han efter endt Dagværk og sædvanligvis
langtfra ædru var paa Vej hjem ad Gangstien mellem Snave
og D res le tte, kunde det nok knibe at komme over »den lange
Sten«, der var lagt som Bro over Damrenden, en temmelig
dyb Rende, der for ca. 120 Aar siden blev gravet for at samle
Vandet fra Moserne, hvorigennem den gaar, og for at lede Van
det fra Snaved am til Stranden ved Aa i Sønderby Sogn. Dam
renden gaar midtvejs mellem de to Byer og danner Skel mellem
deres Jorder Der var intet Rækværk, hvortil Hattemageren kunde
faa en haardl tiltrængt Støtte. Men han vidste Raad. Han lagde
sig blot ved Siden af Stien, og varede det for længe, inden til
fældigt passerende kom og kunde give ham en Haandsrækning,
gav han sig til at raabe og synge og det saa højt, at Folkene i
de nærmeste Gaarde kunde høre ham og komme ham til Hjælp.
Det var ikke, hvad man forstaar ved et godt Embede, at være
Stodderkonge, det er helt sikkert. Hattemageren kunde da heller
ikke rigtig faa det til at gaa rundt. Engang indfandt han sig i
delflikker: Rasmus Jørgensen, født i Langeskjerninge (og Moderen i
Vester Aaby), han vedkiendte sig Moder og Barn. Barnet blev baaren
af Pigen Kirsten Rasmus Datter i Præstegaarden, og Fadderne vare
Sognefogeden Rasmus Rasmussen, Lars Nielsen og Smedens Kone: Anne
Kathrine, alle af Dreslette.« I en Anmærkning er der tilføjet: »Begge For
ældre havde Skrifteseddel og Vidnesbyrd fra de Præster, hvor de nyligen havde søgt Herrens Bord!« (Af Lærer A. Jensens Optegnelser).
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S na ve Skole, som dengang laa midt i Snave By, og anmodede
om at faa lidt mere til at bestride de daglige Udgifter med. Sogneforstanderskabet holdt Møde der under Ledelse af den myndige
Provst V. P. Seid el in, Sognepræst til D res lette og Provst for
Baag og Vends Herreder. Idet Hattemageren fremfører sit
Ærinde, siger han: »Ja, Mel og Gryn kan det jo nok gaa med,
men det er værst med Fedtsoli.« !) I den Samtale, der derefter
udspandt sig mellem Provsten og Hattemageren, og hvor man
ogsaa kom ind paa andre Omraader end de økonomiske, siger
Provsten: »Det var jo heller ikke pænt, Søren, at du saadan løb
bort med denher Ka Østens.2)« Hertil svarede Søren omgaaende:
»Nej, det var det jo ikke, men Faer siger, at vi skal sørre for
Enker og faderløse, og det gør saa bandtehe je.« Om der blev
nogen Forhøjelse af den Gang, vides ikke.
Engang havde Hattemageren solgt sit Pund Smør, som han
netop havde hentet i en af Gaardene i D resi et te, til »Grosse
reren« og derefter drukket Pengene op. Grossereren var en om
vandrende Handelsmand, der selv havde givet sig denne finere
Titel. Han hed Niels Jensen, handlede oprindelig med Humle.
»Immer med Das«, sagde han, det var hans Mundheld. Han
gik ofte og sang, naar han fik en Taar over Tørsten. Han havde
ofte sin Kone med paa sine Ture. Han var høj og kraftig, og
hun var meget lille og meget trivelig, hvorfor han ofte benæv
nede hende: Min lille »Træipajles.«3) Der var Vidner til Han
delen om Smørret, hvilket ogsaa bragtes i Erindring, da han
senere kom og klagede sin Nød for Sogneforstand^skabet.
Hattemageren havde været borte fra sin Kone, Maren, i
daglig Tale kaldet Hattemagerkonen, i otte Aar og turet rundt
med Ka Østens. Det var en lang Tid for Maren, men da
han endelig kom igen, tog hun glad imod ham og sagde: »Det
var rettenok godt, du kom igen, Sovren, saa er jeg da fri for at
travellere mere.« Dermed mente hun, at nu var hun da fri for
at gaa omkring og tigge til Livets Ophold. Hun var fra Sten
strup Sogn, hvorfor hun heller ikke talte som Folk paa Vestfyn. Hun var meget godmodig, og naar der var Anledning dertil,
fortalte hun, at da hun havde Bryllup, havde hun tolv forlorne
Krøller i sit Haar. Men proper var hun ikke. Engang, da de
x) Sulemad; Fattigunderstøttelsen blev paa den Tid i væsentlig Grad
ydet i Naturalier. 2) Var vistnok fra Ørsted Sogn. 3) Sammenlign: En
tre Pægles Flaske.
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havde slagtet Gris, sad de og spiste sorte Pølser til Middag. Da
lagde Hattemageren pludselig Spiseredskaberne fra sig, saa hen
paa Maren og sagde: >Je tykkes, a Pølserne smaer lortet.«
Hvortil Maren svarede: »De kaa je dotte faastaav, je haa da
skoel hin i tre rene Va(nd)er.« Men Hattemageren afgjorde Sagen
ved at sige: »Naa ja, saa gi Christoffers Gris hin.«
Engang laa Hattemagerkonen i Sengen og var syg; da kom
Sogneraadsformanden, Gmd. Morten Jørgensen, Dreslette,
der ind sammen med Politibetjenten og skulde se paa et eller
andet; men hun troede, at det var Doktoren, der kom, og ham
vilde hun ikke have hentet, derfor skyndte hun sig at sige: »Je
ette syj, je ette syj, og Sovren, han er kun doven.«
Stodderkongen var vistnok ellers en skikkelig Mand; men
engang skal han dog have ladet falde en Udtalelse, som Bymændene ikke syntes om. Han skal have sagt: »Jeg vil lade
jer at vide, at een Svovlstik kan gøre meget.« Det var jo ikke
pænt sagt; men det blev ved Truselen, og der var vistnok heller
ingen, der havde ventet andet af Søren Hattemager.
I mange Aar boede Hattemageren og hans Kone i deres lille
beskedne Lejlighed i Hospitalet i Dreslette (se F. Hj. VII 123),
og de blev begge meget gamle. Maren levede længst, og hun
døde, da hun var op i 90erne.T) Properheden var som nævnt
ikke deres stærke Side, og hyggeligt skal der heller ikke have
været hos dem. Som Brændsel har de mange Gange benyttet
gamle, halvraadne og vaade Gærdestaver, som Hattemageren hen
tede omkring i Hegn og Gærder. Naar han saa kom hjem med
dem, tændte Maren op i Kakkelovnen, lod Laagen staa aaben,
tog en Gærdestav og stak Enden af den ind i Ilden, og efterhaanden som den brændte, skubbede hun den blot længere ind;
det gav Varme, men ogsaa megen Røg.
Deres Grave paa Dreslette Kirkegaard er forlængst sløjfede,
man ved end ikke, hvor de er eller har været; men endnu hu
skes Stodderkongen og hans Kone af de gamle, der taler om
dem i Forbindelse med Minderne fra Barndomstiden.
J) Af Dreslette Kirkebog: »1882, d. 6. Dcbr. døde Søren Rasmussen
paa Fattiggaarden, Fattiglem, er født i Dreslette af et omvankende Fruen
timmer Anne Kirstine Pedersdatter; begravet 11. Dcbr., 79 Aar.«
»1884, d. 19. Februar døde Maren Pedersdatter, Almisselem, Enke
efter Almisselem Søren Rasmussen, døde paa Fattiggaarden, er en Datter
af forlængst afgangne Husmand Peder Jørgensen af Stenstrup. 963 4 Aar.
Dødsaarsagen: Alderdom.«
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EN GAMMEL PRÆSTEHISTORIE FRA TRANDERUP
AF SPAREKASSEBOGHOLDER L. P. LAURITSEN

Tradition vil vide, at for snart et Par Hundrede Aar siden
ejedes Gaarden Mtr. Nr. 6 i Tranderup paa Ærø af en
Mand, der i daglig Tale kaldtes Jørgen Dansen, men hvis
rette Navn maaske var Daniel sen.
Naar Traditionen har bevaret denne Mands Navn fra For
glemmelse, er Grunden den, at han skal have faaet Præsten i
Tranderup afsat fra Embedet, fordi han fra Prædikestolen i
Tranderup Kirke en Søndag skal have sagt: »Vaagner op, I,
som sove, særlig Du, Jørgen Dansen.«
Dansen synes under Prædikenen at have taget sig en Skra
ber, og at han ikke har været ene om det, vidner Præstens Ord
om. — Men saadan noget maatte Præsten nu engang ikke sige
fra en Prædikestol, og særlig maatte han ikke nævne Mandens
Navn. — Og Dansen vilde ikke finde sig i det, men fik ud
virket, at Præsten blev afsat.
Saavidt Traditionen. — Hele Historien lyder noget utroligt,
saa meget desto mere, som der efter Hiibertz Bog om Ærø
slet ikke synes at være afsat nogen Præst i Tranderup. Gan
ske vist kunde det jo tænkes, at en af de T r a n d e r u p Præsier
virkelig var bleven afsat, men at Hiibertz har villet kaste
Glemslens Slør over Begivenheden. — Og noget peger unægtelig
i den Retning. Medens Forfatteren omhyggelig gør Rede for Præ
sterne i 17 og 18 Hundrede Aarene til hans egen Tid og for
tæller, om de er død i Embedet, eller om de er forflyttet, og i
saa Fald, hvor de flytter hen, er der en af disse, han kun næv
ner Navnet paa uden at give Oplysning om, hvor han bliver
af. — Det er Provst Dressing. Her var der jo Mulighed for, at
vi havde den »afsatte Præst«. En nærmere Undersøgelse viser,
at det netop er Tilfældet.
I Block, Den Fynske Gejstligheds Historie fra Re
formationen til vore Dage, 2. Bind, 1. Hæfte, der udkom
1790, fortæller Udgiveren om en vis Pastor Rhod, — for hvem
iøvrigt Forfatteren røber en særlig stærk Sympathi — at han
1763 lod sig overtale til at modtage Stillingen som Præst for
Tranderup Menighed, mens Provst Dressings Sag stod paa,
paa den Betingelse, at hvis Dressing ikke blev genindsat,
skulde han have Embedet efter ham.
^n

}
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Provst Dressing vai nemlig ved et Landemode fradømt
Embedet — hvorfor melder Historien ikke noget om, men den
ærøske Tradition udfylder her den tilstedeværende Lakune. Sagen
verserede for Højesteret i l1 2 Aar og endte med, at Højeste
retten gik imod Landemodet og genindsatte Præsten. Dressing
kom dog ikke til at overtage sit gamle Embede igen, men forflyt
tedes straks til Norge. Man har sikkert alligevel fundet det raadeligst at faa ham fjernet saa langt saa muligt fra hans gamle Virke
kreds. — Men Pastor Rhod fik ikke, som det var ham lovet,
Embedet efter ham. Man skyndte sig - det synes at have haft
Hastværk — at faa en anden Præst indsat, nemlig den af Traditio
nen her paa Øen saa velkendte, sagnrige Peter Mos s in. — Men
Rhod følte sig tilsidesat, og Udgiveren af »Den fynske Gejstlig
hede havde Medfølelse med ham og fortæller udførligt om denne
Mands store Fortjenester. — Men Tilsidesættelsen af Rhod ved
denne Lejlighed har medført, at den gamle Præstehistorie er
bleven bevaret, den, der kaster Lys over den Tradition, som
er bevaret her paa Øen.

HVAD IEG VEED OG HVAD IEG MEEN
OM TROLDOM SANSIGERE MAANE VISE IGIEN
SPØGELSER OG FORVARSLER
EFTERLADT HAANDSKRIFT AF ESKEL SØRENSEN
ved

H. C. FrydendahiJ)

Historien efter gammelt Sagn saa har den saakalle Trol
doms Kunst og Sandsigerie (Spaadom) været meget giængse
i Oltiden især i de nordiske Lande. Efter Formodning saa lærtes
Troldom ikke af Læsning, men ved muntlig Undervisning og
fter

E

9 Om Eskel Sørensen se FHj. Vil, 134 tf. Dette Haandskrift er ikke
forsynet med Eskel Sørensens Navn; men der kan aldeles ikke være
Tvivl om, at det er skrevet af ham. — Medens jeg ved Udgivelsen af
»Huusraad for Folk« (FHj. VII, 153 tf.) nøje fulgte Forfatterens egen Ret
skrivning og Tegnsætning, hvorved Læserne fik et Indtryk af disse, er
der i dette Tilfælde foretaget lempelige Ændringer med Hensyn til Or
denes Begyndelsesbogstav og Tegnsætningen. Haandskriftets Stavemaade
er derimod bibeholdt. Alle Tilføjelser i Haandskriftets Margin (her sat
som Fodnoter) er foretaget af Eskel Sørensen selv. Det samme gjaldt for
øvrigt Tilføjelser og Rettelser i »Huusraad for Folk.
H. C. F.
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ved at skrive nogle Tegn ’) med Kul eller Kride, saa og tiendes
at komme i Besiddeis af visse i Naturen eller hellig Ting, hvor
med de kunde giøre Troldom, men Hoved-Hiulet i Kunsten var
ventelig at misbruge Guds Navn og have med det onde Væsen
at giøre. Troldom lærtes ikke allene af Almuen, men endog af
høve og fornemme saasom Prinser og Prinsesser.
Sandsiger Kon s ten var en anden Sag, den lærtes kun
af faae, især Fruentimmerne. En Sandsigerske blev i Oltiden
æret som en Gudinde. Og havde gierne et stort Følgeskab
med sig. Hun vilde forstaae sin Kunst ef Linietrækkene i Men
neskets høyer Haand, af Dyrs Indvolde, af Fugleskrig o. s. v.,
men ventelig ligesom Troldoms Konsterne misbrugt Guds Navn
og staaet i et Slags Forbindelse med det onde Væsen, thi hvor
kunde hun ellers sige Hændelser og Tilfælde, længe førend det
skede.
Naar man i de Tider ret vilde hevne sig paa sin Fornærmer,
saa da at overmande ham med Troldom, giøre den ulykkelig
paa Helbred eller Gods, hvis hun var ham stærkere, i modsat
Fald ikke
Men naar nogen vilde vide sin tilkommende Skiæbne eller
vigtige Begivenheder længe før, da at hendtye til en Sandsigerske,
hvorpaa ieg kan fortælle følgende mærkværdig Exempel, det
ieg engang har læst.
Da engang her i Danmark var en svar Dyrtid, var der
og paa samme Tid en berømt og agtet Greve navnl. To rch i 1.
denne vilde gierne vide, hvor længe den dyre Tid skulde vare,
men vilde ikke saa ligefrem adspørge en Sandsigerske, men for
al naae sit Øyemed, saa lod han sinne Venner indbyde til et
Giæstebud, saa og een i de Tider berømt Sandsigerske navnl.
Tor bio rca. Denne kom allersidst af Giæsterne. Tor c hil mod
tog hinde ved Dørren meget høflig og satte hinde øverst til Bords
for Giæsterne. Hindes Klædedragt bestod af adskillige Dyrs Skind,
erindrer ieg ret saa var Luen af Faarskind, og Hanskerne af
Katteskind. Af Retterne spidste hun kun noget Melkmad, og en
Suppe hvori adskillige Dyrs Hierte var kogt.
Efter Maaltidet gaaer Greven at tale med Giæsterne, saa og
med Torbiorca, blandt andet og fører paa Bane om den dyre
Tid, den han gierne gad vist hvor længe den skulde vare. Tor9 Her er i Marginen tilføjet: Maaskee og de saa kalte Run ner, en
Art Bogstaver, som var saa brugelig i gammel Tid.
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b’iorca svarede, hun kunde ikke sige ham det førend i Morgen.
Alle Giæsterne blev da om Natten over hos Greven, deels for at
høre og deels for at adspørge hinde om, hvad de ønskede at
vide. Om Morgenen da Selskabet blev forsamlet igien, spørger
Torbiorca, om der var ingen af dem, der kunde synge en
bekiendt magiske Vise navnl. V a 1 o k u r, men det ingen af dem
kunde. Greven lod da indhente sine Tiennestefolk, om ingen af
dem kunde synge Visen Valokur, det en Pige navnl Gaveda
kunde og sang den, til det skingrede efter. Nu sagde Torbiorca,
om et Aar saa er den dyre Tid forbie (som og forholt sig). De
øvrige Giæster nærmede sig hinde hver for sig som en halv
Gudom for at adspørge hinde om deres Skiæbne og andet meere,
dem hun alle gav tilfredsstillende Svar.
Ved Bogtrykker Konstens Opfindelse blev Lærdom og Viden
skab meere udbredt, ikke allene de gode, men de skadelig og
slemme Videnskaber blev ogsaa ført i Trykken og indbunden i
Bøger. Dog naar en saadan Bog kom i en lærd og oplyst Maands
Eye, denne giorde sielden eller aldrig Brug af en saadan Bog,
giorde han det, saa var det, naar han blev lerret eller opægget
til Vrede, thi han viste, hvad det er at misbruge eller tage Guds
Navn forfængelig. Men naar en saadan Bog kom i en Almues
mands, i en uoplystes Hænder, disse giorde Brug af den til
Mirakler.
Omtrent ved 1740 var der en Mand man kalte Anders i
Brøegaard,1) denne var ligesom en Halvgud i Landet, thi
naar nogle blev bestiaalen, saa kund hend til Anders i Brøe
gaard, han kunde snart sige dem, om de fik det meere eller
ikke, og hvordan de skulde forholde dem.
Min Fader fortalte flere Exempler derpaa, saasom engang
da en Mand her paa Egnen, en Hest blev ham frasliaalen, han
gaaer til een i de Tider saa berømt Bonde navnl. Jens Bang
i Nørre Aabye (min Faders Moerbroder) og faaer ham til at
følge med sig hend til Anders i Brøegaard, og beklager dem
saa og saaledes, at en Hest var Manden stiaalen fra. A. siger,
du faaer nok din Hest igien, men naar I kommer uden for, saa
skal I lade eders Heste gaae, til hvilken Side de vil (thi de red
hver paa sin Hest). Da de kom udenfor, saa lod de og Hestene
gaae, til hvad Side de vilde, igiennem een Bye efter en anden
x) I Marginen er tilføjet: Brøegaard er nærmest Bye ved H el n æs,
Anders var en Huusmand i Brødegaard.
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til lige ind i Svendborg. Nu kunde da Hestene ikke komme
længere, Mændene satte dem da ind i Byen og lod dem selv
sætte over til Taasinge. De gik og ikke langt, før de og saa
Hesten slaae i en Enghaug. De kom ind i nærmeste Gaard,
hvor der boede en Enke, og siger hinde saa og saaledes, at den
Hest, der stod ude i Enghaugen, var deres, men var dem stiaalen fra. Konen blev forskrækket og siger, ieg skulde ikke troe,
at min Søn har stiaalen den Hest. Men da Sønnen kom tilstæde, saa kunde han med sine Naboer bevise, at han virkelig
havde kiøbt Hesten, men ventelig af Tyven selv. Manden fra
Fyen fik sin Hest igien, og dermed var den Sag forbie.
Da engang en Foget paa H arritz 1 e vga ard havde ind
samlet Skat af Godset for at levere til Amtstuen, blev Skatten
om Natten ham frastiaalen, som han vilde ud med den om
Morgenen. Han laaner saa mange Penge af Gaardens Tiennestefolk og Omegnens Beboere, at han fik til Skatten, og leverer
den samme Dag — men reyste da og hend til Anders i Brøegaard og beklager sit Udheld. Denne svarer ham, nogle af
Pengene er udgivet, dem faaer du ikke meere, men de andre
skal du nok faae, saa snart det letter ved den, som der har sat
dem, neml. Tyven. Dermed reyste Fogden. Nu der gik en lang
Tid hend, og der kom ingen Penge til Fogden, saa han tilsidst
troede, han fik dem ikke meere. Men en Nat som han laae i
sin Sæng, hørte han en Vindues Rude klinkkede i Stykker, han
reyste sig, og ia da var Pungen med Pengene i sat igiennem en
Vindues Rude. De havde sidet i et Moiads og var nys optaget,
nogle af dem var og borte, som Anders sagde ham. Saa vidt
om A. i Brøegaard.
Sidst i det 18de Aar Hundrede boede der en saakalte klog
Kone i Byen Ty s trup ved Christians felt. Hun boede i et
usselt Brakke-Huus. Hindes Væsen var meget smussig, og i
Grunden var hun en fattig Kone. Holsterne giorde ikke meget
af hinde eller bolte hinde for Klog, de kalte hinde af Spot den
fyenske Gud, fordie der var saa mange Fyenboer, der søgte over
til hinde om Raad — saasom naar et Menneske fik en dødelig
Svaghed at drages med, eller stort Vandheld paa Creaturet, eller
de blev slemt bestiaalen. Men naar nogen reyste over til hinde
for et sygt Menneske, saa skulde de have noget af dets fastendes
Vand i en liden Flaske, men var det Creatur, saa skulde de
have noget af dets Haar. Naar hun saa fastendes Vand af et
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sygt Menneske, eller Haar af Creatur, saa kunde hun perfekt
sige, hvad de feylte, og snart give dem Raad derfor. Hindes Raad
var simple og lidt bekostelig. Dog at give Raad for menneskelig
Svaghed forstod hun sig ikke saa meget paa som Raad for
Creatur, især naar de ikke kunde kiærne Smør af deres Kiør,
og da gik Raadene gierne ud paa nogle sær egne Svmpathier,
som det hedte sig, at en Hex var Skyld i, de ikke kunde samle
Smør. Med Betalning for hindes Raad var hun meget billig,
hun satte ingen noget for, man kunde give hinde, hvad man
vilde, som fra 4 til 6 Mk., dermed var hun fornøyet.
Udsigelig mange, der reyste over til ermelte Kone, stemmer
overeens deri, at naar de reyste til hinde og talle noget usøm
melig om hinde, saa lod hun dem det høre og sige dem de
samme Ord, som de sagde, naar de kom i hindes Huus, men
uden at bære dem videre Vrede til derfor, som de skulde vide,
hun viste det. Derfor var adskillige bange for at tale noget om
hinde paa Hiemreysen over Havet.
En Mand her paa Egnen (der havde min Faster) blev engang
fra 5 til 6 Ducater frastiaalen. Han reyste over til ermelte Kone
og siger hinde saa og saaledes. Hun spørger ham efter, om han
vel have dem igien, hvortil han svarede Ney, men han gad gierne
vist, hvem der tog dem. Hun raable høyt, hvem tog den Mands
Ducater. Hinde svarede noget med en huul Stemme som i et
andet Værelse, det giorde den Jyde, der kalkede hans Sængekammer. Ved samme Tid, som Duca terne blev borte, havde
han rigtig nok en Jyde til at kalke i sit Sængekammer.
En Mand fra Hønnerup, hvis fede Sviin var bleven borte,
reyste over til Konen for at faae at vide, hvor de var. Der blev
ham svaret, at de sad døde i hans Hæs, som og fantes at
være sandt, da han kom hiem.
Smeden i Eilschov ved Bogense Kanten, ved ieg ret, saa
var hans Navn Hans, denne beviste ved adskillige Pudserier,
al han havde lært lidt meere, en han burde lære, man sagde og,
at han havde Bogen Cypriannes, en for Almuen gruelig bekiendt Troldoms Bog. leg kunde opregne adskillige af hans
Mirakler i den sorte Kunst, men dem ieg vil forbie gaae und
taget et Ex., som dog halv kan drages i Tvivl. En Mand i
Emtekiær, Tanderup Sogn, mistede for mange Aar siden paa
en Sommers Nat al sin Bleg, der blev ham frastiaalen. Han
medtog en Mand, der var en Ven af Eilschov Smeden, og revser
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hen til ham og siger ham saa og saaledes, at hans Bleg var
ham bleven frastiaalen, om han ikke kunde skaffe ham den
igien, men det han iust ikke vilde love, men sagde han, hvis
de ikke kommer med den igien, saa skulde han give dem en
stor Skræk i deres Hierle, saa skulde de ogsaa faae et Kiende:
tegn. Dermed revser Manden. Hans Bleg fik han aldrig meere,
men el Pr. Maaneder efter liendte det sig, at en halv gammel
Huuskone i Byen en Aften fik et saa heftig Næseblod, al Blodet
nær havde rendt hinde ihiel, det hindes Datter med Nød og
neppe fik stillet, men kort efter blev alt for ernielte Kone i
Huuset saa broget som Kutun, og omtrent 1 Time efter blev
hun stokblind og kom aldrig meere til at see. Da ermelle Kone
iust ikke havde noget reelt Ord, saa snakkede Byens Folk saa
smaat om, at hun nok maatte være Gierningsmanden, men hvem
veed, om det er sandt, rigtig nok var det et besynderlig Tilfælde
Hvem der her paa Om Egnen blev besliaalen eller kunde
ikke samle Smør af deres Kiør, søgte Eilschov Smeden. Han
er for nogle Aar siden døe. Man har sagt, det var meget slet
med ham, da han døde, men paa hvad Maade, veed ieg ikke.
Dem af Almuen, som giør dem kloge paa slige Ting, vil vide
og det paastaae, al den, som viser igien 3 Gange, dens Siel er
fordømt. 2 Gange kan det gaae, men 3die Gang saa er det forbi
med dem Ligeledes paastaaer de, at naar et Øve udslaaes ved
Troldoms Konst, saa skal der springe en Siel derved, enten dens,
der lader Øyet udslaae, eller dens, der slaaer det ud, eller dens,
hvis Øve de agter at slaae ud, som f. Ex. en Tyvs. Om disse
Sætninger eller Troe forholder sig at være sandt, lader ieg staae
derhend. Imidlertid meener ieg, del er en farlig Sag at legge
sig efter saadanne Videnskaber og giøre Brug deraf, hvorved
Guds Navn tages forfængelig, og have det onde Væsen eller
Diævelen til Redskab. Hvilken elendige og Uslinger er dog ikke
saadanne Mennesker, en Betler en Lazarus, der ligger bestandig
paa Sygeleie, een der sider i Bolt og Jern, der hverken seer Soel
eller Maane, er tusinde Gange bedre faren end hine, at sige naar
de har Fred med dem selv, deres Samvittighed, og over alt Fred
med Gud, saa kan enhver Besværlighed i Verden overvindes og
er kun som en Byegang.
Men nu vil ieg henlede Opmærksomheden paa, hvad vores
Nutidens Giestlig siger om saadanne Videnskaber som Troldom,
vise igien, slaae Øvne ud, Spøgelse og Forvarsler, allsammen
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noget, som Præsterne ikke vil vide af at sige eller høre Tale
derom. At tale med en Præst om Spøgelse eller Troldom er
omtrent det samme som at tale med en Jøde om Christi Fødsel,
hans store Igienløsning Værk. Thi man maae fortælle for en
Præst om Spøgelse eller Forvarsler saa nøyagtig, som man vil,
saa heder det sig enda at være Løgn, enten er Tildragelsen gaaet
naturlig til, eller der var hørt eller seet feyl til.
At de lærde troer noget andet igrunden, end de siger med
Mund (at sige om Spøgelser), der om er ingen Tvivl, det troer
ieg for min Part, men at de vil have slige Fordomme, Overtroe,
Signerie, Trolddom udrydel hos Almuen, er nok ventelig Hen
sigten.
At Præsterne søger at uryde den for ommelte skadelig Lær
dom ved at faae de slemme Bøger fra dem og ved at holde
Børnene til Skolegang og gudelig Læsning, er io en herlig og
priselig Sag. Thi hvordan vilde det gaae, naar Troldoms Kunsten
mellem Almuen var saa almindelig som imellem Finnerne i
Lapland1), men at de reent vil uryde Troen og Meeningen om
en Ting, der virkelig efter den hellige Skrift er til, synes mig
derimod at være en forkeert og feyl Sag. Thi naar ieg for Ex.
ikke kiente til Lovenes Hevn saasom Tugthuus og Slaverie, saa
havde ieg io ikke nødig at vogte mig fra grove Forbrydelser.
Naar Friskfyren ikke kiender eller troer den Sætning om Diævelen og Helvedes Tilværrelse, saa naar undtages, at han vogter
sig for sin Æres og Godses Fortabelse og Lovenes Hevn, saa
kan han io med kolt Overlegg begaae alle Laster, item sværge
og bande, saa meget som han vil.
Det første ieg erindrer, da prædikede Præsterne om Diævelen
og Helvede, det vi og i vores saakalte gamle Kingo Salme
Bog sang om imellem, saasom i Salmen Allenesle Gud i
Himmerig, de 2 sidste Linier i 4de Vers, Beskierme os fra
Dievelens falske List, hielp os al troe paa Jesum Christ og blive
salig. Amen.
I Salmen Vor Gud han er saa fast en Borg, 1ste Vers,
Vor Gud han er saa fast en Borg, han er vor Skiold og Værge,
han hielper os af Nød og Sorg, der os vil her besværge, Dievelen,
vor gamle Fiende, vil os overvinde, stor Magt og Argelist bruger
han mod os vist, paa Jorden er ey hans Lige.
9 I Marginen er tilføjet: I de nyere Geographier og Landkorter
staaer Finmarken, at sige den Deel, som Norge angaaer.
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I Salmen O, Jesu, hør mig for din Døe, 7t Vers,
Om du var dømt til Helvedes Grund og skulde der ned i
samme Stund, vilde du dig til mig vende, ieg kan dig rede fra
Pine og Nød, du skal ey friste den evige Døe, min Naade vil
ieg dig sende.
Naar undtages, at Præsterne nævner Ordene Dievel eller Hel
vede, som forrefalder i Evangeliummerne, sær dog i Daabsacten,
naar de siger, Forsager du Die velen og alle hans Væsen og alle
hans Gierninger, saa nævner de sielden eller aldrig disse 2 Ord
i Kirken. En vis Præst i Nærheden giør det enu bedre. Thi
naar han har et Evangelium at oplæse, hvor Ordet Dievelen er,
saa læser han ikke Evangeliummet men Epistel et. Ieg hørte og
en Præst engang, da han forklarede Evangeliummet om den
cannanæiske Qvinde, der raabte efter Frelseren vor Herre Jesus,
at hendes Datter plagedes ilde af Dievelen, saa forklarede han
det saaledes, at vi skulde ikke troe, det var det onde Væsen
(Dievelen), der plagede hindes Datter, thi det var en Overtroe
hos Jøderne, at naar de fik en særegen Sygdom at drages med,
saa troede de, at de blev plaget af det onde Væsen.
En anden Gang hørte jeg en Præst prædikede, han tog Indgangs
Ordene af 1. Cor. 15 C. 55. -58. V. Saa siger han, Døe, hvor
er din Braad, Grav, hvor er din Sevr, Gud være lovet, som gav
os Seyr ved Jesum Chrislum, Amen. Ieg tænkte, du skulde dog
have sagt, ligesom der staaer i Bibelen, Døe, hvor er din Braad,
Helvede hvor er din Seyr etc.
I en vis udkommen Lære-Bog1) til Skolerne er blandt andet
og en kort Fortætning om Saul, hvorledes han fik den Endorske
Trol-Qvinde til at opmane Samuel og komme fremfor Saul,
lst Sam. 28. C. 7.—14. V. Da heder det sig i denne Lærebog,
at Qvinden ved List og Falskhed havde et Menneske skiult i
en Klipperift, den hun talede til og lod komme frem som
Samuel. Man ser af denne Forklaring, at Forfatteren af ermelte
Lærebog har taget fra og lagt til af Bibelens Ord, som han best
siuntes at være passende efter nu Tidens Aand, ved Gevalt at
uryde enhver Fordom, og at enhver Historie af slig Materie er
Løgn. Men naar vores Lærde og Sielesørgere, der er klogere en
vi og skal vise os Veyen til timelig og evig Lyksalighed, saa
ledes omgiør og slaaer en Streg over bogstavelig Meeninger i
h I Marginen tilføjet: Thonboe Bibel Historie.
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Bibelen, saa kunde Almuen snart falde paa den Tanke, er den
eller den Historie i Bibelen Løgn, saa kan der være flere Løgn,
med mindre Lærerne troer, at hvad de siger for Almuen, troer
de bedre, end hvad der staaer i Bibelen.
Ligeledes er der giort et stort Skrit til Urydelse af Ordene
Dievelen og Helvede ved den nye Evangeliske Salme Bogs
Indførelse paa Landet 1806 -7—8—9—10. Thi i ingen af Sal
merne skal man finde ermelte Ord. Det første nævnes med
Mørkheds Aander og del andet med Mørkheds Rige.
In Suma, naar ieg ey skal troe, hvad Fader og Moder og
Sødsier og Broder siger for mig, og hvad ieg selv hører og seer,
skal ieg da troe, hvad de græske og rommerske Skribentere har
skreven for Aar Tusinder. Item, naar ieg ikke skal troe, hvad
der staaer i Bibelen, at sige om det onde væsen, saa kan der
meere være Løgn. Dog ieg er tilfreds for min Deel, der hverken
er Troldom, Dievel eller Helvede til, Ord som de Lærde søger
at uryde i daglig Tale. Men hvad læser vi da saa mange Slæder
i Bibelen.
Saasom 1. Mos. B. 3. Cap, 1. Sam. 28. Cap., lobs. B. 1 —2.
Cap., Tobiæ B. 8. Cap., Math. 4.—8.—15. Cap., Marc. L — 5 — 7.
Cap., Luc 8.- 11. Cap.
I Friderich d. 3dies Krigs Artikler 1ste Artikel 2. Vers
staaer, Ingen Sort-Kunstner, Trolkarle, Haardgiører, Vaabenbesværger eller Tartere tilstædes at være ved vor Armee.
Troldoms Kunsten eller Magie er 2 Deele, den naturlig og
overnaturlig. Den naturlig Magie frembringes ved Ting af Na
turen, dens hemmelig Kræfter. Denne Kunst forslaaer især Tasken
spillerne. Saaledes hørte ieg engang en Taskenspiller, hvor han i
et Værrelse vilde vise sin Kunst, at han andtænte alle Lysene ved
blot at berøre Vægen paa Lysene med Enden af en Sabel, det
kunde han giøre ved at smøre Enden af Sabelen med Fosforus,
en guul Salve, der kan antænde alt, hvad der er brændbar, uden
Ild. Den over naturlig Magie frembringes ved Ord og Hielp af
det onde Væsen.
Om nu de lærde fik Troen om sligt urydet, mon det da være
bedre en førhend, da man troede det og maatte tillades at troe det.
Den Last at bande var dengang ikke saa giængse som nu. Man
afholt især Børn derfra. Nu derimod maae Børn især hos de
verslig fornemme gierne bande.
(Sluttes.)
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GAMLE SANDSAGER
ET PAR SMAATRÆK OM PROVST PLESNER I HUMLE

Pastor Lu t k e n omtaler i sin bog provst Plesneri Humle,
og vi får at vide, at denne mægtige mand var venlig stemt mod
de »vakte«. Da han stillede sig så velvillig, bad man ham em
gang tale ved en forsamling, men hertil svarede Piesner: »Jeg
taler kun i de høje huse«.
Jeg har ikke hørt fortælle, at provsten var hengivet til drik,
men man siger, at han kunde træffe at opholde sig i Rud
købing natten over og så tage direkte til Humle kirke at
prædike. Humle ligger to mil syd for Rudkøbing, og det
kunde træffe, at der gik en timestid over tiden, før han kom.
Men dygtig var han som taler og vist en meget retskaffen mand.
Moder fortalte mig, at mistanken for en ildspåsættelse var
kastet på en stor dreng, og at man pinte ham for at få ham
til at tilstå, men når pinslerne ophørte, tog han stedse tilståelsen
tilbage. En formiddag sidder Piesner i sit studerekammer; han
vidste, at man atter havde drengen under behandling, og at
denne formiddag vilde blive afgørende. Provsten kalder på sin
kusk og spørger: »Kan vi være i »Rudkøbing kl. 11?« »Jeg
skal gøre, hvad jeg kan«, svarede kusken, og et øjeblik efbr
for provstens stive vogn ud over gårdspladsens stenbro og videre
ad den ujævne vej ad Rudkøbing til. Provsten kom i sidste
øjeblik, men på hans ord blev drengen givet fri. Jeg har altid
ment, at dette lille træk så udmærket illustrerede både manden
og tiden.
En søndag manglede man mel i provstegården og spurgte da
Piesner, om man måtte hente trods det, at del var helligdag,
men han svarede bestemt nej. Da provsten var kørt til kirken,
sendte man alligevel en dreng til Hesselbjærg mølle efter mel.
Drengen var kørende, og undervejs blev hesten sky, vognen
væltede, og drengen slog sig ihjæl mod et stengærde. Selvfølgelig
så sognets beboere heri Guds straf, fordi man trodsede provstens
vilje.
Provst Piesner havde stor interesse for gamle sager, han
efterlod sig en del optegnelser.
Valdemar Bendixen, Humle.

48
SKIDTE LENE

Jeg kom ind i et Hus, og der var ingen hjemme uden skidte
Lene. Hun sadt i Askekrogen og rørte i en Potte Grød. Den
var hverken sur eller sød, den var hverken haard eller blød.
Snap hun en Stikke, vilde Grøden likke. Hun rendte. Det brændte.
Op og ned ad Nørregade. Fandt hun sig en Pebersvend. Satte
hun sig og bed paa den. Kom der tre Ungersvende, slog sig
over den højre Arm, sagde til hende: Gaa hjem, din slemme
Kvind. Din Datter ligger i Barselseng med 24 Unger. De 8 skal
hænges, de 8 skal brændes, de 8 skal lære at gaa i Skole.
Efter Margrethe Larsen, Tange,
ved H. C. F., 1932.

Fra Gelsted Sogn.

TRE SKIDTE LENER

Jeg kom ind paa en Mølle. Der var ingen hjemme uden tre
skidte Lener. Den ene laa i Asken og pirred i Melgrød, den
anden laa paa Bænken og var halvdød, den tredie var ude at
strippe deres Køer. Saa tog jeg en Stikke og vilde i Lenes Grød
lekke. Saa tog hun en Ildebraand og slog mig over min saared
Haand. Det sved, og jeg gned. Det brændte, og jeg rendte op og
ned ad Køgegade. Der mødte jeg en graa Gaas. »Gaas, laan mig
dine Vinger.« — »Hvad vil du med mine Vinger?« — »Flyve
over til min Fæstemø.« — »Hvad vil du med Fæstemø?« —
»Kys og klap og tage i Favn, det gør alle smukke Piger i Kø
benhavn.«
Fra Sandholts Lyndelse Sogn.

Karen Marie Christensen.
Vilhelnisgave, 0. Hæsinge.
Indsendt af Lærer L. Bondesen, Kistrup.

TIPPEL TENE

sourde Skæg.
Tippel Tene
Gæste mie
smoe Grene
a nørre Dør
mi(n)j Maue
bræ(nd)j Kaue
øu da soe
mæ Hæste groe
brun Støu
Ma(nd)j poe.
re(nd)j øu
te Ko(ng)uens Goer
Tirre lirre
hop mi Snub
hæ(nd)jt et Æg
smi poe Væg.
lejle Pæ Junsen.1)
Kulje raunje
Fra Tved Sogn.
Johanne Poulsen, Tved Skovhaver.

i) Jvfr. FHj. VI, 160.

H. C. F.
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Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. - Pris 3 Kr.
»I detta arbete ges en mojligast fullståndig fdrteckning 6ver Fyens flora.
Namnen på såvål vilda som odlade våxter låmnas på danskt riksspråk, latin
och fynsk dialekt. Vidare redogdres for den folkliga overtro, som knyter sig
till vissa våxter, våxternas anvåndning i folkmedicinen o. s. v. Dår anledning
ges, anforas också talesått och folketymologier. Ett antal val valda illustra
tioner ge det gedigna arbetet okat varde.«
C. M. Bergstrand i »Folkminnen och Folktankar«.
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DET DANSKE HJEMSTAVNSSTÆVNE
(Landsudvalg: Bibliotekar E$jler Haugsted og Lektor Regnar Knudsen.)
afholdes i Aar i Roskilde fra 28. Juli til 4. August. Det vil omfatte Omraadet fra Isefjord til Køge Bugt og fra Frederikssund til Ringsted med Roskilde
som Udgangspunkt.
Besøg i Ringsted, ved Gyldenløves Høj, i Lejre, i Høje Taastrup og Led
øje, ved Køge Bugt, i Jyllinge med Motorbaad, i Hornsherred over Frederiks
sund o. s. v. Af Foredragsholdere og Talere nævnes:

Docent, Dr. phil. C. Elling, København,
Højskoleforstander Uffe Grosen, Vallekilde,
Bibliotekar E. Haugsted, Aarhus,
Magister Victor Hermansen, Lyngby,
Lektor R. Knudsen, Aarhus,
Museumsinspektør Hugo Matthiesen, København,
Statsgeolog, Dr. phil. V. Nord mann, København,
Pastor P. Severinsen, Bringstrup,
Førstelærer V. Mortensen, Karlslunde,
Redaktør Chr. Christensen, Roskilde,
Direktør Arthur Fang, Roskilde,
Journalist Fanny Fang, Roskilde,
Domprovst C. Skovgaard-Petersen, Roskilde,
Stiftsskriver, Dr. jur. C. W. Westrup, Roskilde.
Ved dette Stævne vil der blive aabnet billig Adgang for unge Mennesker
under 25 Aar. Fuld Deltagelse 50 Kr. for alt. Fuld Deltagelse 5 Kr., naar
Deltagerne selv sørger for Kost og Logi (Ungdomsherberger i Roskilde og
Borrevejle Vig) og for Befordring (Cykle). — Nærmere under Adresse: Hjem
stavnsstævnet, Roskilde.

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 4. Hæfte. April 1935.

Frode Lund: Landmålergårdens Stuehus, set fra Gårdspladsen.

HJEMSTAVNSARKIVET
PÅ VESTFYNS HJEMSTAVNSGÅRD
af

Olaf Andersen

Land målergården i Gummerup omdannedes til
»Vestfyns Hjemstavnsgård«, meldte sig naturligt Tan
ken om Indretning af et Hjemstavnsarkiv. Det var ikke en
Opgave, der kunde løses lige med det samme, andre og mere
nærliggende måtte først til en Side. Men Ideen blev Gang efter
Gang fremført i Styrelsen, og en skønne Dag var Hjemstavns
arkivet en Kendsgerning. Det har i længere Tid været tilgængeligt
for Gårdens Gæster, men først i Forsommeren 1934 har det fået
en sådan Skikkelse, at der er Grund til at omtale det nærmere.
Først et Par Ord om Arkivets Formål. Allerhelst vilde jeg
ønske, der kunde findes et andet og mindre krævende Ord end
det videnskabeligt klingende »Arkiv«. Det siger sig selv: Hvad
vi her har lavet, kan ikke på nogen Måde sidestilles med de
egentlige Arkiver. Det kan aldrig bli andet end et Skrift- og
Billedgemme i lille Format. Og dets Hovedopgave ligger i langt
højere Grad på det folkeopdragende end på det videnskabelige
Område.
Alligevel, de Optegnelser det rummer, og de der kan ventes
at indgå, vil være et brugbart Hjælpemiddel ved Studiet af Eg
nens Historie. Glemte og halvglemte Papirer, hentet frem af
Lofternes Kroge og Skatoliernes Gemmer, vil her finde et Fristed.
å
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Hvad man aldrig kunde hitte på at indsende til et større Arkiv,
vil i mange Tilfælde lempeligt finde Vej til Hjemstavnsgården.
Og de udstillede Skriftstykker såvelsom de ophængte Billeder vil
uvilkaarlig opmuntre til at øge Skatten. En eller anden Gæst
vil komme til at tænke: Det dér har jeg Mage til hjemme. Eller
jeg har noget, som her ikke findes Magen til. Hvad om det blev
draget op af Glemslen og fik en Plads, måske en Hædersplads,
heroppe på Kvisten i Landmaalergården.
Men lad den »videnskabelige« Værdi af vore Samlinger være
så ringe den vil, een Ting kan der ikke tvivles om: Hvad der
findes af Kort, Skrifter og Billeder vil helt i det stille hjælpe til
at fremelske og uddybe Hjemstavnsglæden. Hele Hjemstavnsar
bejdet vil få en stilfærdig og virksom Støtte i Arkivsagernes
tyste Tale til de mange, der finder Vej gennem den blåmalede
Dør i Gangen og op ad den stejle Trappe. Hjemstavnsarkivet
skal mere end noget andet være en Opmuntrer og Opildner til
at værne om Egnens Særpræg.
Hjemstavnsarkivet har fundet sin naturlige Plads i den nord
lige af de to skønne Kviste, der pryder Stuehuset. Man træder
først ind i den sydlige Kvist, som er en Slags Forgård til Ar
kivet. Her gemmes en Samling af gamle Bøger. De fleste af
disse har dog ingen særlig Tilknytning til Egnen ud over det,
at de fortæller noget om, hvad der læstes i vestfynske Bonde
hjem i ældre. Tider.
Man lægger Mærke til 38 Almanakker, den ældste fra 1813,
Jesper Brochmands Huspostil og andre Andagtsbøger, Bibe
len i forskellige Udgaver. I en Æske med Glaslåg gemmes en
virkelig Bogskat: Kristian IH’s Bibel fra 1550, »prentet i
Københaffen af Ludowich Dietz«, med Titel »Biblia. Det er den
gantske Hellige Schrifft udsæt paa Danske.« Denne store Bibel
bog, smukt trykt og prydet med mange Træsnit, har den davæværende Ejer i 1858 ladet indbinde i Træbind med pragtfulde
Messingprydelser i Midten og på Hjørnerne. Den er i privat Eje,
men velvillig udlånt til Hjemstavnsgården.
I selve Arkivstuen, som har Vinduer ud imod Gårdspladsen,
er der ved hver af Sidevæggene opstillet en langstrakt Montre.
På de grønne Vægge er der ophængt Billeder og Kort, til den
ene Side en Række Fotografier af Landskaber og Bygninger,
skænkede af Fotograf L. C. Boe, Glamsbjærg, til den anden
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Side Kort over Landejendomme i Egnen. Under Vinduet vil der
senere bli opstillet et Bord med Skrivesager.
Mellem de Ting der ses under Glaslåget, nævner jeg følgende:
Dokumenter om Tiendeafgift i Tommerup Sogn 1813 ogi
Render og Gundestrup i Brylle Sogn 1816; en Række
Skøder og »Aftægtsforeninger«, gamle Brandpolicer, en Del Ma
trikelskort over vestfynske Ejendomme; en vestfynsk Soldats
Dagbog fra Krigen 1864; en
håndskreven Lægebog afskre
vet i Strærup 1822. Tømrer
mester Offer Jensen i Flemløse har skænket en Mængde
gamle Bøger og Optegnelser;
blandt de sidste er Soldater
viser og Folkesange fra 1848
—49 og Amerikabreve fra 1863.
Offer Jensens Samlinger
omfatter ikke alene Vestfyn;
en Del både trykte og hånd
skrevne Ting stammer fra
Grevskabet Kristianssæde
på Lolland.
Det mest værdifulde Skrift,
der findes i Hjemstavnsarkivet,
Peter Jensen.
er dog det store, indbundne
Foliobind, der bærer Titlen »Af Køn g Sogns Historie i
gamle Dage«. Arbejdet er udført af Postbud P. Jensen1) i
København, Bror til Offer len sen, Fle miøse. Bogen indel) Peter Jensen er født i Karlemose, Flem 1 øse Sogn, 9. April
1874. Han bar gennem mange Aar været en flittig Hjemstavnsforsker,
der især har indlagt sig Fortjeneste ved at udskrive Marknavne, Matrikulslister og Udskiftningsforretninger, eftertegne Bykort m. v. i de køben
havnske Arkiver. Han begyndte paa sine historiske Indsamlinger, straks
efter at han i 1898 var kommen til K ø b e n h a v n. I Begyndelsen var det
mest den trykte Literatur, han arbejdede med; men senere gav han sig i
Lag med Arkivernes Protokoller, Dokumenter og Kort. Ret naturligt sam
lede hans Arbejde sig en længere Tid om F1 e m 1 ø s e Sogn; men som det
fremgaar at nærværende Artikel, har han ogsaa samlet store Bidrag til
Køn g Sogns Historie. Han har endog udvidet sit Arbejdsfelt til at om
fatte hele Baag Herred. I Aarbog for hist. Samf. f. Odense og
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holder en omhyggelig og letlæselig Afskrift af Skriftstykker fra
Rigsarkivet og Matrikelsarkivet, desuden en Række nydeligt gen
givne Kort over Sognets Byer ved År 1800 og et farvelagt Kort
over hele Sognet fra 1830. Af Indholdsfortegnelsen nævner jeg:
Udskiftningen i Køng Sogn; Gårde og Huse 1682; Ejernes Navne
i Køng og Gummerup 1682; Gårdnumre, Ejernavne og Hart
korn 1793; Marknavne i Køng Sogn og under Søholms Gods.
Mange af disse Marknavne er stedfæstede paa Kortet. Hvis de
blev almindelig kendt, vilde det være en udmærket Hjælp til at
genoplive de morsomme, ofte meget sigende Navne på Agre,
Banker og Moser, som aldrig burde haft Lov til at forsvinde
af daglig Sprogbrug.
Når Egnens Folk rigtig lærer at påskønne P. Jensens Ar
bejde, vil det sætte mange Tanker i Sving og ægge til ny Søgen
efter Kundskab om den hjemlige Bygd. Og når Hjemstavnsar
kivet biir noget mere kendt ud over Vestfyn, venter vi, at det
efterhånden skal vokse sig større og mere indholdsrigt. Der er
mange Ting endnu, vi har Brug for: Billeder fra gamle Lands
byer, af gamle Mænd og Kvinder og gammeldags Folkeliv; Foto
grafier eller Tegninger af store Stene, fritstaaende Træer, Land
skaber før og nu; Noder til gamle Danse; Breve; Levnetsskildringer
af Mænd og Kvinder; Folkeminde-Optegnelser fra Egnen.
Det kommer nok altsammen!

NOGLE BRAND- OG BAALPLETTER
I SVENBORG AMT.
Af

museumsinspektør

Ove Marcussen.

Dræn- og Grøftegravning ell. lign, støder man undertiden
i ca. l/g m Dybde paa sorte Partier, der indeholder Kul,
Aske, ildskørnede Sten, brændte Ben og Lerkarskaar og — er
ed

V

Assens Amter offentliggøres i 1932 og følgende Aar det indsamlede
Stof fra alle Baag Herreds Sogne. Han har desuden af Odense
Adresse Contoirs Efterretninger uddraget en Mængde Stof fra
sin Hjemegn. Dette har han elskværdigt stillet til Raadighed for Fynsk
Hjemstavn, hvor Læserne antagelig i Fremtiden nu og da vil finde
Oplysninger, der er tilvejebragt af ham. — Om P. Jensen se endvidere
Sv. Th.: En Fynbo i København. Fyns Ti den de Vio 1929, og
H. F. B.: Peter Jensen. Fynboen April 1934.
H. G. F.
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man heldig — Gravgods. Selv om der intet Gravgods findes,
har Oplysninger om disse Brand- og Baalpletter dog deres store
Interesse, idet de vidner om vore Forfædres Bosteder i forhi
storisk Tid, ligesom Lerkar-Fragmenterne som oftest ved deres
Form kan angive, hvilken Tidsperiode der er Tale om.
Her skal meddeles, hvad der af den Art er kommet til Svend
borg Amts Museums Kundskab i det forløbne Aar:
I Februar og Marts 1934 blev der paa en stærkt bakket Mark
tilhørende Proprietær Petersen, Høbbet, Brahe-Trolle
bor g Sogn, og beliggende Syd for Gaarden, gennemgravet en
Del saadanne Pletter ved Gravning af Drængrøfter. De laa i en
Dybde varierende fra V2 til 3/4 m og indeholdt Kul, Aske, røg
sværtede, haandstore Sten og Lerkarskaar uden Ornamenter.
Der kunde paavises op til 20 saadanne Pletter. Efter Skaarenes
Struktur, Profiler og Hankeform kan Tiden bestemmes til før
romersk Jernalder (de sidste Aarh. før Kristi Fødsel). Der
blev ikke paavist Tilstedeværelsen af brændte Ben, hvorfor disse
Pletter maa karakteriseres som Baalpletter (Boplads) fra nævnte
Tid.
Paa Bregninge Bakke, Bregninge Sogn, Taasing, afdækkedes i Maj 1934 ved en Grundudgravning til et Frugtsalgs
hus 2 Baalpletter i 60 cm Dybde, indeholdende Kul, Aske og
ildskørnede Sten. Her manglede fuldstændig Lerkarskaar, saaledes at Tidsbestemmelse var umulig.
I GI. Ny by, ligeledes paa Taasing, fandt Gaardejer Niels
Mortensen i November 1934 paa en ham tilhørende Mark
umiddelbart Vest for Gaarden en Stenkreds paa ca. 20 m i Dia
meter. Stenene, hvis Maal var fra 50 cm til 30 cm, var anbragt
saaledes, at de største Sten fandtes mod Øst, hvor Marken er
lavest, de mindste mod Vest. Marken, der skraaner Vs m mod
Øst paa de 20 m, viste inden for Stenkredsen en svag Runding.
Der laa 123 Sten i enkelt Række i Kredsen, som dog ikke slut
tede helt, idet der manglede ca. 16 m af Omkredsen mod Øst.
Stensætningen var dækket af et Lag Jord paa ca. 20 cm. Mod
Vest fandtes umiddelbart inden for Kredsen en Plet med Brud
stykker af en Urne, ildskørnede Sten og kulholdig Jord. Mod
Syd fandtes ligeledes en Plet Vt m inden for Kredsen med en
Del Skaar, nogle brændte Ben, samt Kul og Aske. Prøvegravning
inden for Kredsen og navnlig i Midten viste intet. Det maa for
modes, at der i tidligere Tid ved Pløjning er fremkommet Sten,
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som er fjernede, saaledes at vi staar overfor en delvis ødelagt
Brandgrav fra førromersk Jernalder, idet Skaarene, der
var uden Ornamenter, ogsaa viser hen til denne Tid.
I Egense By og Sogn har Gaardejer Anders Christen
sen i Oktober 1934 ved Gravning paa en ham tilhørende Mark,
Matr. Nr. 10d, afdækket en Brandplet med Skaar og Benrester,
ligesom en Udgravning til en Kælder i et nærliggende Hus viste
Skaar og brændte Ben. Disse Fund maa ogsaa efter Skaarenes
Form henregnes til den førromerske Jernalder.
I Tyveskoven ved Nyborg Landevej indenfor Svenborg Bygrænse blev i September 1934 gravet ud til en Vand
beholder i en naturlig Bakkeknude. Her afdækkedes paa selve
Højens Top en Brandplet i ca. 60 cm Dybde. Den indeholdt en
forstyrret Stensætning paa nogie faa haand- og hovedstore Sten
samt Fragmenter af en stor Urne. De mørkebrune Skaar var
særdeles faste, men der var for faa til, at Urnen kunde samles,
selv om man nok kunde konstatere dens Form. Her var lige
ledes en Del brændte Ben. Vi staar her overfor et af de ikke
ualmindelige Eksempler paa yngre Bronzeal ders Urnegrave,
nedsat i naturlig Bakkeknude, har Museumsinspektør Dr. Johs.
Brøndsted velvilligst meddelt mig.
Skaarene fra disse Fund, der ligesom andre Fund, anmeldt
til Svendborg Amts Museum, indberettes til Nationalmuseet for
Konferering angaaende Alder etc., opbevares i Museet her.

