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HERMAN MADSEN:

DEN FYNSKE MALERKUNST
Nu kom den Bog, vi har ventet paa i de senere Aar. At Herman Madsen
som faa er i Stand til at skrive om Kunst og Kunstnere, har FHj.s Læsere
kunnet erfare adskillige Gange. Og de Bøger, han allerede har udgivet, »Fritz
Syberg som Illustrator« og »Dansk Malerkunst gennem de sidste 40 Aar, belyst
ved Billeder i fynsk Eje«, har tilfulde vist det. Nu har han, delvis med sine
Artikler i FHj. som Grundlag, givet en samlet Fremstilling af Fynboernes Ind
sats i Malerkunsten lige fra Jens Juel til de yngste blandt vore Dages talrige
Udstillere. De store Navne har faaet hver sit Kapitel, hvorimod mange, især
blandt de nulevende, der staar midt i deres kunstneriske Udfoldelse, er be
handlet i Grupper. Naturligvis kan der indvendes lidt hist og her. Enkelte
breder sig paa Bekostning af andre, der helt er udeladt. Men det maa siges,
at det er en velskreven og godt afrundet Fremstilling. Billedstoffet og det
typografiske Udstyr er særdeles smukt. Herman Madsen er ved at blive Fyn
boernes Karl Madsen. Maatte Stiftsmuseet ogsaa blive det fynske »National
galleri« !
H. C. F.

EN NY BOG MED HJEMSTAVNSDIGTE
Det er den fynske bonde Kristen Becks nylig udkomne bog „Stokroser*
(Fyns boghandels forlag, Odense), som jeg gerne med disse linjer vil henlede
opmærksomheden på. Alene dette, at en almindelig, jævn bondemand udsen
der en digtsamling, vil man lægge mærke til, og at samlingen indeholder
mange både skønne og tankerige digte, gør den ikke mindre bemærkelses
værdig som kulturtegn. — Bedst er samlingens hjemstavnsdigte. Der er friske
billeder fra den fynske natur. Og der er smukke hyldestdigte til hjemlige
steder, til fynske landskaber og til Fyns land. Digtet »Fyn« er vistnok bogens
skønneste digt, en fuldtonende og dybtfølt kærlighedserklæring til det »lyse,
lune Fyn«. — Den lille bog vil ikke mindst kunne glæde fynske bønder og
fynske hjemstavnsdyrkere.
Kr. Tårup.
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G. Rosenberg fot. 1935.

Fra Udgravningen af Ladbyskibet.

SKIBET I HØJEN
af K. L.

Kristensen

Nymarken hedder Stedet. Det er sent dyrket op.
En Slags Helg har maaske her for alt Indgreb sagt Stop.
Man har set, denne Muld gemte Minder.
Her laa Gravhøj ved Gravhøj med grøntuet Top
under Skær, der af Løndom kun skinner.

Helg var der over Stedet fra en henrunden Old.
Noget højtidsfuldt og helligt fik i Sjælene Hold,
og de gamle gik varsomt herude.
Var det udyrket Jord, gav den rigere Fold,
end der groer efter Heste og Stude.
Gold var hin Mark her ikke; det var levende Land
med et Brus af alle Tider ved den strømmende Strand.
Det var Ung-Land med Livs-Grund af Ælde.
Under Snevintres Isnen og Solsomres Brand
bar det Synet af Vidde og Vælde.
Her mødte maaske Slægter, der forlængst gik i Grav,
det, som ingen dyrket Agerjord i Eje dem gav,
mellem Stene og Tusindaarstuer.
De fik stillet en Attraa og opfyldt et Krav,
der i Løn efter Landkending skuer.
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Følt har de her i Blæsten fra det brusende Nor
maaske løndomsfulde Baand imellem Hjærte og Jord,
taget Landkending dybt gennem Tider —
har set Livet gaa frem af det henrundnes Spor,
som i Løndom det skaber og skrider.
Sent lagdes Landet her vel under Nybruddets Plov,
der skar Furer over Højene, hvor Fortiden sov,
og drog Tusindaarsminder af Mulde.
Men det suste fra Tidernes skumrende Skov,
hver Gang Nu mødte Fordum tilfulde.
Strøm stod der alle Tider gennem Minde og Fjord,
og af alle Tiders Skibe, som ad Strømvejen foer,
staar en sagn-kruset Kølvandets Stribe.
Der gik Færd til det fjerne fra Kertinge Nor.
Her skred Købmænds og Høvdingers Skibe.

Plov stødte saa en Dag imod en Hærskudes Stavn,
hvor en Høvding fra sin Langfærd søgte sidste Gang Havn
og blev højsat i Skibet med Hæder.
Og da gol Munin Mindefugl. Hropta-Tyrs Ravn:
Det er helgviet Grund, hvor I træder.
Muld gemmer paa saa meget paa vor fædrene Grund,
og en Nymark er en Oldtidsmark med Danefæ-Fund
og med Slægternes Skib under Tue.
Og her gol Munin Minderavn sælsomt hin Stund:
Fra dets Stavn skal I Landkending skue.
M i n d e = Munding (i Kerteminde.) H rop ta«Ty r: et Odinsnavn (Gudernes Gud.)

POUL HELWEG MIKKELSEN
1876 - 8. JANUAR — 1936
AF MUSEUMSASSISTENT CAND. MAG. SVEND LARSEN

er rig paa Oldtidsminder, thi fra Tidernes Morgen var det
velskikket til Bosted for Mennesker. Men haardt er der faret
frem mod de synlige Minder om vore Forfædres Liv. Dysser og
Jættestuer er kløvede til Skærver, og Gravhøje er jævnede; de
hindrede jo Markens Dyrkning.
Forstaaelsen af Oldsagernes Betydning er alligevel vokset i
de sidste Aartier. Noget har Nationalmuseets Virksomhed gjort,
andet har Provinsmuseerne bidraget dertil; de blev dog et Op
yn

F
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bevaringssted for de Ting, som Folk fandt paa deres Marker.
Men vi er ikke vel rejst, før det gaar ind i Hvermands Bevidst
hed, at Udgravning ikke alene er det at tage Tingene op, men
ogsaa at gøre Iagttagelser. Det er ikke Tingene saa meget som
Fundforholdene, der er det afgørende. Udgravning er en Sag,
som ikke kan overlades den første den bedste.
Blandt vort Lands ikke fagmæssigt uddannede Arkæologer
hævder Apoteker Poul Helweg Mikkelsen sig blandt de yp-

P. Helweg Mikkelsen fot.

Urnegravpladsen ved Nybølle.
Det afdækkede Stykke mellem den høje Mast og Grusgravens Rand.

perste. Det kan siges, at Held har kronet hans Arbejde, men
hans Resultater er paaviseligt fremkomne ved mange Faktorers
Samvirken. Han har den varme Interesse for vort Lands For
tid, og den er vel en Arv fra Faderen, Apoteker Christen
Mikkelsen; men medens denne var Samleren, er Helweg
Mikkelsen Udgraveren. Dernæst satte en naadig Skæbne Hel
weg Mikkelsen i Stand til at dyrke sin Interesse, thi for at
en Privatmand skal kunne grave, kræves der baade Tid og
Pengemidler. Og det er dog ikke nok. Der maa en sjælden
Energi til, Viljen til at gennemføre det paabegyndte, Evnen til
al holde ud, først og fremmest Evnen til at tage Skuffelserne,
ogsaa Smidighed og psykologisk Forstaaelse, naar det gælder
Forhandlinger med Folk, og samtidig et ubegrænset Maal af
Taalmodighed og Omhu, naar man arbejder med Fundet, Evnen
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til at gøre Iagttagelser, Beskrivelser, Opmaalinger og Fotogra
feringer. Alt dette sammenlagt giver den gode Udgraver, og
Helweg Mikkelsen har disse Egenskaber.
Sin arkæologiske Virksomhed begyndte han forholdsvis sent;
det er faktisk kun i de sidste ti Aar, han har foretaget selvstæn
dige Gravninger, men alene ved at strejfe de vigtigste af disse
bliver Rækken imponerende.
Den første større Udgravning gjaldt en Køkkenmødding paa
Langø, Stubberup Sogn, i 1926, en af de faa Skaldynger fra

H. Lønborg fot.

Urner fra Nybøllefundet.
den ældste Stenalder, vi har paa Fyn; Undersøgelsen gav et
særdeles smukt Eksempel paa de ældste Redskabsformer1). Ikke
mindre interessant er de Gravfund fra den yngre Stenalder, som
han i 1934 gjorde ved Em melev, Hjadstrup Sogn, hvor der bl.a.
var nogle usædvanlig smukt ornamenterede Lerkar. Gravene er
i Slægt med den jydske Enkeltgravskultur, som man ellers ikke
har fundet repræsenteret paa Fyn.
Fra den romerske Jernalder — Tiden omkring Kristi Fødsel —
stammer den pragtfulde Grav fra Skrøbeshave ved Nyborg,
som Apoteker Mikkelsen fandt i 1932: En ca. 80-aarig Kvinde
gravsat dybt under Markfladen med sine Smykker og Toilet
genstande, og med et rigt Udstyr af Drikkekar: Si, Øse, Kasse-

9 H. C. Broholm: Langøfundet. Fyns Tidende 17/i2 og 18/i2 1927,
Samme: Langøfundet. Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1928, 129 ff.
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rolle, Spand og Fad af Bronce, samt Lerbægre og Drikkehorn.
Det er en Grav af en Type, hvoraf kun faa kendes1).
Karakteristisk for Fyn er de store Gravpladser fra Folke
vandringstiden, 3—4 Aarh. e. Kr. De findes særlig i Sydfyn.
1930—31 undersøgte Helweg Mikkelsen en Plads ved Ny
bølle i Hillerslev Sogn. Ca. 70 Grave blev funden, og de
var alle Urnegrave, saaledes at forstaa, at den Døde var brændt
og hans Aske fyldt i Lerkar, undertiden med de forbrændte
Rester af Smykker eller Knive; men disse Lerkar er ofte sær
deles smukt ornamenterede og Vidnesbyrd om den Prydkunst,

der herskede2). Endnu mere afvekslende er den store Gravplads
paa Holmstedets Mark, Hillerslev Sogn, tæt ved Lunde
høj i Espe Sogn. Undersøgelsen her blev foreløbig afsluttet i
1935. Ganske vist kendes der herfra kun ca. 50 Grave, men til
Gengæld er der baade Urnegrave og Grave med ubrændt Lig.
Liget er fortæret, men tilbage har i flere af Gravene ligget et
Par Lerkar, et Par Broncenaale til at holde Kappen sammen
med, og i et Par Tilfælde kan det med Bestemthed siges, at den
døde var en Kvinde, thi om Halsen har hun haft en Kæde af
Glasperler straalende i mange Farver, i et enkelt Tilfælde endog
en lang Sølvnaal med et raffineret Hoved, der krones af en
blaa Sten.
Saa kom i 1934—35 det hidtidige Toppunkt: Ladbyskibet.
Ogsaa det er et Resultat af Udholdenhed og Kyndighed, thi der
9 Poul Helweg Mikkelsen: Skrøbesha vefundet. FHj. VI,
113 ff. 2) p. Helweg Mikkelsen: Nybøllefundet. FHj. IV, 129 ff.
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Drikkestellets Opstilling i Skrøbeshavegraven.

hvor andre kun vilde se nogle spredte Jernsøm, erkendtes Sam
menhængen, og den store Udgravning, som afdækkede det første
danske Vikingeskib, kom i Stand. I videnskabelig Henseende
er dette Fund epokegørende og nok til at sikre Apoteker Mik
kelsen et Navn i dansk Arkæologi.
Men saa frisk det er i Mindet, det er dog ikke det sidste.
En Grav ved Gaarden Blid egn i Brænd e-Lydinge, BraheTrolleborg Sogn, som i dette Efteraar er afdækket, kan paa
sin Vis i Pragt maale sig med Skrøbeshavefundet. Ogsaa denne
er fra den romerske Jernalder. Graven var for en Del ødelagt,
om det er ved en Tilfældighed, eller der er Tale om Plyndring,
skal være usagt. Men Fodenden var urørt, og her stod, som ved
Skrøbes ha ve, en Del, der har hørt til den Dødes personlige
Udstyr. To Broncekasseroller var sat indeni hinanden og dæk
kede over en Si, under og ved Siden af disse laa blandt andet
en Flintdolk, to sjældne Bronceknive, Væveredskaber af Rav og
Glas og forskellige flettede og vævede Stykker. Rørende var det

Guldbelagte Sølvbøjlenaale fra Skrøbeshavegraven.
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at se, med hvilken Omhu det var sat ned, og hvorledes der om
Genstandene var lagt en Halvcirkel af glatte, runde Sten. Er det
en ung Pige, som er begravet, er det hendes sørgende Efterladte,
der har villet hædre hende ved denne omsorgsfulde Anbringelse
af de Ting, hun benyttede i Livet, og som nu skulde tjene hende
i Døden. Vi ved det ikke; men staaende overfor en saadan Grav,
som er omhyggeligt og nænsomt afdækket, svinder Aarhundreder
bort, og de alment menneskelige Følelser knytter Forbindelse
med Tiderne, som svandt. Arkæologien giver Perspektiv.
I Almindelighed er Arkæologien ikke tjent med Privatsamlere
— endnu mindre med private Udgravere. Ikke blot er det tvivl-

Skrøbeshavefundet opstillet i Fyens Stiftsmuseum.

somt, om Arbejdet gøres forsvarligt, endnu mere usikkert stiller
det sig med saadanne Privatsamlingers Fremtid. Ogsaa her
danner Apoteker Mikkelsen en Undtagelse.
Fra første Færd har han erkendt, at vort Lands Oldtidsminder
bør være Folkets Ejendom, og han har erkendt, at de bedst
mulige Opbevaringsforhold er af afgørende Betydning. Derfor
har han arbejdet ganske uegennyttigt. Meget har han skænket
til Nationalmuseet, men besjælet af Ønsket om, at de fynske
Oldsager skal blive paa F y n, har han vist Fyens Stiftsmuseum
endnu mere Velvilje. I Kraft af dette Museums økonomisk sik
rede Stilling har han skænket det de fleste af de ovenfor om
talte Fund. Derfor vil der ikke mindst for denne Institutions
Vedkommende være Grund til at sige ham Tak, thi han vil
blive mindet som en af dette Museums store Velgørere, som en
af dem, der har bidraget til at gøre det til Fyns arkæologiske
Hovedmuseum.
Al offentlig Hyldest ligger Apoteker Mikkelsen fjern, men
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Fynboerne skylder ham Tak for det uselviske Arbejde, han har
gjort for at frelse truede Oldtidsminder fra Ødelæggelse og der
igennem bidrage til at kaste Lys over vort Lands Forhistorie.
De kan give ham Takken i Form af redebon Bistand, naar ufor
standige Mennesker farer usømmeligt frem mod Minder om vore
Forfædres Færd.

NYTAARSSKIK OG NYTAARSLØJER.
FRA SKAMBYEGNEN OMKRING 1880.
af Chr. Nielsen, aa holm.
arets sidste Aften har vel alle Dage været benyttet til Løjer
£\ og Langkaal, bogstavelig talt. Om det saa har været, fordi
Folk oven paa Julens højhellige Dage har følt Trang til for Alvor
at slaa Gækken løs, faar slaa hen. Men sikkert er det ihvertfald,
at en god Del Overtro knyttede sig til denne Aften.
Forberedelsen til Nytaarsaften var jo nogenlunde som til Jule
aften, Slagtning og Bagning undtagen; med Ædelse og Drikkelse
var man jo saa velforsynet, at man magelig kunde naa Hellig
trekonger over, en god gammeldags Jul varede jo til efter Hellig
trekongersdag.
Allerede tidlig paa Aftenen havde Børnene travlt med at rende
rundt og knalre Potter paa Døre. Man kunde næsten have fuldt
op at gøre med at fange Rollingerne ind; thi ind skulde de jo,
og hvis Folk ikke løb efter dem, var der jutte nøw veet.
Forskellen fra Juleaften laa, som før antydet, i, at mange
Steder skulde man Nytaarsaften ha Grønlangkaal til Naare1), Langkaalen var lavet som saakaldt tør Langkaal, med Patæder2) iblandet.
Hertil spistes koldt Flæsk, Ribben og Medister, Rødbeder samt nogle
Povl Jørner3). Et Par Stykker mere end til dagligdags skal der
jo til paa en højhellig Aften.
Saa var der jo noget, der hed, at der skulde tages Varsler
for det kommende Aars Frugtbarhed. Til den Ende blev der
lagt nogle Klumper Grød eller nogle Æbleskiver i Række paa et
Bræt, en for Rug, en for Hvede o. s. v., en for hver af Markens

*) Nadver. 2) Kartofler. 3) Snapse. Navnet efter P. Jørgensens
Brændevinsbrænderi i Odense.
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Afgrøder. Brættet stilledes ned paa Gulvet, og saa blev Unkas,
eller hvad nu Hunden hed, sluppen løs paa Retterne, mens hele
Befolkningen spændt saa til. Var det nu en god Spaamand, gik
han jo lidt frem og tilbage, før han glamsede en Skive. Den
Sort, Skiven betegnede, skulde jo saa blive den bedste i det
kommende Aar, anden Mundfuld den næstbedste, og saa videre.
Der kunde jo nok træffes den Spaamand, der uden Persons An
seelse tog væk for Fode, fra en Ende af. Dumme Køter, som
ikke forstod, hvad man ventede af den. Naa, det kan jo være,
den ikke har faaet noget at æde siden Middag, saa det er der
for, Spaadomsevnen slumrer. Det gode var der da ved det, at
han saa ikke glemte Hørren, for hvis det skulde ske, blev han
jo ikke gode Venner med Kvindfolkene.
Saa skal man jo ogsaa tænke paa at faa en god Frugtavl til
Sommer, det kan man jo ogsaa gøre noget for. Mand, Karle og
Drenge gaar derfor ud i Haven, og saa, pøj, pøj, spytter man i
Næven og tar fat, i Træerne altsaa, de skal rystes grundig
igennem. Selv om det er det store tykke Pæretræ, som det næsten
ikke kan kejne i, skal det ha sin Omgang. Det kan jo kun
blive til nogle Skub paa Stammen, men hvad, saa har man da
været der; gør det ingen Gavn, gør det vel heller ingen Skade.
Hvis det nu er Blæsevejr — ?
Blæsevejr, haa! Jo det skal fedt hjælpe! Næ, vi maa skam
ha Haand i med. Ellers tyer dett.
Naa, det var det; saa maa vi hellere komme ind i Varmi og
kigge i Kortene ilidt, inden vi skal ud og buldre Nytaar ind.
Der gaar ikke lang Tid, før det gir et mægtigt Rabalder i
Forstuen. Ud stormer Mandfolkene for at fange den formastelige.
Somme lader sig let fange, andre morer sig med at lege Skjul
med Forfølgerne, for at faa Lejlighed til, bag deres Ryg, at smide
nok et gammelt Stykke Møbel paa Trappestenen, eller i For
stuen, hvor der nok i Aftenens Løb skal danne sig en hel Bunke
Potteskaar af alle mulige Slags.
Tilsidst faar man da Synderen fat, og nu straffes han med
de ved en saadan Lejlighed uundgaaelige Æwlskiwer og en Klejn.
Er det et Karlfolk, man har fanget, maa han skylle dem ned
med et Par Povl Jørner. Mandfolkene i Huset hjælper ham, saa
gaar det lædere. Bliver der saa Ro til det, tar baade Gæsten og
vore egne fat paa Kortene igen.
Senere paa Aftenen vanker der Kaffe, og muligvis, ja temmelig
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sikkert endda, en lille Sort; og saa maa man jo hellere gaa ud
for at hilse paa andre Mennesker og se, om der ku blive Lej
lighed til lidt Sjov. Har man en gammel Muskedonner, putter
man et godt Skaa løst Krudt i, og tar en med.
Hvad der saa laves?
Ja, der laves smænd ette saa lidt. At tre-fire Stykker slipper
ind til den gamle Smed, som er gaaet i Seng med Mutter og
Børnene, og brummer ham et Stykke, til han kommer op og i
Underbukserne og faar Urostifterne bragt til Sæde, hvorpaa han
kommer med Klukflasken og skænker op til en Klejn, han tar
selv en Dram med, selvfølgelig, og saa de bliver siddende, til
Tønden er tom, er der jo ikke saa mange Ben i.
Nej, saa var der jo lidt mere Slæw for dem, der tog en
gammel Møjvogn, der stod uen for Smeen, og en Halvdør og
slæbte det op paa Ryni1) af Jensines Hus. Halvdøren blev
lagt paa Skorstenen, saa da hun sku gø II om Morgenen, vilde
det ikke trække, bare fylde Stuen med Røg. Det ku elsen nok
vær, hun blev forbløffet, da hun kom uden Døren og keg
oven ud af Brillerne, op paa Køretøjet, hun var kommen i
Besiddelse af.
Eller dem, der trak Saaelmarens2) den lille Vogn ud, læssede
Plov og Harver paa, satte Skaglerne i, med den ene rejst i
Vejret, Piski ved Siddefjælen; kort sagt, det hele parat til at
spænde for: »Væsgo Laws, du kaa kojre, naa du ve«.
Et andet Sted hørte Folkene, bedst som de sad, en underlig
brummende Lyd, som syntes at komme ude fra Haven, som
Stuen vendte imod. De løb ud, rendte rundt lidt, men kunde
ingen finde, hvorfor de gik ind og slog sig til Ro. Længe havde de
ikke siddet, før det brumlede løs igen. Ud igen, Gaarden rundt
med samme Resultat. Saadan gik det et Par Gange, indtil en
kom til at se tilvejrs: »Høj, dæ sidder ijn oppe paa Taet.« Saa
maatte go Ka’l jo hæ'ners, naar han var opdaget. Hans Instru
ment var lavet paa den Maade, at han havde gjort et Stykke
Staaltraad fast i et Vindue, derfra hen om en Trægren og saa
op paa Taget. Naar han saa strammede den ved Skorstenen
og gned paa den med en bred Fil, brummede det nok saa
nydeligt.
Hvem der havde en Bøsse, brugte tit at stille sig tæt op til

A) Rygningen. 2) Sadelmagerens.
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Stuehusets Væg og brænde et Skud af hen langs Muren, det
kunde formelig klirre i Ruderne og hjalre1) i hele Huset, naar
de fik saadan et Skrald.
Man har vel ogsaa hørt om dem, som har hittet paa at binde
en oppustet Svineblære med Ærter i i Rombi a Katti, og saa lukket
Mis op paa Loftet, saa kunde det ordentlig rumle, naar han
rendte rundt med Blæren efter sig. Eller la en Hund fare rundt
i Gaarden, med en Blikkedel med Sten i bunden efter sig.
Og saa var det vistnok nede i Uvsle2), at det gik saadan,
at ingen ku hitte deres Muebar3) Nytaarsmorgen, hverken paa
Mytni4), hvor den jo sku vær, eller nogen andre Steder. Endelig
blev det opklaret, at de stod opmarcheret, paa Række og Geled,
ude midt paa Gadekæret. Siden den Tid skulde Folk nok sørge
for at faa deres smaa Møjvogne sat til Side, saa ingen skulde
rende med dem.
Ved Midnatstid skulde dem med Gebøsserne nok træffe sammen
ved Gadekæret midt i Byen. Saa stillede de sammen i en Klynge,
og paa Slaget tolv brændte de Kanonerne af op i Luften, saa
var det nye Aar skudt ind.
Knap saa møj Sjov var det jo nok for en Karl, naar han
kom hejm og fandt Drengen ifærd med at samle Bundbrædderne
til den fælles Seng op udenfor Vinduet, men saa var de jo da
to til at samle Sengehalmen op fra Gulvet og hitte Sengklæderne
omkring i de tilstødende Lokaler. Skulde man saa ikke kunne
hitte et Lagen eller en Hovedpude, ja, saa kunde man vel sove
lige godt for det, for en halv Nats Tid.
»Aak ja, aak ja, de vaa de(n)j Ga(ng)j! De vaa Liv aa giae
Daw, da gik Solen aller ner«, som han sae, den gamle Bonde
mand, da han havde siddet og fortalt Pesalliker fra sine unge Dage.
Den Gang da havde de jo ikke Kinesere og Dæwlskaw og
Skidt og Møj og gi Penge ud til, men de morede sig jo godt
ilejn. Selv om Løjerne til Tider nok kunde være ilidt grovkornede,
ødelægge noget skulde man nok passe paa man ikke gjorde, og
saa tog Folk Løjerne i al Gemytlighed.
Men at de skulde ud at lede efter deres Muebar Nytaars
morgen, det høwd de naa ligodt ette.
*) gjalde, gi Ekko. 2) Ugerslev. 3) Nlugehjulbør. 4) Møddingen.
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AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

t Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

SKEBY SOGN

1658 kom Svensken her i Landet, Kyndelmisse (d. 2.
Febr.), og 1660 (skal vel være 1659) kom han af Landet om
Allehelgensdag (d. 1. Nov.), idet de da blev indkaldte af Pfaltzgreven
af Sulzbach i Anledning af de allieredes Landgang ved Kjerteminde. Adolphus Geer, som var en svensk Foderherre
(Fourer) og den Tid laa i Ske by Præstegaard, gav et Vand
bækken af Messing til Kirkens Font (ifr. Hoff. F. 5, 232; Atl. 6,
547.) De her til Sognet først ankomne Svenske skulde i Følge
Sagnet være komne hid over Otterup og Nor up Sogne, hvor
de var gaaede i Land over Isen paa Nørestrand eller Noret.
(Ringe). I den store Ølundgaard, som nu tilhører Fru Engel
sted, havde alle, saa nær som en halvtosset Pige, ved Ryglet
om deres Ankomst taget Flugten ad Marken og Skoven til. Denne
halvtossede Pige gjorde de imidlertid intet ondt, og hun gik dem
ogsaa til Haande og hjalp dem med, hvad hun kunde. Iblandt
andet paatog hun sig at moge under deres Heste, og derfor led
de hende godt. Men ved alt dette glemte hun dog ingenlunde
dem, som sad skjulte ude, men gik hemmelig ud til dem og
forsynede dem med, hvad de behøvede. (Ringe). Fra Gerskov
flygtede man ogsaa ud i Marker og Moser og maatte her opholde
Livet med en Plante, som vogser der paa Egnen ved Strand
kanten og kaldes Schiur eller Marskgræs. (Ringe). Ved samme
By skal ogsaa være fundet Levninger af et Menneske i en gam
mel hul Esk, som blev fældet, og mente de den Tid samtlig, at
det havde været en, som der, for at undgaa de Svenske, havde
søgt Skjul, men siden ikke havde kunnet komme op igjen. Kort
før de Svenske skulde afmarschere for at modstaa de i Land
stegne Hjælpetropper, blev 2 af deres Soldater, som var indkvar
terede i den af Ølundgaardene, hvor nu Anders Jørgensen
boer, skudt, som de sad i Stuen ved Bordet. (Ringe). Præsten
her i Sognet, Provst Jørgen Hansen Skebye blev 2 Gange
plyndret, 1 Gang pint og nogle Gange skudt igjennem Vinduerne
efter ham, ligesom hans Søn, Hr. Hans Jørgensen, der var
Kapellan hos ham, fik begge sine Tommelfingre afskruede, saa
nno
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at han siden maatte gaa med sorte Taftes udstoppede Fingre.
(Bloch). Det var derfor ikke saa sært, om de, skjøndt Geistlige,
tilsidst kunde tabe Taalmodigheden, og man fortæller saaledes
om Faderen, Provst Jørgen Hansenxat han med sin Bøsse
skal have nedlagt mange Svenske fra Kirkegaarden af, og at det
skal være ham, om hvem Pastor Heilmann i Lunde (Blochs
Theolog. f. t. P. 37—38) beretter, at en Fynbo den Tid drev sin
Patriotisme saa vidt, at han af sin underjordiske Kjælder (uden
Tvivl Begravelseshvælvingen under Kirken) i al Stilhed bortpaffede hver enkelt Svensker, han kunde naa med sin Riffel og
holdt ordentlig Journal derover i de 2 Aar, Svenskerne havde
Landet inde. (Kirkesanger Grøn va ld). Ogsaa skal denne Jour
nal i Mands Minde have været til, og jeg mener at have hørt,
at der blandt andet i samme skal have forekommet, hvor nær
en forbindende Kornets Ungdom og Skjønhed havde fristet ham
til at lade ham skudfri passere, indtil endelig Patriotismen vandt
Sejr over Medlidenheden. Imidlertid skal samme gamle Præst
siden af de Polske (i den Tid de, i Følge Sagnet, havde Lov til
at plyndre i 3 Dage) ynkelig være bleven pint, ventelig fordi de
mente, at han havde Penge og ikke vilde aabenbare, hvor de
var gjemte. (Ringe).
OTTERUP SOGN

Ved de Svenskes Ankomst her til Sognet gjemte daværende
Herskab paa Ørritslevga ard sine Penge og andre Herligheder
i en lille, gammel, uanselig Hestemølle, som den Tid stod ved
Gaarden, men nu er nedbrudt, og selv mener de eller andre af
Gaardens Folk at have søgt deres Tilflugt i et hemmeligt Aflukke
der paa Gaarden, som virkelig til et saadant Brug synes indrettet.
Det bestaar nemlig af tvende blinde Fag i Enden af et af Ud
husene, ikke bredere, end at et Menneske kan rummes deri,
derhos saavel uden Vinduer som Dør og blot Indgang eller Ned
gang dertil fra Loftet. (Ringe). I den Gaard i Ørr i t s le v, hvor
nu Lars Nielsen boer, blev ligeledes i den svenske Fejde en
Kiste med Linned nedgravet, som efter deres Bortgang igjen blev
optaget uden at have taget mere Skade end netop paa Bunden.
(Ringe). Et andet Sted, som det synes ogsaa her i Sognet, var
9 Mennesker flygtede og maatte i deres Skjul behjælpe sig med
et Æg daglig, saaledes nemlig, at de af det Forraad Æg, de forud
havde gjemt i et Hul i en Stenmur, daglig kun fortærede et, som
de udrørte i Mel og Vand. (Ringe). I Nærheden af Nislev-

14

gaard blev et frugtsommeligt Fruentimmer forfulgt af en Sven
sker, der, idet hun sprang over en Balk eller et lavt Skillerum
imellem to Udhuse, hug begge hendes Hænder af, hvormed hun
havde klynget sig over Balken, og som hun ikke hurtig nok
kunde trække til sig. Svenskeren blev siden bosat i Søndersø
Sko v og tilstod siden, at denne Udaad angrede ham meget. (Ringe).
I den Gaard i Otterup, hvor Jørgen Nielsen boer, laa
Konen i Barselseng, da en Svensker kom ind paa Plyndring og
til sidst ogsaa vilde tage Sengklæderne fra Konen. Hun bad
ham, som man kan tænke sig, indstændigst om at beholde dem,
hvortil han blot svarede: »Sparer jeg dig, saa kommer alligevel
andre og tager dem«. Dog mener man, at han dog til sidst lod
sig bevæge. (Ringe). For Resten skulde de Svenske paa Ørritslevgaard have bygget en Staldlænge. (Ringe). I nuværende
Hans Larsens Gaard i Jer sløv havde den Tid en svensk
Officer bosat sig og tilegnet sig samme. Den var da til 15, men
nu kun til 8 Tdr. Hartkorn. Han skal have bygget et stort og
godt Stuehus, meget bedre i Bygning, end den Tid brugeligt var.
(Andre siger derimod, at det alt forud var bygget til en dansk
Officer.) Bygningen er til endnu, men for 2 Aar siden blev Stol
perne, som var 6 Alen høje (dog saaledes, at den øverste Del af
samme gik ovenfor til Loftsrum) forkortede til almindelig Stuehus
højde, det svære Overtømmer nedtaget og nyt oplagt, og et Ud
skud paa Bygningen borttaget, som overhovedet — hvilket sees
af de endnu tilstedeværende Lader, Syldsten etc. — indskrænket,
ligesom ogsaa det tavlformige Spaanebetræk i Storstuen borttaget,
ved hvilken Lejlighed Væggen og Tømmeret under samme NB.
befandtes malede med Blomster paa. Derimod afbrøde de Svenske
her i Gaarden 2 Huse der i Byen og brugte deres Tømmer til
Ildebrændsel, og Østrupgaards Herskab maatte siden bygge
nye Huse paa Stedet, efter at de Svenske var borte. (Ringe).
Overhovedet maa de Svenske her i Gaarden have øvet megen
Vold og Uret, ti her var i fordums Dage en stor Allarm ved
Nattetide og det ikke alene paa Loftet, men man kom endogsaa
om Natten kjørende i Gaarden i Karet med sorte Heste for, hvis
gloende Tunger hængte langt ud af Halsen, og det ved da enhver
nok, hvad det betyder. (Ringe). I nuværende Johan Jørgen
sens Gaard i Ørritslev blev i den Tid bagt Brød for de Sven
ske, og der var altsaa med andre Ord et Slags Feltbageri anlagt.
(Ringe). I nuværende Christen Christensens Gaard i Jærs-
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lev boede den Tid Jens Thomassen, som var dansk Rytter
og drog en Gang om Natten med en Trop af sine Kammerater
forbi en Skov, hvor han skimtede Lys og gjorde Officeren op
mærksom derpaa. Denne udkommanderede strags et Par Mand
for at undersøge Stedet, og disse befandt da, at Lyset kom fra
2 ved hinanden liggende Gaarde, i hvis Stuer, hvorfra Lyset kom,
laa svenske Soldater omkring paa Gulvet og sov uden at have
udsat Vagter. De danske Ryttere delte sig nu i 2 Partier, et for
hver Gaard, og ihjelskød de Svenske igjennem Vinduerne Mand
for Mand, saa at endogsaa Jens Thomassen gjorde sig Sam
vittighed over ved sin Angivelse at have været Skyld i, at de
saa godt som blev myrdede i Søvne. (Ringe). For nogle Aar
siden blev ved Kirkegaardens Planering en stor Sten sænket,
som med en udstaaende Kant ragede op over Jorden. I den
Hulning, som derved dannedes under samme, fandtes ikke ret
dybt nede 3 Benrade, hvoraf de to laa oven paa hinanden, saaledes at den enes Hoved vendte mod den andens Ben, og for
modede man, at det enten maatte være fra Pestens eller fra
Svenskens Tid. (Det synes rimeligt, at det sidste kunde have
været Tilfældet, og at Frosten havde forhindret dem fra at ned
grave dem andre Steder paa Kirkegaarden end under denne Sten).
Ogsaa i en Mose, som hører til Peder Nielsens Gaard i Otte
rup, har man ved Tørveskjær udgravet en Hovedpande, som
ligeledes menes at være fra Svenskens Tid. (Ringe). En gammel
Mand skal have raadet de Danske for at faa de Svenske ud
jagede, igjen at iføre sig Blodfarven (o: den røde Uniform) som
i fordums Tid var bleven antaget efter Herrens Befaling og ved
Aabenbarelse af Engle fra Himmelen (NB. skulde ikke derved
menes Dannebrogsfanens Himmelfald?) ti de havde i den senere
Tid antaget graa Uniformer, men antoge nu igjen paa den gamle
Mands Raad den røde. I Ør rit s lev antog de Svenske to danske
Karle til Tjenere, disse maatte følge med dem til Nyborg for
at tage vare paa deres Heste, men disse red hjem med Hestene,
imedens Slaget stod paa. (Ringe). Efter at Landet var blevet
befriet fra de Svenske, var her en stor Mangel for Levnetsmidler,
og da Sædetiden kom, havde mangen Bonde ikke mere end en
Hat fuld Korn at saa i Jorden, dog avledes der efter denne lille
og knappe Udsæd en utrolig Mængde Korn. (Ringe). I Annexgaarden i Otterup, som nu beboes af Morten Andersens
Enke, opholdt sig efter de Svenskes Nederlag en Svensker hem-
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melig i Skjul paa Høslyden. Dog skete det med Gaardens Ejers
Vidende og Minde, som ogsaa i 3 å 4 Uger forsynede ham med
Spise og Drikke, da han ikke kunde bekvemme sig til at dræbe
ham, som ellers af Øvrigheden var befalet. Ja, der siges endogsaa, at den danske Regjering havde lovet enhver, som den Tid
ihjelslog en Svensker, en vis Sum Penge, men hverken Befalingen
eller end mindre Belønning kunde forandre Mandens Beslutning,
at redde den Svenske, da han kjendte ham som et godt Men
neske og en skikkelig Karl. Des uagtet fik Naboens Karl ham
en Gang uheldigvis at se og skød ham ogsaa øjeblikkelig for at
fortjene den udsatte Pris. (Ringe).
*
De fremmede Hjælpetropper, som efter den svenske Armees
Nederlag rensede Landet for Fjenden, handlede ikke meget lem
fældig med disse, ti da en svensk Officer, som opholdt sig paa
Ørritslevgaard, en Dag blev en Trop Polakker vaer, som
kom ridende til Gaarden, vilde han flygte over et Stakitværk,
men blev i det samme truffet af en Kugle, saa han blev hæn
gende paa Stakittet.
Hofman, Hofmansgave.
(Fortsættes'.

GAMLE SANDSAGER
GAMLE HEST I ELLEKÆR

1. Gamle Hest i Ellekær staar.
Rub og Stub og Rumbi stod op.
Han gik der det dybe for nær.
Fillerumge og Rullerumpiv.
Og Fuglene de sjunge.
2. Kragen hun fløj saa højt i Sky.
»Jeg skal være dig Bud til By«.
Gamle Hest i Ellekær staar.
Rub og Stub og Rumbi stod op.
Han gik der det dybe for nær.
Fillerumge og Rullerumpiv.
Og Fuglene de sjunge.

5. Og de gik alle til Hoved at staa,
Præsten maatte selv til Rumpen gaa.
Gamle Hest o. s. v.

6. »Saadan stod du ikke i Fjor,
da du drog mit Korn i Jord«.
Gamle Hest o. s. v.

7. »Du bandt mig ved Stente,
og der stod jeg og vente.«
Gamle Hest o. s. v.