HVAD IEG VEED OG HVAD IEG MEEN
OM TROLDOM SANSIGERE MAANE VISE IGIEN
SPØGELSER OG FORVARSLER
EFTERLADT HAANDSKRIFT AF ESKEL SØRENSEN
VED H. G. Frydendahl
(Sluttet.)

u følger nogle smaae Fortætninger om Tildragelser, dem
Læseren heraf kan dømme om hvad han vil, men er mig
fortalt af paalidelig Folk eller selv hørt og seet det.
Alle ældre Folk paa Veddelsborg Grevskab ved at for
tælle om en rædsom Tildragelse engang passeret paa V edd e 1 sborg. Omtrent 1740 til 50 var der en Greve navnl. Grev Chri
stian, denne var en saa stor Elsker af Fruentimerne, at for-
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uden sin Kone havde han flere uden om, der iblandt en Mai
tresse navnl. Jo in frue Kalstrup. Denne føde ham fleere
Børn. Den sidste Gang hun fornam at lave til Barsel og melte
Greven denne Tidende, har han skiændet lidt paa hinde, at hun
og fik saa mange Børn. Fortrydelig over denne formeentlig For
nærmelse saa tog hun sig selv af Dage. Men efter at hun var
begravet, var der et saa slemt Gienfærd paa Gaarden, at Greven
ikke kunde være der. Han lod da alle Godsets Præster komme
derhend en Nat for at skille ham af med Gienfærdet eller ret
tere sagt maane det. 2 af dem navnl. Hr. Storch i Balslev
og Hr. Godske i Tanderup tog det an. Men førend de maane
det ud af Huuset, saa slog de en Kreds om Greven befalede
ham ikke at gaae der ud af, førend de gav ham Lov dertil.
Men alligevel var Greven saa nysgierrig, at han gik ud af Kred
sen for at see efter det, men da vilde Gienfærdet været tilbage
for at knække Halsen paa Greven, hvis ikke Præsterne havde
været det stærkere. Folkene paa Gaarden, der var nysgierrig og
vilde see til saa smaat ud af Glukker eller ved Dørrene, efter
deres Udsigende saa saae Gienfærdet ud, da Præsterne kom med
det, som en flaaet Koe. Det vilde have været nedsat i Lyst
skoven, men blev det formeent, men nedsat paa et andet Steds
længere henne. Før Præsten Hr. Godske forlod sin Kusk, leveerte han ham sine Handsker med Tilføyende, han maatte ikke
kiøre, førend han forlangte sine Handsker satte sig i Vognen og
siger, kiør nu i Iesu Navn. Mange Gange kom Præsten livagtigen satte sig i Vognen forlangte sine Handsker sagde, kiør
nu, men ikke i lesu Navn. Men da endelig den rette Præst
kom satte sig i Vognen forlangte sine Handsker og siger, kiør
nu i Iesu Navn, saa kiørte Kusken. Men forden Forseelse, at
Greven gik ud af Kredsen, førend han havde Lov dertil, saa
døde Præsten Hr. Storch kort Tid efter, og Hr. Godske spyt
tede Blod alle de Dage han levede efter. Saa vidt efter Fortælning af Grevskabets Folk.
Ermelte Grev Christian paa Veddelsborg døde i Bram
st æd i Holsten. Da han reed paa Jagt, falt han af Hesten og
brækkede sin Hals. Han var Fader til hans Eftermand den be
rømte Grev Vilhelm, der skiød sig selv i Kiøbenhavn.
For mange Aar siden, medens Fælledskabet enu var, er der
engang paa en Midsommers Aften passeret følgende Tildragelse
med en Koe Pige navnl. Barbre fra Bubel i Indslev Sogn.
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Denne tiente min Fader, det han mange Gange fortalte. Paa
Midsommers Aften stod vores Kiør neder paa de saa kalte
Gedebredts Agre neden for Kirke Veyen. Da Malke Pigerne
var færdig med at malke, saa gaaer de hiem. Koepigen blev til
bage, fordie hun ikke var færdig med at sætte Kiøerne til Nat.
Omsider kommer hun hiem, men ligesom halv afsindig, og
raabte hun, Gud da bevare os, Gud frie os, ieg har seet noget
saa gruelig. Saa græd hun og jamrede sig. Hvad er der paa
Færde, hvad har du seet, spurgte Folkene hinde ud. Jeg saa
2 Koner fra Mosegaard kom gaaendes paa Kirke Veyen og
bar en gloende Sæk imellem dem og gik ned mod Kirken til.
Min Fader vilde havt vide, hvad det var for 2 Koner, der bar
den gloende Sæk imellem dem, men det han paa ingen Maade
kunde faae at vide. Hun undskylte sig med, at Konerne havde
truet hinde med noget forskrækkeligt, hvis hun nævnede deres
Navn. De skulle dog engang have faaet saa meget at vide, at
det var 2 Gaardkoner rra Mosegaard.
Da min Broder Simon Sørrensen, en Vinter Aften sildig
omtrent ved 1790 gik ud fra en Gaard i Gadstrup og efter
Hiemmet i Gielbierg, som han kom uden for Porten, saae han
et Siun som en blakket Kalv at gaae inde i en Pilehauge, siden
saa han en graae Karl at gaae henne paa Agrene. Men da han
kom ned til den saakalte Agerbæk ved Lunden, hvor der var
et Leed og en Stænte jevnsides ved hverandre, hvor de gaaendes
meest gik over Stænten, der stod den graae Mand inden for
Stænten ligesom at ville møde ham. S. gik da naturligviis igiennem Leedet. Da han kom hen i Lunden, mødte han til Lykke
2 Karle begge Brødre navnl. Iuchum Nielsen og Anders
Nielsen og Sønner af Gaarden han var gaaet ud fra. Han siger
dem saa og saaledes var der mødt ham, og at han var bleven
bange. Om disse nu tilbød ham, eller han bad dem at følge
sig, maae ieg være udsagt, men nok er det, de fulgtes med ham.
Men da de kom ned til Gangetræet imellem Gadstrup og
Mosegaards Mark, der kundeS. ikke komme over, formedelst
at Manden stod paa Gangetræet. De andre 2 gik mange Gange
frem og tilbage paa Gangetræet og sagde, der var ingen Ting.
S. maatte da springe over Grøften. Da de kom op til det øverste
Huus i Mosegaard, der stod Manden midt paa Veyen med
udstrakte Arme ligesom at ville tage ham. S. siger, han kunde
nu ikke komme længere. De andre siger, træk din Lue ned for
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Øynene, saa tager vi dig under hver en Arm og trækker dig
hiem, det han og giorde. Men nu var der noget, der hotte og
trykte ham saa fast paa Halsen, som det vilde qvæle ham,
men alligevel saa trak de ham hiem til Herberge Døren. Da
stod atter Manden 5 til 6 Skrit fra Døren. De andre 2 hilser
nu af, og S. ind i Herberget. Paa samme Tid var her en ung
Selle i Tienneste navnl. Lars Andersen fra Mosegaard en
Huusmands Søn et meget skikkelig og troe Menneske, han havde
og den Dyd, at han bandede aldrig. Denne var S. Sovkammerat.
S. faaer ham vaagnet, siger ham saa og saaledes at være ham
gaaet, og var han udsigelig angst og bange, enu da han var
kommen i Sæng, det forrekom ham, at Manden enu var ham
nær. Lars Andersen befaler ham at læse sit Fader vor og be
fale sig Gud i Vold, det han og giorde. Lars Andersen læste og
med. Derpaa sov de hend, og til Lykke saa havde S. ingen videre
Skade af det slemme Spøgelse, da han vognede.
Efter et gammelt Sagn af Folk her i Gaarden og Mose
gaard saa er der engang passeret en skrækkelig Begivenhed
ved en Kones Døe her i Gaarden Gielbierg, men ingen kunde
sige, hvad Konen hedte, eller hvornaar det er passeret, men efter
Formodning saa er det skeet i Tidsrummet fra 1630 til hend
imod
til 60, thi Erich Nielsen fik Gaarden 1625, og efter
al Formodning og Aarstal saa har han bygget Stuehuuset som
det nu paa Tiden er og staaer og i mellemste Stue lagt 4re Ege
saugskaarne Bielker. leg formoder, at Konen enten har været
Erich Nielsens Moder Johanne eller hans Kone Ane lens
Datter. Dog kun Formodninger.
I samme Øyeblik som Konen døde, kom der et saadant
Bulder og Braget paa Loftet over den mellemste Stue, at 2 af
Bielkerne brast i Stykker. Ved samme Tid kom og Plovfolkene
hiem fra Marken i Gaarden. Bidsterne blev ligesom rasende
rente omkring i Gaarden og ud i Marken. Saavidt efter Sagnet.
Paa Tiden som ieg skriver dette er der rigtig nok kun 2 hele
Ege Bielker i den mellemste Stue, den 3die og en Ege Bielke
men knækket istykker, dog kollet saa meget op, at 2 Jernskinner
er lagt paa de 3 Sider og holder enu som Bielke. Den 4d Bielke
er en gammel raadden Fyhr Bielke, thi efter Sigelsen saa blev
den ene knækket saa meget, at den ikke kunde lade sig færdige
eller var meere brugelig.
Det er bekiendt, at man i Almindelighed har en vrang
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Troe til norske Folk for Troldoms Kunsten. leg har og hørt et
Menneske, der var af den Formeening, at alle norske Folk kunde
trolde. De fleste saakalte Normænd eller norske Kiellinger, der
har gaaet her omkring at betle, har for det meeste sagt sig at
være fra Christiania eller Dramen i Norge. Kan alle disse
efter nogles Formeening trolde, saa er de enda kun som Skole
børn i Kunsten mod Finnerne i Laplandene1).
Jeg kunde fortælle adskillige Historier om de omgaaende
norske Folk deres Troldoms Kunst, men først vil ieg fortælle
et Pr., som er passeret her i Gaarden, det ieg. baade har hørt
og seet.
For mange Aar siden kom her engang en Staader sagde sig
at være fra Dramen i Norge forlangt at ligge her om Naten,
det han og blev. Naar han talede om Norge, saa snakkede han
gandske norsk, men ellers havde hans Tale meget Lighed med
Holstensk. Han laae her flere Gange om Natten, men engang
kom han her en Aften at ligge, da mine Forældre og min ældre
Broder var henne til Bryllup eller Begravelse. Samme Aften
havde han sig en Perial en Ruus. Paa samme Tid havde vi en
ung Selle at tienne os og navnl. Peder Larsen fra Fønskov,
en adræt og vittig Fvhr, men saa kiævstærk, at ingen kunde
kiævle ham af. Denne og Normanden kom i Ordstrid om Smaaeting, der endtes med, at Peder Larsen siger til Normanden, han
kunde kysse Røven paa vore Kalve, der var ude i Huuset. Men
nu blev Normanden rasende vred, saa han indjog os alle en
stor Skræk, vi tænkte han havde pryglet Peder Larsen ud af
Huuset, men det han dog lod være. Dog var det den første Gang
ieg hørte Peder Larsen taug for sin Modstander. Men ikke lang
Tid efter saa fik Peder Larsen saa mange Luus det var skræk
kelig. En af mine Sødstre har fleere Gange fortalt, at hun en
gang var ved at legge hans Skiorler i Blød til at bøges, og da
der var saa mange Luus paa dem, saa lagte de Skiorterne ned
paa Jorden og feyede de fleste af med en Kost, og da Skiorterne
kom i Blød, saa flød Luusene oven paa Vandet som Avne. Pe
der Larsen blev Soldat ved fyenske Inf. Reg. i Fridericia.
Han døde i Holsten og skulde han paa sit yderste havt usigelig
mange Luus at drages med.
l) Tilføjelse i Marginen: Laplandene er norsk svensk og rusisk. Norsk Lapland kaldes nu Fin marke.
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I de mange Aar ieg var saa svagelig, at ieg formedelst Uroe
om Natten stundom maatte sove til langt op paa Dagen, ieg laae
i den mellemste Stue, hvor Folkene var om Sommeren, saa
hendte det sig engang, at en Normand en meget fræk Fyhr kom
ind i Stuen, hvor ieg laae, hvor da og nogle af Folkene var
inde og det paa en Formidagsstund. Denne pralede af, han
kunde saa mange Kunster saasom at henge sin Kiep paa Siden
af sin Tommelfinger og danse omkring paa Gulvet uden at
Kieppen skulde falde, saa og at han kunde skrive Navnetræk.
Han vilde da og skrive mit Navn. Han opregnede mange Navne,
om ieg hedte saaledes, men da ieg engang har læst om Fin
nerne i Lapland, at saalænge de ikke veed eens Tilnavn,
Faderens Navn, saa kunde de ingen Magt faae over dem. Ieg
tænkte som ieg laae, det behøves ikke du skal vide mit Navn.
Ieg faaer i Munden og siger, ieg heder Peer. Men nu foer Nor
manden ad Døren til bandede græsselig og sagde, I skal ikke
narre en Normand. Ieg ved aldrig han var i Huuset hverken
før eller siden. Men hvem der blev bange, det blev ieg. Men
fornam ieg Gud være lovet til intet ont derefter, det vi heller
ikke maae troe, at onde Mennesker har Magt over os, det er
det samme som at forringe Gud, thi hvem Gud vil bevare
lever uden Fare. Men siden den Gang har ieg altid havt
Afskye for Normændene, talede ieg med dem, saa var det med
største Varsomhed.
Flere Gange har ieg hørt fortælle om en Normand en Betler,
der for mange Aar siden engang kom til Byen Gi elsted. Om
han nu ikke kunde faae Natte Qvarteer, eller de har arresteret
ham, maae ieg være udsagt, men nok er det, han blev fornær
met og vred paa hele Byen. Saa har han kastet en Steen i en
Dam, veed ieg ret, den der er ved Præstegaarden. Men engang
hver Sommer i flere Aar saa kom der en Damp eller Taage op
af Dammen, der fordærvede Rugen til G i el s ted.
For omtrent 20 Aar siden gik her jevnlig paa Omegnen en
Betler navnl. Lars Normand. Han havde en vanskabt Fod. Han
var en stor Drukkenbolt, thi alt hvad han kunde samle ved at
tigge, det drak han op. Han var og meget belæst i Bibelen. Der
var dem, der havde Vantroe til ham, at han kunde noget, det
ieg dog aldrig hørte fra ham undtagen engang i en Gaard i
K i øs trup, der han forlangte 1 Sk. i Almisse, men det Folkene
ikke vilde give ham. Han gaaer igien kom ud i Gaarden. Der
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gik en liden løs og vagtsom Hun, der giøde ad ham. Lars
Norman stod lidt stille og saa paa ham, men nu giøde Hunden
aldrig meere, og Manden maatte drukne den. Da han en anden
Gang kom at betle, saa lod Folkene ham Tildragelsen med
Hunden høre, hvorfor han det giorde. Fordi I ikke vilde give
mig 1 Sk. dengang, var Svaret. Den sidste Gang ieg saa Lars
Normand, var en Aften ved et Bryllup i Baaring. Da havde
han et Positur, deels pialtede Klæder et overordentlig langt
Skiægg dertil beskiænket, saa han havde et Udseende af et
Menneske man maatte rædes ved at see paa. Da Drengene vilde
drille ham, saa bar han sin Kiep i Veyret og vilde have slaaet
dem med Gevalt, men slog med det samme et Vindue i Stykker,
ved det han bar den tilbage, og til Lykke saa sprang Drengene
af Veyen i Tide, ellers havde han slaaet Arme eller Been i
Stykker paa den han havde ramt, da han havde en Kiep saa
tyk som en Forkestage. Men snart blev han trukket ud i et
Huns.
Nu et Pr. Ord om Forvarsler, som og skal hede sig at være
Løgn.
1787 var her i Gaarden en Tienneste Pige, født i Baaring,
navnl. Mette Cathrine. Da hun engang blev syg, saa laae
hun 2 til 3 Dage stille uden at sige noget. Men en Aften hend
mod Sængetid hørte vi en jamrende og klagende Røst i For
stuen. Vi blev halv bange og gik til Sængs. Men kort efter blev
Pigen meere syg, saa hun næsten i 14 Dage laae at jamre og
klagede sig, saa man kunde høre hinde over den hele Gaard.
Men det besynderligste var, at hindes Jamren og Vee Klage
havde samme Lyd og Eco som det vi hørte om Aftenen.
For mange Aar siden paa en Chris ti Himmelfarts Dag er
det engang passeret her i Gaarden, at vi ved Midags Tide hørte
en jamrende Stemme som omtrent af et Barn. Paa samme Tid
var ieg inde i Stuen. Det randt mig i Tanke, at et Menneske
var falden i den dybe Brønd uden for Hauge Døren. Ieg faaer
en af mine Sødstre til at gaae ud at eftersee. Men da hun kom
der ud, da kom min Moder neder fra Haugen, der og havde
hørt samme Skrig, syntes det var inde i Gaarden, meenendes at
Bisterne ved Vandingen havde slaget et af mine mindre Sødskende inde i Gaarden. Men da alt kom til alt, saa var der
ingen Ting. Men faae Dage efter saa fik min mindre Sødster
en saa heftig Tand Pine saa det var gruelig, saa hun Nat og
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Dag i flere Døgne jamrede sig, der havde meget Lighed med
det omtalte Varsel eller Skrig.
Da ieg fra Michels Dag 1802 til May 1806 var Skolelærer
for 2 Mænds Børn i Kierbye navnl. Jens Rasmusen og Niels
Larsen, saa har det engang passeret, da ieg var i Kost hos
J. R. S. I Gaarden var et Værrelse, som vi i daglig Tale kalte
Fasters Kammer, fordi det var bygget til Mandens daarlig Sødster, lige meget hvad hun hedte, og iustement saa laae ieg i
samme Værrelse om Naten, thi den daarlig Sødster laae inde i
deres eget Kammer, hvor der kun var en Vægg imellem begge
Værrelser.
En Aften omtrent ved Kyndelmisse, da ieg med flere sad
at spille Kort inde i deres eget Kammer, hørte vi en skrækkelig
Jamren inde i Fasters Kammer. Vedkommende befalede een af
Pigerne eller Børnene at gaae derin med et Lys og see, hvad
der var paa Færde. De gaaer derin kommer igien og siger, der
var ingen Ting. Saa troede vi, det var Varsel for noget ont, der
maaskee vilde hænde Faster (saa kalte vi hinde) da hun somtids om Sommeren var saa daarlig. Men som sagt ieg laae i
ermelte Værrelse om Naten. Ieg maae tilstaae, det randt mig ofte
i Tanke, hvad det omtalte Jammerskrig skulde betyde. Dog ieg
troede ikke, det skulde angaae mig selv, og ieg var heller ikke
bange for at ligge der om Naten. Det stod saa lang Tid hend,
at ieg tilsidst ikke tænkte meere derpaa meenendes det har vel
intet at betyde. Men paa en Michels Aften, erindrer ieg ret,
1804, omtrent ved Solbierget (naar Solen gaaer ned) hændte det
sig, at ieg gaaer ud i Hummelhaugen til Folkene, der plukkede
Hummel. Da havde ieg det Udheld at falde omkuld i en Hummel Ranke. Jeg reyste mig snart op igien gik og fornam til intet,
men Vs Timme efter begynde det at værke og giøre ont i mit
høyre Knæe. Ieg søgte snart min Sæng. Det blev, som man kan
tænke, værre og værre til en pinlig Smerte, der volte, at ieg
jamrede mig som et Menneske, der er i Livsfare, og kunde intet
sove. Alligevel saa troede ieg ikke, at Knæet var af Læde, da
ieg kunde gaae saa længe efter ieg var falden om. Imidlertid
laae ieg saaledes at jamre mig i 2 til 3 Døgne. Omsider siger
dog Manden til mig, det maae ikke være rigtig med dit Knæe,
ieg vil sende Bud til dine Forældre. Og aldrig saa snart fik disse
Bud, førend de kom1) med en Mand, der kunde læge Beenbræk
x) I Marginen: Min Moder og min Broder.
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og trække i Læde. Denne siger, at Knæet iust ikke var af Læde,
men at ieg havde faaet et slemt Vrid. Det var og sandt. Medens
et Pr. holte mig, saa trak han Knæet i sin forrige Stilling igien,
en kort men en skrækkelig Opperation. Dog aldrig var det saa
snart forbie, før ieg fik Roe. Men maatte ieg ligge 4 Ugers
Sængelei efter samme Hændelse. Man seer ellers af denne Til
dragelse, at det aandelig Væsen veed Menneskets Skiæbne længe
før, thi hvad er det andet en een Aand, der saaledes varsler.
Nu, det maae være nok sagt om dette. Dog veed jeg vel, der
gives mange Mennesker, der er af en gandske modsat Meening.
Selv Præsterne og de kloge Simmenarister søger ved alle
Leyligheder at uryde Troen om sligt. Got og vel, dersom kun
ikke deres Lærdom avler Tryghed og Sikkerhed og Foragt for
Religionen, det vi seer hos saa mange. Hvad var det ikke en
herlig Sag, naar enhver Embedsmand og mil li tær Befalningsmand var af en religiøse Tænkemaade. Men naar et Menneske
kommer dertil, at det troer ingen Ting (at sige om det aandelig)
saa kan det, naar undtages Frygt for Lovene Ærens og Godsets
Fortabelse, giøre alt hvad det vil uden at føle Samvittighed der
over.
Gud unde os her at leve saa, naar vi af denne
Verden skulde gaae, vi maatte alle afHiertet være
glade for alle Guds Gaver at takke, da saa fryde
fuld in i Himmerig gaae ved Jesum Christum alle
sammen, det unde os Gud Fader. Amen.
Gielbierg d. 15t Julj 1822.

Noter. Grundlaget for Fortællingen om Torchil og Torbiorca
(S. 39 f.) er Fortællingen om Vølven Thorbjørg paa Grønland, om
Tryllesangen Vardlokkur, sunget af den unge Pige Gud rid, Stam
moder til forskellige islandske Biskopper, meddelt i Erik den rødes
Saga K. 4. Se f. Eks. Dan. Bruuns Bog om Erik den røde, og
den udførlige Drøftelse af dette mærkelige Sagasted i den nyudkomne
svenske Disputats Dag Strömbäck: Sejd, Textstudier i nor
disk religionshistoria (Hugo Geber og Levin & Munksgaard) S. 49 ff.
Dette berømte Sagasted er blevet omdigtet og forvansket af en dansk
Forfatter og det hele stedfæstet til Danmark. (Venligst meddelt af Ar
kivar Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling, Køben
havn.) — Anders i Brydegaard (S. 40 f.) blev kaldt »kloge An
ders«. Ifølge E. T. Kristensen: Danske Sagn II S. 217 skal han
være blevet urimelig klog og rig, fordi han som Dreng spiste en Brød
skorpe dyppet i Fedtet, der var kogt ud af en Kongesnog. — Den
kloge Kone i Tyrstrup (S. 41 f.) maa være den Smedekone ved
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Navn Sofie, der omtales i Skattegraveren IV S. 189 og E. T. Kri
stensen: Danske Sagn VI S. 99 og 327. Om hendes Hjælp for
Eskel Sørensens egen Sygdom se FHj. VII S. 135 f. - Smeden Hans
i Ej 1 s k o v (S. 42 f.) er antagelig den samme, der er omtalt i FHj. V S. 60.
— Ku tun (S. 43) d. e. Katun, lærredsagtigt Tøj med paatrykte brogede
Mønstre. — G i e s 11 i g (S. 43) d. e. gejstlig. — H a a r d g i ø r e r (S. 46) d. e.
en Person, der mentes ved Tryllemidler at kunne gøre sikker mod Skudsaar. — Præsten Storch i Balslev (S. 55) er omtalt i FHj. VII S. 136.
— Herberg (S. 57) d. e. Karlekammer. — ko 11 e op (S. 57) d. e. rette op
ved Hjælp afen Pæl el. lign. — bøge (S. 58) d. e. behandle med hed Lud,
især af Bøgeaske. — G i el b i e r g (S. 62) er i Manuskriptet overstreget,
men dog læseligt.
H. C. F.

GAMLE SANDSAGER
ALLERUP GAMLE DØBEFONT I NØRRE-SØBY

Døbefonten i Nørre-Søby Kirke har sin egen Historie.
Pastor C. J. Hvalsøe, Sognepræst i Allerup-Davinge
1788 — 1850, var en meget
rig Mand, som ydede de
Allerup Gaardmænd Laan,
naar de var i Pengetrang.
Men ofte maalte han over
tage en og anden Gaard
for at redde sine Penge.
En af disse Gaarde solgte
han 1838 til sin Svigersøn,
Degn Christen Hansen.
Men forinden havde han
ladet hugge en ny Granit
døbefont til Allerup Kirke
og flyttet den gamle over i
nævnte Gaard. Her stod
den upaaagtet, glemt, indtil
Gaardejer Otto Petersen,
som i 1897 købte Gaarden
af Christen Hansens
Søn Laurits, tilfældig
V. Harder fot. 1935.
fandt den nedgravet paa
Døbefonten i N. Søby Kirke.
Gaardspladsen, brugt som
Fodertrug. Han fik den gravet op og renset og skænkede den
siden hen til Allerup Kirke, hvis Menighedsraad i Juli 1920
forærede den til Nørre-Søby Kirke.
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Fontens Ydre er meget uregelmæssig formet, dens Indre er
dybt udhulet med Afløb forneden. Dekorationerne er meget af
slidt, dog skimles tydeligt øverst en Tovsnoning og under den
en Tandrække. Herunder meget utydeligt nogle Figurer. Efter
Musæumsinspektør, Magister C hr. Axel Jensens Mening skal
det være en af de ældste Granitfonte paa Fyen, antagelig fra
omkring Aar 1100.
V. Harder, Sognepræst, N. Søby.
ÆGKOGNING OG BAALBRÆNDING VED PAASKETID PAA ÆRØ

Som Svar paa en Forespørgsel om, hvorvidt der paa Ærø
findes Skikke svarende til dem, Museumsinspektør Kai Uld all
beskrev i Fynsk Hjemstavn Marts 1934 for S t ry nøs, Lange
lands og D r ej ø s Vedkommende under Titelen »Nogle Paaskeskikke. Ægkogning i det fri og Baalbrænding«, har jeg fra Sned
kermester N.R. Petersen, Ærøskøbing, der har et indgaaende
Kendskab til ærøske Forhold, modtaget følgende Oplysning:
»Af Paaskeskikke ved jeg ingen, som er tilfælles med Strynø
og Langeland, uden at Børnene ved Foraarstid indkapsler Æg
i Ler og koger dem i Tangbunker, som de tænder Ild i. Men
det er temmelig planløst.«
Der findes altsaa en Del af den omtalte Paaskeskik paa Ærø.
Ejendommelig er det, at Æggene indkapsles i Ler og saaledes
»koges« i Tangbaalet. Antagelig har -Skikken været mere ud
bredt og haft fastere Form i ældre Tider. Mon ikke nogen med
Kendskab til gammelt Folkeliv paa Ærø kan meddele yderligere
Oplysninger?
H. C. Frydendahl.
DEN BORTLØBNE KVIE1)

Det var engang, at jeg og min Moders Mosters Mormors Jens
og Rigni Ra’e og Løjtnant Tekedel var ude i Enden paa Ærterne
og plukke Pærer. Saa kom Konen, der ejede Hørren, og sagde:
»Hvad har I her i min Hamp og gør? Og desuden tilspørger jeg
jer, om I ikke har set en broget Kvie, der er løbet bort mellem
Middelfart og Mikkelsdag. Hvis I ser hende, saa driv hende
fra Byen og ikke til. Saa vil jeg give jer en opskaaren Svinerumpe og 7 nedsyltede Sækkebaand, 3 tørre Katmispølser og en
Ællingkavring.«
Fra N. Broby Sogn.

Karen Mortensen, N. Lyndelse Skole.

i) Sml. Ætterlysni, FHj. VII 159.

H. C. F.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
I GUMMERUP

er daglig aaben fra Kl. 10—7.
Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

Grindsted Realskole. Kostskole- -

..............................

...................

Præliminæreksamen.
Program sendes.
Jens Futtrup.

FYNSK HJEMSTAVN 1928—1934
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931—32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—34 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—34 samlet for 22 Kr.
Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang..............................med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00, .
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1934), kan ikke faas særskilt.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene. =====
De første Aargange kan endnu faas hos Ud
giveren, Krarup pr. Espe.
=

En Vise er Festens morsomste Pynt---------personligst og friskest hos Olaf Gynt.
Henvendelse helst skriftligt med udførlige Oplysninger
Blankavej 31, Valby.

Andelsbanken
.A. m. b. A.

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon »Sydfyen<, Odense

Af

August F. Schmidt
er bl. a. udkommet flg. Bøger, der alle har faaet den mest rosende
Omtale i Dagspressen og i Tidsskrifter:

Skanderup Sogn I—II. Eget Forlag, Brabrand...................
Hyrdedrenge og Hyrdeliv. Schultz Forlag............. Nedsat
Byhyrder. Schultz Forlag ..........................................................
Morsingboer i gamle Dage. I—II. H. Hansens Boghandel,
Nykøbing Mors.........................................................................
Fra Røj og Ravnholt. Eget Forlag, Brabrand......................
Vider og Vedtægter IV. Sammen med Poul Bjerge. Haase
& Søns Forlag...................... •...................................................
Jeppe AaRjær. Eget Forlag, Brabrand ..................................
Bytyr og Byorne. Eget Forlag, Brabrand..............................
Forudbestilling modtages paa:
Jenle og Jenlefesterne. Eget Forlag, Brabrand....................

Pris 4,50
Pris 1,50
Pris 4,50
Pris 8,00
Pris 2,00

Pris 7,00
Pris 2,50
Pris 2,50
Pris 3,00

Axel Lange;

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. - Pris 3 Kr.
>1 detta arbete ges en mojligast fullståndig forteckning Over Fyens flora.
Namnen på såvål vilda som odlade våxter låmnas på danskt riksspråk, latin
och fynsk dialekt. Vidare redogdres for den folkliga overtro, som knyter sig
till vissa våxter, våxternas anvåndning i folkmedicinen o. s. v. Dår anledning
ges, anforas också talesått och folketymologier. Ett antal vål valda illustra
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Olaf Andersen:

DANMARK OG ANDRE DIGTE
(Fyns Boghandels Forlag, Odense).
Vi har vidst det længe, men vi ser det klarere nu: Olaf Andersen er
Skjald. Noget sent indtager han sin Plads blandt de kaarne og kære, Folkets
Følelsers og Længslers Tolkere. Men han vil beholde den. Maaske ikke blandt
dem, der synes videst ud, eller hvis Røst lyder drabeligst; men han staar der
med en egen Sluttethed, Rodfæstethed, noget med Mand og Malm. Faa blandt
vore talrige Skribenter fører saa mandig Tale.
Ofte stemte han sine Strenge. Naar noget stort skete for vort Folk, en af
Skovens Ege segnede for Øksen, eller bare naar noget tyst og lønligt kvægede
hans Hjærte, bare sejlende Foraarsskyer eller blomstrende Avrikler. Nu har
han vraget og valgt blandt svundne Aars Sange og rakt os en Haandfuld ud
søgte Vers. Vi savner vel et og andet, der før har talt til vort Hjærte; men
vi nikker genkendende til smukke og kraftfulde Strofer, der paany giver Gen
lyd i vort Sind.
Samlingen har faaet Navn efter Digtet »Danmark«, der i 1930 vandt Første
prisen i »Berlingske Tidende«s Prisæskning om en Danmarks-Historie i -500
Ord. Der var Tale om at hugge det i Sten paa S k a m 1 i n g, og det fortjente det.
Af de øvrige Digte kan der paa dette Sted være Grund til at fremdrage »Hjem
stavnen«, hvis manende Lurtoner fulgte »Fynsk Hjemstavnes første Hæfte 1928,
»Sulernes Sang«, der ogsaa er dette Maanedsskrifts Læsere bekendt, »Frøbjærg
Bavnehøj« samt Mindedigtene om Carl Nielsen og ikke mindst det om Alfred
Povlsen.
Olaf Andersen fortjener at faa Glæde af sin første Digtsamling. Maatte
den give ham Mod til at udsende flere!
H. C. F.

Hans P. Lunde:

HVOR I LANGSTED LIGGER ELLER LAA
AMBROSIUS STUBS GAARD?
(Rs. Hansens Boghandel, Odense).
Hans P. Lunde, der er en stor Kender af Ambrosius Stubs Digtning
og hans Historie, har taget sig for i en lille Pjece kritisk at prøve Traditionen
om, hvilken af Gaardene i Langsted, Verninge Sogn, Ambrosius Stub
ejede og beboede, den korte Tid han var Gaardejer. Han havde faaet Gaarden
med sin Hustru, Mette Cathrine S c h o usb o e, men maatte af økonomiske
Grunde snart gaa fra den igen. De tidligere Stub-Biografer har ikke ofret
denne Periode af hans Liv videre Opmærksomhed, i hvert Fald ikke paavist,
hvilken Gaard det drejede sig om. Traditionen har udpeget Voldsgaard
med det smukke og anselige Stuehus af Bindingsværk som Digtergaarden.
Men nu har Lundes grundige Undersøgelse godtgjort, at det ikke er den Gaard,
Æren tilkommer, men derimod Holmegaard, der nu ejes og beboes af
Poul Nielsen Poulsen.
Man mærker paa hele den Omhu, hvormed Lunde er gaaet frem, at
han har baade Kendskab og Kærlighed til alt, hvad der angaar hans Digterbroder, og man maa imødese den Bog om Ambrosius Stub, som han be
buder, med betydelige Forventninger.
H. C. F.

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 5. Hæfte. Maj 1935.

Sundet ved Faaborg for 200 Aar siden.
Efter Pontoppidans danske Atlas.

FUGLELIV I SUNDET VED FAABORG
af

C. A. Rasmussen

del aftrykte gamle Kort, som vist er tegnet i Fa aborg
omkring 1564, ses umiddelbart Nordøst for Byen et Nor,
som ved et smalt Udløb staar i Forbindelse med Fjorden.
I Forklaringen oplyses man om, at Noret — Kortets Nr. 24 —
er »En fersk søe kaldis sundit hvor udi skibe og skuder i for
dum tyd sig kunde indlegge.«
At Vandet dengang — ligesom nu — virkelig trods det ret
brede Udløb fra Noret har været fersk, som Navnet bærer Vid
nesbyrd om, har man et Bevis for i den Omstændighed, at »By
møllen« — efter Kortet at dømme en Vandmølle — ligger ved
Broen over Udløbet og maa antages at faa sin Drivkraft fra det
udstrømmende Vand. Søen har formodentlig dengang som nu
faaet sit Vand fra Væld ved Foden af »de fynske Alpers« Udløbere.
Søen har en trekantet, ret udstrakt Vandflade uden Ødannelser,
og der er intet, som tyder paa, at der har været Tale om nogen
Bevoksning af Siv og Tagrør ved Bredden, uden at jeg dog derfor
tør paastaa, at en saadan Bevoksning har manglet; de gamle Kort
var jo ikke saa udførlige.
aa

P
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Denne »ferske Søe« er i Tidens Løb blevet til det, der nu
bærer Navnet Sundet, og som kun i meget ringe Grad leder
Tankerne hen paa en Sø, idet den blanke Vandflade nu er skrum
pet saa stærkt ind, at den i sin største Udstrækning — fra N. Øst
til S. Vest — ikke er mere end et Par Hundrede Meter lang.

Faaborg med Sundet omkring 1564.

Skylden for denne Søens gradvise Formindskelse bærer Tag
røret, der nu paa alle Sider danner tætte Rørskove, som lidt efter
lidt vil brede sig endnu mere ud mod Søens Midte, saa der om
hundrede Aar overhovedet næppe vil være nogen Vandflade at se.
Som det er gaaet Hundreder af andre Søer, vil det gaa denne;
den er allerede godt paa Vej til udelukkende at blive en Sump.
Tagrørbevoksningen er saa tæt, og Rørenes Jordstængler saa
mange og saa sammenfiltrede, at man uden Fare kan færdes i
Rørskovene helt ud til Vandkanten, om Sommeren endda ganske
tørskoet, naar man er lidt kendt derude og tager sig i Agt for
de Steder, hvor der i Rørbunden er Smaahuller, og de aabne
Pletter, hvor Rørbevoksningen af en eller anden Grund mangler.
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Men det er ikke saa længe siden, at det har været ganske
anderledes.
Gamle Folk fortæller, at man i deres Barndom kunde sejle
helt over til Prices Have, en lille Lund af aarhundredgamle
Træer paa Sundets Nordside, og nævner endnu Stedet, hvor Bol
værket i gamle Dage var. Naturligvis var Sundet i de Tider »bund
løst« som saa mange andre, og derfor kan ældre Folk ikke fatte,
at det kan lade sig gøre at færdes uden for Vej og Sti. »Tag
Dem endelig i Agt«, lød det en Dag, da jeg trampede om mellem
Rørstubbene ganske tæt ved Stien gennem Sundet, fra en ældre
Mand, der passerede, »der kan man vist ikke gaa; i mine unge
Dage, da jeg gik paa Jagt, hed det altid, naar vi gik paa Tuerne
derude: »Et Skridt til Siden, et Fejltrin, og det er den visse Død«.
Og en gammel Kone, der saa mig hoppe fra Tue til Tue paa mere
gyngende Grund, standsede op og gav sig til at raabe paa lang
Afstand. Hun vilde da ikke, raabte hun, gaa forbi uden at ad
vare mig, for hun havde hørt, at man kunde synke igennem.
Ude paa »det store Sund« med det blanke Vand kan man
endnu sejle. Manden, der har med Rørskæringen at gøre, har
en gammel, bred Pram liggende. Den kan med Lethed bære
tre-fire Personer, og den, der kommer med paa en Sejltur der
ude i den Tid, Rørene er begyndt at vokse sig høje, vil ikke
fortryde det; thi den Verden, der aabenbarer sig i Mosens Dyb,
er fuld af Hemmeligheder.
Blot nogle Aaretag, og vi har straks Indtryk af at befinde os
i en ny Verden.
Paa begge Sider staar de mandshøje Rør som en Mur, tætte
og umulige at trænge igennem med Baaden, og efterhaanden
som Baaden sagte glider videre frem gennem Kanalen, begynder
vi at fornemme det Liv, der — delvis skjult for vore Øjne —
rører sig om os.
Hvor Rørene er særlig tætte og høje, hører vi en sagte —
ligesom advarende — filende Lyd, der kommer fra en lille
Fuglestrube. Det er Rørsangerhannen, der har set os, og som
nu giver sin Mage, der passer Rugningen paa den gyngende Rede
mellem Rørene nogle Meter længere fremme, et Varsko om Faren,
der nærmer sig. Men vi lader den lille Moder i Fred; thi lidt
længere fremme munder Kanalen ud i det klare Vand, og er vi
først derhenne, vil Mosen sikkert aabenbare for os i alt Fald
nogle af sine Hemmeligheder.
Ganske rigtigt!
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I samme Nu, Baaden fra Kanalen glider frem paa Vandet,
overrasker vi en Andemoder med sine Ællinger. Ra-ab, ra-ab,
støjer hun op og tager til Vingerne, medens de smaa, brunlig
grønne Ællinger i et Nu er forsvundet — som blæst væk. Dykker
kunsten forstaar de allerede som ganske spæde, omend deres
Moder, den almindelige Graaand, ikke er nogen Dykand.
Ja, ja, væn jer blot til at tage jer i Agt, I Smaafvre! Faar I
først Fjer paa Kroppen, er der nok, der er ude efter jer; men
os kan I nu ikke narre, vi har for tidt set jeres Hundekunster.
Lad os nu se, hvor I bliver af.
Et Øjeblik efter kommer de ganske rigtig op en efter en helt
henne ved Kanten af Rørene og forsvinder i det betryggende
Skjul, medens Moderen, som ikke ved, at vi har set en »Ællinge
moder« før, bliver ved at optræde for os. Hun vil saa nødigt, at
vi skal se, hvor Børnene bliver af, og derfor stiller hun sig selv
ganske aabenlyst til Skue. Hun begyndte Forestillingen straks,
da hun fløj op; thi hun havde næppe fløjet 20 Meter, før hun
som vingeskudt dumpede ned med et Plask. Lidt efter kom hun
op, og nu flyver og falder, plasker og svømmer hun lige for vore
Øjne blot 30—40 Meter borte, for det kunde jo da være, at vi
med Øjnene udelukkende fulgte hende, saa at vi ikke fik lagt
Mærke til Ællingerne.
Saasnart hun ser dem i Sikkerhed, kommer hun sig og flyver
nu godt nok.
Fra Rørenes Dyb noget borte hører vi et snurrende Kluk, og
et Øjeblik efter kommer en Rørhøne langsomt glidende ud for
svømmende at naa over et lille Klarvand mellem to af de halvt
svømmende Øer. Med nikkende Hovedbevægelser og rejst Stjert,
der paa Undersiden har hvide Fjer — Kendetegnet paa, at det
er Rørhønen —, arbejder den sig ivrigt af Sted for at naa over;
men Baadens Nærhed er generende, og pludselig letter den for
halvt flyvende og halvt løbende hen over Frøbid og Andemad
at komme ind mellem Rørene, der giver Skjul for alle de skræmte
Fugle i Mosen.
Over vort Hoved kredser Hættemaagerne, som har deres Reder
paa Øerne, hvortil ingen, der ikke er i Baad, kan naa. Blot en
halv Snes Par er der af dem nu; før har der været saa mange,
at de, naar de blev opskræmmede, stod som en hvid Sky mod
den blaa Himmel; men de fleste er flyttet til Mosen ved Nakke
bølle. Den store Koloni paa Øen i Mosen derude trækker efterhaanden de mindre Kolonier til sig.
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Men hvad er det for en underlig Fugl, der kommer svømmende
henne ved Hættemaagernes 0?
Dybt i Vandet ligger den; blot Hoved og Hals og lidt af
Ryggen ses over Vandet, men af og til aner vi som et Glimt af
noget sølvhvidt, naar Smaabølgerne skvalper om den.

C. A. Rasmussen fot.

Engpiber. En af Sundets Smaafugle.

Kikkerten maa frem, for at vi kan se nærmere paa denne
mærkelige Repræsentant for Fugleverdenen.
Ved at betragte den ser vi, at den er forsynet med spidst Næb,
har graalig Hage og brunrød Hals, og, saaledes som vi nok anede,
sølvhvidt Bryst, som vi dog altsaa blot nu og da saa et Glimt af.
Det er en rødhalset Lappedykker, vi har for Øje, og til at
begynde med vender den Front imod os, men da den har over
vejet et Øjeblik, anser den Afstanden mellem den og os for til
strækkelig stor. Vi ser tilmed ikke ud til at have ondt i Sinde,
derfor sejler den af, stillende til Skue for os, idet den vender
Siden til, det dejligste lille Stykke Familieliv, Mosen kan opvise.
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Den er ikke alene.
Kikkerten aabenbarer, at der paa dens Ryg sidder to dunede
Smaafyre med en ejendommelig Tegning af lyse Linier, der gaar
paa langs ad Hals og Ryg.
Saadan en Pusling svømmer og dykker paa Livet løs allerede
samme Dag, den er krøbet ud af Ægget; men selv om Vandet
er nok saa blankt og klart, og er end Dybet fuldt af Mad for
en lille Lappedykkerunge, er Hvilen dog sød, og Moders Ryg,
der kun hæver sig nogle faa Centimeter op over Vandfladen, er
et sikkert Sted, hvor man trygt kan sidde og glæde sig over den
lyse Dag.
Og Moderen!
Ja, hun bærer med Glæde sine smaa fra Sled til Sted. Naar
hun har dem hos sig, vil hun jo altid, hvis det skulde blive nød
vendigt, kunne faa dem af Vejen i Tide.
Bærer ikke Eskimokvinden sit Barn med sig paa samme Maade
for altid at være sikker paa, hvor hun har det?
Denne Fuglemoder, der viser sine Unger saa rørende en Om
hu, har flere lagt Mærke til.
Mads Peter, der har Sundet under sin Varetægt, og som
derfor færdes her tidligt og silde, lægger Mærke til mangt og
meget, og han har med synlig Glæde og med det milde Blink i
Øjet, der røber det rette Hjertelag, fortalt om sit Møde med
Lappedykkermoderen.
Blishøns, for hvilke Betingelserne i Sundet skulde synes saa
gode, ser vi ikke mange af. Et og andet Sted vil vi vel nok høre
dens Kluk, men den forstaar at skjule sig. Naar vi nærmer os
en af de svømmende Øer af Rør og Dunhammer, dukker Fuglen
under, saa den blot lige har Hovedet oppe. Ganske tæt ved Baaden — blot en Meter borte — kan den saa sidde og holde Øje
med, hvad der sker. Ingen vil lægge Mærke til det lille, sorte
Hoved inde mellem Rørstumperne — mener den; men den glem
mer, at det hvide Næb og den store nøgne, hvide Plet, »Blissen«,
i Panden falder i Øjnene.
I Luften kredser Svalerne paa Myggejagt.
Der er baade den store, helt sorte Mursvale, der bygger sin
Rede under Teglene i den gamle Bys røde Tage, og den mindre
Forstuesvale.
Forstuesvalerne samles i Eftersommeren i Tusindvis i Luften
over Sundet. Her kredser de mellem hverandre saa tæt, at det
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ser ud, som var det Myggene, der dansede ud og ind i store
Sværme. Nu og da ligesom drysser en Snes Stykker ned fra
Flokken og forsvinder mellem Rørene, hvor hele Sværmen lidt
efter lidt i Løbet af en Time søger Nattesæde ligesom Stærene,
der Flok efter Flok med Brus og Vingesus kommer rundt om
kring fra hele Egnen. Men Stæreflokkene, der kommer, stryger
blot lavt hen over Rørene et Par Gange, til de har fundet det
Sled, hvor de første, der kom, har sat sig til Ro. Paa denne ud
valgte Plet samles der Titusinder, der i lang Tid holder en Kon
cert, der kan høres adskillige Hundrede Meter bort. Først naar
Natten falder paa, forstummer dette snakkende Kor.
Et eller andet Andepar kommer vel ogsaa over Baaden. Oftest
er det et Par Graaænder, der tager sig en Rundtur over Mosen
for at holde Øje med vore Bevægelser. Anden er altid i Spidsen;
i Parrings- og Æglægningstiden er det Madammen, der fører an;
men er hun først begyndt at ruge, lader Andrikken hende skøtte
sig selv og nyder Livet, som han kan bedst.
Et Par Skeænder og en Atling viser sig muligvis ogsaa, men saa
kan vi ikke vente at faa mere at se paa en Sejltur nu om Stunder.
I gamle Dage var der foruden disse endnu et Par Fuglearter,
som man ikke vilde kunne undgaa at bemærke. Da ynglede i
Sundet baade Rørhøg og Rørdrum, to Fugle, der netop særlig er
de store Rørskoves, og hvis Reder ofte findes Side om Side.
Da kunde man ved Foraarstide se Rørhøgen slæbe af med
lange Rør, der hang ned fra baade Næb og Fangere, og senere,
naar den havde Unger i Reden, kom den med Vandrotter og
Blishøneunger — en Ælling gik der vel ogsaa nu og da med i
Løbet — som den kastede ned i Reden, hvor Moderen saa maatte
se at fordele Byttet til Ungerne.
Rørdrummen fik man sjældent at se; men derfor kunde man
ikke være i Tvivl om, at den var der; for Dagen igennem lod den
af og til sin Stemme, der ikke ligner nogen anden Fugls, høre.
»Den frembringer en Lyd omtrent som den, der vilde frem
komme, hvis man tænkte sig, at en Tyr brølede ind i et Jern
rør«, sagde min afdøde Ven Henning Weis, hvis Bog »Kær
høge« bringer en Masse pragtfulde Billeder af Rørhøgene i Vest
jylland, der ynglede i en Egn, hvor der ogsaa var flere Par
Rørdrummer.
Andre har sammenlignet dens Stemme med den Lyd, der
fremkommer, naar Vinden blæser ned i en stor, tom Flaske.
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Denne Lyd, der maaske ogsaa kunde sammenlignes med en
dyb Orgeltone, kendte alle Beboere i Faaborg, og alle vidste,
at den kom fra Rørdrummen.
I vore Dage tror vi jo ikke paa Trolderi og Spøgelser; men
der er nu noget vist trolddomsagtigt ved denne hule Lyd fra
Mosens Dyb. Det ene Øjeblik lyder det, som brummede Trolden
op i Vrede, men i næste Øjeblik er det en svagere Tone, der lyder,
som kom den langt borte fra, saa man kan ikke beregne, hvor
langt borte Fuglen er.

Rørdrum.

Leo Moesgaard fot.

I de stille Sommernætter brummede den ude i Sundet med
saadan en Kraft, at Folk paa Bjørnø — fem-seks Kilometer
borte — kunde høre det, fortælles der.
Tro det, hvem der vil! Men at Lyden kan høres langt, er
hævet over enhver Tvivl.
Det er længe siden, at disse Fugle forsvandt.
Høgen blev først borte. Nidkære Jægere har vel ment, at det
var bedre at være den foruden; den var jo ligesom saa mange
andre saa formastelig at have krumt Næb og hvasse Kløer.
Rørdrummen ynglede sidste Gang i 1908 eller 1909. I den
strenge Vinter, der laa mellem disse Aar, fik den sit Knæk. Tre
døde fandtes paa Isen, og enkelte blev vist skudt. Nu findes —
som sørgelige Minder om Sundets brølende Rørdrummer — disse
tre Fugle — daarligt udstoppede — i Skolernes Samlinger.
Vel hænder det af og til, at en enlig Rørdrum om Efteraaret,
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naar de gule Rør endnu staar tæt, forvilder sig til Sundet, men
Troldfuglens Sækkepibe er forstummet — og vel for stedse.
Og alligevel! Er end de mest prominente blandt Sundets
vingede Væsener forsvundet; der er dog nok at se og høre for

Dobbelt Bekkasin.

C- A. Rasmussen fot.

den, der har Øje og Øre opladt for Naturens Foreteelser, og vi
behøver ikke engang at bruge Baad for at overbevise os om det.
Helt ind i min Stue, hvorfra jeg kan se ud over det meste
af Sundet, lyder Fuglenes Stemmer.
Om Dagen skriger Viberne ved den mindste Foranledning.
Gaar blot en gammel Kone eller en Dreng ad Stien, der først
gaar over de grønne, vaade Enge, der ligger i en Kreds uden
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om Sundet, og siden i lige Linie fortsætter helt over til Pri
ces Have paa den anden Side, føler de sig forpligtede til kred
sende om Ørerne paa »Fredsforstyrreren« at skælde ud. Rødbenens melodiske Fløjten lyder festligt i den lyse Dag, og ved
Aften er Luften fuld af Lyd; ogsaa da rører Livet sig derude.
Rørvagtelen, den lille Sumpfugl, som man aldrig faar at se,
gentager i det uendelige, Time efter Time, sit klare, vidtlydende:
Huitt—huitt—huitt! Rørhønsene klukker, Ænderne rabber ude
mellem Rørene; Rørsangerne filer løs; i Grøfterne kvækker Frø
erne; de tyste, smaa Dværgflagermus smutter os om Ørerne;
Rørene hvisker i Aftenvinden, men først og fremmest er det
Bekkasinen, Horsegøgen, der driver sit Spil. Fra nær og fjern,
i Øst og Vest, fra Kabbelejernes Skjul og fra Luften lige over
vort Hoved hører vi dens Stemme eller Tonerne fra dens Gige.
Bekkasinhannen, der tumler om deroppe i Sommernattens
halvt gennemsigtige Luft, er for os Nutidsmennesker Troldfuglen,
den, der mere end nogen anden fylder den lune Majnat med Lyd
og Romantik.