8. »Og der stod jeg i Frost og Sne,
men du var svøbt i Dyner og Bleer«.
Gamle Hest i Ellekær staar.
Rub og Stub og Rumbi stod op.
Han gik der det dybe for nær.
Fillerumge og Rullerumpiv.
4. De drog ud, baade store og smaa Og Fuglene de sjunge.
saa nær som Barnet, der i Vuggen laa.
Gamle Hest o. s. v.
Efter Frederikke Larsen, Storkenhøj.
Ved Martine Agathe Hansen, Christiansminde.

3. Kragen hun fløj over Præstens
Gaard,
Præsten Bud fra Ellekær faar.
Gamle Hest o. s. v.

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.
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Foreninger og Skoler halv Pris.

Grindsted Realskole.

Kostskole. — Præliminæreksamen.
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Jens Futtrup.
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Herman Madsen:

Den fynske Malerkunst.
En rigt illustreret Gennemgang af den fynske Kunst.
—=^= Pris 6 Kr.

—

Levin og Munksgaards Forlag,
Ejnar Munksgaard.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene. ==^=
De første Aargange kan endnu faas hos Ud
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Sydfyenske Jernbaner - Nordvestfyenske Jernbane
Odense-Kj erteminde-Martofte Jernbane
Billige 8 Dages Kort — Billige Selskabsrejser
Forlang Tilbud. — Telefon »Sydfyen«, Odense

God Gave
Vil De glæde en god Ven,
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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.

Fynsk
JJj entstamm

Cjaaneiisskriff :for :itøn:faiitlw:0grupp».
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Indbo Id: h. C. frpdendabl: Den kloge Skræder i Brsndekilde og Dans Cpprlanns. - K. F.
Rasmussen: Professor Rasmus Kasks fader. - Snend Frederiksen: Blade af Bondens Uelrlære. toald Cang Kristensen: Hf Dedel Simonsens Optegnelser fra Snenskekrlgen. - Bamle Sandsager.

2. hæfte.

februar 1936.

9. 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.

NYE BØGER OG HÆFTER
J. Christian Bay: Bibliophili Epistola eller Brev fra en Bogven.
H. P. Hansen: Wålle Gro’ Gre’t.
Kr. Møller: Sognearkiver (Korinth Elever, 1935).
Christine Reimer: Lidt af Spinderokkens Saga (Wisbechs Almanak
1936). Spredte Træk og Smaapluk Thomas Kingo vedrørende;

Gamle Ord om den kære Snaps; Fra Folkelivet, Markeder
(Hjemmets Almanak 1936).

Albert Sandkleff: Varbergs Museum.
August F. Schmidt: Kirkearkæologen Jacob Helms. Særtryk af Fra
Ribe Amt 1936.
Budkavlen. 1935, Nr. 3 og 4.
Danske Studier. 1935, 1.—2. Hæfte.
Flora og Fauna. 1935, 4. og 5. Hæfte.
Folkminnen och Folktankar. 1935, Håfte 4.
Fortid og Nutid. 11. Bd., 1.—2. Hæfte.
Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum.
Hjemstavnsliv. 1935, Nr. 4.
Langelænderen. Nr. 95 og 96.
Norsk Folkemuseum. Beretn. om virksomheten 1934—35.
Norsk Folkemuseum. Kort fører med kart.
Præstehistoriske Samlinger. 11. Hefte.
Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. 34. Bd., Heft 2—3.
Sprog og Kultur. 4. Bd., Hæfte 3.
Turisten. Decbr. 1935.
Vår Bygd. 1935.
Ærøboen. Decbr. 1935, Jan. 1936.

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

2. Hæfte.

Februar 1936.

Skræder Niels Hansen Raschs Hus i Brændekilde.

DEN KLOGE SKRÆDER I BRÆNDEKILDE
OG HANS CYPRIANUS
AF H. C. Fkydendahl
de Fynboer, hvis Navn og Virksomhed er kendt ude
i den store Verden, maa jo i første Række nævnes Sprog
forskeren Rasm us K ristian Rask. Hans videnskabelige Ind
sats er saa stor og hans Livshistorie saa interessant, at ethvert
Bidrag, der kan oplyse noget om ham og om det Hjem og den
Slægt, hvorfra han er udgaaet, har sin Værdi.
At hans Fader, Skræder i Brændekilde Niels Hansen
Rasch (f. 1749, d. 1810), var en begavet og i Forhold til sin
Tid og Stand oplyst Mand, er alle Rs. Rasks Biografer enige
om. Han kunde mere end sit Fadervor. R s. Rask fortæller i
en paabegyndt Selvbiografi, at Faderen, mens han var Soldat i
København, lærte sig at skrive og regne samt nogenlunde at
læse og tale Tysk. Han havde en utrolig Lyst til Læsning og
skaffede sig historiske og geografiske Bøger og Landkort, ja
endog et latinsk Apparat, i hvilket Sprog han dog ikke bragte
det vidt. Sine Børns Undervisning tog han sig meget omhyggelandt
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ligt af1). Han var f. Eks. sin berømte Søns første Læremester i
Tysk2). Han gav sig af med at kurere syge og var viden om
kendt som »klog Mand«. Sønnen siger, at han endog blev
raadspurgt fra Sjælland og Slesvig1). Han efterlod sig ad
skillige Bøger, hvoraf Rs. Rask tog de vigtigste med sig til
København med de Ord til sin Stedmoder: »Nu tager jeg min
Faders Bøger, at de ikke skal komme i daarlige Hænder. I kan
jo ikke selv læse dem, saa de er bedst forvaret hos mig.«2)
Disse Bøger er maaske efter Rs. Rask s Død blevet solgt sam
men med hans øvrige talrige Bogsamling, der ved Auktion
spredtes til købelystne fra Ind- og Udland3), hvis da ikke Halv
broderen, den senere Præst Hans Christian Rask, især kendt
som Udgiver af »Morskabslæsning for den danske Almue«, sik
rede sig dem. Han studerede ved den Tid i København og
var medvirkende ved Dødsboets Behandling. Andre af Bøgerne
forblev hos Enken i Fj el s ted, hvor Familien i de senere Aar
havde boet. Det var mest opbyggelige Skrifter, for en stor Del
forsynede med Slægtsoptegnelser o. lign., indførte paa Bøgernes
For- og Bagblade af Faderen. Adskillige af disse Optegnelser har
Christine Reimer meddelt i Wisbechs Almanak 19144).
Men har Brændekildeskræderen ogsaa været i Besiddelse af
den for alle »kloge Mænd« dyrebareste Bog, den mystiske sagn
omspundne frygtede Cyprianus? Ja, det viser sig, at han vir
kelig har ejet en saadan. Men alt hvad der knytter sig dertil,
har hidtil været ret ukendt. For nogen Tid siden fortalte Pastor
emeritus J. Chr. Clausen, Korint, mig imidlertid, at en af
hans Bekendte, Pastor R. P. Rasmussen, forhen Præst ved
De gamles By i København, sad inde med en Afskrift af
hans Cyprianus, og tilbød velvilligt at forsøge at faa den stillet
til Raadighed for Fynsk Hjemstavn. Pastor R. P. Rasmussen
stillede sig meget imødekommende og sendte ikke blot Cyprianusafskriften, men desuden en udklippet Avisartikel, som han i sin
Tid havde skrevet paa Grundlag af Oplysninger, han havde ind
hentet i Brænde kilde. Artiklen havde været trykt i »Danne-

i) Danske Studier 1909, S. 17. (Carl S. Petersen: Fra Rasks
Ungdom.). 2) Christine Reimer: Lidt om Rasmus Kristian
Rask og hans Familie. Wisbechs Almanak 1914. Jvfr. Samme i
Nord fynsk Bondeliv V og i Fyns Tid. 6/n 1932. 3) Danske Stu
dier 1932, S. 14 (Carl C. Christensen: Rasmus Rask, hans Død,
og hvad han efterlod sig). 4) Om andre Optegnelser af ham se
FHj. V 176 og VIII 17 ff.
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brog« 9. Aug. 1897 under Titelen »Professor Rasmus Rasks Fa
der« og signeret »N. N.«. Da den nu er vanskeligt tilgængelig
og i denne Forbindelse har særlig Interesse, optrykkes den i
nærværende Hæfte.
R. P. Rasmussen meddeler selv 9. Januar 1936 følgende:
»Om Sommeren 1897 besøgte jeg Provst C. F. V. Olsen,
Sognepræst i Brændekilde, og under dette Besøg fortalte Prov
sten mig om Niels Rask de Træk, som jeg har beskrevet i
Artiklen i »Dannebrog«, jeg var Medarbejder ved dette Dagblad.
Nogle Maaneder efter, i Oktober, fik jeg tilsendt selve Niels
Rasks Cyprianus fra Jord løse Præstegaard. Sognepræsten
dersteds, M. C. Jørgensen, var en af mine Venner. Han døde
24. August 1897, og hans Enke Olga, f. Steenberg, havde set
min Artikel i »Dannebrog« og fundet Niels Rasks Cyprianus
i sin Mands Skuffe, og da hun forstod, at jeg kunde have In
teresse af at se Manuskriptet, sendte hun mig det til Gennemsyn.
Saaledes fik jeg fat paa Bogen. Jeg skrev en lille Artikel om
den ogsaa i »Dannebrog«, og derefter tog jeg den nu forelig
gende Afskrift af den i den Tanke, at saa var Cyprianus i denne
Form sikret mod Forglemmelse, om Bogen skulde bortkomme.
Med al Omhyggelighed sendte jeg saa Manuskriptet tilbage
til Fru Jørgensen, og siden har jeg ikke hørt det mindste
om det.
Jeg havde netop fundet det frem af min Skuffe og omtalte,
at jeg havde det, til Pastor J. C hr. Clausen, Korinth, og
han har saa ladet det gaa videre.«
Pastor Jørgensens Enke, der endnu lever, véd intet om
Bogens senere Skæbne. Hun erindrer ikke at have modtaget
den igen. Nogen Tid efter Mandens Død lod hun en Del Bøger
sælge i København. Det er maaske ikke udelukket, at Bogen
ined den indhæftede Cyprianus paa en eller anden Maade kan
være kommet mellem disse Bøger, uden at Fruen, der var op
fyldt af Sorg og havde meget andet at tænke paa, selv har haft
den i Hænde. Bogen er i hvert Fald sporløst forsvunden. Det
maa derfor paaskønnes, at Pastor Rasmussens Afskrift fore
findes, og at den er ordret, selv om en bogstavret Afskrift vilde
have haft endnu mere Interesse.
Paa et Stykke Papir, Pastor R a s m u s s e n har anvendt som
Omslag om sin Afskrift, oplyser han følgende:
»Indføjede Afskrift er taget efter en Cyprianus, som efter
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Traditionen skal have tilhørt Skræder Niels Rask i Brænde
kilde, Faderen til Prof. Rasm. Kr. Rask. Inskriptionen paa
forreste Side fandtes ligeledes paa Originalen. Denne bestod af
10 oprindelig hvide Blade, som dog i Tidens Løb var bievne
næsten sorte, men dog med en klar og tydelig Skrift; disse Blade
var hæftede ind midt i en Samling af Kong Frederik d. IV’s
Forordninger, som paa forskellige Steder bare Aarstallene 1700
— 1701 — 1705 — 1708. Det hele var indesluttet af et Læder
bind af sortfarvet Læder og syet sammen om Bladene med al
mindelig Sytraad. Skriften røbede en fast og sikker Haand, men
ikke nogen uddannet Skribent eller nogen studeret Mand, thi
Ortografien var gennemgaaende meget naiv, og Sætningsbygnin
gen meget mangelfuld. Afskriften er ordret, men ikke bogstav
ret efter Originalen. En moderne Retskrivning er anvendt.
N. Rasks Expl. har tilhørt afdøde Pastor M. C. Jørgensen
i Jordløse-Haastrup.«
Den paa dette Omraade særlig kyndige Dr. phil. F. Ohrt, der
tidligere i Fynsk Hjemstavn har skrevet om de kloge Mænds Bøger
o. lign. (Fra fynske Signemænds Gemmer, FHj. III 2 fif.)
har elskværdigt paataget sig at besørge Udgivelsen af Brændekildeskræderens Cyprianus med Indledning og Noter i næste
Hæfte.

PROFESSOR RASMUS RASKS FADER
af

R. P. Rasmussen

m Faderen til den berømte Sprogmand, Professor Rasmus
V Kristian Rask, lever der endnu i Folkemunde i Brendekilde paa Fyn, hvor Rask, som bekjendt, var født, adskillige
Smaatræk, der vel i og for sig er meget ubetydelige, men som
dog giver et ret godt Billede af den ellers ubekjendte Mand. Den
gamle Rask var Skrædder, men vides ikke at have lagt synder
lig Vægt paa sit Haandværk. Han var imidlertid i Besiddelse af
ganske betydelige Evner og havde erhvervet sig en Del Kjendskab til Behandlingen af de hyppigst forekommende Sygdomme,
saa han med ikke ringe Held optraadte som »klog Mand« og
blev søgt af mange Mennesker der paa Egnen. Der blev endogsaa sagt om ham, at han kunde mere end sit Fadervor og
stod i Pagt med Djævelen, thi hvor skulde han ellers have faaet
sin Viden fra! Der fandtes jo paa hin Tid, i Slutningen af for-
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rige Aarhundrede, kun faa Bøger blandt Menigmand, og de faa,
som var tilgængelige, forstod kun de færreste at læse i. Skrædder
R. forstod imidlertid at læse, og ad den Vej har han formodent
lig erhvervet sig sine Kundskaber.
En gammel Kone, der indtil for faa Aar siden levede i Brendekilde, har saaledes fortalt, at hendes Moder, der i sin Ung
dom tjente som Pige hos Skrædderen, en Dag skulde støve et Skab
af, som stod i den Stue i Huset, hvor Rask havde sine Medika
menter. Tilfældig tog hun et Tag i en i Skabet fastgjort Ring,
hvorved Skabsdøren aabnede sig. Hendes Øjne faldt paa en
meget gammel Bog, som hun i sin Nysgjerrighed tog fat paa og
begyndte at læse. Hun var dog ikke kommet ret langt, før Rask
kom, som om han var blevet tilkaldt af hemmelige Magter. Han
gik hurtig til, rev Bogen fra hende og gav hende et eftertrykke
ligt Ørefigen, idet han sagde: »Hold du dine Fingre derfra!« Da
Pigen kom sig af sin Befippelse, var hun selvfølgelig straks paa
det rene med, at Bogen var den hemmelighedsfulde og frygtede
Cyprianus, ved hvis Benyttelse man jo, som bekjendt, kom i Pagt
med den onde, og Fortællersken troede jo da ogsaa sikkert, at
Rask skyldte denne sine hemmelige Kunster. Samme Pige havde
nemlig ogsaa været paa Loftet i Rasks Hus og dér fundet et
Menneskehoved og Menneskeben sammenbundne med Snore, og
dette Fund maatte jo aabenbart pege i samme Retning som den
hemmelighedsfulde Bog. At begge Dele skulde kunne være na
turlige Hjælpemidler, hvoraf R. betjente sig, laa langt borte baade
fra Pigens og de øvrige Bønders Tanker.
Som Følge af disse Tanker om Rasks Pagt med den onde
nærede de alle en lønlig Frygt for ham, og heri blev de ogsaa
bestyrkede saa at sige af haandgribelige Kjendsgjerninger. En
Aftenstund, fortælles der saaledes, stod Rask paa Gaden sam
men med andre af Byens Mænd og samtalede om Dagens Be
givenheder. Pludselig udbryder Rask urolig: »Slaa Kreds om
mig for ham!« og pegede i det samme paa en høj, mørk Skik
kelse, som nærmede sig. Mændene slog ogsaa Kreds om ham
for at skjule ham for den kommende, men denne, som var højere
end nogen af dem alle, gik til og saa over Hovederne paa dem
ned paa den skjælvende Rask og sagde: »Du skal ikke skjule
dig, jeg ser dig nok!«
Skrædder Rasks Ry fløj viden om dér i Egnen, og i Syg
domstilfælde foretrak mange at søge ham i Stedet for Lægerne;
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thi de mente, at han var klogere end disse. Omsider kom hans
Rygte ogsaa til Odense, og det kunde naturligvis ikke fejle, at
Lægerne blev opmærksomme paa det Indgreb, som han gjorde
i deres Privilegium. Følgelig begyndte de at fortrædige ham, saa
vidt det stod i deres Magt. I nogen Tid saa Rask rolig til
uden at lade sig anfægte af Modstanden, men omsider fandt
han det raadeligst og fordelagtigst at fortrække, og han forlod
da Biende kil de og tog Bolig længere Vest paa i Landsbyen
Fjeldsted, hvor han henlevede Resten af sine Dage.
Hans praktiske Fjendskab til Behandling af Sygdomme er
gaaet i Arv til enkelte af hans Slægts Medlemmer, som endnu
er i Live.

BLADE AF BONDENS VEJRLÆRE
af

Svend Frederiksen

lever som Bonden sammen med Vejret. Lige fra han
som Barn løber med »Vorherres Høne« (Mariehønen) paa
Haanden og beder:
Flyv, flyv op til Vorherre og bed om godt Vejr!
I Dag er det godt, i Morgen bliver det bedre!
ngen

I

til han som en aldrende Mand giver erfarne Raad om Vejret i
Slæt og Høst, er Vejret over ham som den stærke Magt, hvor
under alt hans Arbejde skal indordnes. Ikke saa underligt, at
han lægger Mærke til Vejrvarslerne.
Bønder og Fiskere er kendt for deres Vejrkundskab, og det
er et lille Pluk af deres Meteorologi, som den har udformet sig
i Aasumegnen, der her skal gives.

Ved Juletid tages Julemærkerne. Hver af Aarets tolv Maaneder har Vejr sammen med en af Julens tolv Dage. Januar svarer
til første Dag i Julen, Februar til anden o. s. v.
For nu at holde Rede paa, hvilket Vejr det har været Julen
igennem, skal det skrives op paa Bjælken i Storstuen med Kridt.
Tolv Rundkredse betegner de tolv Dage. Er en Kreds fyldt med
Streger, betyder det, at det har regnet den Dag. Sne angives
med Prikker, og for fint Vejr laves der ingen Ting. Saa staar
nu der Program for hele Aarets Vejrlig; man maa jo rigtignok
forbeholde sig Ret til Ændring i Programmet; thi det gaar ikke
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altid, som Præsten prædiker, men det gaar ogsaa noget efter
Degnens Sang.
Er Brystbenet paa Julegaasen fuldt af mørke Pletter, kan
man vente Slud og Sjask. Er det hvidt, maa man belave sig
paa fint Vejr og Frost.
Lillejuleaften faar vi lidt Blæst. Fanden rysterNødder,hedder det.
En hvid Jul giver en grøn Paaske, og omvendt: en grøn Jul
en hvid Paaske.
Efter Helligtrekonger længes Dagen et Hanefjed daglig; men:
»Som Dagene længes, vil Vinteren strænges«.
Til Kørms (2/s) holder Kørms Knude derude med sine hvide
Stude, d. v. s., der kan ventes Sne.
Saa mange Dage, Lærken synger før Kørms, saa mange Uger
skal den tie efter.
Fastesommer gir I^askevinter.
Den lille gale Maaned kalder man Februar.
Som Vejret er 40 Riddere (9/3), skal det blive 40 Dage derefter.
Omkring ved Gertruds Dag (17/a) faar vi Ruskevejr, for saa
blander Gertrud en Kjole til Benediktus (21/s), og den skal
have Skyernes mange Farvespil, og saa kan det nok træffe, at
der kommer en Byge eller to.
Regner det Gertruds Dag, bliver det en vaad Sommer.

Marts med sin Skæg
lokker Børn ud til Væg.
April med sin Pind
driver dem atter ind.

Paaskevind er Sommervind, d. v. s., den Vind, der blæser
Paaskemorgen, bliver den herskende Sommervind.
Første Gang man ser Storken, skal man lægge Mærke til
Fjerene. Er de pjuskede og skidne, bliver Sommeren vaad; er
de rene og smukke, bliver det tørt Vejr.
»Naar Poplerne staar med Skæg, faar vi Regn, om end aldrig
saa lidt«, sagde den gamle Bankemand i Aasum.
Mens Kirsebærtræerne blomstrer, vil der komme Byger.
Springer Ask før Eg,
giver Sommeren Bleg.
Springer Eg før Ask,
giver Sommeren Vask.
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Faar vi ikke Regn før til St. Hans (24/6), kommer den.
Som Vejret er Syvsoverdag (27/e), bliver det syv Uger efter.
Knudsdag (10/7) er Bygevejrsdag.
Som Hundedagene gaar ind (23A), skal de gaa ud (23/s).
Hundedagsvejret kan vi aldrig beregne.
De ni Kattedage, som følger straks efter Hundedagene, skal
nok bringe uroligt Vejr.

Naar Rønnebær er røde,
er Honningtrækket øde.
Naar Hyldebær er sorte,
er Sommeren ganske borte.
Mange røde Bær tyder tidlig og haard Vinter.
Naar der er mange Mus i Stubben, faar vi en mild Vinter.
Naar Musene tidlig trækker til Gaard, bliver det stræng Vinter.
Vinteren kan ikke lægge sig, før Stranden har været oppe tre
Gange, hedder det i Bu lier up.
Stranden var høj med Søndenvind, nu faar vi Vinler, siger
gamle Folk i Bul ler up.
Frosten kan ikke lægge sig, før Jorden bliver vintervaad.
Vi skal nok faa et »Knøv« ved Mortensdag (ll/n).

Trækker Gæssene mod Syd, er Vinter nær.
Vil Træet ikke lade Bladene fare,
for snarlig Vinter dig tag i Vare.
Naar Ræv gaar i Hule og Grævling i Grav,
kommer Vinteren ikke i Skridt, men i Trav.

Som man vil se, er Aarets Vejrlære bygget paa den rigtige
Iagttagelse, at det gaar i Perioder med Vejret, snart en Tid med
Slud og Sjask og snart en Tid med godt Vejr. Men at netop de
Dage, som Folketroen har udpeget, skulde indlede og kendetegne
saadanne Perioder, har man ingen Grund til at tro. Der er maaske nok en By, der hedder Snerpe; men man ved nok ikke rig
tig, hvor det snerper hen.
Det ene Vejr hævner det andet.
Der skal noget Skidt ned, før det bliver godt.
Det skal være galt, før det bliver godt.
Det sætter sig til Vejr, d. v. s., nu faar vi
en Periode med godt og stadigt Vejr.
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Ny og Fuldinaane lover fint Vejr, aftagende Maane og Næ
skident Vejr. Dog hedder det:
Naar Nyet hænger
da faar vi Vand i
Men staar det paa
da er vi paa godt

med Sækken,
Bækken.
sin Spids,
Vejr vis.

Lørdagsny skal nok give Vejrforandring.

Ugens Vejr er formuleret i følgende Remse:
Mandags Vejr til Middag
er LJgevejr til Fredag.
Fredags Vejr er Søndags Vejr.
Lørdag har sit eget Vejr,
det kan blive baade værre og bejr.
Lørdag er dog aldrig saa vred,
uden at den lar Solen se.
Dog tre Gange hvert Aar skal det ske,
men hvornaar er der ingen der ved.

Begynder det at regne Torsdag Middag, bliver det Regn Resten
af Dagen.
Kl. 11 om Formiddagen forandrer Vejret sig.
Der er en hel Del gamle Rim om Regn:
Staar Solen op i en Glød,
gaar den ned i en Sø.

Morgenrøden lyver ikke,
den vil Aftenregn os skikke.
Vind fra Syd og Sky fra Vest,
saa er Regnen næst.
Gaar Solen ned i en Sæk,
staar den op i en Bæk.
Naar Hammerslag paa Himlen staar,
den tredje Dag da Regn vi faar.

Naar Himlen ligner et klippet Faar,
saa faar vi Regn, hvordan det gaar.
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Naar Himlen ligner en Faaremave,
saa faar vi Regn inden fire Dage.
Spænder Arken1) fra Sønder til Nør,
tag Byggen, ifald den er tør.
Men strimer det fra Vester til Øster,
kan du lade det staa, saa længe du lyster.

Østenvind og Kvindetræde
ender altid med Væde.

Sydostblammer, Kvindeklammer
og Faareskræk ender altid med Vand.
løvrigt kan man vente Regn:

naar Solen »stikker«,
naar det blæser ind for Enden af Arken1^
naar Kukkeren »griner« (d. e., naar den i Stedet for del taktfaste
ku—ku udstøder en ejendommelig Lyd, som enhver, der
ikke har hørt det, næppe vil tiltro den),
naar det tuder i Skorstenen,
naar Støvet hvirvler paa Vejen,
naar Puggerne (Tudserne) er fremme om Aftenen,
naar det ikke har dugget om Natten,
naar det røgede Flæsk drypper,
naar Stengulvet »slaar sig«,
naar der er Vand i Kalaens Spids,
naar Svalerne flyver lavt,
naar Røgen slaar ned i Gaarden,
naar Skovmærkekransen dufter,
naar Fluerne »stikker«,
naar Hestene er fluegale,
naar Spurven basker i Vejstøvet,
naar Dørene springer op af sig selv,
naar Taagen driver hen langs Jorden,
naar der er særlig mange Snoge, der soler sig,
naar Skidtmetten (Musvitten) synger,
naar Hujuglen (Minervauglen) er særlig højrøstet.
Hvis det baade regner og skinner Sol, da bliver der ikke
mere Regn af den Dag; men saa tager det bedre fat Dagen efter.

!) Langagtige Skyformationer, der spænder Himlen.
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Spænder Regnbuen, er det forbi med Regnen for den Dag.
Bliver Hønsene gaaende ude i Regnen, bliver det ikke Tør
vejr den Dag. Løber de derimod i Hus, er det kun en Byge.
Regner det med Nordenvind, bliver det Landeregn, og den
varer i tre Dage.
Bobler det i Pølen, faar vi Regn Dagen efter igen.

Fint Vejr kan man vente:
naar
naar
naar
naar
naar
naar

Solen gaar blank ned, thi Aftenrød giver Morgen sød,
Katten »vasker« sig,
der kommer Drift i Skyerne,
de sorte Stude (Skovsnegle) har Grus paa Rumpen,
Taagen letter og gaar til Vejrs,
Mosekonen brygger stærkt.

Der er en hel Del Skæmtetale om Vejret:
»Vi faar skident Vejr. Grisene gaar med Pinde i Munden«,
siges skæmtende, naar unge Mennesker kommer med Cigar paa.
Maaske ligger der dog en gammel Vejrregel gemt bag det.
»Vi faar skident Vejr, min Mad faldt med Smørsiden ned«.
»Vi faar skident Vejr, Smedens Bukser hænger saa sidt (lavt).«
»Det baade regner og skinner Sol, saa rejser der en Smed
til Helvede og en Skrædder til Himmerig«.
Naar der spises rent op af Fadet, saa faar vi godt Vejr
Dagen efter.
Blæst kan man vente:

naar
naar
naar
naar

Maagerne trækker ind over Land,
der ses Vejrstabber (Stumper af Regnbue),
Katten river i Træernes Bark,
det sprutter i Kakkelovnen.

Sydosten giver Renden fuld, d. v. s. Regnvind.
Nordosten sætter Gyden til, d. v. s. Snevind.
Søndenvinden kyser Vestenvinden hen.
Paaskeøsten den staar i tre Uger.

Frost fra Sønden
fryser Tappen til Tønden.
Frosten fryser saa haardt, at den fryser sin Hals i Stykker.
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Tøvejr varsles:

naar Vinden drejer avet om,
naar der er »Gaard« om Maanen (stor Gaard: lille Skidtknude,
lille Gaard : stor Skidtknude),
naar det rimer tre Nætter i Træk,
naar Skovene i Synsranden bliver blaa og slørede,
naar Kokken raaber mer end ellers,
naar Ilden ligesom ses flamme ude i Gaardet.
Regnende Tø og skinnende Mø faar fage Ende.
Der, hvor Aarets første Tordenbyge trækker, (ler trækker alle
de følgende Aaret ud.
Til St. Hans (24/r) gaar Tordenen mod Vinden, efter Si. Hans
med Vinden.
Stranden tar Tordenen.
Torden ved Fuldmaane den kan ikke trække over.
Formiddagstorden kommer igen den tredje Dag.
Med Fyldevand (d. v. s-. Flod) kan Tordenen ikke komme
over i Seden (ved Odense Fjord).

Saadan lyder fynske Bønders Meteorologi i Udpluk. Over
tro og dum Snak er der imellem, men ogsaa udmærkede Natur
iagttagelser, der holder Stik den Dag i Dag.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

t Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

ØSTRUP SOGN

De Svenske kom hertil over Otterup fra Norup og plyn
drede her i den Grad, at de i Da vs trup endogsaa tog Huerne
af de smaa Børn for at bruge dem som Punge. (Ringe). En
Tvillinggaard i Davstrup, som nu beboes af Knud Ras
mussen og Jens Jørgensen, kaldes endnu Rytteigaarden,
fordi de svenske Ryttere her har opholdt sig og har haft deres
Stald. Ved Jens Jørgensens Gaard er i Haven en Dam, som
de svenske Ryttere skal have gravet. En af dem var en Gang
bleven beskjænket, lagde i sin Rus Krudt i Forstuen, stak Ild
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deri og sprængte noget af Loftet eller Husets Overdel i Luften.
Manden kom til og bebrejdede ham hans Uforsigtighed, hvorover
Rytteren blev saa forbitret, at han vilde skyde ham, men Man
den var ingen almindelig Mand, han kunde dølge baade Ild og
Sværd, og da derfor Rytteren forgjæves havde forsøgt at skyde
ham og siden at stikke ham ihjel og hverken kunde faa Geværet
til at gaa af eller faa Kaarden trukken af Skeden, rendte han
fra Manden og kaldte ham en Troldmand. (Ringe). I Hans
Dinesens Gaard i Davstrup, som ligeledes den Tid var en
Tvillinggaard, havde de Svenske et Magazin af Fødevarer etc.
(ti den beboedes af en Skipper, som i Midlen af Gaardspladsen
havde et afsondret liggende Pakhus, som Svenskerne siden brugte
til et Oplagssted for deres Bytte). I samme Gaard var des Aarsag’en Officer indkvarteret, og der skal ogsaa fra hans Tid af
have været en smuk Stue der i Gaarden. Da nu de Svenske
forsamlede sig for at drage til Nyborg-Egnen, tillaasede han
Magazinet og tog Nøglen med sig, men efter at han var taget
bort, kom der 2 svenske Ryttere deri Gaarden, som vilde have
Magazinet oplukket for sig, og da de ikke kunde faa Nøglen
dertil, hug de med deres Sabler i Døren for at forsøge, om de
saaledes kunde faa den op. Dog turde de ikke give sig Tid til
at staa af Hestene for ved andre Midler at faa den aabnet. Men
i Gaarden skal siden den Tid længe have været Velstand og
Formue. (Præsten og Ringe).
I Davstrup blev ogsaa en Svensker ved Navn Erik tilbage
og bosatte sig i et jordløst Hus, hvortil senere ved Udskiftningen
Jord blev tillagt, men det gamle Hus er nu nedbrudt og 2 Huse
i samme Sted opbygte, som nu beboes af Niels Hansen og
Hans Hansen. (Ringe). Paa Østrupgaard valgte daværende
Ejer, Jomfru Mette Ah le fe ld, et eget Middel til at befri sig fra
Plyndring, hun tog nemlig den svenske Løjtnant Christoffer
Korff (en Adelsmand født i Stilli ngfleet i Stift Bremen,
som døde 1678) i Belejrings Tid til Ægte for, som det hedder,
sig og sit at konservere. Endelig maa endnu tilføjes, at en Gaard
i Davstrup, som paa Henning Kvitzov til Kvitzovsholms Opbud 1664 blev udlagt til Raadmand Erik Jørgen
sens Arvinger i Odense og af samme 1672 solgt til Chri
stoffer Korff paa Østrupgaard, i el Dokument af først
nævnte Aar siges i den svenske Fejdetid at være bleven øde og
afbrudt (Pastor Larsen), hvilket ogsaa i Præsteindberetningen
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af 1667 siges om en Gaard i Østrup. Endelig maa ogsaa de
polske Hjælpetropper heller ikke her have taget lempelig fat, ti
der fortælles, at der i Davs trup just var Sommergilde, da de
Polske uformodentlig indfandt sig og trak de Svenske ud, som var
der inde, dog undkom mange gjennem Vinduer og Døren. (Ringe).
HJADSTBUP SOGN

Om Svenskekrigen fortælles:
Fra Em m elev flygtede man den Gang ud i en der paa Eg
nen værende Skov, kaldet Ves ter mose, hvor nu ingen mere
Skov er, men blot en Mose, hvor senere er opgravet adskillige
Hovedpander, der menes at være Levninger af de sig her i Skjul
opholdende og til sidst omkomne Mennesker. En gi. og svag
Kone, som ikke kunde flygte med de andre, blev tillige med et
Barn tilbage i Byen, men Barnet stak de Svenske ihjel (Ringe).
Et andet Sted i dette Sogn havde en Kone kogt sig en Suppe
paa noget Kjød, da i det samme en Svensker kom ind, tog Gry
den, hældte Suppen af paa Gulvet og tog selv Kjødet. Konen
tog til at græde, men den Svenske trøstede hende og gav hende
et Raad for at undgaa Plyndring i Fremtiden, at slaa Vinduerne
i Stykker etc., ti om kort Tid vilde en hel Trop følge efter. Ko
nen fulgte Raadet, som ogsaa havde den tilsigtede Nytte (Ringe).
I en Gaard i B r a n d s b y, hvor nu Niels Larsen boer, var
en svensk Oberst indkvarteret, han tilegnede sig, som sædvanlig,
Gaarden og gjorde Manden og Konen i samme til sine Tjeneste
folk, dog var Obersten meget god imod dem, men hans Frue
derimod haard, især mod Konen. I Gaardens Storstue findes
endnu i de derværende Egebjælker flere Hug og Skaar især i
Kanterne, hvilke i Følge Sagnet skulle være huggede af de sig
her opholdende Svenske i deres Forbitrelse, da de fik Ordre til
at forlade Egnen og havde grundet Frygt for ogsaa snart at for
lade Landet, eftersom det var i denne Stue, hvor de havde deres
Vagtstue (Præsten og Ringe). Paa den nu af J e n s P e d e r s e n
beboede Annexgaards Grund søgte en efter Slaget ved Nyborg
tilbagevendende Svensker at skjule sig bag en stor Sten i Nær
heden af Gaarden, men en Vibe røbede hans Opholdssted, idet
den bestandig flagrede der omkring og ved sit Vivit, som kunde
høres her ind i Gaarden, gjorde dens Beboere opmærksomme
paa, at der muligvis en kunde have skjult sig, hvad i den Tid
var saa almindeligt. De forsynede sig derfor med Vaaben, gik
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ud, fandt den Svenske og ihjelslog ham paa Stedet, som endnu
kaldes Svenskeren eller S ve n s k e s t e n e n (Præsten og Ringe).
I den største Gaard i Brand s by, hvor nu Kristen Jensen
boer, og hvor den Tid en Major skal have ligget i Kvarter, er et
meget gammelt forrustet og af Ælde bedærvet Sværd, der saa
vel her som paa Omegnen udgives for et svensk Sværd fra hine
Dage, og i oven omtalte Annexgaard er en Flaske af et eget
Slags, som skal være efterladt af de Svenske, den er nemlig fir
kantet, 14 å 15 Tommer høj og 5 å 6 Tommer i Gjennemsnit,
har næsten ingen Hals, men i det Sted et Stykke Tin med Skrue
gange i, hvori en tilsvarende Tinprop med Dæksel over ned
skrues (Præsten Og Ringe).
(Fortsætles.)

GAMLE SANDSAGER
SPØGERI VED KIRKER

Det var i gamle Dage næsten helt ualmindeligt, at der blev
begaaet Kirketyveri. Det var vistnok mest af Frygt for at nærme
sig de hellige Steder; thi ved Kirken og Vaabenhuset var det
ikke godt at komme ved Nattetide, for der var det da altid helt
galt med Gengangere og andet Spøgeri.
Men det var dog somme Tider, at der var en eller anden,
som ved et Væddemaal gjorde sig saa dristige, at de turde gaa
op Klokken 12 om Natten og fløjte igennem og kigge ind af
Nøglehullet i Kirkedøren, og en saadan Vovehals bar alle for
Eftertiden Respekt for.
Saadan skete det for nogle Aar tilbage, da Herringe Kirke
var under Restauration. I den Anledning blev et Gravkapel tømt
og Kister og Benrester lagt oppe i Vaabenhuset. Saa satte en
Karl Væddemaal om at gaa derop og hente et Ben. Men en
anden gik forud og lagde sig ved Siden af Benene. Da Karlen
kom og vilde tage et Ben med hjem, saa siger den anden med
fordrejet Slemme: »Det er mit Ben.« »Ja«, siger Karlen, »saa
tager jeg et andet.« Men saa siger en anden Stemme: »Det der
er mit.« »Ja, saa tager jeg et andet da.« Men atter en Røst
siger: »Det er mit.« »Ja«, siger han, »et vil jeg have, hvis det
saa er.« Og saa tog han et Ben og gik med det hen og viste
de andre det. Og han blev meget beundret for sit Mod.
En Pige vilde en Nat gøre sig saa dristig at sætte en stor
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Hat paa et Gravmonument og stoppe Hatten af med Blaar, saa
den kunde sidde fast, for at Folk kunde se næste Dag, at hun
ikke var bange. Men hun gik til at stoppe sit Forklæde fast
med det samme. Saa troede hun, at det var den Døde, som
holdt fast i hende, og hun raabte og skreg af Angst. Men da
de andre Folk kom til, var Pigen død af Skræk; thi Spotteren
gaar det til sidst galt.
Anders Nielsen, Kildevæld.

DA

BØTTERNE PAA SVELMØ BLEV STÆVNET

Arbmd. Rs. P. Rasmussens Hustru, Maren Kirstine,
f. Eriksen, Tange, født i Søfælde 1877, død 1932, fortalte
mig i 1927 følgende:
»Min Bedstemoder, Maren Jakobsen, og hendes Broder,
Lars Jakobsen, hjemme i Sø fæl de kunde aldrig lide, at vi
nævnede Rotterne ved deres rigtige Navn, for saa fik vi dobbelt
saa mange af dem, sagde de; vi skulde kalde dem »de smaa
graa Dyr.« Lars Jakobsens Kone, Kirsten, fortalte om,
hvordan det var gaaet til engang, men hun tjente som Pige ovre
paa S vel mø. Der var kun to Gaarde. Engang var der en i
den ene Gaard, at der saa, at der kom en grusom Hoben Rotter
svømmende over til Øen. Det var helt sort i Vandet. Saa va
rede det jo ikke længe, inden begge Gaardene var helt fulde af
Rotter. De kunde vovt ligge i Sengene for dem. De maatte saa
hente en klog Mand fra Faaborg, for at han skulde skaffe
dem af med Rotterne. Kirsten saa jo, hvordan han bar sig
ad i den Gaard, hvor hun tjente. Han gik rundt i alle Rum og
mumlede noget, og saa stak han nogen Smaasedler ned i alle
Rottehuller. Dem var der ingen af Gaardens Folk, at der maatte
røre. Men Kirsten vilde godt være ved, at hun var nysgerrig,
og hun gik hen og tog en af Sedlerne op og læste, hvad der
stod. Der var skreven:

»Jeg stævner jer, alle Rotter og Mus,
alle, som findes i dette Hus,
til at møde ved Jordans Flod — —«
og saa stod der en bestemt Dag og et bestemt Klokkeslæt. Hun
stak Sedlen ned igen og turde naturligvis ikke fortælle til nogen,
hvad hun havde gjort, ikke dengang da, men nu, da hun for
talte det, var hun jo en ældre Kone.«
H. C. 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
I GUMMERUP
er daglig aaben fra Kl. 10—7.

Adgang: Voksne 50 Øre — Børn 25 Øre.

Foreninger og Skoler halv Pris.

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.

M. JENSEN HINDEVAD
Udstilling i Kunstudstillingsbygningen, Filosofgangen, Odense.
12.—18. Februar.

Klokken 10—17.

Fri Adgang.

HEMSTRA
Lager >Poul Kinafarers Gaard«, Torvet 2, Faaborg, Telefon 264.

Gamle Møbler (Eg og Mahogni): Brudestole, Skabe, Kister, Kuglebens
borde og Klapborde, Sekretærer og Chatoller.
Uhre, Tin og gamle Fajenser.
Malerier og Tønderkniplinger.

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. ==========

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

God Gave
Vil De glæde en god Ven,
maaske >udvandret« Fyn

Dette
Mærke*
paa Garantisedlerne
ideplomberedeSække
er Borgen for Indholdet:-

JXet sodefodee

bo, med en kærkommen
Hilsen fra Fyn, send ham
da én eller flere ind

bundne Aargange af
Fynsk Hjemstavn. Pri
serne paa de forskellige
Aargange indb. findes
paa Omslagets 3. Side.

BRUGDERFOR

Bøgerne sendes Dem porto
frit, naar Beløbet forud ind

KORNKOMPAGNIETS

betales paa

KONTROLLEREDE

SVINEFODER

Postkonto 6768,
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.

Fjcnisrayn

«^aaneisskriff ifarzduti Ajnsfeo^rupji».
■Uigiteef :un:fvöt>f: af
^.CXFtpBnöö^r.

Indbold:

3. hafte.

f. oprt: Rasmus Rashs fade« Cpprianus. — Ramie Sandsager.

marts 1936.

9. Hargang.

Fra en Privatmand har jeg til Støtte for Udgivelsen af Fynsk Hjemstavn
modtaget 50 Kr., som jeg hermed udtaler min bedste Tak for.
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.

Frisen S. 33 i dette Hæfte er tegnet af Herman Madsen.

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, Chicago, Folkemindelitteratur,
til Dels Udsnit. Fra Faaborg Avis’s Redaktion Faaborg Avis for det
sidste halve Aar. Fra Sognearkivar Kr. Møller, Brahetrolleborg, »Lan
dets ældste »Sogneraad« i 150 Aar« (Faaborg Avis 27/e 1935 ff.)
For dette bringer jeg min bedste Tak.
jj C, p

FINDES FYNSK HJEMSTAVN I DERES SOGNEBOGSAMLING?

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

3. Hæfte.

Marts 1936.

RASMUS RASKS FADERS CYPRIANUS
MED INDLEDNING OG NOTER VED F. OHRT.

INDLEDNING

m Indholdet af denne lille Bog1) kan man med nogen Ret
sige, at den begynder i Aanden og ender i Kødet, bedre at
den begynder fromt og ender frækt. Omtrent Halvdelen optages
af højstemte, kirkeligt klingende Bønner om Guds Hjælp mod
Djævelens og onde Aanders Forgørelseskunster; saa synker vi
brat ned til bredt folkelige Stykker, Læsninger og Kunster, og
tilsidst til særdeles letfærdige Elskovsraad. Det viser os straks,
at Bogen — som saa mange af de gamle Kunstbøger — ikke
er et Værk af een Støbning, men et Sammenpluk fra meget for
skellige Skrifter; Sammenplukkeren har næppe følt Modsætnin
gerne synderligt; han vilde gardere sig og sit eget, samt nyde
Livet, hvor Nydelse bød sig; baade Bønnerne og de krasse Raad
er opfattet magisk, det er som noget der virkede ufejlbarligt, blot
man fremsagde eller udførte det aldeles nøjagtigt.
Groft set, kan vi give denne Oversigt over Indholdet:
1. Del: Cyprianus’ Bekendelse med fem Bønner mod For
gørelse, dertil nogle Smaastykker.
2. Del med dens 42 »Kapitler«: 1 — 8 Mod Tyve. 9 — 10 Nogle
Kunstkneb. 11 —15 Læsninger især mod Skadedyr. 16 — 20 Mest
Anvisninger til at udfritte en sovende. 21 — 42 Midler til at vinde
Elskov og Gunst; her mangler dog et Blad med Kap. 24—34,
muligvis udrevet af en Bruger der fandt noget af dette altfor
slemt. — Det er paafaldende, hvor lidt Sygdom har interesseret
denne Samler til Forskel fra saa mange andre; her kan kun
nævnes Slutstykket i første Del (for syg Hest) samt nogle Læs-

l) Om Bogen og dens Ejer se foran S. 17 ff. og 20 ff.

H. C. F.
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ninger mod Orm i en Krop. Den Lægeviden Fader Rask som
søgt klog Mand sikkert udfoldede, har han ikke øst af denne Bog.
Da Rask tegnede sit Navn i Haandskriftet, var han en Tolvaars Dreng! Efter den dunkle latinske Titel1) følger »Niels
Rask i Brendekilde 1761«; og han var født 1749. I saa
unge Aar har han vel næppe evnet at afskrive Bogen. Pastor
R. P. Rasmussen, der har foretaget den her benyttede Afskrift,
mener at huske, at Skriften ikke var den samme helt igennem;
men vi veed intet om, hvorvidt Skriften helt eller delvis var
Rasks egen. Snarest er Haandskriftet vel skrevet af tidligere
Hænder og erhvervet af den lille Niels i 1761.
Ser vi os om paa Fyn, finder vi, at Bogen har i hvert Fald
een nær »Frænde« her, nemlig indenfor den store Samling af
Haandskrifter og løse Papirer, som hører eller har hørt hjemme
paa Gaarden Rosenlund i Kølstrup Sogn ved Kerteminde.2)
En stor Del af Stykkerne i vort Haandskrift, saaledes de aller
fleste »Læsninger« (eller Signelser), genfindes her.3) En Del af
disse Stykker findes ogsaa i et Haandskrift fra Ellinge, for
modentlig da Ellinge Sogn ved Nyborg;4) her staar Fælles
stykkerne væsentlig i samme Rækkefølge som i vort Brændekildehaandskrift; og de er gennemgaaende ikke kendte udenfor netop
disse tre nordfynske Samlinger.
Dernæst er der, for Begyndelsens Vedkommende, Berøringer
med et Haandskrift kaldet » O p s k ri ft p a a S i m p e 11 i Kunst«5),
der ellers ved sit Indhold tilhører en anden fynsk Gruppe. Cyprianus’ Bekendelse og Bønnerne samt Hestesignelsen »Nu
læser jeg« findes baade hér og i vort Haandskrift samt i Rosen
lundsamlingen, allevegne som Indgang. — Intet af de hidtil om
talte Haandskrifter er ældre end 18de Hundredaar.
!) Cardo benedictæ; har det mon opr. været Ordo benedict
(-i onum), d. e. »Rækkefølgen af Signelserne« ? 2) Se FHj. II 85 ff. (Evald
Tang Kristensen: Anders Madsen, Rosenlund) og FHj. III 7
(F. O h r t: Fra fynske Signemænds Gemmer.) 3) I DT (F. O h r t:
Danmarks Trylleformler) er Rosenlundsamlingen omtalt I s.
85 ft. som »Kilde 54«; Fællesskabet gælder især Haandskrifterne A og
H2 samt Gruppen D. 4) DT I s. 81 »Kilde 48«, dær henført til et sjæl
landsk E 11 i n g e, hvilket især efter Fremkomsten af Brændekildebogen
maa regnes for ganske usandsynligt, skønt Haandskriftet vistnok har
været længere Tid paa Sjælland. 5) I det Kgl. Bibliotek »Ny Kgl.
Saml. 351c, 4to«; DT I s. 84 »Kilde 52«; hele Hskr. er udgivet 1870
og 1881 paa V. Pios Forlag med Titel »Cyprianus’ Bog«.
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Endelig maa nævnes et noget ældre Haandskrift, Peder
Pedersens Læge- og »Selskabs «-Bog1), skrevet i 1640aarene, i hvilken Landsdel kan næppe afgøres. Fælles med vort
Haandskrift (og gennemgaaende ogsaa med Rosenlundsaml.) er
de Stykker Rask har som »Kap.« 3, 5 (?), 6, 21, 38, 42. Hertil
hører, som det vil ses, flere Stykker med »Lønformler«, dvs.
Formler, hvis Mening er en Løndom, abrakadabrarnæssige Form
ler som rua ura osv.
Mest gennemgribende er dog det ovenomtalte Slægtskab med
Rosenlundsamlingen. Der maa engang, vel i 17de eller Beg. af
18de Hundredaar, have eksisteret et »Stamhaandskrift«, som gen
nem Afskrifter og Afskrifters Afskrifter og med forskellige Ud
videlser og Udeladelser er blevet ret kendt i Nordfvn, hvor de
sidste Ætlinge for os betegnes ved Navnene Brændekilde og
Rosenlund.
Vi skal tilføje nogle Bemærkninger om enkelte af Stykkerne
i vort Haandskrift. Først om:
Cyprianus’ Bekendelse og de ffem Bønner. Stykker
af lignende Indhold findes foruden i tre af de ovennævnte Sam
linger (B r æ n d e k i 1 d e, Rosenlund og » S i m p e 1 ti k u n s t«)
i henved en halv Snes Haandskrifter i Danmark og Norge
fra 18de og 19de Hundredaar. Om denne Litteratur foreligger
paa Tryk ret udførlig Oplysning; vi skal da fatte os kort herom.2)
Af disse Stykker er det første en Arv fra den kristne Oldtids
Overtro, hæget om indtil Nutiden heroppe, medens det øvrige
Evropa synes at have glemt den; og ogsaa de øvrige Stykker
er meget gamle. I Danmark kan Traaden følges tilbage til o.
1500, den sidste katolske Tid; vort Kgl. Bibliotek ejer et Haand
skrift, hvori Bekendelsen og (i noget afvigende Form) Bønnerne
staar paa Latin. Og denne Tekst stemmer igen væsentlig med
græske (byzantinske) Tekster fra 15de Hundredaar. Indholdet
af disse — der er bleven oversatte baade til Armenisk og til
Syrisk — hviler atter paa den gamle Kyprianslegende, der fore
ligger i et Skrift fra senest Aar 400. Her skrifter Kyprianos
fra Antiokia i Syrien sine Synder: »Jeg Kyprianos«,

9 I det Kgl. Bibliotek »Ny kgl. Saml. 67 b, 8vo«; DT I s. 67f. »Kilde
23«. 2) Videbegærlige henvises til Forf.s Artikler i Danske Studier 1923 s.
lff. og 95f. (Cyprianus, hans Bog og hans Bøn) og Aarbøger
Historisk Samfund for Københavns Amt 1923 (En sjællandsk Maneog Sign eb og).
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fortæller han, øvede mange Ugerninger; men ved at se den unge
kristne Kvinde Jus ti nas faste Tro, idet hun modstod hans
Forførelseskunster, blev han greben og omvendte sig. (Navnet
er maaske laant fra den store Kirkefader Cyprianus i Kar
tha go, der levede i 3dje Hundredaar). Noget senere har man
da tænkt sig, at C., da han blev Kristen, har forfattet særlig
kraftige Bønner mod Forgørelse; og man har saa hægtet en
Række saadanne Bønner til Bekendelsen.
Denne sidstnævnte er det mærkeligste af alle disse Stykker.
De Forbrydelser, Cyprianus har øvet, er jo følgende: han und
drog Jorden Regn, Træerne Frugt, Dyr og Mennesker Afkom og
Rørlighed. Udtrykket han »bandt« dem, er almindeligt om ma
gisk Tvang. Synderne er egentlig een og samme: han har mod
virket Naturens Frugtbarhed, lagt Goldhed paa det som Gud
har velsignet. Saaledes allerede i den byzantinske Form. Men
i den aller ældste Kilde, selve Oldtidslegenden, ligger det noget
anderledes; ganske vist har Cyprianus bl. a. dræbt Børn og
svangre Kvinder, dog ikke just for at udslette Liv, men for at
ofre til Dæmonerne og spaa af Ofrenes Indvolde, dvs., at han
var et argt Medlem af hedenske Mysterier (hemmelige Ordener),
om hvilke den sejrende Kristendom mente at vide slemme Ting.
Og Ordene »at jeg ej kendte dit hellige Navn« passer egentlig
nok saa godt sagt om den religiøst vankundige Hedning som
om den skumle Livsfjende; disse Ord er blevet staaende som
Levning fra det ældste Lag.
Af de fem »Bønner« opregner de to første navnlig bibelske
Eksempler paa Guds Kraft og Hjælp til de Fromme (mærk
det gentagne »ligesom«); blot det at nævne saadanne er et Værn
mod det onde. I de følgende Bønner besværges »ved« hellige
Kræfter: Peters »Baand« (eller »Band«), Jesu Sved osv. Det
ejendommelige ved 5te Bøn er, at den med ængstelig Omhu op
regner alle mulige Stoffer, som onde Troldmænd kunde finde
paa at bruge til at forgøre med, og alle de Steder, hvor de
kunde lægge (kaste) deres slemme Redskaber. Vi kan her ane,
hvor angst gamle Tiders Mennesker var for at blive forgjorte;
Faren lurede paa dem ved hvert Skridt. — For Resten udelades
i Rask s Bog flere af de vanskeligste Sætninger med fremmede
Navne; det tyder paa ikke ringe aandelig Modenhed.
Blandt de følgende Stykker er det vel navnlig »Læsningerne«,
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Signelser og Maninger, der kræver lidt Omtale.1) Der er rene
Maninger (de to Stykker lige efter Bønnerne samt Nr. 1, 12,
14, 15). Maneordene kan sigte til en samtidigt foretagen magisk
Handling (Nr. 2, 8, 23). De kan indledes med en Beretning
om, hvad een af Bibelens Personer med evig Virkning har øvet
eller har lidt: Jesus red i Herrefærd (opr. Hærfærd) og døvede
alle dragne Sværd (Nr. 11, her i daarlig Tekstform); Job blev
gnavet af Orm og kom sig dog (Nr. 13); begge disse Signelser
kendtes hos os allerede i Middelalderen. Endelig Lønformlerne,
se ovf. s. 35 (Nr. 5, 6, 7, 21, 22, 35, 38, 41). Særlig kan mærkes
Nr. 14 og 15, der vil gøre Skadedyr lige saa lede ved Kaalen
eller Kornet som Gud er led ved det falske Vidne paa Tinge;
i de ældre Former var Talen om den uretfærdige Dommer, og
maaske der oprindelig tænktes paa Pila tus.
Endelig den uhyggelige Nr. 23, der gaar ud paa, at »hun« skal
pines af Uro og Attraa, indtil hun lader Mandfolket faa sin Vilje.
Typen er gængs og ældgammel, men den særlige Form her er
enestaaende hos os. Nærmest kommer de Ord som Mette GI ar
mester s i Helsingør Aar 1576 brugte til at forgøre sin utro
Elsker: »Ild og Arne efter dig rage, al din Velfærd fra dig tagen,
i Djævelens Navn«, hvorhos hun ragede i Ilden med to Knive. —
For at lette Forstaaelsen er her i Udgaven sat [ ] om Ord,
der mangler i vort Haandskrift, og ( ) hvor den rette Tekst er
indsat efter andre Haandskrifter; i sidste Række Tilfælde er vort
Hskr.s Tekst meddelt i en Anmærkning.
Vi gaar nu over til selve Haandskriftet:

CARDO BENEDICTE

Niels
Rask i

Brendekilde
1761

Jeg Cyprianus var med Djævelens Magt bebundet, at jeg ej
kendte det hellige Navn, derfor og udi den Tid gjorde jeg C.
disse onde Synder. Jeg bandt Skyerne, at det ikke kunde regne.
Jeg bandt Træerne, at de ikke bar deres Frugt. Jeg gik til
h Forud kendte er Nr. 1 = DT Nr. 944; 11 = DT 792 tf; 12 = DT 423;
13 = DT 419; 14 = DT 694; 15 = DT 639. (Til 23 sml. DT 978).
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Faarehjorde og kom dem til at kaste deres Lam. Jeg gik til
Kvinderne, som vare med Foster, saa at de ikke kunde føde
deres Foster. Jeg bandt Fiskene i Havet, saa at de ikke kunde
vandre i Havets Dybhed. Ved min mangfoldige Ondskab bedrev
jeg alle disse Ting.
O gode, almægtige, milde og evige Gud. Ved min Ondskab
gjorde jeg disse onde Gjerninger. Ak Herre Jesus, du levende
[Guds] Søn og al Verdens Frelser. Jeg kender dit hellige Navn.
Nu er jeg til dig omvendt fra mine Synder og Ondskab; for
medelst din store Naade og Barmhjærtighed vender jeg af min
ganske Sjæl og Sind og Samvittighed og af al min ganske Magt
om til dig igen.
Derfor o kære Herre og evige Gud beder jeg dig ganske ydmygelig, at du sønderbryder Skyernes Baand, at det kan regne
paa Jorden, at den kan bære sin Frugt, og at Kvinderne kan
føde deres Foster uden Lyde og Vanske1), og at Fiskene maatte
løses, og at alt det, der er paa Jorden, maatte løses, i Luften og
i Vandet maatte blive opløst2) fra al Forgørelse baade indvortes
og udvortes til Liv og Sjæl. O Herre almægtige, evige Gud og
kære Guds Søn, at du oplader din milde og runde Haand og
Naade med al Barmhjærtigheds Velsignelse over den ganske Jord
og Hav og Vandstrømme og Floder, som er der udi, og besyn
derlig over dine Kreaturer3) og Tjenere, saa vidt som Kristen
dommen er, og giv din kristne Kirke sin Velsignelse med din
Naade og Barmhjærtighed. Amen!

DEN FØRSTE BØN

O Herre Gud himmelske Fader. O Herre Jesus Kristus, Guds
Søn. O Herre Gud Helligaand forbarm dig over din elendige
Tjener N. N.4) og udsend til Hjælp din værdige Helligaands
Naade og Barmhjærtighed at oplade og opløse denne din elen
dige Tjener N. N. af al Forgørelse og fra al Djævelens Baand og
(Forgørelse)5) og Elendighed, som denne din arme Tjener med
bunden er6), ligesom du udsendte Moses og Aron i Ægypten at
løse det Israelitiske Folk af den ægyptiske Magt, og førte dem
ind i det forjættede Land; og ligesom du udsendte din hellige
l) Vanskelighed, Møje. 2) Staar her og oftere vel for: afløse, d. e.
frigøre. 3) Betyder her vel: Skabninger. 4) Det Menneske der er for
gjort. 5) I Haandskriftet; Forsigelse. 6) Hvormed han er bunden.
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Engel Rafael til den unge Tobias i fremmed Land (efter)1) sin
Faders Penge og Gods, og som du udsendte dine hellige Profeter,
Israel til Glæde og Trøst, saa sandelig kom denne din arme og
syndige Tjener N. N. til Hjælp og Trøst og Glæde, og som du
udsendte din hellige Engel Gabriel til Jomfru Maria, som bebu
dede hende, at hun skulde føde Jesum Kristum, Gud og Mand,
saa sandt kom mig2) til Hjælp og Bistand at opløse denne din
syndige Tjener N. N. af al Djævelens Vold og Magt, og at jeg
kan gøre denne din arme og syndige Tjener N. N. karsk og sund
igen for din guddommelige Ære og Navns Skyld, og saa vist
som du haver, Jesus, oprejst den fattige Enkes Søn, som laa
død paa sin Baare og antvordede hans Moder hannem karsk
igen, og den værkbrudne, som laa 38 Aar paa sin Seng med
Værk og Ve, ak Herre Jesus, du som bad hannem staa op, »stat
op og tag din Seng og gaa hjem til dit Hus igen« — saadan
forbarm dig over din elendige Tjener N. N., som nu her ligger
og pines og er svarligen forgjort og bunden med Djævelens Magt
og med hans stærke Baand bunden, saa oplad disse haarde Baand
paa hannem i Navn Gud Faders, Gud Søns og Gud den Helligaands. Amen!
BØN FOR EN MANDS KREATURER

O Herre Jesus Kristus, Gudfaders evige Søn, udi dit hellige
Navn opløser jeg denne din syndige Tjener N. N. hannem og
alt hans Kvæg, hans Ager og Eng, Næring og Bjering, besynder
lig3) hans fattige Legem, af al Forgørelses og Trolddom, og send
nu, o milde Gud, din højre Haand over denne din Tjener N. N.,
over hans Kvæg, Ager og Eng, Næring og Bjering, besynderlig
hans fattige Legem, o milde Gud, ligesom du i første Verdens
Tid skabte den store Flod [i] Paradis, og deraf flød adskillige
Floder, af hvilken du har vandet den ganske Verden, saa skal
nu Djævelen og alle onde Aander hverken med Baand eller
Forgørelse kunne imodstaa din arme Tjener N. N., og fra han
nem skal nu [borttages] al Djævelens Vold og Svig, og hans For
gørelse maa nu opløses, saa at hans og vore Uvenner skal nu
være formaledidede4) og forbandet og bandsat i al Evighed, og giv
mig din Helligaand, at jeg kan opløse denne din elendige Tjener
N. N. hans Ager og Eng, Kreaturer og Bæster, hans Næring og
h Hskr.: for. 2) Ment om Cyprianus, eller enhver der fremsiger
Rønnen over en Lidende. 3) d. e. især. 4) d. e. forbandet.
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Bjering, besynderlig hans fattige Legem, at det onde skal nu [ej]
længere over ham regere eller nogen Vildelse, Forgørelse eller
nogen Djævelens Magt eller onde Menneskers, men skulle bort
fly og heden fare fra denne din arme Tjener. I Navn Gud Fa
ders, Søns og Helligaands. Amen I
den

3dje

bøn

Djævelen, den gamle Hugorm med al Djævelens og onde
Aandersj (forgiftige) Lemmer, som (dennem)1) tilhører, er nu formaledidet og skulle blive under Jesu Kristi retfærdige Dom, og
med Simon Petri Baand2), som ret Hoved for alle Apostle,
(som)3) Jesu[s], det uskyldige Guds Lam, selv har udvalgt [til en
Grundvold] under sin kristen Kirke, som er hans stadige og fa
ste Tro4) — saa beder og formaner vi dig, o Herre Gud him
melske Fader formedelst din Søns blodige Sved, hans ydmyge
Bøn i Urtegaarden, saa forbaim dig over os og over denne syge
og elendige Tjener N. N. og gør ham nu ledig [og] løs fra alt
ondt, fra den onde Aands Besættelse og fra al den onde Aands
Vold og Vilje og gør ham nu helbredet og karsk og sund for
din guddommelige Godheds Skyld og for Jesu Kristi Navns
Skyld. Amen!
den 4de bøn
Nu bede vi dig atter igen alsommægtige, evige Gud formedelst
din kære Søns Jesu Kristi Undfangelse og Fødsels Skyld og ved
din Røst, som blev hørt udaf Himlen, udi hans hellige Daab:
Denne er min Søn, den elskelige, i hvilken jeg haver min Be
hagelighed, og ved din højre Haand, som omvendte Vandet til
Vin, ved det han mættede de (fem)5) Tusind Mand i Ørken, ved
den der gav den, der var biindfødt af Moders Liv, sit Syn igen
og gjorde de døve hørende og de spedalske rensede af deres Syg
dom, ved den stærke Herre, som uddrev Djævelen, at han maatte
vige for hans Røst, og han gav sine Apostle Vold og Magt over
alle Djævle og over alle onde Aander ved Ord og ved Gerninger
og ved disse kraftige Midler, og siden blev han korsfæstet, død

!) Hskr.: Forgift ogLemmer som den nemlig. — Lemmerne
er de onde Mennesker; de er Ledemod paa de djævelske Aander. 2) d.
e. Bindemagt (Nøgle); sml. til det fl. Matth. Ev. 16, 18 — 19. Opr. har der
dog staaet Band, d. e. Banlysning. 3) d. e. hvem, ni. Petrus; Teksten:
for. 4) Der menes vel: Kirkens Grundvold er Peters Tro (ikke Peters
Person). 5) Hskr.: faa.
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og begraven, nedfor til Helvede, og der bandt han Djævelen igen
og al hans Magt, ved hans Opfarelse til Himlene, ved de 7 Tu
sinde Maal1) Tusinde Engle, som opfor med hannem i den høje
himmelske Trone, ved den Helligaand, som blev sendt til de
hellige Apostle — ved den opløser jeg i Dag al Trolddom og al
Djævelskab og alle Djævelens Kunster og al hans Vold og Magt
og alt det onde, som været [haver] og gjort er eller gøres kan
ved denne din arme og elendige Tjener N. N. Djævelen og onde
Aander skulle nu ingen Magt have at gøre mod denne Gerning,
men skulle nu bortfly og heden fare ved dit hellige Navn Jesu
Kristi Skyld. Amen!
den 5te bøn
O evige levende Gud og kære himmelske Fader, som al Ting
haver skabt, og evige ærefulde Jesus Kristus, du som løste den
igen, som var fortabt, og du gode værdige Helligaand, alle vores
Trøstermand, som er trende Personer og en sand Gud og levende
Gud, ved disse foran nævnte Navnes Kraft og Magt, som skrevet
staar (i)2) denne Bog, dig Herre Gud til Lov og Ære, ved din
Røst, som saa lyder: Eli, Eli, lamma absabtani3), o Herre Jesu, saa
(betænk)4) den bitre Pine, som du paa den Tid var udi paa Kor
set for vore slemme Synder, saa forbarm dig over denne din
arme og skrøbelige Tjener N. N. og fordriv (nu)5) al Trolddom
og al Forgørelse og (oplad)6) alle Djævelens Baand, som enten
ere gjorte af Sølv eller Guld, af Kobber, af Jærn, af Messing,
af Tin, af Bly, eller hvad som helst andet i Materien, af Vox,
af Træ, af Ben, af Jord, af Urter eller Rødder eller hvad som
helst anden Ting det være kan, ved Guds almægtige Kraft og
Magt skal nu alle disse Ting sønderbrydes og opløses af denne
din arme og elendige Guds Tjener N. N., og er der nogen For
gørelse gjort over hannem af nogen af disse Ting, om der er
noget kastet for ham udi Ilden, paa Vandet oven eller neden, i
Vox eller Sten, i Lerkar eller Stenkar, paa Bjærgene eller i Da
lene, paa Marken eller udi Havet eller andet Vand, foruden Hu
set eller inden i Huset, paa Taget eller paa Væggene, i Døren
eller udi Huller — alle disse Ting skal nu sønderbrydes (af denne)7)
din arme Tjener N. N. Eller om der haver været noget andet
Baand gjort over hannem med nogen Djævelskab eller TroldJ) d. e. Gange. Sml. Salme 68,18—19. 2) Hskr.: som. 3) d. e. asabtani, hebræisk Form for det aramæiske sabaktani, Matth. 27, 46.
4) Hskr.: betænkt. 5) Hskr.: mig. 6) Hskr.: led (?). 7)Hskr.: denne nu.
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domsbesættelse eller Forgørelse med Djævelens Magt eller Baand
af Norden eller Sønden, af Østen eller Vesten, eller om der ha
ver været noget kastet udi Sengen eller [i] Sengehalm, paa Borde
eller paa Lofter eller udi Huset eller udi Gaarden oven eller neden,
udi Kaalgaarden eller Abildgaarden, og om der er noget gravet
udi Jorden eller Sten, i Huller eller Stolper, i Stenkilder, i Sten
brønde, i Udøre1), i Enge, eller der som2) Vandet staar, som en
ten er gjort af Malm, Sten eller Ler, eller hvad Ting det være
kan, og om der er nogen Ting kastet paa nogen Vej eller Sti,
paa nogen Genvej eller Gensti til Kirke eller Købstæder eller
nogen anden Vej og Gang — det skal nu alt sammen sønderbrydes og bortlly fra denne din arme og elendige Tjener N. N.
efter denne Dag for din Helligtrefoldigheds Skyld og din gud
dommelige Magt og Æres Skyld, og for Jesu Kristi Pines Skyld.
Amen i Gud F. S. H. Navn, og siger alle sammen Amen, i Jesu
Navn Amen!
OM ORME

Jeg binder dig, Ormen, du brogede, i den Helligtrefoldigheds
Navn, Gud F., Gud S. og Gud d. H. Navn, Amen! Fadervor osv.
at du ikke skal skade mere end Musen den jordfaste Sten. Læs
Fadervor!
Nu læser jeg over dette Bæst for Lugt og for Flug[t]3)
og for Vred og for Bugbind4) og for alt det, som det til Skade
være kan, det skal forgaa og aldrig mere komme paa, det skal
i Luften flyve i Navn Gud F., Gud S. og Gud H. Amen!
En gammel [Mand?] lærte mig paa en vis Maade at slaa Øj
nene ud paa den, som stjæler noget fra mig, som enhver som
helst kan gøre, der vil vove det. Tag et Søm, læg det i Ilden
en Torsdag Morgen og slaa 3 Hammerslag derpaa i den onde
Mands Navn. Gør saa 3 Torsdage. Den 3dje slaa det i en Væg,
saa rinder Øjnene alle Tider. Men slaar du det i en Stolpe, saa
ere de tøre5). Skriv en Kreds og slaa det i, saa stor som et Øje,
saa er det probatum.

i) Opr. vistnok: Ud-Øer. En anden dansk Tekst har Ud-Ørkener,
men den latinske har »Øer«. 2) d. e hvor. 3) Lugt d. e. »ond Luft« (Lugt),
paablæst Sygdom? Flugt, d. e. paafløjen Sygdom, bl. a. Millbrand, ogsaa
Blodgang. 4) Opr.: Bugbid. 5) Saa rinder Tyvens Øjne ikke.
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DET 1STE KAPITEL OM TYVERI

Gaa 3 Gange avet om det Hus, hvor Tyven er inde, eller
haver været inde, tag et Baand1) for hvem du vil, og sig: Jeg
binder dine Ben og din Krop og dit Legem, at du afsted ej kan
komme dig eller dine noget til Gode2), førend du kommer og staar
i Rette med dennein, du har Modstand (»mod stand«) i Navn
Gud F. S. H.!
2. KAPITEL
Om nogen har stjaalet fra dig, tag et Sold og en Sax og gak
i dit Hus og tag et Menneske med dig, hvem du bedst troer,
saa skal du skrive hans Navn, hvem du venter for del3), sig
saa disse Ord sagte ved dig selv: Jeg minner4) dig Sold og Sax
i Guds høje Navn og ved hans hellige Død og Pine og ved hans
Opstandelse, at du lader mig faa at vide, hvem der er skyldig
i denne Sag i Navn Gud F., S. og H.5).
3.

KAPITEL

Vil du vide, hvem som har stjaalet fra dig, saa skriv alle
deres Navne, som du mistænker derfor, hvert Navn paa el Stykke
Papir og læg dem i en Spand Vand. Hvilket der først synker,
han er skyldig. Men kan du endda ikke faa det at vide, da tag
Kammen af en hvid Hane og brændtil Aske og strø paa dine
Øjne, saa bæres han dig for i Søvne og i Drømme.
4. KAPITEL
Et andet om det samme. Tag en død Mands Ben og gak 3
Gange avet omkring Kirken og læg samme Ben udi en vævet
Klud udi din Mund, og gak saa tiendes i din Seng, saa kom
mer Tyven dig for i Drømme, ligesom han personlig stod for
dig. Probatum.
5. KAPITEL
Et andet. Skriv disse Ord 3 Gange: oc as, oc as, oc as, og
læg under dig, naar du gaar til Sengs, saa kommer han dig for
i Drømme, ligesom han stod for dig.

9 Her menes naturligvis et virkeligt Baand, der skal virke magisk.
2) d. e. ikke kan skaffe noget af Vejen, til Bedste for dig og dine. 3) d. e.
mistænker for Tyveriet. 4) d. e. minder, maner. 5) Ved denne gamle og
udbredte Praksis holdt man paa Saksen og stak den i Soldet; det skulde
saa dreje sig, naar Tyven nævnedes. Brugtes alm., hvor flere var mis
tænkte.
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6.

KAP.

At en Tyv skal bære igen, hvad han har stjaalet. Skriv disse
Ord paa et Kortenspil: Lempedeia, Lernpedeia, og læg dem un
der Dørstøken1), saa bærer han det igen.

7. KAP.
Om du mistænker nogen for Tyveri, tag et Stykke Sødost,
og skriv disse Ord: Rua, Ura, og giv den, du mistænker; er han
skyldig, da kan han ikke svælge det.
8.

KAP.

At en Tyv skal bære igen, hvad han har stjaalet. Udi »Tyn
dingen« af en Hane sidder en hvid Sten, tag den og kast den
udi Ilden og sig: Gud giv at Tyvens Hjærte brænder saasom
denne Sten gør, indtil han faar baaret igen, hvad han har sljaalet, i Navn Gud F., Gud S. og H. Amen. Fadervor.

9. KAP.
Om nogen har gjort dig et Puds, og du vil betale ham det
igen, tag en Myrehest og giv ham det i Smørrebrød eller i 01,
saa skal han strax »begjøre« sig.
10. KAP.
At lukke Laas op uden Nøgle. En Rødhekke (skr. rød hake)
har gerne sin Rede i et Hul i et Træ. Hvor du finder hen disse
Reder2), slaa en Told i Hullet, at hun ikke kan komme ind til
sine Unger. Saa henter hun en Urt og holder til Hullet, saa
flyver Tolden ud. Tag vare paa den Urt, hvor hun bliver af.
Hvad Laas, du holder den Urt til, den springer saa strax op.
11. KAP.
At døve Sværd. Jesus raader i Herrefærd, han døver alle
.......... 3) og Sværd og Od og Æg, og alt det af Staalvarer, med
sine 10 Fingere, med sine 10 Gudsfingere, med sine 12 gode Guds
Engle i Navn Gud F. S. H.

!) Dørstok, det nederste Tværtræ i Dørkarmen. 2) Orindelig vist :
hendis (d. e. hendes) Rede. 3) Var utydeligt i Rasks Hskr., snarest Krige,
hvilket eet Hskr. har.
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12.

KAP.

At døve Orme. Orm du herinde, jeg skal dig udminde med
Guds Trøst med mandelig Røst. Du skal forsvinde som Dug for
Solen og Kuld i »Olme«1) i Navn Faders og S. og H. Amen.

13.

KAP.

En anden om det samme. Ni vare de Orme, Sante Jacob2)
odde3), de 4 vare hvide, de 5 vare røde, saa maner jeg dig Orm
til Døde, hen fra min Krop du skal vige og svinde som Dug for
Solen, der »leger« paa Jorden, i Navn Gud F. S. H.
14.

KAP.

At døde Orme paa Kaal. Denne Have og denne Kaal være
disse Orme saa led, som Gud er det Menneske led, der staar
paa Tinge og siger Løgn og ved Sandhed, i Navn Gud F. S.
og d. Helligaands. Amen.
15. KAP.

At døve Rotter og Mus. Laden skal være disse Rotter og Mus
saa led, som Gud er det Menneske led, som staar paa Tinge og
siger Løgn og ved Sandhed, i Navn Gud F. S. og Helligaands.
Amen!
16. KAP.
At komme en stegt Hane til at gale. Naar han sidder paa
Spiddet tag Kvægsølv i en Ga[a]sefjær og sæt i Halsen paa Ha
nen, naar han er varm, saa galer han. Probatum.
17. KAP.

At en skal sige dig, hvad du spørger ham om. Tag Hjærtet
af en Due og Hovedet af en Frø og tør det tilhobe og stød det
smaat og læg det ved dens Bryst i Jesu Navn.
18. KAP.
Item tag et Drosselhjærte og læg paa ens Hoved, som sover,
saa skal han sige dig i Søvne, alt hvad du spørger ham om.
19. KAP.
At en skal sige dig i Søvne, hvad du spørger ham om. Tag
Tungen af en levende Frø og sæt paa en Kvindes Bryst imellem

x) Opr.: Kul i Ovnen. 2) Skulde være Job. 3) d. e. aade. - Kap.
12 og 13 er mod >Orm« i Mennesker og Dyr.
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hendes Patter, saa skal hun sige dig, hvad du vil spørge hende
om. Probatum.
20. KAP.