UNGDOMSGILDER I LYDINGE, LYDINGEGAARDE OG BRÆNDEL YDINGE BYLAV
af

Anders Nielsen, Kildevæld

har i umindelige Tider været et samlet Bylav af de tre
Nabobyer Lydinge i Krarup Sogn og Lydingegaarde
og Brændely dinge i Bra he-Trol lebo rg Sogn, baade angaaende de gamles og de unges Gildeslav. Disse tre Byer bestod
tilsammen af en Snes Gaarde og mange Huse, og alle de unge
baade fra Gaarde og Huse holdt sammen i eet Gildeslav, og den
fattige var lige saa velkommen som Gaardmandsbørn.
Til de unges Gilder i sidste Halvdel af det 19. Aarhundrede
hørte en halv Snes saakaldte Julelege. De begyndte mellem
Jul og Nytaar og holdtes gerne en Gang i hver Uge, og nogen
lunde paa Omgang i Gaardene. Gilderne skulde dog forudbestilles.
Karlenes Klædedragt var altid dengang langskødet Frakke med
to Lommer bagi, den ene til en temmelig stor Pibe og den anden
til Tobakspungen, og der blev sal en hel Ære i at have en stor
og god Pibe, helst en Merskums med Sølvbeslag, og denne sad
saa i den ene Lomme, naar de dansede, og Tobakspungen skulde
er
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helst være en silkebroderet med en saakaldt Sølvryddenaal, som
saa hang ud af Lommen. Karlene dansede aldrig med Sko, men
med halvlange Støvler. Naar der saa blev stampet haard’t i Gulvet,
saa kunde det give Genlyd over hele Gaarden. Pigernes Fodtøj
var lavhælede Sko eller Snørestøvler, og naar de gik til eller fra
Gildet, saa tog de Skoene af og gik med Træsko.
Naar de mødte i Gildestuen eller Porten eller Loen, saa var
det en Regel, at Karlen og Pigen i Gaarden skulde aabne Gildet
ved at begynde med en Vals. Der var kun een Musikanter, og
han fik som Regel en Daler for at spille hele Natten, lige til det
blev Dag. Spillemandspengene blev samlet ind blandt de deltagende
Karle engang i Aftenens Løb. Ud paa Natten blev der saa spist
ved koldt Rord, som Regel Kalvesteg, og Kaffe og saa mange Snapse
Brændevin, som enhver vilde nyde. Og hele Natten stod der et
Bord i Stuen med 01 og Brændevin, og det skete jo tit, at nogen
fik en god Snakketaar, men som Regel gik alt roligt og pænt.
Dansen bestod dengang af de almindelige gamle Danse: Vals,
Polka, Galop, Jyske paa Næsen, Masurka, Lifligsang, Sekstur,
Prinsens Polka, Den berlinske, Ovskov, Springfort, Francaise,
Lanciers, Firtur, Sekstur, Generalmarch, Mortens Bitte, Tyroler
vals, Wienervals, Wienerkvadrille, Trippevals og andre, som nu
er glemte eller ubrugelige.
En Gang imellem blev der leget, mest til Sang. Saa kunde
alle de, der sad og »tørrede Vægge«, ogsaa komme med.
Den mest særegne Dans var Skiftevalsen, som dansedes to
Gange hver Aften. Den bestod i, at alle stillede sig op i Ring,
skiftevis Karl og Pige. De holdt hverandre i Hænderne allesam
men, mens de tog nogle Valsetrin. Derpaa dansede hver Karl
et Par Omgange paa Stedet med sin Pige. Saa blev Ringen sluttet
igen, men saaledes, at Karlen fik den næste Pige at danse med.
Før der skiftedes, skulde hver Karl og Pige give hinanden et
Kys, enten de saa var grimme eller smukke, fulde eller fedtede.
Hvis en Pige undslog sig ved at kysse en af Karlene, var det en
meget stor Fornærmelse, som nok skulde huskes. Saaledes fort
sattes der, til alle havde faaet det pligtskyldige Kys. Der var
ingen, der tænkte paa Tuberkulose eller anden Smitte. Det var
Skik, og saa maatte den overholdes. Mangen en af de unge har
maaske ved den Lejlighed faaet den Smitte, som har lagt ham
i en tidlig Grav.
Naar de halve Gilder var holdt, saa skulde Pigerne gøre et
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saakaldt Pigegilde med Punch ud paa Natten, og ligesaa naar
den sidste Juleleg var forbi ved Fastelavn, saa skulde Karlene
gøre et Fastelavnsgilde, ogsaa med Punch og særlige Spiseog Drikkevarer, og det betaltes der gerne 2 Kr. for til Manden,
hvor Gildet holdtes. Det var enten Søndag eller Mandag. Og saa
holdtes der ikke flere Gilder om Vinteren.
Men naar Sommeren kom, saa blev der igen Liv i de unge,
saa mødtes de næsten hver Aften paa Gaden, naar Vejret var
nogenlunde, og der samtalede de og sang og morede sig, og det
kaldtes, at de var ude at ramle, og det varede tit til langt hen
paa Natten, og paa den Maade gik saa Aaret for de unge. Men
da vi saa skred hen mod 1900 Aaret, saa gik disse gamle Skikke
bort. Nu hedder det jo Bal i Forsamlingshusene.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved t

Evald Tang Kristensen
(Fortsat.)

BILENDEKILDE SOGN

Arresten fortælles der, at en dansk Mand i Brendekilde,
L som de Svenske brugte til at forfærdige Bøsseskæfter for sig,
en Gang kom i Strid med en af dem, og slog ham ihjel paa
Stedet, hvor over han flygtede til Brendekilde Kirke og skjulte
sig i Taarnet; om Natten samlede han Sten, som han lod rulle
ned ad Trappen, naar han mærkede nogen paa den; virkelig ere
ogsaa Kanterne af denne Stentrappe endnu paa adskillige Steder
afstødte, hvilket paastaas at være sket ved denne Lejlighed. En
Nat drømte han imidlertid, at en sort Hund slikkede ham uden
at tilføje ham nogen Skade; dette ansaa han for et godt Varsel,
at Fjenden ikke vilde hævne den Dræbte, hvorfor han listede
sig ned og kom igjen i sit forrige Forhold til de Svenske, der
maaske aldrig vidste, at han var Drabsmanden. (Meddelt af H.
V. Hr. Pastor Holm). — Fremdeles blev der i den Gaard ved
Siden af Præstegaarden i Brendekilde, som nu Anders Pe
dersen beboer, for nogle Aar siden, da man ryddede et Vand
sted, fundet en Del Husgeraad, saasom Jern-, Kobber- og Mes
singtøj i samme, og som man mente der i Svenskens Tid at
være nedsænket.
(Medd. af Ringe.)
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En af mine Venner har indberettet, at Præsten i Brendekilde (altsaa Hr. Christen Jensen Zeuthen) af Frygt for
Mishandling af de Svenske ved deres Ankomst udklædte sig i
Pjalter og undgik dem saaledes, men at de derimod afskar hans
Kone Brysterne og hængte hende siden op i Skorstenen. Imid
lertid ved man af det under Tommerup anførte, at dette er
en Forveksling med Præsterne og Præstekonens Skjæbne paa
sidstnævnte Sted.
STENLØSE SOGN

Man ved kun at fortælle, at det afgjørende Slag blev holdt
paa Julby Mark, at de Svenske blev især af Polakkerne (som
uafbrudt raabte: Sable! Sable!) drevne som Gjæs i Stranden, at
en Officer eller højere kommanderende, som laa paa Lindvedgaard og ikke kunde formedelst Sygdom tage Del i Slaget, kunde
høre paa Signalerne sine Landsmænds Tab, at Polakkerne efter
Slaget fik Lov til at plyndre i 3 Dage, hvorved i Hj allese By
kun fandtes et Sikar Rugmel, det øvrige var med Penge og alt
af Værdi hengjemt. Sengklæderne tog de, og da de ej kunde
føre dem med Fylden, skar de Hul, rystede Fjerene ud, saa de
fløj omkring i Luften, og med Vaarene ilede de afsted.
*

Faaborg, Dalum.

Ogsaa vilde efter de Svenskes Nederlag ved Nyborg 8 eller
12 af de her i Sognet tilbageblevne Svenske med Magt sætte sig
i Besiddelse af Lind ved Mølle eller i det mindste ikke derfra
lade sig uddrive, men en Del Danske forsamlede sig, angreb og
ihjelslog dem alle, samt begrov deres Lig i et lille Hoved-Ellekrat
i Nærheden af Møllen. (Maler Ringe.)

Endelig skal der endnu findes Folk af svensk Æt der i Sog
net, blandt andet en Mand, hvis Forældre boede i Lumby, som
virkelig i Skabning og Udseende har noget ejendommeligt, nemlig
høj og smal Vægst, hvide Øjenbryn, langt smalt Ansigt, munter
Aand og fyrig Tale.
(Pastor loci Neess.)
FANGEL SOGN

I den saakaldte Siv mose her i Sognet skal der den Tid
have staaet en Fægtning, hvorfor der ogsaa er opgravet Stykker
af Sværd og Spyd samt en Benrad af en Rytter og hans Hest,
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hvis Hestesko kun havde 6 Søm og spidse Hager, og Skoen selv
saa lille som til et Føl (altsaa vel en af de saakaldte polske
Hestesko). (Pastor Neess). I dette Sogn paa østre Side og i Bel
li nge Sogn paa vestre Side af OdenseAa findes to Par Høje,
som i Almindelighed kaldes Benhøje, formodentlig fordi der
jævnlig er opgravet Ben saa vel af Mennesker som Heste, samt
Hestesko etc. Om disse Høje fortælles der, at i den svenske Krig
en Armé fra Højene i Fangel Sogn har angrebet en anden
Armé, der var posteret paa Højene i Bel li nge Sogn, men at
disse sidste havde faaet Hjælp fra Brylle og ladet brændende
Vogne løbe ned paa dem, der stormede frem fra Fangel, samt
at deraf det gamle Ordsprog skulde hidrøre som bruges, naar
man lægger sig til Hvile: Nu ligger jeg, hvor de Brylle Vogne
ikke skal gaa over mig. Ogsaa skal et Agerskifte der paa Stedet
være bedre Jord end den øvrige Mark, som man siger af det
meget der udgydte Blod. (Maler Ringe.) Sagnet er ikke usand
synligt, ti den svenske Armé drog uden Tvivl fra Kjøng til
S.-Broby for at ødelægge Geværfabrikken eller bemægtige sig
Geværoplagel, altsaa gik den over Aaen ved Broby Mølle,
men da den atter vilde passere Aaen paa Bel li nge Bro (ti at
de passerede denne er endogsaa deraf rimeligt, at Fangel Sogn
blev saa ilde medtaget, men det mere nordligliggende Stenløse
Sogn derimod skaanet) for igjen at komme paa den Side, hvor
Dalum, hvorhen de marscherede, laa, fandt den maaske Broen
afkastet og Modstand af det danske Landeværn, ti Pastor Neess
i Stenløse beretter ogsaa, at der ved Borreby Mølle paa Bel
li nge Mark og Aaens sydvestlige Bredde er en høj Vold op
kastet, der skal have tjent de Danske til Beskyttelse ved oven
nævnte Lejlighed. Imidlertid henflytter andre dette Ben holm s
Slag til de hedenske Tider og gjør Udfaldet helt anderledes. Efter
dem var det nemlig paa nogle Agerskifter, som ligger paa Gaardmand Christen Larsens Grund i Fangel og som er et op
højet Jordlag eller en naturlig Brink, at en Næssekonge som
boede paa Voldsgaard med sine Tropper tog fast Plads og
oppebiede her et fjendtlig Partis Angreb, men for des bedre at
sikre sig, havde han forsynet sig med de Brylle Vogne, hvilke
han belæssede med Foder, lod antænde og i fuld Brand nedløbe
paa det fjendtlige Parti, der netop marscherede op ad Banken,
hvorved de led et fuldkomment Nederlag, og mange Mennesker
og Heste tilsatte Livet. Neden for oven omtalte Banke er nogle
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Agre, som begrændses af en Mose, disse Agre er det egentlig, som
kaldes Ben hol men (der ligger nordvestlig for Fangel imod
Bellinge og den store Aa til, dog ikke tæt ved denne, da der
er nogle Agre imellem) og her er det, at man ofte har fundet
Ben af Mennesker og Heste. I den tilstødende Mose er ogsaa
fundet en Karl med sin Hest, mange Levninger af Vaaben og
en romersk Mønt (Ringe). Endelig meddeler Skolelærer Højsholt i Brylle følgende: De Svenske havde i Følge hans Beret
ning deres Lejr paa en nu sløjfet Høj i Fangel Sogn, Vesterlund kaldet, samt i den lidt sydvest for samme, dog paa den
anden Side af Aaen beliggende Voldsgaard i Verninge, som
allerede den Tid blot var en Bondegaard. Paa sidstnævnte Sted
laa deres Anfører, og der havde de opkastet svære Volde, hvoraf
den mod Nordvest (altsaa mod de Danske vendende) var overmaade stor og svær og endnu er til. De Danske, som mest be
stod af Polakker, laa paa 10 Høje paa Bellinge Mark mellem
Assens Landevej og Odense Aa samt til Dels noget nord
ligere paa 7 andre Høje ved Bellinge By. En halv Fjerdingvej
nordøst for Voldsgaard ved den østre Side af Aaen paa den
saakaldte Ben holm og i den dertil grændsende Sivmose, begge
i Fangel Sogn, kom det omsider til Slag imellem begge Armé
erne. Dette Ben holm er en flad Ager af leret og sandet Boni
tet, men Slaget var saa skarpt, at der endnu længe efter skal
have ligget døde Kroppe og været Spor af det meget paa Stedet
udgydte Blod, og at især et Stykke deraf er ganske sort Muld
og derhos, som man formoder af Blodet langt frugtbarere end
det øvrige. For 70 Aar siden, da denne Ager først kom under
Ploven blev der ogsaa oppløjet mange Tænder og Ben saavel af
Heste som Mennesker samt Sabler, Kaarder, Pallasker, Bidsler,
Spænder og Bøsseskjæfter, men det er nu til Hobe under Sme
dens Hammer omdannet til allehaande Værktøj; da især Klin
gerne skal have været fortræffeligt Staal, saa at en Mand fra
Fangel af et paa Valpladsen fundet Sværd har faaet sig en
Tørvespade. For omtrent 70 Aar siden fandtes 2 Bøsser, som
havde tilhørt de Svenske. Resultatet af Slaget var, at de Danske
maatte vige, de Svenske passerede Aaen og satte sig paa den
modsatte Side af Bellinge ved det saakaldte Hoppehus ved
Landevejen. Nu stødte anden Gang Arméerne sammen, den dan
ske Anfører faldt, ved hvilken Lejlighed de Svenske raabte Hurra
og hoverede, men de Danske hujede og skreg. Dog fik de mod
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Aften Undsætning af Omegnens Bønder, der bevæbnede med Spyd,
Forke og Høstjærn brød ind i den svenske Armé og bragte dem
paa Flugten, og saaledes beholdt den Banke paa Bellinge Mark,
hvorpaa dette skete til Hæder for Bønderne, Navn af Bonde
bjærg. (Hr. Højsholt.)
For Resten plyndrede de Svenske voldsomt her i Sognet, en
Mand, hvis Gaard og Løkke grændsede til Kirken, reddede sig
imidlertid fra Plyndring ved at rive et Par Dyner i Stykker og
sprede Fylden ud i Gaarden, men for Resten var Byens Gaarde
efter Krigen øde, og enhver gik til og tog, hvilken Gaard han
bedst syntes om. (Pastor Neess.)
Af de to Bøsser i B ry Ile, og som begge var meget massive,
var Laasen paa den ene anbragt paa den venstre Side med en
Krampe til at spænde paa Hanen. Ligeledes havde den Tid hver
Gaardmand i Bellinge sin Kaarde med et stort Jærnhæfte om
givet med Bøjler til at beskytte Haanden, ligeledes fra hin Periode.
I Slaget befæstede man sig paa eller betjente sig maaske sna
rere af de fra ældre Tider her forefundne Volde til deres Ka
noners Opplantning mod de Danske.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
H. C. ANDERSENS EVENTYRBOG

Et lille Rim af H. C. Andersen er blevet gengivet saaledes:
Riv Bogen i Stykker, det siger ej stort.
Værre har andre Smaafolk gjort.

Men saaledes har han ikke skrevet. Linierne stammer fra en
Dag, H. C. Andersen gjorde en lille Visit hos mine to Tanter
Frkn. Hanne og Virgilia Lund1). De boede dengang i Fiol
stræde i København. Naar jeg besøgte dem, holdt jeg mest
af at staa ved deres Sovekammervindue og se paa Børnenes
Leg i Holbergs Have. H. C. Andersen havde foræret dem
en lille Eventyrbog, hvori det Eventyr var, som jeg holdt mest
af, »Den standhaftige Tinsoldat«. En af mine Tanter sagde, at
det kunde ikke nytte, de lod mig faa denne Bog. Efter hvad
min sidstlevende Tante, Virgilia, har fortalt, lød H. C. Ander
sens Svar:
Om han river Bogen i Stykker, det siger ej stort.
Værre har de store imod mig gjort.
H. C. Lund, De gamles By, København.

’) Se FHj. III 166 og 168 ff.

H C. F.
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FINDES FYNSK HJEMSTAVN

I DERES SOGNEBOGSAMLING?

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 6. Hæfte. Juni 1935.

Fritz Syberg: Aftenleg.
Motiv fra Svanninge Bakker.

AFTEN I DE FYNSKE ALPER
af

Olaf Gynt

fynske bløde Bakkeland
saa sælsom sprængt, saa hæftig brudt
to Steder: Svanningbakkens Rand
som Jætteskuldre himmelskudt;
mod Nord Fynshoved mørkt og mut.
Men ser jeg helst Fynshoved klædt
i Regn og Rusk, med Senhøstslud
som Kaabe om sin Majestæt,
saa er de fynske Alpers Nat i Juni perleprud.
et

D

Da ligger Dis paa Eng, i Dal,
og efter Dagen middagshed
var Skumring som et Kærtegn sval,
og Nattens Aand er idel Fred,
et sagte Skvulp mod Altets Bred . . .
aa jo, jeg kender dette Sus,
som i en gothisk Kathedral,
som i et meget gammelt Hus:
de fynske Alpers lyse Nat er stræng, monumental.
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Og dog saa sælsomt løfteblid,
et Nyn fra hele Øens Bryst,
en Anelse om evig Tid . . .
ja, noget manende og tyst,
som aanded svundne Slægters Lyst
min Sjæl i Møde fra hver Gaard,
som drømmer nu dernede trindt,
fra Pilehegn og døde Aar . . .
det er, som jeg kan føle Liv selv ifra Mulm
og Flint.
En Tronstol midt paa Øen rejst
er disse Alper, klædt med grøn
og dugget Silke . . . den har knejst,
fra Øen første Gang blev skøn
ved Vaarens Pust i Eg og Røn.
Og naar vor egen Slægt er væk . . .
skønt nu den larmer nok saa højt,
den svinder sporløs som en Bæk . . .
da klædes disse Bjærge end i Løv og Fuglefløjt.
Hvor føles Sommer saa intens
som paa de fynske Alpers Rund,
naar Jorden aander sagte, mens
hver Gaard, hvert Blad i dæmpet Blund
bereder sig til Morgenstund
saa klar som den, der steg igaar!
Hvor er den fynske Kvindes Sjæl
saa ren, saa nær, saa fyldt af Vaar
som her, hvor Mossets Pude mildt som Altret
hvisker: Knæl.

Ja, i den køle Februar
jeg fabler overmodig om
en Juniaften kysk og klar
i disse Alpers Helligdom,
hvor Tanken bliver stærk og from,
et Brændpunkt for al Øens Aand
er denne ene Juninat
paa Banken, som en frodig Haand
— der ogsaa skabte fynske Hegn — gav
Kilder, Korn og Krat.
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AF HEGNENES HISTORIE PAA SYDLANGELAND
af

Chr. Steffensen

Aaret 1785 indsendte Præsten i Try ggelev-Fod slette føl
gende Redegørelse vedrørende Stengærder og andre Hegn paa
Præstegaardens Omraade i Anledning af en Forordning af
12. Februar s. A.: »Omkring Indhegninger saavelsom Præste
gaardens Frugthave og Gaardsrurn er dels Grøfter dels dobbelte
Stengærder. Af Grøfter har jeg i 1772 ladet kaste 315 Favne, j
1776 160 Favne, og Tid efter anden 405; ialt 880 Favne. Af
dobbelte Stengærder, 21/2 Alen høje, har jeg siden 1772 til Ud
gangen af 1783 saavel i Marken som omkring Præstegaarden
ladet opsætte 596 Favne, hvorved den Præstegaarden tilhørende
Jord er samledes renset for Stene, at nu ingen synderlig findes
at opbryde.« I en Seddel til privat Brug har han skrevet, at
Havegærdet er 243 Favne.
Næste Aar indberettes/».......... ^saavel Grøfter er kastet soin
2—300 Læs Sten til Gaarden slæbt, alle^opbrudle paa Bøndernes
Jorder. Saasnart muligt skal de blive opsatte til Indhegnings
Forfærdigelse og næste Gang indberettet.«
1787 er de sat op, thi der meldes: »54 Favne Stengærder
foruden 245 Favne Grøft og 60 Alen Piler.«
1788 skrives: ». . . . opsat og forbedret 40 Favne; 50 Favne
Grøft kastet.«
Hvis der regnes, at der er gaaet 41/a Læs Sten til hver Favn
Stengærde, bliver det godt og vel 3000 Læs Sten, som i de Aar
er kørt sammen alene om Præstegaardens Jorder.
I en Seddel til Præstens private Brug nævnes Navnene paa
dem, der kastede Grøfterne, og at Arbejdet blev gjort paa Ak
kord til 7 Sk. pr. Favn.
Før Stengærderne blev sat, var der ogsaa Hegn, thi 1785
skrives der: ». . . omkring Indhegninger . . . dobbelte Stengærder«;
men disse har været af Hassel- og Tjørnegrene flettede mellem
Stager, som med visse Mellemrum var rammede ned i Jorden.
De omtales f. Eks. i Beskrivelsen af en Proces, som Præsten i
Tryggelev havde med tre Gaardmænd i Lundsgaarde,
Magleby Sogn, som Hegn mellem to Sognes Marker. Lundsgaardsmændene havde saaet Korn paa deres Side af Hegnet,
hvilket de skulde holde i Stand, mens der var Græs paa Tryggelevsiden: »vores Fællesbeed«; »400 Favne af Hegnet havde

I
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fra Foraaret af været mangelfuldt, idet paa Steder Torn og Staver
endog var helt væk. Faar og Gæs gik følgelig igennem«, og
da Præsten i Juli satte 4 Svin derud, gik de, skjønt de »baade
var lovlig ringede og forsvarlig aagede«, ogsaa jævnlig gennem
Hegnet og ind i Lundsgaards Korn. Den 28de Juli kom en
af Lundsgaardsmændene, Michel Joensen, ind til en Mand
i Tryggelev og bad ham sige til Præsten, at Svinene maatte
holdes borte fra Kornet, »ellers var det ej at lide paa, at de jo
fik Skade« ... Da Svinene saa et Par Dage efter fandtes skamslaaede, det ene endog i høj Grad, klagede Præsten, og den 17de
August blev Retten sat. Det var vidnefast, at Hegnet var »højst
udørfligt«, og ligesaa, at Michel Joensen havde undsagt Svi
nene . . . Præsten sigtede saa ham for at have skamslaaet dem
og forlangte: ]) alle tre idømte Mulkt for det forsømte Hegn, og
-) at Michel Joensen desuden skulde betale Skaden paa Svi
nene, men denne nægtede bestemt at være Gerningsmanden; og
da det ikke kunde bevises, blev der 2den November indgaaet
Forlig, idet de 3 Mænd lovede for Fremtiden at holde Hegnet i
Orden. I sit Indlæg havde Præsten skrevet om de 4 Svin: »de
fodres af Haand« o: at det altsaa ikke var Meningen, at de skulde
bjærge hele Føden derude selv.
Paa det enkelte Sogns Omraade brugtes enten det samme
Materiale til Hegn eller Jordvolde. Dette nævner samme Præst
i en Ansøgning, som han 1717 sendte til Lensgreven. De to havde
foretaget Mageskifte, hvorved Præstegaarden tik et Stykke Jord
i Næs, mens Grevskabet i Steden derfor fik noget Jord i Orm
strup Mark, som til den ene Side stødte op til Præstens »Ko
have«, hvilken denne havde ladet indhegne med »en temmelig
Armgærde«, og nu beder han Lensgreven om for Fremtiden at
overtage Vedligeholdelsen af Stykket »fra den saakaldte Hans
Naunes Toft til Ellebjergsmarken ved samtlige weyerheffets
Bønder«. Dette sagde Lensgreven Ja til. Samtidig meddeler
Præsten, at det Stykke, han fik til Gengæld, kun var omgivet
af en gammel Grøft, og da han gerne vilde have Ungkvæg
gaaende dernede, men der ikke paa Præstegaardens Grund fandtes
Gærdsel eller Staver, beder han om, at det enten maa blive ind
hegnet af ovennævnte Bønder, eller der, hvis det ikke kunde
bevilliges, kunde blive udvist ham Gærdsel og Staver »af Knepholm Lykker og Illebølle Skov«, men hertil svarer Lensgreven,
»at Præsten selv har at indgrøfte og i Hegn holde den Plads
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Jordsmon i Tryggelev Kohave Næs, ham til Vederlag er udvist«.
Hegnet om Kohaven i Orm s trup Mark har følgelig ogsaa bestaaet af Gærdsel og Staver, hvorfor det aarlig trængte ti) Repa
ration, og naar det kaldtes et Armgærde, maa det betyde, at det
var saa højt som til Armhulen paa et Menneske.
Stenene, som fra 1772 af kørtes sammen for at anvendes til
Stengærder, laa i den nævnte Præsts Tid endnu rundt om paa
Markerne, der hvor Naturkræfterne havde anbragt dem i Istiden;
han skriver da ogsaa i en Indberetning 1710: »Præstegaardens
Sædeland er mange Steder helt ringe formedelst Bjærge og stene
fulde Steder«, og det samme kunde gennemgaaende siges om hele
Sydlangeland, thi det har været rigt paa Sten og ikke mindst
paa store Sten.

OM HOVERIET PAA TYBRIND
AF ET EFTERLADT IIAANDSKRIFT AF ESKEL SØRENSEN

VED H. C. Frydendahl

OM TØRVESKIÆRNINGEN PAA BRANDSØE

de opstavlede Tørv vare tørre nok, saa skulle Hovnings
11 Bønderne atter sende hvert et Bud derover. De sendte gierne
en Karl eller en stor Dreng. Disse kastede nu alle Tørvene
sammen i adskellige Stakke. Naar dette var færdig, da at reyse
hiem igien. Siden skulle Brandsøe Gaardens Beboer kiøre alle
Tørvene til Stranden, hvor de Baagøe Mænd modtog dem i
deres Baade. Det forstaaer sig selv, at disse for at segle des
mindre frem og tilbage med Tørvene tog saa mange om Bord
som muligt, men for igien at lette denne deres Fart og Last,
naar de kom ud fra Landet, udkastede de endel af dem i Stranden.
Hvem saae det eller hvem havde Tal paa dem. De førte ellers
Tørvene til Rørdammen, hvor Hovnings Bønderne atter maatte
tage dem og kiøre dem til Herskabet og Forpagteren o. s. v.
I Begyndelsen af det 19de Aar Hundrede var det, at Regieringen
udgav en Forordning, til Hensigt at indskrænke Hoveriet, at der
skulle oprettes en Hovforeening imellem Herskaberne og Hov
nings Bønderne, al disse kunne vide et bestemt Hoveriearbeyde.
I den foran viste Hovforeening forrekommer blandt andet Tørveskiærningen paa Bransøe. De skulle ikke skiære nær saa mange
som førhen, men hver Tørv skulle være ’Æ Al. lang og 6 Qvarteer
aar
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brede eller 3 Qvarteer i 4 Kant1). Der var adskillige Lodders Folk,
som glædede sig over denne Forening, at de havde nu ikke nær
saa mange Tørv at skiære som førhend, og sendte desaarsag kun
1 Karl fra hver Gaard derover, undtagen Gamborg og Føns,
disse sendte som førhend 1 Karl og 1 Pige fra hver Gaard, disse
skar deres Tørv som sædvanlig og fik Ende derpaa i IV2 eller
2 Dage som forhend, men de andre, som havde kun sendt 1 Karl,
var 7 Dage derom fra først og tilsidst.
Paa samme Tid var al Herskabet og Forvalteren derover, og
lod alle Karlene og Pigerne — hente ud i Skoven, hvor der var
bestilt Musich og Dands, hvor iblandt andet Karlene dansede
med Comtesserne o. s. v.
Herskabet gav Gamborg og
Føns Folk Drikkepenge, men de andre fik ingen i Betragtning
som gienstridig Folk. Men de andre Aar derefter skar alle Lod
derne Tørv som sædvanlig.
HØESLETTEN

Det er forglemt i Fortalen, at naar en Karl eller Pige kom
første Gang i Hovlaug, saa skulle de give Igang, for en Karl
en heel eller 1 2 Potte Brændeviin, skiftede han Tiennesle, saa
skulle han give Skiftepenge, en Pige skulle første Gang give et
Pr. Skili. i Lauget, som man kaldte Hønsepenge, men for det
meste gav Karlen af samme Gaard disse Penge for sin Pige.
Formandens Karl (som man ogsaa kalte Formanden) skulle ind
kræve og modtage alle saadanne Igangs- og Straffe-Penge og giøre
Regnskab derfor, naar de skulle drikkes op.
Som før er melt saa havde Lodderne lige meget at slaae, og
at den støre Lod maatte afgive en Karl og en Pige til den mindre
Lod. Naar de nu anfangede med at slaae, saa gik Formandens
Karl for og siden alle de andre efter Omganget, saa den som var
Formand om Aaret før kom nu til at gaae bag efter. Naar der
nu var 2 Karle fra hver 1 2 Gaard, saa blev det fra 20 til 24 Karle
i Lodden der gik i Rad at slaae, og var det et skiønt Siun at
see paa, men var og det allersværreste Arbeyde i Hoveriet især
for de unge Sæller, der deels ennu ikke havde tilstrækkelig
Kræfter og deels ennu ikke tilgavns forstode at skiæfte Jernet,
saa de unge Sæller var ilde nok deran, naar deres Sted var imellem
de ældre og stærkere Karle. Thi de skulle absolut gaae frem,
0 Tilføjelse i Marginen: Hver Mand 10 Læs Tørv.
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hvad enten de kunde eller ikke, de gik stundom saalænge til det
ligesom blev mørkt for deres Øyne, saa ethvert Lem kunne zittre
og skiælve som et Løv og var færdig at styrte over Ende og neppe
tilsidst ikke mægtig at stryge Jernet og maatte stundom betale til.
Somtids havde og Formanden og de forreste Karle et Vink med
hverandre, at den eller den ville de siune Skaare, disse toge dem
da i Agt og slog til Gavns, medens de andre ikke toge sig i Vare
derfor. Efter lange Strygegange og Skaarene vat til Ende ville nu
Formanden siune Skaare eller som man og kalder at fælle
Skaare, og nu maatte de bageste betale derfor og give Skaar
Penge, alt for at plage hverandre, at man kunne faae Penge til
Brændeviin. Var der en ung Sælle imellem, som ikke saa sig i
Stand til at gaae sin Skaar imellem de ældre og stærkere, saa
kunne han gierne udbede sig at gaae bag efter, men saa skulle
4re Karle ud at sige derpaa, hvor meget han skulle give derfor.
En saadan een kalte man en Aaboes Dreng. Var der een imellem
som ikke kunde gaae sin Skaar igiennem, men maatte trine ud
og gaae bagen efter, han maatte ogsaa betale derfor. Denne saaledes Forlegenhed for de unge Sæller kom for endeel an paa For
manden og de ældre Karle ved at gaae for lange Strygegange og
ved at hugge omkring hverandre. Man kan med Sandhed sige,
at et saadant Arbeyde af de stærkkere var kun Daarlighed, haddefult og onskabsfult. Thi for Ex. naar de fik Ende paa en Dags
Slet til Kl. 10, saa kunne de ligesaavel have slaaet til Kl. 12 eller 1,
da kunne de mindre stærkere have kommet lemfældigere og bedre
igiennem uden saaledes at gaae over Evne og Kræfternes yderste
Anstrængelse. Thi Dagen gik bort alligevel, enten ved at sove eller
ved at gaae hen at drikke. — Ney, naar man ikke gik hverandre
paa, saa fik man ikke noget til Brændeviin (dog i nogle Aar har
det langt fra ikke gaaet nær saa strengt til paa Tybrind God
ses Hovlaug). Men det skede og stundom, at naar disse fortrykte
unge Sæller blev ældre og stærkere, de da og huskede paa deres
gamle Hov-Kammeratter med nogle Prygl eller Ørrefigen, ligesom
de efter Omstændighed havde fortient.
Det forstaaer sig selv, at medens Karlene slog Græsset af, at
en Pige fra hver Gaard var med at strøe det afhuggede Græs,
og for disse var det en læt Sag, undtagen naar Sletten var i Vand,
at det skulle græses op. Var der da et Steds, hvor der var Tuer
i et saadant Vand, og man saae sit Snit, saa traade man endeel
af Græsset ned imellem Tuerne, saa var dette færdig.
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Det er ellers før melt, at til Tybrind var 10 Hovmarker,
hvor af de 4re blev [?J besaaet og 6 var til Græsning, altsaa havde
kun Hovningsbønderne at slaae i de 4re Kornmarker og en stor
Mae kaldet Achemose, enhver Mark var en Dags Slet. — Der
vare de Hovlauge, hvor man fik et Slaaegilde for hver Dags Slet1),
men i dette Laug fik de kun 3 Hovslaaegilder, de 2 første maatte
Karlene og Pigerne selv betale, det 3die, som man kalte det store
Slaaegilde, gav Forpagteren dem Penge til, desuden gav Mændene
dem et 4de Slaaegilde. — Til et Hovslaaegilde kom ingen uden
Lodsfolkene (Hovnings-Folkene). Og var den Cere m o n ie imellem
dem i den første Dans, at Formanden skulle være den øverste
og første i Dansen. Og siden de andre efter ham ligesom de gik
at slaae til, og skulle enhver Karl danse med sin egen Pige den
første Gang.
Naar det afslaaede Høe nu var tienlig, saa blev det hverret
i Samling særskilt af hver Lods Folk, men for at de kunne gaae
des snarere fra Haanden naar det skulle opgiøres, saa blev det
byttet ved Lodkastning, saa hver Gaards Karl og Pige fik sit
Stykke.
Naar nu Høet skulle ages ind, saa fulgte hver Karl sin Vogn,
men Pigerne fordeelte sig, f. Ex naar 4re Piger var ude at læse
Høe om Formidagen, saa var 4re andre Piger oppe paa Slyden
at tage fra De 4re Piger som var i Marken at læse Høe om
Formidagen, skulle nu hiem at tage Høe fra om Eftermidagen,
og de andre 4re igien ud at læse undtagen Formandens Pige,
denne skulle ikke andet bestille end at svøbe alle Læsene op.
Var denne nu en Pige som var godt lidt af Karlene, saa opsvøbte
hver Karl gierne sit eget Læs Høe. Pigen kunne da gaae at see
paa de andre og binde af sin Hose.
KORNHØSTEN

Det var Laddefogdens Sag at paasee, naar Kornet var tienlig
til at høste og give Formændene Aften Varsel derom. Man gik
eller agede derhen ligesom Veyen var lang eller stakket til. Hver
1 2 Gaard sendte en Karl og en Pige derhend, og hver 2 halve
Gaardes Folk som var i Gaard sammen hialp gierne hinanden
at høste begge Lodderne. Det forstaaer sig selv at samme Lodder
’) Her er noget overstreget, og i Marginen er tilføjet: ubestemt hvor
mange Dage de slog, men ligesaa mange Dage som de slog ligesaa mange
Gange Slaaegilde, men selv betale dem uden det store.
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maatte høstes, bindes og rives paa een og samme Dag; stundom
naar de kunne naae meere, kunde de faae Lov at høste et andet
Slags Korn som var tienlig dertil. Naar Kornet skulle ages ind,
saa skulle Bønderne efter Hovforeeningen faae Ordre derom om
Aftenen eller i Tilfælde af slet Veyerligt om Formidagen inden
Kl. 10, at kun 2 Lodder skal tilsiges a Gangen, og anvises dem
2de Gulve eller Stæder til Aflæsning, samt at de der maae indkiøre af en Mark deres havende Andeel Korn, og af fleere Marker,
om findes tienlig. Hvad Korn der skal bindes med andet Korn
end af Kornet selv, dertil leveres Bonden det fornødne af Lang
halm eller Stær, at han kan giøre Baand af.
Ved denne Leylighed at Bonden fik saa contra Ordre om
at age Korn, skede det stundom at en Mand ofte om Aftenen
satte sig fore om Morgenen at høste eller age sit eget Korn ind,
men maatte lade sine Folk fare ifølge Hovbuddet. Han selv og
Konen maatte nu eene høste eller age Korn eller i Hast faae sig
nogle til Hielp, hvor de kunne faaes. At age Korn til Hovning
sendte hver Mand 1 Vogn, 1 Karl, 1 Pige og et Bud at tage Korn
fra (mest en Dreng). De mødte ved Leddet ved den bestemte Mark
hvor Kornet skulle ages af. Ingen maatte komme ind i Marken,
førend Laddefogden gav Lov dertil og lukkede Ledet op. Nu
foer enhver Vogn afsted ligesom paa Vinger for først at ville have
Læs. Thi den som kom først hiem med Læs, var først heele Dagen
og fik først Ende derpaa. Man læssede omtrent 3 Traver Korn
paa og havde 5—6 Lag paa Vognen. Nu rendes man om at
komme først paa Veyen. Thi naar de kom paa Veyen, saa
inaatte ingen af de andre kiøre omkring dem. Ligeledes naar de
kom til Laden, saa skulle de bageste tøve, til de forreste fik aflæset.
Det skede stundom, at naar man saaledes havde læset en Vogn
og man rendes om at komme først paa Veyen, at man væltede
med Læset. Man spænde nu 2 Bester forpaa Læstræet og 2 Bester
bagpaa Læstræet, og vedkommende Folk hialp nu og til, og nu
kiørte man Læset op til den enne Side. I et andet Hovlaug var
den Skik, at naar der var et Huli i Veyen, saa slængte man et
Neg deri. — Omendskiønt Ladeportene i Almindelighed var store,
saa kunne dog saadanne Læs tage paa ved alle Sider, saa Besterne
trak at de stundom gik i Knæerne og stønnede derved, men man
piskede paa, og Besterne maatte gaae.
Som sagt 2 Vogne læsede af paa Ganggen 1), og Buddene mest
9 Tilføjelse i Marginen: De spænder Bedsterne fra.
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Drenge tog Kornet fra med smaae Kløvtræer. Naar nu Kornet af
en Mark var inaget, saa kom nogle Piger at sammenrive det som
var tabt paa Veyen og i Leedstederne.
OM GIØDNINGENS UDAGEN

Naar Hovningsbønderne fik Ordre at age Giødning, saa var
alle Formændene først neder at bytte Giødningen ved Lodkast
ning. Førhen skulle Giødningen som sædvanlig udføres om
Efteraaret, men efter Hovforeeningen da skulle den Giødning
som skulle legges paa Brak-Jorden i de længst fraliggende Mar
ker udføres om Sommeren sættes i Stak og igien om Efteraaret
hendføres paa den oppløyede Brak-Jord og strøes. I de nærmest
ved Gaarden liggende Marker skulle Giødningen som sædvanlig
udføres om Efter-Aaret. Efter den nye Hovforeening skulle til
dette Arbeyde i det høyeste udfordres i første Fald for hver af
de 66 Hovninger 1 bespænt Vogn med Kiøresvend i 10 Dage,
1 Karl til at paaslaae og strøe i 10 Dage og i sidste Fald 6 Dage.
Ved dette Arbeyde kunne Drengene ret tilkiøre Besterne ved at
rendes og kiøre omkring hverandre. Men vedkommende For
pagteren eller Laddefogden havde Opsigt dermed, at der ikke
maatte tabes formeget paa Veyen.
En Dreng har engang kiørt afsides hen i en Skov med et
Læs Møg og læset det af, men Forpagteren kom og saa det og
tvang ham til at læse det paa Vognen igien med sine Hænder
og kiøre sin rette Tour igien. Det skede og stundom, at de væltede
eller kiørte sammen i et Leedsted, saa Karlene maatte ud at hielpe
dem tilrette. ‘
OM TÆRSKNINGEN

Forhend skulle Hovningsbønderne udtærske Kornet efter Omgangshovning, saaledes hver Gaardmand sendte hveranden Uge
1 Karl 1 Dag og hveranden 1 Karl i 2 Dage i Rad. Det
kunne i det heele blive 18 Karle i Laden hver Dag, og da disse
Karle medførte store Madposer, saa giorde adskillige fattige Børn
sig til Regi at gaae ned engang hver Uge at tigge Mad af Hov
karlene, og kunne de komme hiem med en skiønne Deel Brød.
Men efter Hovforeeningen af 10de Octobr 1791 skulle de 66
hoveriegiørende Bønder for Tærskningen hver aarlig betale 3 Rdr.
der giør ialt 198 Rdr. Saa skulle Forpagteren sely besørge Tærsk
ningen. Dog skulle hver af de hoveriegiørende Bønder aarlig af
give 6 forsvarlig Rense Bud, saaledes at samme kan rense 8 Tdr.
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Korn daglig i de lange Dage og 6 Tdr. i de kortere samt bort
bære Avnerne i deres medbringende Sække. Herskabet skulle
besørge Kornet kiørt fra Laden, naar samme skal paa Loftet,
hvor det opbæres af Rense Buddene i deres medbringende Sække.
OM KLAP-JAGTEN

Om Klap-Jagten omtales der i Hovforeeningen Post 8te, at
hver Mand skulle levere et Bud i 4re Dage om Vinteren at klappe
efter Ræve for Freds Skyld for Bondens smaae Kreaturer om Som
meren, og skulle disse Dage ikke være at ansee som Hovnings
Dage. Rigtig nok paa Klap-Jagten skiød man først og fremmest
efter Rævene, men Klap-Jagten i sig selv var meere for Fornøyelse
og for at skyde Harer en for at skyde Ræve eller for at frelse
Bondens smaae Kreaturer. Thi naar der laae fremmede hos Her
skabet, saa var der Klap-Jagt næsten hver-anden Dag. Jægerne
skikkede desuden Bud til andre bekiendte Jagt Elskere f. Ex.
een eller anden Præst som havde Lyst dertil, stundom og Bønder,
som lod sig frivillig melde at ville med paa Klap-Jagten. Naar
nu en Klap-Jagt skulle andstilles, saa tilsagde man almindelig
2 Lodder et Bud fra hver Mand til at møde et vist Steds paa
en vis Kl. Slet. Disse Bud var for del meste Drenge hver med
en Kleppe og deres Formand. Klapperne mødte gierne først
siden Skytlerne. Nu opstillede Skytterne sig enten bag et Gierde
eller bag en Skov. Jægeren’eller Skovfogden skulle afsælte Klap
perne og Formændene anføre dem. Nu raabte Jægeren med det
Ord Klapper paa. Nu begvnte Drengene med Hujen og Skrigen
og Larmen med Klepperne der næsten kunne døve eens Øren.
Nu forstaaer det sig selv, at man klappede Viltet lige mod Skyt
terne. Jægeren og Hunde-Drengen skulle fornemmelig paasee, at
Klapperne ikke gik for meget i Klynger, men da man viste det
maatle ikke være saa giorde man desmeere deraf, især naar man
korn i en Skov, saa gik Drengene i store Klynger. Det Vilt som
ikke havde været med før i denne Leg gik lige paa Skytterne,
men det som een eller fleere Gange havde været i Fare gik lige
imod Klapperne og vilde med Magt igiennem, og det var ikke
sieldent, at man ikke kunde møde det uden det gik igiennem.
Naar en saadan Klappe var tilende, det kalle man en Sort. —
Sommesleder hvor der var en Skov og en smal Ode foreenet
sammen, der blev Klapperne ansat til at møde medens Hundene
jagede inden i Skoven. Dette holles for den fornøyeiigsle Jagt. —
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Alt Vilt som blev skudt af Harer og Ræve skulle Klapperne bærer
men blev der et Dyr skudt, saa blev en Vogn tilsagt at kiøre det
hiem. Alle Rævene tilhørte Jægeren. En af Klapperne skulle bære
Herskabets Bøse og hans Reyse-Kappe, en anden skulle lede med
Mynde Hundene for at slaae dem løse efter Ræve eller Harer
som var qvæstet. — Naar Klap-Jagten var tilende, saa holtes der
Mandtal over Klapperne, om der efter given Ordre var et Bud
fra hver, eller om der var nogle rendt hiem fra Klap-Jagten.
Alle dem som var borte gav Jægeren dem Lov til at drikke op.
Desuden gav Herskabet dem et Pr. Rdr. til Drikke-Penge. Lige
ledes gaves dem Drikke-Penge af fremmede Store som var med
paa Jagten. Naar man ingen Drikke-Penge gav dem, saa fik man
een eller anden af Klapperne som var tosset nok til at gaae lige
hen til Herskabet at kræve Drikke-Penge. — Nu havde Klapperne
noget at drikke op. Stundom delede Lodderne eller Byerne disse
Penge. Og stundom drak de dem op i Samling ved Kortenspil
til langt ud paa Natten.
ANMÆRKNING

Ved ermelte Hovforeening skulle Forpagteren holde Protocol
over Bøndernes Arbeyde, ligeledes skulle Formændene for Lod
derne holde Regnskab over Bøndernes Hovnings-Dage, og dette
skulle eftersees ved hver Maaneds Uggang, om der var noget
der manglede i Arbeydet. Tillige skulle Bønderne for hver Dags
Arbeyde hente Billetter hos Forpag[terenl. Disse var gjort af
tykt Kysse Papier der var afslaaet med et dertil giort Jernstemp,
saa de alle bleve lige store. For Gang-Dagene fik man trinde
Billetter, men for Spand-Dagene fik man firkantet Bi 11 e11er,
hvorpaa Mandens Navn stod skreven. Disse Billetter skulle
hver Mand vise frem ved Aarets Ende (nemlig ved Maydag, da
Arbeydet efter Hovforeening tog sin Begyndelse). Om de havde
giort fleere Dage end de skulle, da skulle det gotgiøres dem, men
havde de giort mindre end de var pligtige, da skulle de giøre
Aaboe. — Men da det første Aar var tilende og al Hovningen var
giort som sædvanlig, da havde Bønderne ikke nær giort alle de
Dage som de skulle giøre efter Foreeningen. Forpagteren lod det
blive derved. Men nu forlangte Bønderne efter Dags ikke mere
Billetter, og var Forpagteren vel fornøyet dermed at han blev
frii for at holde Regnskab og for at udgive Bil let er, naar han
alligevel fik sit Arbeyde giort.
Omendskiønt Hoveriet er trædende og anspændig, saa var dog
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unge Folk glade derved for den Plaiseer der stundom vankede. —
Men naar de blev noget ældre, saa var der dog mangen som gav
sig derfra og syntes de havde faaet nok deraf. — De unge Folk
klædte sig til Hovning som om Søndagen. Det var det værste
for fattige Børn at faae sig Klæder dertil. — Naar de kom til Hov
ning, saa skulle Dagen gaae, om man saa fik Ende paa Arbeydet
til Kl. 10. — Fortalte eller forsaae sig nogen, saa skulle de betale
derfor, ville de ikke saa pantete man dem. Endelig fik Formændene aarl. 3 til 4 Læs Brænde, fordie de var Formænd.
Gielbierg, d. 23de November 1813.
Eskel Sørrensen.
Noter. Hvad der her er gengivet, udgør de sidste 25 Sider af et
af Eskel Sørensens efterladte Haandskrifter. Uden paa Omslaget,
der er lavet af et gammelt Blad af en Retsprotokol, staar: »Skik og
Sæder 5*. Den fuldstændige Titel staar øverst paa selve Hæftets første
Side og lyder: »Skik og Sæder hos Bønderne sidst i det 18de og først
i det 19de Aar Hundrede. Om Hoveriet.« Hæftet begynder med »Foreening imellem Tybrind Gaards Besidder og samme Gaards 66 hoveriegiørende Bønder angaaende Hoveriets Bestemmelse i allerunderdannigst Følge P1 a c at e n dater et 24de Juni 1971». Denne Hoveriforening,
der optager Hæftets første 39 Sider og nærmest kun har stedlig be
grænset Interesse, udelades her. Derefter følger S. 40—64 det her gen
givne Afsnit, der til Overskrift har: »Fortsættelse om Hoveriet fra No. 4.
Om Tørveskiærningen paa Brandsøe . Det er altsaa en Fortsættelse af
et forudgaaende Hæfte, der nu formentlig er gaaet tabt. Hæftet er be
gyndt »d. 29 Febr. 1813.«
A a b o e (S. 87 og 92) d. e. Aabod, her Bøde eller Vederlag. — g r æ s e
op (S. 87) d. e. græsse op, føre det slaaede Græs op afVandet til den høje
Eng, saa det kan tørre (Feilbergs jyske Ordbog) — b e s p æ n d t (S. 90)
d. e. forspændt. — Kleppe (S. 91) d. e. antagelig klaprende Redskab
til at skræmme Vildtet frem med, »Klaptræ« — Kysse Papier (S. 92)
d. e. Kysepapir (saaledes maa Ordet illg. velvillig Oplysning fra Mag. Poul
Andersen, Udvalg for Folkemaal, forstaas), tykt Papir, der ogsaa an
vendtes til Solhatte, Kyser o. lign.
H. C. F.

KLOGE ANDERS I BRYDEGAARD
af

Sophie Lørup

Anders i Brydegaard, der er omtalt i foregaaende
Hæfter S. 40f. og 62, kan jeg oplyse følgende:
Om min Tip-Tipoldefader i Hovgaarden i Saltofte
Jens Pedersen (f. 1712, d. 1794) har min Fader, Lærer An
ders Jensen1) i Snave, hørt følgende Fortælling:
m

O

9 Se FHj. VII 147 1F.

H. C. F.
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»Engang hen i Efteraaret var en af hans Køer bleven borte,
og da han antog, at den var bleven stjaalen, gik han ned til
»kloge Anders« i Brydegaard, der ansaas for dygtig til at
»vise igen«. Efter at have hørt Beretningen om det formentlige
Tyveri tog han en Bog, som Jens Pedersen mente var Cyprianus, ned fra Hylden og bladede i den. Derpaa grundede
han lidt og sagde saa, at Jens Pedersen kunde gaa rolig
hjem, Koen skulde han snart faa igen. Da Jens Pedersen
kort Tid derefter sad ved Nadverbordet tilligemed sine Folk,
træder en fremmed Mand ind i Stuen og siger, at han kom med
deres Ko, der stod udenfor. Jens Pedersen havde jo stolet
paa kloge Anders’s Løfte, snart at faa Koen igen, og blev ikke
synderlig overrasket. Han bad Manden om at sidde ned, men
denne svarede, at han skulde ikke sidde, og for ud ad Døren.
Da Folkene kom ud i Gaarden, fandt de Koen staaende dér
bunden til en Vogn, men Manden var borte, og de saa ham
aldrig mere.«
»Denne Begivenhed«, skriver min Fader, »der ligesom andre
lignende kom til at staa i en overnaturlig Belysning, kan vel
forklares paa naturlig Maade. Tyven maa paa en eller anden
Maade have faaet at vide, at Jens Pedersen havde været hos
kloge Anders, og at denne havde lovet at skaffe ham Koen
tilbage, og har derfor ment, at det ikke vilde være raadeligt at
beholde den, da han saa kunde risikere at faa et Øje slaaet ud«.
Blandt Faders Optegnelser har jeg endvidere fundet følgende,
der er meddelt af fhv. Lærer, Gaardejer P. Runge, Bogaarden
(nu ejer Sønnen Gaarden):
»Lige saa afholdt og vel modtaget »store Ajs« (store An
ders) var, lige saa frygtet var en klog Mand, som man under
tiden henlede »ovre fra den anden Side« o: fra den anden Side
af Bæltet, fra Als eller Sundeved, og som kaldtes »kloge
Jokum«. Saa længe kloge Ajs levede, hentede man ham,
naar man trængte til en klog Mands Hjælp, men da han døde,
søgte man over til kloge Jokum i Sundeved, der var farlig
skrap til at »vise igen«, »dyile« (standse) Blod, kurere Sygdom
og Sot baade paa Mennesker og Dyr og stille Storm cg Havets
oprørte Bølger. Man mente ogsaa, at han kunde høre alt, hvad
Folk, der var under Tag med ham, sagde« o. s. v. Men kloge
Anders er ikke omtalt mere.
I Faders Optegnelser »Fra Dreslette Sogns Historie«,
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skrevet omkring 1870, er den eneste Beboer i Brydegaard,
Navnet passer paa, en Anders Jørgensen. Fader skriver:
»I Midten af forrige Aarhundrede boede der i Brydegaard
en Mand ved Navn Anders Jørgensen i Vandholms
huset, hans første Kone hed Mette Nielsdatter og var fra
Ager næs og var en Søster til Maren Lunde, gift med Skole
lærer Lunde i Snave«. Og videre bliver Slægtskabet udredet,
saa jeg kan se, at der bor Efterkommere her i Dreslette for
Tiden. Men om denne Anders Jørgensen er den samme
som kloge Anders, kan jeg kun formode, men Vished har
jeg ikke.
Kirkebøgerne fra Dreslette oplyser følgende: 1805, 28. Apr. >2. Sønd.
eft. Paaske Begravedes Indsidder Anders Jørgensens Hustrue: Kirsten
Mogens Datter af Brødegaard, hun var 86 Aar gammel«. Og 1809 Den 19.
Juli blev kastet Jord paa Almisselem Anders Jørgensen af Brødegaard,
gi. 82 Aar«.
Det maa vel være Kloge Anders og hans anden Kone (kaldes i
Anders Jensens Optegnelser Kirsten Mortensdatter), selv om
Betegnelsen Almisselem ikke falder sammen med Sagnet om hans store
Rigdom (FHj. VIII 62) I øvrigt har Fru Sophie Lørup ogsaa fortalt
mig, at han var alt andet end rig.
H. C. F.

GAMLE SANDSAGER
DEN KLOGE MAND I VINDEBY

I Vindeby i Lin delse Sogn boede der en klog Mand, som
hed Maler Thisen. Han gik og solgte Rokkebreve samt Ting
med malede Blomster paa til Børn. Jeg kan tydelig huske ham.
Han havde alle Tider en høj Hat paa Hovedet.
Saa var det engang,.at han var bleven Uvenner med Greven
paa Broløkke. Da han saa en anden Gang mødte Greven, saa
væltede Grevens Vogn lige ud for Maleren. Saa gik Maleren hen
til Greven for at børste Støvet af ham med sit Lommetørklæde.
Men saa sagde Greven til ham: »Gaa væk, din Troldmand!«
Men saa sagde Maleren, at det var lille Kuridun, der spøgede.
Han havde nemlig altid en lille Hund med sig, der hed Kuridun.
En anden Gang var han bleven Uvenner med Herren paa
Lykkesholm, og han sagde vel saa lidt til Maleren, som han
ikke syntes om. Men saa sagde Maleren: »Gaa du hellere hjem
og pas dine smaa Dyr!« Da han kom hjem, vrimlede hele Gaar-
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den med Snoge. De laa alle Vegne, baade ude og inde, saa han
maatte øjeblikkelig have Bud efter Maleren for at faa alle Dyrene
bort igen *).
Saa var der en Mand i Fod s 1 e t te, som hed Morten Larsen.
Han havde et dejligt stort Æbletræ. Men Æblerne blev altid stjaalen fra ham. Saa kom Maler Thi sen paa sin Runde, naar
han skulde ud at sælge sine Sager. Saa siger Morten Larsen,
om han ikke kunde hjælpe ham af med Tyve, som tog hans
Æbler. Og han svarede: »Jeg kan jo prøve«. Saa gik Maleren
ud og saa paa Træet, men sagde ingenting. Som sædvanlig kom
der jo Tyve og krøb op i Træet og plukkede Æbler, hvad de
vilde have. Da han saa vilde ned af Træet, kunde han ikke
komme ned, men maatte pænt blive siddende. Men Morten
kunde jo ikke hjælpe ham ned. De maatte have Bud efter Ma
ler T h i s e n for at faa ham ned. Men efter den Tid kunde Morten
beholde sine Æbler.
Hanne Christoffersen, Humle.
FRA TREAARSKRIGENS TID

Gamle Rikke2) fortæller om en Oplevelse under Treaarskrigen 1848—50, da hun tjente hos Søren i Vesterby. Der
kom en Dag til Gaarden en Flok Soldater, udasede og tørstige.
Rikke skulde tappe 01 til dem og fik Ølpotten fat. Da kommer
Konen ud til dem og siger: »Nu skal I datte drikke alt Øllet«.
Soldaterne svarede hende rask: »Vi skal nok levne Ølpotten til
dig, vor Mor«. Efter delte Svar skyndte hun sig ind. Soldaterne
drak alt Øllet; derefter kastede de Ølpotlen mod den Dør, hvor
igennem Konen var gaaet ind, saa den knustes. Ølpolten var af
Ler med tre Ben og en Stilk, som de brugtes dengang.
Martine Agathe Hansen, Christiansminde.
GAMMELT ORDSPROG OM BOGHVEDE

»Sorte Boel gik igennem stens gærde, og da hun kom tilbage,
var føllet hvidt.«
Fra Nordfyn, fra tiden for ca. 100 år siden. Boghvede blev
udtalt »bohve.« Ordsproget må vist forstås som folkepoesiens
udtryk for den forvandling, der skete, når det mørkskallede bog
hvedekorn gik gennem stenkværnen, og de dejlige, hvide gryn
derved frigjordes fra de mørke skaller.
Kr. Tårup.
0 Jvfr. Valdemar Bendixen: Snoge manes frem, F. Hj. III 80.
2) Frederikke Larsen, Storkenhøj. Se FHj. VIII 19 ff.
H. C. F.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
I GUMMERUP
er daglig aaben fra Kl. 10—7.

Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.
Foreninger og Skoler halv Pris.

G rindsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
Program sendes.
Jens Futtrup«

FYNSK HJEMSTAVN 1928-1934
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931—32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—34 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—34 samlet for 22 Kr.

Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang............................. med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00,
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1934), kan ikke faas særskilt.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene. ======
De første Aargange kan endnu faas hos Ud
giveren, Krarup pr. Espe.
.
■ ■ ■ ■ =

En Vise er Festens morsomste Pynt---------personligst og friskest hos Olaf Gynt.
Henvendelse helst skriftligt med udførlige Oplysninger
Blankavej 31, Valby.

Andelsbanken
iu•

b.

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon >Sydfyen<, Odense

DET DANSKE HJEMSTAVNSSTÆVNE
(Landsudvalg: Bibliotekar Ejler Haugsted og Lektor Regnar Knudsen.)
afholdes i Aar i Roskilde fra 28. Juli til 4. August Det vil omfatte Omraadet fra Isefjord til Køge Bugt og fra Frederikssund til Ringsted med Roskilde
som Udgangspunkt.
Besøg i Ringsted, ved Gyldenløves Høj, i Lejre, i Høje Taastrup og Led
øje, ved Køge Bugt, i Jyllinge med Motorbaad, i Hornsherred over Frederiks
sund o. s. v. Af Foredragsholdere og Talere nævnes:

Docent, Dr. phil. C. Elling, København,
Højskoleforstander Uffe Grosen, Vallekilde,
Bibliotekar E. Haugsted, Aarhus,
Magister Victor Hermansen, Lyngby,
Lektor R. Knudsen, Aarhus,
Museumsinspektør Hugo Matthiesen, København,
Statsgeolog, Dr. phil. V. Nord mann, København,
Pastor P. Severinsen, Bringstrup,
Førstelærer V. Mortensen, Karlslunde,
Redaktør Chr. Christensen, Roskilde,
Direktør Arthur Fang, Roskilde,
Journalist Fanny Fang, Roskilde,
Domprovst C. Skovgaard-Petersen, Roskilde,
Stiftsskriver, Dr. jur. C. W. Westrup, Roskilde.
Ved dette Stævne vil der blive aabnet billig Adgang for unge Mennesker
under 25 Aar. Fuld Deltagelse 50 Kr. for alt. Fuld Deltagelse 5 Kr., naar
Deltagerne selv sørger for Kost og Logi (Ungdomsherberger i Roskilde og
Borrevejle Vig) og for Befordring (Cykle). — Nærmere under Adresse: Hjem
stavnsstævnet, Roskilde.

Averter i Fynsk Hjemstavn!
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.

Finish

<Qaaneiissk riff :for :äbh rfynshs^Ø^ru^o.
tøgitorf :»n:lmf: af
4SAZ^r#vBJti»ftfjr.

Indhold: C h. hane: fra hov Sogn. — €nald Cang Kristensen: Hf Dedel Simonsens
Optegnelser fra Svenskekrigen. - Kr. Uårup: €t lille Bidrag til St. Regisse Kildes
historie. — Bamle Sandsager.

7. hafte.

Juli 1935.

8. Hargang.

Fra Faaborg Sparekasse
har jeg atter, ligesom flere foregaaende Aar, modtaget 100 Kr. som Tilskud til
Fynsk Hjemstavn. Det er mig en kær Pligt at udtale min bedste Tak herfor.
H. C. F.
FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet og i Boghandelen for
1 Kr. 50 Øre fjerdingaarlig og frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre (i
Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagæl
dende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaar, saafremt Oplaget til
lader det. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt
fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det til
sendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766. — Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksem
plar, bedes man paatale det hos Postvæsenet.

I Junihæftet skulde S. 83, Lin. 5. f. n. efter Tryggelev staa: 1715.
Vignetten S. 104 i dette Hæfte er udført af Frode Lund.

FYNSK HJEMSTAVNS SAMLING
Gennem en Række Aar bar jeg samlet Optegnelser, Billeder, Udklip og
lignende af topografisk, biografisk og saglig Art vedrørende Fyn. Samlingen,
der nu omfatter en halv Snes Tusinde Ting, kommer mig i høj Grad til Nytte
ved Arbejdet med »Fynsk Hjemstavn«.
Ofte har jeg den Glæde at modtage Bidrag fra andre til Samlingen. —
Skulde Læserne have Ting liggende, som de ikke har særlig Interesse i selv
at opbevare mere, eller som før eller siden bliver bortkastet eller tilintetgjort,
modtages de med megen Tak til Samlingen. De kan da komme Arbejdet med
»Fynsk Hjemstavn« til gode og forhaabentlig senere — under en eller anden
Form — gavne anden fynsk Hjemstavnsforskning.
Særlig Interesse har gamle og nye Fotografier (ogsaa Amatørfotografier)
af Personer, Bygninger og Landskaber samt Postkort, Breve, Dagbøger eller
andre skriftlige Optegnelser.
I den sidste Tid har jeg modtaget:
Fra Overbibliotekar J. Christian Bay, Chicago, gammel topografisk
Literatur. Fra Fru Hanne Christoffersen, Dalmose, en Samling gamle
Fotografier. Fra Postbud P. Jensen, København, en Række Udskrifter af
gamle fynske Aviser.
For alt dette bringer jeg min bedste Tak.
H. C. F.

J. Winther:

Troldebjerg.
Langelands utrættelige Oldforsker har atter udsendt et stateligt Værk om
sine Undersøgelser. Det drejer sig denne Gang om det overordentlig omfat
tende og grundige Arbejde, han gennem en Aarrække har udført ved Trolde
bjerg, hvor en bymæssig Bebyggelse fra den yngre Stenalder er fremdraget
(se FHj. Decb. 1933). Bogen indeholder en Rigdom af interessante Enkeltheder
angaaende Hustyper og Gudsdyrkelse, der uden Tvivl vil vække stor Opsigt
i den arkæologiske Verden.
H. C. F.

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 7. Hæfte. Juli 1935.

Frankeklint.

FRA HOV SOGN
AF PENS. LÆK EB C. H. HAVE

HOVBORG
aa Langeland s nordøstlige Spids skal i gamle Dage have
ligget en Borg kaldet Hovborg eller Hoborg. Til Forstaaelse
af Beliggenheden maa bemærkes, at Kystlinien i ældre Tider
maa have været et Stykke inde i det nuværende Land, og at
der uden for Kysten har ligget en Række Holme, som altsaa nu
er landfaste. Inden for Holmene har været ret dybt Vand. Graver
man nemlig ned gennem de 4—5 Fod Tørvejord, der nu dæk
ker den daværende Strandbred, finder man Konkylier, Hjerteog Blaamuslingskaller m. m., i det hele almindelig gruset Strand
bred, under Tørvelaget.
Den nordligste af disse Holme benævnes Hoborg, og er der
i Skrænten til denne fundet kedelformede Fordybninger, fyldt
med Sten og Aske. Voldstedet laa tæt syd for denne Holm og
bestemtes for 100 Aar siden som en ret høj firkantet Bakke.
I Liitkens »Langelands Historie« fortælles om Spøgeri
paa Borgpladsen med brændende Lys og Vognrumlen ved Natte
tide. Min Hjemmelsmands Far, der var født paa Ejendommen,
hvortil Jordstykket hører, mindedes aldrig at have hørt om
brændende Lys, men havde derimod selv tilligemed mange an
dre, hvoraf mindst 2 lever, hørt en dump underjordisk Larm,
der fra Syd rullede nordefter langs Stranden helt om til, hvor
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den offentlige Vej fører til Stranden. Et Kvarterstid senere lød
Larmen igen, men i modsat Retning. Man har søgt at for
klare Larmen som Strømvrid, Forskydninger i Jordlagene eller
lignende Det er aabenbart denne Larm, hvad den saa end skyl
des, der har givet Anledning til Sagnet om Spøgeri.
I nu fyldte Grøfter saas omkring 1860 Pæleværker, og min
Hjemmelsmand, Gdr. R. Nielsen, Hov, har selv i Aaret 1916
konstateret Tilstedeværelsen af en sammenhængende Række
svære Egepæle ud for Voldstedet; de var afslidte efter Havbun
den, men tydelig nok nedrammede af Mennesker.
Har Hovborg været en Virkelighed?
Det er der stor Sandsynlighed for. Jeg antager, at der virke
lig har været en mindre Borg, sandsynligvis bygget i Valdemarstiden som et Led i Landets Forsvar mod Venderne (smign. Taarnet paa Sprogø, Vordingborg og flere andre). Senere hen
kan den jo godt være benyttet som Sørøverborg, hvad Sagnet
jo vil paastaa.
Fortællinger om Spøgeriet gav iøvrigt adskillige Lyst til at
forsøge sig som Skattegravere. Den gamle »Grødmand< (Beboer
af det saakaldte Grødhus) begyndte ca. 1840, hans Søn fort
satte, og en senere Ejer sløjfede Bakken helt. Ingen af dem
fandt Spor af Bebyggelse som Sten, Vaaben eller lignende.
Nu gror Kornet, hvor Hovborg engang laa. Spøgeriet og
Vognrumlen er ophørt; men Sagnet om, at der engang laa en
Borg, lever videre paa Egnen.
GRØDHUSET

Paa Langelands Nordspids laa tidligere et gammelt brøstfældigt Hus kaldet Grødhuset eller Grydehuset. For ca. 40
Aar siden maatte den sidste Ejer lade det nedbryde; da vardet
ved at falde af sig selv. Om dette Hus er der et Par Fortællin
ger, som paa en Maade fuldstændiggør hinanden.
Den første, meddelt af Gmd. M. Petersen, Hov, lyder saaledes: >1 Aaret 1658, da Svenskerne over Isen kom til Lange
land, kom ogsaa en Afdeling til Hov; de skulde videre paa
Plyndringstog til O mø. Rimeligvis har de været belæsset med
Bytte; men de slæbte ogsaa en Del Kogegrejer (Gryder) med sig.
De sidste vilde de nødig slæbe med over Isen til O mø; de
kunde jo ogsaa derovre skaffe sig andre ved Plyndring. Saa
samlede de alle Gryderne sammen og stablede dem op i et Hus
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ude paa Nordspidsen af Langeland (Ejeren maa vel være
flygtet). Om Svenskerne kom tilbage, eller de er draget videre
til Sjælland, vides ikke. Gryderne fik de i alt Fald ikke mere;
dem delte Egnens Folk mellem sig, og Huset skal af den Grund
have faaet Navnet Grydehuset«.
En anden Fortælling, meddelt af Gdr. R. Nielsen, Hov,
gaar ud paa, at der engang, vel ca. 120 Aar senere, kom en Flok
fremmede Søfolk (Orlogsgaster) i Land paa Langelands Nordøstpynt, hvor de hurtigt fandt Vej til omtalte Hus. De var sultne
og forlangte Mad; Folkene i Huset var fattige og havde mange
Børn, og Konen i Huset vidste saa ikke bedre Raad end at koge
en stor Gryde Grød. Andet fik Søfolkene ikke, og da de forlod
Huset, var der en af dem, der foreslog, at Huset burde kaldes
Grød huset. Navnet beholdt det fra den Tid af; der er jo heller
ikke langt fra Gryde til Grød. Historien stammer fra en afdød
Kone, der var født ca. 1830. Hendes Bedstemor var Barn i Huset,
da Begivenheden indtraf. Husets Ejere bar altid Tilnavnet »Grød
mand«.
TØSSENBORG

Et andet gammelt Hus er Tøssenborg, ogsaa skrevet Tø
sten borg, der ligger vest for Vejen og altsaa ud efter Vesterstranden. Det ligger i en Lavning og var tidligere bekendt for
Spøgeri. En hørte det, som om Gulvstenene blev brækket op i
et tilstødende Værelse, en anden, som Kasser blev smækket i.
Andre hørte det knage og brage i Hegnene deromkring; mange
saa et flakkende Lys bevæge sig frem og tilbage over den lille
Mose, der ligger i Nærheden.
En skønne Dag omkring Aarhundredskiftet fandt man der
nede en Guldring, nærmest et Bæltespænde eller lignende (nu i
Nationalmusæet). Derefter synes Spøgeriet at være ophørt.
Saa sent som i 1933 fandt man paa en Bakketop, hvorimod det
mystiske Lys skulde have bevæget sig, og hvorfra der var hentet
Mergel til Mosen, en Økse fra den ældste Broncealder, en saakaldt Paalstav. Sandsynligvis har der paa Bakkens Top været
en Broncealderhøj, som forlængst er forsvunden.
TEGLOVNENE

Paa Matr. Nr. 1 paa Nordspidsens Vestside ligger 5—6 gamle
Teglovne, hvoraf de to blev udgravede for ca. 60 Aar siden. Den
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ene var fuld af brændte Sten, hvoraf en Del brugtes og endnu
sidder i den Gaard, der bærer ovennævnte Matr. Nr. Den anden
Ovn var fuld af ubrændte Teglvugger (alm. hvælvede Tagsten).
De øvrige Ovne blev ikke udgravede og kan ikke paavises i
Øjeblikket, men skal være fyldte dels med raa, dels med brændte
Sten. I den første af Ovnene fandtes en Kaarde og en Ildrage;
men begge Dele er gaaet tabt.
I Aaret 1921 bortrev Havet ved Højvande og Storm en Del
af Skrænten paa Matr. Nr. 11, og en Teglovn kom frem ogsaa
der. Den var fuld af færdigbehandlede Mursten af Størrelse: 3
Tom. tykke, 5 Tom. brede og 10 Tom. lange. Ovnen, der blev
ødelagt med det samme, var ca. 3 Al. høj, lige saa bred og ca.
10 Al. lang, dels muret op af brændte Sten, dels af Kampesten.
I Skrænten nord for Ovnen kom flere Dynger af itubrudte Mur
sten og Tagsten frem.
I Steg te ha verne skal have været flere lignende Ovne, og
mange Steder kan paavises Gruber, hvorfra Leret til Stenene
er taget.
Et er fælles for alle Ovnene: de synes at være forladt plud
seligt og derpaa efterhaanden at være fuldstændig glemte af Be
boerne. Som Aarsag hertil nævnes Pest, Krig eller andre Lands
ulykker, ingen kan vel sige noget bestemt. Ovnene er sikkert
meget gamle.
I Liitkens »Langelands Historie« nævnes en Niels
Teglbrænder fra Hov, der 1611 drog med en Del andre Folk
fra Langeland paa Hestehandel i Ska ane, ligesom der ogsaa
i samme Bog fortælles en Del om Teglbrændere, bl. a. ved Tra
nekær.
Stenene er næppe brugt ret meget paa Langeland, i alt
Fald ikke af Bønderne, de nøjedes vel med lerklinede Vægge
eller Mure af Raasten. Beliggenheden tæt ved Stranden kan jo
tyde paa Udførsel, og et gammelt Sagn gaar forøvrigt ud paa,
at Bønderne til Straf for en Opstand blev tvungne til at lave
Sten til Nyborg Slot, men at der udbrød Krig, og Ovnene
glemtes.
Givet er det, at Bønderne i mindst 150 Aar har bygget Huse
af raa Sten uden at ane, at der paa deres Ejendom sad Masser
af færdigbehandlede brændte Sten, der ingen Ejer havde. Det
lyder ret utroligt, at man skulde lade disse Dynger af herreløse
Sten blive siddende af bare Ærlighed, enten har man ingenting
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vidst, eller ogsaa har Sagn oin Pest og Smitte været knyttet
dertil.
MABÆKKEN

Mabækken er ikke en Bæk, men Navnet paa en gammel
Ankerplads for Smaaskibe paa Langelands nordøstlige Hjørne,
lidt nord for det nuværende Hov Fvr. L ohal s Havn blev først
bygget 1862 til Afløsning af en ubetydelig lille Baadehavn lidt
sydligere; men i Mabækken var god Ankerplads. Vandet var
ret dybt tæt ind mod Land, og et Stykke ude laa store Stene
bevoxede med Blæretang, og en særlig Slags filtret Tang, der
paa Egnen benævnedes Viol i n strenge, slyngede sig fra Sten
til Sten og virkede som Bølgedæmper.
Beboerne paa Hov var for ca 100 Aar siden mere Sømænd
end Landmænd. Landbruget gav kun ringe Udbytte. Jorden var
Fæste, og det var vel ikke altid sikkert, at Fæstet kunde arves
af Børnene. Saa gik de unge paa Langfart med danske eller
fremmede Skibe, til Kina, Vestindien eller Kap. Endnu findes i
hvert andet Hus paa Hov Ting, som de unge Søfolk har hjem
ført: Kopper fra Kina, Æsker af fremmede Træsorter, en Kon
kylie fra en Tropeø eller lignende. En Del af disse Søfolk for
svandt sporløst; men de fleste vendte hjem, naar de unge Aar
var forbi, købte sig som Regel et mindre Fartøj, Dæksbaad eller
Jagt, hvormed de drev Fragtfart og Tuskhandel paa Danmark,
Hertugdømmerne og den prøjsiske Østersøkyst. Fragten kunde
bestaa af Korn, Ærter, Kartofler, Saltsild, Brænde, Gavntræ m. m.
Til Smaaøerne Omø og Agersø, der ganske manglede Træ,
solgtes f. Eks. Egekæppe til Koklover (Bindsler) og Rusebøjler,
Vidjer til Tækkebrug, Tømmer til Husbygning og Brændsel til
Ildstederne. Sejladsen til O mø var iøvrigt ikke helt ufarlig; der
nævnes flere, der har sat Livet til paa den Tur.
Paa Land inden for Mabækken laa 3 Huse, hvoraf Strand
huset var mest omtalt. Herudfor havde de smaa Fartøjer deres
Basis; her kom Sildebaadene ind om Efteraaret, tit med store
Laster, som købtes af Mabækkerne, der saltede Silden ned i
Fjerdinger og solgte dem til Bønderne paa Lolland Aaret efter.
Om Efteraaret sattes Skibene paa Land for Vinteren, et Ar
bejde, der afsluttedes med de saakaldte Baadegilder, hvor
Sommerens Begivenheder drøftedes, og der kunde falde drøje
Hentydninger til en eller anden, der paa Rejserne havde lavet
Fadæser — daarlig Navigering, uheldig Handel o. lign. Der blev
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drukket Punch, spillet Kort, og lystige Viser lød til den gamle
Skovsmeds Violin. Undertiden blev der ogsaa danset, og Stem
ningen kunde være temmelig høj. Del var fra et saadant Gilde,
al to modige Mænd engang vendte hjemad henad Morgenstun
den. De kom forbi et Hus, bvor de saa en halvt paaklædt Skik
kelse staa paa Møddingen med underlige Armbevægelser. Det
var iøvrigt Husets Ejer, der var i Færd med at gøre Husets Tag
fast med Stænger og lignende, for det blæste meget stærkt. Nu
var der i samme Hus for nogen Tid siden død en Mand, om
hvem det sagdes, al han »gik igen«. De to Sømænd, som
Punchen havde gjort modige, standser, og den ene siger: »Er
du N. N.?« (Navnet paa den afdøde). »Nej«, lød Svaret, »jeg er
— —« (og nu fulgte Navnet paa den ny Ejer). Flere Ord blev
ikke vexlede; dermed var jo Spøgeriet opklaret for den Gang.
I forannævnte Strandhus boede Karen Strands, som var
Enke; hun havde en Søn og holdt Fartøj paa Søen. En Dag
kommer hun grædende ind til Naboen: Den tossede Dreng
ruinerede hende, nu havde hun faaet Brev om, at han havde
købt et islandsk Fartøj og var sejlet til Island. Om de maalte
se Brevet da. Det maalte de, og der stod: »Jeg har købt mig
en Islænder (islandsk Trøje), som jeg nu gaar med.« En anden
Gang skrev hun til Sønnen, som laa med Jagten i Nyborg:
»Køb mig en Kåbe (Kappe, Kyse), saadan en har alle de an
dre Koner her faaet.« Sønnen parerede Ordre og kom hjem med
en gammel Soldaterkappe.
Begge Fortællinger er fra ca. 1860.
En vis forsoren Gemytlighed har nok hersket over Sømands
livet derude ved Mabækken.
Men imidlertid blev Lohals Havn bygget (1862). Skibene
blev ogsaa større, og Mabækken blev forladt; nu er der kun
enkelte Egepæle tilbage, der minder om Livet derude.
MINDER FRA DEN ENGELSKE KRIG

Fra Krigen med England 1807 — 14 er der herude adskil
lige Minder. Ved Østkysten nord for Hov Fyr bærer en Mark
endnu Navnet Batteriet. Her laa under Krigen en Skanse med
8 Mands Besætning. En af Soldaterne, en Sjællænder, giftede sig
her, og hans Efterkommere lever endnu paa Hov. Fra denne
Skanse var hele Kysten mod Nord befæstet, dels med lange
sammenhængende Volde, dels med smaa Skanser. De fleste af
dem er nu borte, dog findes Rester af en Skanse paa Matr. Nr.
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31 og et Stykke sammenhængende Vold i Hov Plantage. Paa
Frankeklint laa en Udkigsstation og lidt nord for Klinten en
lille Skanse, hvorfra en Bro af store Sten førte ud i Vandet. Et
Hus, hvori det til Stationen hørende Mandskab opholdt sig, laa
paa Matr. Nr. 1; Grundstenene til dette Hus er opbrudt saa sent
som 1870. Paa Klinten og Skansen førte en Løjtnant Weinholdt Befalingen. Fra Klinten, hvorfra der er en glimrende
Udsigt over Bæltet, blev der givet Underretning om de engelske
Orlogsskibes og Konvojers Bevægelser til en Deling Kanonbaade,
der som oftest laa ved Lohals eller Stoense Havn (det dybe
Indløb sydfra til Lohals).
Flere mindre Træfninger fandt Sted mellem engelske Orlogsmænd og Folk i Skanserne. En saadan Affære beskrives i Lut
li en s »Langelands Historie«. Ved denne eller ved en lignende
Lejlighed ramte en Kanonkugle fra et engelsk Skib et Egetræ i
Vra asko ven, sprang derfra hen i en Mark, hvor den pløjede
en dyb Fure i Jorden tæt ved en Pige, der sad og malkede.
Kuglen opbevares hos Gmd. R. Nielsen, Hov, der er Meddeler
af foranstaaende. Ved en anden Lejlighed var engelske Skibe
kommen helt ind mod Frankeklint, hvor der i Øjeblikket stod
en Flok Bønder af begge Køn. Nogle af Bønderne raabte og
gjorde Nar af Englænderne ved at vende Ryggen til dem og i
bøjet Stilling klappe paa en vis Legemsdel. Svaret var nogle
Kugler, der dog ingen Skade gjorde; en faldt paa en Mødding,
de fleste gik for højt, og nogle har vel ramt Klinten. Endnu kan
der af og til findes Kanonkugler i Stranden ud for Frankeklint.
HEKSERIET I LOHALSGAARDEN

I Lohalsgaarden var der engang i gamle Dage indtruffet
mange Uheld. Min Meddeler, Gmd. M. Petersen, Hov, hvis
Bedstemoder var født der og som lille Pige oplevede Begiven
heden, sætter Tidspunktet til omkring 1814. Kreaturerne sygnede
hen paa Grund af Sygdom. De huslige Sysler som Smørkærning,
Brygning og Bagning mislykkedes. Selvfølgelig var der Hekseri
med i Spillet.
Da en Henvendelse til et Par »kloge Mænd« paa Egnen ikke
hjalp, gik der Bud til »kloge Niels« paa Ærø, den klogeste
af alle kloge paa den Tid. Han kom en Aften og beordrede
strax alle Gaardens Folk inden Døre, ingen maatte vove sig ud
hele Natten, hvad de saa end fik at høre. Selv færdedes han
den hele Nat i og uden om Gaarden og ligeledes i Stald og
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Lade. Gaardens Beboere fik ikke megen Nattero; thi hele Tiden
hørte de Hundeglam, uhyggelige Brøl fra Kreaturerne og andre
lignende Lyde. Om Morgenen viste den »kloge« sig, svedig og
forpustet. »Det var en haard Tur,« sagde han, »han var næsten
lige saa klog som jeg.« Han havde jo ved sine Kunster manet
Skadevolderen til sig og kæmpet med ham. »I kan godt«, føjede
han til, »faa at vide, hvem det er, der har gjort jer Skade; han
vil nok komme i Løbet af Dagen og forsøge at handle om et
eller andet; men I maa endelig ikke indlade jer med ham, for
saa er det hele omsonst.« Op ad Dagen indfandt sig en paa
Egnen berygtet Person og vilde købe Andeæg; men han blev
selvfølgelig afvist.
Fra den Tid af vendte Held og Lykke tilbage til Gaardem
spøgeriet paa ellens banke

Paa Ellens Banke nær ved Gaarden C h a r 1 o 11 e n 1 u n d
var der i gamle Dage slemt med Spøgeri, ogsaa paa Vejen, der
fører der forbi. En Pige skulde have født et Barn i Dølgsmaal
og ombragt det. Vejfarende kunde ved Aftenstid — især op mod
Jul — træffe at se et underligt Dyr, nærmest af Udseende som
en Hare. Dyret var ikke sky, men gik tæt ind til Mennesker;
samtidig udstødte det en klagende Lyd, der mindede om et lille
Barns Jamren, naar det rigtig er i Vaande. Andre mente’ at have set
en ung Pige, der ligeledes klagede sig. En Gang forfulgte Lyden
et Par gamle Folk lige til deres Husdør, og da de kom ind^i
deres Stue og fik lukket Døren, lød den samme klagende Lyd
under Gulvet ved Kakkelovnen. Der siges, at de Gamle bad en
inderlig Bøn til Gud om Fred for den stakkels ulykkelige Gen
ganger, og at Spøgeriet fra den Tid hørte op.
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AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

+ Evald Tang Khistensen
(Fortsat.)

VERNINGE SOGN

ældste Kirkebog er fra 1687, da Hr. Peder Berring for
sine 18 Børns Skyld baade blev Præst i Kjøng og i Ver
ninge. (Pastor loci Schiødt). Men af andre Kilder ved man,
at de Svenske borttog Kirkeklokken i Tanker at støbe Kugler
(Præsteindb. 1755) eller rettere Kanoner af samme, men kom ikke
længere dermed end til Garn tofte (All. VI p. 659) eller til As
sens, hvor den nu skal være Stormklokke (ibid. p. 542 cfr supra
1592). Ogsaa opbrød de et Skab i Verninge Kirke og udlog
deraf, enten blandt andet eller af Mangel paa bedre, den Kniv,
hvormed Fruen af Fuglesang havde dræbt sig. (Atl.VI p. 542).
Maaske er det altsaa om den Løkke, for hvis Skyld Fruen af
Fuglesang dræbte sig, at Kjæmpevisen om Gjengangeren af
Fuglesang handler, en Begivenhed Hr. Skolelærer Høj s holdt
i Brylle fortæller med følgende Omstændigheder, at nemlig Fruen
boede i nuværende Præstegaard, som da kaldtes Fuglesang og
var en lille Sædegaard. Som Fadder til et Barn i Holmehavegaarden (i To n: m er up Sogn) tæt ved Fuglesang, havde hun
givet en Løkke eller Tofte, som endnu kaldes Fruerløkken,
men fortrød det senere, da Barnet døde, og skal i den Anledning
med ovennævnte sølvskaftede Kniv have taget sig selv af Dage,
da Faderen til Barnet ikke godvillig vilde tilbagegive Løkken igjen.
Ogsaa findes Skabet, hvori den gjemtes, og som er jærnbeslaget,
endnu i Verninge Kirke, men paa Laagen har de Svenske for
modentlig med Huggejærn hugget et Hul af 1 Kvarters Længde
og l/s Kvarters Bredde.
en

For Resten fortælles der ogsaa, at Konerne fra Verninge
By med deres spæde Born meatte ty ud i en Ellemose mellem
den og Langsted By, hvor Mændene listede sig om Natten hen
for at bringe dem Føde. I sidstnævnte By (altsaa Langsted)
havde de Vagtstue i Gaarden No. 6, i hvis vestre Længe endnu
i Stolperne sees dybe Sabelhug. — Ved Hjelm er up Mark, som
støder til Odense Aa, er en Dybde i Vandet, som kaldes Padshvl efter en Svensker, som nogle af denne By ommældte Tid
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skulde have dræbt og der begravet, men ved Tidens Længde er
Graven sunken og Dybet fremkommen. Om den yderste Gaard
her i Sognet (som ligger tæt vesten for Odense Aa paa den
nordøstlige Spids af Sognet, der omgivet af Aaløb paa begge Sider
løber op imellem Fangel Sogn paa højre og Bellinge Sogn
paa venstre Side) er der opkastet en overmaade stor Vold, hvoraf
den ogsaa har Navnet Voldsgaard, maaske er ogsaa disse
Forskandsninger den Tid opkastede af de Svenske. (Pastor loci
Schiødt). Fra ovennævnte Vo 1 d sga ard bortførte de Svenske
iøvrigt ved deres Afmarch et Barn paa 2 å 3 Aar, som de dog
aldeles ingen Skade tilføjede, men blot — uvist af hvilken Aarsag — førte med sig, og Faderen afhentede det siden paa Demmestrup Gade i N. Lyndelse Sogn. (Hr. Højsholdt
i B ry Ile). Ligeledes bortførte de en Dreng fra Lang s ted til
N. Broby. Her drak de sig fulde og laa paa Gulvet og sov.
Drengen gik imidlertid og græd. Dette hørte et ungt Menneske
af de Svenske og spurgte ham, om han ønskede at komme hjem,
hvortil han svarede ja, hvorpaa Svenskeren sagde, at han kun
skulde gaa, hvilket han da ogsaa gjorde og fandt paa Hjem
vejen et Skjørt, som han tog med sig, fordi han kjendte, at det
var hans Moders, og kom saaledes beriget hjem, hvor han fandt
sine Forældre i god Behold. (N. Ringe).
Om en Bonde her fra Sognet, som straffede den landsfor
ræderske Adelsmand paa Løgismose, skal jeg under Haarby
Sogn nærmere tale, og vil her altsaa blot tilføje, at Præsteindberetningerne af 1690 fortæller, at den saakaldte Præsteskov
her i Sognet, hvoraf Præsterne i fordums Tider nød fri Ilde
brand og Olden, i Svenskens Tid blev afhugget og mineret.
TOMMERUP SOGN

Ved Fjendens Landgang over Bæltet gik den svage Is meget
dybt, saa at Kongen ingen Udvej saa i at bringe sine Folk over,
men det kunde have Udseende af, at han vilde sætte dem til
allesammen og sig selv med. Han havde i Forvejen sagt, at in
gen af Fynboerne skulde spares, selv ikke en Gang Barnet i
Vuggen, kom han og hans Folk først over. Men da Nøden tog
til, og Hestene gik i Vandet til Livet, bad han, Gud vilde spare
hans Folk, og saa skulde enhver, som ikke forsætlig gjorde
Modstand, blive sparet. Der var ingen Danske til Stede for at
hindre Landgangen uden en gammel Skytte, som skød bestan-
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dig. Da Fjenden fik Landet fat, maatte denne overgive sig, og
rakte han Geværet til Kongen selv, men rakte ham Kolben, saa
at han havde ved Enden af Geværpiben. Kongen skal ved dette
have svaret: »han gjorde Ret i at forsvare sin Herre«. Samme
Dag naaede Kongen Kjøng, omtrent 2 Mil oppe i Landet imod
Odense. Her loserede han sig ind i Præstegaarden, hvor han
tik Lyst til Præstens Kone, begjærede al sove hos hende paa
følgende Nat. Præsten turde ikke nægte ham dette, og fra den
Tid veg Lykken ganske fra ham. Fjenden kom til Tom meru p
i en vis Gaard No. 9. Manden i denne Gaard løb ud et Sted i
Marken, hvor han kunde se Gaarden, der laa noget højt, borede
sig ind ved Siden af en Banke og blev her en lang Tid, tilfreds
med sit elendige, kolde, fugtige Opholdssted, naar han blot
kunde beholde Livet. Fjenden kom hver Aften til denne hans
Gaard og rejste hver Morgen derfia igjen. Der var altsaa Fred
ofte om Dagen, og naar dette var Tilfældet, gik Konen ud til
et Træ. som stod ved Havegjærdet, vinkede med Haanden eller
med Forklædet, eller og hun bandt et Klæde paa en Kjæp for
at give Manden Tegn, at han skulde komme, lagde saaledes en
eller flere Kager (om disse Kager siden), som Manden saa af
hentede næste Nat. Først lang Tid efter, da Uroligheden aftog
noget, vovede Manden igjen at komme tilbage. Hans Nabo i
Fuglegaarden, en ung, rask Mand, gik det ikke saaledes.
Han blev af Fjenderne nødt til at følge med, naar de rejste om
for at tage baade Penge, Kostbarheder, Klæder og Fødevarer,
baade for dem selv og deres Heste. Hvor de kom, borltog de
alt, saa at der blev lidet eller intet af ovenanførte Ting tilbage
hos Ejerne. Saaledes gik det hver Dag, den ene Dag til én Side,
den anden til en anden Egn. Sengklæderne var gode Hestedæk
kener for dem, de tog des Aarsag en Del af disse, rystede Fje
rene af dem. Dette skete som oftest, naar de kom i fri Luft,
for at Vinden kunde forttage Fjerene. Vilde man ikke lukke alle
Kister, Skabe og Døre op for saadan en Trop Plyndrere, gjorde
de det selv, brød op alt, hvad de ikke havde Nøgle til, slog
meget itu og anrettede Skade alle Vegne, hvor de kom. Ve den,
der viste sig modvillig, vel for ham, om han slap med tørre
Hug, som langt fra ikke altid var Tilfældet. I Brylle blev 3
Mennesker dræbte. Beboerne brugte paa nogle enkelte Steder
det Fif at tage Vinduerne af og sætte Møgsæder i Hullerne. Naar
nu Fjenden kom for at plyndre og saa dette, vendte de om

108

igjen, da de troede ikke andet, end her havde været nogle før
dem, saa at deres Umage var ganske forgjæves. Saadant et Lev
net maatle den benævnte unge Mand døje i lang Tid. En mørk
Aften kommer Fjenderne og han igjennem en Skov, her finder
han Lejlighed til, omendskjøndt han red ved Siden af og iblandt
Fjenderne, at tage fat paa en Gren og lade Hesten gaa bort
under sig, og lod sig siden glide ned i en Torn, som stod un
der Træet. Vel snusede Hundene, som Fjenderne, da de savnede
ham, formodentlig havde udsendt for at tage ham, omkring paa
Jorden nær ham, men uden at gjø, saa at han undgik dem.
Sagnet modsiger sig selv mange Steder. Ikke ved man, hvad
man tør optegne, én fortæller et, en anden det ganske modsatte.
Saaledes gaar det med Præstens, forbemældle Claus Lauritzens Kone. Nogle fortæller, at da man iTommerup hørte
om Svenskens Ankomst, rejste Præsten bort. Sin Kone vilde
han have med, men denne, der ikke vilde forlade sit Hus og
Ejendomme, blev. Præsten derimod iførte sig noget gammelt Tøj,
satte sin Kusk midt i Vognen og kjørte selv. Omendskjøndt han
ikke langt fra Præstegaarden mødte den ankommende Fjende,
saa drog han dog uantastet videre. Saaledes fortæller nogle, an
dre siger, at han flygtede til Fods, og atter andre, at han blev
hjemme, og da Fjenderne vilde vide hans Penge m. m., og han
nægtede at have nogen, behandledes han barbarisk. Der blev,
fortælles der, stukket Naale i hans Fødder og saaledes barfodet
bunden til Halen af en Hest og slæbt til Ed sbj ærgga a rd en,
næsten 1T Mil fra Hjemmet. Da han intet bekjendte, lod Fjen
den ham gaa. Ikke saa vel gik det hans Kone, omendskjøndt
han kunde have lidt gyseligt ved saadan en Medfart. Men alle
fortæller, som har hørt Tale om denne Sag, at Fjenderne, som
ikke kunde finde i Gaarden, hvad de søgte, og hun vilde ikke
bekjende eller vide af noget, afskar hende Brysterne efter i For
vejen at have hængt hende op i Skorstenen og lagt Ild under
hende. Nogle fortæller vel dette, men tilføjer endnu, at hun,
gyselig medhandlet og skjændet, blev slaaet ihjel i sin Brygger
husdør af en Bismer, hvor hun laa, da Præsten kom hjem.
Skal det første være rigtigt, uden denne sidste Tilsætning, saa
vides ikke, hvad der i denne Sag kan dømmes, enten hun døde
af den Marter, der beredtes hende, eller ikke, og om Fjenden
fik det attraaede Gods. I Kirkebogen findes hun ikke længere
omtalt end til 10. April 1659, hvilken Dag hun var Fadder. Paa
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hendes Mands Gravsten siges hun her begravet tillige med ham,
og hun døde d. 6. Nov. 1659, uden at Kirkebogen har det Ringeste
deraf. To Linier paa denne Ligsten, netop de 2 sidste, der vist
nok skulde have omtalt Drabet, hvis det er, som Sagnet lyder,
er saa forslidte og utydelige, at det ikke er muligt for mig, der
har et svagt Syn, at faa andet der ud af end Ordene: Guds
Haand. Et Epitaphium findes i Koret nær og ved samme Side som
Døbefonten i Tommer up Kirke med 4 udskaarne Menneske
figurer. Mellem disse midt paa Tavlen staar malet en Præst
omtr. 60 Aar og en Dame nogle og 40 Aar, begge klædte efter
den Tids Dragt. Efter Sagnet skulde det være Præsten og hans
Kone, som her findes malede. Det er derfor vist rigtigt, at Tav
len er forfærdiget og ophængt i denne Anledning til Erindring.
Men da Præsiens Kone var død, siger Sagnet videre, blev hun
malet efter hendes Søster, som skulde ligne hende meget, og var
den Tid (1662) Husholderske for Præsten. Underneden findes et
aflangt rundt Rum, hvor der har staaet en Inskription, som ikke
er til at se, da dette nu er malet sort. Over Maleriet findes:
Vita mihi Chrislus, merior mihi nil nisi luerum. Philip 1. Cap.
Vers 21, og underneden: Viximus in numlo, num frustra? Non
masa mumdi . . .n Temnere nam doeli, virimus in domino. Tav
len er overalt stærkt forgyldt, og Arbejdet er skjønt. Aarstallet
1662 er anbragt i en Art Fordybning: 16 . . . 62 hver paa sin Side
af Tavlen.
Sagnet fortæller videre, at da Fjenderne var borte fra Præslegaarden, og Nabokonerne, som havde hørt denne skrækkelige
Tildragelse, kom snigende ind i Præstegaarden, hvor de fandt
Ingeborg Hr. Clauses (saa kaldtes forbemældte Præstekone) i
Sengen, hvor hun klagede og gav sig ynkelig, sigende til dem:
>Nu kan I komme til mig, men før i min store Ve kom I ikke.«
Hun havde en liden Hund, som hedte Røbin, denne sad ved
Sengen, peb og jamrede sig meget, hvorfor Madammen bekla
gede denne, sigende: »O, du lille Røbin«.
Endnu nok et Sagn. I forbemældte Gaard No. 9 havde man
en stor Kiste med Malt (Kisten er til endnu). Fjenderne ledte
uden videre deres Heste til denne og lod dem fortære alt Maltet
Alt det Korn, Fjenden kunde opsnuse og tage, borttog de dels
for dem selv og dels for deres Heste, hvorpaa Kisten med Maltet
er Bevis. Men i samme Gaard var tilfældigvis et forlorent Fag
paa Loftet ved et Udskud, som det kaldes, her gjemtes noget
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Rug. Fjenderne kunde ikke opdage Rummet, og naar de var
borte, maledes noget af denne paa en Haandkværn og blev æl
tet tilsammen i tynde Kager, og man ristede dem over Ilden.
Spiste man ikke op, gjemles det overblevne, indsvøbt i et gam
melt Klæde og lagt i et Hul, som almindelig findes ved ethvert
aabent Ildsted hos Bønderne; da det er fuldt af Aske i Almin
delighed, kaldtes det Askehullet. Fjenden havde vist denne
Gaard noget mistænkt, ti de undersøgte alt meget nøje og stak
op i det saakaldte Hellefag (Underdelen af Taget), men uagtet
deres Søgen fandt de dog ikke det forlorne Fag.
H. P. Larsen,
Seminarist og Medlærer i Tommerup.

1659 den 27. Januar begravet en Rytter ved Navn Hans
Eriksen, som var under Oberst Peiters Regimente.
1660 den 27. Februar blev en Salvaguarde begraven, ved Navn
Hans Sø fren sen. 1659 som Fadder ved Niels B ry 11 es Søn
i Tommerup Jørgen Hansen Rytter. Ligeledes som Fadder
ved Steffen Hansens Datter i Tommerup den 10. April s. A.
Hans Tapper Rytter Salvaguarde hos Smeden og Sø fren
Grubbe Rytter. Som Fadder ved Jep Edsbjærgs Søn i
Tommerup den 24. April en Kvartermesters Hustru under
Oberst de Wals Regimente ved Navn . . . (Pladsen her aaben),
som laa i Grevens Gaard i Tommerup (en Gaard i Tomme
rup By af dette Navn, som den stedse har beholdt).
1659 den 20. April viet Jeremia s Zingel burtig aus Lom
bo rgh in der Schlesvig och Margrethe Meyers, som er en
Fourer under Grev von Waldecks Regimente og laa i Brylle.
(Fortsættes.)

ET LILLE BIDRAG
TIL ST. REGISSE KILDES HISTORIE
af

Kr. Tår up

en gennemgang (med andet formål for øje) af ældre fynske
aviser traf jeg i numret for 17. Juni 1822 af »Iversens fyenske Avis< følgende kundgørelse:
>Da det aarlige Besøg til Frørup Kilde indtræffer iaar paa
en Søndag, saa foranlediges jeg til offentlig at tilkiendegive, at
det under Gudstjenesten aldeles ikke tillades, at nogen Forsamed
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ling eller Forhandling finder Sted, som upassende med Tidens
og Dagens Helligholdelse.
Holckenhavns Birks Contoir, 15de Juni 1822.
Lehn, Politimester.«
En anden kundgørelse vedrørende samme kilde traf jeg i
>Fyens Stiftstidende« for 17. Juni 1861:
>1 Forbindelse med den tidligere udgaaede Bekjendtgjørelse
mod Markeds Afholdelse samtidig med den hidtil brugelige Kilde
forsamling d. 24. Juni ved Røde Mølle paa Grændsen af Svindinge
og Frørup Sogne, meddeles herved, at da Indenrigsministeriet
under 20. Juni f. A. har resolveret paa et indgivet Andragende,
at der ikke er funden Anledning til at tilstæde et sligt Markeds
Afholdelse, er det en Selvfølge, at delte fra Politiets Side vil blive
paaseet efterlevet.
Sunds og Gudme Herreders Contoir i Svendborg den 15.
Juni 1861.
Thorup.«
Ovennævnte »Frørup kilde« »ved Røde mølle« er den
i sin tid meget kendte St. Regisse kilde (eller »Rise kilde«),
som der er skrevet meget om, således i Aug. F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder. 1926.1) Denne kilde var en af vort
lands mest berømte helligkilder. I lange tider valfartede fra nær
og fjærn mangfoldige mennesker hertil for ved kildens underfulde
lægedomskraft at søge helbredelse for sygdom og svaghed eller
blot for at deltage i det store »kildemarked«, som her op
stod ved de talstærke kildebesøg St. Hansaften. — Den første
kundgørelse er fremkommen — sandsynligvis på sognepræstens
foranledning —, fordi St. Hansaften i dette år (1822) vilde falde
på en søndag; og da den store sammenstimling og »forhandling«
(d. e. handlen) allerede tog sin begyndelse tidlig på St. Hans
aftensdag, har politimyndigheden villet hindre, at dette skulde
virke forstyrrende på Gudstjænesten i den nærliggende kirke. —
Den anden kundgørelse, som helt forbyder kildemarkedet, er
snarere foranlediget af de i egnen bosiddende handelsfolk, der
ikke ønskede, at omstrejfende markedskræmmere skulde tage
næringen fra dem. Bag de to kundgørelser ligger i hvert fald
ret forskellige bevæggrunde: kirkelige og handelsøkonomiske.

l) Regisse Kilde er især udførligt omtalt i August F. Schmidts
Afhandlinger Helligkilder i Svendborg Amt (»Svendborg Amt«
1926) og Helligkilder i Svendborg Amt. Nogle Rettelser og
Tilføjelser (»Svendborg Amt« 1927—28). Se ogsaa H. Jac. Hansen:
Den hellige Kilde i Frørup, FHj. IV 79.
H. C. F.
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GAMLE SANDSAGER
DEN STÆRKE SMED I SØNDERBY

Efter Sønderby Kirkebog er Smed Thomas Frederik
Carstensen død 1825, 64 Aar gi. Han var Tysker, født i
Prøjsen; hans Kone var født paa Als. Carstensen arbejdede
først paa Holmen i København, men ved Konferensraad
N. Rvbergs Tjeners Hjælp Blev han Bysmed i Sønderby.
Carstensen havde altid noget fremmed over sig og i sin Ud
tale og skal have været meget kraftig.
Engang Degnen kom ridende forbi Smedien, skal han have
løftet baade Hest og Rytter. Smeden fik Hesten trykket mod et
Stenhegn, og derved fik han Ryggen ind under Hesten. Grunden
skulde være den, at Degnen, vistnok Andreas Hansen, be
brejdede ham, at han ikke mødte og gjorde sine Pligtdage til
Skolen.
En ung Gaardmand i Byen skulde have en ny Vogn, som
Smeden skulde binde. Gaardmanden mødte hver Dag i Smedien
for at kontrollere Arbejdet; men dette syntes Smeden ikke om.
En Dag jog han Gaardmanden ud af Smedien og sagde: »Herut
med dig, din Hund! Du har lagt Haand paa dine gamle For
ældre, og derfor skal du være evig forbandet.« En Tid efter kom
hans Moder til Smeden og takkede ham, for Sønnen var nu
flinkere mod dem.
Ovenstaaende er fortalt af Væver H C. Rosenkrands, E bberup St., der har været gift med en Slægtning af Smed Car
stensen.
H. Chr. Pedersen, Gdr., Dreslette.
GÆKKEVERS

I Dortheas lille Have,
hvor der ingen Vinter er,
plukker jeg en lille Gave,
sender ud blandt Mennesker.
Ha, ha, nu er du gækket!
Og Brevet det er brækket.
Du det betale skal nied Vin og Kage.
Jo, Du kan tro, det skal mig rigtig smage.
Fra Holmdrup omkr. 1880.
Per Larsen, Gartnerfmd., København.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
I GUMMERÜP

er daglig aaben fra Kl. 10—7.
Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

ndsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen*
Program sendes.
Jens Futtrup.

FYNSK HJEMSTAVN 1928-1934
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931—32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—34 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—34 samlet for 22 Kr.
Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang..............................med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00,
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1934), kan ikke faas særskilt.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene. =====
De første Aargange kan endnu faas hos Ud
giveren, Krarup pr. Espe. - ■ ---- -.r1.-. ■■■ =

En Vise er Festens morsomste Pynt---------personligst og friskest hos Olaf Gynt.
Henvendelse helst skriftligt med udførlige Oplysninger
Blankavej 31, Valby.

Andelsbanken
Jk. m. b. .A«

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon >Sydfyen<, Odense

DET DANSKE HJEMSTAVNSSTÆVNE
(Landsudvalg: Bibliotekar Ejler Haugsted og Lektor Regnar Knudsen.)
afholdes i Aar i Roskilde fra 2 8. J u 1 i til 4. A u g u s t. Det vil omfatte Omraadet fra Isefjord til Køge Bugt og fra Frederikssund til Ringsted med Roskilde
som Udgangspunkt.
Besøg i Ringsted, ved Gyldenløves Høj, i Lejre, i Høje Taastrup og Led
øje, ved Køge Bugt, i Jyllinge med Motorbaad, i Hornsherred over Frederiks
sund o. s. v. Af Foredragsholdere og Talere nævnes:

Docent, Dr. phil. G. Elling, København,
Højskoleforstander Uffe Grosen, Vallekilde,
Bibliotekar E. Haugsted, Aarhus,
Magister Victor Hermansen, Lyngby,
Lektor R. Knudsen, Aarhus,
Museumsinspektør Hugo Matthlesen, København,
Statsgeolog, Dr. phil. V. Nord mann, København,
Pastor P. Severinsen, Bringstrup,
Førstelærer V. Mortensen, Karlslunde,
Redaktør Chr. Christensen, Roskilde,
Direktør Arthur Fang, Roskilde,
Journalist Fanny Fang, Roskilde,
Domprovst C. Skovgaard-Petersen, Roskilde,
Stiftsskriver, Dr. jur. C. W. Westrup, Roskilde.
Ved dette Stævne vil der blive aabnet billig Adgang for unge Mennesker
under 25 Aar. Fuld Deltagelse 50 Kr. for alt. Fuld Deltagelse 5 Kr., naar
Deltagerne selv sørger for Kost og Logi (Ungdomsherberger i Roskilde og
Borrevejle Vig) og for Befordring (Cykle). — Nærmere under Adresse: Hjem
stavnsstævnet, Roskilde.

Averter i Fynsk Hjemstavn!
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.

Fynsk
T> je ins faun

^aaneiisskriff :fbr ziettrfensfec^ruppo.
■Uiijiiief :»ä:1bubT :af
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Indöold: frode lund: fpnsfce Udtryk og Calemaader. — Søren Ilielsen: mels Degn
og lene. - Csfcel Sørensen: Øndstieneste og Øudsfrpgt. — Øamle Sandsager.

8. hæfte.

august 1935.

8. Hargang.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet og i Boghandelen for
1 Kr. 50 Øre fjerdingaarlig og frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre (i
Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagæl
dende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaar, saafremt Oplaget til
lader det. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt
fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det til
sendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766. — Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksem
plar, bedes man paatale det hos Postvæsenet

SVEND LARSEN:

ET PROVINSMUSEUMS HISTORIE
Odense Bys offentlige Samlinger 1860—1935.
Det har i Aar været et Jubilæumsaar for Museumssagen i Odense. Det
er 75 Aar, siden det nuværende Fyens Stiftsmuseum grundlagdes, og 50 Aar,
siden det fik sin egen Bygning. Udvalget for Odense Bys offentlige Samlinger
har i den Anledning udgivet et Jubilæumsskrift, udarbejdet af Museumsassi
stent Svend Larsen.
Bogen giver først og fornemmeligst en grundig Fremstilling af det nu
værende Stiftsmuseums Historie, men desuden ogsaa i korte Træk en Rede
gørelse for H. C. Andersens Hus og Folkemuseet i »Eiler Rønnovs Gaard«.
Ved Siden deraf meddeles vigtige Bidrag til Provinsmuseumssagens Historie
i vort Land i det hele taget. Det fremgaar tydeligt heraf, at Provinsmuseernes
Stilling over for eller rettere under Nationalmuseet har medført adskillige
Vanskeligheder. »Over Provinsmuseerne svævede den oplyste Enevældes Aand
meget længe. Provinsmuseerne bøjede sig for Kravene, men ikke uden Pro
test.« De senere Aars Kursændring, navnlig m. H. t. Udgravningerne, betyder
ganske vist en glædelig Lysning, men Forf. føler sig alligevel beføjet til at
minde Nationalmuseet om den voksende anti-københavnske Indstilling.
Trods de i visse Henseender trange Arbejdskaar er der af Musetimsfolkene
i Odense udført et stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde. Byen har Grund
til at være glad for sine offentlige Samlinger, og Jubilæumsbogen er en smuk
Anerkendelse af Arbejdet i de forløbne 75 Aar.
Der er gode Illustrationer og et Personregister. Der burde ogsaa have
været et Stedregister.
H. C. F.

NYE BØGER OG HÆFTER
Gunnar Knudsen: Stednavneudvalget gennem 25 Aar.
L. P. Lauritsen: Botaniske Kauserier XXII. Fra »Kongens Bakker«
til Vuderup Klint — Ærø i mykologisk Tværsnit. Særtryk af
Flora og Fauna.
Danske Folkemaal. 1935, Hæfte 1—3.
Flora og Fauna. 1935, 2. Hæfte.
Folkminnen och Folk tankar. 1935, Hafte 2.
Gotländskt Arkiv. 1935.
Hjemstavnsliv. 1935, Nr. 2.
Langelænderen. Nr. 91—92.
Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. 34. Bd., Heft 1.
Sprog og Kultur. 4. Bd., Hæfte 1.
Turisten. Juni-Juli 1935.

Fynsk Hjemstavn.

8. Aargang.

8. Hæfte.

August 1935.