Andet om det samme. Tag Hovedet af en Frø og Hjærlet
af en Due og brænd det til Aske og sæt det tiendes under hen
des Hoved, da skal hun sige dig al hendes Gerning, hun haver
gjort.
21. KAP.
Om Kærlighed. Skriv disse Ord paa et rødt Æble, som hæn
ger østen i et Æbletræ eller paa et Stykke unyttigt1) Vox: ura,
dorsa, mosa, og giv hende at æde, som du vil, der skal have
dig kær, saa skal hun elske dig.
22. KAP.
Dersom du vil, at alle de, som du omgaaes med, skulle have
dig kær, da skriv dette Ord paa et Stykke Papir med dit eget
Blod, og du skal bære det paa dig: Neavis, Faxam Walhan
Tander, og sy dem i dine Klæder og se vel til, at ingen veed
deraf. Det hjælper vist, om du det saa bruger.

23. KAP.
Et andet om Kærlighed. Læs disse Ord 3 Gange en Torsdag
før Solen gaar neder, og nævn hendes Navn hver Gang og rag
i Ilden og sig saa: Ild og »kørne«2) jeg efter dig rager, al din
Søvn jeg fra dig tager; sov du paa Dyne, da skal du bære for
mig Pine, sov du paa Halm, da skal du bære for mig Harm3),
sover du paa Ble4), da skal du bære for mig Ve, indtil du ... .
[Resten mangler, et Blad er borte.]
35. KAP.
Et andet om det samme. Skriv i din Haand E. L. T. D. G.
Faa saa hendes Haand, den du vil have kær; saa skal du have
Hovedet af en Krage og Leveren og Lungen, giv hende det i
hendes Haand, saa hun ved det ikke, saa faar hun Kærlighed
til dig.
36. KAP.
Om du vil have din Vilje med Kvindfolk, og de ikke skulle

x) d. e. unødt, uslidt, ubrugt. 2) Der skal sikkert staa Arne, snil.
ovenfor s. 37. 3) d. e. Sorg. Smærte. 4) d. e. Lagen.
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faa Børn, tag Sebenbom’) og kog det i 01 og giv hende at
drikke, da faar hun ikke Børn.

37. KAP.
Vil du have Venskab med din Husbonde, som du er hos, da
skal du tegne disse Bogstaver i din venstre Haand

38. KAP.
At komme nogen til at danse imod sin Vilje. Skriv disse Ord
paa frisk Vox: Sinstis Pap, Patas ebole, læg det under Dørtræet,
som hun skal gange over, saa skal hun strax tage sine Klæder
op og danse.
39. KAP.
At komme Folk til at danse. Tag et Lys og sæt i Hareblod
i 3 Dage og 3 Nætter. Tag det saa op og sæt det imod Solen,
saa det kan tørres. Naar det er tørt, saa »brænd« det, og mens
det Lys brænder, da skulle de Folk, som ere i Huset, danse.
40. KAP.
At faa en Kvinde eller Pige til at bekende, hvad hun haver
gjort. Tag en Frø, som al Tid er i Vand, riv Tungen af hende
og sæt hende saa levende i Vandet igen, læg det saa i hendes
Barm, naar hun sover; naar du saa adspørger, saa siger hun,
hvad hun ved.
41. KAP.
At en Kvinde skal ligge hos dig. Skriv disse Ord i din højre
Haand, førend Solen staar op, med dit eget Blod: Ag . . agque
Ja gaude B. I et: C: a. Sina, faa hendes Haand, naar du mø
der hende. Probat.
42. KAP.
At en Pige skal elske dig. Tag et Svalehjærte, tør det og
skrab det i 01 og giv det Pigen at drikke, saa elsker hun dig vist.

GAMLE SANDSAGER
MED I ELLEFOLKENES DANS

Gdr. Vilh. Christensen, Frørup, født i Frørup 1853,
død i Frørup Jan. 1936, fortalte mig i 1928 følgende:

9 Sevenbom, enebæragtig Vækst, jfr. FHj. II 104.
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»Min Moder har fortalt en Historie om et Søskendebarn, hun
havde og hed Mette. Ved hun var en Tøs paa 8 Aar, løb hun
en Aften og legede med sin lille Broder i en Skov, de kalder
Purreskov, nede ved Hesselager. Det var lige ved deres
Hjem. Men der i Skoven var der en Hule, hvor Bjærgfolkene
holdt til. Der var ogsaa Ellefolk. Saa saa Pigen, at Ellefolkene
var ved at danse, og der var to og dansede med een Kvinde.
Og saa raabte Pigen i Kaadhed til dem: »Skal I være to til at
danse med een Brud?« Men saa raabte de tilbage: »Du kan
komme og danse med.« Og saa dansede hun med. Men hun
blev en Stakkel af det. Hun blev helt sammengroet og laa i 6
Aar. Det var af den Grund, at hun havde forset sig over for
dem. Om Natten kom de og tog hende ud af Sengen og tumlede
med hende paa Gulvet. Og naar de havde Drikkevarer eller
andet og stod i Stuen, var det væltet om om Morgenen. Men Vor
herre havde lovet hende, at h*un skulde komme sig igen, og da
hun skulde konfirmeres, kom hun sig af sig selv. Hun havde
ellers ligget og kunde kun røre et Par Fingre.
Det var omkring ved 1820, at det skete.
Saa var det nogen Aar senere, at Kongen kom til Nyborg,
og saa vilde hun ud og fortælle ham det, og hun kom ogsaa
til at tale med ham. Og han gav hende Penge; jeg ved ikke,
hvor mange Rigsdaler det var.«
H. C. Frydendahl.
TANDPINE SAT VÆK I EN BØG

Hvor Vejen fra Taagerod fører ned gennem Katshegn
Skov for at støde til Rugaards Landevej ved Røde Led,
boede en Familie. Et Par af deres Drenge hørte til mine kæreste
Barndomskammerater. Jeg husker, at den yngste, Julius, en
gang fortalte, hvordan hans Far i kortere Tid end et halvt Aar
mistede alle sine Tænder. Manden, hvis Navn ikke her skal
nævnes, havde slem Tandpine. Tilsidst gik han i sin Nød ned
i Skoven til en fredet Bøg og bed i en af Bøgens Grene, saa
Mærke af alle Tænderne sad tilbage. Hvilke Besværgelser han
samtidig fremsagde, maatte Julius ikke vide. Fra den Dag af
var al hans Tandpine totalt forsvunden. Men saa skete det, at
Skovrider Block, Langesø, lod Bøgen fælde, og inden et halvt
Aar var Julius s Far tandløs.
Historien optog vor Barnefantasi.
N. A. Boe, Flyvbjærg.

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.

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
Maleriudstilling hos Ramme-Larsen, Klosterstræde, København.
1.—15. April.

Klokken 10—18.

Gratis Adgang.

HEMSTRA
Lager >Poul Kinafarers Gaard«, Torvet 2, Faaborg, Telefon 264.

Gamle Møbler (Eg og Mahogni): Brudestole, Skabe, Kister, Kuglebens
borde og Klapborde, Sekretærer og Chatoller.
Uhre, Tin og gamle Fajenser.
Malerier og Tønderkniplinger.

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.
............
=

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

God Gave
Vil De glæde en god Ven,
maaske »udvandret« Fyn

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

J>jet gode^bdee
BRUGDERFOR

KORNKOMPAGNIETS
KONTROLLEREDE

SVINEFODER

bo, med en kærkommen
Hilsen fra Fyn, send ham

flere ind
bundne Aargange af
Fynsk Hjemstavn. Pri
da én eller

serne paa de forskellige
Aargange indb. findes
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.

!>'j c nt s fa w tt

^aaneiisskFiff :f(iF:ÖBti:fgn$hG:_0gru|ip».
■Uigibof jcnifpSef :&f
^.C.JO’tpBnbafjr.

Indpold: P. helweg HllkKelfen: Cfpegraopladfen. — Kriften Bert; €jre Darme.
— damit Sandfager.

hafte.

April 1936.

9. Aargang.

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.
Olaf Gynts nyeste Digtsamlinger
VILDVIN (160 større og mindre Digte) og DUNUNGE (Kærlighedsdigte)
betegner et nyt Gennembrud i hans lyriske Produktion. Her møder vi ham
som den stærke, folkelige Digter med de faste Grundlinjer. Hans Sange spæn
der over Samfundets Problemer, Hjemstavnens gribende Følelser, Kærlighedens
Højsange og Hymner, Kirkens og Kristendommens Orgeltoner og meget mere.
Paavirkningen fra Grundtvig, Aakjær og Bjørnson spores dybt i disse nye
Digte — ubetinget hans bedste.
Disse to Digtsamlinger fik en glimrende Modtagelse i mange store Blade
og modtoges med varm Interesse — i Breve eller Anmeldelser — af Mænd
som Statsminister Stauning, Johannes V. Jensen, Knuth Becker, Redaktør Carl
Gruvemann (der vil oversætte VILD VIN til Svensk), Christian Rimestad, Ad
junkt Frejlev (Fyens Stiftstidende), Svend Arnvig (Fyns Tidende), Arnold Hending og mange andre.
Olaf Gynt har tidligere udgivet bl. a.:
1926. TITANIC. Digtsamling (Debutbog). Pris Kr. 3.50. (J. H. Schultz Forlag).
I »Svendborg Avis« skriver Højskoleforstander Ejnar Skovrup i en Kronik
om Bogen bl. a.: »En Digter, der i sine første Sange mestrer Harpeslaget saa
fint og fuldendt som Olaf Gynt, er en Sjældenhed. . . . Hvem°syttenaarig sprin
ger ud i en Sang som denne uden at være usædvanlig indtil Genialitet? Jeg
synes, det er sandest at sige: dette er storladent, skønt og vældigt, selve Li
vets Rytme i naturlig Kraft og Ynde.«
1927. OUVERTURE. Digtsamling. Pris Kr. 5.75. (J. H. Schultz Forlag).
I »Randers Dagblad« skriver Skolebestyrer Christensen-Dalsgaard bl. a.:
»Ved et rent Tilfælde, en af disse lykkelige Hændelser, man ikke kan være
taknemlig nok for, er denne Digtsamling faldet mig i Hænderne, og den har
fyldt mit Hjem med en stærk og ejendommelig Berigelse.«
1928. DRIVENDE SKYER. Digtsamling. Pris Kr. 4.50. (J. H. Schultz Forlag).
»Sorø Amtstidende« skriver bl. a.: »Olaf Gynt kan endnu være dunkel, men
der er Digte imellem, som funkler af Renhed. — Dreng endnu i mangt og
meget, men han er farverig.«
1929. ASKE OG GLØDER. Digtsamling. 218 Sider. Pris Kr. 6.75. (Gyldendal).
Pastor Oscar Geismar skriver i sin Anmeldelse af Bogen i »Fyns Venstre
blades Kronik bl. a.: »Paa denne Bogs Blade staar Poesier af en lydefri og
majestætisk Skønhed, som er uset selv indenfor Danmarks højt udviklede Lyrik.«
1930. SORTE FUGLE. Digtsamling. Pris Kr. 4.75. (Nyt Nordisk Forlag).
I »Fyens Stiftstidende« skriver Adjunkt Frejlev bl. a.: »Olaf Gynt er den
første blandt vore unge Lyrikere; det kan der ikke være nogen Tvivl om, og
han hævder sin Plads med denne nye Digtsamling . . . det er Storbyens Aand,
det er Drifter og Lidenskaber, der er Emnerne for disse Digte, og det synes
mig, at Olaf Gynt har lyttet sig ind i Dybet af den store Stad og dens Folk.«
Anskaf Dem hele Olaf Gynts Produktion — Gennem denne kan De
følge den 16-aarige Digterdreng, der straks blev landskendt gennem hans
første Sukces’er og Gennembrud, hans store Rejser og fortvivlede »Sturm
und D rang-Periode« indtil den Dag, hvor han stod afklaret og modnet
med en lyrisk Evne som aldrig før og faste Grundlinjer.
Et gribende, storslaaet »menneskeligt Dokument« — og de sidste Aartiers betydeligste Indsats i dansk Lyrik.

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

4. Hæfte.

April 1936.

Urnen fra Grav 1.

ESPEGRAVPLADSEN
EN GRAVPLADS FRA FOLKEVANDRINGSTIDEN
AF APOTHEKER P. HELWEG MIKKELSEN.

nder min Gravning i Aarene 1929 og 1930 paa Landpostbud
Christensens Grund i Nvbølle, Hillerslev Sogn, hvor
jeg fremdrog det store og righoldige Nybøllefund1), gjorde Første
lærer, Redaktør Frydendahl i Krarup mig en Dag opmærk
som paa, at der ca. 2 Kilometer sydvest for Stedet, hvor jeg
gravede, paa en Mark tilhørende Mads Andersen, Holmstedet,
tæt ved Lundehøj pr. Espe, ofte blev oppløjet Potteskaar, og
jeg tog da derover for at undersøge Sagen nærmere. Mads
Andersen viste mig forskellige Steder, hvor han havde pløjet
Potteskaar frem, og jeg fandt ogsaa selv ved nærmere Under
søgelse af det øverste Jordlag hist og her adskillige Potteskaar;
men noget Indtryk af, at disse Skaar stammede fra Begravelser,
fik jeg ikke ved dette første Besøg. Jeg bad imidlertid Mads

U

9 Se P. Helweg Mikkelsen: Nybøllefundet, FHj. IV 129 ff. H.C. F.
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Andersen om at underrette mig, hvis han engang fandt en hel
Urne; jeg skulde da straks komme til Stede.
To-tre Aar senere, i November 1932, telefonerede Mads An-

Urnen fra Grav 2.

der sen en Dag til mig, at nu var han ved Grusgravning stødt
paa en hel Urne og havde tildækket den igen med en Sæk og
med Grus, saa den kunde slaa uden at tage Skade, til jeg kom.
Jeg blev meget rørt over,
at han havde husket sit
Løfte til mig, og straks den
næste Dag tog jeg ned til
Mads Andersen, der mod
tog mig paa Aastedet, den
vestlige Del af en lille Høj
deryg, der løber omtrent
Øst-Vest næsten parallelt
med Jærnbanelinjen mellem
Espe og Højrup, vel ca.
400 Meter nord for Bane
linjen, et smukt Bakkedrag
Urnen fra Grav 7.
med vid Udsigt ud over
skønne Egne af Fyn.
Det kan være lidt vanskeligt nøjagtigt at betegne Stedet.
Mads Andersens Bopæl ligger i Espe Sogn; men dens
Marker strækker sig ind paa saavel Hillerslev som Ny-
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bølle Grund, begge i Hil ler slev Sogn, og Gravpladsen er
lige ved Sogneskellet. Den vestlige Del af den ligger i Hil lers
lev Sogn; men dels fordi Bopælen ligger i Espe Sogn, og dels
fordi Gravpladsen, som det senere nærmere vil blive omtalt,
synes at strække sig helt hen til det Sted i Espe Sogn, hvor
der tidligere er fremdraget værdifulde Gravfund, har jeg valgt at
kalde denne Gravplads Es pe gra vp la d sen.
Sækken blev nu fjernet fra den fundne Urne, som Mads
Andersen desværre havde gennemgravet med Spaden; dette
vilde dog ikke have været saa slemt, hvis de afgravede Skaar
blot var blevet gemt, thi Skaar kan sammensættes, blot de fore
findes — man maa undertiden sammensætte Urner af flere Hun
drede Skaar — men her havde Mads Andersen ladet Skaarene gaa bort med Gruslæsset, og skønt jeg straks lod foretage
en Undersøgelse af Stedet, hvor Gruslæsset var havnet og spredt
over et større Areal, lykkedes det kun at finde et enkelt Skaar.
Cirka en Fjerdedel af Urnen var borte — meget sørgeligt, da
det var en ualmindelig pragtfuld ornamenteret Urne, hvilket
Fotografiet Side 49 viser. Urnen var fyldt med brændte Ben,
men der fandtes ingen Oldsager blandt disse; den var stillet
direkte ned i Gruset uden at være omsat af Sten, og Bunden
var kun ca. 40 cm under den nuværende Jordoverflade; det
var en Begravelse, der ganske lignede Begravelserne, som jeg
havde afdækket i 1929 paa den nærliggende Nybøllegravplads,
den var fra Folkevandringstiden.
Da saadanne Grave fra Folkevandringstiden sjældent findes
enkeltvis, søgte jeg i Nærheden af den fundne Grav, hvor der
var mørke Pletter i Gruset, efter andre Grave og fandt snart efter
samme Dag en ny Grav — Grav 2.
Det var ogsaa en herlig Urne, meget mørk, og med 5 Gange
2 brede Fordybninger rundt langs Urnens bredeste Sted, meget
smuk og ejendommelig, som Fotografiet Side 50 viser; den stod
paa samme Dybde i Gruset, som den første uden at være
støttet af Sten; den var hel, og da jeg selv fik Lejlighed til at
drage den forsigtigt frem, forblev den hel. Ogsaa denne Urne
var fyldt med brændte Menneskeben og ligesom den første uden
iblandede Oldsager.
Fundet af disse to Grave lod mig ane, at jeg her atter stod
overfor en større Gravplads fra Folkevandringstiden af lignende
Art som den, jeg i sin Tid udgravede ved Ny bøl le, og Tiden
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skulde vise, at jeg ikke tog helt fejl i min Formodning. Jeg
gravede endnu nogle Gange i 1932 hos Mads Andersen, der
selv var yderst interesseret og altid stillede sin egen Arbejdskraft
gratis til Disposition for mig. Inden Udgangen af 1932 havde jeg
fundet 10 Grave. Jeg fortsatte med min Gravning hos Mads An
dersen i 1933, idet jeg besøgte Gravpladsen af og til, naar min
Tid tillod mig det, og ved Udgangen af 1933 havde jeg afdækket
34 Grave ialt. Alle Gravene var imidlertid ikke Urnegrave som
de to først fundne og nærmere omtalte, der var en Del Brandpletgrave imellem og ogsaa Grave med ubrændt Lig, og herved
adskiller denne Gravplads sig fra Nybøllegravpladsen, hvor alle
Gravene var Urnegrave.
Ved Urnegrave forstaar man én i Gruset nedgravet op
rindelig hel Lerpotte, hvori er nedlagt de fra Ligbaalet samlede
brændte Menneskeben tilligemed de af Ilden medtagne Smykker
som Bøjlenaale, Spænder, Glasperler m. m. samt Jærnknive, Ben
kamme og andet, som den Døde har baaret paa sig ved Hen
læggelsen paa Baalet.
Ved Brandpletbegravelserne har Lerpotten, undertiden
flere, sammen med det paaklædte Lig været med paa Baalet og
er sprunget i Smaaskaar, alt er derefter fejet sammen — Skaar,
Ben og Oldsager mellem hinanden — og det hele er saaledes
sammenblandet nedlagt i et Hul i Gruset. Man finder derfor saare
sjældent hele Kar — Lerpotter — i en Brandpletgrav, men en
Mængde Potteskaar sammenblandet med brændte Ben og under
tiden Oldsager i som Regel sort kulblandet Jord.
I Grave med ubrændt Lig er den Døde nedlagt i en
gravet aflang Grav i sin Klædning ofte med isiddende Bøjlenaale
med Perler, Kamme, Knive, Naale og andet, og ofte er der hos
den Døde hensat Smaakar med Drikke- eller Spisevarer. I saadanne Grave er de medgivne Ting ikke ødelagt af Ild og derfor
som Regel ret velbevarede.
Medens der i de to først omtalte Grave paa Mads Ander
sens Mark ikke fandtes Oldsager, er der i mange af de senere af
dækkede Grave fundet de ovenfor omtalte Smaaoldsager som
Bøjlenaale, Jærnknive o.s.v., ja, i en meget righoldig Grav endog
en meget fin Sølvnaal, som senere skal blive udførlig omtalt.
I den vestlige Del af Gravpladsen fandtes fornemmelig Urne
grave og Brandpletgrave samt enkelte Grave med ubrændt Lig; i
den østlige Del af Gravpladsen fandtes derimod ingen Urne-
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Urnen fra Grav 29.

Urnen fra Grav 31.

• En af Urnerne fra Grav 45.

Urnen fra Grav 33.

Urnen fra Grav 46.

Nogle af de smukkeste Urner.
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grave, men mange Grave med ubrændt Lig og enkelte Brandpletgrave. — Side 53 afbildes enkelte af de fundne smukkeste
Urner.
I Forsommeren 1934 sendte Mads Andersen atter Bud
efter mig; han var ved Pløjning stødt paa en Urne og havde
udenfor denne fundet en Bøjlenaal af Bronze samt nogle Jærnstykker, antagelig et Spænde. Mads Andersen var som oven
for omtalt meget interesseret — ja undertiden til at begynde
med saa ivrig, at Fundforholdene derved til Tider noget ud
viskedes — men han lærte efterhaanden at forstaa Betydningen
af at udvise den største Forsigtighed, og han var mig i 1934
en udmærket Medhjælper ved Opdagelsen af Gravene med
ubrændt Lig, hvilke vi i 1934 fornemmelig fandt, da vi arbej
dede os fra Vest mod Øst. Han havde tilegnet sig en egen
elegant Maade, hvorved han med let Haand ved Hjælp af sin
Skovl afskrællede Gruset i tynde Lag vandret og fint, saa man
i Tide kunde opdage den fine Skillelinje i Gruset mellem den
mørkere Gravjord og det udenfor værende lysere Grus. En god
Støtte havde jeg desuden ofte ved mine Gravninger i 1934 ved
Espe i Museumsassistent Magister Sv. Larsen fra Fyens
Stiftsmuseum.
Da det antagelig vil være af Interesse at følge, hvorledes man
gaar frem ved Opdagelsen og Udgravningen af en Grav med
ubrændt Lig, skal jeg med Støtte af Fotografier forsøge at give
en Beskrivelse heraf, og jeg vælger i dette Øjemed Grav 44.
Om denne Grav har jeg i min udførlige Beretning nedskrevet
følgende: Grav 4 4. Undersøgelsen af denne Grav blev paa
begyndt den 2. November 1934 og fuldført sammen med Magister
Sv. Larsen den følgende Dag. — Jeg indskyder her, at jeg
ved en saadan Gravplads-Undersøgelse som denne gaar frem
paa den Maade, at jeg gennemgraver hele det Jordstykke, i
hvilket jeg formoder der er Grave, fra Ende til anden, idet
jeg forst afgraver det øverste mørkere Jordlag, til Gruset naas,
hvorefter jeg over en større Flade gaar meget forsigtigt til
Værks ved Afskovling af Gruset i tynde vandrette Lag. —
Allerede 45 cm under Jordoverfladen traadte ved den vand
rette Afskovling af det lyse Grus den mørkere Gravfyld tydeligt
frem, som det vil fremgaa af Fotografiet Side 55. Saasnart den
mørkere Gravfyld tydeligt markerede Gravens Omrids, afstak jeg
jned smaa Haandredskaber dette Omrids og bortgravede forsigtigt
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Gravfylden indenfor den afstukne Omkreds, ligeledes med smaa
Haandredskaber, saa der dannedes en aflang firkantet Fordyb
ning i det lyse Grus svarende til den Nedgravning, der i sin
Tid, da Liget nedlagdes, havde fundet Sted. For ikke at øde
lægge Nedgravningens Kanter blev der lagt Bræder paa det
lyse Grus, saa disse naaede lige ud til Gravkanten. Graven
havde Længderetning Vest-Øst.

Grav 44. Gravfylden kommer til Syne. Set fra Øst.

Da det lille Kar, som ofte er hensat i disse Grave — under
tiden findes to Kar — plejer at være stillet i Gravens Sydside
og vestligt, undersøgte jeg først Graven i dens vestlige Sydside
og afdækkede da ogsaa her ret hurtigt Randen af et lille Mad
eller Drikkekar. Er man først naaet saa vidt, ved man, hvor
man er henne, og kan tage sine Forholdsregler. Ved forsigtig
videre Udgravning og Afpensling afdækkede jeg et meget smukt
og fint ornamenteret lille Kar. Karret var itu, men alle Skaarene
var tilstede. Karret stod paa Gravbunden, der laa 70 cm under
Jordoverfladen. Ret nær Karret, lidt nordøst for dette, afdækkede
jeg en Jærnnaal, 10,5 cm lang og vistnok oprindelig med Øje.
Omtrent i Gravens Midte, dog lidt vestligt, laa i Gravens Længde
retning en hel, krum Jærnkniv med Skaft, 10,5 cm lang og
med Skaftet pegende mod Vest.
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Grav 44. Gravbunden med Kar, Naal og Kniv. Set fra Øst.

Karret, hvoraf, efter Sammensætningen, Fotografi findes neden
for, er ualmindelig smukt ornamenteret, foroven med 4 Ringe
Vejen rundt en smuk ophøjet
Guirlande, fra hvis øverste
Punkter o p h øj e d e Linjer gaar
mod Bunden.
Ved Udgangen af 1934 havde
jeg afdækket 46 Grave paa den
ne interessante Gravplads, der
iblandt én, Grav 36, med en min
dre Perlekæde, oprindelig op
hængt paa Klædningen med to
Bronzebøjlenaale.
Et Par Fotografier fra Grav
ningen i 1934 findes Side 53.
Nytaarsaften 1934 blev min gode Ven og Hjælper ved Udgrav
ningerne paa Espegravpladsen, Mads Andersen, syg, og tre
Maaneder efter, d. 2. April 1935, døde han, kun 51 Aar gammel.
Dette Dødsfald bedrøvede mig i høj Grad, og jeg vil ved mine
fortsatte Undersøgelser ved Espe meget savne Mads Ander
sens glade Hjælpsomhed og den Iver og Stolthed, der kunde lyse
ud af hans gode Øjne, naar han kunde meddele mig om sine
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nye Opdagelser med Muligheder for gode Fund paa hans Mark!
Det største og bedste Fund paa Espegravpladsen gjorde jeg i
Maj 1935, den første Gravning dér efter Mads Andersens
Død; vemodigt, at han ikke skulde have den Glæde at være
med til at fremdrage dette smukke, righoldige Fund!
Den 3. Maj paabegyndte jeg den længe paatænkte Videregravning paa Espegravpladsen og havde min nyengagerede
Assistent, Harry Hansen, med for første Gang. Allerede om
Formiddagen fik vi Føling med en ny Grav med ubrændt Lig,
Grav 47. Inden Aften havde jeg afdækket en stor Del af Graven
og fundet en hel Jærnkam med vedliggende Kamrenser med
Bronzeskaft, en 15,3 cm lang profileret Sølvnaal med ualmindelig
skønt kredsrundt Hoved, rillet i Randen og med endnu en Kreds
af Riller indenfor, omsluttende én i Midten siddende halvkugle
formet blaa Sten; Rillerne var forgyldte, ligeledes var Naalens
Profileringer umiddelbart under Hovedet forgyldte. Naalen sad
endnu i et Stykke af det Tøj, hvori den oprindelig var heftet.

Grav 47. Sølvnaalen med Tøjet.

Videre blev den Dag fundet en Bøjlenaal af Bronze og en Del
i Række liggende Perler, nogle af Rav, nogle af Glas, enkelte
deraf forgyldte, og lige inden Arbejdets Ophør fandt vi Randen
af to Lerkar. Alt blev, før vi tog hjem, omhyggeligt tildækket,
idet intet maatte fjernes, før alt var afdækket.
Næste Dag, d. 4. Maj, fortsattes Arbejdet, og jeg havde da Magister
Sv. Larsen fra Fyens Stiftsmuseum med for at assistere
mig ved dette interessante og fine Fund.
Først blev de to Lerkar — Madkar — helt afdækkede, og
dernæst gik vi i Gang med at afdække Resten af den Perlerække,
hvis Begyndelse jeg havde afdækket den foregaaende Dag. Dette
Arbejde kræver stor Forsigtighed, da Perlerne ikke maa forrykkes
fra deres Plads; det gælder nemlig om at faa Perlekæden frem,
saaledes som den oprindelig har været sammensat — ikke Per
lerne rodet mellem hverandre. — Traaden, som i sin Tid har
sammenholdt Perlerne, er jo forlængst raadnet bort, saa Perlerne
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ligger løse; men med ganske fine Haarpensler og tynde Spartler
lader dette sig gøre, naar der udvises fornøden Omhu. Ialt fandt
vi 77 Perler i mange forskellige Farver. Som de laa der afpenslede
i Gruset, frembød de et helt Farveorgie, og Perlekædens oprindelige
Sammenstilling fremgik tydeligt af Perlernes Rækkefølge. Man vil
af Fotografiet af Perlekæden se, med
hvilken Sans for Symmetri den har væ
ret sammensat.
Nær ind til Perlekæden fandt vi endnu
en Bronzebøjlenaal, og mellem Perle
kæden og Lerkarrene afdækkede vi en
Jærnkniv. Ret nær det mindste Lerkar
fandt vi en Del Tænder af Okse, hvilket
viser, at der er medgivet den Døde
Oksekød, og til at partere dette med er
sikkert Jærnkniven beregnet. I de smaa
Lerkar har der antagelig været forskellig
Drikke til den Døde at læske sig paa
under den lange Rejse.
Vi naaede inden Aften at faa alt af
Grav 47.
dækket,
fotograferet, tegnet, opmaalt og
Perlehalsbaandet.
optaget.
Det var et enestaaende fint Fund, jeg den Aften bragte med
hjem til Odense, det smukkeste og rigeste, Espegravpladsen
endnu har givet mig.

Grav 47. De to smaa Kar.

I de følgende Dage fortsatte vi vore Undersøgelser, der nærmest
foretoges østpaa. Vi fandt dog kun en enkelt fattig Grav, inde
holdende blot en Jærnkniv; det synes saaledes at ophøre med
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Grave mod Øst, men muligt er det kun et lille gravløst Areal,
vi er inde i. Tiden vil vise det. Jeg blev imidlertid nødt til at
slutte Gravningen ved Espe for denne Gang, idet Udgravningen
at Vikingeskibet ved Ladby nu krævede al min Tid, og denne
Udgravning tog baade Foraar, Sommer og Høst.

Grav 47. Sagerne rekonstrueret som de laa i Graven.
Set fra Øst.

Paa det undersøgte Areal paa Mads Andersens Mark,
ca. 1400 Kvadratmeter, er der ialt afdækket 48 Grave, heraf 3
Dobbeltgrave; af disse 51 Grave var 25 Urnegrave, 13 Grave
med ubrændt Lig og 13 Brandpletgrave. De første 21 Graves
Indhold har jeg skænket Nationalmuseet, Resten er givet til
Fyens S t i ft s m u s e u m. Ved Velvilje fra Nationalmuseet
forbliver den smukke Sølvnaal — der er Danefæ — paa Fyens
Stiftsmuseum foreløbig i 99 Aar. Alle de Fyens Stifts mu
seum tilgaaede Sager er restaurerede og allerede opstillede for
Publikum. Restaureringen er for alle Metalgenstandes og Perlers
Vedkommende foretaget paa udmærket Maade af Konservator
Raklev ved Nationalmuseet; en stor Del af de Fyens
Stiftsmuseum tilgaaede Kar er restaureret af Kustode ved
dette Museum Jørgensen, der i de senere Aar har erhvervet
sig en enestaaende Dygtighed i dette ofte vanskelige Sammen
sætningsarbejde.
Paa Nabomarken mod Øst paa Fortsættelsen af den Højderyg,
hvorpaa Espegravpladsen ligger, tilhørende Gaardejer Rasmus
Lars Nielsen, er der omkring 1871 gjort et stort Fund, hvor
der blandt meget andet blev fundet to pragtfulde blaa Glasskaale
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fra Folkevandringstiden, og her skal endda tidligere være fundet
Urnegrave i Mængde, saa det er ret sandsynligt, at Espegrav
pladsen strækker sig herind og altsaa breder sig over et stort
Areal — muligt med enkelte Afbrydelser — ja, maaske endog
naar helt hen til Nybøllegravpladsen, hvor Højderyggen ganske
vist løber Syd-Nord, men ved Galgebakken støder denne til
den Øst-Vest gaaende Højderyg, hvorpaa Espegravpladsen ligger.
Uden Tvivl har der i Folkevandringstiden boet mange Menne
sker omkring Galgebakken, ja gennem hele det midterste Sydfyen helt ovre fra Broholm i Østfyen over Ørbæk — Ringe
— Espe — Nybølle til Glamsbjerg i Vestfyen, thi alle
de nævnte Steder er der fundet store Gravpladser fra Folke
vandringstiden, 3.—5. Aarhundrede efter Christus.
For at faa saa megen Kendskab som muligt til Beboelses
forholdene paa vor 0 i Folkevandringstiden er det af stor Be
tydning at faa de flest mulige Oplysninger frem om endnu ikke
fundne Gravpladser fra denne Periode af vor Oldtid, og jeg vil
derfor være meget taknemmelig for enhver Meddelelse om Fund
af Lerkar eller Potteskaar paa de fyenske Marker eller i de
fyenske Grusgrave og beder enhver, der arbejder med Jorden, at
have et opladt Øje herfor og derigennem være med til at skabe
de bedste Betingelser for at kunne klarlægge denne Tidsperiode
af vort Lands, specielt vor Ø’s, Historie.
Jeg vil ikke slutte denne lille Beretning om Espegravpladsen
uden at bemærke, at jeg i 1934 et Stykke øst for de østligst
fundne Grave fandt en større Sammenhobning af Potteskaar,
belagt med et ca. 15 cm tykt Lag rødligt Ler; under Skaarene
var haandstore Sten. Jeg kunde tænke mig, at dette har været
en Arne i et Hus fra Folkevandringstiden; thi der maa natur
ligvis ogsaa være Hustomter i Nærheden af saa store Begravelses
pladser som de ved Nybølle og Espe, men Sagen skal nærmere
undersøges, før noget med Sikkerhed kan afgøres. I Dalsænk
ningen lige syd for Højderyggen, hvorpaa Gravpladsen ligger,
piøjes Gang paa Gang mange løse Potteskaar op, ogsaa dette
trænger til nærmere Undersøgelse. Espegravpladsen og dens
nærmeste Omegn kan maaske endnu give mange overraskende
Fund, der kan fortælle interessante Ting om Folkevandrings
tidens Folk.
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EJRE VARME
af

Kristen Beck

Mon ette manne manne aare har et lissom mej?
Vi kaa got li aa møe smil aa latter paa vo vej.
De fyller vos mæ følelse a foraar runt omkreij
mæ solskin fovlesaij aa lovt a blomster i vot seij.

Mon ette manne manne aare eije i dem sæl
ha faae denne løkke, dette ræle store hæl
a kunne se sej gla i sæl de meijste bitte smaa,
som store klove sure folk slæt ette kaa fostaa.
Je ve jo nok, de æ kun bonnepjat, je skrivver om.
Men vaa de ette te, biøv verden nok et øe rum.
Vi høre te, vi meskebøn, hvo saij aa glæe bor.
De tror je æ faa manne manne manne sanne or.
Vi høre te, hvo Paredisset lessem glimter frem,
sæl om vi bor, inov, hvo natefrosti ha æ slem,
saa vi maa hjælpes a aa skaffe vos lit varme sæl,
a vilte, mens vi rokker her, ska frysse helt ihjæl.

GAMLE SANDSAGER
DEN SPARSOMMELIGE LÆRER I RISTINGE

I provst P1 e s n e r s !) tid virkede i Ristinge — Hu in le sogn —
en lærer Rasmussen. Han var nok bleven temmelig »fugtig«,
men så indså han det gale i dette og holdt ganske op at nyde
brændevin. Nu var det jo i de tider meget almindeligt at byde
en fremmed mand en dram. For nu ikke at lide noget tab ved
sin afholdenhed førte Rasmussen en flaske med sig, i hvilken
han hældte de budte dramme, og når flasken var fuld, solgte
han indholdet. Dette tyder på stor økonomisk sans. Et andet
træk peger i samme retning. Når han om søndagen gik til Humle
kirke, gik han med træsko, til han nåede min bedstefaders gård.
Her havde han så et par støvler stående, som han tog på det
sidste stykke og i kirken.
Valdemar Bendixen, Humle.
x) Se FHj. VIII 47.

H. C. F.
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HR. PEDERS SKRIFTEMAAL PAA HAVET

1. Jeg vil bygge et Skib udaf Valnøddetræ,
og Masterne af................
: Og Vimplerne skal være saa røde som Guld
og Sejlene hvide som Sne. :|

2. Vi havde vel sejlet i Dagene tre,
saa begyndte Skibet pludselig at staa.
Saa bad vi til vor Fader, vor Gud i Himmelen,
om Hjælp i denne Nød vi maatte faa.
3. Kaptajnen han var saa forstandig en Mand,
og han sagde de forstandige Ord.
Han sagde: >Lad os kaste Guldlærning over Bord
for at se, hvem den største Synd har gjort.«
4.
ja
da
ja

Den første Gang Guldtærningen paa Tavlebordet randt,
imellem Skibets de udvalgte Mænd,
Loddet faldt paa Peder, ja det faldt for første Gang,
det faldt paa den udkaarede Svend.

5.
ja
da
ja

Den anden Gang Guldtærningen paa Tavlebordet randt,
imellem Skibets de udvalgte Mænd,
Loddet faldt paa Peder, ja del faldt for anden Gang,
det faldt paa den udkaarede Svend.

6.
ja
da
ja

Den tredie Gang Guldtærningen paa Tavlebordet randt,
imellem Skibets de udvalgte Mænd,
Loddet faldt paa Peder, ja det faldt for tredie Gang,
det faldt paa den udkaarede Svend.
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7. >Da jeg nu den største Synder er om Bord,
saa bekender jeg for alle og enhver:
syv Kirker har jeg plyndret, tre Klostre har jeg brændt,
femten Flicker har jeg elsket og forglemt.

8. Hvis nogen af eder skulde komme i Land,
og min Fader skulde spørge efter mig,
saa siger, at jeg tjener alt udi Kongens Gaard,
og alting bekommer mig saa vel.
9. Hvis nogen af eder skulde komme i Land,
og min Moder skulde spørge efter mig,
saa siger, at jeg sejler paa Bølgerne de blaa,
og sig, at hun ikke sørge maa.

10. Hvis nogen af eder skulde komme i Land,
og min Fæstemø skal spørge efter mig,
saa siger, at jeg hviler paa Havets Bølger blaa,
og at hun sig en anden tage maa.«
11.
og
|: Da
og

Saa toge de Peder i hans guldgule Haar
de kasted ham paa Bølgerne de blaa.
Peder begyndte at synke, da kom Skibet til at gaa
svang sig stolt paa Bølgerne de blaa. :|

Fra Ugerslev Sogn.

Chr. Nielsen, Aaholm.
Melodien ved Jens Nielsen, Aaholm.

Denne gamle Vise har været kendt rundt om i vort Land. Derom
vidner de mange Opskrifter, der er optaget eller omtalt i »Danmarks
gamle Folkeviser« Nr. 376. Beslægtede Viser eller Sagn kendes ogsaa
fra andre Lande. Et enkelt Træk i Visen er især kendt fra Profeten
Jonas’ Historie. I D. g. F. omtales 4 fynske Opskrifter, hvoraf den ene
»fra Fyn, opt. af Lærer Morten Eskesen 1861 efter »Holte-Bødkeren«; 12 V.«
maa være den, der under Overskriften »Hr. Peder« er trykt i Morten
Eskesens »Fylla« 1875.
De foran meddelte Vers er kun et Brudstykke, og Chr. Nielsen
er klar over, at han i sin Barndom har hørt flere Vers; men han kan
ikke erindre flere nu. Baade Begyndelsen og Slutningen mangler. I Be
gyndelsen fortælles der om, hvorledes Hr. Peder, skønt hans Moder har
fortalt ham, at han skal dø paa Havet, dog lader bygge et kosteligt Skib
og sejler ud. I Slutningen fortælles der i den ældste Opskrift, et Haandskrift fra 1590, hvorledes Hr. Peder paa underfuld Maade blev reddet:
»Thett var herre Peder, thraadt y dett salthe vandt; dett bleff da thill
grønne yord, som føre var villenn haflue. — Herre Peder hannd red, och
skibett dett skrede, dy fuldis saa glade thill lande.« Derpaa holdt han
Bryllup med sin Fæstemø. Medens Begyndelsen er bevaret i mange Op
skrifter fra op mod vor Tid, er Slutningen forlængst gaaet tabt.
H. C. F.
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GAMLE MUNDHOV

Dovne Skræddere tager lange Naals t).
Kald mig, hvad du vil, kun ikke »Mistemad«.
Hedder du Storraade, hedder jeg Holdmaade.
Det regner Skomagerdrenge ned med Pløkkesyle i Lommen.
Du er en Rendemaske. (Siges om en Kvinde, der løber me
get ud. Smign. naar der tabes en Maske paa en Bindehose, og
den løber langt ned.)
Spar paa Bredden (bræton); Bunden sparer sig selv. (Fra Ærø).
Kommer en Fynbo til at træde en paa Tæerne, udbryder
han: »Højsa!« i Stedet for »Om Forladelse!«
Hvor der ingen falder, er der ingen, der rejser sig.
Somme klager og skader2) ikke, somme praler og har ikke.
Der er ingen, der skidter sine Hænder paa sit eget Arbejde.
Han har det i Munden, ligesom Skaden har det i Rumpen.
Det er bedre at forspørge sig end at forgøre sig.
Han har saa travlt, at han har ikke Stunder at bestille noget.
Det er ikke altid af Glæde, Hønen kvæder.
Det er ikke hver Dag, Greven jager.
»Nu har vi Spillet gaaende«, sagde Manden, da Vognen væl
tede med Musikanterne, han kørte for.
Han har de laadne Mæslinger. (Om en, der lider af Dovenskab).
Han har den sjællandske Syge, han kan ikke tygge saa rask,
som han kan synke.
Du gør dig til af Røde Mølle, som du aldrig faar.
Det er et godt Grødensvejr for Boghveden, der ligger paa Loftet.
Fra Faaborg omkr. 1860.

| Pens. Lærer F. F. M. Jacobsen,
Ringe.

SKRAP TIL AT SY

Der har jeg syet, og der har jeg syet, og der har jeg sat en
Lap paa. Jeg kan sy lige saa ,meget for 4 Skilling, som andre
kan for 8, tørre dem [vel: Skjorterne] og tjære dem og hænge
dem paa en Væg. Saa kan de vare hele deres Levetid.
Fra Stenstrup Sogn.

Efter Emma Skov Hansen, Krarup, 1933.
Ved H. C. Frydendahl.

*) Et Naals Traad o: hvad der trækkes i Naalen paa een Gang.
2) mangler.
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Jyske Folkeminder XII (Æventyr, 3die Samling) (Kr. 4.00).................................. 1.50
—
XIII (Æventyr, 4de Samling) (Kr. 3.00).................................. 1.50
Danske Sagn, 1ste Række, I—VII, 1892—1901 (Kr. 24.45)...................................... 15.00
Jysk Almueliv, I—VI, 1891-94 (Kr. 8.25)................................................................ 41.00
—
, Ny Række, I-VI, 1900-1902 (Kr. 8.45).........................................
100 gamle Skjæmteviser, 1903 (Kr. 3.00) (næsten udsolgt).................................... 3.00
Danske Ordsprog og Mundheld, 1890 (Kr. 7.00)..................................................... 3.00
Danske Børnerim, Remser og Lege, 1898 (Kr. 4.00)............................................. 2.00
Danske Dyrefabler og Kjæderemser, 1896 (Kr. 2.00)............................................. 0.50
Efterslæt til »Skattegraveren«, 1890 (Kr. 3.00)......................................................... 0.75
Danske Skjæmtesagn, 1900 (Kr. 1.75)....................................................................... 1.00
Molbo- og Aggerbohistorier II, 1905 (Kr. 1.25)....................................................... 0.50
Vore Fædres Kirke tjeneste, 1900 (Kr. 1.75)............................................................ 1.00
Danske Folkegaader, 1913 (Kr. 2.00)........................................................................ 1.50
Gjellerup Sogns Degnehistorie, 1918 (Kr. 1.25)............................... ........................ 0.50
Lerchenfelds ældre Historie, 1889 (Kr. 1.50) (næsten udsolgt)............................. 0.75
Ole Veed-Fald, 1918 (Kr. 1.35).................................................................................. 0.75
Almanak-Optegnelser om Livet i Gammelby Præstegaard fra 1714 og 1743,
1919 (Kr. 2.00)..................................................................................................... 0.75
Gamle Raad for Sygdomme, 1923 (Kr. 5.00).......................................................... 2.00
Gamle Kildevæld (Billeder af Visesangere og Æventyrfortællere), 1927 (Kr. 5.00) 1.00
Minder og Oplevelser I—IV (komplet, 1672 Sider og talrige Illustrationer)
1923—28 (Kr. 32.00)
8.00

JOHANNES EVALD TANG KRISTENSEN
Ansgarsgade 153.

ODENSE

Postkonto 8486.

Qjemstavnsstævne 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.

Fynsh

ffiaa n eilssh riff; far :üoti :fuoe & b røjjrupp b.
■UdgibBf :un:feaef: af

Indboid: i), c. frpdendabl: Boeraakø og Korsbaon randt. - Chr. Steffenfen: Bf den gamle
ladefoged«SKrædder$ erindringer. - h. C. frtidendajjl: Bf fangebSkajferens Lommebog. Coald tang Krigen fen; Bf Dedel Simon fens Optegnelfer fra Soenfkekrigen.

5. hafte.

maj 1936.

9. Bargang.

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 Fjerdin gaar 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.

Hjemstavnsudstilling paa Nyborg Slot.
Den 17. Maj kommer Folkedanserne fra hele Fyn til Stævne i Nyborg.
Samme Dag foranstalter »Nyborg Folkedansere< under Medvirkning af
Nyborg Museumsforening og Nyborg Turistforening en Hjemstavnsudstilling
paa Nyborg Slot.
Der vil blive udstillet gamle Folkedragter, Haandarbejder og Redskaber.
En Del af de gamle Redskaber vil blive vist i Brug. Kyndige Folk, der har
været med til disse Arbejder i deres Ungdom, vil karte, spinde, virke, støbe
Lys o. lign. Hvis en gammel Væv kan fremskaffes, indrettes der ogsaa en
Vævestue. Man vil saa vidt muligt fremføre de forskellige Afdelinger som et
Udsnit af Livet, som det blev levet, før Maskinerne erobrede Landet, og
Hjemmeindustrien sygnede hen.
Der er blandt fynske Folkedansere for Tiden et stærkt Ønske om at gen
skabe Egnsdragterne til Brug ved Folkedansestævnerne og ved andre festlige
Lejligheder. Men det er et meget vanskeligt Arbejde at kopiere disse Drag
ter, fordi Dragtdelene ligger spredt hos private og Museerne ikke har kom
plette fynske Dragter. Ved at samle saa mange Dragtdele som muligt paa
denne Udstilling vil der blive gjort Udvej for, at Folkedanserne kan faa dette
Ønske opfyldt.
Herved anmoder vi om at maatte laane gamle Folkedragter, Dele af saadanne,
kvindelige Haandarbejder, kunstfærdigt udførte Redskaber (»Kærestegaver<),
gammelt Bohave o. lign, til denne Udstiling!
Alt vil blive behandlet omhyggeligt, blive brand- og tyveriforsikret, og der
vil blive holdt Vagt ved Tingene.
Genstandene bedes sendt til eller afleveret til Frk. A. M. Kjellerup, der
vil være paa Nyborg Slot den 1. og 3. Maj, hver Dag Kl. 11—16 for at mod
tage dem.
Udstillerne bedes vedlægge nøjagtig Adresse samt en Liste over Tingene
med Angivelse af deres Alder og Stedet, hvorfra de oprindelig stammer. Hvis
man ikke med Sikkerhed ved dette, bedes man sætte ? Og snarest belejligt
bedes Udstillerne meddele, hvad de vil sende til Udstillingen, til Frk. A. M.
Kjellerup, Martinus Rasmussensgade 2, Nyborg, saa der kan blive
skaffet Plads til alt.
Udstillingskomitéen.

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

5. Hæfte.

Maj 1936.

Ingrid Frydendahl fot. 1933.

Landingsbroen ved Avernakø.

AVERNAKØ OG KORSHAVN RUNDT
af H. C.

Frydendahl.

August 1933 havde jeg Lejlighed til at tilbringe en halv Snes
Dage paa Avernakø. Det blev indholdsrige Dage, der stedse
vil høre til mine bedste Sommerminder. Ved at gennemstrejfe
Avernakø og Kors havn paa Kryds og tværs og foretage
Vandringer langs de friske Strande fik jeg levende Indtryk af
Øernes herlige rigt afvekslende Natur. Men jeg kunde heller
ikke lade Lejligheden til at indhente Oplysninger om gamle
Sagn Sæder og Skikke unyttet. Det viste sig snart, at der her
var bevaret ualmindelig righoldige Overleveringer. Befolkningen
har under de noget afsondrede Forhold levet et særpræget Liv,
der har bundfældet sig i mange ejendommelige Sædvaner. Med
prisværdig Troskab har Øens Folk værnet det fra Fædrene ned
arvede. Mangt og meget med Duft af Ælde har her bevaret
Livskraft, længe efter at den moderne Udvikling andetsteds har
fejet det b )rt. De gamle sidder endnu med sære Minder, og
den, der ved dagligt Samliv gennem længere Tid kom dem paa
nært Hold, kunde faa endnu meget mere sælsomt at høre, end
jeg opnaaede, noget af »Sagatonen fra Hedenold«.

I
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Det kunde være fristende at forsøge en indgaaende Beskri
velse af Avernakø med Korshavn; men jeg skal indskrænke
mig til i denne og nogle følgende Artikler at meddele de i en
halv Snes Dage indsamlede Bidrag, selv om disse ifølge Sagens
Natur vil faa et noget spredt og tilfældigt Præg, og saa i øvrigt
henvise til Traps Danmark og den deri nævnte Literatur
samt Achton F ri i s : De Danskes Øer.
Nævnes maa det endvidere, at C hr. Knudsen, Sognepræst
paa Avernakø 1871-1900, har givet et overordentlig værdifuldt

Ved et Vejsving i Avernakke.

II. C. F. fot. 1933.

Bidrag til Sognets Beskrivelse i el efterladt Haandskrift paa 5
indbundne Hæfter i Kvartformat. Titelen er »Samlinger til en
historisk-topografisk Beskrivelse af Øen Auernakø«. De fire
Hæfter indeholder Haandskriftets Tekst og det femte 12 Kort
Tegninger og Planer. Første Hæfte er begyndt 7. Novbr. 1881,
fjerde Hæfte er begyndt 16. Marts 1883. Skriften og Tegningerne
er udført sirligt og omhyggeligt, og Haandskriftets tætskrevne
Sider indeholder en Rigdom af Navne til og Beskrivelser af de
mindste Lokaliteter samt Oplysninger om de enkelte Gaarde og
Slægter. Det er ikke uden Grund, at Pastor Knud sens Portræt
er ophængt i Avernakø Kirke. Hans Samlinger burde trykkes
og findes i alle Øens Hjem. Hæfterne beror nu hos Lærer
L. Larsen, Avernakø, der velvilligt lod mig gennemgaa dem.
En Del af de følgende Oplysninger stammer fra dette Haand
skrift. De er meddelt i Citationstegn, og som Kildeangivelse er
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sat C. K. samt Hæfte- og Sidetal. Det øvrige stammer fra egne
Iagttagelser eller mundtlige Meddelelser under mit Ferieophold
paa Øen 1933, delvis berigtigede og øgede ved et Par Timers
Besøg 1935.
En Vandring fra Gal ager Banke ved Avemakøs Vesterstrand til Rev tril le ved Korshavns Østerstrand frembyder
mange smukke og afvekslende Indtryk. Vi kommer ind imellem
de lavvandede Strandsøer Skanodde Sø og Hov ed sø, forbi

Drejet set fra Avernakø.

H. C. F. fot. 1933.

Øens morsomme lille »Skov«, gennem den hyggelige A ver
nakke1) By med sit Majtræ, derefter forbi Kirke og Mølle til
den prægtige lille By Munke, hvis faa endnu ikke udflyttede
Gaarde og Huse slutter Kreds om Majtræet og ligesom prøver
paa at spejle hele Landsbyhyggen i det blanke Gadekær. Der
fra fører en Vej med skyggefulde Pile og Popler os ned til
Drejet, hvor vi, hvis det ikke er Lavvande, maa tage Sko og
Strømper af for at vade over til Kors havn.
Pastor Knudsen beskriver Drejet saaledes:
>... Man kommer da ned til det lange smalle Drei, der
fører over til Kors havn. Fremmede ere tit lidt ængstelige for at
kjøre over dette, naar Bølgerne rulle ind fra begge Sider mod
*) Da denne Form for Navnet bruges i daglig Tale paa Øen og ogsaa ofte træffes i Literaturen, anvendes den i det følgende i Stedet for
den besværligere Form: ' vernakø By.
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det, det seer ud som om Havet vilde lukke sig sammen og
holde En fast. Man kommer uvilkaarlig til at tænke paa Veien
over det røde Hav, da Moses førte Israeliterne ud af Ægypten,
og disse sidste druknede, da Havet atter lukkede sig« (C.K. I 63).
Paa Korshavn staar vi straks over for et Par bedrøvelige
Rester af de skændigt søndrede Høje Stene. Saa stiger Vejen,
og vi kommer ind over og imellem Korshavns Banker, forbi
Havnen og ud til Østkysten, der syd tor Rev krogen strækker
Rev tri Ile som en Arm over imod Drejø.
At de to Øer staar i et vist Forhold til hinanden, tyder den
Omstændighed paa, at Avernakø i Valdemar Sejrs Jordebog kaldes Wæstræ draghø, medens Drejø benævnes
Østrædraghø. Endnu ser vi ved Stranden paa Kappelsodden de Murbrokker, som Stormfloden 1872 levnede af Kapel
tomten. Her kom Drejøboerne over for at holde Gudstjeneste,
inden de ved Middelalderens Slutning tik deres egen Kirke.
Om Kapeltomten fortæller en Mand i Nabolaget: »Jeg kan
huske et trekantet Hjørne af Grunden, og at der laa Murstens
brokker og Stumper af Tagsten. Men det blev speget af Storm
floden.«
Stiger vi nu op paa det tæt ved Kysten liggende Ravnebjærg,*har vi en vid Udsigt. Pastor Bon do1) siger herom i
sine Optegnelser fra Anno 1829: »Korshavns høie Banker ere
bekjendte, og paa det høieste siges i klart Veir at kunne tælles
36 Kirker; men jeg har ikke været saa heldig at være der i
saadant Veir, hvorfor jeg ikke kan bevidne Sandfærdigheden,
imidlertid er Udsigten meget fortrinlig og vidt udstrakt« (C. K. 164).
Vi kan herfra overskue det meste af det sydfynske Øhav,
indrammet af Fyn, Als, Ærø og Langeland. Et herligt
Syn hen over Kors havn og Avernakø en Høstdag, naar de
gyldne Neg i Traver drager deres Linier op over Bankernes
Runding, og »herlig mangfoldige Syn ud over spejlklare Flade.«
Men i Stedet for at fortabe os i Beskrivelse af Skønheden
vil vi gaa over til at omtale enkelte af Naturejendommelig
hederne. Vi begynder med nogle af de Stene, der har tildraget
sig Folks Opmærksomhed og i mange Tilfælde faaet deres sær
skilte Navne.
I Revkrogen paa Avernakøs Nordkyst ligger lidt uden
9 Sognepræst paa A ver n ako 1819-1844.
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for Strandkanten en stor Sten. Den bruges som Vandstands
mærke af de nærmestboende og af dem, der er gaaet i Land ved
den nærliggende Dampskibsbro, naar de vil være klar over, om
Drejet over til Korshavn er farbart. Rager den øverste Del
af Stenen op over Vandfladen, er Drejet tørt.
Paa A v e r n a k ø s Sydkyst findes »»Te u 1 e k r o g« og en meget
stor mægtig Steen ved Klintens Fod, som kaldes »Teu les teen«
(Morten Rasmussens Mark). Man siger om Tangen, der
driver ind: det teuler ind med Tang« (C. K. I 31).
Tæt vesten for: »Den lave Strækning fra K li n g e n b j e r ggaardens Mark og om til Au er n a kø Hoved kaldes Sønder1 an ding. Her ligger en stor Steen temmelig langt ude i Havet,
den kaldes »Asholt Steen«. Indenfor Klinten paa Landet
kaldes Stykket »Asholt«.« (C. K. I 31, Asholt Sten igen
nævnt I 38). S ø n d e r 1 a n d i n g kaldes nu af Beboerne L æ j n e n
(læinan).
Ud for Avernakø Sønderstrand, lidt vest-nord vest for
Rørkrogen, ligger der »en gevaldig stor Sten«. Den kaldes
altid den store Sten (Fisker J ø rg. D u u s J e n s e n, Munke).
»Paa Gaardm. Hans Hansens Klint paa Auernakø
»Ska Ile mark« laa en stor, svær Steen, som kaldtes »Kro
manden«; den sloge 6 tydske Steenhuggere ihjel, men saa
maatte der ogsaa for Navnets Skyld bagefter en Pægl Brændeviin til, da Arbeidet var gjort« (C. K. I 26).
I Munke Søndermark laa i sin Tid Elsestenen. Den
havde Navn efter Gaardkonen Else, der levede i Munke i
sidste Halvdel af 1600erne. »Om hende fortælles der efter de
Gamle, »at hun var gift med Hans Fyen bo her i Gaarden.
Hun gik da i Høstens Tid og tog op efter Manden. Naar man
da høstede paa de lange Tværagre i Nørremarken, der gik lige
fra Auernakke Skjel ned til Gaarden, og man kom op paa
Bakken og skulde begynde igjen, satte hun sig paa en stor
Steen, som laa i mange Aar efter hendes Tid og kaldtes »Else
stenen«, og bandt paa sin Strømpe, indtil Hans Fyenbo
var kommen et godt Stykke frem, saa i en Fart rev hun sam
men og bandt og naaede endda at komme med de andre ned
til Enden«« (C. K. III 34).
»De fleste Steen findes dog i Kors havn s høie Sandbanker,
her ligger saa at sige Steen paa Steen, og Overfladen var for
hen som besaaet med dem. I hvilken Mængde de her laae
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strøet, kan erkjendes af følgende Anekdote: »Da engang en Jagt
i Aftenskumring seilede forbi Kors havn, undrede Folkene sig
over den Mængde Faar, der holdtes paa Øen; imidlertid op
dagede de snart, da de kom nærmere til Land, at det ikke var
andet end en Masse store Steen, der stak frem af Jordens Over
flade«« (C. K. I 27).
Selv om de største af Stenene, der har besværliggjort Jor
dens Dyrkning, i Tidens Løb er fjernede, er Korshavns Ban
ker endnu som oversaaet med Sten, hvoraf nogle efter deres
Størrelse kaldes »Humplingssteen, d. e. Steen, tjenlige til Bro
lægning« (C. K. I 41).

AF DEN GAMLE
LADEFOGED-SKRÆDDERS ERINDRINGER
ved

Chb.Steffensen.

‘ølgende er Meddelelser fra Skrædder Niels Jørgensen —
A kaldet Ladefoged-Skrædderen, fordi hans Morfader
havde været Ladefoged paa L y k k e s h o 1 m — -; født i F o d s 1 e 11 e
Sogn paa Langeland 5le December 1834 og død i samme Sogn
21de Januar 1932.
ERINDRINGER FRA BARNDOMMEN.

Lys fik man sommetider om Aftenen ved at kaste smaa
Stykker Talggrever paa Gløderne; der laa de lidt og lyste op,
og naar de var slukkede, kastedes ny Grever paa.
Drengene blev bl. a. sat til at finde Flintesten med skarpe
Kanter; de brugtes til at slaa Gnister med; til Tønder brugtes
Trækul af blødt Træ, Trækullet knustes til Smaastumper. Af
Fyrretræ spaltedes lange Tændstikker, Svovl smeltedes i en
Pande, og Stikkerne dyppedes deri. Det hele laa i en aflang
Trææske.
En Dag i Ugen fik man tykke Ærter, og næste Dag opvar
mede tynde Ærter, en tredie Dag spisles Hvidkaal o. s. v., men
om Lørdagen stod det paa Øllebrød og Pandekager.
Naar et Barn fødtes, skulde der lægges Vættelys i Vuggen
mod Troldene. Naar Mælketænderne fældedes, blev de kastet
ind under Sengen til Musene. Idet de kastedes, skulde der
siges: »Her har Du en Guldtand, giv mig en Bentand i Stedet!«
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saa fik man gode, stærke Tænder. Det havde Skrædderen ogsaa
gjort og havde haft gode Tænder.
Naar det blev St. Hans Aften, skulde Børnene, dengang For
ældrene dyrkede Hør, ud med Ris og sætte dem i Markens
Hjørner. Det skulde gøres, for at Heksene ikke skulde komme
saa nær til Hørren, at de red den ned.
Naar Kreaturerne skulde ud om Foraaret, lagdes der en Saks
over Døren og en anden paa Dørtrinet. Nogle Dage efter blev
Kreaturerne lungeslaaet (aareladt).
Hans Moder blev ligeledes aareladt, naar hun havde Hoved
pine, det gjorde Bertel Træskomand i Fodslette, og det
kostede 12 Sk.
I sin Barndom fik Niels Gulsot og var saa søvnig, at han
faldt i Søvn, naar han skulde ud at vogte Gæssene. Forældrene
fik ham derfor hen til Maren Snedkers —som boede, hvor
nu Kr. Larsens bor — hun »skar Pinde« af fem Slags Træ1),
Barken heraf blev sat i Brødkrummer, som han spiste, og sam
tidig fik han noget, han skulde bære i en Pose paa Brystet;
14 Dage efter var han rask.
Senere fik han 3 Dages Feberen; efter gammelt Raad gav
hans Moder ham 60 Draaber Kamfer paa et Stykke Sukker.
Senere igen fik han Maveklemmelse; for den kurerede Mode
ren med Held ved The af Bukkeblade.
Som Dreng hentede han til Tider Avisen i Skoletiden fra
Rudkøbing; Lærer Henriksen og Mogens Skytte, der
var Skytte paa Hjort holm, holdt den sammen, og man sagde
derfor om den sidste: »Mogens Skytte er en klog Mand, han
holder Avis«.
Brændevinsapparaterne for Egnen derude gemtes i et Hul,
der var gravet ind i den søndre Side af en Mose, der nu er
fyldt til. Den laa i den Parcel af »Smaamarkerne« — Udlod
der, der hørte til Gaardene i Oure — som hørte til Niels
Nielsens Gaard. (Gaarden ejes nu af Chr. Rasmussen).
Degnen i Fodslette hed dengang Henriksen. Senere
blev han mere og mere gigtsvag og havde Hjælpelærer; saadanne havde han dog ogsaa før den Tid, da han ikke interes
serede sig for Skolen; men at gaa med Bøsse, hænge Doner op
i Degneskoven, pode Træer, passe Bier og dyrke Hør var hans
2) Sml. Hanne Christoffersen: Skære Pinde for Modsot. FHj. 1131.
H. C. F.
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Fornøjelse. Det sidste gav ham dog Underskud. En af Hjælpe
lærerne hed Møller; han var saa drikfældig, at han havde
Brændevinsflasken henne i Skabet i Skolestuen og snapsede,
mens Børnene saa paa det. Han var ellers en dygtig Lærer og
begavet Mand.
Bønderne var nødt til at have et Spand Heste og en Karl
mere, end der behøvedes til Gaardens Drift, begrundet paa
Hoveriet til Hjort holm.
SENERE ERINDRINGER.

Træk, der blev meddelt ham, da han senere hen lærte
Skrædderiet, af hans Mester, Hans Gotfred sen paa Øster
sko v.
En Dag, da Pastor Brand t, der var barnefødt i Sognet og
døde 1829, gik gennem Østerskov, lod han den Bemærkning
falde til P. Christiansen, som boede, hvor den gamle Skor
stensfejer nu bor: »I Nat kan I deem godt brænde, for Politiet
er andre Steder henne«. I Tillid hertil blev der taget fat paa
Fabrikationen af Brændevin; men bedst som de var ved det,
meldtes der: »Politiet er her«. De lod saa Masken løbe ud, fik
alle Lys slukt, Lygten væk og Apparaterne ført til Skjulestedet.
Politiet vilde imidlertid have Sagen undersøgt, og da der ingen
Lygte var at finde i det Hus, tyede de hen til Nabohuset, hvor
de fik fat i en Blærelygte. Med den undersøgte de det mis
tænkte Hus, men fandt intet fældende, og Manden aflagde Ed
paa, at han ikke havde brændt Brændevin.
Folkene derude mente bagefter, at det var Præsten selv, der
havde henledet Opmærksomheden paa dem, og syntes, at det
var mere drenget gjort, end det passede sig for en Mand i
hans Alder.
I sin Tid havde Gotfredsen arbejdet i Kinderballe.
Han havde opdaget, at de der i Gaarden havde Cyprianus, og
at den laa i Skrinslægen (-lædiken) i Kisten oppe i Smykke
stuen. En Dag, da alle Husets Beboere var paa Markarbejde,
listede han sig i Middagshvilens Tid op, faar fat i Bogen og
løber hen til Snedkerens Søn i N ør bal le, der saa skulde tage
en nøjagtig Afskrift af visse Stykker til ham. Senere hen vilde
Gotfredsen igen hente Bogen og faa den lagt paa sin Plads,
uden at man mærkede noget. Men det gik anderledes. Noget
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efter, at han var kommet tilbage fra Nørballe, blev det Regn
vejr, og Gaardens Folk kom derfor hjem. Næppe var Konen
kommet ind, før hun fik en Anelse om, at der var noget, der
var, som det ikke skulde være, og at det var Cyprianus, det
var galt med. Ved at se Kisten efter fik hun hurtig sin Anelse
stadfæstet, og Skrædderen maatte hurtigst muligt afsted efter
Bogen, da der ellers vilde ske en Ulykke. Snedkerens Søn havde
dog faaet en Del skrevet af; den Afskrift tog Gotfredsen med
til Østerskov, hvor Niels Jørgensen senere hen fik Lov
at se den.
Da det en Tid efter svandt ganske øjensynligt i Golf red
se ns Brændebunke, fik han Lyst til at prøve Gyprianus’ Baad
derimod. Han trak Cirklen om Brændestakken og udførte det an
det, der skulde foretages, og gik saa ind for at sove. Men han fik
ingen Søvn; thi efter Bogen skulde han op og ud lige ved Sol
opgang for al kunne fange Tyven, og sæt han sov over sig!
Altsaa tilbragte han en søvnløs Nat, men da han ved Solopgang
drejede om Hjørnet paa Huset, stod virkelig han, som han
mistænkte, lige op ad Stakken med Favnen fuld af Brænde,
men uden at kunne koipme bort.

AF FANGEL-SKAFFERENS LOMMEBOG
VED H. C.

Frydendahl

var Stil over mange af de gamle Skaffere. Det var med
en egen Værdighed, de læste for Borde. De havde i Aarenes
Løb opnaaet stor Færdighed i at fremsige deres Skaffertaler og
Bordbønner. Hver Egn havde sine, og hver Skaffer havde sin Form.
Der har tidligere i Fynsk Hjemstavn været meddelt Skaffer
taler fra M arslev (VI 43ff.) og Espe (VII 192). I det følgende
skal meddeles et Par fra Fangel. De findes i en lille Lomme
bog, der nu tilhører Uddeler M. Andersen i Nørre -Ly ndels e,
og som Lærer M. Mortensen i Nørre Lyndelsei 1934 skaf
fede mig til Laan.
Den lille Bog er ret velbevaret. Den er forsynet med et langt
til Bindet fastsyet Bændel til at omvikle den med, før den stik
kes i Lommen. Foran i den staar: »Denne Bog Tilhører mig
Undercoporal Morten Rasmussen Fangel d. 8de Februar 1850«.
Bag i Bogen har Ejeren ligeledes skrevet sit Navn med Tilføjelse
af »13. Bataljon 4 Comp No. 32«, og for yderligere at faslslaa
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sin Ejendomsret med al ønskelig Tydelighed har han endda til
føjet: »dette er skriven af mi d. 9de Februar skulle den blive borte
fra mi saa er jeg eier som har skrivet mit Navn her i denne Bog«.
Bogens første 17 Sider er fyldt med knappe Dagbogsopteg
nelser fra Treaarskrigen, som Morten Rasmussen har del
taget i. Desuden findes der i Bogen et Par Sange fra Krigstiden.
Efter Krigen er Morten Rasmussen bleven Høker i Fangel,
og her maa han desuden have givet sig af med at være Skaffer
ved Gilder. Han har da haft Brug for Skaffertaler og Bordbøn
ner og har saa skrevet et Par af bag i sin Lommebog. Efter den
første, »Bord Læsning ved Begravelse«, har han tilføjet: »skrivet
af mig Morten Rasmussen Hykker i Fangel d. 25de Sebtember
1853«, og efter det første Sæt »Skaffer Riim. Ved Bryllup«:
»skrivet d. 3di October 1853 Kl 9 Aften«. Efter det sidste slutter
han med: »skrivet af mig Morten Rasmussen, Fangel d. 16 No
vember 1855«.
Alle Skafferlalerne er skrevet tydeligere og med en adskilligt
bedre Retskrivning end Dagbogsoptegnelserne og Soldatersangene.
De er sandsynligvis skrevet af, næppe nedskrevet efter mundtlig
Tilsigelse eller efter Hukommelse. De gengives her i alt væsent
ligt med Bogens Retskrivning.
BORD LÆSNING VED BEGRAVELSE

Psalmen 583, 3 Værs.

Vor salig afdøde Ægtefælle D. D. lader Eder alle paa det
kjerligste takke for den Ære og Tjenneste, som I haver beviist
D. D. idag, i det I haver mødt her i Huset og ledsaget D. D. til
sit Hvilested nemmelig Graven, og tillige hørt paa D. D. christelige Ligprædiken i Guds Huus og siden fulgt med her tilbage
og taget dette Maaltid Mad til Takke.
Nu bedes I alle at være tilfredse med hvad som i Dag er
fremsat for Eder til Vedercjvægelse ved denne Leilighed, og om
I vil tillige møde her i Morgen igjen omtrent ved Middagstide
for endnu engang al nyde et Maaltid Mad til Erindring om den
salig Afdøde.
Men gode Venner, førend vi forlader dette vort Bord, hvor
vi alle have forsynet os saa vel med Herrens Gaver, da ville
vi alle af Hjertet ønske og bede, at Gud vil skjenke D. D., som
nu er tilbage, Helbred og Sundhed, og at alt godt maa være dem
til Deel, og at D. D. engang, naar deres Tid her er forsvunden,
maa mødes med sine i Guds salige Himmel.

Med disse fromme Ønsker ville vi ende vors Dags Maaltid
takkende Gud og dernæst dem af Huset.
Velbekomme dem allesammen.
SKAFFER RIIM
VED B

Y LLU P

Iste Dag.
De kjære Gjæster een og hver, Med alt, hvad dem tilhører.
For dette Steds ærværdig Præst
Som her i Dag forsamlet er
Og Degnen med til hver en Gjæst
Til dette Bryllupsgilde,
Samt Brud og Brudgom begge
Af Brudehusets Folk ved mig
Ærbødigst, skyldigsi, hjertelig
Jeg nu for deres Offer, de
I Kjerken haver ladet see,
Betakkes, for de vilde:
Vil herved Tak aflægge.
Først Brudeparret følge frem
Til Herrens Huus og der med Men findes nogen heriblandt,
dem
Som sig i Kjerken ei indfandt,
Oprigtig bedet haver,
Men findes dog til Gilde,
Dernæst fordi de taget har
Ham faa vi vel af Kjerlighed
Tiltakke med, hvad man frembar For denne Gang undskylde med,
Af Herrens gode Gaver.
At han vel kom forsiide.
Nu bedes alle, at de vill
Til Slutning for vort Brudepar,
Fornøie sig med Dands og Spil Som sig i Dag forenet har,
Og blive her tilstede,
Et Ønske vi opsende:
Saa længe som de har Behag; Gid Vuggen maae
Ja og i Morgen som i Dag
For Sengen staae,
Hver søge vil sit Sæde.
Før Aaret gaaer tilende!
Saa kan de vente sig igjen
Det ønskes nu af hver en Gjesl,
Det samme Skjæl af hver en Ven, Som sidder her tilsammen.
Som dette Huus paarører,
Det samme ønsker og vor Præst,
Ja og til anden Tjenneste
Og Degnen siger Amen.
Vil lade sig velvillig see
2den Dag.
Med Velbehag i Vennelag
Naar Klokken er ni (nu hører I!)
Vi sadde her saa glade
Saa skal jeg Eder bede,
Og spiste Mad af fulde Fad,
At een og hver vil atter her
Saa længe som vi gade.
Optage Plads og Sæde.
Nu Verten taer i sil Forvar
Saa vil derfor vort Brudepar
Det, som vi ej forfærde,
Sig højt forpligtet mene
At han igjen kan hver en Ven Til villigen enhver igjen
Imorgen dog beværte.
Ved Leilighed at tjene.
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Ved sidste Gildelag.

Med største Velbehag og Glæde
Saa Verten Gjæsterne tilstæde
Ved Bordet atter her idag.
Hvis nogen Maden har forgjættet
Og ej sig selv til Nødtørft mættet,
Saa bliver det hans egen Sag.

Til i Morgen tør jeg Ingen bede,
Thi saa fik jeg jo Værtens Vrede,
Om det ej skulde være saa.
Thi vil det Raad jeg Eder give,
At I imorgen hjemme blive,
Naar I ei anden Orden faae.

[ved bryllup]
Første Dag.

Da Ægtestanden er et af de vigtigste Skrit, som Mennesket skri
der til her i Verden, kan vi ikke undlade Brudeparret at over
drage vorres Bønner for dem til Herren, at deres Ægteskab maae
christelig begjønde lykkelig fremdrage og ved Guds Bistand saligen endes.

O, gode Gud og Fader kjære,
som selv har stiftet Ægtestand,
lad dette Par forbunden være
med Kjærlighedens rette Baand
Og lad den søde Venskabs Fred
i bæges Hjerter have Sted.

Vær med dem udi MedgangsDage,
staa dem og udi Modgang bi,
i alt, hvad de sig foretage,
o, Gud, vær med dem derudi.
Og er du deres Midlermand,
o, salig er deres zEgtestand.

Lad deres Hjerter sammen flyde
til dig, du blodig Sonders Ven,
som lod dit Blod for dem udg jyde
og villig gik i Døden hen.
O led dem, før dem, drag dem
saa,
din Smertes Løn de blive maa.

O, Brudepar, som nu har givet
hverandre Troskabs høire
Haand,
I er idag indviet blevet
og bundet med et Ægte Baand.
O, lever nu ret enige
I Samfund med vor Frelsere.

Anden Dag.

Vi ønsker Eder Lykke,
elskværdig Brudepar,
i alle Eders Dage,
som I at leve har.
Gud derfor raader ene.
I hannem bede maa,
han Eder vil forlene,
I Held og Lykke faar.