FYNSKE UDTRYK OG TALEMAADER
VED LÆREB FRODE LUND, TURUP

VIGNET AF FORFATTEREN

har Ord for at være rapmundet og kan i sin sprud
lende Ordstrøm let komme til at saare den tiltalte i Øje
blikket. Men Angeren melder sig gerne straks, hvis Udtalelsernes
Virkning viser sig iøjnefaldende, og med Ordene: »De vå judo
såon Mæinion. . .« indledes maaske en Udglatning, som spækkes
med eufemistiske Vendinger, alt sammen ærligt ment. — Det
kan ogsaa hænde, at »Angriberen« er saa dril vårn, at han
fortsætter i stadig dristigere Vendinger. I saa Tilfælde var det
lige tilpas, om en Lidelsesfælle stod hos, saa man kunde op
muntre hinanden ved falskeligen at erklære: »De bry je mæi
dat åm, bry du?«
Fynboen har i Reglen sit Svar til Rede. Da Møller Rasmus
Nielsen paa T u r u p Vandmølle1) en Dag stod uden for sin
ynboen

F

A) Turup Vandmølle brændte 1926
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Gangdør, der var flankeret af en Række meget smukke 4-kantede
Egestolper, der stod et Stykke uden for Muren og bar en bred
Kvist, kom der en Mand fra Blangstrup forbi. Han havde
gennem en Aarrække forundret sig over dette arkitektoniske Paahit, som for øvrigt gav den skønne, gamle Vandmølle et originalt
Præg. Nu skulde det saa frem: »Våfå sga di Sdølbar nu eta
vær sægska(n)da?« Mølleren gav Svaret: »Så ku dær hart kåm
ei an tøwli å vi ha dæm ådaka(n)da!« — Da samme Møller blev
spurgt, om han tog Betaling for sit Arbejde i Penge eller i Told,
svarede han: »Je bruar hart bæg Dæila!«
Men Fynboen kan ogsaa være omsorgsfuld mod sine Med
mennesker. Paa Vestfyn siger man: »Kåm, så sga je vut1) dæi!«
til den, der bliver forfulgt af noget og ikke kan klare sig eller
undslippe. Og paa Nordfyn siger man til Gæsten ved Bordet,
idet man rækker Fadet til ham: »Du sgada sid å smasg mæ
tårn Kæwar!« —
Den gamle Stævnemand i Skaastrup kunde ikke lide at
spise Suppe, naar han kom ud paa Arbejde i Gaardene, men
sagde: »Je kada ha de å gå å sgvolp mæ!«
Jyden overvejer alt; det gør Fynboen heldigvis ogsaa, naar
en Afgørelse er af stor Betydning. Det hedder for Eksempel:
Hvis man tager et Faar for en Gaard,
fortryder man det inden et Aar.
For Jordens Drift gives der visse gamle Regler, som blev
fulgt: Græsset skal dri og Kløveren kop y w2), før det skal slaas.
(Nordfyn). Nu gælder det sikkert ingen Steder mere, at: Naar
Rugvippen er kendt, skal Bygsæden være endt. (Nordfyn).
I Turup hedder det: »Når Fjalan spri(ng)ar yw, æ de Bygsai«
(Byggens Saatid). Fjalen er et bestemt Skovparti i Brahesborg Skov.
I Bogenseegnen siger man om Byggen i det Stadie, da den
lige er begyndt at skride, saa man netop kan se Stakkene titte
frem: »Bygi sdåwr mæ Båusarna på Hailana« eller: »Dæi æda
kåm yw a Hålgana inow.«
I Høstens Tid gjaldt dette Vejrvarsel:
Naar Himlen spænder fra Sønder til Nør,
skal Bonden ta sit Korn, hvis det er tør(t).
Hvis Himlen spænder fra Vester til Øster,
kan han lade det staa, saa længe han lyster.
i) vogte. 2) af Lighed med Humlekopper?
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Der hentydes her til de lange Skystribers Retning. (Gdr. Niels
Andersen, Kær by.)
Mange fynske Heste bliver dresseret til at dreje henholdsvis
til højre og venstre, naar der raabes: Hørs! og Hi! Tilsvarende
Betydning — dog ikke brugt i Tilraab til Heste — har Udtryk
som fjermer og nærmer eller fra dig om og af dig om.
Disse Udtryk er utvivlsomt opstaael som Følge af den praktiske
Skik, at Kusken altid gik ved venstreSide af Hestene i Kørsels
retningen. Men da man naturligvis ogsaa andre Steder i Landet
gjorde det samme, har man sandsynligvis benyttet de samme
Udtryksmaader uden for Fyn.
For mange Aar siden vilde man bore dybere ned i en at
Gaardenes Brønde i Turup. I et givet Øjeblik vældede Vandet
saa stærkt frem, at man maatte stoppe Borehullet med en Træ
told, mens man bjergede Værktøjet op. Den daværende Ejer
fortæller Resten saaledes: »Da vi så feg alk1) Prubi lois, sga je
low få, Vå(nd)ød sad ub!«

NIELS DEGN OG LENE
EFTERLADT OPTEGNELSE AF SØREN NlELSEN

disse to, hvis tragiske Livsskæbne endnu er kendt af de
ældste iblandt os, vil jeg fortælle lidt i det følgende:
Da Amtmand Schumacher købte og overtog Bejerholm
1800, havde han, der var ugift, en 12-aarig Plejedatter med sig,
som senere gik under Navn af »Jomfru Lene«. Ved den Tid,
Lene blev født, ejede Amtmanden en Gaard i Holsten, der
hed Osterholt, og der skulde Lenes Moder være omkommen
under et Arbejde paa Gaarden, hvorfor Schumacher tog hendes
mindste Datter til sig. Hendes Daabsattest udviste, at hun var
døbt i Meldorf — hvor Osterholt laa ved Siden af — og fik
Navnet Magdalene Kristine Rebækka Lindemann. (Et
almindelig udbredt Rygte vilde derimod vide, at det var Amt
mandens egen Datter og Moderen en russisk Prinsesse! Da Amt
manden rejste fra Rusland 1784, og Lene først blev født 1788,
er Rygtet dermed dødsdømt.) Schumacher holdt en Gouvernante til hendes Opdragelse — en tysk Købmandsenke, Madam
M ej n e r t.
m

O

rokket.
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Hun kom altsaa til Bejerholm som Barn og vokste op der.
Da hun blev voksen, fulgte hun tit Amtmanden, naar han var
paa Besøg, mest paa de fynske Herresæder. Der fortælles saaledes, at hun som ung Jomfru var med paa Brahetrolleborg
og dansede med Greven i hvid Kjole. Saavidt det skønnes, har
Amtmanden — der iøvrigt selv var en praktisk Mand — mær
kelig nok ikke givet hende nogen praktisk Uddannelse.
Det kom derfor som et Lyn fra en klar Himmel, da hans
Avlskarl kom og begærede hende til Hustru. Amtmanden vilde
først ikke høre noget om det, idet han udtalte: »Du kan ikke
forsørge hende, Niels.« — Han havde jo kendt hendes Mangel
til at styre en Husholdning. — »Hvad vil du med hende?« hvortil
Niels svarede: »Jeg vil slide for hende«, og det skal siges, at det
Ord holdt han til det sidste. Omsider fik de Amtmandens Sam
tykke.
Niels var en Søn fra Gaarden Damgaard. Saavel han som
Broderen var blandt de fynske Dragoner, der nogle Aar senere
var med i det berømte Slag ved Sehested. — Og da han fik
Halvdelen af Jorden fra sit Fødehjem i Arv, saa byggede Amt
manden dem et Hjem der — Gaarden Lindholm. Folk kunde
ikke forstaa, hvorfor Amtmanden huggede saa mange Ege i sin
Skov Bernekilde, da han ellers var sparsom med Skovhugst,
men det viste sig saa, at Træet blev anvendt som Bygningstømmer
til Gaarden. De blev altsaa gift og flyttede ind paa Gaarden 1810.
Ikke alene i Begyndelsen men ogsaa senere støttede Amtmanden
dem paa mange Maader. En større Pengesum, som var hensat
til dem, gik dog tabt i Pengekrisen.
Saa begyndte de to deres Ægteskab, men der kom straks
vanskelige Forhold. Manden blev snart indkaldt til Hæren, og
Hustruen kom derved i en vanskelig Stilling, og skønt Naboerne
hjalp det, de kunde, var det ikke let at komme igennem. Ved
Krigens Slutning kom Manden hjem; men de fortvivlede Forhold,
som Landet maatte gennemgaa i sin Helhed, ramte især Bonde
standen. Hos Niels og Lene kom efterhaanden en stor Børne
flok; men trods det, at Manden sled til det yderste for at holde
dem oven Vande, saa lykkedes det ikke. Først fik han Broderen
til at købe en Del af Jorden tilbage til Fødestedet, og 1822 maatte
han opgive selve Gaarden, idet han bortbyttede den med Skrin
højhus ved Syl tema. Der var et Tilliggende af 4 Tdr. Land
med en Skovparcel.
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Her fortsatte de saa Kampen for Tilværelsen; men Lene
lærte aldrig at blive huslig, hvorfor Niels indsaa, at det nyttede
ikke stort med videre Kvæghold. Han fik derfor stablet et Hus
paa Benene, tildels af noget gammelt Tømmer, og det bortfæstede
han tilligemed Halvdelen af Jorden. Det gav ham lidt Penge i
Indfæstning og en aarlig Afgift. Ligeledes fik han et Hus opført
paa den ryddede Skovparcel. Forøvrigt tjente han lidt ved at
handle med forskellige Ting, mest paa Ærø. Men allerede 1848
afstod han Huset med 2 Tdr. Land til sin Søn imod en ringe
Afgift og Fribolig.
Men Niels blev derfor ikke ledig; han tog Plads som Røgter,
saaledes i flere Aar paa Herregaarden Søbo i Jordløse, hvor
fra han gik de 3 Mil hjem’ Lørdag Aften, naar han var fri om
Søndagen, for saa Mandag Morgen at være i Plads igen. Da han
ikke kunde arbejde ude længer, gik han Folk tilhaande med at
forrette Ærinder m. m. Han gik saaledes i lange Tider ugentlig
til Kroen og hentede en Lejle Brændevin til sin Nabo Ole Hus.
I den Tid kom han ned hos Fader engang imellem for at
blive barberet. Han kunde da stundom tale om den Tid, da han
var Dragon og Avlskarl hos Amtmanden. »Dengang«, sagde han,
»var jeg . . . ikke forknyt.« Da Fader jo hverken forlangte eller
fik Betaling for at barbere ham, forærede han ham en Bog: Pontoppidans »Menoza, en asealisk Prins, som drog Verden om
kring og søgte Kristne«. Bogen var gammel og tilrøget, muligt
har Lene faaet den af Amtmanden.
Hvordan levede de saa sammen i de mange og trange Aar?
Ja, naar Lene kom hos os, kunde hun stundom sige, at »Niels
var saa haard.« Det var vel heller ikke helt uden Grund, om
han var det. Naar hun af og til brugte den Smule Fløde, de
havde, og lod Niels kærne paa Mælken, saa var det jo ikke
saa sært, at der ikke blev Smør af det; eller naar hun byttede
1 Sæk Fjær med 1 Sæk Hakkelse for at faa Klædningsstykker
ell. a. for Fjærene. Derimod hørte vi aldrig Niels klage over
Lene, han omtalte hende altid paa den venligste Maade.
Saa boede de i mange Aar i deres lille Aftægtslejlighed hos
deres Søn og Sønnekone, men da de ikke kunde klare sig selv
længer, og da Sønnen og hans Hustru, der selv havde mange
Børn, ikke mente dem i Stand til at pleje de gamle, som de
burde og skulde, saa betalte Sønnen en mindre Afgift til Kom
munen, hvorved han skaffede dem Plads og god Pleje i dennes
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ny opførte Fattiggaard; men det har sikkert trykket haardt paa
den ærekære Mand at havne der, hvor de efter faa Aars Forløb
begge døde i en høj Alder (over 80 Aar).
Noter. Foranstaaende er uddraget af en Bog med Optegnelser, som
fhv. Hsmd. Søren Nielsen, V. Skerninge, efterlod sig, og som hans
Svigersøn, Gdr. Lars P. Nielsen, V. Skerninge Nørremark, har
stillet til Raadighed for FHj.
Søren Nielsen var født 1. Novbr. 1845 i Aahavehus, V. Sker
ninge Sogn, og var Søn.af Hsmd. Niels Jørgensen og Hustru Anne
Sofie Hansdatter. Han var fra sin Ungdom opvakt og fremadstræ
bende. Flere Gange var han i Ryslinge Kirke for at høre Vilhelm
Birkedal. Han blev gift med Karen, født 5. Jan. 1847 som Datter af
Gmd. Hans Andersen »Degn« og Hustru Mette Marie Andersen,
i Lindeha vegaard, V. Skerninge Sogn.
Hans Andersen
»Degn« var Broder til Niels Andersen »Degn«. Søren Nielsen
overtog en Del afJorden fra sit Fødehjem og oparbejdede her et Møn
sterbrug, for hvilket han flere Gange hædredes med Præmier, og som
Aar efter Aar blev besøgt af rejsende Husmænd under Ledelse af Jens
Knudsen (Egebjærg). Han tog virksom Del i det aandelige og fol
kelige Liv paa Egnen. I to Perioder var han Medlem af Sognets Menighedsraad og i 22 Aar Formand for den stedlige Sygekasse.
Som ældre nedskrev han sine Erindringer, »Optegnelser om min
Slægt, mit Hjem og mine Minder, nedskrevet 1924 af Søren Nielsen, til
egnet Lars P. Nielsen,« med en lille Tilføjelse, »Efterskrift 7. April 1930«,
tilsammen 47 Sider. I samme Bog (Kvartformat) findes en ret indgaaende
Sognebeskrivelse, 61 Sider. Denne sidste har han ogsaa skrevet i en
delvis omarbejdet Form i en anden Bog, som han overgav til Indlem
melse i Sogneraadets Arkiv. Titelen er »Vesterskerninge Sogn efter
Jordfordelingen 1779—80 tillige med Gaardenes og Husenes Beliggenhed
før den Tid og efter Udskiftningen samt (i Klamme) Ejernes Navne om
kring Midten af forrige Aarhundrede og nuværende Ejere (1925). Kilder:
Et af Holstenshus ved Landinspektør Berg, Odense, efter Opmaaling af
Landmaaler Pingel optaget Kort over Vesterskerninge Sogn og mundtlig
Overlevering. Samt andre Optegnelser fra forrige Aarhundrede. Samlet
af Søren Nielsen.« Paa Titelbladets Bagside staar: »Supplement til Pa
stor Bøttigers Bog: Vesterskerninge—Ulbølle og Peder R. Møllers Bog:
Slægt efter Slægt.« Den fylder 142 Sider i Oktav. Det er. et paaskønnelsesværdigt Arbejde, den gamle Hædersmand hermed har udført, og
Eftertiden vil sikkert yde ham Anerkendelse derfor. — Søren Nielsen
tilbragte sine sidste Aar hos sin Svigersøn, forannævnte Lars P. Ni
elsen, og døde 1930. — Stykket om Niels Degn og Lene er taget
af »Optegnelser om min Slægt, mit Hjem og mine Minder«. Det er Hen
sigten senere at udgive flere af Søren Nielsens Optegnelser.
Peter Christian Schumacher, født i København 1743, var
Amtmand fra 1789 til sin Død 1817, indtil 1799 over »Nyborg og Tranekjær Amter«, derefter over »Svendborg Amt«, som Omraadet i det Aar
ændredes til. De første Aar af sin Amtmandstid boede han i Faaborg,
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men 1. Maj 1800 flyttede han til sin nyerhvervede Ejendom Bejer
holm. Denne Gaard laa i O lier up Sogn, men det meste af dens Til
liggende hørte under V. Skerninge Sogn. Niels Andersen >Degn<
var som foran berørt Gaardmandssøn fraLindehavegaard, nu Damgaard, i V. Skerninge Sogn. Niels døde 1871, 88 Aar gi., og Lene
1873, 84 Aar gi. (L. J. Bøttiger: Amtmand P. G. Schumacher. Svendborg
Amt 1917. S. 123 ff.).
H. C. F.

GUDSTIENESTE OG GUDSFRYGT
AF ET EFTERLADT HA ANDSKRIFT AF ESKEL SØRENSEN
VED H. C.

Frydendahl

Guds Tienneste i Kirken angaaer, da havde man en
Salme Bog i det 18de Aar Hundrede til nogle Aar først
i det 19de A. H. kaldet Kingo Salme Bog. Efter denne viste
man ordentlig hver Søndag, hvad Salmer der hørte til. — Det
forstaaer sig selv, at enhver viste sit Stolestade i Kirken, der i
de fleste Sogne saaledes var indeelt eller taakket, at de havde
Stolestade øverst i Kirken ligesom man havde Hartkorn til, saa
den som i Sognet havde det høyeste Hartkorn havde de øverste
Stader i Kirken baade for Mands og Fruentimmer Stole. Stun
dom kunne 2 eller 3 Mænd være om en Stoel, dog den høyskyldeste stod ved Gangen. Sommesteder var det brugeligt, at
den ælste stod ved Gangen. Huusmændene stod nederst i Kir
ken. Kirketiennesten blev altid tilsagt ved 3 Gange at ringe med
Klokken, 1ste 2den og 3die Gang. Den sidste Gang ringedes,
naar Præsten kom. Tillige slog man Bedeslag, det var 3 Gange
3 Slag med Kleberen paa Kanten af Klokken. Denne Ringen og
Bedeslag skulle være saa meget som Gud talte til Folket, og
naar man slog Bedeslag, tog Mandfolkene til Hatten og Fruen
timmerne knælede.1)
Naar man kom i Kirken, saa var det sædvanligt at hilse de
nærværrende ved den Stoel man kom ind i enten ved sagte at
støde til dem eller ved Nik med Hovedet. Man satte sig paa
Huj ned i Stoelen for at læse ved sig selv Fadervor.
Degnen aabnede Tiennesten staaende neden for Chordørren
med en Bøn og Fadervor og sang nu et Par Værs hver Søn
dag tilhørrende til Ingang.
vad

H

J) Tilføjelse i Marginen: Saaledes at ringe 3 Gange med Klokken og
3 Gange 3 Bedeslag skulde betyde de 3 Persohner i Guddommen, der
talte til Mennisket.
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Nu fremtraadte Præsten for Alteret og sang Alleneste
Gud i Himmerig være Lov Priis for al sin Naade. Nu
tog Degnen Ordet og sang det øvrige af Salmen. Naar dette
var til Ende, saa fremtraadte atter Præsten lige for Alteret og
messede Collecte som hørte til Søndagen. Folket sang lettelig efter Præsten, men sad paa Huj ned i Stolene. Degnen
sang Amen allene, og strax derpaa vende Præsten sig omkring
for Alteret og messede Epistelet. Folket ligeledes, men
stod nu op i Stolene. — Strax derefter begynte Degnen paa den
til Dagen hørrende Høymesse Salme. Naar denne var til Ende,
saa begynte han paa den Salme Nu bede vi den Hellig
Aand. Naar man sang paa det sidste Værs af denne Salme,
gik Præsten op paa Prædikestolen. Efter at have læst Fortalen
og Fadervor læste han E va ngeliummet, og alle Folkene
efter, staaende op i Stolene. Nu giorde han Prædiken. Naar
han nu [til] Slutning læste Fadervor, kom Degnen op til ham
med Tillysningen, f. Ex. sidst eller først Tienneste næste Søndag
bede for syge, lyse til Ægteskab, til Sognestevner o. s. v. Kongl.
Forordninger skulle læses op paa Prædikestolen. Nu giorde han
Velsignelse, og Folket giorde Kors for sig paa Brystet med den
høyere Haand. Nu gik han ned af Prædikestolen. Nu sang man
et Vers som hørte til hver Søndag efter Prædiken. Naar der nu
var Altergang, saa sang man atter et Vers af den Salme
Mit Barn frygt den sande Gud, medens Degnen hang Præ
sten Messensærken og Messenskruen paa. Naar dette var
til Ende, saa vende Præsten sig omkring for Alteret og ned
mod Kirken og talte en religiøs Tale, der begyntes med disse
Ord Paa det kiæreste Christi Venner o. s. v. Nu traadte
alle Communicanterne ud af Stolene, saa mange der kunne
sidde ved Alteret sade sig ned efter at have knælet 3 Gange
derfor. De andre bleve staaende paa Kirke-Gulvet. Naar den
ommelte Tale var til Ende, saa gik alle de staaende ind i Sto
lene som var dem nærmest og satte sig ned. Nu messede
Præsten Fadervor og Indstiftelsens Ord, medens alle i
Kirken sad ned og sang efter. Naar nu dette var til Ende, traadte
alle Communicanterne ud paa Gulvet igien, og nu begynte
Degnen at synge paa den Salme Jesu søde Hukommelse.
Naar den første Dugfuld efter Kirke B et ual et var færdig, efter
at have knælet 3 Gange for Alteret gik ned, kom en anden
Dugfuld og satte sig igien o. s. v., indtil 1ste 2den og 3die Dug-
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fuld havde været oppe, ligesom der var faae eller mange til.
Naar nu dette var til Ende, saa sang man nok et Vers af den
Salme Mit Barn frygt den sande Gud. Derefter messede
Præsten en bestemt Kirkebøn efter Tiennesten og giorde atter
Velsignelse fra Alteret, og nu sang man den til Dagen hør
rende Beslutnings Salme. Naar denne var til Ende, saa satte
alle Folkene sig ned paa Huj i Stolene. Nu kom Degnen og
læste Kirkebønnen og Fadervor. Nu gik alle Fruentimmerne ud
af Kirken, derefter Præsten, og siden alle Mandfolkene. Var der
nu lyst til Sognestevne, saa blev alle Mandfolkene staaende uden
for Kirkedørren, til Degnen kom og læste den op.
Hvad Guds Tiennesten angik om Brudevielse, Barnedaab og
Begravelse, det er allerede afhandlet i de forrige Bøger No. 1. 2.
Mod Enden af det 18de A. H., omtrent 1787, blev en nye
Salme Bog befalet. I denne var ligesom den forrige alle Sønog Hellig Dagene antegnet, saa man kunne see, hvad Salmer
der hørte til Dagen, og var alle Salmerne nummerede, i alt
438. Der var mange som kiøbte sig denne Salme Bog, men
den blev aldrig brugt paa Landet. En Degn tog sig rigtig nok
den Myndighed til Præsten udaspurgt at begynde dermed paa
en efter Forordningen 1ste Avent Søndag, men dette var baade
den første og den sidste Gang. I Kiøbstæderne brugte man den
bestandig.
Men først i det 19de A. H. blev man den nye Salmebog
befalet, kaldet den Evangeliske Salmebog. I denne var
ingen Søn eller Hellig Dage antegnet imellem Salmerne, men
Salme hos Salme og nummeret efter løbende Nummer, ialt
560 Salmer. Disse Salmer var gandske korte, i det høyeste
6—7 Vers, og ligesom Udtog og Forandringer af andre Salme
bøger, især af den forrige Kingo Salmebog, f. Ex. Salmen
Alleneste Gud i Himmerig var i denne Allene Gud i Him
merig, Salmen Nu bede vi den Hellig Aand var Dig
bede vi den Hellig Aand o. s. v. Nogle vilde vide, at endeel
af disse Salmer var forfattet af et Fruentimmer i Kiøbhv.
Disse Salmer var i sig selv frie, fuld af Naade og Forladelse,
men nævnede ikke et Ord om Helvede eller Dievelen.
Om disse Salmebøgers Indførelse i Kirkerne var der megen
Andstød. Præsterne vilde gierne have dem i Gang, maaskee for
Nemheds Skyld. Bønderne vilde helst have de gamle. Bogen
var rigtig nok af Regieringen tilladt at maatte bruges i Kirkerne
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hos Almuen, men ingen tvungen Sag. Præsterne fandt paa een
eller anden List for at faae den indført. Een fik en Birkedom
mer paa sine Sogne Mænd for at indjage dem Skræk at de skulle
tage den. En gik en Søndag op og ned paa Kirkegulvet for
den forsamlede Meenighed og samlede Stemmer Ney eller Ja af
alle i Kirken. Det forstaaer sig selv, at de fleste sagde Ja i hans
Øyne, omendskiønt mangen helst havde sagt Ney. En tredie
tog den nye Salme Bog med paa Prædikestolen hver Søndag
og læste een eller anden Salme for Meenigheden, at de skulle
høre hvor god den var, og fik paa denne Maade sit Sognefolk
til at modtage den.
Men ingen Steder var mere Disput om denne Salme Bogs
Indførelse ind i Gielsted Sogn. Det kom til formelig Trætte
om denne Bog. Mændene og Præsten søgte Biskopen hver paa
sin Hegte, ja endog til Canceliet. Men da Biskopen var at
samme Mening om Salme Bogen som Præsten, saa forstaaer
det sig selv, at Bønderne ingensteds kom dermed. Endelig fik
Præsten endeel af sine Sognemænd til at modtage Bogen, medens
de andre satte sig heftig derimod. Naar Præsten Degnen og
fleere sang de nye Salmer i Kirken, saa medtoge disse den
gamle Salme Bog, og man sang da baade nye og gamle Sal
mer paa engang. Men da Præsten og den største Mengde blev
ved med den nye, saa blev de andre kied deraf. Men der var
nogle som forsværrede aldrig at bruge den nye.
I de Kirker hvor man brugte disse nye Salme Bøger var
opslaaet 3—4 eller 5 sort malede Træe Tavler. Paa disse blev
før Tiennesten Nummerne skrevne med Kride af de Salmer
man skulle synge. Det var megen Umage for Degnene at ud
viske denne Kride hver Søndag og skrive nye Nu mere igien.
En bedre Skik havde man nogle Steder. Man havde smaae sort
mallede Fielle hvorpaa var et hvidt mallet Tal. Disse Fielle
kunne skydes ind i Tavlen. Man havde saa mange saadanne
Fielle, at man kunne udsætte hvad Nummer der forlangtes.
Paa Tavlerne stod med malet Skrift Før Prædiken, Efter
Prædiken. Naar man nu f. Ex. skulle før Prædiken have num
meret No. 40, saa indskiød man en Fiel i Tavlen med et 4 Tal
paa og een med et 0. Og skulle disse Nummere aftages strax
efter Tiennesten. I adskillige Sogne havde man ennu paa denne
Dag den gamle Salme Bog til Brug i Kirken.
Man lagte desaarsag Mærke til, at Dannemark som har
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en Regiering og een Religion havde nu 3 Slags Salme Bøger
til Guds Tiennesten.
anmærkning.
Det er ellers forglemt, at man gik kun til Al
ters 2de Gange om Aaret. Naar man vilde til Alters, saa skulle
man Søndagen før lade sig tegne af Degnen. Tiennestefolk som
kom fra et andet Sogn skulde først fremvise en Skrifte-Seddel
(Skudsmaal) fra den Præst hvis Sogn de kom fra, førrend de
maatte komme til Alters. Og skulle nu alle skriftes først. Dette
Skriftemaal skede almindelig om Løverdag Formidag Kl. 10. I
Midten af det 18de A. H. blev Skriftemaal forhandlet saaledes.
Man sang en Salme, og Degnen oplæste den 51de David
Salme, og det neden for Alteret. Man sang nu atter et Par
Vers. Præsten sadde oppe i en liden indlugt Stoel kaldet Skrifte
stolen. Nu gik 2 til 4 op til ham falt paa Knæe paa nogle for
and staaende Skamler kyssede hver paa sin Haand og rakte
Præsten den, og et af dem oplæste en Bøn kaldet Skriftebønnen.
Naar denne var til Ende, begynte Præsten paa en sagte Tale,
angaaende de var arme Syndere, men at de i Christo skulle
dem forlades, hvis de igien ville forlade afstaae fra det onde og
herefter leve bedre, og at han da paa Guds og sit Embedes
Vegne tilsagde dem Syndernes Forladelse, lagde sin Haand paa
deres Hovede og sagde I Navn Gud Fader Søn og Hellig
Aand. Nu gik disse ned, og kom ligesaa mange igien og ved
blev saaledes, til de vare skriftede allesammen. Eftersom de blev
skriftet, gik de ned i deres Stole satte sig ned og læste en Tak
sigelses Bøn for Afløsningen og Fadervor — listede sig nu ud
af Kirken. Saaledes kunne de første komme hiem, førrend de
sidste blev klar, undtagen naar Præsten bød til Catecisation, saa
skulle Undommen blive tilbage.1) Men da denne Maade at
skrifte paa var saa langsom, saa opfant Præsterne at skrifte dein
lige for Alteret og tog saa mange op ad Gangen som der kunne
sidde omkring det. Jeg har og seet en Præst, der gik neden for
Chor Dørren og skriftede dem allesammen som de sade i Stolene,
men efter denne Tale gik alle op til Alteret, og Præsten lagde
Haand paa deres Hoved. Og skulle nu alle om anden Dagen
gaae fastendes til Alters. — Det forstaaer sig selv, at Communnicanterne havde deres beste Klæder paa. Mandfolkene havde
fornemmelig en blaae Kiol paa. Konerne havde sort Trøye og
x) Tilføjelse i Marginen: Han catecherede og stundom førend Tiennesten.
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Skiørt hvidt Forklæde og Halsklæde en sort Lue med hvide Baand’
Pigerne havde samme Dragt undtagen en coleuret Lue med
co 1 eur te Baand. Under Prædiken gik Degnen omkring med Tav
len, at enhver som gik til Alters skulle give 1 eller fleere Skili.
deri ligesom de selv ville til Beste for de fattige. — Paa de 3 store
Høytids Dage giorde Præsten fuld Messe. Det var han mes
sede Evangelium met for Alteret og begynte strax paa den
Salme Vi troe allesammen paa en Gud. Nu tog Degnen
Ordet, Himmels Skaber og Jordens. — Efter Prædiken gik alle
i Kirken, først Mandfolkene og siden Fruentimmerne, op at offre
Præsten og Degnen nogle Penge, ligesom de selv ville. Sidst i
det 18de A. H. otfrede Gaardmændene for de meste for sig og
Konen 2 å 3 Mk. og Degnen halv saa meget, en Tienneste Karl
10 å 12 Sk. og Degnen halv saa meget, en Tienneste Pige 8 Sk.
og Degnen halv saa meget. Ved denne Offergang stod Præsten
i al sin Prydelse ligesom naar han ved Altergang berettede
Folk med Kiolen Krave Messensærken og Messenskruen paa.
Sidst i det 18de A. H. var sommestæder den Skik paa de 3
store Høytids Dage, at der skulle prædikes til Aftensang.
Denne Tienneste skulle Degnene i Almindelighed forrette. — Paa
Juule Dag skeede denne Prædiken gierne ved Lys. Naar der
nu var (som sielden er at see i Landsbyekirkerne) en Lyssekronne, saa var denne overalt behængt med Lys, desforuden
havde Degnen et Lys for sig, naar han stod oppe paa Prædike
stolen. — Alle dem som kom til Kirken maatte selv medbringe
sig Lys, naar det var deres Agt at ville læse og synge med de
andre. Men disse Kirkegiængere var for det meste Børn, unge
Piger og Selier, der kom maaskee meere for Nysgierrighed en
for at zire Guds Huus. — Paa de andre store Højtider Paaske
og Pintse Dag havde man ingen Lys nødig til Aftensang, og
veed ieg ret, saa var disse Aftensange paa Landet allevegne af
lagt først i det 19de A. H.
Til Paaske og Pintse Dag havde Folk megen Umage med
at opgiøre Gravene i deres Leyeste, strøede Sand og satte Blom
ster og Buxbom derpaa for bestandig at vedligeholde Mindet om
deres afdøde Venner. Sommestæder i Nærheden af Skovene var
og den Skik paa Pintse Dagen at maye Kirken. Det var at
besætte den over alt inden i med grønne Bøgegreene.
Paa Nyt-Aars Dag skulle man ligeledes under Prædiken give
i Tavlen som blev ombaaren til Beste for Opfostrings-Huuset i
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Kiøbenhavn. Og efter Prædiken, medens han ennu stod paa
Stolen, læste Præsten og Menigheden en lang Bøn (Menigheden
sad ned paa Huj) kaldet Nyt Aars Dags Bøn, tillige oplæste
Præsten, hvor mange der var født og døde i det forgangne Aar.
Hver Onsdag i Fasten havde man ligeledes Prædiken. I
Kingo Psalme Bøger havde man dertil apparte Salmer,
Passion Salmer kaldet, som aldrig blev siunget uden i Fasten.
De gik allesammen med een Tone langsom skiøn og harmo
nisk. Og læstes fra Prædikestolen hver Gang et Stykke af Li
delsens Historie. Saaledes var Lidelsens Historie indeelt i 6 til
7 Afdeelinger, og Prædiken handlede gierne om dette Stykke
man læste af Historien. Til Beslutning sang man den skiønne
Salme Jesu dine dybe Vunder. Paa Langfredag skulle den
heele Lidelses Historie oplæses fra Prædikestolen, og maatte in
gen Orgelværk gaae i Fasten.
Paa 4de Fredag efter Paasken eller den saakalle Store Bede
Dag eller Faste Bede Dag blev ogsaa fra Prædikestolen læst en
lang Bøn som man kalte Bønnen paa den almindelig Bede
Dag. Og medens man endnu i det 18de A. H. havde Kingo
Salme Bog, var et langt Stykke for i Salmebogen, kaldet
Litaniet, dette skulle Degnen sidendes paa sine Knæe for Al
teret synge tidlige med Menigheden der sad ned i Stolene.
Dette Li ta ni e var ret skiønt, hvori man frabad sig alt det
onde, der næsten kunde hændes Mennesket. Men i den nye
Salme Bog var Litaniet aflagt. Man talte rigtig nok om, at
paa denne Dag skulle alle faste, men jeg saae aldrig nogen der
brugte denne Skik.
Naar det meste Korn i Foraaret var saaet, fik man en Præ
diken kaldet Sæde-Prædiken. Dette skeede mest paa en Onsdag.
Dertil valgte man Salmer og Prædiken der handlede om, at
man bad Gud om at lade den lagte Sæd faae god Fremgang
blive frugtbar samt væde Jorden med Regn o. s. v. Paa Alle
Helgens Dag skulle Tavlen ombæres i Kirken til Fordeel for
de tyrkiske Fanger (dem som var fanget i Tyrkiet).
Naar en Præst blev forflyttet til et andet Sogn, saa giorde
han en Prædiken (den sidste Prædiken), kaldet Afskeeds Prædiken,
og denne var gierne grundig; ligesaa giorde den nye ankomne
Præst en Prædiken, kaldet Ingangs Prædiken, denne lagte man
ogsaa Mærke til. Paa een af de første Søndage denne nye an
komne Præst prædikede, forlangte han gierne fra Prædikestolen,
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at Menigheden paa næste Søndag vilde offre ham til Hielp til
en Kiole.
Ennu er at tilføye ved Guds Tienneste, at sidst i det 18de
A. H. da de gamle Præster fleere Gange i Prædiken capitelfestede deres Ord og henviste til Bibelen, men de yngre
Præster som kom efter dem brugte slet ikke denne Skik. Og
Præsterne, naar de kom noget hen i Prædiken, partede Prædi
ken med et Værs af en Salme, almindelig med disse 2de Værs
O søde Jesu lad din Aand min Gierning hellig giøre
og ved din egen Al magts Haand min Afmagt Hielp
tilføre, saa skal min Gierning priselig ved digallene
blive, og du af Naade Himmerig mig skienke skal
og give.
Somme Præster der havde 2de Kirke Sogner [havde] den Skik
at catechicere for Ungdommen hveranden Søndag, til sidst
Tienneste, stundom og ved Skriftemaal. Og dette var ret skiønt
at høre paa, dog Undommen var ikke meget for denne Examen.
Hvad egentlig den almindelig Gudsfrygt angaaer, da troede
den største Deel af Almuen, naar man kun vogtede sig for de
groveste Synder saasom Hor, Mor, Tyverie eller bande al for
meget, og naar man kun gik flittig til Kirken1), saa fik man
nok med Guds Hielp Naade, ingen kunde være englereen, og at
Gud ikke fordrer meere af Mennesket som han har betroet dem,
mangen støttende sig til Røverens Ord paa Korset og det ham
derpaa tilsagde Himmerig, skiønt Frelseren i Evangelium met
paalægger os noget meere. Var der ellers nogle som i Selskab
ville lade sig forlyde med Gudsfrygt, denne blev til Nar. — I saa
Henseende maatte enhver have sin Gudfrygtighed ved sig selv.
Dog saa meget var det, at Forældrene i Almindelighed bar
Omhyggelighed for at lære deres Børn Fadervor Aften og Mor
genbøn, hvor mange Guder der var, hvor mange Persohner i
Guddommen, hvem der har skabt dem gienløst dem og helliggiort dem. Paa disse Spørsmaale kunne Børnene snart lære at
opregne som en Remse uden at vide mindste Grund dertil.
Mod Enden af det 18de A. H. var det en almindelig Skik, at
Børnene skulle læse til og fra Bords, men først i det 19de A. H.
var denne Skik meget aflagt. Paa de lange Vinter Aftener holte
og Bønderne i fælleds med deres Huusgesinde Aftenbøn, man
i) Tilføjelse i Marginen: En god Christen maatte nemlig gaae til
Kirken i det mindste hveranden Søndag.
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læste først Aftenbønnen i Salme-Bogen og læste nogle Udenadsbønner Fadervor Herrens Velsignelse og sang derpaa
en Salme. Man havde og den Skik, at naar man kom til Bords,
tog Mandfolkene Huen af en liden Stund og var tause, skulle
være saa meget som læse. Ligedan bar man sig ad, naar man
havde faaet Mad, skulle være saa meget som at læse. Men des
være, det var meere en Ceremonie en at læse.
Hos Præster og Forpagterne skulle Avlskarlene holde Bøn.
Nogle Forpagtere der havde mange Folk holte den Skik, at en
Sparebøsse hang over Bordet, og hvem af Folkene der om Af
tenen efter at have faaet Nader forlod Bordet, førend der var
holdet Bøn, skulle give 1 Skili. i ermelte Sparebøsse.
Naar Bønderne kom sammen f. Ex. til Brylluper eller Be
gravelser, naar Maden var forbie, sang man et Pr Værs af en
Salme, og Degnen giorde en Bordtale. — Ligeledes naar Bøn
derne kom sammen i deres eget Laug og der holtes Lyd, saa
sang man ligeledes en Salme, og den ældste Mand der holte
Lyden giorde en liden Tale hvoriblandt falt og nogle andæg
tige Ord.
Om Aften og Morgenen, naar man hørte Kirke-Klokken,
lettede de andægtigste ved deres Hat eller Lue, og Fruentim
merne knælede og nævnede Jesu Navn. Denne Morgen og Af
tenringen skulle betyde saameget som Erindring om Tiden dens
Flygtighed og at vi er dødelig.
Der var adskillige Bønderfolk her i Landet som havde Til
hang med Brødre Menigheden i Christians felt og deres Reli
gion der og vel vare Christen evangelisk, men i mange Hense
ender afveeg fra vores Kirke Ceremonie. Disse omtalte af
Christians felternes Tilhængere havde til en ufravigelig Regel,
man skulle aldrig høre de bandede, læsede sang meget og gik
flittig til Kirken. Men man beskylte dem for Gierrighed frem for
andre. Der var adskillige Sogner som Tom mer up Fle miøse
Sønderbye og Asperup hvor der iblandt var nogle som
havde Hang til ovenmelte fremmede Troe. De giorde stundom
samlede Reyser over til Christiansfelt, især til Paaske Høytid.
Stundom havde de indbyrdes Forsamling i en Mands Huus af
samme Troe for ligesom at holde Gudstienneste med Sang Bøn
og Guds Paakaldelse. Der fortælles at engang i Sønderbye i
en vis Gaard var en saadan Forsamling i samme Hensigt. Dette
spurgte Præsten, en gammel Mand der var en Hader af denne
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S eet. Han søgde derom. Da de fornam hans Komme, søgde de
alle op i Ovnen, men han ledte dem op holdte en haard Tale til
dem og fordømte dem alle.
NOTER. Foranstaaende er Afsnittet »Gudstieneste Gudsfrygt«, der
findes S. 13—41 i Hæftet »Skik og Sæder No. 7«. Dette Hæfte har til
Særtitel »Skik og Sæder hos Bønderne sidst i det 18de og først i det
19de Aarhundrede. Fortsættelse [af] Om Selskabeligheder og Laugsskikke
hos Bønderne, see No. 6«. Hæftet er sluttet 2. Febr. 1815. (Jvfr. FHj VII139 f.)
taakke (S. 119) d. e. tokke, inddele efter Overenskomst. — Kl eb er
(S. 119) d. e. Klæbber, Knebel. — Messen skru (S. 120, 124) d. e. Messe
skrud, her Messehagel. — Dugfuld (S. 120) d. e. det Antal Altergæster,
der er Plads til paa Knæfaldet. — Hegte (S. 122) d. e. Hægte, her Grund
lag ell. Hensigt — S elle (S. 124) d. e. stor Dreng. — zire (S. 124) d. e.
pryde. — Leyeste (S. 124) d. e. Lejested, Gravplads. — par te (S. 126)
d. e. dele. — Huusgesinde (S. 126) d. e. Husstand.
H. G. F.

GAMLE SANDSAGER
BYREMSE FRA SKAMBY TORUP OMKRING 1850

Der rendte en Mus
fra Hjulmandens Hus
ned i Kristen Knudsens Pus.
»Hun render datte i mine Slæber?«
sagde Jørgen Væver.
»Hun er køn«,
sagde Hans Olsen til sin Søn.
»Hun er ilde faren«,
sagde Rasmus Lavsens Maren.
»Hun skulde fanges«,
sagde Hans Andersens Anders.
»Se, hvor hun kan hale«,
sagde Kristen Jakobs Kale.
»Vi maa heller slaa hende ned«,
sagde Rasmus Smed.

»Tøv, til det daves«,
sagde Jørgen Lavsens Lavs.
»Put hende i Kassen«,
sagde Rasmus Knud Madsen.
»Tag hende i Kabudsen«,
sagde Jørgen Knudsen.
»Hun rendte forbi os, den Mus«,
sagde Folkene i det røde Hus.
Hun rendte ind paa Klavsens Læer
og bed deres Væder.
»Det er et farligt Skidt«,
sagde Hans Smidt.
Saa raabte Klavsens Kok:
»Det er nok.«

Meddelt af Fru Karen Sofie Petersen. Stensby, 1927. — Pus d. e. Pyt, Pøl. —
Læer d. e. to ell. flere Aar gi. Græsmark. — Kl av.sen var Proprietæren paa Mari en dal.

H. G. Frydendahl.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af >Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
1 GVMMEHUP
er daglig aaben fra Kl. 10—7.
Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

G rindsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
Program sendes.
Jens Futtrup.

FYNSK HJEMSTAVN 1928-1934
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931—32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—34 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—34 samlet for 22 Kr.
Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang............................. med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00,
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1934), kan ikke faas særskilt.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene. =====
De første Aargange kan endnu faas hos Ud
giveren, Krarup pr. Espe. =====================

Averter i Fynsk Hjemstavn!

Andelsbanken
A. m. b. A.

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon >Sydfyen<, Odense

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 82 Kr.
>1 de Udklip, der findes paa Omslaget, staar der gentange Gange, at
man under Læsningen fyldes af Taknemmelighed mod Forfatterinden.
Og dette er sandt. I et trofast Sind har hun opbevaret Minderne fra Barndomsaarene, — og naar hun fortæller om de gamle Skikke og gengiver den
specielt nord fynske Dialekt, har man stadig Indtryk af, at et Par kloge, vaagne
og mildt forstaaende Øjne følger de Gamles Færd.«
Folkelæsning.
»Denne fortræffelige Bog har i Virkeligheden Bud til alle Hjem i hele
Landet, hvor der blot findes en Smule vaagen Sans og historisk Interesse.«
Fyens Stiftstidende.
»Endvidere er »Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« i bedste Forstand en
Folkebog, som ikke burde savnes i nogen Bogsamling.«
Kristeligt Dagblad.
»»Nordfynsk Bondeliv« er selvskrevet til Folke- og Sognebogsamlinger.
Men enhver Lærer og Lærerinde bør eje disse Bøger, som man atter og atter
kan tage frem af sin Boghylde og glædes og beriges ved.«
Folkeskolen.

I Kommission hos
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag - København.

Axel Lange;

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. — Pris 3 Kr.
»Botanisk Gartner Axel Lange har samlet sine Artikler fra Fynsk Hjem
stavn om fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter i et smukt udstyret
Værk, hvori der i Form af Leksikonsartikler er givet en botanisk, sproglig og
folkloristisk Skildring af vel omtrent alle på Fyn kendte Planter fra Akande
til Ært. Flere af Artiklerne er temmelig udførlige, og man får mange Ting
at vide om Planternes Betydning for Landbefolkningen forhen. Bogen er for
synet med gode Registre.«
August F. Schmidt i »Fortid og Nutid.«
Bogen faas fra Fynsk Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe, og
sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa Postkonto 6766.

Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.
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Indbold: K. flskhoim: fra flrmodtil Delstand paalpe. — fl. Jensen: flf Rna?gpestens
historic paa Destfpn. — Olaf SRou: Destfpns hiemstannsforening 1931-35. —_€uald
Tang Kristensen: flf Dedel Simonsens Optegnelfer fra Spenftekrigen.

9. hatfte.

September 1935.

8. flargang.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet og i Boghandelen for
1 Kr. 50 Øre fjerdingaarlig og frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre (i
Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagæl
dende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaar, saafremt Oplaget til
lader det. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt
fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det til
sendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766. — Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksem
plar, bedes man paatale det hos Postvæsenet.

Følgende gamle Hæfter af FHj. købes tilbage:
Februar, April, Maj, Oktober og November 1931; Januar, Marts, Maj, Juni
og Oktober 1932.
De Holdere, der kunde tænke sig at sælge disse Hæfter eller nogle af
dem for 50 Øre (Februar 1931 for 1 Kr.) pr. Stk., bedes sende dem til Fynsk
Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe. (Som Tryksag kan der sendes
1 Hæfte for 5 Øre, 2—5 Hæfter for 10 Øre. Husk at skrive Afsenderens Adresse
paa Konvolutten). Betalingen skal da omgaaende blive sendt.

NYE BØGER OG HÆFTER

H. H. Fussing: Drengen, Djævelen og Digteren.
Odense Katedralskoles Indbydelsesskrift 1935.

K. Groth: Cidaria (Larentia) truncata Hufn. und
citrata L. (immanata Hw.). Ekstrahæfte af
Flora og Fauna.
Johannes Evald Tang Kristensen: Rasmus Kruse
Lassen. VejleAmts Folkeblads Kronik 1SA1935.

Jørgen Olrik: Dansk Folkemuseum 1885—1935.
Særtryk af Tilskuerens Augusthæfte 1935.
Flora og Fauna.

1935, 3. Hæfte.

Turisten. August 1935.

Støt Fynsk Hjemstavn
ved at virke for dets Udbredelse.

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 9. Hæfte. September 1935.

Frode Lund: Fra Lyø By.

FRA ARMOD TIL VELSTAND PAA LYØ
VED R. A S K H O L M

Jordudskiftningen var Fattigdommen stor blandt Land
almuen, og kun ganske faa kunde skrive deres Navn. Dette
faar man et stærkt Indtryk af ved at gennemse de gamle Skifte
retspapirer fra omkring 1800. Møbler og Husgeraad i Nutids
Forstand fandtes ikke.
Efter et Dødsfald paa Lyø 1801 foretoges Skifte. Dokumentet
ser saaledes ud:
ør

F

»Anno 1801 den 14de April, Indfandt Den høye Skifteforvalters
Fuldmægtig sig fra Holstenshuus, I Dag med tiltagen 2de Mænd, Navnlig
Sognefoged Rasmus Madsen paa Lyøe og Lars Henriksen Væver af
Diernisse . . . Gaard paa bemeldte Lyøe, At Registere og Vurdere, Alt
hvis ved Dødens Afgangen Rasmus Clausen sig efterladt haver, til paa
følgende Skifte og Deeling, imellem Enken Maren Knudsdatter paa den
enne og den Salig Afdødes efterladte Børn som ere, 1) Een Søn Claus
Rasmussen, som selv var tilstæde, 2) Een Do Lars Rasmussen 3) Een
Do Niels Rasmussen 4) Een D° Peder Rasmussen, de 3de sistnævnte
Sønner, ere Alle udkommanderet til Hans Mayestæts Kongens Tieneste
paa nærværende Tiid som alle ere Myndige 5) Een Datter Karen Rasmus
Datter Gift med Huusmand Rasmus Clausen paa bemelte Lyøe, som paa
hendes Vegne var mødt og 6) Een Ditto Marie Rasmus Datter 29 Aar
Gammel, paa hendes Vegne var mødt Gaardmand Anders Andersen som
Tilsynsværge paa den anden Side. Ved Forretningen var tilstæde Hustru
med Laugværge Gaardmand Jørgen Rasmussen paa Øen, og Gaardmand
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Christen Rasmussen ibidm som Tilsyns Værge paa de 3de Fraværende
Sønners Vegne. — Og er som . . . Alle Foreskrevnes Tilstædeværelse
Passeret som følger.
Regestering og Vurdering.
I den Lillestue
1 Fyrrebord med skab under...............................
» Rd. 1 Mark 4 Skil.
2 Stkr. Fyrbænke.......................................................
> — > —
2 —
2 — Simestole å 3 Sk...........................................
» — » —
6 _
1 Spinderok..................................................................
> — 2 —
> —
3 Stkr. . . . Hylle Fielle..........................................
> - » —
6 6 — Siebøtter.........................................................
> — i _
g _
1 Puuster.....................................................................
» _
» __ 12 _
1 Jern Geving i Kakkelovnen.................................
> — 1 —
2 —
1 Jern Ildskuffe..........................................................
> __ » __
2 _
1 Jern.........................................................................
> _ » _ 10 _
1 Sæt sengestæd.......................................................
» — > _
2 —
Derudi
1 Hvid Linnet underdyne......................................
1 — » —
» —
1 Grønstribet do.........................................................
1 —
1 _
> _
1 do. Hoved Pude......................................................
» — 3 —
ø _
2 Stk. Hoved Puder med Vaar...............................
» — 1 — 12 1 Sort og rødstribet Overdyne.............................
1 — 2 —
» —
1 par Blaarlærrets Lagen ......................................
» — 3 —
» —
1 Jern Gryde...............................................................
»
3 _
> _
I den Øverstestue
1 Langt Ege Bord......................................................
1 — > __
g _
1 Fyr Bænk.................................................................
> — > _
4 __
1 Malkebøtte...............................................................
> — » — 6 _
1 Tienræk...................................................................
» — » — 12 —
Derpaa
15 Stkr. ... Tallerkener..............................................
> — 1 _ 14 _
1 Ege Skrind...............................................................
» — 1 —
» _
Derudi
3 Stkr. Hørlærrets Skiorter....................................
1 — > —
> —
3 — Braaget Kram Huer....................................
» — » — 10 —
1 gi. Kapusse...............................................................
» — > —
4 —
1 - Brun Kofte..........................................................
> — 1 —
> _
1 par Blaae Vadmels Buxer..................................
» — » — 12 —
4 Stkr. Hue klæde å 4 Sk........................................
> — 1 —
» —
3 par Hvide uldstrømper........................................
» — 2 —
8 —
1 Pels............................................................................
> _ 2 —
> —
1 par Hørlærrets Buxer..........................................
> — > —
4 —
1 Blaastribet Værgarns Brystdug.........................
> — 1 — 8 _
I Pigens Kammer
1 Sænge Fiell.............................................................
1 — > _
2 —
Derudi
1 Hvid Linnet Underdyne......................................
1 — » —
> __
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Blaastribet Hoveddyne ........................................
Hoved Pude med Vaar........................................
Hvid ulden Overdyne..........................................
par Blaalærrets Lagen..........................................
I Ølkælderen
1 Auvlang Salteballie................................................
1 Vøyer Kurv og..............................
1 Flødebøtte og 1 Malkebøtte...............................
6 Stkr. Siebøtter.......................................................
1 01 Lægi og enTragt..............................................
1 Spinde Rok.............................................................
1 Gammel Bænk.......................................................
Een Kobber Kiedel paa L« tønde Rum.............
1 Halv Øltønde.........................................................
2 Stkr. Halv do. å 2 Mk............................................
3 Stkr. 01 Fierdinger................................................
I Brøkker Huuset
1 Gaasebænk...............................................................
1 lern Gryde...............................................................
4 Stkr. Meel Sække....................................................
2 — Sække Bænke................................................
1 Haand Qværn.........................................................
1 Dejntrug...................................................................
tou Vandspande a 8 Sk............................................
1 Kierne.......................................................................
2 Stkr. Gravespader..................................................
I Karlekammeret
1 Sætte Sængestæd....................................................
Derudi
1 Hvidt Linnet Vaar..................................................
1 Hvid Blaastribet under Dyne.............................
1 do. Hoveddyne.......................................................
1 do. Hovedpude med hvidt Vaar.........................
1 par Blaalærrets Lagen..........................................
Fiire par Blaalærrets Lagen..................................
Paa Loftet
5 Stkr. Aaben standtønder.....................................
2 -- 01 Fierdinger..............................................
10 — Kornsække..................................................
5 — Korn Sold....................................................
2 Stkr. Aale Russer..................................................
I Loen
1 Skære Kiste med Kniv........................................
3 Stkr. Fortiv.............................................................
1 Døfte trug...............................................................
1 01 Kar....................................................................
1 Hjulbør og 1Svinetrug........................................
1
1
1
1

>
»
2
»

Rd.
—
—
—

»
>
»
»
»
»
»
6
»
»
»

— 2
— »
— »
— 1
— »
— 1
— »
— »
— 3
— 4
— 3

—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—

>
io
10
8
12
12
4
>
»
»
>

—
—
—■
_
—
—
—
—
—
_.
—

»
»
»
»

—
—
—
—

»
4
4
»

—
—
—
—

8
»
»
8

—
_
—
—

» —

5

—

» _

> Mark 12 Skil.
1 _
4 _
> —
> —
2 —
> —

» - 1
» — 1
» — 1
» — 2

—
» _
—
» —
— 10 —
—
4 —

» —

—

»

4 —

»
3
»
2
»
1

—
—
—
—
—
—

4 —
» —
2 —
3 —
1 —
3 —

>
>
8
»
8
»

—
—
—
—
—
—

»
>
1
>
2

—
—
—
—
—

1
2
1
2
3

—
—
—
—
—

4
>
8
8
>

—
—
—
—
—

>
»
>
>
>

—
—
—
—

3
1
1
3
1

—
—
—
—

8
8
>
4
12

—
—
—
—
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1 Lyster.......................................................................
4 Stkr. Mængeballer................................................
1 Slibesten med lern Axel....................................
I Roehuset
1 Sorthielmet Roe 7 Aar........................................
4 - ........................................
1
do.
1 Sortspietet
6 - ........................................
4 — ........................................
1 Graae do.
1 Rødblæsset 2 Aars Qvie......................................
1 Graaehielmet Aarings do......................................
1 Sort.... Aaring Qvie............................................
Faarene
13 Stkr. F'aar og 1 Væder
Svin
1 Aarings Svin...........................................................
Giæs
2 Stkr. Giæs og 1 Gasse med deres Grøde........
Besætningen
1 Mørkebrun Hest.................................... 30 Rd.
1
- ...................................... 28 —
1
24 —
1
- ...................................... 20 2 Stkr. Avls Vogne med Behov............. 12 —
1 Jern Plov med Tilbehov.....................
2 —
2 Stkr. Jernharver....................................
2 —
118 Rd.

> Rd. > Mark 8 Skil.
> — > - 12 > — 1 _ 8 —

11
12
12
9
8
2
2
14

4

1

12 —

>

120 Rd. 1 Mark 2 Skil.

Videre forefandtes ikke, Ligesom Enken med Arvtager Laugværge,
og de tilstædeværende Arvinger Erklærede paa Tilspørgsel, At ... og
mere ellers videre var Bevidst som kunde komme denne Stervboe til
Indtægt og Fordel, end hvis her foran er Regesteret og vurderet.
Stervboets Middel Beløb sig til 120 Rd. 1 M. 2 Sk.
Enken Erklærede ikke at være noget bortskyldig til noget Menneske.
Hvorefter Skiftet ej viidere for i Dag var at Forrette saa blev samme
udsat til viidere Igien at foretages paa Baroniet Holstenshuuses Skriver
stue til endelig slutning. Skiftets Vedkommende, derom af Den Høje
skiftr. Forretnings Fuldmægtig lovlig skal blive Indkaldet naar samme
Igien skal tages under Behandling.
Saaledes Passeret med Hænders underskrift, Actum ut supra.
Paa den Hqje Skifteforvalters Vegne.
A. Hansen.
Enken.
Maren M. R. D. Rnuds Datter.
Som Laugværge.
Iørgen I. R. S. Ras:sen.
Arvingerne.
Claus C. R. S. Rasmussen.
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Som Værge for de Fraværende Arvinger. Hans Christian H. C. R. S.
Rasmussen.
Paa den u-myndige Datters Vegne. Anders A. A. S. Andersen.
Paa Hustruens Vegne. Rasmus R. C. S. Clausen.
Som Vidner er Overværende.
Rasmus Madsen.
Lars Henriksen.
Anno 1801 den 22<k> May, Blev Skiftet efter Rasmus Clausen Gaard
mand paa Lyøe. Foretaget paa Baroniet Holstenshuuses Skriverstue
hvorved mødte Enkens Laugværge Jørgen Rasmussen Gaardmand paa
Lyøe, og paa den u-myndige Datters Vegne Gaardmand Anders Andersen
ibidm. som Værge. Ligeledes Var tilstæde den ælste Søn Claus Rasmussen
paa Egne og hans øvrige Medarvingers Vegne. Hele Boens Indtægt er
120 Rd. 1 Mark 2 Skiil.
Derimod er udgiften:
1) Den Afdødes Begravelse, som paastod udlagt med 10 Rd. 2) Hæn
derligt derimod 10 Rd. 3) Dette Skiftes Bekostning a) Stemplet Papir
1 Rd. b) Skifteforvalterens Sallara 1 Rd. c) For Skiftebeviset udfærdigelse
2 Rd. 3 Mk. d) Sognefogden 3 Mk. e) Vurderingsmændene 1 Rd. ialt 26 Rd.
Udgiften draget fra Indtægten bliver Igien 94 Rd. 1 Mk. 2 Sk. Deraf
tilkommer i følge den Allernaadigste Forordning af 13. Jann. 1792 1 Mk.
15 Sk. Igien til Skifte og Deling 93 Rd. 5 Mk 3 Sk.
Deraf tilfalder Enken det halve 46 Rd. 5 M. 9V2 Sk. Den øvrige
Halve i Bon med 46 Rd. 5 M. 91/2 Sk. som deles i Følge Loven og
tilfalder da:
1 Claus Rasmussen en Broders Lod..................... 9 Rd. 2 Mark 5 Skil.
2 Lars Rasmussen Ligeledes.................................... 9 — 2—5
—
3 Niels Rasmussen Ligeledes.................................. 9 — 2 — 5
—
4 Peder Rasmussen Ligeledes................................ 9 — 2 — 5
—
5 Karen Rasmus Datter............................................ 4 — 4 — 2^4 —
6 Anne Marie Rasmus Datter.................................. 4 — 4 -- 2l/4 —
Som udgjør Ovennævnte Summen....................... 46 Rd. 5 Mk. 9i/2 Sk.
Hvilken Arv de samtligen tager hos deres Moder, og derefter gives dem
Udlæg i den Registrerede og Vurderede Boe i følge Loven. Betræffende
den u-myndiges Arv, da bliver det Værgen Anders Andersen Sag saaledes som hånd vil forsvare at sørge for, at den kommer hende til
Nytte og Gavn. — Saaledes er Skiftet sluttet. Ald Venlighed og Eenighed
Imellem Dem. Og skulde imod Forventning nogen Gæld og ... da
Frieholdes Enken og Arvingerne nu og i Fremtiden Skifteforvalteren
for Ald Krav og Ansvar. Actum ut supra.
Paa den høje Skifteforvalters Vegne.
A. Hansen.
[Derefter følger alle Navne som før]
ratificeres af
D. Holsten.«

Af Avlsredskaber var der næsten ingen, og disse samt He
stene tilhørte Lensherren. Kun den øvrige Del af Besætningen samt
Bohavet var Ejendom, og den yderste Fattigdom præger det hele.
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Efter Jorddelingen 1805 fik hver sit at arbejde med, og da
Krisen var overstaaet omkring 1825—30, begyndte bedre Tider
at oprinde. Mange ombyggede deres Gaarde, og nu blev der
gode Stuehuse. Himmelsengene med de mange Dyner er fra
denne Tid, og Chatollerne med de mange Skuffer med »Liggehentøj« holdt deres Indtog. En Kone har omkring 1840 — 50
moret sig med at nedskrive, hvad hun havde samlet. Doku
mentet ser saaledes ud:
»Her staar vad der e I et vær møbbel — I den Nørre Seng der er
10 Dynner og 5 Puer med Vor og 3 Larn og Sallen r og omhæng — I
den søndre Seng der er 4 Dynner og En Lang Hove-pude 5 andre Puder
med vor og 3 Larn og et Sallen og Et om heng og 2 vukke Dynner.
I den Kiste som star R M S Paa der er 6 Larn og 15 Skurter og Et
Gynne Vor og 2 Lange Pue Vor noget graa Vollem og minne Søndas
Klæder og nolie nattrøier med mere — 1 den Kiste staar CAD Paa
der er 14 Kolier til Fruentemmer og 7 kloker som er byl og Trøier i
13 forklæder og nolie trøier og 14 Allen lært og Vergen Et hanklæde
3 Par handsker En spansel.
Et klædeskav der er 5 Kolier til Manfolk og 3 Koiler til Fruen
temmer og 3 til bør og i skufferne der er kraver og tørreklæder.
I det Skatol der er 18 Sølskede og bostelen der er 3 skuffer med
tørklæder i op sattet oven ove 4 den er i den første lys og mere i den
anden der er den lille Marens klæder i den 3 er En Trøie og tu par
Buzzer og tu luer tu par husser og et stykke Blaa Vollem i den næsunste der er 12 Veste og 4 stykker Vergen.
Den Førdrakiste der er I den øverste skuffe en hel Del Ban og hetter
Dusker og tørklæder i den anden er der Et omheng til en Seng og en
30 tørklæder og saa mange hetter og noget mere — I den 3 skuffe der
er 14 Laren og Et Vukke Lar og 20 forklæder — I den 4 skuffe der er
16 Laren og 5 Duge og Et Sallen og 2 blaanyller I den 5 skuffe der
4 Hanklæder 30 Puevor og 2 Laren 6 Særke 13 opier Et Vukke Laren
og en Gurde skurte2) som er i et forklæde.
I Karlenes Seng der er 2 Dynner og 2 Lar 2 puer En lang Hove
Pude og En Pude tu Lar, og I Piens Sæng der er 2 Dynner 2 Larn Et
pue og En Lan Hove Pude I den Sæng der er i den lille Stuen 8
Dynner og 2 Larn En Lan Hove Pude og Et Puge I det Kledeskav der
er af Ei der er all dig linne klæder Vi bruger Aaret om der hør til det
34 Lar 20 Puvor 17 skurder 4 særke 10 Par budser og 3 hatte 3 kasketter
2 stykker Lært 8 Duge 12 hanklæder.«

Fremgangen i økonomisk Henseende er umiskendelig efter
disse to Dokumenter at dømme.

!) Sallen d. e. Dække, her Sengetæppe.
Jordeskjorte, Ligskjorte.

2) Gurde skurte d. e. vist
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AF KVÆGPESTENS HISTORIE PAA VESTFYN
AF LÆRER A.JENSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER
ved

Sophie Lørup f. Jensen

Indberetning af Grev Ranzau, Br ah esborg, begyndte
Kvægpesten paa Maegaard, Vigslev Sogn, hvor den udbrød
Natten mellem d. 14. og 15. November 1745, efter at Kvæget var
indbundet. Provst Zeuthen, der var Præst i S kam by fra 1743
til 1791 og har ydet værdifuldt Bidrag til Kvægpestens Historie,
anfører derimod, at de første Tilfælde viste sig paa Brahetrolleborg, hvorfra Sygdommen udbredte sig over hele Landet
og vedvarede af og til i 3 Aar. Der synes da at have været
nogle Aar, hvor den i alt Fald her paa Fyn ikke har vist sig
saa ødelæggende. Men 1762 optraadte den atter med storVoldsomhed baade paa Fyn og paa Sjælland og skal denne Gang have
grasseret stærkere end første Gang. Aaret efter rasede den alter
med stor Voldsomhed, denne Gang især i J y 11 a n d. I Juni 1765
viste den sig atter paa Fy n, især i Ba ag H erred. 1770 strakte
den sig over hele Landet. 1771 begyndte den paa Assen segnen, men det vides ikke, om den fik stor Udbredelse dette
Aar. Det følgende Aar, 1772, mistede Præsten i Sønderby,
Hr. Wederkinch, 8 å 9 Stkr. Hornkvæg, men, som det derefter
hedder i Meddelelsen i »Fyens Stiftstidende«, hvorfra jeg har
denne Oplysning, har der »Gud være lovet intet videre været
fornummet til Kvægsygen hos nogen af de andre der i Byen
hverken paa den Tid ej heller siden«. I November 1777 begyndte
Sygen at ytre sig i Lolland og Falster, og i December paa
nogle af Smaaøerne Syd for Fyn, men den synes ikke at have
udbredt sig til Fyn.
Som Kendetegn paa Sygdommen angiver Grev Ranzau i
samme Indberetning som tidligere anført: »Leveren fuld af Bylder,
de smaa Tarme influerede. Saasnart som Kvæget er sygt, giver
det en hæslig Stank fra sig, hænger med Hovedet og æder ikke,
hvorpaa følger Durkløb, som gør Ende paa Livet.« — Andre
Kendetegn var Hoste, røde rindende Øjne, Udflod af Slim fra
Næseborene, Stønnen, Hede over Krydset, kolde Horn og Øren,
formentlig mod Slutning af Sygdommen undertiden »Bindsel« —
de angrebne Høveder taalte ikke koldt Vand. — Naar Køerne
om Morgenen stod og brølede ved Ledet, naar Pigen kom ud
for at malke, plejede det ikke at vare længe, før Besætningen
angrebes af Sygdom. —

E

fter
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Som Eksempel paa den store Dødelighed blandt Kvæget her
paa Egnen kan anføres, at paa Hel næs bortdøde alle Køer paa
1 nær, der tilhørte Fæsteren af den Gaard, som Niels Pedersen
nu ejer; nogle Kalve og Ungkvæg blev i Live. Noget lignende
fandt Sted i Ørsted Sogn, hvor ogsaa kun 1 Ko overlevede
Pesten; den tilhørte Fæsteren i den Gaard i Nyrup, som Jens
Peter Jensen nu har i Fæste. I Ørsbjerg i Kerte Sogn
døde alle Køer paa 2 nær, der tilhørte en Bolsmand. Den da
værende Ejer af Højsgaard vilde have købt den ene af disse,
før Sygdommen udbrød, men Manden vilde ikke sælge den og
var senere saa heldig, at begge hans Køer overstod Sygen, hvor
imod Højsgaardsmanden mistede alle sine. Herover fattede denne
et saa heftigt Nag til Naboen, at det aldrig udslukkedes. I Vedel
Simonsens »Frederiksgaves Histore« anfører denne: »1766
herskede en svær Kvægsyge paa Godset, i hvilken der, i Følge
en paa Godset opbevaret Liste, alene paa Godset døde af 297 Køer,
124 Qvier (Starcken) og 80 Kalve, de 224 Køer, 111 Qvier
(Starcken) og 67 Kalve, saa at altsaa blot Vs eller 73 Køer,
13 Qvier og 13 Kalve gik Sygen igiennem. (En sørgelig Velkomst
for den nys tiltraadte Ejer!)«1) I Lindegaard i Haarby
mistede man alle Kreaturer paa næren Kalv. Morten Lindegaards Moder var bedrøvet, naar hun kom fra Skolen ogsaa,
at de slæbte det ene døde Kreatur ud af Stalden efter det andet.
Kort før Kvægpesten kom til Dreslette Sogn, var der en Gaardmand i Dreslette (boende i Hans Jørgen Pedersens
Gaard), dey havde en blakket Kvie, og da den var mager og
uanselig og havde en uheldig Kulør, raadede Naboen, der boede
i Hans Chr. Pedersens Gaard, Ejeren, at han skulde slagte
den. Men Manden fugte ikke dette Raad og stod sig vel derved,
thi hele hans Kvægbesætning uddøde, da Pesten kom til Byen
med Undtagelse af den blakkede Kvie, fra den nedstammede
hans senere Besætning, og i mange Aar derefter havde de i
Gaarden Afkom af den blakkede Kvie.
Her paa Egnen paaviser man endnu i enkelte Byer de Steder,
hvor man nedgravede de døde Dyr. I to Gaarde paa Næs,
Sandager Sogn, der ligger tæt sammen og for Tiden bebos
af Jørgen Peter Larsen og Anders Larsen, blev de Køer,
der døde af Pest, nedgravet i en lille Plet, der ligger Nord for
9 Hofagent N. Ryberg.
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A. Larsens Gaard og kaldes Rytter haven. Vest for Mygind,
i Mikkel Pedersens Mark, var der et Uføre, et stort meget
dybt Kær, der dengang blev anset for bundløst, og i hvilket det
af Pesten bortrevne Kvæg blev henkastet. Kærets Navn, Døde«
kær, som det endnu fører, tyder paa den Brug, man dengang
gjorde af det. Alle de Dyr i Ørsbjerg, der døde af Pesten,
nedgravedes i en stor Fællesgrube, der laa i den nordlige Ende
af Byen. I Snave, Dreslette Sogn nedgravedes det pest
befængte Kvæg i Smedens Toft, og ved Gaardejer H. C. Peder
sens Gaard i Dreslette opgravedes der for nogle Aar siden
en Del Dyreknogler, som man mente stammede fra Pestens Tid.

L C. Boe fol. 1935.

Fra Vestfyns Hjeinstavnsgård.
Bygningen, hvori Restaurationen findes.

VESTFYNS HJEMSTAVNSFORENING 1934—35
AF HØJSKOLEFORSTANDER Ol.AF Sl<OV

tilbringe en Dag paa Vestfyns H j e m s t a v n s gå r d og
se, hvad den rummer, og fryde sig i Have og Lund er en
Oplevelse, som mange har haft Glæde af. Men de fleste Gæster
nøjes dog med en rask Gang gennem Stuerne, og under den
t

A
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store årlige Hjemstavnsfest bliver det kun et Kig derind, da
man vil følge Festens Gang. Også denne Fest har sin Betyd
ning, og Styrelsen kan glæde sig over, at det er ved at gå ind
i Folks Bevidsthed, at når der kaldes til Fest på Hjemslavns
gården i Gummmerup, bør man give Møde. Disse Hjem
stavnsfester byder ikke blot på et godt Foredrag og fornøjelig
Underholdning, de samler Folk, som ellers ikke ser meget til
hinanden. Mere og mere har de fået den gode Folkefests Præg,
og det var ønskeligt, om de kunde samle stadig større Tilslut
ning, for her er noget, alle kan være med i, noget der ikke har
med Partier og Retninger at gøre. Det har glædet mig meget,
at Folk fra alle Lag og alle Lejre har kunnet mødes på Ves tfyns Hjemstavnsgård; den Fællesskabets And, som her
råder, kan kun styrke og glæde, og vi trænger netop til noget
samlende og løftende.
Hjemstavnsfesten den 17. Juni 1934 bød på Foredrag af
Musæumsforstander H. P. Hansen, Herning, som gav en
fængslende Skildring af Almuelivet i gamle Dage. Mange muntre
Træk krydrede Foredraget, og Tilhørerne gav Taleren Ret i, at
selv om Livet var fattigt i ydre Forstand, kunde det blive lykke
ligt, når man forstod at sætte Tæring efter Næring. — Efter
en Spisepause opførtes et lille Skuespil — en dramatiseret For
tælling — »Fynsk Frieri«. De Optrædende — Frk. Marie
Larsen og Skrædermester M. Andersen — spillede med Lune
og Skælmeri, og mestrede det veslfynske Mål, så det hele bar
Ægthedens Præg. — Nu kom 24 Odense-Folkedansere med Musik
i Spidsen marcherende ind på Pladsen og viste en Del kønne
og morsomme Folkedanse. De smukke Dragter virkede oplivende,
og Dansene blev fint udførte. Festdeltagerne fik Lyst til at være
med, og sådan blev det, idet alle kunde tage Del i Sanglegene,
som gik med Liv og Fart på Toftens Grønsvær, til Mørket be
gyndte, og en Aftensang sluttede den vellykkede Fest.
Vi har kun Grund til at være tilfredse med Deltagelsen i
Hjemstavnsfesten, og Tilfredsheden er endnu større med Hensyn
til det daglige Besøg på Gården, dels af Enkeltpersoner og dels
af Foreninger. Ialt har ca. 3000 Gæster besøgt V e s t fy n s Hjem
stav nsgård i Årets Løb. Interessen for Gården giver sig også
til Kende ved, at vi stadig modtager Gaver. Særlig velkomment
var et kønt Sybord, skænket af Fru Kelstrup, Køng Præste
gård. Det manglede i Mellemstuen, som nu er ret godt møbleret.
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Af andre værdifulde Ting skal nævnes et fint gammelt Ur, Bøger,
Billeder og en Del Klædningsstykker. Til Samlingen af Brugs
genstande har vi fået en Håndkværn og et Mejetøj; en Hjulplov
er lovet os af Landbrugsmusæet. Vi siger Giverne Tak! At
nævne Deres Navne tillader Pladsen her ikke, men vi tænker
paa Udarbejdelsen af et Katalog, og der vil de ventelig finde Plads.
I det forløbne Ar har Styrelsen haft to vigtige Spørgsmål at
arbejde med, hvoraf kun det ene er løst, hvorimod det andet —
Opstillingen af en Mølle — må udsættes af økonomiske Grunde.
Vi var tilbudt den kønne Sk ri ns ha ve Mølle for en over
kommelig Pris, men Flytningen vilde koste ca. 1500 Kr. Nu går
den maaske tabt, hvis ikke en Rigmand får Lyst til at redde den.
Ønsket om at få et Restaurationslokale blev nævnt i sidste
Årsberetning, og nu har vi et sådant på 10x22 Alen. Der var
Tale om at bruge en Del af Hestestalden dertil, men det blev
opgivet, og man enedes om at indrette det i Vinkelbygningen.
Den havde imidlertid en kedelig Kampestensside, men den er
nu erstattet med Bindingsværk, og dette såvel som Vinduer og
Døre er en Gave fra Gdr. H. J. A ndersen, Dærup. Off. Jensen
udførte Tømrerarbejdet billigt, og Malermester C h r. Hansen,
Gummer up, har malet Lokalet uden Vederlag.
Ved Fællesmødet d. 28. Maj nævnte Formanden enkelte Træk
af Foreningens Virksomhed i Året 1934—35 og rettede en varm
Tak til dem, der havde gjort det muligt at få Lokalespørgsmålet
løst på en så tilfredsstillende Måde. Også for de modtagne Gaver
og Pressens Velvilje blev der takket. — Kassereren, Bygmester
Jensen, gjorde Rede for Regnskabet, som blev godkendt. —
De afgåede Medlemmer af Styrelsen genvalgtes. Til Suppleant
valgtes Lærer Frode Lund, Turup. Revisorerne F. Larsen
og P. Madsen genvalgtes.
Inden jeg slutter, vil jeg gerne rette en hjertelig Tak til
Styrelsesmedlemmerne gennem de fem Aar, jeg har haft den Ære
at være Foreningens Formand. Og Tak til de trofaste Med
lemmer! En Del er faldet fra, men jeg vil håbe, de vender til
bage, når Tiderne bedres. En særlig Tak til vort Opsyn på
Gården! Når jeg har taget mod større Selskaber, som vilde se
Gården, har jeg ofte sagt: Det bedste vi har er vort Opsyn!
Margrethe og Kristoffer Sørensen har bidraget meget til
at give vor herlige gamle Gård det rette Liv.
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AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

t Evald Tang Kristensen
(Fortsat.)

BRYLLE SOGN

Kong Carl, som med sin Armé gik over Bæltet, skal have
mistet adskillige Fodfolk, hvis Mod paa denne Tur skal have
været noget nedslaaet, da det farlige var saa øjensynligt, at en
gi. Rytter mod Assenskanten paa et langt Stykke skal have hin
dret Landgangen ved at bryde Isen. Flere beretter, at den største
Del af de Fjendtliges Hovedpersoner skal have staaet i Forbin
delse med Ejeren af L øg i s m o s e, og at denne skulde have hjulpet
dem i Land imod at spare hans Gaard og Gods, og for at de
kunde vide og kjende samme, havde Godsets Bønder faaet Be
faling i Forvejen at male Portene røde, hvilket man vil sige ej
heller blev udplyndret. Dog skal Forrædderen ogsaa have faaet
sin Straf, ti da han nogen Tid efter kom kjørende paa Assens
Landevej, blev han anholdt af en Bonde i Verninge. Denne,
der gik ved Vejen og pløjede, saa hin Herre og kjendte hans
Gjerning, greb i Tømmen og standsede Vognen. Da den anden,
som misfornøjet med saadan Adfærd, begynder at ville give sig
Anseelse ved at opremse sine Titler, svarer Bonden ganske but:
»Om du endog er Guds Engel selv, saa er du dog en Landsforrædder, og nu er din Time kommen. Du skal dø!« hvorpaa
han med sin Plovstage skal have givet denne Herre et saa væl
digt Slag i Panden, saa han aldrig rejste sig mere. Ved de
Svenskes Landgang satte man sig saa meget til Modværge som
mulig, og Bønderne her paa Egnen var ved Stranden for at
bryde Isen og gjøre Landgangen vanskelig. Iblandt disse ud
mærkede sig en gi. hvidhaaret Mand, iklædt en graa Kofte, som
især i lang Tid skal have gjort Modværge; uagtet de fjendtlige
uophørlig skød paa ham, havde Kuglerne dog ingen Virkning,,
men faldt som Hagl fra hans Klæder. Dog landede endelig
Fjenden, som da strags begyndte at hugge ned for Fode, og
tvang Bønderne til at afføre sig Strømper og Benklæder, hvilke
de selv iførte sig, da de var bleven vaade ved at falde igjennem
Isen. Det angives, at den første By, de kom i, var Sandager,
hvor de ynkelig tog og ødelagde alt. Kongen skal ogsaa den
første Nat have sovet i Søllested Præstegaard. Den svenske
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Armé har snart udbredt sig over Landet. Efter Kirkebogen har
de allerede den 14. Febr. været her i Brylle. Dog har de hist
og her været Fare underkastet. Saaledes skal en paa en Gaard
ved Navn Simonsholm have siddet i en Brændestabel og
skudt flere Svenske. Da disse imidlertid fik Undsætning af deres
Kammerater, maatte den dristige Skytte til sidst bøde med Livet
for sit uforfærdede Mod, ti da han sneg sig om paa et aabent
Sted for at tage Sigte paa en Officer, blev han greben bag fra
af de svenske Ryttere, der nu paa ham vilde have Erstatning
for deres Tab. De bandt nu Hænder og Fødder paa ham, en
Snor om Livet, og saaledes blev han ophængt i en Skorsten,
hvori de tændte Ild i noget Foder, han døde saaledes forbrændt
af Skorstensilden og kvalt af Røg. Da de fjendtlige naaede
Brylle, mødte de en Mand paa Gaden, som just kom fra sin
Familie og nu hastede hen i sin Gaard, som laa i Byen. Da
han blev opfordret til at være Vejviser til de rigeste og bedste
Steder, vægrede han sig derved, og blev strags ihjelstukken, ej
langt fra det Sted, hvor Skolen siden blev bygget. Formodentlig
maa det være den i Kirkebogen nævnte Niels Lauritsen,
(gift 1656). Om de andre to ihjelslagne ved man ej det ringeste.
Det første Sted, Fjenden gjæstede her i Byen, var Gaarden No.
2, hvis Ejer den Gang var Sognefoged. Hans Navn maa uden
al Tvivl have været Mads Greve, hvis Familie endnu er i
Gaarden. Han maa den Gang allerede have været en aldrende Mand,
da Kirkebogen udviser, at han 1646 har haft Børn til Daaben.
Denne Mand forstod saaledes at indsmigre sig hos de svenske
Officerer., saa disse skal have taget til ham i Gaarden. Men da der
især i de første Dage fulgte en Mængde gemene Mand, saa var
Trængselen i Begyndelsen saa stor, at Folkene i Gaarden maatte
hemmelig transportere nogle Fødevarer, hvoriblandt nævnes en
Gryde Grød, ud i Haven i et hult Pæretræ, og om Natten dér
stille Hungeren. Mads Greve forstod imidlertid at synge med
de Fugle, han var iblandt, vistnok til ikke liden Fordel for sig
selv. De Svenske satte snart hele deres Fortrolighed til ham,
og han lovede, naar de vilde spare hans Familie og hans Hus
fra Plyndring, at ledsage dem videre og være dem til Tjeneste.
Da Tiden kom, at de maatte rejse videre, føjede han og Anstalt
til at rejse, han rykkede ud med dem og ledsagede dem mod
Nyborg-Kanten, hvor de om Natten indkvarterer sig. Efter at de
var gangne til Sengs, begynder han at klage over, at hans Hest
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var ikke alene træt af den hurtige Marsch og slet ikke har villet
drikke hele Dagen. Dette beklager han sig over og mener, at
naar den har udhvilet lidt, vil den nok drikke og blive raskere.
De raadede ham til at staa op og give Dyret Vand og lagde sig
selv rolig til Hvile. Det lod han sig ikke bede om 2 Gange, men
stod op i Huj og Hast og satte afsted over Marken og naaede
inden Daggry sit Hjem. Man vil sige, at denne Mands Gaard
var den eneste, som undgik Plyndring her i Byen, 2 andre Gaarde
blev nedbrudt til Brændsel. Endnu ved man at fortælle, hvor
ledes Kvinderne maatte oversmøre sig paa Brysterne og andre
Dele af Legemet med Skorstenssod og Tjære for ved saadan Uren
lighed at undgaa de vellystige Svenske, og at selv Barselkvinderne
maatte i den haarde Vinter bæres ud og ligge paa nogle Dyner
under Grøfter og Gjærder. Saadan maatte en Kone her i Byen
ligge under en Tornebusk og havde kun en lille tro, sort Hund,
som laa og varmede hendes Fødder, mens hun om Natten maatte
gaa til en Tørvegrav, slaa Hul paa Isen for at vaske Lintøjet
til sit elskede Barn, og for at tørre det maatte hun binde det om
sine Lænder. Et Sted traf det sig, at et af disse Uhyrer, der
ikke kunde faa sine dyriske Lyster tilfredsstillede, greb Bajonetten
og gjennemborede et lille i sin Vugge sovende Barn og svang det
i Luften med en vild Latter, da det i Dødens Vaande ligesom
udstrakte Armene mod sin Morder. Den gamle Fortæller føjede
til, at Morderen i sin Dødsstund derover skal have følt de skræk
keligste Samvittighedsnag. I en saadan Jammertid var det ikke
at tænke paa Landarbejde, og naar dertil kom en smitsom Syge,
er det ikke utroligt, at kun 2 Gaarde blev nogenledes dyrkede
her i Byen, og man beretter, at dette maatte ske om Natten.
Alene her i Byen var kun en eneste Ko, der var saa gammel
og ussel, at man ikke fandt det Umagen værd at slagte den.
Efter at de Svenske saaledes havde huseret paa 3dje Aar, kom
Polakker og andre bag efter, og hvad de første ikke havde øde
lagt, sparedes ej af de sidste, hvorfor det var blevet til et Ord
sprog, naar nogen saa sig om i en Stue: Du ser i Vejret som
en Polak. Svenskerne maatte siden drikke af samme Bæger,
som de havde iskjænket for os, ti da Polakkerne forfulgte dem,
blev de nedhuggede for Fode, idet de raabte: »Sabel, Sabel,
Sabel!« En, hvis Forfædre var af svensk Afkom, der forblev
her i Landet, har fortalt mig, at der var 4 Svenske, som hver
gav en Daler for et Hestehoved, og ofte maatte de lægge sig
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paa Vejen med et Tørklæde for Munden og igjennem det ind
suge som en Læskedrik det Vand, der stod i Hestesporene, og
som jo ofte var blandet med Blod, Mudder og andre Urenlig
heder. Om den smitsomme Syge har jeg hørt følgende: Da det
rygtedes, at Pesten i Nabosognene begyndte at ytre sig, skal
man have været betænkt paa at sikre sig her. De klogeste paa
stod, at man kunde dette ved at betegne alle Porte og Døre med
et Kors og saa læse en vis Besværgelse. Til sidst blev man enige
i at sætte en gammel hvid Hest ved tvende Ledsteder, som var
i den vestre Ende af Byen. Man var i den Formening, at naar
Pesten kom fra Tommerup, var den nødsaget til at følge den
almindelige Kjørevej, og saa skulde den allerførst gaa i Kamp
med Hesten, som af Alder og Mangel paa tilbørlig Pleje ej kunde
være vanskelig at overvinde. Saa vilde Pesten fare i den og alle
andre derved blive befriede. Men man huskede ikke, at der var
en Indgang nord for Byen og glemte her at sætte et lignende
Dyr, hvorfor Pesten, da den saa Vejen spærret paa det ene Sted,
drog ad den anden Vej, og skjøndt den ikke kunde komme ind
gjennem Poltene, fordi de var betegnede med Kors, saa gik
den bag ind ad Havedøren eller ned gjennem Skorstenen og
bortrykkede nu mange. Disse Fortællinger har jeg samlet hos
gamle bedagede Folk.
Høgsholt, Lærer i Brylle, 1829.

Som Fadder ved Skolemester Hans Rodts Søn i Render
den 7. Marts 1658. Løitnant Jacob Kummer, Kornet Johan
de Rese og Lisabeth Riehartz.
Den 25. Sept. 1659 Fadder: J och u m, Salvegarde i Broholm.
Den 11. Marts 1660 døbt Mette An dersd a tters Søn i
Render, der var avlet i Ægteskab med en Rytter under Kønigsmarks Regiment ved Navn Thomas Jensen Skertrou.
Den 15. April s. A. døbt Dorte Nielsdatters Barn i Gu il
ders trup. Faderen blev udlagt at være en svensk Korporal, An
ders Andersen, som laa i Gunderstrup for en Salvegarde.
1658 den 14. Febr. begravet Anders Hansen, som boede i
Render og blev ihjelstukken af en svensk Rytter. Samme Dag
begravet Niels Lauritsen i Brylle, som blev ihjelstukken
af en svensk Rytter.
Den 21. Febr. s. A. begravet Ane Snedkers, som boede udi
Nyrnberg og blev skudt ihjel af en svensk Rytter.
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Den 3. Marts begravet en Soldat af Oberst Ernstens Regi
ment, som døde kort efter, at han kom i Losemente.
1660 den 18. Marts begravet en Salvegarde i Broholm ved
Navn Niels Nielsen fra Jylland.
Det er at mærke, at for Aarene fra 1658 til 62 inkl. findes i
Kirkebogen dette Tegn —|— eller ♦. Det første ved de 3 af de
svenske Ryttere dræbte, og det andet ved de andre, der alene
er anførte at være døde og begravede uden videre Oplysning.
1658 døde 14, 1659 døde 31 og 1660 døde 41.
Høgsholt, Lærer i Brylle.

KØLSTRUP SOGN

Præsten Povl Bagger skriver om Præstegaardens gamle
Ejendomsbreve disse Ord: Hvilke tilligemed alt andet udi den
bedrøvelige sidste svenske Fejde mig er fraberøvet, saa jeg ej
beholdt ét Blad Papir, eller noget af alt det, Gud havde mig
givet, udi Huset.
O. C. Føns, Kjølstrup.

RYNKEBY SOGN

I min Ungdom saa jeg ofte i en Gaard i Hundslev By
under Røngeby Sogn en meget stor kunstig udskaaren gammel
Kiste af de saakaldte Ørkeler, og om denne fortalte Manden, der
ejede dem, følgende. Da de Svenske var her i Landet, kom en
af dem ind for at plyndre, medens Konen var alene hjemme,
og efter at han havde taget, hvad der ellers fandtes af nogen
Værdi, vendte han sig til sidst mod Kisten og befalede, at Konen
strags skulde lukke den op. Hun vilde nødig, da hun paa
Bunden deraf havde gjemt hendes bedste Sager, men der hjalp
ingen Snak, Kisten maatte aabnes, og Svensken begyndte at
tømme den. Men da han kom ned imod Bunden, hvor han
ventede at finde det bedste, og maatte bukke sig meget dybt for
ret at lede op, passede den raske Kone sit Snit, tog ham ved
Benene, kastede ham ned i Kisten og slog Laaget i over ham.
Der laa da den arme Tyv, indtil de andre Folk i Gaarden kom
hjem, da der sikkert blev sørget videre for, at han ikke mere
skulde plyndre.
Boesen.
(Fortsættes.)

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
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Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.
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Foreninger og Skoler halv Pris.

Gri ndsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
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Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1934), kan ikke faas særskilt.
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Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.
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Averfer i Fynsk Hjemstavn!

Andelsbanken.
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Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon »Sydfyen«, Odense
Olaf Andersen:

Danmark og andre Digte.
(Fyns Boghandels Forlag. Pris 3 Kr.).
>1 Oldtidskvadets knappe, skønne og udtryksfulde Form giver det et Billede
af Danmarks Historie gennem tusinde Aar.<
Vejle Amts Folkeblad.
». . . Men langt større og finere Kunst yder Olaf Andersen efter min Mening
i den Række af Hyldest- og Mindedigte, der følger efter. Her finder man Vers,
som selv meget store Digtere ikke har gjort bedre.«
Martin N. Hansen i Fyns Tidende.
»En Digtsamling af megen Lødighed .. . saa tindrende klar og dejligt ligetil,
at den maa kunne vinde Behag i vide Kredse, hvor man ellers nærer en vis
Frygt for at give sig i Lag med Vers.«
Fyns Venstreblad.
»Hans Naturfølelse udfolder sig inderligt og ejendommeligt... Olaf Andersen
er Ungdommens Sanger, livsfrodig, i Pagt med Sol og Vaar, hans Sang er baaren
af det frejdigste Livsmod og den friskeste Livsglæde.«
Folkeskolen.
»Vi har vidst det længe, men vi ser det klarere nu: Olaf Andersen er
Skjald. Noget sent indtager han sin Plads blandt de kaarne og kære, Folkets
Følelsers og Længslers Tolkere. Men han vil beholde den ... Han staar der
med en egen Sluttethed, noget med Mand og Malm. Faa blandt vore talrige
Skribenter fører saa mandig Tale.
Ofte stemte han sine Strenge. Naar noget stort skete for vort Folk, en af
Skovens Ege segnede for Øksen, eller bare naar noget tyst og lønligt kvægede
hans Hjærte, bare sejlende Foraarsskyer eller blomstrende Avrikler. Nu har
han vraget og valgt blandt svundne Aars Sange og rakt os en Haandfuld ud
søgte Vers.
.... Samlingen har faaet Navn efter Digtet »Danmark«, der i 1930 vandt
Førsteprisen i »Berlingske Tidende«s Prisæskning om en Danmarks Historie
i 500 Ord. Der var Tale om at hugge det i Sten paa Skam lin g, og det for
tjente det.«
H. C. F. i Fynsk Hjemstavn.
Axel Lange.

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. — Pris 3 Kr.
»Botanisk Gartner Axel Lange har samlet sine Artikler fra Fynsk Hjem
stavn om fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter i et smukt udstyret
Værk, hvori der i Form af Leksikonsartikler er givet en botanisk, sproglig og
folkloristisk Skildring af vel omtrent alle på Fyn kendte Planter fra Akande
til Ært. Flere af Artiklerne er temmelig udførlige, og man får mange Ting
at vide om Planternes Betydning for Landbefolkningen forhen. Bogen er for
synet med gode Registre.«
August F. Schmidt i »Fortid og Nutid.«
Bogen faas fra Fynsk Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe, og
sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa Postkonto 6766.
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.
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Samle Sandsager.

10. hæfte.

OHtobcr 1935.

8. flargang.

Fra Fyens Stifts Sparekasse
har jeg som Tilskud til Udgivelsen af Fynsk Hjemstavn modtaget 200 Kr., for
hvilket jeg bringer Direktionen min ærbødigste Tak.
jj q p.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet og i Boghandelen for
1 Kr. 50 Øre fjerdingaarlig og frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre (i
Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagæl
dende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt. De tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaar, saafremt Oplaget til
lader det. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt
fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det til
sendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766. — Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksem
plar, bedes man paatale det hos Postvæsenet.

Til dette Hæfte er der laant Klichéer fra Fyens Stifts Kunstforening
(S. 147), Fyns Tidende (S. 146) og Ærøforeningen i København
(S. 150 og 151). For disse Laan takkes.

FYNSK HJEMSTAVNS SAMLING
Gennem en Række Aar har jeg samlet Optegnelser, Billeder, Udklip og
lignende af topografisk, biografisk og saglig Art vedrørende Fyn. Samlingen,
der nu omfatter en halv Snes Tusinde Ting, kommer mig i høj Grad til Nytte
ved Arbejdet med »Fynsk Hjemstavn«.
Ofte har jeg den Glæde at modtage Bidrag fra andre til Samlingen. —
Skulde Læserne have Ting liggende, som de ikke har særlig Interesse i selv
at opbevare mere, eller som før eller siden bliver bortkastet eller tilintetgjort,
modtages de med megen Tak til Samlingen. De kan da komme Arbejdet med
»Fynsk Hjemstavn« til gode og forhaabentlig senere — under en eller anden
Form — gavne anden fynsk Hjemstavnsforskning.
Særlig Interesse har gamle og nye Fotografier (ogsaa Amatørfotografier)
af Personer, Bygninger og Landskaber samt Postkort, Breve, Dagbøger eller
andre skriftlige Optegnelser.
I den sidste Tid har jeg modtaget:
Fra Overbibliotekar J. Christian Bay, Chic ag o, et Hæfte med Avis
udklip. Fra Gdr. Chr. Nielsen, Aaholm, nogle topografiske Optegnelser.
For dette bringer jeg min bedste Tak.
H c. p

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene.
=
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giveren, Krarup pr. Espe. ==========
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H. C. F. fot. 1934.

Sophus Paulsen og Hustru foran Atelieret i Svanninge.

SOPHUS PAULSEN
EN KARAKTERISTIK
af

Herman Madsen

store fynske Malere havde givet Fyn en stærk og festlig
Klang i dansk Malerkunst. De havde knyttet stærke Baand
til deres fælles Hjemstavn, til det Barndommens Land, som havde
givet dem de første uforglemmelige Indtryk, der skulde bundfælde
sig i deres Kunst paa den mest overbevisende Maade.
Men netop fordi de store fynske Malere som Peter Hansen,
Syberg og Johannes Larsen saa stærkt fremtraadte som
Retning, blev det vanskeligt for et efterfølgende Slægtled at hævde
sig paa en afgørende Maade. Dette Slægtled blev nemlig overmaade stærkt præget af disse forudgaaende maleriske Bestræ
belser, det fik en kunstnerisk Basis frit leveret, Naturindstillingen
var givet. Der var ikke stærke Muligheder for at danne sig en
selvstændig kunstnerisk Udtryksform bag de store Fynboers
revolutionerende Indsats.
Med dens robuste Teknik og den frie og umiddelbare Friluftsiagttagelse var den som en strid Foraarsvind, der blæste ind over
dansk Kunst. Slægtleddet efter maatle naturligt vandre ad de
samme Veje, den fynske Bevægelse var noget givet, som den
jydske Retning var det indenfor Litteraturen.
e

D
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Sophus Paulsen stod som den typiske og fremtrædende
Repræsentant for dette Slægtled umiddelbart efter de store Fyn
boer. I sin Kunst vedgik han Arv og Gæld til disse, maaske
især til Syberg. En umiddelbar og oprindelig Indstilling over-

Sophus Paulsen: Solpletter.

for Naturen finder man ikke særlig iøjnefaldende, selv i hans
tidlige Billeder. Han var ofte ude for flygtige, kortvarige Paavirkninger af forskellige Malere. Gennem mange Aar stod han
i et nært Venskabsforhold til Ærømaleren Jacob Jørgensen,
og dette har vistnok været frugtbringende for begges Kunst. I
en lang Række Mariner har han søgt at give en Billedvirkning
og en festlig dekorativ Holdning, der tydeligt var inspireret af
Niels Hansen. Paa en Rejse til Norge saa han Edvard

Munchs Billeder, og hans norske Billeder prægedes uvilkaarligt
af denne. Det var typisk for Paul sen og bør derfor ikke forbigaas her, han flammede overmaade hurtigt op i Begejstring, hans
Væsen kendte ikke til Lunkenhed, enten glødende Ild for det,
som optog ham, eller isnende Kulde mod det, som var ham imod.
Paul sen havde ikke saa faa Draaber af den kostelige Egen
skab, der hedder Temperament. Han var glødende i sin Idea-

Sophus Paulsen: Foraar. Ærø. 1930.

lisme, talte varmt om det, han ansaa for stort og ædelt i Kunst.
Ofte var han bitter og utilfreds med det, han selv kunde udrette,
men tillige overordentlig ømfindtlig overfor Kritik, han smittedes
let af andres Begejstring og lagde hele sin Kraft og hele sin
Vilje i det, som for Alvor optog ham.
Han arbejdede uhyre meget med sin Kunsts Æstetik, analy
serede og prøvede paa at klargøre dens Virkninger. Og alligevel
var han efter min Mening ikke altid klar over det afgørende i
det, han frembragte. Naar han havde Udstilling, fandt man ofte
de bedste og mest inspirerede Lærreder liggende rullet sammen
i en Krog Det var Arbejder, han ikke rigtig selv kunde blive
klar over, Ting, som var frembragt i et Øjebliks Indskydelse,
men som gav hele hans Personlighed paa en anderledes klar og
overbevisende Maade end mange af de store Lærreder. Han
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vilde helst i Ensomhed og Eftertanke gaa helt til Bunds i sine
Billeder, overvinde de Vanskeligheder, der endnu var tilbage,
stræbe mod det, han saa for sit indre Øje, finde den fulde Ud
løsning for alt det, en Menneskesjæl kunde rumme.
Paulsen var ikke Naturalist i almindelig Forstand. Han
omskrev bestandig Naturen i en dekorativ Form, han lod den
ikke tale umiddelbart til sig, han søgte det monumentale i den,
og fandt han det ikke, kunde han falde for Fristelsen til at
skabe det selv ved store svungne Linier. Paulsen søgte over
hovedet ikke den exakte Naturgengivelse; lige saa bevidst han
søgte at bygge et Billede op i enkle og stærkt virkende Faktorer,
lige saa afgjort undgik han de rent farvemæssige Problemer.
Hans Farveskala blev først og fremmest dekorativt bestemt og
bundede ikke i nogen fremtrædende Grad en direkte Natur
iagttagelse.
For nærmere at fastslaa denne hans Indstilling overfor Na
turen vil jeg citere nogle Linier af hans Digt om Ærø, hans
litterære Virksomhed falder nemlig helt paa Linie med hans
maleriske, derfor vil disse Linier maaske faa nogle til at forstaa
hans Naturindstilling:
Som en Taagebræm af Havet
dukker frem vor Hjemlands 0,
dybt i Bølgebrus begravet —
i en stiv Nordvestensø.
Haardt gaar Hav mod Ærøs Kyst,
kysser Klintens Fod og Bryst
hør, hvor Bølgen synger!
Hvor paa Jord vi end drog hen,
drømte vi os hjem igen —
Længsel, du som tynger.

Dette digteriske Billede af Ærø viser kun de store og enkle
Træk bragt i en let tilgængelig Form, en Art dekorativ Natura
lisme, den samme, som saa afgørende kendetegner hans maleriske
Produktion.

Sophus Paulsen er født i Odense d. 23. Nov. 1883, og
han var Søn af Gørtler Peter Paulsen. Han kom efter Kon
firmationen i Litograflære og tegnede samtidig paa Teknisk
Skole om Aftenen. Senere kom han paa Dagskolen, hvor A. C.
Tersløse blev hans Lærer, og herfra lagde han op til Akademiet.
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Her fik han Frants Henningsen og Viggo Johansen
som Lærere, men nogen synderlig Paavirkning kom de ikke til
at udøve, det blev forholdsvis hurtigt Indflydelsen fra Fynboerne,
der paa en afgørende Maade gjorde sig gældende.
Han rejste en Del i Udlandet, besøgte Tyskland, Holland,
Belgien og Frankrig. Om Sommeren arbejdede han som

Sophus Paulsen: Odense Havn. 1928.

almindelig Maler, et Stykke Tid hos Aage Øbro, der paa den
Tid var Malermester i Odense.
Han giftede sig nu med Kirsten Alma Marie Johansen
og bosatte sig i Nærheden af Ærøskøbing. Tidligere havde
han malet forskellige Steder rundt paa Fy n, saaledes i M u n k e b o,
hvorfra nogle af hans bedste Ungdomsarbejder stammer.
Fra denne Tid maa det smukke Portræt af Moderen frem
hæves, et Arbejde, hvor Paul sen viser en Inderlighed i Opfat
telsen og en malerisk Fornemmelse, som gør det til et af hans
bedste Billeder.
Fra de første Aar han var gift, stammer det store »Solpletter«,
et festligt og lysende Billede, hvor Farven klinger rent og fint,
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man mærker, at Maleren virkelig har arbejdet med sit Stof og
givet det en overbevisende Form.
Paa Ærø fandt han en Række Motiver, der paa den stær
keste Maade talte til hans Krav om det monumentale og hold-

Sophus Paulsen: Søby Havn.

ningsfulde i Naturen, disse stejle Brinker og vældige Bakker, der
høstgule laa ned mod det blaanende Hav, den lille maleriske
Købstad med den smukke Kirke, alt dette var en Motivverden,
han paa saa umiddelbar en Maade kunde føle sig tiltalt af.
I 1932 flyttede han til Svanninge ved Faaborg og kom
her ind til helt nye Motiver, som han dog ikke har formaaet at
give et saa overbevisende Udtryk for som Ærømotiverne.
Typisk for hans Svanningebilleder er det store »Høst« med
arbejdende Høstfolk i et udstrakt Landskab.
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Men Helbredet svigtede mere og mere i Løbet af disse Aar,
en haabløs Sygdom kastede sin dybe Skygge ind over ham,
skønt han næppe selv vidste, hvor alvorligt Sagerne stod. I
Efteraaret 1934 blev han opereret, og det stod da klart for hans
nærmeste, at han ikke vilde kunne overvinde Sygdommen. Saa
meget vanskeligere
stod Sagerne for
ham,
som
han
havde faaet over
draget en Del af
Udsmykningen af
Raadhusets Vesti
bule i Odense.
Dette Arbejde, som
han gik til med
megen
Interesse,
sled ogsaa paa Kræf
terne. Han døde i
sit Hjem i Svanninge 23.Maj 1935.
I »FyqsTidende«
skrev Sv. Arn vig,
der personligt stod
ham ret nær, nogle
smukke Mindeord,
hvoraf følgende, der
belyser Paul sen s
Sophus Paulsen: Munkeporten i Rise.
sidste Tid, her skal
citeres: »Det var altsaa kun Galgenfrist. Hans Venner anede det vel
og glædede sig over, at han ogsaa de sidste Maaneder havde
noget at arbejde med. Det var Raadhusudsmykningeii. Han
havde lagt et stort Arbejde i Forberedelserne, fordi han følte sit
Ansvar for den Opgave, der var betroet ham, og fordi han kun
vilde give det bedste. Han glædede sig til at gaa i Gang med
denne Opgave, og da han forleden vendte hjem fra et Kurophold
i Silkeborg, syntes han vist, at Livet saa lidt lysere ud. Døden
kom ret pludselig til ham i Gaar Formiddag —.«

Sophus Paulsens Evner laa paa en ret iøjnefaldende
Maade indenfor det dekorative. Han havde et let Haandelag og
en egen Robusthed i Tekniken, som gjorde hans Billeder veleg-
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nede til Frastandsvirkning.
Allerede for mange Aar siden
malede han en lang Række Billeder til Udsmykning hos
cand. pharm. P. A. Kruuse i Odense, symbolistiske i Tanken,
næppe frembragt uden en vis Paa virkning fra Edvard
Munch. Hans Penselføring har her en ornamental Bredde,
som forlener disse Dekorationer med en egen Fylde, som han
i sine senere Arbejder i denne Retning ikke altid formaaede at
indfange.
I det hele taget hævdede hans tidlige Billeder sig farvemæssigt
smukkest. Saaledes »Vej i Sne« paa Stiftsmuseet i Odense,
den hvide Sne lyser med en egen Kraft mod den dybblaa tru
ende Himmel, et smukt opbygget Billede, der i en fortættet Form
viser alle hans gode Egenskaber som Maler. Svagere er Museets
solbeskinnede »Vinterlandskab«, hvor hele Forgrunden falder
meget urolig ud, og hvor Horizonten er ret uheldigt placeret i
Forhold til Billedets Format.
I hans seneste Aar kunde hans Farve ofte blive lidt haard,
en blaa Luft over blomstrende Frugttræer kunde paa den mest
afgørende Maade vise, at Kolorist i Ordets egentlige Betydning
var han ikke. Han brugte Farven til at forstærke de store deko
rative Forhold i Billedet. Han brugte ikke dens Evne til ved
sin Aftoning at kunne give Rummet Udstrækning, han bevægede
sig altid i det forreste Billedplan, hvad der altid vil give en stor
dekorativ Styrke, men en svag Rumfornemmelse. I Modsætning
til Gi er si ng, som ogsaa simplificerede Tegningen, arbejdede
Paul sen ikke med Farvens rent billedmæssige Muligheder.
Giersing kunde gennem tre-fire Fortoninger indenfor den
samme Farve skabe en baade stærk og plastisk Billedvirkning,
hos Paulsen blev Farven ofte noget vilkaarligt, den kunde
ofte f. Eks. uden egentlig Motivering slaa over fra blaat til grønt,
røde og gule Toner kunde dukke frem paa de mest uventede
Steder i en blaa Himmel; naar Farven blot understøttede hans
Bestræbelser mod en monumental og sluttet Billedvirkning, betød
det for ham mindre, om den var oplevet eller ikke.
Men hvor han var bedst, kunde Farven faa en festlig og
livfuld Klang, der paa en værdifuld Maade kunde understøtte
den voluminøse Maade, han tegnede paa. I hans Tegninger og
Litografier savnede man jo alligevel Farven, trods den Forstaaelse
af Materialet, de oftest viste. Her kom hans manglende Blik
for Valørernes store Betydning atter til at spille ind, gjorde Bil-
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ledet fattigt i Rummet, skønt han netop vilde virke ved det vide
Udsyn og det store Spil af stærke Tyngder.
Med Ildhu gik Paul sen op i sin Gerning, han veg aldrig
tilbage for de store Opgaver. Tragisk var det, at han skulde dø,
da han stod paa Tærsklen til det, som skulde være hans Livs
største Opgave, Raadhusudsmykningen. Her vilde de festlige og
dekorative Egenskaber, hans Kunst havde, hvor den var bedst,
uden Tvivl kunne have udfoldet sig i værdige Omgivelser. I de
seneste Aar malede han en Række Billeder fra Odense, For
arbejder til denne Udsmykning, saaledes ogsaa det her gengivne
»Odense Havn«.
Hans Evner laa ikke for det lille stilfærdige Staffelibillede,
men for de store Vægflader og det dekoratives Sammensmeltning
med den omgivende Arkitektur. Hans Sind var mere stemt til
Digt og Drøm end til dagklar og nøgtern Realisme, Egenskaber,
der er værdifulde i den dekorative Kunst. De store Vægflader
ventede ham, men for sent — længe før burde han have haft
en saadan Opgave, hvor hans Temperament og impulsive Sind
kunde have digtet i Farver og Linier.

TROE VANTROE OVERTROE
AF ET EFTERLADT HAANDSKRIFT AF ESKEL SØRENSEN
VED H. C.