Ja denne Stand er vigtig
for Eder bægge to.
I lovet har oprigtig
at vær hverandre tro.
Gid I det Løfte holder,
al Eders Levetid.
Lad ingenting forvolde
imellem Eder Strid.
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AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

t Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

LUNDE SOGN

Her i Sognet har man en ikke ubetydelig Mængde Sagn fra
den svenske Invasion. Saaledes fortælles her, at mange den Tid
brugte at grave sig forborgne Aflukker i Afkroge ved at sætte
Skillerumsvæg uden Dør eller Indgang, og gik man da ned i
disse Aflukker fra Loftet af, og her sad ofte tiere Personer sam
lede hos hinanden, men omkom ogsaa ofte af Mangel (Ringe).
En Kone i et Præstegaarden tilhørende Hus tæt ved Kirkegaarden og lige overfor Degnens laa just i Barselseng, da Fjenderne
kom til Sognet. Nogle svenske Personer trængte sig ind i Huset,
tog alle Dynerne, hvorpaa Konen og Barnet laa, skar dem op
og udrystede Fjerene, men fyldte derimod Vaarene med en Bægt
nybagt Brød, som de forefandt i Huset, og forsvandt derpaa
baade med Brød og med Dyner. Gaardmand Søren Rasmus
sen i Fremmelev var ved Fjendens Ankomst et Barn og
havde 10 Søskende, hvoraf det yngste kun var 7a Aar gammel.
Soldaterne dræbte begge hans Forældre, men Børnene lod de
leve, ja gav dem endogsaa Føden, hvilket den Tid vilde sige
meget, da Brødet ikke alene var sjælden, men Føden overhove
det den Tid saa sparsom, at Husbonderne der i Byen uddelte
Maden til deres Folk i meget knappe Portioner, og at Tyendet
desuagtet hellere end gerne vilde tjene for den blotte Føde.
Gaardmand Peder Jespersen af samme By, som beboede en
meget stor Gaard og som de svenske havde mistænkt for at have
Formue, flygtede ved deres Ankomst bort, og holdt sig nogen
Tid skjult i nogle Buske paa Marken. En kold Vinternat nødte
ham imidlertid til at søge hjem i sin Seng. Men de svenske
Soldater opdagede ham og pinte ham nu paa allehaande Maader,
endogsaa ved at tile mellem Fingrene med en skarp Fil for saa
ledes at faa ham til at opdage, hvor han havde sine Penge. Dog
fandt han til sidst en heldig Lejlighed til at undslippe deres
Hænder og igjen at flygte bort. I en enligt liggende Gaard
uden for Fremmelev, som endnu kaldes Frem melevgaarden, laa en svensk Officer indkvarteret, som havde vist sis
skaansom mod Beboerne og lovet at beskytte dem mod sine
Landsmænds Vold. Byens Beboere havde derfor ogsaa samlet
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en Del af deres bedste Ejendom, bragt det ind til bemældte
Gaard og indmuret det i en Gavl af samme. Men da de fjendt
lige Soldater fik dette opdaget, brød de Muren ned for at rane
Skatten. En Del af Beboerne, som ilede til for at forsvare deres
Ejendom, blev dræbte tillige med den svenske Officer, der vilde
beskytte Gaardens Beboere mod sine Landsmænds Vold og saaledes satte sit Liv til for at redde sin Ære eller holde sit Ord
(Pastor Ibsen). I Fre m m ele vgaa rd en, hvor nu Ditlev
Madsen boer (maaske den samme som før omtalte) kom 6 å 7
Svenskere ind for at plyndre, men en dansk Karl i Gaarden
skød ind paa dem fra en Gavl, hvor han havde skjult sig, med
en gammel svær Muskedonner, der var ladet med Hagl, og trat
dernæst saa godt, at ikke en eneste af dem undgik Skuddet
(Ringe). Endelig er det ogsaa om samme Gaard det fortælles, at
to efter Slaget ved Nyborg tilbageblevne Svenskere, der blev
dræbte i en Hotteseng (som var en Slags muret Alkove), da der
ved Klokkeringning overalt gaves til Kjende, at nu skulde alle
tilbageblevne Svenskere dræbes paa Stedet, hvor man fandt dem
(Ringe). I Lunde By selv tog de Svenske en Gaard i Besid
delse, og de danske Beboere gjorde Arbejdet for dem som Tje
nestefolk. Da der nu kom Marschordre til de Svenske, at de
skulde rykke op mod Nyborg, bad de de forrige Beboere
at passe vel paa alting, til de kom tilbage igjen, saa vilde de
være gode ved dem igjen. Men nogle Dage efter Slaget kom den
svenske Kone listende og hentede tilsyneladende blot nogle Pjal
ter (hvori hun formodentlig indsvøbte sine Penge), luskede bort
igjen og lod sig ikke mere forstaa med at ville være god imod
dem, ti formodentlig var hendes Mand enten fangen eller død i
Slaget, og hun selv paa Flugten (Kirkesanger Grønvald).
I den Gaard i Fremmelev, som nu Jeppe beboer, skulde en
Gang en halvtaabelig grave et Hul inde i et af Husene for der
at nedgrave et af Sygdom dødt Bæst (i den Tanke derved at
hindre videre Uheld), men fandt ved denne Lejlighed en bety
delig Del Penge, som mentes at være nedsatte i Svenskefejden,
og herved kom Folkene i Gaarden til stor Rigdom, ligesom der
endnu skal herske megen Velstand i samme (Ringe). I det Hus
i Tostrup, hvor Smeden nu boer, skal være bleven en Sven
sker ved Navn Mogens tilbage, som var saa ond mod sin Kone,
at hun hængte sig i en Skorsten i Lunde (Ringe). En anden
tilbagebleven Svensker i samme By maa derimod være fra se-
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nere Tider, da Kammerjunker Fineckes Moder paa Dallund
siges at have understøttet ham i hans Fattigdom (Ringe). En
Husmand i Bel ringe ved Navn Niels Eriksen skal endelig
ogsaa nedstamme fra en med de Svenske her til Landet ind
kommen Tysker, og i hans Hus opbevares endnu en af denne
Tysker indført Geværkugle af en klar Masse som Glas eller Rav
(Ringe). Hvad om Tyskeren havde været Katolik, og den saakaldte Geværkugle var en Kugle af hans Rosenkrands.
LUMBY SOGN

En gammel Ungkarl, der var Byens Hyrde, skal i den Tid
have boet i et Hus i Nærheden af Lumby. Naar nu de sven
ske Officerer kom ridende og vilde ud paa Sletten, spurgte de
om Vej hos Hyrden. Denne viste dem da forskjellige Veje, og som
de saa til Siden efter den Vej, han viste dem, fik de et Slag af
Hyrden, der strakte dem livløs til Jorden. Derpaa bandt han
dem til Hesten og slæbte dem i en Hast ind i en Ellemose, som
var tæt ved Hyrdehuset. Der afklædte han dem og grov dem i
Jorden, red saa ved Nattetid med Hesten 2 å 3 Mil bort og slog
den der først løs, for at ingen skulde tænke, at Ejeren var ble
ven myrdet ved Lumby. Da nu de Svenske var bleven slagen
paa Hjulby Hede ved Nyborg, henvendte den gamle Hyrde
sig til en fattig Smed i Lumby, hvor han begjærede sit Op
hold, imod at Smeden efter hans Død skulde faa 2 Skjæpper
fulde af Sølvpenge, som han havde staaende i en gammel Kiste.
Smeden indgik Vilkaaret, og da Hyrden var død, giftede Smeden
sine 2 Døtre bort, hver med en Skjæppe Penge i Medgift, den
ene til en Gaardmand, og den anden til en Skipper ved Navn
Jens Lollænder. Men begge Svigersønnerne satte paa faa
Aar Pengene overstyr og geraadede siden i den yderste Armod.
(Meddelt af Skibskaptain Brylle i Stige.)
6 å 8 svenske Dragoner kom paa et Togt igjennem Stige,
som den Tid bestod af 4 å 5 Gaarde og nogle Huse, til den Gaard,
hvor nu Grete H. Lukkassen boer. Datteren, som de havde
faaet Øje paa, løb til Moderen, at hun skulde frelse hende, og
denne lod hende derfor krybe op i Skorstenen og skød et Træspjeld for, hvorpaa hun kunde staa. Dragonerne søgte overalt
efter, men da de ikke kunde finde hende, vilde de tvinge Mo
deren til at skaffe hende frem. Konen fandt imidlertid Lej
lighed til at undløbe gjennem Porten, som var lige overfor nu-
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værende Skole, men en Dragon løb efter hende og skød hende
gjennem Skuldrene, saa hun faldt død ned en Snes Skridt fra
Porten. Dagen efter gik Naboerne til Gaarden, og da Pigen hørte
dem komme, gav hun sig til Kjende og blev saaledes lykkelig
frelst. (Meddelt af nærværende Kone i Gaarden, som nedstam
mer fra den dræbte, til Skibskaptain B ry Ile.)
Der'boer endnu i Stige en Niels Fisker eller Fiske
handler, som ogsaa er en Afkom af en her i Landet tilbage
bleven Svensker, om hvem der fortælles, at han undgik Forføl
gelsen ved at skjule sig under et Kar. (Maler Rin g ej
En svensk Soldat, Jonas, blev her tilbage og giftede en Pige,
Ane, samt boede flere Aar i An der up. (Liitken, Lumby.)
Paa den Plet Jord ved Byens Gadekjær stod en Gang i Kri
gens Tid nogle Svenske, og hos dem stod et dansk Fruentim
mer, der levede i fortrolig Omgang med dem. Hun havde for
klædt sig for ikke at blive kjendt, og sagde ogsaa i den Hen
seende med fordrejet Stemme blandt andet: »Gid vi dog var i
vort eget Land igjen.« Denne Sentens faldt en af Byens Be
boere, som stod derhos og ret godt kjendte hende, vel haardt i
Øre, og han sagde derfor i sin Troskyldighed: »Du er jo i dit
eget Land, Karen!« en Bemærkning, der bekom ham saa ilde,
at hendes Galan jog den stakkels næsvise Bonde en Kugle gjen
nem Hovedet. (Om denne Karen se for Resten mere ved Korup.) Derimod kom en Svensker en anden Gang ud til en Mand
der i Byen og begyndte at skjælde ham ud, men da Manden
saa, at de var ene to, hug han ham i Hovedet med sin Plov
stav, saa han styrtede død til Jorden, stak derpaa Liget til en
Side, lod som ingen Ting var passeret, og uagtet ingen i lang
Tid kunde begribe, hvor den Svenske var bleven af, blev dog
Drabsmanden uopdaget. (Meddelt af Kirkesanger Grønvald.)
LUMBY OG ALLESE SOGNE

Der fortælles, at de Svenske vest for Byen skulde have opslaaet en Lejr ved det saakaldle Korsekjær. En Høj skulde
de ogsaa have opført paa Allesø Mark hen imod Broby til,
hvilken de skulde have brugt til derpaa at oprette et Vartegn,
hvorfor Stedet ogsaa endnu kaldes Bavn høj. Ogsaa havde de
en lignende Forhøjning paa Lumby Mark. (Meddelt af Pastor
G u d m e.)
(Fortsættes.)
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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 Forfatter Carl C. Christensen, København, Avis- og Tids
skriftartikler om Rasmus Rask. Fra Tegner Aage Jørgensen, Køben
havn, gamle Billeder af topografisk Interesse. Fra Dr. phil. F. Ohrt, Kø
benhavn, tysk Folklore. Fra Forfatterinde Christine Reimer, Odense,
gamle Blade. Fra Museumsinspektør Kai Uldal 1, København, gamle
fynske Smaaskrifter af historisk Interesse.
For dette bringer jeg min bedste Tak.
H. C. F.
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Den fredede Bjærghøj paa Munke Søndermark.

OLDTIDSMINDER OG JORDFUNDNE SKATTE
PAA AVERNAKØ OG KORSHAVN
'

af

H. C. Frydendahl

prisværdige Troskab over for det fra Fædrene
nedarvede har desværre ikke altid været vaagen over for de
jordfaste Oldtidsminder. Det er gaaet her som de fleste andre
Steder: flere af dem er i Tidens Løb blevet ødelagt eller helt
bortryddet.
Lidt nord for A ver nakke, paa Matr. Nr. 5, tæt ude ved
Havet, har der ligget en Dysse. I 1878 var der kun en sprængt
Sten tilbage, antagelig Overliggeren, »Bjergestenen kaldet,
»hvorunder der i gamle Dage var Bjergfolk.«c1) Denne Oldtids
grav er nu helt fjernet; men ældre Folk husker endnu Bjærgs ten en og Sagnet om dens Bjærgmand.
Fra Avernakke Søndermark nævner Pastor Knudsen
»»Steenhøien«, en borttaget Kæmpehøi« (C. K. I 10). Der
er Gravfreden altsaa ogsaa brudt.
Paa Byens Vestermark, Matr. Nr. 9, findes »» S t e n h ø i e n «,
en Kæmpehøi« (C. K. I 9). Men den Tilstand, den forefandtes i
vernakøboernes

A

9 N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle
med tilliggende Sogne og Øer, 1878, S. 413.
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i 1933, vidnede ikke om Ærbødighed over for en hedengangen
Stormandsslægts ærværdige og storslaaede Gravmæle. Kun selve
Dyssekammeret var skaanet, og det var endda gaaet utilladeligt
nær ved Markens Dyrkning. Sankesten fra Marken var kastet i
Hob op mod Bærestenene og ind i Kammeret. Umiddelbart ved
Gravkammerets ene Side var rejst en Antennemast, og en Bar-

Fra Andersen og Elling: Fyn.

Olaf Andersen fol. 1924.

Den sidste opretstaaende af Høje Stene.
I Baggrunden Drejet og Avernakø.

dun til denne var fastgjort ved Kammerets anden Side. Knapt
saa skæmmende var en Benvedbusk og en — Fredningssten.
Fra Munke Søndermark nævnes o. 1882 »» B j e r gh ø i e n
en Kæmpehøi« og »»store og lille Steen hø i« ere 2 Kæmpehøie«
(C. K. I 14). Der synes altsaa at have været tre Kæmpehøje paa
Munke Søndermark. Den bedst bevarede Bjærg høj1) ligger
paa en stortskaaren Klint, tæt ved Klintens bratte Skrænt. Den
er fredet. Dens noget sammensunkne Dyssekammer laa i 1933
godt gemt mellem Slaaentorn og Hyldebuske, der gjorde Adgan
gen besværlig.
Tæt østen for fandtes en Langdysse. Her manglede Over
liggeren til det bedst bevarede Gravkammer. Et andet Kammer
9 Benævnelsen Bjærg høj bruges nu om alle de tre bevarede
Oldtidsgrave paa Avernakø.
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var endnu mere mishandlet. Højen var delvis bevokset med
Buske. Denne Dysse er desværre ikke fredet. En Mand fortalte
mig: »Da Thomas Falks Gaard i Munke blev bygget i 1860erne, tog de mange af de vældig store Stene i Bjærghøjen paa
Marken. De sidder nu som Grundsten under Stuehuset. De
fandt et Skelet i hvidt Strandsand i Højen « Og efter hvad en

Rester af Høje Stene.

H. C. F. tot. 1933.

anden fortalte, er der endnu for faa Aar siden blevet rodet i
Dyssen, vistnok af et Par Drenge, og der blev fundet »nogle
Kindtænder og en Pandeskal«.
Men hvor er nu Munke Søndermarks tredie Kæmpehøj?
Fra Korshavns Mark »Lykken« eller »Lukken« nævnes
» Steenhøiene« (C. K. I 17). Mon de er til endnu? Jeg naaede
ikke at faa dem eftersøgt.
Derimod opsøgte jeg Høje Stene, eller rettere: Stedet, hvor
de havde været. Nu laa der kun et Par mishandlede Blokke med
brutalt raa Sprængningsflader. Og af den af N. Rasmussen
Søkilde1) nævnte »liden Høj«, »en af Strandsten sammensat lille
Høj«, saa jeg intet Spor. Man kan ikke lade være at tænke:
Vandalisme!
Jeg besøgte Manden, der — for Betaling — havde »skudt«
Stenene, Hsmd. og Væver Anders Falk, født paa Korshavn
0 Anf. St. S. 414 og 420.
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1851. Han boede i et afsides liggende Hus ud mod Østerstranden.
Han modtog mig med samme Gæstfrihed, som blev mig til Del
næsten alle Vegne paa Øen, og fortalte mig beredvilligt en Mængde
interessante Ting. Om Høje Stene fortalte han: »De blev taget
for hen ved en halv Snes Aar siden. Korshavns Beboere be
stemte, at de skulde bruges til at udbygge Drejet med. Manden,

H. C. F. fot. 1933.

Afsprængt Stykke af de ødelagte Høje Stene.

Lo rens Peter Jensen, var !godt fornøjet med at slippe af
med dem. Han tog selv de sidste, da Folk blev kede af at køre
Stenene ud. De kunde nemlig ikke enes om det til sidst. Ste
nene er ganske vist sunket helt ned og blevet begravet; men de
holder alligevel paa det, saa Drejet er blevet rettet, saa langt
Stenene er lagt ud, omtrent ud til Midten. Da de holdt op, tog
Lorens Peter selv Resten paa et Par nær, der ligger der endnu.
Han brugte dem til at udbygge sin Vold med ud mod Sønderstranden. Der sidder de i Volden.«
Hvor vilde dette Vikingeminde have staaet storslaaet paa denne
ensomme oldøde Tange, hvor Bølgerne slikker op paa Drejet,
og Maagerne skriger, og ellers: Ødets tavse Tale som for tusind
Aar siden. Nu ligger Stenene begravet i Drejets Sand. Og vi
lever i en Tid, da Beton ellers lovprises som ufejlbart Universal
middel !
Man kan ogsaa træffe dem paa Korshavn og Avernakø,
der beklager, hvad der her er sket. Gamle Anders Mikkel-
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sen Rasmussen i Aver nakke, der har Sans for og indgaaende Kendskab til sit Sogns Fortidsminder, udtrykte paa en en
kel og tiltalende Maade, hvad han følte over for dette, da han
i 1935 fortalte mig: »Lorens Peter er nu død for et Par Aar
siden. Jeg sagde flere Gange til ham: Hvor kunde du nænne at
ødelægge de Stene, naar de har staaet paa din Mark i saa

Nationalmuseet fot.

Nationalmuseets fem Guldskaale fra Munke.

mange Hundrede Aar, baade i din Faders og din Bedstefaders
Tid og meget længere tilbage. Hvor kunde du nænne det! Det
var en stor Sitam!«1)
Lige ovre paa den anden Side af Drejet, tæt ved Sylte
mose, var det, at de berømte Guldskaale blev fundet, det første
Fund af sin Art her i Landet. Herom fortælles: »Hans Lau
ridsen (i Munke) er formodentlig den Gaardmand, som Anno
1685 den 16. April fandt de bekjendte 6 Guldskaale paa Munke
Mark. Stykket, hvor de fandtes, kaldes endnu »Guldsk aal estykkerne« og laae i Gaardens nuværende Mark Sydøst ned for
Gaardens gamle Leie imellem Rørmosen og Korshavns Veien.
Herom fortælles endnu: »Manden paa denne Gaard gik og pløiede sin Ager mellem Rørmosen og Veien til Korshavn. Han
stødte da paa en mærkelig Gjenstand, som lignede en lille Metalskaal. Han spændte strax Hestene fra Ploven og red hjem,
uden at tale til Nogen derom, kom tilbage og gravede paa samme
J) Om Høje Stene se i øvrigt FHj. I 33 f. og II 20 f.
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Sled, hvor han da under en stor Steen fandt 5 andre Skaaler
af samme Slags. Seneie viste det sig, at de var af Guld, men
hvad han fik for sit Fund, vides ikke« (C. K. III 11). Øens Ejer,
Niels Krag til Egeskov, skænkede dem til Christian V.
Efter kgl. Befaling foræredes den ene i 1812 til den franske Mi
nister A1 q u i r. De andre fem findes nu i N a tion al m useet1).
Senere gjordes paa Korshavn et lignende Fund, om end
af ringere Værdi. Finderen var Gdmd. Niels Rasmussen.
Herom hedder det: »Ved Pløining fandt han Anno 1847x) paa
»G rydeagerbanke« en Malmgryde med et Tinkrus i. Denne
Bakke havde tidligere været overgroet med Tornekrat, som Huusmand Jens Klausen havde ryddet, uden at have fundet noget.
Men da Niels Rasmussen en Dag tog sig for at rundpløie
Bakken, formodentlig for bedre at jævne den, stødte Ploven paa
en Gang mod en haard Gjenstand, som han antag for en Steen.
Men uvilkaarlig saae han sig om og syntes, at den havde et
underligt Udseende, ved nøiere Eftersyn viste det sig at være en
Gryde. Der blev nu ikke pløiet mere den Dag; Gryden maatte
rigtig frem for Dagens Lys, og da han greb om Jernhanken i
Tinkruset for at hale det op, gik det itu. Hestene blev nu
spændte fra Ploven, og Tømmen fastgjort i den ene Hank paa
Gryden, som blev kastet op paa Nakken, og nu gik Turen hjemad
med Fangsten. Man havde vel ventet en Skat, men det viste sig,
at det ikke var andet end en smuk stor Metalgryde og et Tin
krus, som havde staaet inden i og var fuldt af Jord. ... Niels
Rasmussen meldte Sagen paa Hved holm og fremviste de
fundne Gjenstande. Greven beholdt Kruset, men overlod ham
Gryden paa den Betingelse, at han ikke maatte sælge den til
nogen anden. I saa Fald skulde han først tilbyde Greven [den]
. . . . Det var en meget smuk Gryde, vistnok fra det 15de eller
16de Aarhundrede. Af hvad Grund den er sat ned i Jorden,
vides ikke bestemt« (C. K. IV 71).
Ifølge N. Rasmussen Sø kilde er Gryden forsynet med
baade Hanke og Ben; den er 14l/g Tomme høj og vejer 26 Pd.
20 Kvint. Interessant er det, at Stedet »fra gammel Tid af har
!) Fundet er beskrevet i V. Boye: Oplysende Fortegnelse
over de Gjenstande i det Kongelige Museum for nordiske
Oldsager i Kjøbenhavn, som ere forarbejdede af eller
prydede med ædle Metaller, S. 35 f., hvor det oplyses, at der paa
Stedet skal have været en Gravhøj. 2) Andetsteds staar 1848 (G. K. I 21).
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baaret Navn af Grydeager«1). Der maa altsaa i sin Tid have
været en Overlevering om, hvad der her laa gemt.
Hsmd. Anders Falk, Korshavn, fortalte mig i 1933:
»Gryden findes i Gaarden endnu. Den staar nu i Stuen med en
Blomst i. Jeg har været med til at drikke Romøl af den til et
Ølgilde i Gaarden. Da stod den ellers paa Loftet.«

PRÆSTE HISTO RI ER
AF LÆRER A.JENSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER

ved

f Sophie Lørup f. Jensen

Hornsyld, der var Sognepræst for Assens og Kærum Menigheder i Aarene 1808 — 1821, var en meget dygtig
Præst og tillige, baade paa Prædikestolen og udenfor Kirken, en
frittalende Mand. Naar en eller anden faldt i Søvn under hans
Prædiken — hvilket kun skete en enkelt Gang, da han som an
ført var en fremragende Ordets Forkynder og derfor nok forstod
åt faa Folk til at høre godt efter — standsede han i sin Præ
diken og raabte ned til en eller anden af dem, der sad ved Siden
af den sovende: »Din Nabo sidder og sover, Jens Pedersen
(Hans Hansen, eller hvad han nu hed). Stød til ham, at han
kan vaagne; det sømmer sig ikke at sove i Guds Hus.«
Engang, da han en Onsdag efter endt Fasteprædiken i Kærum
Kirke gik og katekiserede med Ungdommen, der var traadt ud
paa Kirkegulvet til Overhøring, kom han ind paa Skabelses
historien og omtalte da ogsaa Jorden, der var »saa rund, saa
rund som . . . .« Men da han i Øjeblikket ikke kunde faa fat
paa en Sammenligning, hviskede »Holemanden«, Niels Simon
sen1) til den nærmeststaaende Karl: »som en Harve«. Pastor
Hornsyld, der hørte det, vendte sig datil Niels Simonsen
og sagde til ham: »Ja, jeg ved nok, Niels Hole mand, at du
astor

P

Anf. St. S. 415.
2) Niels Simonsen, f. 1773, d. 1857, havde Holegaarden i E bberup. Da Prins Frederik (senere Frederik VII) boede paa Frederiksgave, kom han meget hos Niels Simonsen, hvem han yn
dede paa Grund af hans Frisprog. Da Niels Simonsen kun havde en
hjemmelavet Tobakspibe, forærede Prinsen ham sin egen Pibe med
Navnetræk, som endnu findes i Dattersønnesønnens, Hans Lørup
Larsens Eje
Sophie Lørup.
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er frittalende, og det har jeg ikke noget imod, naar du er uden
for, men her i Kirken skal du holde din Mund.«
Nogle Studenter, deriblandt Hans Agerbek, der senere blev
Præst i Øster-Hæsinge og Forfatter til den bekendte Salme
»Uforsagt, vær paa Vagt«, tilbragte engang deres Høstferie i Garn
tofte Præstegaard, og da de havde hørt Pastor Hornsyld
omtale og hans ejendommelige Maade at prædike paa, gik de
en Søndag over til den nærliggende Kærum Kirke, hvor de, da
Gudstjenesten ved deres Ankomst var begyndt, stillede sig inden
for Kirkedøren. Pastor Hornsyld kom i sin Prædiken ind paa
et dogmatisk Spørgsmaal, hvis Udvikling laa over hans sædvan
lige Tilhøreres Fatteevne, hvad han vel vidste eller i alt Fald
fik en Følelse af. Han gjorde derfor en Pavse i sin Prædiken
og sagde: »Ja, mine Venner her i Menigheden, hvad jeg her har
forklaret for jer, ligger maaske over eders aandelige Synskreds,
men I, der staar nede ved Kirkedøren, her vendte han sig til
Studenterne, I forstaar nok min Mening, hvad jeg ikke takker
jer for, da jeg ved, at I er Studenter.«
Engang var der en Kone i Nord by, Kærum Sogn, der
holdt sin Kirkegang, og da Nord by den Gang kun udgjorde 1
Gildeslav, var alle Byens Koner med at følge hende i Kirke. En
Husmandskone, gift med Lars Bødker, frembar da ligesom de
øvrige Koner sit Offer, men tog fejl og gav Eneskillingen til
Præsten, og Degnen, Petersen i Ebberup, fik Toskillingen.
Delte fik Præsten1) Øje paa og satte da Maren Bødkers al
vorligt i Rette oppe for Alteret og foreholdt hende, at det var
en Haan at vise hendes Præst, naar hun ofrede mindre til ham
end til Degnen. Herover var Maren helt ulykkelig, og da hun
gik ned ad Kirkegulvet, gentog hun halvt højt: »Jeg tog saa
Gud fejl, jeg tog saa Gud fejl.« Skønt Folk havde Medlidenhed
med Maren, vakte hendes Udbrud alligevel en Del Moro.
Pastor Storch, der var Præst i Sønderby, var engang til
Julegilde hos Hans Vinter i Mosemarken. Det var en
streng Vinter med Frost og Sne, og Præsten bemærkede derfor
spøgende med Hensyn til Værtens Tilnavn: »Det er en bidende
Kulde, vi har, men det er jo ikke saa underligt, da vi er kom
men ind til Vinteren.« »Aa«, sagde den til Vittighed og Spøg
altid oplagte Hans Vinter, »Vinteren maa da ikke være saa
streng, siden Storken er her endnu.«
Jeg ved ikke, om det var Pastor Hornsyld.

S. Lørup.
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SLIBEVÆRKSSMEDEN OG LANGE MAREN
af

Anders Nielsen, Kildevæld

Barn har jeg tit hørt om en stor Kanon, som kaldtes
»lange Maren«. Om den hed det:

om

S

Lange Maren er mit Navn,
fire Mil kan jeg gør Gavn.

Om den »lange Maren« er der fortalt følgende sandfærdige
Historie:
For omkring 100 Aar siden boede der i det saakaldle Slibe
værk, som ligger i Skoven mellem Grønderup og BraheTrolleborg, en Smed1), som var en af sin Tids største Kunst
nere. Men han gik saa vidt i sine Opfindelser, at han lavede
falske Seddelpenge, og dem rejste han til København og fik
vekslet. Men han gik ind i een og samme Butik to Gange
og købte lidt Tøj, og da blev han anholdt og maalte vedgaa, at
han havde lavet de falske Seddelpenge. Men han kunde beedige,
at han havde ikke skrevet Navnene med sine egne Hænder, for
han havde skrevet dem ved at sætte Pennen imellem sine Tæer.
Han var en navnkundig Mand paa mange Omraader, og
især med at hærde Jern. Engang forskrev han en haard Fil fra
England, som han filede og polerede helt glat med en af sine
egne, som han selv havde lavet, og saa sendte han sin egen
over til England og bad om en, der var endnu haardere end
hans, og det fik han; men han kunde vedblive at dupere Eng
lænderne, saa den tredie Gang maatte de opgive og erklære ham
for deres Mester. Men derved blev Englænderne opmærksom
paa ham.
Da han nu sad i København som Fange, laa den om
talte »lange Maren«, en stor, lang, smuk Fæstningskanon, som
var blevet ubrugelig, da den under en af Københavns Belejrin
ger var blevet fornaglet, det vil sige, der var drevet en meget
haard Staalnagle i Fænghullet, som ingen igen kunde bore ud,
2) Om hain hedder det i N. R. Søk ild es Omtale af Slibe-og Ham
merværket (Gamle og nye Minder om Brahetrolieborg og
Omegn, S. 13 9): » . . . den bekjendte Mekaniker og Jernstøber Niels
H. Pedersen fra Langeland, som desværre brugte sin Konst til ogsaa at
lave Bankosedler, hvorover han 1838 korn i Sammenstød med Kjøben
havns Politi, blev straffet, men frigaves 1850 og søgte saa sin Lykke i
Avstralien«.
H. C. F.
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men det kunde Smed Petersen fra Slibe værket, og derved
fik han igen sin Frihed, men han skulde rømme Landet. Saa
købte Englænderne ham til at rejse over til Amerika, saadan
en Kunstner kunde de bruge.
Nu ligger »lange Maren« og pynter op blandt de andre gamle
Kanoner, for den er baade stor og smukt lavet, vel en 10 Alen
lang, og naar forhen Soldaterne skulde straffes, saa maatte »lange
Maren« agere Træhest, for der blev de sat op at ride med Vægt
ved Benene, som da Bønderne forhen red Træhest for Herskabet,
og saa hed det her med et lidt finere Navn, at de havde redet
»lange Maren«.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved

f Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

KROGSBØLLE SOGN

Adskillige Svenske blev ogsaa tilbage paa denne Egn, saaledes bosatte en Gustav fra Wå rmela nd, som før eller siden
var Skytte paa Harritslevgaard, sig i Baardesø. Da han
tog Afsked med sin Familie hjemme og vilde ride af Gaarden,
snublede hans Hest og sank i Knæ, hvilket han tog for et ondt
Forvarsel, og derfor atter vendte tilbage for at tage Afsked for
evig. Han kom heller aldrig mere tilbage. I det første Slag, han
bivaanede, blev han skudt i den ene Skulder og temmelig stærkt
strejfet i den anden, samt bekom en Kugle i Laaret, som blev
siddende og fulgte ham i Graven. Han bivaanede i alt 11 Slag,
men blev ikke saaret uden i det første, var ellers klog, ikke
alene paa Hestekur, men ogsaa paa Trolddom, Hegseri og Visen
igjen, hvilken Klogskab han havde af Bøger, han havde med
bragt fra Sverige (Ringe). Da imidlertid [?] angav ham for sin
Farfader, saa skjønnes det deraf, at han ikke var af Karl
Gustavs Hær, men af de senere ved Tø n ningen fangne
Svenskere, som blev fordelte omkring i Landet. En anden
Svensker bosatte sig i Tørresø og har efterladt sig det Minde,
at han var et godt og skikkeligt Menneske, en tredje i Baar
desø, som var Skomager af Profession, en fjerde undkom der
ved, at han opholdt sig i en ubeboet Gaard paa Ei nsid els
borg Gods, som af de Svenske var brugt til Vagtlokale, indtil
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Faren var ovre, og skal siden selv have faaet denne Gaard at
bebo (dito). Paa samme Gods skal ogsaa en af de Polske være
bleven tilbage. Han var kun lille af Vægst og kom siden til at
gaa paa Einsidelsborg som en Slags Tjener, blev ogsaa gift
med en Pige herfra Egnen, som Forældrene tvang til, skjøndt
med grædende Taarer, at tage ham. fordi han var rig. Ogsaa
var dette hende forud spaaet af en norsk Spaakvinde, der sagde
hende, at hun havde en Kjæreste, men den fik hun ikke, der
imod skulde hun faa en, der var hundrede og hundrede Mile
derfra, men ham skulde hun tvinges til med grædende Taarer.
De boede siden i det Hus i Tørresø, hvor nu Hans Larsen
boer. Et Afkom af dette Par, en Kone ved Navn Appellone, er
gift i Baardesø, men har intet ualmindeligt i sit Udseende
frem for andre Egnens Folk.
*

Hr. Gjøde Hansen til Ag ger næs, som var en formuende
Mand, havde nedgravet sine Penge i Haven, men skjult 30 Rdl.,
som han havde i Gjemme for Degnen, paa Loftet. Da Svenskerne,
som havde søgt og plyndret i Huset, ej fandt Præstens Penge,
og denne ikke vilde bekjende, hvor de var gjemte, holdt de ham
med blottede Fødder for en stærk Ild, børstede ham med stive
Børster under Foden og tvang ham derved til at aabenbare, at
de 30 Rdl. laa paa Loftet. Med disse lod de sig ogsaa den Dag
nøje, men lovede at komme igjen den næste. Præsten vilde ikke
oppebie deres Ankomst, men flygtede hen til en Bondekone i
Byen, der skjulte ham i Foderet, som hun rigeligt lagde for
Munden af Køerne. De Svenske kom rigtig og ledte ogsaa i dette
Hus efter ham, endogsaa i selve Stalden, men fandt ham ikke.
Da de var borte, iførte Konen ham sin Mands Klæder, og saaledes forklædt gik Præsten til Kjørup. Da han havde naaet
Vindebroen, tog han den lille Pikkehue og kastede den af Glæde
i Vejret. Baronen, som saa det, sendte Folk ud for at bortjage
den gale Mand, men da han gav sig til Kjende, modtog han
gjæstmild sin Præst, der nu blev hos ham og befriedes saaledes
fra Svenskens Efterstræbelser.
*

Einsidelsborg (den Tid kaldet Egebjerg), Agernæs
og Tørresø, som før Inddæmningen ved Stranden var adskilte
fra den øvrige Omegn, idet Fladstranden stod i Forbindelse med
den store Strand ved en temmelig betydelig Rende, var nogen-
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lunde fri for fjendtlig Behandling, og de, der kunde komme der
over, var sikre for de Svenske. Mange Mennesker med deres
Kreaturer tyede derfor andre Steder fra hen til disse Fristeder,
og her skal til sidst være sammenflokket en saadan Mængde af
Kreaturer paa den vidtløftige Agernæs Fælled, at de var nær
ved at omkomme af Hunger. I det hele taget var de Svenske
ikke saa slemme paa denne Egn, som andre Steder. Det maa
nok have hidrørt fra, at Ejeren af Baroniet, Podebusk, enten
stod i svensk Krigstjeneste, skjøndt ikke ansat ved Hæren i
Danmark, eller havde Godser saavel paa Rügen som i Skaane,
og han blev formodentlig af Svenskerne betragtet som Lands
mand. Derfor kom de Svenske vel farende paa fjendtlig Vis lige
til Smedien i Agernæs, men da Herren fra Gaarden selv kom
dem der i Møde, vendte de om. Denne Forskaanelse havde for
Ein sidelsborgs daværende Ejer en fordelagtig Indflydelse, ti
da han bekendtgjorde, at alle, som vilde give sig under ham,
skulde nyde Del i Sikkerheden, saa var der ogsaa mange, der
modtog dette Tilbud, og derved forøgedes hans Gods betydeligt.
I Tillid til sin Anseelse hos Svenskerne lod han derfor enten
sit Navn skrive eller efter et andet Sagn sit Vaaben male paa
alle Gaarde, der hørte ham til, og disse blev ogsaa nogenlunde
forskaanede. Der fortælles ogsaa, at da de Svenske gik i Land
ved Has mark over den saakaldte N ord en strand og Gabet,
bugnede Isen under dem, som de kom Landet nær, saa at
Hestene sank i Vand til Bugen, og blot ved at løsne et Kanon
skud kunde Isen have været sprængt, og Landgangen forhindret,
men at dette ikke skete, uagtet der var danske Krigsfolk til
Stede, beskyldtes den svensksindede Herre paa Einsidelsborg
at have bevirket hos de danske Officerer eller hos Anføreren
Bilde, hvorfor en dansk Soldat i Harme over sine Landsmænds
Uvirksomhed skal have udraabt: Bilde, du gjorde ildel og til
Straf for sin Dristighed være bleven skudt. Men hvorledes det
end forholder sig med Podebusks Forrædderi (at man ikke
dømte vel om ham, viser Sagnet om, at Fanden til sidst tog
ham), saa er det dog vist, at Egnen var ikke ganske fri for Plyn
dring. Ager næs Præstegaard blev saaledes straks udplyndret.
Skjøndt Præsten (Gøde Hansen, 1634—1676) havde gjemt sine
Penge i Taget, saa at de ikke fandt dem, havde Fjenden dog
faaet Nys om, at han havde nogle, og de greb ham derfor og
vilde ved Trusler og Vold nøde ham til at udlevere sit Mam
mon. Men da ogsaa dette var forgjæves, lukkede de ham indtil
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videre inde i et Kammer. Herfra fandt han Lejlighed til at und
slippe og forklædt i en laset Bondedragt, løb han til Kjørup, som
den Tid var befæstet ved Grave og Vindebro. Men som han
kom nær til Broen, saa han nogle Svenske i Afstand, og han
tog da sin Hue af og kastede Bold med den. Svenskerne ansaa
ham for fuld eller gal og lod ham gaa, men saa snart han kom
ind paa Gaarden og berettede, at Fjenden var i Nærheden, blev
Broen trukken op, og han var frelst. (Samme Begivenhed for
tælles iøvrigt i Følge et andet Sagn noget anderledes, men Hoved
sagen, Præstens Flugt og hans Frelse paa Kjørup, er den
samme). Saaledes ydede disse Herregaards Befæstninger dog Be
skyttelse imod omstrejfende Partier, om de end ikke kunde
modstaa regulære Tropper og større Magt. Anderledes gik det
derimod i de aabne Bøndergaarde. En Gaard i Tørre sø, hvor
nu Hans Pedersen boer, skal kun ved Konens List at lade
alt se ud, som om en Plyndring allerede var foregaaet, have
undgaaet en virkelig Plyndring. At Svenskerne gav sig god Ro,
sees deraf, at de i en Gaard i Ager næ s, hvor nu Hans Mar
tin Pedersens Hus ligger, toge til at pløje og saa. (I Vel
li nge i Nabosognet byggede de en Gaard, der siden kaldtes
Svenskegaarden, var kjendelig ved sin særegne Bygning og
først for faa Aar siden er bleven ombygget — Ole Pedersens
— og i Næraa By et Hus, der endnu staar). Manden ni aa for
modentlig være flyglet, da der fortælles, at en lille Pige var
bleven tilbage, hvem de intet ondt tilføjede, ja, den ene Svensker
forærede hende endog et Gimmerlam, hvilken Ædelmodighed
imidlertid hans Kammerat tog saa ilde op, at han huggede
Kjæven af ham. I Gundstrup tog de et Barn fra Moderen og
skød til Maals efter det, dog uden at ramme det. Fra en Gaard
ved Ager næs, som laa ved Møllen, bortførte de en Dreng og
bandt ham til Halen af en Hest, men han fandt dog Lejlighed
til at løbe fra dem og kom iført en svensk Uniform og endog
med en Sum Penge i Lommen tilbage tredje Nat efter Bortfø
relsen. I en Gaard i Gjøngstrup skal en Svensker have været
indkvarteret, som ikke blot stjal og røvede, men i alle Hense
ender var meget ond og derhos haard baade med Skud og Hug
og Stik. Dog fik de Danske i Gaarden ham slaaet ihjel med en
Bismer (Retfærdighedens Værktøj, som han altsaa ikke kunde
modstaa), men han gik siden skrækkelig igjen, især ved Høj
tiderne. Om det Had, der som naturligt fulgte Svenskerne, vidne
ogsaa flere Sagn. Da de maatte samles ved Nyborg, vendte en
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Duiisk i olkeinuseuni fol.