Frydendahl

havde ennu til denne Dag mange forskiellige Overtroer
og vrange Meeninger om de naturlig Ting af Mangel paa
grundig Underviisning og Forklaring derom i deres yngre Aar.
Præsterne og de lærte søgte rigtig nok ved alle Leyligheder at
uryde denne Fordom og Overtroe, men da det var saa dybt ind
groet, saa var det ikke saa let eller snart at faae Almuen fra
denne vrange Meening. leg vil her fortælle nogle deraf.
Den største Deel af Almuen troede, at naar man stod paa en
Banke eller Bierg, saa kunne man see over den halve Verden,
og at den anden halve Verden under Jorden var mørk sort og
ubeboelig, at Soel Maanen og Stierner gik op om Morgenen og
ned om Aftenen, at de ikke vare støre som man saae dem i deres
Skikkelse paa Himmelen, skiønt Naturlæren lærer os, at Soel
Maane Jorden og de øvrige Planeter i vor Soel Verden vender
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sig omkring hver paa sin Axel og fuldender sine Løb eller Bane
i en vis Tid eller Aar f. Ex. Jorden i 365 Dage Maanen 28 Dage
og Jupiter 12 Aar, at Solen er Middelpunkten og oplyser dem
alle, at Jorden og Maanen ere kun smaae Kloder at regne imod
de andre hvis Størrelse angives mange Tusinde Gange støre en
Jorden. Alle de andre Stierner kaldes Fixstierner (faste Stier
ner), og hver af dem for sig skulle være en Soel der oplyser an
dre for os usiunlig Kloder nærmest omkring dem hvis Længde
fra Jorden skulle være mange Millioner Miile og i Størrelse mange
Millioner Gange støre en Jorden.
Om Tordenen troede man, at det var en stor Guds Almæg
tighed, at han ligesom talede til os, og naar den slog ned, da
medfulgte der en Steen lig en Kiile, og denne kløvede alt hvad
den ramte. Om Lynet meente man, at Himlen aabnede sig, at det
var den Klarhed som er Guds Rige man kunne see, derfor giorde
man Kors for sig, naar det lynede, at Skyen paa Himlen var store
materialske Legemer eller Plader som svævede omkring i Luften,
at Regnbuen havde Gud (som man læser i Bibelen) sat til et
Naades Tegn, at ingen Syndflod meere skulle komme, og at det
blaae i Regnbuen betydede den engang havde Vandflod, og at det
røde skulle betyde den tilkommende Domme Dags Ild.
Naturkyndige lærer os, at Dunsterne af Jorden og Havet stiger
op oven paa Luften, fordi disse er lettere en Luften. Disse Dun
ster giverStof baade til Regn og [ ]x). Lynet indeholder Electricitet (en fiin Ild) der enten af sig selv eller af Solens Hede
betænder disse electriske Dunster hvoraf Lynet fremkommer,
og ved dets hastig Uviddelse hvorved Luften trykkes tilbage,
naar den indtager si[t] forige Rum da fremkommer Knaldet eller
Tordenen lig et Bøseskud. Skyen er kun en tyk Taage eller
Dunster der samler sig i Dunstkredsen. Deres forskiellige Farver
kommer af Lyset. Ved dens al for megen Sammentrykning og
Tyngde kommer Regnen.
Regnbuen kommer, naar en dys Regneskye er lige tvert over
for Solen om Sommeren. Da brækkes Soelstraalerne i Vanddraaberne hvorved Regnbuen fremkommer med dens forskiellige Far
ver. Den indeholder 40 Grader, nemlig Regnbuen.
Om Aftenen, naar det var klar Himmel og mange Stierner,
og som det lader at een imellem render af sit Sted, saa troede
!) [Her mangler et Ord].
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man ligefrem, at een saadan Stierne render ud af sine Bane og
ligesom et Lys gaaer ud af Stiernernes Tal, og dersom man i
delte Øyeblik man saae Sliernen udrenle kunne læse sit Fader
vor, da kunne man faae Naade hos Gud eller i det mindste faae
mange Synder forladne. — Item naar man saae et langt Stierneskud i den nederste Dunstkreds der ligesom har en lang Hale
efter sig, saa troede man, at det var Dragen. Og hvor den falt
ned, der var en stor Skat.
Naturkyndige lærer os, at saadanne Stierneskud ere smaae
Dunstkugler som samler sig i den høyere Luftkreds der ved Ind
hold af Electrisitet tænder sig selv og løber, men naar den
kommer ned i den nederste Dunstkreds, udslukkes den.
Naar det regnede sneede stormede eller tornede, saa troede
Mengden, at der var et saadant Veyer over den gandske Verden,
skiønt man veed af gode Grunde, at der paa een Egn kan være
smukt Soelskin, medens der paa et andet Sted var Regneveyr.
Man troede og, at Nordlysene engang skulle tænde hele
Verden i Brand, skiønt de lærte vil vide, at Nordlysene er en
elektrisk Ild og en Velgierning af Skaberen for de nordiske
Landes Beboer der lyser for dem i de lange mørke Vinter Nætier.
Envidere troede man, at naar det blæste om Nyt Aars Aflen,
saa fik man et frugtbar Aar paa sine Træer. Naar det var stille
Veyr, saa var der dem som gik ud at ryslede deres Æble Træer.
— Naar det stormede Hellig 3 Kongers Aften, saa skulle Kongerne
i det Aar storme mod hverandre. — Naar Solen skinnede saalænge paa Povls Dag som en Rytter kunne sadle sin Hest, saa
fik man inge Krig det Aar.
Den 3die Dag i April skulle man pode Træer, saa kom det
til at bære det 3die Aar efter. — Paa Langfredag skulle man
sælte Træer, *saa skulle de virkelig groe. — Naar det regnede paa
Paaske Dag, saa fik man det Aar lidet Foering. Og at Solen
spillede og legede Paaske Dags Morgen.
Om Aftenen før Volborig Dag skulle man sætte Rønne
Qviste i Taget over alle Dørre og Porte og i Mødingen, fordi
Trolhexerne ikke skulle faae Magt over deres Creatur.
Naar man bryggede, saa maatte ingen fremmede komme i
Bryggerset for ved Kunst eller onde Øyne at komme deres 011
til at kaste sig. Naar man reed til Market for at sælge en Hest,
saa lagde man nøye Mærke til, hvem man først mødte efter at
være kommen ud af sin Gaard, man var da meget vantroende
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og bange for at møde vise Mennesker især gamle Huuskoner,
meente at være dem til Uheld paa den Dag og et slet Market.
Naar man vilde reyse et vigtigt Ærende, og man havde sagt
Farvel var kommen ud i Gaarden men havde glemt noget og
kom tilbage igien, saa giorde man ingen lykkelig Reyse den Dag.
Naar man feyede et Gulv, saa havde nogle den Troe, at man
ikke maatte feye Gulveskarnet til Dørren, thi saa ufeyede man
Mandens Rigdom. Man skulde nemlig feye det sammen midt paa
Gulvet og tage det. — Nogle havde den Skik at giøre et Kors i
deres Kornstakke paa Loftet.1) — Naar der var Bryllup saa troede
man, at dersom paa Bryllups Dagen var et smukt og stille Veyr,
det skulle betyde et stille og roligt Ægteskab, men var det et
stormende Veyr, saa skulde det og blive et stormende Ægteskab. —
Var det Regnveyr, saa skulle Bruden græde mange Taarer. Havde
man Modvin til Kirken, det var et ont Forvarsel. Og hvilken af
Brudefolkene, naar de stode for Præsten, der først rørte sig, denne
skulle først døe2).
Og var der nogle der fik en ulægelig Sygdom at drages med,
da at en Hex eller Trolmand forgiort dem. — Naar en Krage
sad i et Træe ved ens Gaard og galede, da skulle det betyde, at
den vilde have noget ud af Gaarden, f. Ex. et Creatur skulle en
ten døe eller drukne.
Men ingen var meere bange for sligt som de frugtsommelig
Qvinder. f. Ex. de maatte ikke see noget at døe, om det end saa
var en Høne, thi saa troede man, at Barnet fik et Slag og skulle
sige ligesaadan som det Creatur de saa døe. — Hun maatte ikke
kige igiennem et Nøgls Huil, saa blev Barnet skiæløyet. — Hun
maatte ikke see end døe Hare, uden først Halen var ham af
reven, thi saa fik Barnet et Harskaar i Munden. Heller ikke see
en Broe, naar man brød Hør, at staae stille med Høren under,
saa fik det ligeledes et Hareskaar. — Hun maatte ikke æde
Pindsvin Kiød, thi saa kom Barnet til at snuse, eller fnise. Og
maatte hun ikke see paa en Ildebrand for at blive bange derfor,
thi saa fik Barnet en Plet paa Legemet som et brændt Sted o.s.v.3)
!) [Tilføjelse i Marginen:] En Karl maatte ikke give sin Kiærreste
Knapnaale Kniv eller Gaffel, thi det var ikke godt, han skulle nemlig
give hinde et Speyl o. s. v.
2) [Tilføjelse i Marginen:] Brudefolk maatte ingen Klæder laane paa
deres Bryllups Dag, med mindre de kunne beholde dem med alle, thi
ellers var det slemt.
3) [Tilføjelse i Marginen:] De maatte ikke æde Hønse Ilalse, thi saa
blev Barnet snever i Halsen.
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Endelig hvorledes hvor Tilstand efter dette Liv skulle være,
da troede man, at de ugudelige bleve fordømte og kom til Hel
vede. Dette Steds meente man var et stort Rum dybt neder i
Jorden. Man kommer først igiennem en Port, som Dievelen staaer
bunden ved i en Lænke som en Hund. Man kommer igiennem
denne Port og ind i en evig Ild som brænder af Svovl og Tiære,
hvor man uafladelig skulle brændes tillige ængstes af Bulder
gruelige Siunner Spøgelser og Gespændser og plages uophørlig
af de onde Aander.
Men de gudfrygtige eller Guds Børn skulle komme til Him
merig. Dette Sled meente man var oven for Stiernerne oven paa
det blaae af Himmelen. Man tænkte sig der et Himmerig af jor
diske Ting, f. Eks. de skulle iklædes med lange hvide Klæder om
bunden med røde Baand, og at Englerne ligeledes skulle være
id klædte med lange skinnende hvide Klæder og uafladelig glæde
de uvalgle med instrumental og vocal Musik eller rettere sagt
Musik paa Violin Harper Fløyter og Sang og have Værrelser
af prægtige store Sahle der var ustaferet med Sølv Gulv og Per
ler, kort en Tilstand i en evig Lyksalighed eller en vedvarende
Glæde uden Ende.
Endelig er at tilføye, at det som de lærde især søgte som
Overtroe at faae udrydet var Troen om Spøgelser og Giengangere.
Dette vilde især Præsterne slet ikke vide af at sige. Man maalte
fortælle hvad Spøgelse Historie man ville, saa kunde disse udlegge det saaledes, at det heele blev til Løgn. Man havde mange
smaae Almueslæsninger om lange Spøgelse Historier, og alle saa
entes de tilsidst dermed, at det heele var Løgn og gik naturlig
til og var ingen Spøgelser. Men uagtet alle disse Forklaringer og
Udlæggelser saa troede dog Almuen alligevel, at der passerede
noget imellem som just ikke var naturlig. Man havde nemlig
en almindelig Troe, at der ved hver Kirke var en liden Geist
som man kalte Kirkelammet som gik paa 3 Been, at dette
skulle nogle Dage før gaae hen til den Gaard eller Huus hvor
der blev en døe ubaaren. Og hvis den døde nogensinde gik igien,
saa kom den hiem den tredie Nat efter at den var begravet. Og
hvis den døde havde fordulgt eller giemt nogle Penge, saa skulle
han spøge saalænge indtil disse blev opdaget. Eller f. Ex. naar
en Moder døde fra mange smaae Børn og deres nye ankomne
Stif-Moder var dem ikke god men ond, saa kunde den afdøde
ikke faae Roe i Graven men kom hiem med Varsel til Stif-Mo-
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deren eller Børnenes paarørende. — Eller om der var nogle i
levende Live der havde giort Uret, saa kunne denne inge Roe
faae i sin Grav, førend det var aabenbaret og kommet i sin Rig
tighed igien. Man talte og om, at naar een blev maanet, saa
skulle denne om mange og visse Aar derefter komme frem om
Aftenen som en flyvende Ravn som man kalte Natravnen,
og denne raabte Grav, grav. Og flere Fortætning saasom om
Mare der klemte de sovendes om Natten og spændte Veyret i
i dem som de skulle blive qvalte med et og kunne ikke tale.
Varulven der ville rive de frugtsommelige Qvinder ihiel efter
Fosteret. —Løgtemanden et vippende Lys i de beilende mørke
Nætter der visede Folk vild.
Medens Fælleskabet ennu var til, da havde man utallige
mange Giænganger Historier om de Mænd der havde pløyet for
meget flyttet Skiæl-Pæl eller Skiæl Steen. Man saa dem skin
barlig at pløye i deres Lignelse om Natten hørte dem at slaae
Pæl i, og det med saadan Skraal og det kunde kyse alt og
Hundene i Byen tude derved. Saaledes fortalte man. Og kunde
ieg her fortælle efter troværdige Folks Udsigende udtallige mange
Spøgelser og Giænganger Historier om at pløye igien flytte Skiæl
Forvarsler og andet meere, men vil forbigaae dem alle og ind
skrænke det blot til hvad ieg selv veed om sligt.
3 Gange til forskiellige Tider hørte ieg med fleere en jamrende
og klagende Lyd i et andet tomt Værrelse eller uden for hvor der
paa Tiden ikke var en levende Siel, og har disse Varsler altid
paafult ulykkelig Hændelser med pienlig Smerter ledsaget med
Jamren der altid havde den samme Lyd som Varslet. Den 3die
og sidste Gang var for mig selv, og hørte ieg det i Selskab med
fleere 3 Fierdinger Aar førend mit store Uheld kom.
Dette er alt hvad ieg selv har erfaret af det over naturlige.
Note. Foranstaaende findes S. 41 - 57 i Hæftet »Skik og Sæder No. 7<
og følger umiddelbart efter det i FHj. VIII 119—128 udgivne Afsnit. Se
Note der S. 128.
H. C. F.

GAMLE SANDSAGER
HØRFRØ FOR KIGHOSTE

Paa en lille Seddel, der var indlagt i et af Eskel Søren
sens efterladte Hæfter, staar følgende, der ikke er skrevet med
Eskel Sørensens Haand:
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»For Kighoste bruges
Man tager en spiseskeefuld af Hørfrøe og kaager det i en
Pægel rindende Vand, til det bliver til en Skaleje, deraf gives
Barnet 3 a 4 gange om Dagen 1 Theeskeefuld i Sukker eller
Honning, ligeledes kan man lade det drikke Hørfrøe ligesom
Thee-Vand, 1 a 2 gange om Dagen.«
Ska 1 eje er iflg. Oplysning fra Mag. Poul Andersen, Udv. f.
Folkemaal, en i ældre Tid ikke usædvanlig fordansket Form for
Fremmedordet Gelé.
H. G. Frydendahl.
EN ADELSSKRÆDER

1. Jeg en Adelsskræder er,
knirri knarri knæk,
selv mit Persejern maa bær,
knirri knarri knæk.
I vor By gaar der Ry,
at vi kan paa Moden sy,
knirri knarri knæk.

2. Jeg gik mig en Aften ud,
knirri knarri knæk,
fandt jeg da en gammel Klud,
knirri knarri knæk.
Af den Klud kan jeg sy
tre Kabudser ud af ny,
knirri knarri knæk.

3. For hver Kabudse kan jeg faa,
knirri knarri knæk,
tre Par Hægter ud af Staal,
knirri knarri knæk.
De kan stolt braske paa
paa min Kones Kjole graa,
knirri «knarri knæk.

Efter Frederikke Larsen, Storkenhøj.
Ved Martine Agathe Hansen, Christiansminde.
HENSAT BRAND I SALTOFTE

I umiddelbar Nærhed af Saltofte Skov1) i Kærum Sogn,
ved Vejen, der fra Sognevejen fra Saltofte til Torøhuse fører
hen til nævnte Skov, staar en stor gammel Hvidtjørn. Nærmere
bestemt staar Tjørnen nær ved Indkørselen til Skoven, i Hegnet,
der danner Skel mellem de to tilstødende Marker. Skoven og
disse to Marker, af hvilke den, der ligger Øst for Tjørnen, bærer
det ejendommelige Navn Storkereden,2) har tre forskellige
!) Saltoffte Skoff. (Den tredie fyenske evangeliske Biskops, Mester Ja
kob Madsens, Visitatsbog. A. R. Idums Udgave 1929, S. 310). 2) P. Jensen :
Bidrag til Baag Herreds Historie. Marknavne 1682. Vengens March;
Storche Redis SchifTt. (Aarb. f. Hist. Samf. for Odense og Assens A. 1932.
S. 235). — Om Hvidtjørn se F. Hj. III. S. 11 lf.
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Ejere. Det er ikke let at se, hvilken af de tre Ejere det er, der
har Ejendomsretten til Tjørnen, og muligvis ligger dette Forhold
til Grund for Tjørnens høje Alder. Men hvorom alting er, der
knytter sig en Tro til den gamle Tjørn. Det maatte en haandsnild Husmand i Torøhuse bekende, da han en Vinterdag i
Aarene omkring 1915 var gaaet ud for at finde noget Materiale,
hvoraf han kunde lave Bindenaale til at bøde Fiskegarn med.
Han kommer paa sin Vandring hen til den gamle Hvidtjørn og
finder da ogsaa en af dens Grene egnet til Brug, men næppe
har han faaet Stiksaven frem og begyndt at file løs, før en gam
mel Gaardmand fra Saltofte, der netop befandt sig deri Nær
heden, kommer hen imod ham raabende: »How, how, de maaw
dutte, faa saa bræ(nd)er Gaawrene oppe i Saftøwte«. Naa ja, saa
gik Husmanden andetsteds hen for at finde Materiale til sin
Husflid, mens Tjørnen fik Lov at staa i sin Uberørthed paa sit
høje Grosted, hvorfra der er vid Udsigt over Bæltet til Als og
Sønderjylland.
L. P. Pedersen, Torøhuse.
DAGENE LANGE, TRÆSKOENE TUNGE

Dawene la(ng)e,
Traiskerne to(ng)w,
Måwlene æ fåw,
Melmaerne æ småw,
Pølse å Ast hi(ng)er høt i Rå(n)e,
Mælken gå væk i Stripper å Spå(nd)e,
Øllet gå væk i Påtter å Krus.
Ak, hær æ et e'lendi Hus.
Det er Drengens Morgenbøn i Brænderup Præstegaard.
Men jeg ved ikke, hvornaar det har været, og heller ikke, hvem
Præsten var. Men det er vel nok mange Aar siden.
Louise Jørgensen, Bro.

Forskellige Former af denne Remse er som Hyrderim kendt fra
mange Egne af Landet, især fra Jylland. I Evald Tang Kristen
sens Jysk Almueliv og Danske Børnerim, Remser og Lege
findes mange Optegnelser af den. Se ogsaa August F. Schmidt:
Hyrdedrenge og Hyrdeliv S. 151 ff. Paa Fyn synes Remsen
mindre kendt. Flere Opskrifter modtages gerne.
H. C. F.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavn«. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
I GUMMERUP

er daglig aaben fra Kl. 10—7.
Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

Grindsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
Program sendes.
Jens Futtrup.

FYNSK HJEMSTAVN 1928-1934
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931 — 32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—34 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—34 samlet for 22 Kr.
Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang............................. med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00,
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept. 1935), kan ikke faas særskilt.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

August F. Schmidt:

JENLE OG JENLEFESTERNE
Eget Forlag, Braband 1935. 111. Pris 3 Kr.

Af Pressens Udtalelser:
»August F. Schmidt har paa eget Forlag udsendt en Bog om Jenle og
Jenlefesterne. Der gives heri en Fremstilling af Jeppe Aakjærs Virksom
hed som Landmand og om hans Hjem paa den smukke Gaard ved Skive Fjord
og navnlig af de store Folkefester, Jenlefesterne, der holdtes her. Denne Bog,
der som alt, hvad August F. Schmidt skriver, indeholder en Mængde sted
fæstede Oplysninger, vil med Interesse læses af de mange, hvem Aakjærs
Digtning og Personlighed har grebet.«
Hejmdal 27/8 1935-

Andelsbanken
A. m. b. A.

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kj erteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon >Sydfyen<, Odense

Olaf Andersen:

Danmark og andre Digte.
(Fyns Boghandels Forlag. Pris 3 Kr.).
>1 Oldtidskvadets knappe, skønne og udtryksfulde Form giver det et Billede
af Danmarks Historie gennem tusinde Aar.<
Vejle Amts Folkeblad.
>. . . Men langt større og finere Kunst yder Olaf Andersen efter min Mening
i den Række af Hyldest- og Mindedigte, der følger efter. Her finder man Vers,
som selv meget store Digtere ikke nar gjort bedre.«
Martin N. Hansen i Fyns Tidende.
»En Digtsamling af megen Lødighed .. . saa tindrende klar og dejligt ligetil,
at den maa kunne vinde Behag i vide Kredse, hvor man ellers nærer en vis
Frygt for at give sig i Lag med Vers.«
Fyns Venstreblad.
»Hans Naturfølelse udfolder sig inderligt og ejendommeligt... Olaf Andersen
er Ungdommens Sanger, livsfrodig, i Pagt med Sol og Vaar, hans Sang er baaren
af det frejdigste Livsmod og den friskeste Livsglæde.«
Folkeskolen.
»Vi har vidst det længe, men vi ser det klarere nu: Olaf Andersen er
Skjald. Noget sent indtager han sin Plads blandt de kaarne og kære, Folkets
Følelsers og Længslers Tolkere. Men han vil beholde den . .. Han staar der
med en egen Sluttethed, noget med Mand og Malm. Faa blandt vore talrige
Skribenter fører saa mandig Tale.
Ofte stemte han sine Strenge. Naar noget stort skete for vort Folk, en af
Skovens Ege segnede for Øksen, eller bare naar noget tyst og lønligt kvægede
hans Hjærte, bare sejlende Foraarsskyer eller blomstrende Avrikler. Nu har
han vraget og valgt blandt svundne Aars Sange og rakt os en Haandfuld ud
søgte Vers.
.... Samlingen har faaet Navn efter Digtet »Danmark«, der i 1930 vandt
Førsteprisen i »Berlingske Tidende«s Prisæskning om en Danmarks Historie
i 500 Ord. Der var Tale om at hugge det i Sten paa S k a m 1 i n g, og det for
tjente det.«
H. G. F. i Fynsk Hjemstavn.

Axel Lange;

Fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter.
150 Sider. — Pris 3 Kr.
»Botanisk Gartner Axel Lange har samlet sine Artikler fra Fynsk Hjem
stavn om fynske Plantenavne og Folkeminder om Planter i et smukt udstyret
Værk, hvori der i Form af Leksikonsartikler er givet en botanisk, sproglig og
folkloristisk Skildring af vel omtrent alle på Fyn kendte Planter fra Åkande
til Ært. Flere af Artiklerne er temmelig udførlige, og man får mange Ting
at vide om Planternes Betydning for Landbefolkningen forhen. Bogen er forsynet med gode Registre.«
August F. Schmidt i »Fortid og Nutid.«
Bogen faas fra Fynsk Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe, og
sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa Postkonto 6766.

Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.

^aaneiisshriff
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4?.CXrtp Btidafyr.

Indbo Id: Hrnid Tindersen: Sortebro. — hans h. fussing*. Drab paa en latinsholedreng 1710.
— Cbr. Steffensen: maler Cbisen i Crpøøclen og bans Spmpatikunster. — Cnald Canø Kristensen:
Bf Pedel Simonsens Opteønelser fra Snensbekriøen. — Samle Sandsager.

11. hæfte.

RoDcmber 1935.

8. Hargang.

FYNSK HJEMSTAVN kan faas gennem Postvæsenet og i Boghandelen for
1 Kr. 50 Øre fjerdingaarlig og frit tilsendt fra Udgiveren for 1 Kr. 25 Øre (i
Udlandet 1 Kr. 50 Øre) fjerdingaarlig. Tiltrædende Holdere faar de i paagæl
dende Fjerdingaar udkomne Hæfter tilsendt De tidligere udkomne Hæfter
kan faas hos Udgiveren for 1 Kr. for hvert Fjerdingaar, saafremt Oplaget til
lader det. Til de Holdere, der har bestilt det hos Udgiveren, bliver det sendt
fremdeles, indtil Afsigelse finder Sted. De bedes sende Beløbet paa det til
sendte Indbetalingskort. — Postadresse: Krarup pr. Espe. — Telefon: Kværn
drup 109. — Postkonto 6766. — Udebliver et anmeldt eller abonneret Eksem
plar, bedes man paatale det hos Postvæsenet.

MALEREN SOPHUS PAULSENS
MINDEUDSTILLING
AFHOLDES I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN
FILOSOFGANGEN, ODENSE
I DAGENE 30. OKTOBER—6. NOVEMBER
GRATIS ADGANG

HERMAN MADSEN
UDSTILLING I KLOSTERSALEN I ODENSE
1.—8. NOVEMBER — KL. 10—17.

BILLEDER FRA ÆGYPTEN OG PALÆSTINA
FRI ADGANG

CHR. PEDERSEN-BELLINGE
MALERIUDSTILLING I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN
FILOSOFGANGEN, ODENSE

7.—15. NOVEMBER — KL. 10—17
FRI ADGANG

AVERTER I FYNSK HJEMSTAVN

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 11. Hæfte. November 1935.

SORTEBRO
BALLADE AF ARVID ANDERSEN
vignet

af

Herman Madsen

(Se Sagnet om Sortebro i Højsholtskoven. FHj. V, 143 f.)

eg har gaaet i Højsholt en sortnende Nat
over Sortebros løvdækte Vold,
medens Stormskyer leged en sælsom Tagfat,
og en midnatstung Klokke slog tolv.
Og da standsed min Fod
brat i Bladenes Flod,
og min Pande blev isnende kold.

J

Thi fra Løvhavets stormfødte Brænding og Brus
og fra Buskenes mulmsvøbte Skjul
gik en hvinende Sang, som en farende Rus,
fra forjagede, hvirvlende Hjul.
Og et Skrig fuldt af Nød
mellem Stammerne lød
fra en dødsræd og flygtende Fugl.

Og da saa jeg i Skær af et flængende Lyn
en Karet med et firdobbelt Spand
fare frem, som et flammende Spøgelsessyn
fra et drømmegemt, dødstaaget Land.
Med en brudt Melodi
foer den pilsnart forbi,
medens Ild brast fra Hjulenes Rand.
Henad Mostæppets Dun, over Sten, over Stok,
og i lynende, dødsvild Galop
hasted Dødningeforspandets knoglede Flok
over Bakkernes vindblæste Top,

162
mens en bristende Klang
dybt fra Muldjordens Fang
imod Nathimlens Skyloft slog op.

Bag en firkantet, dugsløret Vindueskarm
sad en Kvinde i lagenhvidt Lin,
og hun lytted til Hjulfartens dønnende Larm,
og til Stormens fordrejede Hvin.
Og hun raabte: »Mer Fart!
Jeg maa være der snart,
inden Dagen staar op af sit solgyldne Skrin«.

Det var Fruen til Højsholt, som aldrig fik Lov
til at hvile i Evighedsro
i den fjerne, usynlige, slumrende Skov,
hvor de flygtede Sjæle har Bo.
I en skumrende Kvæld
bød hun Livet Farvel
uden Haab, uden Sind til at tro.
Og hun pisker en Uvejrsnats graadfulde Gru
imod Landkirkens kalkede Mur,
medens al hendes brændende, haabløse Hu
vækker Præsten af søvnbunden Lur.
Han har manet engang
hele Dødsnatten lang,
men ej nok for en vildført Natur.

Og hun rasede vildt under varslende Raab
imod Præstens straatækkede Bo.
Men der sitred et bange og morgenblidt Haab
under Rædslens graa Røst, da hun lo:
»Kom herud, Sortesvans!
I en Dødningedans
vil vi flygte og fare, vi to«.

Men da lysnede Luften: en Daghane gol,
medens Kirkegaardsportene skreg,
og da flygted paa Bud af den stigende Sol
hele Stormnattens larmende Leg..............
— Ene gik jeg igen,
medens Synet svandt hen,
over Sortebros løvdækte Vej. —
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DRAB PAA EN LATINSKOLEDRENG 1710.
af

Lektor Hans H. Fussing

i Odense havde i almindelighed St. Knud
som deres sognekirke, her sang de, og her prædikede deres
lærere av og til, men det ser ud til, at de ofte holdt deres kirke
gang i Graabrødre kirke. Grunden hertil var, at den be
spisning av latinskolens disciple, der var indstiftet ved Frederik
II.s oprettelse av Odense kommunitet, foregik i Graabrødreklosters bygninger, og det var da nemt for drengene
at gaa fra bordet til gudstjenesten og omvendt.
En flok latinskoledrenge gik d. 7. august 1710 i kirke, men
mens den fiortenaarige Hans Frandsen, de trettenaarige Niels
Nielsen og Niels Andersen, mesterlectianeren Jacob Bast
og Matthias Villadsen var i kirken under hele gudstjenesten,
kom Matthias Peitersen først under prædikenen og gik strax
derefter op i taarnet. Da gudstjenesten var forbi, løb de tre
smaa drenge osse op i taarnet, og da de kom derop, saa de, at
Matthias Peitersen tog et firkantet stykke mursten, hvorpaa
han, før de kom, havde »gjort sin urenlighed«, og gik op i lyd
hullet for at kaste stenen ud. De sagde til ham, at han skulde
forvare sig, at der ingen var nedenunder, men han raabte, at
der var ingen, og kastede stenen. Da han havde kastet, saa
han ud av lydhullet og sagde: »Nu fik Matthias Villadsen en
ulykke: »Alle fire knægte løb nu fra taarnet ned paa kirkegaarden og hen til Matthias Villadsen, der var blevet ramt av
stenen, og alle jamrede de sig over det skete. Hos den saarede
stod Jacob Bast, der sendte den ældste av de smaa drenge,
Hans Frandsen, hen til den tilskadekomnes mor for at for
tælle hende om ulykken, og hun ilede strax op paa kirkegaarden.
Kort efter maa skolens rektor, magister T h o m a s B i r c h e r o d,
være kommet til, for han sendte bud efter chirurgen Hans
Richert, der kom derhen for at forbinde drengen. Richert saa
strax, at da hele den højre side av hovedet var »ganske knust
i mange stykker og der var en lang ridse«, hvorav blodet løb
ud, det venstre øje var stort og ophovnet, og blodet løb ud av
næse og mund, saa maatte saaret være absolut dødeligt, men
da drengen levede endnu, forbandt han ham, ligesom han tilsaa
ham et par gange, inden han døde den næste dag.
Den forulykkede dreng var søn av en fattig borger ved navn
Johan Villadsen, der tidligere havde siddet bedre i det, idet
atinskoledrengene

Aj
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han havde haft en gaard paa Nørregade, vistnok en arv fra
hans broder, stadskaptajn og handlende Matthias Villadsen,
men gaarden havde han allerede solgt 1695. I aaret 1710 betalte
han 1 rdl. 3 mk. i krigsskat, men 1711 anføres han i skattelisten
blot som »fattig«. Da den dræbtes fader ikke havde raad til at
rejse sag mod drabsmanden, blev det efter en forhandling mel
lem byfogeden og stiftamtmand J. Pritzbuer fastslaaet, at til
talen skulde rejses av hospitalsforstanderen Jens Pilegaard,
der som repræsentant for jorddrotten skulde rejse sag ifølge D. L.
6-6-3. Rektor Thomas Bircherod sørgede imidlertid for, at
stiftamtmanden beskikkede Odense Bys prokurator Hans Kier
til at varetage den ulykkelige drabsmands interesser. Matthias
Peitersen var nemlig et fattigt, faderløst skolebarn, der hidtil
havde levet av almisser, og altsaa heller ikke havde raad til
selv at engagere en forsvarer. Da han 1709 kvitterede for det
ham av skolen tildelte Margrete Mules legat, underskrev
han sig Matthias Peiter Hansen, men iøvrigt har intet kunnet
findes om ham, dog synes han ikke at være blevet student fra
Odense skole.
Sagen kom for retten d. 25. august, og skoledrengene og chirurgen vidnede da, at sagen var foregaaet paa den ovenfor be
skrevne maade. Endvidere forklarede drengene, at der mellem
den dræbte og hans banemand >den dag ingen klammeri eller
tvistighed havde vaaren«. Matthias Peitersen tilstod, at alt
var passeret, som vidnerne havde sagt, og forklarede »med græ
dende taarer her for retten, at han ikke havde set nogen, der
han nedkastede stenen, mindre tænkt dermed at gøre nogen
skade, mens den ulykke, som MatthiasVilladsen blev tilføjet,
havde han hjærtelig fortrydelse over og skete meget mod hans
vilje.«
Frederik Baller, der mødte paa hospitalsforstander Pile
gaard s vegne, begærede tingsvidne om det i retten passerede,
men iøvrigt ses der ikke at være kommet mere ud av sagen,
der jo osse blot synes at være følgen av en skoledrengs ulyk
salige kaadhed.
Note. Sagen findes i Odense tingbog 1709—13 f. 122 f. Diskussio
nen om, hvem der skal rejse og føre sagen, findes i Stiftamtmandens
copibog 1709—10 f. 261 f. Familien Villadsens økonomiske forhold
kan ses av Odense panteprotokol passim og Odense amtsarkiv. Pro
tokol etc. vedr. krigsstyren 1710.
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MALER THISEN I TRYGGELEV
OG HANS SYMPATIKUNSTER
af

Chr. Steffensen

en Alder af 73 Aar døde Maler Thi sen — kaldet Thissen —
som boede i Tryggelev paa Langeland, paa venstre Side
af Landevejen, lidt efter at man er kommet forbi Præstegaarden
og gaar ad Magleby til, den 2den Juli 1827, men endnu er han
omtalt blandt de gamle lige fra Lin del se til Gulstav som den,
der væltede Generalen, d. e. Lensgreve F. Ahlefeldt Laurvig
fra Tranekær. Denne kom en Dag, det havde været Regnvejr,
kørende sammen med Grevinden gennem Tryggelev i Kurve
vogn — en lav Vogn, hvis Sider, For- og Bagsmæk var af Flet
værk — med fire graa Heste for. Et Par Dage forud havde Grev
skabets Jægere skudt Malerens Hund Korid o n, og nu, netop
som Vognen var ud for Thi se ns Hus, væltede den, saa Gene
ralen endte nede i Vejens Pludder. Hurtig samledes Folk fra Nabo
husene, ogsaa Thi sen kom ud af sin Dør, med et Vandfad i den
ene Haand og et Haandklæde i den anden; meget ærbødig nær
mede han sig Vognen og sagde: »Det var da kedeligt! Blev Her
skaberne snavsede? Det er vel den lille Koridon, som han spøget«,
Ord, som de gamle Tryggelever kunde gengive i Thisens ejendom
melige Stedmaal og med hans Tonefald, saaledes som de havde
hørt det i de forrige Slægtleds Fortælling om Tildragelsen. Ind
holdet af den sidste Sætning, synes det dog ikke, som de til
stedeværende har været helt enige med This en i; vel var der
en Stenkiste under Vejen netop der, hvor Hestene var, og vel
kunde det let ske, at Heste blev sky, naar noget som en Hund
kom pludselig farende op fra Stenkisten, men det lader ikke til,
at Hestene er blevet sky; Væltningen har forekommet Øjenvidnerne uforstaaelig, men de hældede til den Anskuelse, at det var
Thi sen, som ved Heksekunster havde foraarsaget den som
Hævn for Drabet paa Koridon.
At han kunde noget i Retning af at hekse, var ingen af de
dalevende i Byen i Tvivl om. De, der dengang tjente paa Lyk
kesholm, havde nemlig oplevet det. En Dag, da Thisen kom
fra Lykkesholms Skov med en Bunke Brænde, bundet i et
langt Reb, paa Ryggen, blev han ud for Gaarden standset af
Forpagteren. — Den eneste, som i min Tid kunde opgive mig
dennes Navn, Eiby, var en Gaardmandsenke paa 92 Aar, som
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var barnefødt i den Del afTryggelev, som da kaldtes Østerballe, og nu levede i Nordenbro. — Forpagteren befalede ham
at lægge Brændet og aflevere Rebet. Grunden hertil var vist, at
nogle af dem, som tidligere samlede Grene i Skoven, brugte at
binde en Sten i den ene Ende af det lange Reb, derpaa kaste
Stenen op over en Gren og knække den, hvad de ikke maatte,
og Eiby har haftThisen mistænkt for at have brugt samme
Trafik. Men denne var ikke til Sinds at give Slip paa Rebet;
det ene Ord tog det andet, indtil Maleren sagde; »Du skulde hellere
gaa hjem og tage mod de Gæster, Du har faaet, end staa her«.
Hvem der fik Rebet, melder Historien intet om; den bryder af
her og fortsætter med, hvorledes Eiby, da han kommer hjem,
ser, at der virkelig er kommet Gæster, men af en aparte Slags.
Hele Gaarden vrimlede nemlig, baade ude og inde, ja selv paa
Tagene, med Snoge; særlig nævntes, hvorledes de laa i Mælkebøt
terne og i Øllebrødet, der stod paa Bordet. I saadanne Mængder
var de kommet i Besøg, at Forpagteren tilsidst for at faa dem
bort, bekvæmmede sig til at sende Bud efter Thi sen, som ogsaa
kom. Det hjalp, for straks, da han fløjtede, kom der Bevægelse
i Snogene, og alle tog de lidt efter lidt een Retning nemlig ud
mod »Søen«, d. e. en Lavning vest for Gaarden, som nu er tør
lagt, men stadig kaldes Sø, hvad den dengang var. Vel vilde
Thi sen intet have for Ulejligheden, men Forpagteren gav ham
en Ost og et Stykke Flæsk.
Enkelte morgenduelige havde engang været Vidne til en
Episode af lignende Art inde i Tryggelev By. Ved Husgavlen
modsat den, ved hvilken Thi sen boede, var en Brønd, som
ogsaa han benyttede. En Tid havde han en Kobber- eller Mes
singkeddel staaende der. Da nogle advarede ham mod at lade
den staa ude om Natten, sagde han: »De skal nok lade den
blive staaende.« En Nat prøvede alligevel en paa at gøre hans
Ord til Løgn, men neppe havde Manden grebet fat i Kedlen, før
han var »bundet«, han kunde hverken slippe den eller gaa med
den, men var nødt til at blive staaende. Om Morgenen kom
Thisen ud og »løste« ham, men først sagde han: »Hvad!« —
og her nævnede han Manden ved Fornavn — »har De staaet
her og passet min Keddel hele Natten? Nu skal De have Tak«.
Atter her gengav enkelte Ordene i hans Dialekt og med hans
Tonefald, ligesom det stod fast, at han havde sagt Du til For
pagteren, men De til denne Mand.
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Man talte ogsaa om, at han en Nat havde »bundet« en Mand fra
Kind er balle til en Aaleruse nede ved Næs, og Mandens Navn
nævntes og nævnes, men mere kunde ingen fortælle om den Sag,
thi der havde vel ingen Øjenvidner været.
Ogsaa ved den før omtalte Stenkiste var der engang sket
noget mærkværdigt. En Hare sad en Dag, efter at Thisens
Kone var død, udenfor Huset. Først mente man, at det var en
almindelig Hare, hvorfor en skyndte sig ind efter sin Bøsse for
at skyde den. Han skød ogsaa, men Haren hverken faldt eller
løb bort; den løb bare gennem Stenkislen og stillede sig op paa
den modsatte Side af Vejen; ved næste Skud gentog det samme
sig, — kun løb Haren nu modsat Vej af før gennem Stenkisten,
cg saa var man klar over, at det var en »Kirkehare«, d. e. en
Hare, i hvilken en afdød paa en Maade gik igen, man havde
for sig, og Skydningen blev følgelig indstillet.
Hørte Thisen nogen udtale Formodning om, at han kunde
hekse, sagde han: »Nej, hekse kan jeg ikke, men nogle Sympati
kunster kan jeg maaske«.
Ogsaa Jørgen Træskomand i Østerballe var overbe
vist om Thisens mærkværdige Evner, men naar han havde
faaet en lidt kraftig Stimulans, gik hans Tanker ad andre Baner.
Følgende Træk er meddelt af hans Datter, der som gift boede
i Fod s let te, til en Mand, som er død for nogle Aar siden,
og som fortalte mig det. En Dag, da han var i løftet Stemning,
ragede Thisen og han uklar, og han var ved at gaa over til
Haandgribeligheder. Maleren sagde saa: »Pas nu paa! du ved
nok, at jeg kan gøre en Ulykke paa dig«, men det virkede al
deles ikke beroligende paa Jørgen, tvertimod, han greb resolut
sin Haandøkse, hævede den mod Maleren og sagde: »Skrup af!
for jeg er ikke bange for Dig«. Da forsvandt Thisen skyndsomt.
Mange havde ham mistænkt for at bruge sine Evner til
mindre pæne Ting; saaledes fortalte en mig som noget, hun
havde fra sin Bedstemoder, at de mente, han kunde gøre sig
selv usynlig. Naar han f. Eks. vilde have Korn til sin Gris, gik
han ud ad Vejen med en Pose hængende foran sig; kom han
til en Kornmark, behøvede han kun at sige paa den rigtige Maade:
Lyst for og mørkt ba’,
ingen ser, hvor jeg bliver a’,

saa gik han ind i Marken og klippede Aks af, som han puttede
i sin Pose.
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En Enke, hvis Moder var barnefødt i Tryggelev, fortalte
mig et andet Træk, som Moderen for mange Aar siden havde
fortalt hende. Moderen havde haft en ældre Søster, for hvem
hendes Forældre, mens hun var Barn, havde søgt Raad hos
Knud Madsen i Østerballe, som kunde sætte Ringorm hen
og lignende. Knud gav dem ogsaa et Raad, men befalede dem
samtidig at laase alle Døre og hænge for alle Vinduer, mens
de anvendte Midlet. Naar der var hængt for, vilde en komme
gaaende rundt om Huset for tilsidst at tage i Døren. Men de
maatte hverken lukke op eller tale. Der kom ogsaa en paa det
angivne Tidspunkt, og Forældrene var ikke i Tvivl om, at det
var Maler Thi sen.
Efterskrift. Det er jo ikke noget enestaaende, at samme Sagn af
forkellige Meddelere fortælles med forskelligt Person- og Stedfæste. Det
er Tilfældet med nogle af de i foranstaaende meddelte Træk. Se Hanne
Christoffersen: Erik Høj i Hesselbjærg, FHj. V 47 f., og Samme:
Den kloge Mand i Vindeby, FHj. VIII 95 f. De samme Træk er
for øvrigt fortalt af CarlinKlæsøe i Fra Lokalhistoriens »Over
drev« XI, Langelands Avis
1932, som passeret »paa Midtlangeland for henved 70 Aar siden«, men uden nærmere Person- eller Sted
fæste. Da Hanne Chrisloffersens Sagn om Maler T h i s e n i Vin
deby i Lindelse Sogn forelaa trykt (FHj. VIII 95 f.) — det var, efter
at foranstaaende Artikel var indsendt til FHj. — skrev Chr. Steffensen
som Svar paa en Forespørgsel: »Hvad Maler Thi sen angaar, saa er der
vist ikke mindste Tvivl om, at den Thi sen, som væltede Grevens Vogn og
bragte Snogene til Lykkes holm, dengang boede i Try ggel ev, lige
som Kirkebogen udviser, at han døde i Tryggelev og ligger begravet
paa Kirkegaarden der, og om det Forhold, hvori han stod til Thi sen i
Vindeby, om denne sidste har været enten hans Søn eller hans Fader,
eller om han selv boede i Vindeby i en Periode af sit Liv før den i
Tryggelev, ved jeg intet«.
H. C. F.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

t Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

NORUP SOGN

hedder, at det første de Svenske gjæstede Sognet, kom de
hertil over Isen fra Hinds holm. De førte ved denne Lej
lighed Blus eller Ris o: Smaagrene af Træerne med sig, saa at
de i Frastand saa ud som en Skov, og de kunde let ved liden
et
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Modstand eller Hindring været sjunket i Havet, hvilket den mindste
Standsning maatte have foraarsaget, da Isen gik under dem som
en Bue, og det var kun den ilende Fart, hvormed de kom frem,
der frelste dem Livet. Saaledes kom de endelig i Land ved Nørrestrand eller Gabet og udbredte sig derfra videre (Ringe).
En Mand her i Sognet gik op ad Hadsmark Gade og var
iklædt en god ny Skindpels og mødte saa uheldigvis 2 svenske
Officerer, hvoraf den ene strags befalede ham at trække Pelsen af
og give den fra sig. Han adlød ogsaa strags skjøndt med Taarer,
og Officeren trak ogsaa lige saa hurtig Peltsen paa sig igjen. Men
nu sagde den anden Officer, maaske for at skaffe den stakkels
Bonde sin Pelts igjen: >Hvad vil du med den snavs Pels, den er
vist fuld af Utøj og Lus,« og nu trak den anden lige saa hurtig
Pelsen af sig igjen og kastede den med Afsky til den forbavsede
Bonde (Ri n ge). I en Gaardmands Storstue i Hadsmark saaes
endnu for faa Aar siden et Egebord, hvori var et Hul, som en
svensk Rytter havde hugget, for derved at fastbinde sin Hest,
som han fodrede i Bondens bedste Stue (Proprietær Hoff man).
Smeden i samme By, der skal have været en Farfader til den bekjendte Kursmed Hans Mikkelsen i Odense, tvang de ogsaa
til at arbejde for sig og foresatte ham vist Arbejde, som han
skulde fuldende om Dagen (Maler N. Ringe).
I Norup, hvor nu Rasmus Knud sen boer, var en svensk
Oberst med Frue og Søn indkvarteret. Disse tilegnede sig natur
ligvis Gaarden. Dog var Husets Folk der endnu, og Mandens
Kone laa netop den Tid i Barselseng Obersten og Sønnen gik
mest paa Jagt om Dagen, men Fruen, som blev hjemme, var
ingenlunde Konen god, hun lod slagte, stege og bage for sig og
sine i rundelig Maade, men aldrig fik Barselkonen mindste Bid
deraf. Obersten var det derimod magtpaaliggende, at Konen fik
noget til Vederkvægelse, han spurgte derfor sin Kone paa Tysk,
om hun havde givet hende noget, hvortil hun vel svarede Ja,
men da Konen, som nok forstod Indholdet af Samtalen, brast i
Graad, afskar Obersten selv et godt Stykke Steg og Brød, hvilket
hun graadigen slugte, og nu maatte Sønnen, medens Obersten
selv skar end et Stykke til hende, ogsaa hente Drikke for den
Syge. Da imidlertid alt godt, som bevistes Konen, var Fruen
imod, saa gjorde Tjeneren, som ogsaa var et godt Menneske, en
Aabning i en af Loftsbjælkerne og hidsede der igjennem ned til
hende, hvad hun behøvede, paa det at Fruen ikke skulde mærke
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det (Ringe). Andre fortæller derimod, at Obersten havde 2 Tje
nere, hvoraf den ene var mild, og den anden haard imod Be
boerne. Det Kjød og Brød, den ene fik til sin Herres Hund, med
delte han uden Herrens Vidende den af Mangel og Sult afkræf
tede Ejer, der laa i en Alkove i Stuen. Ejeren lovede ham derfor
ogsaa et frit Tilflugtssted, men i hans Sted kom blot den anden
Tjener tilbage og blev ogsaa modtaget som forskyldt (Pastor
Lassen, Østrup). I Kristen Johansens Gaard i Has
mark brugte de en af Gaardens Ladelænger til Stald og viste
sig meget gode mod Beboernes Søn, der den Tid var en Dreng
(Ringe). Mens de Svenske var her paa Egnen, anlagde de en
Skandse eller et Batteri, hvortil endnu sees Spor paa den yderste
Spids af Halvøen Hals, for saaledes at spærre Indløbet til Odense
Fjord (Proprietær Hoffmann). Da de omsider maatte forlade
denne Egn, vilde de ogsaa her som anden Steds tage de unge
Karle med sig, og man fortæller saaledes, at en Gaardmand ved
Navn Simon Ann i Øster-Egense havde en Søn, som de
svenske Officerer godt kunde lide og endelig vilde have med sig,
men at han forstak sig i en Svinesti, og uagtet de med deres
Kaarder stak derind, dog havde stillet sig saa højt, at de ingen
Skade kunde gjøre ham (Ringe). I Hadsmark bleven Sven
sker tilbage, som hed N iels Bend ixen, og som var saa raa, at
han ofte siden med Latter fortalte om de Kvinder, han havde
mishandlet og skaaret Brysterne af, samt de Børn, han havde
spiddet paa sin Kaarde og saaledes svunget i Luften (Ringe).
Den svenske Armé bestod for Resten ikke af lutter indfødte, der
fulgte ogsaa adskillige Æventyrere fra andre Lande med dem, og
det ikke blot Tyskere og Polakker, men endogsaa Schweitzere.
Røgtobakkens Brug her til Lands synes før Brandenborgernes og
Polakkernes Ankomst at have været aldeles ubekjendt. Men Exemplet smittede snart, hvilket sees af Dr. Simon Paulis Af
handling 1665: De abusie Tabaci. Jeg har ligeledes funden i Præ
sten af Frørups Indberetning om sit Kalds Indkomster af 1690,
at han beklager sig over, at der nu paa nogle faa Aars Tid havde
været fire Gange Ild i hans Naboes, en Rytterbondes, Gaard, og
at Ilden den første Gang opkom af en tændt Tobakspibe, som
en Bondedreng ikke vidste bedre at forvare. Altsaa røg allerede
Bønderdrengene i Fyen Tobak i Aarene mellem 1680 til 90. En
Barselkone her i Sognet, som ved deres Ankomst endnu ikke
havde holdt sin Kirkegang, bandt de af kaad Grusomhed til en
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Hestes Hale og slæbte hende saaledes til Døde (Pastor Lassen
i Østrup).
*
Da Rygtet kom til Norup om de Svenskes Anmarsch, bragte
adskillige af Beboerne deres bedste Sengklæder og andet Gods af
Værdi op paa Hvælvingerne over Norup Kirke. En ondskabs
fuld Person angav dette for de Svenske, hvorpaa disse begav sig
til Degnen og forlangte Nøglen til Kirken, men i Stedet for at
udlevere den, tog Degnen Nøglen med sig og flygtede ud i en
Mose ved Byen, hvorhen en Dragon forfulgte ham og gav ham
et Hug i Armen, som nødte ham til at aflevere Nøglen, hvilken
de Svenske benyttede til at røve det Gods, der var skjult paa
Kirkeloftet.
Hofman, Hofmansgave.

*

Af en gammel Kone i Egense har jeg hørt følgende:
1. Det første Svenskerne gjæstede Sognet, kom de over Isen
fra Hindsholm.
2. Grev Putbus ejede da Ei n si ed el sborg og nogle af
Bøndergaardene i Aggernæs By og Krogsbølle Sogn. Paa
de Gaarde, som han ejede, var hans Vaaben malet, og de blev
befriede fra Fjendernes Besøg.
L. From, Norup.
*

Med den svenske Armé, som huserede i Fyen, har formo
dentlig fulgt adskillige Æventyrere fra andre Lande, ti efter Sla
get ved Nyborg skal en svensk Soldat, som var Schweitzer af
Fødsel, være tyet til Hasmark, hvor han blev bosat som Hus
mand, og skal i en Alder af over 80 Aar have været saa rask
til Fods, at han paa Klapjagter løb omkap med Drengene og
skal ved saadan Lejlighed have baaret en lang Stok, ved hvis
Hjælp han kunde gjøre store Spring.
Hofman, Hofmansgave.
*

En af de her i Sognet indkvarterede Ryttere traf en Dag en
Bonde-, som arbejdede i bare Ærmer. Da Mandens Skjorte fore
kom Svenskeren at være ny, forlangte han, at Bonden skulde
strags trække den af og give ham den, og da han ej ufortøvet
vilde bekvemme sig dertil, skjød Svensken efter ham, men traf
ikke, hvorpaa Bonden var saa heldig at undfly.
*

Hofman, Hofmansgave.
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Dom. voc. jucunditatis Anno 1658 blev en svensk Skjærsantes
Hustru, Sophia Ebbesdatter ved Navn, begravet hos Mellem
pillen i Kvindernes Stole, Anno ætatis 57, og prædikede der en
svensk Præst, Hr. Jonas Pedersen ved Navn, Ligprædiken.
Mandagen derefter haver hendes Husbond ved Navn Laurits
Henriksen Falch, en indfødt Svensk, som var en Skjærsant
under Kapitain Anders Pedersen, som laa paa Kvitzovsholm og var af Grev Niels es Folk af S ver ri g, givet et Klæde
til Kirken, som var syet med Sølv og Guld og hænger ned for
Alteret i Norup Kirke.
Dom. 3. Adv. 1658 blev Laurits Christensens Datter af
Hasmark, Karen, som var 18 Aar, begravet. Samme Pige
døde formedelst det, at Blodet løb hende ihjel, ti en svensk Her
res Jung skar hendes Livsens Aare i sønder med en Kniv. Gud,
som hævner uskyldigt Blod her, har til Lybæk hendes Bane
mand paa hans Hoved det, som han haver forskyldt, betalt.
Anno 1659 d. 19. Juni blev Knud Rasmussen udi No
rup begraven, som blev ihjelskudt af en Rytter ude paa Mar
ken, der han var 37 Aar.
Anno 1659 d. 1. Oktober blev Jonas Jonassen og Hede
vig Thomasdatter baade trolovet og viet tilsammen i Jørgen Han sens Gaard heri Byen. Begge polske Personer. Samme
Aften blev samme tvende Personers Barn, ved Navn Susanne
Lisbeth, hjemmedøbt i Jørgen Hansens Stue.
Anno 1659 Dominica 18 blev Jesper Jørgensen i Has
mark begravet, anno ætat. 36, som blev slaget af 6 Ryttere, og
laa paa 3dje Dag, styrtede sig om Morgenen tidlig i en Brønd i
H a s m a r k.
Anno 1659 Dom. 1. Advent blev Laurits Jensens Datters
uægte Barn her udi Norup kristnet, navnl. Erich. Faderen til
samme Barn, som blev udlagt, var en Løjtnant under Lindwurm hans Regiment, navnl. Hjeronymus.
Anno 1660 den 15de Januari blev af Hasmark begravet
Laurits Hansen, som blev af en svensk Rytter stukket i begge
sine Ben om Sommeren for Høst, derefter lidt megen stor Smærte,
indtil Gud kaldte hannem af denne bedrøvelige krigeriske Ver
den. Anno ætatis 44.
I Aaret 1660 herskede ellers stor Dødelighed her i Sognet, ti
jeg finder i Kirkebogen, at der fra den 18. Januar til 17. Decbr.
blev begravet 56 Personer, unge og gamle.
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NB. Den første Antegnelse om dem, som blev dræbte af Sven
skerne er forglemt og anføres derfor her:
Dom. 7ma blev Jens Andersen af Hasmark, som af det
plyndrendes Parti dødelig var saaret og døde, anno ætat. 72, be
gravet i Vaabenhuset.
Sognepræsten her i Nor up var Niels Rasmussen Kraft,
han døde 1659 d. 21. Juni.
L. From, Norup.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
SIMONSHOLM ELLER SIMMERSHOLM?