Gyndstrup-Gaarden, hvor en Svensker blev dræbt med en Bismer.
28/s 1928 sendte Evald Tang Kristensen mig et Billede af denne
Gaard med følgende Oplysning: »Der er den Mærkelighed ved dette, at
der i Stuen indenfor de 3 Vinduer til højre for Indgangsdøren har i
mangfoldige Aar været Tingslue. Jeg har været inde i Stuen, der er me
get stor. Indenfor den anden Dør er en gammel Ovn, hvori en Svensker
havde søgt Tilflugt, da disse Krigsfolk blev efterstræbte, og da han stak
Hovedet ud, stod Konen i Gaarden og slog Hovedet itu paa ham med
en gammel Træbismer. Jeg har set Ovnen og henviser forøvrigt til
Sagnet derom.« — Billede, Grundplan og udførlig Beskrivelse af Gaar
den findes i Architekt H. Zangenbergs Artikel i FHj. Juli 1928.
H. C. F.

Svensker fra Vejen tilbage til Baardesø, hvor han elskede en
Pige, men blev overfalden og dræbt i Pigens Arme af hendes
Paarørende. I en Eg i Agernæs Skov fandtes længe efter en
Svensker, som der havde maattet forstikke sig, men det kunde
dog endnu kjendes af hans Vaaben og af Levningerne af hans
Uniform, hvad Landsmand han var. Ogsaa en anden Svensk
skal, lorfulgt af en eller flere Polske, have skjult sig i en hul
Pil, hvor han omkom. Men naar Vedel-Simonsen i sine Op
tegnelser nævner, som Exempler paa, at flere af disse fremmede
blev tilbage i Sognet og blev taalte, en Gustav fra Wårmland, der nedsatte sig i Tørre sø, havde været med i 11 Slag
uden at være bleven saaret undtagen i det første, og skal have
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været meget klog ikke alene paa Hestekur, men ogsaa paa al
Slags Trolddom, og en Polak, Philip, der bosatte sig i Tør
resø, da maa disse, ligesom en Svensk ved Navn Lars W a tsteen, henføres til en sildigere Tid, da deres Slægtninge i ikke
fjern Grad endnu findes i Sognet, og deres Komme hertil maa
formodentlig være foranlediget ved det fremmede Herskab, der
den Gang ejede E i n s i ed e 1 s bo r g. I en Jordebog af 1661 over
Egebjerggaards Gods siges, at Husene var afbrændte, Skoven
(nemlig den østlige af de to ved Gaarden liggende Skove, ti den
vestlige hørte til Kjørup) nedhugget og opbrændt af Fjenderne,
som der havde haft deres Vagt, og at af de 19 Gaarde i Ager
næs de 7, og af de 15 i Tørresø de 8 var øde. Men enten
maa dette forklares som en Overdrivelse af Ejeren, hvorved han
mulig har villet afkræfte det for ham ugunstige Rygte om alt
for stor Skaansel af de Svenske, eller det maa betragtes som en
Følge af den i 1660 herskende Hungersnød, der vel saaledes
kunde have forøget den allerede af Fjenden gjorte Ødelæggelse.
Krogsbølle lib. dat., Pastor West.

Hans Martin Pedersens Hus er nu lagt under Einsiedelsborg. Ole Pedersens Gaard er nu bleven til et Hus,
der ejes af en Smed — en Søn af Ole Pedersen, Anders
Olesen, boer nu i Odense. Kjøbm. Anton Nielsens Anmærkning.
(Forisættes.)

GAMLE SANDSAGER
KLOG MAND I ASSENS KURERER SPRINGLAM HEST

Mens Bedstefaders Broder, Hans Hansen Boe, sammen
med Moderen, Maren Offersdatter, stod for Styret i Bo
ga ard en, Hel næs, hændte del, at de skulde til Brudevielse i
Dreslette. Hans Boe kørte en ung rød 3 Aars Hest som
fjærmer. Da Køretøjet befandt sig i en Hulvej, jeg husker ikke
hvor, blev den røde Hest kaad; det havde til Følge, at Hans
Boe, som var meget stærk, viljestærk næsten til Hensynsløshed
og meget hidsig, rejste sig i Vognen og slog Hesten ret ubarm
hjertigt, samtidig med at han raabte: »Så sku da Fa(nd)i rie dej,
dit Spøgelse!« Næppe var Ordene udtalt, før Hesten var spring
lam, og de maatte spænde Dyret fra Vognen. Hvordan Rejsen
ellers forløb, hørte jeg aldrig fortælle, men den røde Hest stod

96
hjemme i Bogaarden paa 3 Ben; det blev almindelig tioet,
at Fanden havde taget Hans Boe paa Ordet.
Omsider søgte Hans Boe Raad hos en klog Mand i Assens.
Denne betingede sig, at Hesten skulde gaa fra Bogaarden til
Assens, Vandringen skulde paabegyndes bestemt Dag og Klokke
slet, og Maalet skulde naas samme Dag inden Kl. 12 Middag.
Det blev Bedstefar, Anders Hansen Boe, som maatte trække
afsted med den røde Hest, og tavs skulde han være paa hele
Turen. Han naaede det opgivne Sted i rette Tid. Den kloge Mand
lukkede Hesten ind i et tomt Korngulv eller lignende, lod hænge
for Døre og Luger og bød paa det strengeste, at ingen maatte
forsøge at kigge ind i Rummet, thi saa vilde Ulykken ramme
dem. Kl. 2 aabnede den kloge Mand Døren og trak Hesten ud;
den var kridhvid af Skum og Sved, men gik godt paa alle fire
Ben. Bedstefar selv troede ikke paa overnaturlige Kræfters Virk
somhed i det Tilfælde, men fra mange Sider inden for Slægtens
Kreds har jeg hørt dem slutte Fortællingen saaledes: »Nøw sæjrt
nøw vå et nå; de æ jutle te å fåståw.«
N. A. Boe, Flyvbjærg.
DJÆVLETORNEN PAA HARRITSLEV MARK

Sydvest for Engløkkerne, Harritslev Mark, findes en
ældgammel Hvidtjørn, som bærer det utiltalende Navn Djævie
tornen, den kaldes ogsaa for Fandens Busk. Ældre Folk
fortæller, at der langt tilbage i Tiden har været en Gangsti fra
Bogense, som førte forbi denne Busk, hvor den delte sig i to;
den ene førte til Smid s trup, og den anden til Koishave, to
Byer i G u 1 d b j æ r g Sogn. Ingen turde gaa forbi Djæ vietornen
efter Mørkets Frembrud, da Skarns Folk holdt til dér og over
faldt Forbipasserende.
Martine Agathe Hansen, Christiansminde.
SLAGTNING TIL DATTERENS BRYLLUP

»Jeg synes, Deres Kjole er saa sjasket, lille Madam.«
»Ja, jeg har ogsaa slagtet en Høne.«
»Hvortil skal den megen Kødmad da være?«
»Jeg har en Datter, der skal have Bryllup «
»Hvem skal hun have?«
»Mikkels Søn i Snora.«
»Har han noget til Bedste?«
»Ja, saamænd har han saa! Han har en Ko og en So og et
stumphalet Føl og 3 Alen Vadmel og 3 Mark i Penge.«
Fra Stenstrup Sogn.

Efter Emma Skov Hansen, Krarup, 1933.
Ved H. C. Frydendahl.
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Hjemstavns-Festen i Faaborg sker bedst og billigst med

Sydfyenske Jernbaner

FYENS DISCONTO KASSE

(Bank-Aktieselskab) - ODENSE - Stiftet 1846
Aktiekapital 9 Millioner Kroner
Reserver
9 Millioner Kroner
Danmaiks ældste private Bank

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

7. Hæfte.

Fra Turislf. Aarh. 1934.

Juli 1936.

Olaf Andersen fot.

Møllehøj ved Ringstedgaard.

TRÆK AF RINGSTEDGAARDS HISTORIE
AF REALSKOLELÆBER OTTO ANDERSEN, ODENSE

det sydvestlige Hjørne af Sønder Næraa Sogn ligger Ring'
stedgaard, nu en stor Bondegaard, men i ældre Tid, i
16. og 17. Aarh., en adelig Hovedgaard. Fund af Munkesten
paa Marken Sydvest for den nuværende Gaard, Fruerstuen
kaldes endnu disse Agre, fortæller om tidligere Tiders Storhed.
Ikke langt fra Ringstedgaard, mod Nordøst, ligger en
Række Oldtidshøje. To lave Høje skjuler sig i den lille Ringstedgaards Skov eller Mølleskoven, som den mest kaldes
paa Egnen, og to større ligger tæt uden for Skoven. Den smuk
keste af dem er den nærmest Skoven liggende 8 m høje Mølle
høj. Med sin pragtfulde Krone af store, gamle Bøge pryder
den Landskabet og ses viden om i Egnen, hvor ikke Skov eller
Bakker skjuler Udsigten.
Ringstedgaard har vistnok i Slutningen af 15. Aarh. til
hørt Odensebispen Karl Rønnow, men efter hans Død er
hans Efterfølger paa Bispestolen, Jens Andersen Beldenak,
kommen i Besiddelse af Gaarden og har derved indviklet sig i
bitre og langvarige Stridigheder med Familien Rønnow. De
voldsomste Midler bragtes i Anvendelse under denne Strid.
Jens Andersen lyste Hr. Markvard Rønnow til Hv’(L
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kilde, Biskop Karls Broder og Arving, i Band, og 1504 be
lejrede Hr. Markvard Bispen paa hans Gaard Ørkild ved
Svendborg. 1506 døde Hr. Markvard, men hans Enke,.
Mette Hardenberg, og hendes bekendte Sønner, Joachim
og Eiler Røn now, fortsatte Striden gennem mange og lange
Aar, indtil Kongen 1528 paa Nyborg Slot fældede Dom i
Sagen: Jens Andersen skal straks betale Fru Mette Harden
berg 100 rhinske Gylden for den »ret uskellige« Band, han
havde paaført hendes Mand, og siden betale hende og hendes
Børn 1500 danske Mark eller afstaa til dem Rings tedga ard
og Pederstrup Byfang.1)
Denne Dom opbragte til det yderste den gamle, stridbare
Bisp. Han var ikke til Sinds at ville slippe Ringstedgaard,
dette Stridens Æble, af sin Haand, men lod udgaa et aabent
Brev, hvori han erklærede, at for at Skovene ved Ringsted
gaard og Pederstrup ikke skulde komme i uredelige Folks
Hænder og ødelægges, saa vilde han i Stedet afstaa noget andet
af Stiftets Gods. *)
Denne Bispens egenmægtige Forandring af Kongens Bestem
melser kunde selvfølgelig ikke taales. Jens Andersen stæv
nedes for tre Herredage, men gav ikke Møde, hvorefter omsider
den fjerde, Herredagen i København 1530, gjorde en Ende
paa den gamle Strid med en ny Dom over den fraværende
Bisp. Pederstrup og Ringstedgaard tildømmes igen Fru
Mette og hendes Børn til evig Ejendom, og for sine »ubekvemmelige og uredelige Ord« mod Familien Røn no w, »paa
deres Ære og Lempe anrørendes«, skal han bøde tre Mark for
hver af Sagsmændene og derfor være Mindremandl). Allerede
Aaret før havdeJens Andersen maattet nedlægge Krumstaven
»formedelst den Sygdom og Skrøbelighed, som Biskop Jens nu
paa hans Alderdom tilsloges«, og 1537 døde han i Lybæk1).
Desværre bevarer Kilderne en haardnakket Tavshed om,
hvad det var, der bandt denne mærkelige Mands Hjerte med
saa stærke Baand til Ringstedgaard og Skovene dér. Som
Bisp havde han Gaard og Gods over hele Stiftet og nød en
næsten fyrstelig Indtægt.
Hvor længe Ringstedgaard nu er forblevet i Rø n n o wernes
Eje, vides ikke. Under Grevefejden atbrændtes Gaarden, vistnok
i Sommeren 1534, da Borgere og Bønder hjemsøgte Herregaardene med Vold og Brand. Ringstedgaard er blevet genop-
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bygget efter Branden, men vi véd ikke hvornaar. Den forsvin
der nu i Mørket for først at dukke op igen et lille Aarhundrede
senere.
I Pontoppidans Danske Atlas (udg. 1774) hedder det
under Beskrivelsen af Sønder Næraa Sogn bl. a. »I Kirken
en Ligsten over velbyrdige Anders Albrechtsen til Ringstedgaard,
død 1613«.2) Denne Mand, om hvem vi ellers intet ved, maa
altsaa have ejet Ringstedgaard i Begyndelsen af 17. Aarh. og
være begravet i Sønder Næraa Kirke. Hans Ligsten er for
længst forsvundet fra Kirken, og samme Skæbne er overgaaet
en anden gammel Ligsten, over Provsten Hans Andersen,
død 1599.3)
Godt en halv Snes Aar efter Anders Albrechtsens Død
sidder Fru Jytte Bild paa Ringstedgaard. Hun var født
15854) paa Ravnholt, Datter af Niels Bild, der døde som
sidste Mand af sin Slægt5). 1625 var Fru Jytte blevet Enke
efter Otte Banner til Gjessingholm, Ringstedgaard og
flere Herregaarde. Hun frasagde sig Arv og Gæld efter ham,6)
men Ringstedgaard beholdt hun dog, maaske ved Venners
og Slægtninges Hjælp, og nu sad hun her i Enkestand med
sine otte Børn, hvoraf de fleste vistnok endnu var smaa. Hen
des Kaar synes ikke at have været saa ringe endda: 1627 op
gives hendes Hartkorn til 144 Td.7). I Velstand og Anseelse
har hun dog langtfra kunnet maale sig med Naboerne, Iver
Vind og Helvig Skinkel, paa Sognets andet adelige Herre
sæde, Torpegaard.
Sønder Næraa Kirkes Regnskabsbog i Landsarkivet i Odense
indeholder fra denne Tid en Bestemmelse om Kvindestolenes An
bringelse i Kirken. En Dag i Maj Maaned 1631 samledes, for
modentlig i Kirken, Herredets Provst, Hr. Søren i Rønninge,
Ridefogden paa Torpegaard, Gregers Lauridsen, Præsten
i Sønder Næraa, Hr. Hans (Hans Hansen, Præst i Søn
der Næraa og Aarslev 1599 —16368)) med flere Sognemænd og
enedes om følgende Ordning: Øverst paa Kirkegulvet skal velb.
Fru H el vig Skinkels Stol have Plads. Derefter følger velb. Fru
Jytte Biids Stol, saa kommer velb. Iver Vinds Frues Pigers
Stol og velb. Jytte Biids Piger (Døtre), derefter Præstekonen og
Gaardmændenes Koner, endelig »neden Kirchedøren Smeden og
Mølleren i Tharup« og til allersidst »Tharup, Nero og Ore Huusfolk.« Et Kig ind i Kirken en Søndag for tre Hundrede Aar
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siden! Der sidder hele Menigheden, med Omhu rangeret efter
Stand og Stilling, to velbyrdige Fruer i Spidsen, og »neden
Kirchedøren: Tharup, Nero og Ore Huusfolk« — mens gamle
Hr. Hans staar og »sjunger
ilde Messe« — som Biskop
Jacob Madsen siger om
ham 9).
Da de gode Mænd den nævnte
Dag lykkeligt var kommen til
Enighed om dette »Skifte«,
»lod Gregers Lauritsen forskreffne till stadfestelse och
seteminde*) strax giffue een
halffe thønde øll«.10)
Fra sin Plads i Kirkestolen
har vel Fru Jytte s Datter, den
unge Jomfru Karen, første
Gang set den Mand, Torben
Eriksen, der skulde blive
hendes Skæbne. Han kom 1635
til Sønder Næraa som Ka
pellan, og Aaret efter, da gamle
Hr. Hans døde, blev han Sogne
præst. Han var født i Køben
havn, havde deponeret fraSkolen i Lund og derefter i nogle
Aar været Hører ved en Latinskole11). Nu var han en Mand
paa godt 30 Aar. Mellem ham og Jomfru Karen opstod et
Kærlighedsforhold. Ægteskab med Slægt og Venners Billigelse
var ikke at tænke paa. Dertil var Kløften mellem fri og ufri
for dyb. For at komme sammen blev Præsten og Jomfru
Karen da enige om at rømme af Landet med hinanden. Rygtet
om deres Forhold var kommet Biskop Hans Mikkelsen for
Øre. Det hedder i hans latinske Dagbog 12. Jan. 1637: »Stadige
Rygter om Hr. Torben og en Jomfru af Slægten Banner«. Og
♦) Angaaende Ordet Sætteminde oplyser Udv. for Folkemaal: »I
Kai kars Ordbog over det ældre danske Sprog er Ordet opført med
Betydningen »Gave ved Forlig«: Sætteminde eller Saatteminde. Den
første Del af Ur-let er Sæt (eller Saat), der betyder Forlig, Enighed,
Overe 3slc»msS
H. C. F.
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allerede 13. Jan. skriver han i Dagbogen: »Hr. Torben siges
sidste Nat at være flygtet bort med Jomfruen«.12)
De har nok følt Jorden brænde under sig, siden de saadan
valgte den strengeste Vintertid til Flugten. Der stod jo Midler
til Raadighed, hvormed man kunde holde dem fra hinanden.
Indespærring af en Jomfru, der havde kastet sine Øjne paa en
Præst eller en forløben Studiosus, forekom og var heller ikke
ukendt i den Familie.
De drog ud til Tyskland, hedder det, »og bliver det ej godt
der at oplede dem«, siger Laurids Pedersen Næraae i sin
fynske Præstehistorie.
Fru Jytte Bild havde foruden Karen Døtrene Kirsten
og Dorthe13). Om Jomfru Kirsten vides kun, at hun døde
ugift. Jomfru Dorthe, hedder det. »skikkede sig ilde, hvorfor
hendes Brødre lod hende indemure, og hun døde i Fængslet
[omkr. 1647] lidende Mangel paa alt«. Hun undgik altsaa ikke
den Skæbne, der vel ogsaa var blevet Jomfru Karen til Del,
hvis hun ikke havde ladt alt i Stikken og var flygtet bort med
sin Præst.
Jytte Biids Liv blev da ikke Sorger og tunge Tilskikkel
ser foruden, men den Glæde havde hun før sin Død at se sine
Sønner komme godt frem i Verden. Hun døde paa Ringstedgaard den 17. Sept. 1646, og hendes Lig blev ført til Herre
sted Kirke og nedsat der i Gravkælderen under Koret, hvor
hendes Fædre før hende var bragt til Hvile.
Fire Sønner havde hun, der naaede voksen Alder: Erik,
Niels, Preben og Eiler Banner. De naaede alle frem til
ansete Embeder og til Besiddelse af Gaard og Gods i forskellige
Egne af Landet.
Erik Banner var en Aarrække Stiftamtmand i Fyn.
Niels Banner skrev sig til Ringstedgaard, Rygaard,
Tybrind og Hagenskov, hvis Navn han forandrede til
Fre d eri ksga ve, fordi han havde faaet Gaarden foræret af
Kong Frederik III. Han beklædte flere Gange vigtige Embe
der som Lensmand og Amtmand og var ved sin Død 1670
Gehejmeraad og Assessor i Højesteret. Preben Banner til
Ringstedgaard, Lundsgaard (i Espe Sogn) og Stens
hede var i nogle Aar Lensmand paa Jungshoved og døde
1666. Ogsaa den yngste af Brødrene, Eiler Evert Banner,
skrev sig til Ringstedgaard, senere til Ellinggaard. Han
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tjente som Oberst i Svenskekrigen og døde Aar 1700 som den
sidste af Sønnerne fra den gamle Herregaard.
Da Fru Jytte Bild døde, var del ude med Ringstedgaard. Det lille Herresæde, der her var opstaaet, spredtes for
alle Vinde. Bøndergodset blev solgt fra, Næraa gamle Vand
mølle, der indtil da havde hørt under Ringstedgaard, gik
samme Vej. Den er nu forlængst forsvundet, men af Mølle
skoven er endnu en lille Rest tilbage. Ringstedgaard solg
tes til Iver Vind og blev med alt dens Tilliggende afjord og
Skov lagt ind under Torpegaard14). Bygningerne laa nu øde
og ubeboede hen, og da Pontoppidan 1774 beskriver Sognet,
var Murene næsten sunket i Grus. »I Sognet findes Rudera
(Ruiner) af Ringstedgaard, hvis Marker ere lagte under Torpe
gaard«, siger han, »Ringsted Herre-Gaard er nu allene et Skovhuus«.15)
Den anselige Bondegaard, der i moderne Tid har rejst sig
ganske nær ved Tomten af den gamle Adelsgaard, er vore Dages
Ringstedgaard. Den er med sin store, smukke Hovedbyg
ning, prydet med takkede Gavle, ingen uværdig Bærer af det
gamle, ærværdige Navn.
Kildeangivelser.
x) C. Paludan-Muller: Jens Andersen Beldenak, en Levnetsbeskrivelse,
Pag. 92 og 100.
Pontoppidan: Danske Atlas, VI, Pag. 557. 3) Bloch og
Næraae: Den fyenske Geistligheds Hist. 4) Indskrift paa Plade paa Lig
kisten i Herrested Kirke. 5) Om Slægten Bild se Danmarks Adels Aarbog 1888. 6) Vedel Simonsen: Jørgen Brahe, Pag. 145. ?) Danske Saml.
II R., 3. Bind, Pag. 142. 8) Wibergs Præstehistorie.
9) Visitatsbogen (udg.
1929), Pag. 50. 10) S. Næraa Kirkes Regnskabsbog i Landsark. i Odense.
n) Bloch og Næraae: Den fyenske Geistligheds Hist. 12) Saml. til Fyens
Hist.ogTopographie (Biskop Hans Mikkelsens latinske Dagbog), VII,Pag.lO5.
13) Om Jytte Biids Børn se Danmarks Adels Aarbog, Slægten Banner.
14) Danske Atlas, III, Pag. 479. 15) Pontoppidan: Supplement til Danske
Atlas, VI, Pag. 557.

AF AVERNAKØ SOGNS JAMMERSMINDE
VED H. C.

Frydendahl

DRUKNEDØD PAA DREJET

Gaar vi over Drejet en stille Sommerdag, ja, da er det
en Fornøjelsestur, for Øens Gæster vel den herligste Oplevelse
under et Feriebesøg, og vi fristes til at ønske, at her aldrig
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maatte blive ført en moderne Bilvej over. Vi vil nødigt und
være Muligheden for ad Aare igen at faa den samme Oplevelse
i denne egenartede Natur. Men den, der kender Drejet i Storm
og Højvande og Nattemørke eller om Vinteren, naar Isen hver
ken kan briste eller bære, og Folk dog skal over, han ser an
derledes paa det.
Ældre Folk paa Øerne véd at fortælle om Drukneulykker,
der har fundet Sted paa Drejet i deres Tid. Og der gaar uhyg
gelige Frasagn om Drejets Ofre. Nogle kan tidsfæstes. En
Efleraarsnat i 1629 druknede Sognets Præst Jacob Jørgensen
her. Og mange har delt Skæbne med ham. Om en særlig ulyk
kelig Tildragelse, der kostede to Mennesker Livet, berettes føl
gende:
»Anno 1796 en Torsdag den 20. Oktob. kjørte [Gmd. Peder
Hansen, Korshavn] i en stærk Storm og svært Høivand over
Dreiet. Vognen blev kastet over Ende af Bølgerne, han selv
med Hestene kom over til den anden Side, men 2 Mennesker,
der kjørte med ham, druknede. Den ene var Husm. Peder
Stages Kone i Korshavn, hvis Liig først blev fundet næste
Aar d. 25. Mai ved Korshavn, og det andet var en Dreng paa
7 Aar, Jakob Rasmussen, en Søn af Husm. Rasmus Ras
mussen Degn i Korshavn. Hans Lig blev strax fundet«
(C. K. IV 50).
MINDER FRA DEN ENGELSKE KRIG

Endnu lever der paa Øen Frasagn om de Trængsler, Be
boerne oplevede under Krigen mod Engelskmændene 1807 —14.
Saaledes fortalte Fisker Jørg. Duus Jensen i Munke mig
i 1933:
»Engang kom der Soldater i Land paa Kor s havn. Alle
Beboerne flygtede. Ude ved Høje Stene var der en Kone, der
blev indhentet af en Soldat. »Mig tager de,« raabte hun Men
de lod hende jo gaa.«
Fra Pastor Knudsens Samlinger kan anføres:
»Under Krigen med England i Aarhundredets Begyndelse
laae i længere Tid en Afdeling af den engelske Flaade mellem
Auernakø og Ærø. De engelske Matroser gjorde engang Land
gang paa Kors havn og indgjød Beboerne en saadan Skræk,
at de fleste toge Flugten til Fyen paa nogle faa nær. En gam
mel Mand tillige med hans Kone kunde gaa uantastet omkring
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imellem dem; hvad Kreaturer og Gods han tilegnede sig, lode
de fjendtlige Matroser urørt, ellers toge de, hvad de fandt for
godt, en Deel af Kreaturerne slagtede de, Meel, Gryn og andre
Fødevarer toge de med sig ombord og fyldte Krukker og andre
Kogekar med alskens Urenlighed. Bryggekjedle, Gryder og an
dre Dele lode de synke tilbunds i Gadekjæret, og først senere,
da Vandet svandt i Kjæret, kom disse Ting tilsyne. Penge og
andre Ting af Værdi havde de Flygtende taget med sig til Fyen.
Medens de mishandlede en gammel Kone, Gjertrud Niels
Datter her i Gaarden, var det derimod hendes Søn Niels
Degn, som saaledes gik frit omkring imellem dem og bjergede
et og andet« (C. K. IV 60. Jvfr. IV 42).
Under Omtalen af Gmd. Peder Hansen, Korshavn,
hedder det:
»I den engelske Krig, da de fleste Folk paa Korhavn flyg
tede bort fra Øen, da Matroserne en Dag gjorde Landgang og
rumsterede slemt, havde hans Kone gi. Anne med sin lille Dat
ter Johanne skjult sig i Tornekrattet i Vænget. Englænderne,
som snusede rundt paa Øen, fandt hende, men sagde, »at hun
skulde blot gaa hjem, der skulde ikke blive gjort hende For
træd«« (C. K. IV 50).
Disse Plyndringer paa Korshavn gav i øvrigt Anledning til,
at Kongen i 1808 befalede General Rantzau til ufortøvet at
forlægge nogle Tropper til Smaaøerne samt at opmuntre Be
boerne til Selvforsvar. Avernakø, Lyø og Drejø blev besat
med 4 Comp. af Kronens Regiment1).
STORMFLODSMINDER

Hos Øens ældre Folk træffer vi endnu mange triste Minder
om den frygtelige Stormflod i 1872.
Anders Falk ude ved Revkrogen paa Korshavn for
tæller i 1933:
»Vort Hus laa tidligere nærmere Stranden. Vandet gik 13.
Novbr. 1872 helt op til Tagskægget. Vi maatte rykke ud og flytte
hen til Naboens. Det var et gammelt Hus af Bindingsværk. Vi
slog et Vægrum og Løsholten mellem Stolperne ud for at faa
Møbler og Sengetøj ud og faa det kørt hen til Naboens. Ligesaadan maatte vi have Kreaturet ud. Højvandet begyndte Søn9 Aug. Schrøder: Medd. om Faaborg Kjøbstad, 1866, S. 431.
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dag Aften. Det blev ved at vokse Mandag og Tirsdag og Ons
dag. Da kom Stormfloden.«
Anna Katrine Simonsen. Korshavn, fortæller 1933:
»Hos Peter Simonsen paa Korshavn gik det op og øde
lagde alt Sengetøjet. Vi maatte ud af Huset. Vi havde lige slag
tet eri Gris. Salthallen gik i Stykker og gik til Søs, og det meste
af det blev ødelagt.«
Fra Pastor Knud sens Samlinger henter vi følgende:
Gdmd. Christen Jensen, Korshavn, havde sammen med
sin Nabo, Gdmd. Rasmus Larsen Degn, sat »et høil Dige
langs med den sydlige Strand, hvorved en stor Deel af denne
lave, sumpige Strækning lagtes tør og nu afgiver om Sommeren
en god Græsning til Kvæget. Ved den store Stormflod Anno 1872
d. 13. Novb. blev Volden desværre gjennembrudt paa flere Ste
der, ikke blot den hele Sø blev oversvømmet af det salte Vand,
men dette gik endogsaa op i Gaarden og ind i Stalden, derimod
naaede det dog ikke ind i Stuehuset. Han led betydelige Tab
ved denne Ledighed, Søen blev overskyllet med en Deel Sand
og Gruus, Volden for en stor Deel spoleret, men det værste Tab
led han dog paa Nordsiden, hvor det voldsomme Bølgeslag bort
rev store Stykker af Klinter, ofte i en Bredde af Vs til 1 Ager.
Den hele lange Kyst var udsat og blev slemt medtaget. Vel fik
han Erstatning, men den Jord, der var bortskyllet, var for be
standig tabt og kommer ikke igjen« (C. K. IV 11).
Om Gdmd. Anders Hansen, Korshavn: »Anno 1872 d.
13. Novb. naaede Vandet ved Stormfloden op i hans Gaard, det
slog Væggene ind, der vendte ud ad mod Veien, og spolerede en
Deel Tørv, men Skaden var dog ikke af nogen Betydning, og
den blev for en Deel erstattet« (C. K. IV 30).
Om Gdmd. Rasmus Nielsen,Dal mosegaard, Korshavn:
»Rasmus Nielsen . . . . lod sætte et stort Hegn imod Nord,
hvorved han beskyttede de lave Mosedrag, Nørresø og Brok
kesø, imod Havvandets Indtrængen, og Følgen deraf blev, at
den første mere og mere lagtes tør. Men ved Stormfloden 1872
d. 13. Novb. brød Havet igjennem, spolerede Diget og gik ind
over en Deel af hans Jord« (C. K. IV 75).
Om Husmand Rasmus Hansen Munk, Korshavn:
»Hans Jord har ligget slemt udsat for Oversvømmelse, og Hav
vandet har flere Gange gaaet ind i Huset. Det hjalp dog, da
Søen blev inddiget, og han selv opførte et langt Dige Syd for
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sin Have; men ved den store Stormflod brød Vandet igjennem
Søvolden og gik ind over al hans Jord, og stod omtrent 2 Alen
høit i Huset. Hans Gris druknede, men det Værste var, at Jor
den blev slemt oversaaet med Sand, Gruus og Ral. Han fik vel
Erstatning, men Jorden led meget. En stor Deel af den duer
kun til Græsning« (C. K. IV 100).
Men Havet har ved mange andre Lejligheder været inde over
Øen. I 1904 brød Vandet ind over Dæmningen ved Kongesø
paa Avernakøs nordvestre Hjørne. Det stod saa højt, at Mor
ten Mortensen sejlede ind over Dæmningen og helt op til
»Skoven«.

KNIPLINGSKRÆMMERENS FORSVINDEN I KÆRUM
af f Sophie Lørup
er fortalt af Gmd. Jens Bang, Barløse, der havde
Historien fra sin Moder, min Faster, der var født i Saltofte, Kærum Sogn.
I et af de gamle Huse ved Kærum Kirke boede for mange
Aar siden en Mand ved Navn Jens Aa. Jens og Konen var
ikke velsete, onde og skulende var de, og der fortaltes om ad
skillige lyssky Ting, som de skulde have paa Samvittigheden,
men ikke kunde overbevises om. Tillige holdt de en Slags Smug
kro. hvor omrejsende kunde faa lidt Levemaade, og Omegnens
tvivlsomme Eksistenser havde deres Tilhold der.
En Dag for mange Aar siden kommer der hen under Aften en
omvandrende Bissekræmmer ind i et Hus nede ved Landevejen
og spørger, om han maa sætte sit Kram fra sig der, da han
vilde op og besøge Jens Aa og se at faa lidt at leve af. Jo,
det maatte han da nok. Kræmmeren var godt kendt der paa
Egnen og som saa mange andre af de den Gang omvandrende
Kræmmere anset for meget velhavende, og som andre førte han
sine Penge med sig i en lang om Livet bunden Læderpung, der
kaldtes for en »Kat«. Kræmmeren havde maaske nu og da hørt
et og andet om Jens Aa og ikke anset det for rigtigt at tage
sin velforsynede Kramkiste med derop, nu det var Aften, og der
for sat den ind i Huset hos Folkene dernede ved Landevejen,
som han kendte og havde handlet med før.
Naa, Tiden gik, det blev Sengetid, der kom ingen Kræmmer.
ølgende

F
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»Ja«, siger Manden i Huset, »vi vil ikke sidele oppe og vente,
det kan gerne blive sent, inden han kommer, det kan være, han
€r kommen til at spille Kort med Jens og nogle af hans Kum
paner, og jeg kan sagtens rejse mig og give ham Varerne, naar
han kommer.« De laasede saa Døren og gik til Sengs. Der kom
ingen Kræmmer om Natten, heller ikke om Morgenen.
Hen paa Formiddagen gik Manden op til Jens Aa for at
se, hvor Kræmmeren blev af. Der var ingen Kræmmer. »Har
Kræmmeren da ikke været efter sit Kram i Aftes?« spurgte Jens
A a. — »Nej, det har han ikke«, sagde Manden. — »Det var da mær
keligt«, vedblev Jens, »han fik en Bid Brød og en Snaps, og
da vi kendte ham godt, sad han og sludrede et Par Timers Tid,
men ved Nitiden bød han Farvel og sagde, han vilde ned hos
jer og hente sit Kram for at naa Assens, inden de lukkede
paa Herberget, hvor han plejede at ligge.«
Manden gik hjem igen og talte med sin Kone, og de blev
enige om, at Manden om Eftermiddagen skulde gaa til Assens
og melde Kræmmerens Forsvinden.
Der blev søgt efter Kræmmeren i de nærmeste Byer. Jens
Aa og Konen kom i Forhør, men de var aldrig til at drive an
det ud af, end hvad de en Gang havde sagt. Kræmmerens Varer
stod i flere Aar paa Politistationen i Assens, for hvis han nogen
Sinde skulde komme igen, men Kræmmeren kom aldrig mere.
Historien døde Tid efter anden hen, og den hele Tildragelse var
vel gaaet i Glemmebogen, hvis efterfølgende ikke var sket.
Mange Aar efter denne Begivenhed var to Mænd en Dag i
Færd med at grave en Grav paa Kærum Kirkegaard. De var
naaet et Par Spadestik i Dybden, da den ene Mand siger, ret
som han har kastet en Spadefuld Jord op: »Ja, vi er ved at
grave Grav, Jens.« — »Hvem taler du til?« spørger den anden.
— »Hvem jeg taler til? Det saa du vel nok. Jens Aa stod jo
her oven for.« — »Nej, da har du drømt«, siger den anden, »her
er ikke og har ikke været et eneste levende Menneske paa Kirkegaarden uden vi to, siden vi begyndte.« — »Det kan jeg ikke
forstaa«, mælte hin igen, »det var livagtig, som om Jens Aa
stod oven for og stirrede ned i Graven. Men hvad er dette her?«
talte han videre og undersøgte den sidste Spadefuld Jord, »det
ligner noget gammelt muldent Tøj.« — »Ja, her er mere«, sagde
den anden, som gravede i modsat Ende af Graven, »det er gamle
Støvlesaaler.« Og i næste Spadedybde fandt de et sammenknuget
Menneskeskelet.
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Politiet i Assejis blev underrettet og foretog Syn af Grav og
Skelet, de gættede paa forskellige Ting, men foretog ikke videre
i Sagen. Men begge Graverne, som var ældre Mænd, nikkede
hemmelighedsfuldt til hinanden, de huskede Kræmmerens For
svinden for mange Aar siden, og Synet af Jens Aa, som den
ene Graver livagtig havde set, ret førend de fandt Skelettet, be
styrkede deres Mistanke. Sognet rundt talte de gamle saaledes:
»Der kan man se, Jens Aa kunde ikke dø, førend Kræmmeren
kom for Dagen igen.« Og underligt var det, Jens Aa, som da
var en meget gammel Mand, døde kort Tid efter.