I F. Hj. VIII S. 141 fortælles om »en Gaard ved Navn Simonsholm«. Det er vistnok Gaarden Simmersholm i Dreslette
Sogn, der her omtales. Paa Simmersholm blev der i Svenske
krigen dræbt en Del svenske Soldater. I en i Nærheden af Gaar
den beliggende og til Gaarden hørende Mose, kaldet Simmers
holms Mose, finder man af og til ved Tørveskæring Skeletter.
Til hvilken Tid disse maa henregnes, er ikke blevet fastslaaet
af Sagkundskaben; men Folk der omkring gaar ud fra som
givet, at de maa være af de paa Simmersholm dræbte svenske
Soldater, idet man mener, at disse er blevet kastet ud i Mosen.
Simmersholm, der ligger midt i Sognet, er en smukt beliggender Bondegaard omgivet af Skov og Mose. Nu er den en
Bondegaard af almindelig Størrelse, men i gammel Tid var den
en Adelsgaard. Fru Tale Ulftand, Poul Laxmands Efter
leverske, gjorde 1572 Krav paa den. Men Fru Tale maatte fra
falde sit Krav, idet den tildømtes Fru Ide Nordby, til hvis
Mand, Jakob Nordby, Kong Hans i sin Tid havde solgt
den. (Kolderup-Rosenvinge: GI. danske Domme III 153).
Gaardens Navn er i 1687 Sømmersholm, og ved Matrikuleringen omkring 1830 er det Simmersholm. (Aarb. f.
Hist. Samf. f. Odense og Assens Amter, 1932. P. Jen
sen: Bidrag til Baag Herreds Historie S. 242 og S. 245.)
Paa det gamle Sognekort fra Udskiftningen i 1780-erne er Gaar
dens Navn ogsaa Simmersholm. Navnet skrives ogsaa S o mmersholm, saaledes i Trap: Danmark. Men vil man fastslaa den rigtige Form ved at anføre det Navn, den har og fra
gammel Tid har haft efter stedlig Brug, da er det Simmers
holm, der udtales Semmesholm eller Semsholm.
L. P. Pedersen, Torøhuse.
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SPØGERIET I GAARDMOSEN

I Vigerslev mellem Byerne Rue og Farstrup ligger en
Tørvemose, som kaldes Gaardmosen. I den ligger en ond
Præst manet ned. Fra Rue slynger sig en Gangsti over de for
skellige Lodsejeres Marker, Stien fører direkte forbi Mosen. Min
Bedstefar, Gaardfæster Anders Boe fra Taagerod, gik en
Sommeraften ad Stien til Farstrup for at besøge Sønnen Kri
stian, der tjente hos Gdr. J. P. Pedersen. Da Anders Boe
betraadte Mosens Omraade, lød det for hans Øren, som om han
gik paa lutter raslende Ærtebælge. Han lagde sig ned og under
søgte med Hænderne, for han vilde ikke tro Øjnene, som for
talte, at Stien var bar, men Hænderne overbeviste ham om det
samme. Pludselig kom fra Vandfladen et stærkt Vindstød, sam
tidig lød det, som en firspændig Vogn for ham tæt forbi, og der
hørtes et Knald som det, Kusken frembringer med en Firhestespisk, derefter for Drønet tilbage fra et Vandhul i Hans Kri
stian Nielsens Mark. »Saa blew je, Rakken ta mæ, bå(ng).
Je tøw mi(n) Træjsker i mi(n) Hæ(nd)er å løw, al de je ku(nd),
te je kom u i Kirkegyen, så føst høerte Rasleriet op,« saaledes
sluttede Bedstefar altid Fortællingen om Spøgeriet i Gaardmosen.
N. A. Boe, Lærer, Flyvbjærg.
Sml. Holger Havrehed: Spøeri i Gonjvmosi, FHj. V 31.
H. C. F.
TRETTEN ENGLE OM SENGEN

Naar jeg lægger mig til Hvile,
tretten Engle om mig staa,
tvende til min venstre ile,
tvende til min højre gaa,
to staar Vagt ved Hovedpuden,
to ved Foden desforuden,
to mig dækker,
to mig vækker,
en mig viser
alle Himlens Paradiser.

Denne gamle Folkebøn er meddelt mig af Fru Sine Ras
mussen, Lundgaarden, Snarup. Hun har i sin Barndom
lært den af en gammel Slægtning, Fru Johanne Hansen, der
var født o. 1845, vistnok i Flem løse Sogn. Nu havde hun faaet
Mindet om Bønnen opfrisket ved at læse C hr. Steffen sens
Artikel om gamle Aftenbønner paa Sydlangeland (FHj. VIII 6ff.).
Om Bønner af denne Type har Dr. phil. F. Ohrt skrevet
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indgaaende i Gamle danske Folkebønner (Studier for
Sprog- og Oldtidsforskning Nr. 149), Afsnittet Englene om
Sengen. F. Ohrt har ved sin Undersøgelse kendt 18 danske
Opskrifter af Bønnen, deraf 4 fra Fyn. I ingen af disse er Eng
lenes Tal 13 som her eller 10 som paa Sydlangeland; det er
oftest 14 eller 12. Det er ret mærkværdigt, at der i den her med
delte Form nævnes 13 Engle, da der ellers fra gammel Tid har
været en udbredt Afsky for Tallet 13. Der kan ogsaa gøres op
mærksom paa, at Ordet Paradis i de tidligere kendte Former af
Bønnen optræder i Ental, hvorimod vi her møder den frydefulde
Forstærkning: Alle Himlens Paradiser. — Den fra Sydlangeland
meddelte Begyndelse om Træet i Paradis kendes heller ikke i
de af F. Ohrt behandlede danske Former.
F. Ohrt meddeler i sin Bog en Mængde interessante Oplys
ninger om denne gamle Bøn, der har hørt til det gamle romersk
katolske Evropas mest yndede Folkebønner, ligesom i øvrigt
om andre gamle Folkebønner, ogsaa om den af C hr. Steffen
sen (FHj. VIII 8) meddelte sydlangelandske »Her gaar et Baand
om dette Hus«.
H. G. Frydendahl.
SAVE SAVE MUSSE MAV

Save, save, Musse mav,
fire Skilling for i Dav,
en god Potte 01, et godt Stykke Mad,
det skal den lille Savmand ha.
Efter Frederikke Larsen,
Ved Martine Agathe Hansen,
Storkenhøj.
Ghristiansminde.
Sml. E. T. Kristensen: Danske Børnerim, Remser og Lege, S. 26ff:
Drage Sav.
H. C. F.
ET PAR VERS AF H. C. ANDERSEN

Som bekendt opholdt H. C. Andersen sig en kort Tid i
Helsingør, hvortil han i 1826 kom med Rektor Meisling
fra Slagelse. I Begyndelsen tiltalte Byen med den smukke Om
egn ham; men han blev trist i Hu, idet han følte sig tilsidesat
af Meisling.
Min Tante Virgilia1) har fortalt mig, at da han fra Hel
singør ankom til København, gjaldt hans første Besøg min
Bedstefader, homøopatisk Læge Hans Christian Lund2),
som han beklagede sig for.
i) Se FHj. III 168 ff. 2) Se FHj. III 162 ff.
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Imedens han opholdt sig i Helsingør, skrev han til min
Bedstefader følgende lille Vers:

Ej kender Storhed Venskabs Stemme,
ej Guld og Magt fremkalder det.
Kun eet jeg ved og kan ej det glemme:
at sandt Venskab gør vor Bane let.
Der var ingen af de to H. C.er, der i deres Ungdom dansede
paa Roser. I hvert Tilfælde var der temmelig mange Torne
derimellem.
H. C. Andersen skrev engang til min Fader, C. Leon tin
Lund1), og Carit Etlar i min Bedstefaders Hjem i Køben
havn følgende Vers:

Hvad der er smaat for de store, er stort for de smaa,
og er de gamles Forstand i Færd med at gaa i Staa,
da kan et lille muntert Ord i Latter tit dem faa.

Verset fremkom ved, at min Fader i Samtale med H. C. An
dersen sagde, at der var Børn, som var selvkloge, og dem
yndede han ikke.
H. G. Lund, De gamles By, København.
HVAD SVALERNE KUNDE SIGE

Når svalerne fløj kvidrende ind og ud ved laden i min olde
moders gård i Bogensø på Hindsholm, og børnene — mel
lem dem min mormor — spurgte hende, hvad svalerne sagde,
svarede hun i syngende tone, at de sagde:
»Den gang vi tog her fra,
den gang vi tog her fra,
var laderne fulde af korn,
var laderne fulde af korn.
Den gang vi kom igen,
den gang vi kom igen:
skit, skvat hen
til den spind-kvind!«
(dvs. til nærboende koner, som spandt for gården, og til hvem gård
konen henbar brød, kage og mange andre ting).
Kr. Tårup.
Sml. Per Larsen: Hvad Svalen siger, FHj. IV 143 f.
H. G. F.

i) Se FHj. III 162 ff.
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Olaf Andersen:

Danmark og andre Digte.
(Fyns Boghandels Forlag. Pris 3 Kr.).
>1 Oldtidskvadets knappe, skønne og udtryksfulde Form giver det et Billede
af Danmarks Historie gennem tusinde Aar.<
Vejle Amts Folkeblad.
». . . Men langt større og finere Kunst yder Olaf Andersen efter min Mening
i den Række af Hyldest- og Mindedigte, der følger efter. Her finder man Vers,
som selv meget store Digtere ikke nar gjort bedre.«
Martin N. Hansen i Fyns Tidende.
»En Digtsamling af megen Lødighed .. . saa tindrende klar og dejligt ligetil,
at den maa kunne vinde Behag i vide Kredse, hvor man ellers nærer en vis
Frygt for at give sig i Lag med Vers.«
Fyns Venstreblad.
»Hans Naturfølelse udfolder sig inderligt og ejendommeligt... Olaf Andersen
er Ungdommens Sanger, livsfrodig, i Pagt med Sol og Vaar, hans Sang er baaren
af det frejdigste Livsmod og den friskeste Livsglæde.«
Folkeskolen.
»Vi har vidst det længe, men vi ser det klarere nu: Olaf Andersen er
Skjald. Noget sent indtager han sin Plads blandt de kaarne og kære, Folkets
Følelsers og Længslers Tolkere. Men han vil beholde den ... Han staar der
med en egen Sluttethed, noget med Mand og Malm. Faa blandt vore talrige
Skribenter fører saa mandig Tale.
Ofte stemte han sine Strenge. Naar noget stort skete for vort Folk, en af
Skovens Ege segnede for Øksen, eller bare naar noget tyst og lønligt kvægede
hans Hjærte, bare sejlende Foraarsskyer eller blomstrende Avrikler. Nu har
han vraget og valgt blandt svundne Aars Sange og rakt os en Haandfuld ud
søgte Vers.
.... Samlingen har faaet Navn efter Digtet »Danmark«, der i 1930 vandt
Førsteprisen i »Berlingske Tidende«s Prisæskning om en Danmarks Historie
i 500 Ord. Der var Tale om at hugge det i Sten paa S k a m 1 i n g, og det for
tjente det.«
H. C. F. i Fynsk Hjemstavn.

Axel Lange;
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150 Sider. — Pris 3 Kr.
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til Ært. Flere af Artiklerne er temmelig udførlige, og man får mange Ting
at vide om Planternes Betydning for Landbefolkningen forhen. Bogen er for
synet med gode Registre.«
August F. Schmidt i »Fortid og Nutid.«
Bogen faas fra Fynsk Hjemstavns Ekspedition, Krarup pr. Espe, og
sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa Postkonto 6766.
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.
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For Laan af Billedet til S. 177 takkes Hr. Gdr. Hans Andersen, Emtekærgaard, Ørsted.
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund:

Vi tapper af Tønden.
(I Kommission hos Gyldendal). — Kr. 2,75.
De Dele af Landet, hvor Hjemstavnskulturen endnu findes, og hvor Be
boerne endnu er i Stand til at fortælle om Forfædrenes Skikke og Sæder,
svinder ind for hvert Aar, der gaar. Saa meget desto værdifuldere er derfor
de Arbejder, der gøres for at redde det gamle Kulturstof fra Tilintetgørelse.
I disse Dage har Salomon J. Frifelt, hvis Navn vil være kendt fra Bogen
»Ad jydske Veje sønderud«, og T. Tobiassen Kragelund udsendt en lille
Bog om vestjydske Sæder og Skikke under Titlen »Vi tapper af Tønden«. De
har »brygget« Stoffet sammen og »linner nu Tappen i Tønden« for den, der
vil høre, hvad de kan fortælle om Malttørring, Ølbrygning, Bysens Folk, Gilde
skik, Aarsens og Livets Fester, hvor Gildesøllet blev skænket ud i rigeligt Maal.
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Langelænderen. Nr. 93 og 94.
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AVERTER I FYNSK HJEMSTAVN

Fynsk Hjemstavn. 8. Aargang. 12. Hæfte. December 1935.

Uglebjærg Mølle omkring 1890.

TRÆK AF GAMMELT BONDELIV I ØRSTED
af

Erna Lorenzen

EMTKÆRGAARD

Gdr. Hans Chr. Andersen, Meddeleren til efterfølgende
Træk, er født paa Emtkærgaard i Ørsted 1852. Hans
Mor, der var født paa Emtkærgaard 1821, var gift med An
ders Larsen, som var født i Emtekær, Tangerup Sogn.
Hans Chr. Andersens Mors Far, Hans Peiser (Petersen),
var ogsaa født paa Emtkærgaard.
Gaarden blev dog ikke kaldt saaledes, førend Anders Lar
sen kom til Ørsted. Der var der nemlig en anden Gaardmand
af samme Navn. Ellers plejede man, naar to hed det samme,
og der var væsentlig Aldersforskel, at kalde den ene for f. Eks.
unge Anders Larsen og den anden gamle Anders Larsen;
men da disse var lige gamle, kunde det ikke lade sig gøre, men
man klarede sig paa anden Maade.
Ørsted var, hvad man i de Tider kaldte en stor By; den
bestod af 22 omtrent lige store Gaarde og 2 betydeligt mindre,
altsaa ialt 24 Gaarde, som omtrent alle laa lige omkring Kirken
og altsaa saaledes havde deres Jorder spredte meget omkring.
Emtkærgaard har dog altid ligget, hvor den ligger endnu,
noget østligere end den anden Bebyggelse og lige ved dens egen
hv.
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Jord; det samme er Tilfældet med Truntegaard og Sogne
fogdens Gaard; disse tre danner saaledes en Undtagelse.
Den ene af de to smaa Gaarde havde den i Ørsted boende
Anders Larsen; men fra den Tid, H. Ghr. A.s Far kom til
Ørsted, skete det ganske af sig selv, at Manden paa den ene
lille Gaard blev kaldt Halvgaari1) (Halvgaard, fordi hans
Gaard ikke var mere end halvt saa stor som den andens), hvor
imod den anden blev kaldt Em tkær, fordi han kom nede fra
Em te kær. Saaledes havde man dengang som nu saa let ved
at danne nye Navne for nemt at skelne imellem Folk af samme
Navn.
For at faa endnu et lille Træk med af selve Slægten paa
Emtkærgaard, skal det meddeles, at en Søster til den nu op
voksende Slægts Tipoldefar, Hans Peiser, hed Else Pedersdatter og var gift med Professor Rasmus Nyerups Bror,
Hans Christensen. Man sagde om ham, at han ikke rigtig
var med, det var gaaet lidt skævt for ham; men da han var
Soldat i 8 Aar, var det vel ikke helt mærkeligt. Disse havde
imidlertid en Søn, Kristen Hansen, ogsaa kaldet Kristen
Dyrehøj; ham gik det imidlertid rent galt for, han blev aldrig
gift og gik til sine Dages Ende »paa Omgang« i Barløse Sogn.
Ørsteds Gaarde var Fæstegaarde til Herregaardene Frederikslund (nu Krengerup) og Brahesholm, der ejedes af
samme Greve. Efter Stavnsbaandets Løsning vedblev Bønderne
at gøre Hoveriarbejde for Greven. Emtkærgaard hørte til
Brahesholm, hvor de visse Dage gjorde Tjeneste. 1850 ophørte
Hoveriet; men paa Gaarden hvilede et Arvefæste, der bestod af
en Afgift til Greven paa 4 Tdr. Korn at levere aarlig pr. 1 Td.
Hartkorn. Imellem 1909 og 1912 købte H. C hr. A. sig fri for
8000 Kr., saaledes at han blev Selvejer.
Det var ingenlunde alle Steder, at Gaardene var Fæstegaarde
og hørte til Herregaardene; men Forholdene var her betydeligt
bedre end de Steder, hvor Bønderne havde været Selvejere siden
Stavnsbaandets Løsning; thi Herremændene havde stadig Retten
til at træffe de Bestemmelser, de maatte skønne var de rette.
F. Eks. maatte en Enkemand gerne gifte sig igen; men en Gaardmands Enke maatte ikke gifte sig, medmindre hendes nye Ægte
fælle overtog Gaarden som Fæste. Saaledes var det ikke alle,
9 Halvgaaris Mor hed Melangs; hos hende kunde man købe
Brændevin.
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der kunde komme og slaa sig ned i Sogne som Ørsted eller
Ørsbjærg i Kerte Sogn, hvorimod Tiggere og Fattige i stor
Stil holdt til i Orte Sogn med Frøbjærg Bakker og Ladegaard Mark samt i Bred og Vissen bjærg, for her var Bøn
derne Selvejere og kunde ikke hindre Indflytningen og nyt Byggeri.
Som en Følge heraf kom der daglig til Em tkærgaard mange
Tiggere, de gik naturligvis deres Gang i de velhavende Sogne
og reddede sig jo der mangen en god Bid. H. C hr. A.s Mor var
kendt for sin umaadelige Gavmildhed, og Tiggerne gik aldrig fra
hendes Dør med en tom Kurv; der var altid Raad til en tyk
Skive Brød og et Stykke Flæsk.
Hvilken en ussel Lod nogle af de Fattige fristede, faar man
et levende Indtryk af ved at høre, at der paa Grænsen i Orte
Sogn laa et Fattighus, der bestod af 7 Rum; i hvert Rum boede
en Familie med en 6—7 Børn. Her levede, spiste og sov man.
Ja, man forstaar knapt, at det har været muligt for levende
Væsener at opretholde Livet i disse Forhold.
Selv om mange af Gaardene, der tidligere laa samlet i en
Klump, nu er flyttet ud paa deres Jorder, er der dog intet, der
i Ørsted er mere forandret end Uglebjærg mod Vest. Dog
forinden der kommes nærmere ind paa dette Forhold, er der
noget andet som først maa berøres.
UGLEBJÆRG MØLLE

H. C hr. A. kan fra sin Barndom kun huske, at een eneste
Mand har gaaet i den rigtig gamle Dragt. Han hed Hans Jør
gens (Jørgensen) og boede ude paa Ørsted Mark. Han
gik i Knæbukser i lyse Farver, Stumptrøje og rød Lue; om Strøm
perne kan intet huskes. Hos Hans Jørgens holdt man længst
paa de gamle Almueskikke, længe efter at andre paa Egnen var
gaaet bort fra dem; saaledes lod hverken han eller hans Børn
nogensinde tapetsere, men havde hvidkalkede Vægge og Sten
gulve, og da en Datter af ham ved Navn Maren, som var paa
Alder med H. C hr. A.s Mor, blev gift med Mølleren paa Ugle
bjærg Mølle, tog hun de gamle Skikke med sig der og holdt
dem i Hævd, — der var saaledes kalkede Vægge og Stengulv
selv i den pæneste Stue, saalænge hun var der, endskønt Møl
lerne ellers regnedes for ligesom at være »finere« end Bønderne.
Her hos Møllerens fik de mange Børn, baade Sønner og Døtre;
men de blev alle opdraget meget strængt. For at nævne et
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Eksempel var det gerne Skik, naar en Søn kom hjem paa Orlov
fra Soldatertjenesten, at han tik Lov at holde et Gilde hjemme
sammen med sine Kammerater; men om noget saadant var der
ikke Tale paa Ugle bjærg Mølle, her var den eneste Form
for Selskabelighed, at Sønnerne kunde ligge i Vejgrøften og sludre
med en Kammerat.
Ugle bjærg Mølle var en stor Mølle. Som Navnet antyder,
laa den paa Uglebjærg, en ret høj Bakke i den vestlige Del
af Ørsted. Den kunde ses vidt omkring, ligesom man derfra
kunde se ned til Sønderjylland. Der var baade Vand- og
Vindmølle og stor Mølledam, dog har der aldrig været Stampeværk. Til en Begyndelse har man selv »trenet« Vadmel i et Kar,
eller gaaet med det loddent, siden sendte man det til Farveren
i Assens, hvor det saa blev stampet og farvet, det var dog kun
større Ting, man sendte derind; Garn og sligt farvede man selv.
Det skulde imidlertid blive en mærkelig Skæbne, Uglebjærg
Mølle skulde faa.
I Maj 1897 købte De danske Sukkerfabrikker Møllen.
Imidlertid var den bortfæstet saaledes, at Møllerens boede der
en Aarrække endnu. I lange Tider laa den derpaa ubenyttet
hen, »Saftstationen« blev bygget, og der blev givet Ordre til, at
Møllen skulde brydes ned.-------Ug 1 ebj ærg Mø 11 e blev jævnet
med Jorden, og kun et lavt Pigtraadshegn viser, hvor den har
staaet, Mølledammen er udtørret, og hvor den var, gaar nu Køerne
og græsser paa Engen.
Til Saftstationen, som var et Annex til Assens Sukker
fabrik, kørte Bønderne nu ind med deres Læs af Roer. Her
blev Roerne vasket, skaaret og kogt, og Saften blev derpaa pres
set i Rør, der førte til Fabrikken i Assens, hvor den kom
under videre Behandling. Rørene ligger endnu i Grøfterne paa
begge Sider af Landevejen.
I Oktober—November 1911 blev imidlertid selve Saflstationen
nedlagt, og der blev ført Tipvognespor til den nærmeste Station,
saaledes at Saftstationen nu kun modtager de hele Roer og der
paa fører dem videre pr. Tipvogn og Bane til Assens.
Underligt er det ikke, at gamle Folk, der husker Uglebjærg
Mølle, netop finder, at Nedbrydningen af den tillige med Saft
stationens Fremkomst har forandret Ørsted mere end noget
andet; den laa jo der saa højt og smukt og bredte ligesom sine
Vinger beskyttende ud over de Ørsted Beboere.
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KLÆDERNE

Naar Familier og Bekendte i gamle Dage kom sammen til
Fødselsdag eller blot saadan i al Almindelighed, gik det for sig
paa flere Punkter ligesom nu. Mændene gik da gerne et Slag ud
i Marken for at se, hvordan Kornet stod, og i Staldene for at
se Dyrene, og Kvinderne fik da travlt med at faa lukket Drag
kisten og Klædekisten op og faa set, hvor meget Husets Kone
havde af spundne Knipper Garn, Ruller med Lærred o. 1. Man
diskuterede, hvordan Hvergarnstøjet skulde være i Aar. Een
havde hørt, at man hos Væveren hist fik det saadan, og en an
den havde hørt om en anden Væver, hvor man fik det ander
ledes, og saaledes fik man travlt med at faa Prøver af StofTer
hos hinanden. Baade Farven og selve Stoffet spillede en stor
Rolle, og man kan tænke sig, at Bølgerne gik højt, — et ikke
ukendt Fænomen, naar Talen er om Tøj.
Det haandvævede Tøj af det hjemmespundne Garn holdt sig
længe, og det er kun faa Aar siden, man hørte om en enkelt
Mand, der endnu gik i en saadan Herreklædning.
Til en Begyndelse var det Vesten, man købte, det var da gerne
en Silke- eller Brokadesvest, der blev foretrukket, som rigtig laa
fjernt i Udseendet fra det hjemmegjorte. Efterhaanden købte
man flere andre Ting ogsaa. Saaledes erindrer H. C hr. A., at
han til sin Konfirmation var med sine Forældre til Assens paa
Indkøb. Hans Frakke skulde være af sort Vadmel og hjemme
gjort, hvorimod der skulde købes Vest og Bukser til ham. Det
brugtes altid til Konfirmationen med sorte Bukser; men Drengen
tik nu forset sig paa et Par graa, og dem vilde han have, og
skønt baade Forældrene og Købmanden foreholdt ham det lige
frem upassende i at møde til Konfirmationen med saadanne
Bukser, holdt han stejlt paa sit, og fik dem da ogsaa. omend
han senere fortrød det og godt kunde se, at et Par mørkere
havde været pænere.
Efterhaanden gik man mere og mere over til de nyere Skikke,
selv om forskellige af de gamle holdt sig langt op i Tiden.
Saaledes blev Mændenes røde Lue og Kvindernes Huer samt
Mændenes lange blaa Strømper brugt længe efter, at man var gaaet
væk fra den gamle Dragt. I Fleninge, Bra he-Trolleborg
Sogn, hørte det sig til, at man strikkede Taaen hvid i de blaa
Strømper, muligvis fordi Huden paa Tæerne var mere ømfindt
lig, saa hvis der gik Hul paa Tæerne, vilde den blaa Farve ikke
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være den bedste for et Saar; dette mener H. C hr. A. er Aarsagen. Men det har ikke været Brug i Ørsted; han erindrer f.
Eks., at en Pige fra en anden Egn engang havde strikket hvid
Taa i et Par blaa Strømper; men det kunde hans Mor ikke lide
og trevlede det hvide Stykke op igen.
AARETS HØJTIDER

Julen. Saavel Højtiderne som Aarstiderne og de lange Vinter
aftener var Aarsagen til forskellige Festligheder hos Bønderne.
Af Højtiderne maatte Julen ligesom nu regnes for den bety
deligste, til hvilken der knyttede sig de største Forberedelser.
Allerede længe forinden var der brygget godt Juleøl. Omkring
14 Dage før Jul blev Grisen slagtet og tilberedt paa forskellig
Maade. Og endelig kom saa Julebagningen.
Lillejuleaften om Morgenen begyndte Tiggerne at strømme
ind. Hele Familier tiggede, og de fordelte sig for at naa saa me
get som muligt. Naar saaledes baade Forældrene og Børnene
var ude en saadan Dag, var det ikke Smaating, de fik samlet
ind. For paa hvilken Gaard brød man sig om, at Tiggerne bar
Julen ud? Det var lidt forskelligt, hvad de fik. Paa Emtkærgaard fik de gerne i deres Kurv et stort Stykke Hvedebrød, et
Stykke Julekage og et Stykke Flæsk og sommetider kun Rug
brød, Hvedebrød og Flæsk.
Om Julen fik baade Karlene og Pigerne et stort Hvedebrød paa
ca. 5 Pund og en Julekage og et Stykke Flæsk med hjem til deres
Forældre; men nogle beholdt det selv og spiste det efterhaanden
paa deres Kamre.
Om Eftermiddagen Juleaftensdag fik man Mellemmad, som
man selv skar, og derefter spilledes der Kort til Nadvertid om
kring Klokken 7Vs; da fik man Risengrød, Medisterpølse og Rib
benssteg (ikke almindelig Flæskesteg) samt Kartofler og 01. Se
nere spillede man alter om Nødder, Pebernødder, Æbler og
sommetider ogsaa om Æbleskiver.
H. C hr. A. fortæller, at en Husmand, gamle Hans Jørgens,
altid kom til Nadveren Juleaften og blev og spillede Kort eller
Morskabsspil, men han spiste aldrig noget af det, han vandt;
det gemte han og tog med hjem til Konen; men hun var aldrig
selv med.
Julelegene var for Ungdommen og foregik i Gaardmændenes Storstuer. Her fik man Smørrebrød, 01 og Snaps og lidt
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hjemmebagt Hvedebrød og Julekage. Naar Kaffen havde holdt
sit Indtog, tog Musikanterne fat og spillede op til Dans.
Helligtrekonger blev fejret ved, at den halve Dag blev
holdt hellig, og om Aftenen var der særlig god »Na’er«.
Fastelavn. Om Søndagen var der ingen Festlighed; men
om Mandagen blev Gækken ordentlig slaaet løs. Hverken Mændene eller Konerne var med den Dag; det var Karlenes og Pi
gernes Fest. Da red Karlene i et stort Optog fra Gaard til Gaard
for at samle ind til den store Fest om Aftenen.
Paa et Møde forinden blev det bestemt, hvem der skulde være
»Konge«, og hvem der skulde være »Adjudant«, og endelig den
meget vigtige Person, »Bajadsen«; han skulde være morsom og
lave Løjer hele Tiden, og det var ikke alle, der egnede sig til
det. »Bajadsen« fik en Dalers Penge for at være med, saa der
var jo ellers Rift om Bestillingen.
Hestene laante Karlene af Gaardmændene. — Det var dog
undertiden med Betænkelighed, de blev udlaant, da Behandlin
gen, der blev Dyrene til Del, ikke altid var den bedste. Saaledes
holdt H. C hr. A.’s Far ikke af at udlaane Hestene; men han
gjorde det alligevel, for ikke at staa tilbage for de andre Gaardmænd.
Karlene udsmykkede sig nu med udklippede kulørte Papirs
strimler o. s. v., og nu skred Toget af Sted. Forrest red »Kon
gen« og »Adjudanten«, derefter hele Rytterskaren og bagest »Ba
jadsen«, uglet ud paa en eller anden Maade, f. Eks. med et afbugget Hønsehoved som Mpdaille. Det saa helt flot ud med det
store Optog, som ofte udgjorde et halvt Hundrede Ryttere. —
Naar de kom til en Gaard, red hele Flokken ind paa Gaardspladsen, Karlene blev siddende paa Hestene, da de ikke kunde
stille dem fra sig nogen Steder; saa stillede de sig op paa en
lang Række foran Stuehuset, og de, der ikke kunde være der,
fordelte sig paa Pladsen.
Nu kom Husets Kvinder ud og bød paa Klejner, Æbleskiver
og en Dram. »Kongen« fik saa gerne en Specie, og »Adjudanten«
fik de spiselige Ting til Festen om Aftenen; hvad der kom ind
af Penge, blev ogsaa brugt hertil.
I en eller anden Gaard, som maaske selv havde nogle Unge,
stillede man sig nu velvillige til at have Festen hos sig.
Festen begyndte om Aftenen, naar Arbejdet med Kreaturerne
var forbi. Karlene kom i deres Papirsudsmykning, og Pigerne
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mødte i Stadstøjet. Man begyndte med almindeligt tarveligt
Smørrebrød og 01 og Brændevin, og derefter gik Dansen til
Musikanternes Spil.
H. C hr. A. kan ikke erindre, at man skulde have Kaal Lang
fredag. Derimod skulde man Paaskemorgen spise 2 Æg
for ikke at faa ondt i Ryggen.
I Pinsen var der intet særligt, førend man senere begyndte
med Skovfesterne 2. Pinsedag.
Dette var selve Højtiderne, men de mange forskellige Fest
ligheder, der har flettet sig ind i Bøndernes Liv Aaret igennem,
giver et morsommere og mere særpræget Billede, idet disse Fe
ster uvilkaarligt er udsprunget af de ganske bestemte Vilkaar,
der har gjort sig gældende i de forskellige Egne, hvilket vi skal
komme nærmere ind paa ved hver enkelt Fest.
KYNSGILDET

»Kynsgilde«, oprindelig »Oldermandsgilde«, blev altid holdt
den 2. Februar (Kyndelmisse Dag, deraf Navnet). Til denne Fest
behøvedes ingen Indbydelse, da mødte alle, d. v. s. alle Gaardmænd og alle Husmænd. Den Gang som nu færdedes Husmænd
og Gaardmænd sammen ganske almindeligt; men Standsforskel
len gik alligevel igennem som en rød Traad.
Det var saaledes i Ørsted, at da Byen var saa stor, var den
delt i 2 Laug med en Oldermand i hvert Laug. Man skiftede
Oldermand een Gang om Aaret. Naar det var Naboen det ene
Aar, var det her det andet o. s. v , indtil man havde været hele
Omgangen rundt; saa begyndte man forfra. En Husmand kunde
imidlertid ikke blive Oldermand, dette var kun for Gaardmændene.
Husmændene kom som omtalt ogsaa til dette Gilde og havde
deres særlige Aarsag til at være til Stede.
Hver Husmand havde een Ko; men da der til Husmandshuse
intet Jordtilliggende var, kun Have, havde de ikke noget Græs.
Til hver Fæstegaard hørte imidlertid et indhegnet Skovareal paa
ca. 12 Tønder Land, hvor Gaardmændene maatte hugge Under
skov, men ikke store Træer. Paa dette Skovareal gik Gaardmandens Kvier, Faar og Plage; thi der var ogsaa aabne Pladser,
hvor der nok kunde findes nogen Føde; her fik ligeledes Hus
mandens Ko Lov til at gaa, rnere kunde en Husmand ikke gøre
Krav paa.
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Det kunde jo saaledes nok undertiden knibe med tilstrække
ligt Græs, og saa kunde det hænde, at Huskonen paa sin Vej op
til Skoven plukkede et godt Knippe Græs ved Hegnene paa Mark
vejen og tog med op, naar hun skulde malke. Da Dyrene gik
løse, kunde det være svært at finde Huskoen paa det ret store
Areal, saa denne var forsynet med en Klokke om Halsen, saa
ledes at Konen kunde gaa efter Lyden, hvilket hun gjorde med
Knippet under Armen og Malkespanden paa Hovedet.
Seks Gaarde havde Skov i Hestehaveskov, hertil hørte
ogsaa Emtkærgaard. Resten havde i Basselu ildskov.
Denne sidste er nu fuldstændig ryddet og udstykket til smaa
Gaarde. Hestehaveskov hører nu til Greven selv, og er nu
beplantet med Eg og Bøg; der er allerede udhugget derfra, og
der bliver holdt Auktioner. Der har staaet enkelte gamle Træer
til for faa Aar siden, men de er alle væk.
Paa »Kynsgildet« var det, at Fordelingen af Husmændenes
Køer paa Gaardmændenes Skovstykker blev bestemt. Der var
dog somme Husmænd, som ingen Ko vilde have, for saa havde
de Besvær med at skaffe Vinterføden, men de kom til Festen
alligevel for Selskabets Skyld.
Til »Kynsgildet« kom man, lidt før Solen gik ned; men det
var en Aftenfest. Man begyndte med skaaret Mad (Smørrebrød)
med 01 og Brændevin til og bagefter Kaffe med Brændevin i,
eller »Thevandsknægt« (Rom i kogt The, dette var lavet til.
Kaffen brugtes meget lidt).
Forhandlingerne begyndte med det samme, inden man var
for tildrukne. Her blev intet skriftlig ført, det var altsammen
mundtlige Aftaler. Naar Forhandlingerne var sluttede, gik man
over til at spille Kort, »Polsk Pas«, »Trekort« og senere »Firkort«. Noget senere kom der noget Smørrebrød ind, men om
dette var der ingen rigtig Samling, dertil var der drukket for
meget. Det var jo nemlig et regulært mandligt Drikkegilde, hvor
hverken Koner eller Piger var med, saa der var ingen til at
lægge en Dæmper paa Gemytterne. Naar man saa brød op ved
12—1 Tiden, maatte enkelte som »Gamle Frederik« bæres
hjem.
»Kynsgildet« blev fejret saaledes som her beskrevet omkring
1850 og vel tidligere endnu, men efterhaanden tog det af; de yngre
syntes ikke, de havde noget der at gøre, og snart var det kun de
ældre, der mødte, og omkring 1865 ophørte denne Fest helt.
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TJÆREGILDET

Om Vinteren brugte man ikke meget Vognene; men om Foraaret, nærmest i Maj Maaned, skulde de gøres i Stand til at køre
Gødning med. Lige op til omkring 1885—1890 brugtes smaa Træakselvogne, og dem har man brugt lige saa langt tilbage, som
det kan huskes. Disse smaa Kærrer skulde smøres med noget,
der ikke angreb Træet, hvorfor man brugte »finsk Tjære«.
De to Laug tog saa samtidig hver en Tønde brun finsk Tjære
hjem fra Assens, og nu kom »Tjæregildet«, et Gilde som Laugene
holdt hver for sig og paa de Dage, det nu passede hver især
bedst.
Klokken henad 4 paa den fastsatte Dag kom Mændene til
Oldermandens Gaard for »at bytte Tjære«1). En Karl kom sam
tidig fra Gaarden for at hente »Byttet« i en Hjulbør. — Tjæren
blev nu maalt paa en Kande og fyldt i Bøtten. Det var ikke
saaledes, at hver fik lige meget, men kun hvad han betalte for.
Karlen blev ikke opvartet med noget, men kørte igen, naar han
havde faaet Tjæren.
Nu kom der Mellemmad frem med 01 og Brændevin, og bag
efter Thevandsknægt — senere i 80erne blev det Punsch — men
det var ingenlunde noget Drikkegilde, man sludrede blot.
Til Slut blev den tomme Tønde udbudt til hvem der bød
højest. Paa Emtkærgaard kan det godt huskes, at man har
faaet Tønden et Par Gange; den blev saa overskaaret og derpaa
udbrændt, saa den kunde bruges som 2 Kar i Marken, eller til
at gemme noget i. Naar den skulde udbrændes, blev den stillet
langt fra Gaarden for ikke at fænge.
Da Sukkerroerne i 1883 kom frem i Ørsted, gik de smaa
Træakselkærrer af Brug, idet der maatte større Vogne til Roekørslen.
DE UNGES GILDER

I Ørsted blev der i de lange Vinteraftener holdt forskellige
Fester, de saakaldte »Lystgilder«; men angaaende deres Antal
eller Tidspunkt var der ingen faste Regler. Naar Karlene gerne
vilde have Gilde, sendte de to Udsendinge for at spørge paa en
Gaard, om man vilde have Gildet der. Naturligvis var det ikke
*) At bytte er et fynsk Udtryk. Man kunde f. Eks. ved Snekastning
sige: »de fik hver sit Bytte«, sin Del at kaste, og Talen kunde blive om,
at nogle fik for stort og andre for lille et Bytte.
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alle, der brød sig om at have de dermed forbundne Besværlig
heder, men for det meste sagde Gaardfolkene ja. Her brugtes
ligesom ved Julelegene Gaardfolkenes Storstuer. Der blev ikke
dækket Borde, men man fik serveret skaaret Smørrebrød ind
mellem Dansen.
Der var om Vinteren ogsaa en Fest, der kaldtes »Pigegilde«.
Det var nærmest fordi Karlene saa ofte lavede Fest for Pigerne.
Naar blot der blev sagt, at der skulde være »Pigegilde«, vidste
alle Besked, og det var en Selvfølge, at alle troppede op. Denne
Fest blev holdt midt om Vinteren.
MARKEDER

I Assens blev i Fasten holdt 3 Markeder. Det første og
øg det sidste var for alle. Men det mellemste hed »Pigernes
Marked«; der mødte Pigerne særligt festligt klædt, og Dansen
gik paa Hotel »Føniks«. Dette Marked var det fineste og mor
somste. Det var meget festligere end Sommermarkedet. »Pige
markedet« strakte sig tilbage til H. Chr. A.’s Foræidres Tid.
SPREDTE TRÆK

Naar Hørren blev »rusket«, trukket op, fik hver sit »Bytte«,
Part, at trække. Saa var der Kappestrid om, hvem der kom
først, og man kunde da sige, naar man var for længe om det,
at »mit Bytte var for stort«. Baade Karle og Piger ruskede Hør
ren. Naar Hørren ikke var rusket i Høsttiden, blev den rusket,
hvis det faldt ind med Regn, og Kornet ikke kunde bindes, da
dette jo ikke maatte bindes vaadt.
Fra den Tid, H. Chr. A. kan huske, var der ingen særlig
Jnledragt, men man havde Stadstøjet paa i Kirken’
Der skulde ved de tre store Højtider ofres, nemlig Juledag,
Paaske- og Pinsedag samt til Daab og Bryllup. Den sidste Dag
inden Konfirmationen ofrede man til Præsten og Degnen. Det
var Børnene selv, som havde Pengene med. Saa fik de Choko
lade eller Kaffe, det kaldtes »at hilse af«. Kjolerne, Pigerne havde
paa ved denne Lejlighed, var deres »Hilse af Kjole«.
Ved Højtiderne blev der til Manden i Gaarden sendt en »Of
ferseddel« — senere fik 1. og 2. Pige og Karl ogsaa en. Der stod
blot Navnet paa Sedlen; saa lagde man i, som man nu syntes.
Sedlerne blev lagt sammen, som et Hovedpinepulver er pakket
nu, og disse Sedler blev gemt af Degnen fra Gang til Gang. Of-
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feret til Præsten blev lagt paa Alterdugen, medens Degnens Offer
blev lagt paa hans Fjællestol. H. C hr. A. plejede gerne at give en
Specie til Degnen, men mindre til Præsten, han havde jo Gaardl
Man brugte baade her og nede i Em te kær at læse Konen
ind i Kirken til Barnedaaben. Manden gik først alene ind, somme
Tider var han slet ikke med. Men Konen maatte altid vente
ude i Vaabenhuset. Der var gerne et Par Kvinder med hende.
Efter Fødslen maatte Konen nemlig ikke gaa ud, førend hun
var »læst ind«, det var hendes første »Udflugt«. Man brugte ved
denne Lejlighed at invitere Jordemoderen og hendes Mand med
(dette var i Em te kær, men blev ikke brugt i Ørsted). Ca.
1875 brød en ung Mand Traditionen, han vilde ikke vente med
at faa Konen læst ind, men tog hende med ind med det samme.
Den Episode tales der stadig om, den vakte megen Forargelse
(saadan en Købstadfløs!), og han bad vist heller ikke engang
Jordemoderen med, som Skik var.
Professor B s. Nyerup er født paa Stavnsbaandets Tid. —
Han begyndte med at læse ovre paa Skydebjærg, og boede
der under en Trappe, som blev brugt til Sandbunke.
Klaus Berntsen boede gerne paa Emtkærgaard, naar
han kom dertil.
Der har altid, saa længe H. C hr. A. kan huske, været Post
samlingssted i Rørmosehus.
Paa Vi g e r s 1 e v e g n e n ser man endnu nogle af de gamle
Navne paa Gaardene, saasom Adamsminde og D i 11 e v s ly s t.
H. C hr. A. mener tydeligt derved at kunne se, at Herskabet paa
Langesø og Holsten hus har staaet højt hos Bønderne, idet
det er de høje Herrers Navne, som Gaardene er kaldt op efter.
Paa den Egn ser man endnu de karakteristiske gamle Gaarde
med Buen og Kvisten i Taget, der er lavet for at give mere Lys
paa Loftet. Disse staar fra Slutningen af 1880 —90erne.
Paa Emtkærgaard fik man ogsaa ca. 1860 en saadan Kvist
for at give Lys, ellers havde man kun det Lys, som kom fra
Gavlen. Men Gaarden blev ombygget 1906 og staar endnu i denne
Skikkelse. Gaarden har altid ligget paa samme Sted.
H. Chr. A. siger, at der ikke var Hoveri paa Haderslevegnen, her var de frie Bønder, og Udstykningen var ikke saa
gennemført som paa Fyn. Man havde altid paa Fyn ment, at
Sønderjylland var noget tilbage, men delte benægtede H.
Chr. A., idet han siger, at baade hvad deres Hjem, Kultur og
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Uddannelse angik, stod de paa et højere Standpunkt. De saa
paa Fynboerne paa samme Maade, som disse nu ser paa de
smaa Øboere, »dem fra Baagø av«. For Spøg spurgte de H.
Chr. A., da han tjente i Sønderjylland ca. 1877, om det var
sandt, at Børnene paa Fyn var bange for en Greve.
Paa Fyn var Redskaberne meget lettere end i Sønderjyl
land, en Le var saaledes paa sidstnævnte Sted meget tungere
og vanskeligere at haandtere, hvorfor man der gik meget lang
sommere frem ved Kornhøsten. Paa Fyn og i Sønderjylland
var det Skik at binde op, efterhaanden som Kornet blev slaael,
hvorimod man paa Sjælland brugte at lade Kornet ligge og tørre
i Skaarene.
H. Chr. A. siger, at det var sørgeligt paa Fyn at se en bitte
Pige paa 14—15 Aar blive sat til at binde op. Da det jo skulde
gaa meget hurtigt, blev hun slidt op, hvis hun var hos en daarlig
Mand.
I Sønderjylland brugte man i 1877—78 Forke af Form
som Grebe (til at sætte Foden paa). De tog godt, men var jo
tunge i Modsætning til de lette Forke paa Fyn.
Efterskrift. Frk. Erna Lorenzen har egentlig optegnet disse
Minder fra Emtkærgaard i Ørsted Sogn til Dansk Folkeminde
samling, men jeg ønskede, at disse Minder skulde offentliggøres, for
at give Folk i andre fynske Sogne Mod paa at optegne Folkeminderne
fra deres eget Sogn. Ganske særlig vil jeg anbefale Læsere fra de
nedennævnte Sogne, at de gør Optegnelser fra deres Hjemsogn, for
disse Sogne staar langt tilbage for alle de andre fynske Sogne og hører
til de i Folkemindehenseende 300 magreste danske Sogne. Det gælder
følgende fynske Sogne (Tallet antyder Antallet af kendte trykte og
utrykte Folkemindeopskrifter): Allerup 2, Bederslev 5, Bjørnø 3, Bogø 2,
Bovense 4, Brændekilde 4, Ejlby 10, Ellinge 8, Fangel 8, Fodsletle 5,
Fuglsbølle 8, Guldbjærg 10, Harndrup 4, Hjadstrup 8, Holevad 1, Langaa
10, Melby 3, Nr. Højrup 9, Nr. Næraa 9, Odense Set. Knuds Landsogn 0,
Orte 4, Refsvindinge 9, Sandager 9, Set. Hans Landsogn 5, Stoense 6,
Søby 6, Sdr. Højrup 8, Tanderup 10, Tullebølle 7, Vedtofte 8, Ullerslev 8,
Vejle 10, V. Hæsinge 10, Vor Frue Landsogn 9. Øksendrup 7, Ørslev 4 og
0. Skerninge 10. Jeg tænker, at Fynsk Hjemstavn gerne vil op
tage Meddelelser netop fra disse magre fynske og langelandske Sogne,
og hvis ikke Fynsk Hjemstavn har Plads, vil Optegnelser fra disse
Sogne kunne gemmes til Fremtidens Brug i Dansk Folkeminde
samling. (Adr.: Kgl. Bibliothek, København K.)
Hans Ellekilde.
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EN STRIDSHAMMER FRA SYVAARSKRIGENS TID
AF MUSEUMSINSPEKTØR O VE M ARGUSSEN, SVEN BORG

Udgravning til en Kælder til nyt Stuehus hos Gaardejer
H. Chr. Andersen, Plovgaarden i Krarup By og
Sogn, fandt man i Juni 1935 i 2 Meters Dybde en stærkt for
rustet hammerlignende Genstand.
Det viste sig at være en Stridshammer fra Syvaarskrigens Tid
(1563—70). Ved Udgravningen mente man at have strejfet Siden
af en i svunden Tid tilfyldt Brønd, og Ham
meren er da sandsynligvis med Fylden hav
net i Brønden. En yderligere Undersøgelse
paa Stedet for muligt at finde mere lod sig
ikke foretage.
Hammeren har et Skaft af Jern, 34 cm
langt, l‘/s cm tykt og noget kantet. Det har
oprindelig været længere, men hvor meget
kan ikke nu afgøres. Hammerhovedet er
4 cm langt og Slagfladen omtrent kvadratisk,
ca. P/sX P/2 cm. Det mest ejendommelige
ved Hammeren er det 872 cm lange Næb, der
er tilspidset udefter og svagt buet i Betning
mod Skaftet. Tværsnittet er kvadratisk og
ekser i Forhold til Hovedet.
Dette Fund er særdeles interessant, og
der er mig bekendt ikke før fundet nogen
Stridshammer fra nævnte Tid her paa Egnen.
Bekendte er Stenalderens Stridshamre, der
var udført i Bjergart og almindelig brugte.
Senere udførtes de i Bronze og Jern. Den
fundne Hammer udviser den sidste Form
i sin Art. Anvendt af Bidderen var den an
Stridshammer,
fundet i Krarup. bragt ved Sadelbuen. I Nærkamp gjorde
Tegnet af
Aage E. Frydendahl. den fortrinlig Nytte, idet man nemlig søgte
at slaa Næbbet ind mellem Sammenføjnin
gerne paa Modstanderens Rustning for derved at faa den revet
i Stykker; Ridderen blev da naturligt mere saarbar.
Ofte anvendtes en saadan Stridshammer som Kommandostav
og var da paa særlig Maade forsiret og Skaftet beklædt med Fløjl.
Paa Ligsten fra den Tid findes Ridderne da ogsaa ofte afbildet
ed
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med Stridshammeren i Haanden. Paa Ligstenen over Rigsmarsk
Frands Brockenhuus (død 1569) og Anna Tinhuus (død
1565) til Egeskov (Stenen findes paa Kværndrup Kirkes
Østmur) ses Marsken afbildet med en Stridshammer i højre
Haand og Hammerhovedet hvilende paa højre Skulder.
Museumsinspektør, Magister Chr. Axel Jensen, der ven
ligst har meddelt mig forskellige Oplysninger om Stridshamre,
tilføjer, at de forsvinder fra Ligstenene paa Christian den
Fjerdes Tid. Den fundne Hammer er da som før nævnt den
sidste Form, der har været anvendt.
Hammeren er erhvervet af Svendborg Amts Museum
og vil efter endt Konservering blive udstillet her.

GAMLE SANDSAGER
SVEJTRITSANGE

I sin Bog »Fra Hedeboegnen« (Side 119) siger Marie Christophersen under Omtalen af Legestuer: »Saa skulde der jo
danses forskellige Danse, og der blev sommetider sungen dertil.
Til Svejtrit lød Ordene:
Du har revet min Skorsten nør,
og Røgen slaar ing i min Stue.
Du skal rejse den op igen,
og det skal koste din Hue.«

Ved at læse denne »Sang« blev jeg erindret om en Remse,
som min Morfader i Gudbjerg lærte mig omkring 1885. Den
lød saadan:
Bedstemor i Borgergade
hun har revet min Kakkelovn ned,
hun skal bygge den op igen,
ellers faar hun paa sin Snue.

Denne i saa mange Aar skrinlagte Remse har jeg hidtil regnet
for en blandt de mange forskellige Remser, Talemaader og Mund
held, hvormed Bønderne krydrede det noget ensformige Liv i de
stille Landsbyer forhen. Men efter at have læst Marie Christophersens Udtalelser spørger jeg uvilkaarlig: Mon der er
danset Svejtrit til Morfars »Sang« paa Gudbjergegnen? Eller er
»Sangen« hjembragt dertil af Morfar (eller andre hjempermitterede
Soldater) fra København. Navnet »Borgergade« kunde tyde
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derpaa, og min Morfar laa da ogsaa i Aarene før 1839 som Soldat
ved »Dronningens Regiment« her i Byen.
Kender nogen af FHj.s Læsere andre Svejtritsange?
Per Larsen, Gartnerfmd., København.

I H. Grüner Nielsen: Folkelig Vals findes ved Fannikedans
Nr. 81 en underlagt Tekst, der er et Sidestykke til de her meddelte Vers.
Sst. findes Beskrivelse af Svejtrit S. 82 f., Melodi til Zveitrit Nr. 111 og
til Totrit Nr. 110. Svejtrit er ikke blot kendt rundt om paa Fyn (se f. Eks.
C. Reimer: Nordfynsk Bondeliv S. 428 og Thv. Hansen og H.
Ussing: Mellem sydfynske Sunde S. 273), men iflg. H. Grüner
Nielsen i alle Landets Egne. Dens Hjemsted er at søge i Tyskland.
H. C. F.
VORHERRE DØLGER VAABEN

For ca. 50 Aar siden fortalte en ældre Mand i Vil les to fte,
P aar up Sogn, som havde været med i Krigen 1848—50, at han
og mange andre af Soldaterne indenfor Klæderne paa Brystet bar
en Seddel, paa hvilken stod følgende Vers (maaske ufuldstændigt
gengivet):
»Vorherre han drog i Ledingsfærd1),
han dulgte alle Kugler og Sværd;
alle de Vaaben, han oversaa,
dem dulgte han Od og Egge paa
i Navnet Gud Fader, Gud Søn og
Gud Helligaand.«2)

Man mente derved at være sikret for at blive saaret.
*r Pens. Lærer F. F. M. Jacobsen, Ringe.
KÆRESTEGAVER

I Tilknytning til E s k e 1 Sørensens Bemærkning om Kæreste
gaver, FHj. VIII 156, kan følgende gamle Rim fra Krarup Sogn
meddeles:
Sakse og Skeer
skal Kærlighed formere.
Knappenaale og Knive
skal Kærlighed fordrive.

Lignende Rim kendes andetsteds fra.
jyske Ordbog.

Se f. Eks. Feil bergs
H. C. Frydendahl.

9 Medd. havde først skrevet Herrefærd, men senere rettet det til
Ledingsfærd. Nedskrevet efter Hukommelse. 2) Jvfr. F. O h r t: D a nH. C. F.
marks Trylleformler Nr. 794.

Abonnenterne tilbydes
Indbinding af »Fynsk Hjemstavne. Pris Kr. 1,50 i Shirting, Kr. 2,50 i Skindryg.
To Aargange i eet Bind: Kr. 2,00 i Shirting, Kr. 3,00 i Skindryg.
Tre Aargange i eet Bind: Kr. 3,00 i Shirting, Kr. 4,00 i Skindryg.
Fire Aargange i eet Bind: Kr. 4,00 i Shirting, Kr. 5,00 i Skindryg.
Thomas Nielsens Bogbinderi, Ryslinge. - Telf. 16.

VESTFYNS HJEMSTAVNSGAARD
I GUMMERUP
er daglig aaben fra Kl. 10—7.
Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

Grindsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
Program sendes.
Jens Futtrup.

FYNSK HJEMSTAVN 1928—1935
Aarg. 1928—30 kan faas for 3 Kr. pr. Aarg., Aarg. 1931—32 for 6 Kr. pr. Aarg.
Aarg. 1933—35 for 4 Kr. pr. Aarg. — Aarg. 1928—35 samlet for 25 Kr.
Indbundne Aargange koster derudover:
En Aargang..............................med Shirtingsryg Kr. 1.50, med Skindryg Kr. 2.50
To Aargange samlet..............
—
- 2.00,
—
- 3.00
Tre Aargange samlet............
—
- 3.00,
—
- 4.00
Fire Aargange samlet............
—
- 4.00,
—
- 5.00
Enkelte Hæfter koster 50 Øre. Men de Hæfter, der købes tilbage (se
Omslagets 2. Side, Sept 1935), kan ikke faas særskilt
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

Herman Madsen:

Den fynske Malerkunst.
En rigt illustreret Gennemgang af den fynske Kunst.
—-----

- Pris 6 Kr.

—

Levin og Munksgaards Forlag,
Ejnar Munksgaard.

Andelsbanken
.A. m. b.

A.»

Kongensgade 71
Odense Afdeling
Telefon Nr. 147
Yder Forskud ved Ordning af Prioritetslaan — Modtager Penge til Forrentning

Sydfyenske jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon »Sydfyen«, Odense

Vil De glæde en god Ven,

Dette
Mærke*
paa Garantisedlerne
i de plomberede Sække
er Borgen for Indholdet-

JXet gademoder
BRUG DERFOR

KORNKOMPAGNIETS
FODERBLANDINGER
KONTROLLEREDE

maaske > ud vandret« Fyn
bo, med en kærkommen
Hilsen fra Fyn til Julen,
send ham da én eller

flere indbundne Aargange af Fynsk Hjem
stavn. Priserne paa de for
skellige Aargange indb. fin
des paa Omslagets 3. Side.
Bøgerne sendes Dem porto
frit, naar Beløbet forud ind
betales paa Postkonto 6766,

Fynsk Hjemstavn,
Krarup pr. Espe.

Hjemstavnsstævne i Faaborg 1936.
Det 14. danske Hjemstavnsstævne afholdes i Faaborg 27. Juli—

3. August 1936.
Plan for Stævnet vil senere fremkomme. Men vi beder Dem
allerede nu paa Deres Ferieplan forbeholde disse Dage til Stævnet.

Udvalget.
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.