Efter at have nedskrevet foregaaende fandt jeg blandt min
Faders, Lærer A. Jensens, Papirer Optegnelser, der bekræfter
ovenstaaende, og hvoraf jeg vil tilføje følgende:
Aaret 1841 gravede fire Mænd fra Ebberup (deres Navne
nævnes) Grav paa Kærum Kirkegaard og fandt da Liget; men
de Mænd, der ikke havde genkendt Manden ved Graven, troede,
det var den afdødes Genfærd. — Ogsaa paa anden Maade blev
Overtroen sat i Forbindelse med denne Begivenhed. En gammel
Pige i Thorøhuse, Mette Andersdatter eller Mette Smeds,
døde Aaret 1835, og kort efter hendes Død kom det Rygte ud,
at hun ikke kunde finde Ro i sin Grav, men »gik igen«. Der
viste sig desuden . dette, at Jorden ved Enden af hendes Grav
var oprodet eller opgravet, og man behøvede da ikke flere Vid
nesbyrd. Men netop paa samme Sted, for Enden af Mette
Andersdatters Grav, fandt man 6 Aar efter det omtalte Lig.
Kirkegaarden var (vistnok 1838) bleven »omtakket«, og de Leje
steder, der tilhørte Beboerne af Thorøhuse, blev nu tildelt
Ebber up. Forbryderne maa have spekuleret i Folks Overtro,
og ved at nedsætte den myrdedes Lig ved M ette An dersda tters Grav vilde de sikre sig mod, at der blev anstillet Under
søgelser, idet de snildt havde beregnet, at det Rygte vilde opstaa,
at »gamle Mette« gik igen.
Mange troede, at da Assessor Rohde kom til Assens om
kring 1853 for at bringe Lys i de mange Misgerningssager, som
den stedlige Øvrighed ikke formaaede at faa opklarede, vilde
ovennævnte Sag ogsaa komme frem til Undersøgelse, men det
skete ikke.
— Uden at kende ovenstaaende Historie kom en Aften en
gammel Murer til at fortælle, at han for mange Aar siden var

109

med til at restaurere Kærum Kirke, og da de gravede i Grus
gangen tæt inde ved Kirken for at faa rejst et Stillads, fandt de
Skelettet af et Menneske og Rester af mørkt uldent Tøj, som
den døde havde været iklædt, og hvoraf man kunde se, at det
ikke var et begravet, men et nedgravet Menneske. »Men da det
jo ikke var nogen Nytte til at rode op i den gamle Historie«,
sagde Mureren, »gravede vi ganske rolig det hele ned igen.«
Jeg kom til at tænke paa Jens Aa og Konens daarlige Rygte,
og om det muligvis havde været et af deres — maaske mange —
Ofre, der blev fundet.

SPREDTE TRÆK FRA
DRESLETTE OG FLEMLØSE SOGNE
AF LÆREB A.JENSENS EFTERLADTE OPTEGNELSER

ved

f

Sophie Lørup

SVENSKEKRIGSSAGN FRA DRESLETTE SOGN

Uddrag af »Baag Herred under Svenskekrigen 1657—60«.

Om de svenske Troppers Indmarch og Modtagelse i Dreslette
Sogn er der forøvrigt opbevaret et Par Sagn, som her skal
meddeles:
I Si mm er s holm fik Svenskerne en varm Modtagelse, thi
en Karl havde skjult sig i en Brændestabel og nedskød derfra
flere Soldater. Men da han for at tage bedre Sigte paa en Of
ficer havde vovet sig ud fra sit Skjul og sneget sig hen paa et
aabent Sted, blev han greben af nogle Ryttere, der var ilede de
res Kammerater til Undsætning, og nu maatle den kække Karl
bøde med Livet for sit dumdristige Mod, thi Rytterne bandt ham
paa Hænder og Fødder, hejsede ham op i Skorstenen, og ved
Hjælp af nogen Halm tændte de Ild under ham og lod ham
hænge, indtil Røgen kvalte ham.
En anden Karl slap bedre fra et lignende Vovestykke. Han
tjente i den Gaard i Skaarup, som Lars Ravn nu ejer, og
da Svenskerne marcherede ind i Byen, krøb han op paa Taget,
og dækket af Skorstenen fældede han flere Fjender. Da man
omsider fik Øje paa ham og trængte ind i Gaarden, hvilket tog
Tid, da han havde barrikaderet Porten, havde den modige Skytte
allerede bragt sig i Sikkerhed og var flygtet ud paa Mark «n.
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MIKKEL DEGN I DRESLETTE

Indtil 1740 havde Dreslette ingen fast Degn (Sædedegn), men
Kirkesangen og den ringe Undervisning, der meddeltes Ungdom
men, besørgedes af en saakaldt »Løbedegn«, der boede i As
sens og var nederste Hører ved den derværende Latinskole, og
i mange Aar af dennes Substitut,- der vistnok omkring Aaret 1667
fik Bolig med Skolelokale i S n a ve.
Den første Substitut, som Kirkebogen og Traditionen melder
noget om, er Mikkel Jørgensen eller »Mikkel Degn«, der
ansattes omkring 1690 og døde 1718, 55 Aar gammel. For at
bøde paa sine knappe Indtægter og vel ogsaa for at vinde et
mere anset Navn, optraadte han som »klog Mand«, og naar der
indtraf Sygdom blandt Mennesker eller Kvæg, søgte man hen
til Mikkel Degn, der læste over den syge og brugte andre af
de Midler, som »kloge Mænd« eller »kloge Koner« den Gang
sædvanlig betjente sig af. Ogsaa naar der opstod Ildebrand^
tyede man til hans Bistand. Saaledes fortælles der, at der en
gang opstod Ildløs i den Gaard i Dreslette, der nu ejes af
Hans Jørg. Pedersen, og da Ilden forplantede sig til nuvæ
rende Chr. Andersens Enkes Gaard, og der var Fare for, at
den Gaard, der nu er i Jørgen Christensens Eje, ogsaa vilde
blive et Rov for Luerne, hentede man i Hast Mikkel Degn,,
der krøb op paa Taget af den truede Gaard og ved sine Besvæigelsesformularer forebyggede, at Ilden greb videre om sig.
At Ildens Standsning skyldtes en forandret Vindretning eller
havde en anden naturlig Aarsag, kunde man ikke indse, men
tilskrev den Mikkel Degns Indgriben, og hans Ry som »klog
Mand« steg betydelig ved den Begivenhed.
BÆRE LIG I FLEMLØSE

I Høedgyde i Flemløse Sogn havde man i ældre Tid
den Skik, at naar der var Begravelse, skulde Liget, efter at der
var sunget over det i Hjemmet, og Kisten var slaaet til, bæres
af Følget hen over en Bro, og paa den anden Side af den holdt
Vognen, der skulde køre Liget til Kirken, og paa hvilken Lig
kisten saa blev læsset.
En fattig Husmand skulde begraves, og da det var en tem
melig lang Vej at bære ham, og Føret var daarligt, mente nogle
af Følget, at de godt kunde lade Vognen køre hen til Huset og
læsse Ligkisten paa den; men dette satte Enken sig bestemt imod.
»Rigtignok er han kun en Stodder«, sagde hun, »men han skal
dog have den Ære, der kan tilkomme ham.«
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VESTFYNS HJEMSTAVNSFORENING 1935 — 36.
af

Olaf Andersen.

er endnu adskilligt at ændre, før H j e in s tav n sga ar d e n
i Gummerup fremtræder i den fulde og rene Samklang
med sin Ide og sine Omgivelser, som er Maalet vi stiler imod.
Men Linjen er ført videre i den rigtige Retning. Omdannelsen
af Vinkelhuset, der fuldendtes for et Aarstid siden, har givet de
samlede Bygninger et Helhedspræg som de tidligere maatte savne.
Og den maleriske Smøge, der skæmmedes af et Par Naaletræer,
har ved Fjærnelsen af disse vundet i Naturlighed og Ægthed.
Ved Hjemstavnsfesten den 7. Juli var det for en Gangs Skyld
rigtig Høj som mer vejr. Den kendte Folkemindegransker, Lektor
Henrik Ussing fra Sorø, holdt et fornøjeligt Foredrag om
Fest og Højtid i gamle Dage. Paa Skraaningen over Festpladsen
opførte Dilettanter med Liv og Lune Jørgen Bankes Folke
livsbillede »Lass Pajsens Gile«, over Grønningen traadte Køng
Højskoles Sommerpiger de gamle Danse, og i den fine Som
meraften tumlede ældre og yngre sig i muntre Sanglege.
En Mærkepæl i Landmaalergaardens Historie var Radio
udsendelsen den 18. August. Fra den gamle Smedje bar Ham
merslagene Landsbytonen ud gennem Æteren, og der fortsattes
under Redaktør Aksel Dahlerups Ledelse med en Vandring
gennem Gaarden og Stuehuset. I den skønne Høstaften havde
Rummene faaet Liv og Stemme: her lød Vævens Klapren og
Rokkens Snurren, her fortalte Kvinderne om Sæd og Skik i
deres Opvækst. Kosteligt var det, da Aksel D ah leru p talte
med Spindersken om Dagligdragten i hine Tider. Jamen, De
vaskede da Forklædet? spurgte han. Nej, vist ikke nej, lød det
raske og fyndige Svar, de blev da aldrig vasket, nej vi vendte
dem, saa var den Ting i Orden! Vi er naturligvis Statsradio
fonien taknemlig for denne Udsendelse. Og den virkede! I For
sommeren 1935 var Gæsternes Tal nede paa et Mindstemaal,
men i Eftersommeren voksede det kendeligt.
Som Helhed har vi kun Grund til at være tilfreds med
Besøget. Noget anderledes stiller det sig med Medlemstallet. Fra
den smukke Start i 1930 har det været jævnt dalende og maa
nu nærmest kaldes stillestaaende. Flere af Tillidsmændene gør
et stort og ihærdigt Arbejde for at holde Medlemstallet oppe,
enkelte har endogsaa faaet det til at stige. Andre Steder haaber
vi paa et nyt og kraftigt Fremstød!

D
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Efter Forstander Skovs Bortrejse har Næstformanden, Maler
Chr. Hansen, Gummerup, virket som Formand. Lærer
Frode Lund, Turup, er indtraadt i den ledige Plads i Forret
ningsudvalget.
Ved Fællesmødet den 3. Juni godkendtes Beretning og Regn
skab. De afgaaende Styrelsesmedlemmer genvalgtes med Und
tagelse af Fru M. Christensen, GI. Tommerup, der ikke
ønskede at fortsætte. Nyvalgt blev Værkbestyrer S. Ro hr,
Gu m m eru p.
Der er i Aarets Løb skænket en Del Gaver til Hjemstavnsgaarden, bl. a. en Græsvogn fra Karetmager V. Hansen, Køn g,
et Klædeskab fra Ane Duus, Voldtofte, en Klokke fra Karen
Hein, Køn g, Glams bjærg Mølles Papirer fra Niels Chr.
Andersens Enke, Glamsbjærg Vandmølle. Vi spejder
ivrigt efter Hestedækkener og Seletøj!
— En halv Snes Dage ind i Maj spredtes det overraskende
og vemodige Budskab, at Fru Sophie Lørup, Dreslette, var
død efter et kortvarigt Sygeleje. Fru Lørup var af gammel
vestfynsk Bondeæt, født 1877 i Snave Skole som Datter af
Lærer Anders Jensen, der var en ivrig Gransker og Samler
af Hjemstavnens Minder. I næsten 30 Aar virkede Sophie Jen
sen som Lærerinde i sin Fødeby, men sa’ Farvel til Skoleger
ningen, da hun for nogen Aar siden giftede sig med fhv. Gaardejer Lørup. Ægteparret kom til at bo i Dreslette, hvor de
købte den smukke Ejendom Aldershvile. Det blev et Hjem
af en egen Støbning, præget af Husmoderens Indlevelse i den
gamle Bondekultur. Bohavet rummede en Rigdom af skønne og
sjældne Ting, der var Fru Lørups daglige Glæde. De haandskrevne Bidrag til Vest fy ns Kulturhistorie, som A. Jensen i
Aarenes Løb havde samlet, var Genstand for hendes særlige
Omhu, og i »Fynsk Hjemstavn« gjorde hun af og til Uddrag af
de gamle, gulnede Papirer.
Da Hjemstavnsforeningen stiftedes, indvalgtes Fru Lørup i
Styrelsen og Forretningsudvalget og udførte her et stort og værdi
fuldt Arbejde. Ud fra en dybt rodfæstet Følelse af Samhør med
Ætten, Egnen og Mindet havde hun tilegnet sig en Viden om
gamle Ting og gamle Tider, der laa over det sædvanlige. I Vestfvns Hjemstavnsforening vil vi med Taknemlighed mindes hendes
utrættelige, levende og kyndige Medarbejde.
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Jul. Rasmussen
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M. Mikkelsen

Gudrun Petersen
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Herman Ågerup
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Laurits Nielsen
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A. Bager
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Faaborg
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P. Harbech
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Tømrermester og Entreprenørforretning

Faaborg

Faaborg - Tlf. 405

Jens Houkjær Jensen
Landinspektør
Tlf. 350 - Faaborg

Parkrestaurant Klinten

Ejnar Petersen - Tlf. Faaborg 605
Sydfyns fornemste Sommerrestaurant
Koncert Eftermiddag og Aften
1. Kl. Kursted

Marie Nielsen

Sagfører S. Olesen

Torvet - Faaborg

Vestergade 61
Tlf. 6262 - Faaborg

Dameiingeri - Tricotage - Børneudstyr

Magnus Bohn-Jespersen
Arkitekt

Torveg. 10 - Tlf. 207 - Faaborg

Aktieselskabet

Faaborg Kulkompagni
Tlf. 448 & 394 - Faaborg

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

KREDITFORENINGEN
af Grundejere i Fyens Stift

ODENSE

Med Øernes Dampskibsselskab
foretager De en herlig Rejse til Dyreborg, Lyø, Avernakø og Søby.

Telefon Faaborg 105 - Søby 112
Aktieselskabet

KORN- OG FODERSTOF
KOMPAGNIET Østr.Havn
ODENSE

Forlang

Morcia

Tlf. 1299 (6 Lin.) Statstelf. 8
Telegr.-Adr. »Kompagniet«

Appelsinvand

Skovlyst

Ringe Apothek
Telefon 34

Ollerup Højskolehotel
Ollerup

Sydfyens smukkeste Panorama ser man bedst
fra den astronomiske Kikkert i Udsigtstaarnet
paa Skovlyst — Svanninge Bakker

Tlf. Faaborg 438

Glem ikke at besøge

Kinopalæet
Faaborg - Tlf. 685

Julie Stavnsbjerg

J. J. Larsen

Grundlagt 1860 - Faaborg - Odense
Kolonial - Korn - Foderstof
Fabrik for kontrollerede Foderblan
dinger til Malkekvæg, Svin og Fjerkræ

Jens Andersen

Landsretssagfører

Tage H. Kampmann
Torvet 6 - Faaborg - Tlf. 575 og 635
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Hans P. Lunde.
Den 12. Septbr. fylder den fynske Digter Hans P. Lunde 77 Aar, og i den
Anledning udsender »Det folkelige Forlag« en Samling af hans ypperste Dialekt
digte med et Forord af Forfatteren K. L. Kristensen, hvori Hans P. Lundes
Livshistorie og Betydning omtales.
»Hans P. Lunde er langt fra kendt og paaskønnet efter Fortjeneste. Han
har i sine Digte paa fynsk Folkemaal givet saa ægte og inderlige Udtryk for
fynsk Lynne og Livsfølelse, saa ypperlige Billeder af fynsk Natur, Folkeliv
og Folketype, at det er baade urimeligt og uretfærdigt, at han ikke i langt
større Mon har mærket sine Hjemstavnsfællers Paaskønnelse. Flere Ting er
vel Skyld deri. Det er jo ikke altid det ægte og virkeligt lødige, der vinder
Ørenlyd. Oftere er det jo det, der gaar frem med Brask og Bram, og som
der slaar Bulder om, der fanger Opmærksomheden, ikke mindst i vore Dage.
Og den Slags laa aldrig for Hans P. Lunde. Bondedrengen fra Egnen om
»Lun’e O«, der saa dybt har nemmet sin Moders Maal, har Livet igennem
ogsaa husket hendes fynske Almuesinds Lære om »aa væ næt, aa holle sæj
tebae, saa di finere kaa komme fram«.
Selv om Hans P. Lunde er oppe i Aarene, lever han endnu frisk og sund,
men under meget beskedne Kaar paa sin kære Fødeø. Ved at bestille saa
mange Eksemplarer som muligt af den smukke Bog, der kommer til hans
Fødselsdag, kan vi Fynboer faa Lejlighed til at oprette lidt af det forsømte
og vise vor gode Digter lidt af den Ære og yde ham en Kende af den Op
muntring, han har Krav paa, men alt for længe har maattet savne.«
(K. L. Kristensen.)
Bestilling indsendes til Det folkelige Forlag, København K.

Sommerens Digtsamling er udkommen:
SANGE FOR FOLKET
250 splinternye Digte af Olaf Gynt.
Pris 7 Kr. 75 Øre.
Denne Bog vil blive en af Deres festligste, skønneste og rigeste Oplevelser.
Den rummer bl. a.:
Henrivende, skælmske og charmerende Kærlighedsdigte å la Wildenvey.
Storslaaede, inderlige og gribende Hjemstavnsdigte fra Fødeøen Fyn. Magt
fulde og manende Arbejderdigte med hele Tidens aktuelle Pulsslag. Afholds
sagens malmfulde Sange. Idrætsmandens friske og ildnende Vers. Søman
dens salte og djærve Toner med Duften af Tang og Tjære, af den lille Køb
stad og de fjerne Have. Ogsaa Kirkens brusende Orgeltoner og de hjerte
varme Hymner til Hjem og Arne klinger i dette betagende og mangfoldige
Orkester. Rørende Digte om Dyret og Barnet.
Det er Bogen for alle Samfundsklasser, alle Livselskere, alle Versets og
Ungdommens Venner! Det er Folkets og Fremtidens Digte! Her er al den
Musik, som vi kender fra Gynts mange tidligere Digtsamlinger, og dog nye
og stærkere Toner .... faste, folkelige Grundlinjer. Manddommens og Maalets
Malmklange, men samtidig en overdaadig Jubel af Farver og Fest og uud
tømmelig Rigdomsfylde!

Fynsk Hjemstavn.

9. Aargang.

8. Hæfte.

August 1936

Fig. 1. Husgeraad fra Udgravningen 1934.

TO FUND AF HUSGERAAD FRA ROMERSK
JERNALDER
AF GREVE G. AiILEFELDT BlLLE, FJELLEBRO.
PLANER OG TEGNINGER AF FORF.

»aa gentagen Opfordring af Hr. Lærer Frydendahl, Krarup,
£ har undertegnede paataget sig i »Fynsk Hjemstavn« at frem
komme med nedenstaaende Redegørelse for to Udgravninger paa
Statshusmand Hans Christian Hansens Ejendom, Stæv
ningen, Matr. No. Egeskov 3c, Kværndrup Sogn, Svend
borg Amt.
Omkring den 20de Marts 1934 bragte Ejeren af ovennævnte
Ejendom mig en Haandfuld Skaar, der var kommen for en Dag
ved Optagning af nogle større Sten paa et Sted, beliggende tæt
ved Ejendommens højeste Punkt, paa Sydøst-Siden af og tæt
ved Overkanten af en Skraaning, der herfra fører jævnt ned mod
store lavtliggende Overdrev, der ligger syd for Ejendommen, og
som staar i direkte Forbindelse med Snarup Mose længere
mod Vest.
En straks foretagen overfladisk Undersøgelse af Findestedet
gav mig det Indtryk, at man antagelig stod overfor en Hustomt,
og da Udgravningen af en saadan efter min Mening helst burde
foretages af saa kyndige Folk som muligt, gjorde jeg An
meldelse til Nationalmuseet ledsaget af et foreløbigt Rids,
en Beskrivelse og nogle Prøver paa Lerkaar-Skaar. Svar fra
Museet indløb imidlertid omgaaende, at man paa Grund af over
vældende Travlhed ikke saa sig i Stand til at afse en Mand i
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det foreliggende Tilfælde; og man bad mig gøre det bedst mu
lige ud af Udgravningen, der vanskeligt lod sig udsætte paa
Grund af forestaaende Markarbejde. D. 28de og 29de Marts 1934
foretoges da en saa omhyggelig Udgravning, som de ganske over
ordentlig ugunstige Vejrforhold med Kulde og Ruskregn tillod det.
D. 29de havde jeg fortrinlig Assistance af Museumsinspektør
Marcussen, Svendborg, ligesom Ejeren af Ejendommen bi
stod mig energisk under hele Arbejdet.

Plan 1. Udgravningen 1934.

Et grundigt Studium af den paa Grundlag af omhyggelige
Maalinger under Arbejdet udarbejdede Plan (1) vil give det bed
ste Billede af, hvad der kom frem.
Som det vil ses af Maalestokken, er hele Udgravningsfeltet
ikke stort, idet det har faaet sin naturlige Begrænsning af et
Bælte paa henved to Spadestiks Bredde hele Vejen rundt, hvor
der ikke forefandtes noget Skaar eller andet, der opfordrede til
Udvidelse af Feltet under de højst ugunstige Vejrforhold, og med
Ønsket fra Ejerens Side om at faa Gravningen afsluttet inden
det forestaaende Markarbejde. Som det vil ses, fremkom nord
for det ved Stenoptagningen forstyrrede Felt en ejendommelig
lille kredsformet Formation af Kampesten med en Forlængelse
af Formationen mod Vest.
Der er ikke Tale om nogen »Brolægning«, da Dybden af de
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forekommende Stens Beliggenhed er højst forskellig, fra 0,20 til
0,35 m, ligesom Størrelsen er varierende fra Størrelse som en
knyttet Haand og til Sten saa store, at en Mand netop magtede
at løfte dem.
Hvorledes Formationen har taget sig ud før Forstyrrelsen,
hvorved der var fjernet
adskillige Sten, vides
ikke; den kredsformede
Formation er jeg nær
mest tilbøjelig til at anse
for tilfældig. Ejendomme
FINT POLERET SORT KAR,
ligheden ligger blot i, at
denne Stendynge fore
kommer samlet, medens
der i det øvrige Udgrav
ningsfelt ikke forekom
mer større Sten.
I Felterne I og II
fandtes ret dybt og tæt
ind til Underkanten af
HALVGROFT MØRKT KAR. 9
og sommetider næsten
under Stenene Skaar af
i hvert Fald tre Kar,
hvoraf senere Sammen
sætning gav de to ret
komplette Kar A og B
OVERDEL AF RØDT KAR 5mm.
(Fig. 1).
Fig. 2. Eneste ornamenterede Skaar fra
Brudfladerne til de
Udgravningen 1934.
manglende Dele er alle
stærkt afslidte, saaledes
at Karrene paaviseligt har været defekte allerede paa det Sted,
hvor de fandtes.
Felt III indeholdt en kolossal Mængde Skaar af meget for
skelligartet Karakter, lige fra fine glatpolerede Skaar af kun 3 mm
Tykkelse til Bundskaar af særdeles store og grove Skaar med en
Tykkelse paa op til 22 mm. Af ornamenterede Skaar fandtes kun
5 Stk., antagelig hidrørende fra tre Kar (Fig. 2).
Intet af det i Felt III optagne lod sig trods meget omhygge
ligt Arbejde sammensætte til nogen Helhed af Værdi, trods det,
der var flere Hundrede Skaar at arbejde med, og der med Sik-
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kerhed lod sig paavise Tilstedeværelsen af mindst 10—15 for
skellige Kar.
Hele Feltet, der paa Grund af den ringe Dybde var stærkt
ødelagt af Rødder, havde kun en Udstrækning nedefter paa ca.
10 cm og syntes mest af alt at tyde paa at være en Slags Affalds
dynge, hvorhen i Tidernes Løb var kastet en Del i Forvejen
stærkt defekte Lerkar. Blandt Skaarene fandtes en enkelt typisk
Jernslagge og enkelte utypiske skarpe Flintfliser, der vel kan
have fundet Anvendelse i enhver Tidsalder, hvor Metal har væ
ret en kostbar Vare.
Endelig skal Felt IV omtales. De to Skraveringer angiver
henholdsvis svagere og stærkere Tilstedeværelse af en typisk rød
lig Lermasse, der i det stærkt skraverede Felt var næsten eneraadende og decideret forefandtes i Flager og ofte havde en for
brændt Karakter.
Overkanten af det rødlige Lag forefandtes i ca. 15 cm Dybde,
og Laget havde en Tykkelse af henved en halv Snes cm eller
lidt mere. Tanken lededes øjeblikkelig hen paa Lerklining, dog
var trods omhyggelig Iagttagelse intetsteds Aftryk af Grene eller
Fletværk at konstatere.
Skal man rekapitulere Indtrykket af det foregaaende for at
danne sig en Teori om, hvad det udgravede egentlig er, er min
Forklaring efter lange Overvejelser, at Lermassen i Felt IV vir
kelig er en væltet Væg, medens Stenene i det forstyrrede Felt
samt norden for dette og i Felterne I og II staar i Forbindelse
med en lille Del af det Hus, hvis Væg altsaa er væltet mod Syd
ned ad Skraaningen. De to Kar A og B (og Skaarene af det
tredie) er bleven knust ved Sammenstyrtningen, men forefindes
iøvrigt paa deres oprindelige Plads i Huset, medens alt af Værdi
er bortfjernet. Felt III vil jeg forklare som en Møddingplads tæt
uden for Huset.
Muligvis er min Teori forkert og et og andet deri inkonse
kvent, men dertil maa tages i Betragtning de vanskelige FundForhold, hvor saa lidt er bevaret og saa meget stærkt udvisket
af Markarbejde, Rodsprængning, Fugtighed og Optagning af Sten.
Den 1. Oktober 1935 bragte Statshusmand H. C. Hansen
mig atter en Haandfuld Skaar, der førte til en Udgravning samme
Dag og den paafølgende paa en Lokalitet ca. 25—30 m nordligere
end Findestedet 1934. Aarsagen til Fundet af de første Skaar
var igen Optagning af en stor Sten.
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Atter her vil et Studium af vedføjede Plan (2) give det bedste
Indtryk af, hvad Udgravningen førte til. Der er ikke her, som
ved Fundet 1934, Tale om hverken den røde Lermasse (Væg?)
eller større Sten i nogensomhelst paafaldende Mængde eller Or
den, der kan paaregne Interesse.
Begrænsningen af det forholdsvis lille Udgravningsfelt er lige
som i 1934 fremkommen ved et naturligt Bælte af ren Jord fri
for Skaar eller andet af Interesse.
UDGRAVNING

D. 1 06 2.-10-1935.

PROFIL.

PLAN.

i

, at** an
fyr?
Vy

.tya*/

fett 'ledf
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Plan 2. Udgravningen 1935.

Som det vil ses af Profiltegningen, var Skaarenes Beliggenhed
gennemgaaende ikke saa lidt dybere end i 1934. Udgravningen,
der atter omfattede flere Hundrede Skaar, hvis forsigtige Rens
ning, Ordning og Sammensætning var et antageligt Arbejde, førte
foruden til de paa Fig. 3 — 5 incl. afbildede Kar og Skaar til Be
vis for Tilstedeværelsen af Skaar fra allermindst 16 forskellige
Kar, hvis Yderpunkter i Karakter fremgaar af Fig. 3.
Intet Kar forefandtes komplet, det bedst bevarede er den lille
Kande A (Fig. 4), hvor kun ganske lidt af Randen modsat Han
ken mangler. Det meste af Karret fandtes samlet i den paa Pla
nen angivne Stilling og Dybde, og dog laa Hanken længere borte
end, hvad der synes blot at kunne skyldes den oven over lig
gende Jordmasses Tryk. Mest sandsynligt synes det mig, at Kar
ret i defekt Tilstand er kastet derhen, hvor det fandtes, og at
Hanken derved er bleven slaaet af og er trillet lidt bort.
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Den ejendommelige flade Skaal D (Fig. 4) med den lavt an
satte Hank forefandtes i den angivne Stilling, saaledes som det
ses, paafaldende dybt og dernæst indkapslet i særdeles haardt
Ler, der gjorde Indtryk af at være ganske uberørt, hvad der dog
altsaa ikke kan være Tilfældet. Kun Halvdelen af Karret var

RAND5KAAR AF 5ÆRLIG FINT LILLE GRAAT, UDBUET KAR.

SAMMENLIGN SNIT AF

3^,

SIDE AF SVÆRESTE GROVE KAR.

Fig. 3. Prøver af Skaar fra Udgravningen 1935.

Fig. 4. Madkar af smukke og ejendommelige Former. Fra Udgravn. 1935.
til Stede, og mere fandtes ikke trods den omhyggeligste Efter
søgning.
Yderligere et ejendommeligt Stykke er den lille stærkt ind
buede »Fod«, der ses som den tredie Tegning paa Fig. 4.
Endelig skal omtales Skaarene af de to særlig store Kar (Fig. 5).
Karret B forefandtes knust, og selv om det fuldkommen lader
sig rekonstruere, idet kun en Del af Siderne mangler, er det
utvivlsomt, at dette ligesom samtlige andre Kar er kommen de
fekt til det Sted, hvor Skaarene optoges.
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Endelig forefandtes, som vist paa Fig. 5, yderligere antagelige
Dele af Randen af et meget stort Kar.
Til Slut skal omtales den mod Øst i Udgravningsfeltet fore
kommende »Brandplet« (ikke »Brandplet« i almindelig archæologisk Betydning; den hidrørte næppe fra et Ligbaal). Medens
Felt III (»Møddingen«) i Udgravningen fra 1934 (som iøvrigt ogsaa de andre Felter) praktisk talt overhovedet ikke viste Trækul,
naar undtages 2—3 tommelange forkullede Pinde paa en Lille-

Fig. 5. Et Par svære Madkar fra Udgravningen 1935.
fingers Tykkelse, saa fandtes her i »Brandpletten« relativt lige
saa mange Skaar og i lige saa elendig Forfatning, men disse var
her fuldkommen sammenmasede i en kulsort Masse af Trækul
og sort Jord, hist og her isprængt svage Spor af ganske lidt
brændte Ben.
Der fandtes i Udgravningen af 1935 ikke eet eneste Skaar
med Ornament og ingen Jernslagger, derimod enkelte Stykker
skarpe Flint-Afslag og to smaa røde Okker-Knolde af Størrelse
som en Valnød. Er Fundet af 1934 vanskeligt at »forstaa«, saa
er Fundet af 1935 for mig endnu vanskeligere. — Maaske kan
Problemet løses ved Betegnelsen »Affaldsdynge«?
Hvorvidt en kyndigere Archæolog end jeg ved en større og
grundigere Udgravning havde kunnet faa mere ud af det forhaandenværende Materiale, skal jeg lade være usagt. For mig
drejede det sig i første Række om at »redde, hvad reddes kunde«
efter fattig men bedste Evne, inden Markarbejdet og dermed Øde
læggelsen skred yderligere frem; — og hvad jeg i første Række
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mener at have faaet frem, ses af Tegningerne Fig. 1—5 incl.,
nemlig en Del mere eller mindre velbevaret Husgeraad, Typer
paa Lerkar, der har været anvendt i den daglige Husholdning
i de første 2—3 Aarhundreder efter Kristi Fødsel, den romerske
Jernalder — en Type Lerkar, der maaske er sjældnere, men til
Gengæld ogsaa mere uanselig, end de mere velkendte Kar, der
findes som Urner og »Stadskar« i Gravene.
Maatte denne Beskrivelse af disse Kars Udseende, og hvor
ledes de er fremkommen, have Interesse for nogen, er mit Formaal med disse Linier naaet.

SAGN OG TRO FRA AVERNAKØ OG KORSHAVN
VED H. C.

Fbydendahl

BJÆRGMANDEN I BJÆRGSTENEN NORD FOR AVERNAKKE

Paa Rasmus Andersens Mark lige nord for Avernakke
By laa der i min Barndom nogle Sten, som de kaldte Bjærgstenen1). Det maa have været en Dysse, men den var bleven
ødelagt. Der sagde de gamle at der boede en Bjærgmand. Den
gamle Jørgen Skræder, der boede yderst her omme i Gyden
(nord ud af Byen) og var født i 1700’erne — han døde i 1884
omkring ved 90 Aar gammel — snakkede saa tit om Bjærgmanden. Han fortalte, at engang, da hans Fader og Moder kom
hjem fra en Faaborgtur, løb Bjærgmanden bagefter dem og vilde
tage dem i Nakken. Men de naaede lige at komme hjem og faa
Døren smækket i.
Fortalt i 1935 af fhv. Gdmd. Anders Mikkelsen Rasmussen,
Avernakke, født paa Avernakø 1865.
DE

UNDERJORDISKE

I

BJÆRGSTENEN

PAA

AVERNAKKE VESTERMARK

1.

I den Bjærgsten her ved Avernakke, der endnu er opbe
varet og fredet2), boede der Bjærgfolk. De havde en underjordisk
Gang hen til den Gaard, der laa nærmest, ikke den som Marken
med Bjærgstenen hørte til. Der færdedes de frem og tilbage. De
kaldte dem mest de underjordiske.
Fortalt i 1935 af Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke.
!) Se foran S. 81.

2) Se foran S. 81 f.
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2.

Min Moder fortalte noget om hendes Oldemoder. Hendes
Oldemoder var fra en Gaard oppe i Av er nakke, der nu er
udflyttet, men dengang laa oven for Lyboens [lybons]. Der boede
underjordiske i den Bjærgsten, der laa tæt ved. Den er der endnu
og er nu fredet. Engang kom Bjærgmanden og hentede hende.
Hun skulde hjælpe hans Kone ved Barnefødsel. Ved de var fær
dige, skulde hun have Løn for det, og han fyldte saa hendes
Forklæde med noget. Da hun kom op, rystede hun Forklædet
og smed det væk. Hun regnede jo ikke paa det. Men ved hun
kom hjem, opdagede hun, at et Guldstykke var bleven hæn
gende i Forklædet.
Da hun svøbte det lille Barn nede ved de underjordiske, gav
Bjærgmanden hende en Salve til at smøre Barnet med. Men hun
kom til at stryge sig selv over Øjet, imens hun havde noget af
Salven paa Fingrene. Og saa blev hun synsk. Siden saa hun
engang, at de underjordiske gik og flyttede med Kornet paa Mar
ken, og hun kunde ikke lade være med at le ad det. Saa kom
Bjærgmanden hen og spurgte, hvorfor hun lo. Jo, hun kunde
jo ikke lade være at more sig over det. »Ja, kan du da se mig?«
spurgte han. Ja, det kunde hun jo da. »Prøv at lukke det ene
Øje! — Kan du se mig?« »Ja«. Saa skulde hun prøve med det
andet. Saa slog han det Øje ud paa hende, som hun var synsk med.
Gaardens Staldlænge laa ubekvemt for de underjordiske, for
det vaade fra Stalden sivede ned til dem. Saa bad de Manden
om at flytte. »Ellers kommer vi til at flytte«, sagde de.
De havde graat Tøj og en rød Tophue.
Fortalt i 1935 af Toldopsynsmand Jakob Rasmussen. Munke,
født i Munke 1861.)
FAAET PENGE HOS BJÆRGMANDEN I MUNKE

De gamle mente, at der boede en Bjærgmand i den Bjærg
sten paa Munke Mark, der nu er fredet. Gamle H an s Greger
sen i Munke sagde gerne: »Jeg har aldrig fejlet for Penge, for
naar jeg fejlede nogen, gik jeg bare hen til Bjærgmanden og fik
hos ham.«
Fortalt i 1935 af Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke.
UNDERJORDISKE I VIENSBJÆRG

I Viensbjærg, norden for R a v n e b j æ r g paa Korshavn,
boede der nogen. Den løftede sig paa fire Pæle om Aftenen.
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Ved Siden af Viensbjærg kommer Vandet ud af en Banke.
Det kaldes Bøj dens Kilde.
Fortalt i 1933 af Hsmd. Ander s Falk1, Korshavn, født paa Kors
havn 1851.
DE UNDERJORDISKE FORSTYRRER KIRKEBYGNING PAA AVERNAKØ

1.
Kirken skulde fra først af have ligget lidt sydvest for Klingenbjærggaa rd en i Avernakke. De havde begyndt at slæbe
Tømmer til og passe det til. Men om Natten blev det hele, baade
Sten og Tømmer, flyttet. Saa opgav de at bygge paa det Sted
og begyndte at bygge der, hvor det hele var flyttet hen, og der
ligger Kirken endnu.
Fortalt i 1935 af Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke.
2.
Min Moder sagde, at dengang de havde begyndt at bygge
Kirke oppe ved Klingenbjærggaarden i Avernakke og
saa maatte flytte med det hele, var det, fordi de underjordiske
ikke vilde have Kirken lige Nabo til.
Fortalt i 1935 af Jakob Rasmussen, Munke.
STOR HUND KYSER KARTEPIGE

Engang der havde været Kartegilde i Avernakke og de
havde sagt Godnat, gik en af Pigerne ned ad Gyden og hjemad.
Da kom der en stor Hund med et Par store Øjne efter hende.
Hun blev saa forskrækket, at hun blev lam, og det blev hun
ved at være altid siden.
Fortalt i 1935 af Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke
KRYBE GENNEM FLÆKKET EG FOR BROKSKADE

Om Gdmd. Christen Albretsen, Munke (f. 1745 d. 1818)
fortælles der: »Han led af Brokskade, og for at blive helbredet
derfor, krøb han igjennem en flækket Eg, som Anders Klin
ge nber g fældede i sin Skovmark ved Peder Karsten Ras
mussens Huus, men om det hjalp skal ikke kunne siges« (C.
K. III 28).
KLOGE JOCHUM FORDRIVER ROTTER

»Husrotten var engang en slem Plage for Øens Beboere. Da
fik man i Aarhundredets Begyndelse Bud efter »den kloge
Jochum« i Aunbøl paa Sundeved. Han kom, læste over
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dem, og det hjalp, da han drev dem alle til Havs. Siden den
Tid har de ikke ladet sig see. En enkelt Rotte kan nok under
tiden komme hertil med en Jagt eller Baad, men i Alm. faaer
den ikke længe Ophold, da den efter nogen Tids Forløb enten
bliver skudt, eller man har fundet den død. Den mangler maaske Selskabelighed og kan af den Grund vel ikke ret trives.«
— Derimod er »Markrotten, sort og mindre end den sæd
vanlige Huusrotte« en slem Plage (C. K. I 58).
HELD OG UHELD VED TORSKEPILKNING

Naar nogen skal pilke Torsk, maa de ikke tage Staaltraad
med til at trække Torskene paa. Det er der Uheld ved. Andre
maa ikke ønske dem Held og Lykke. Det er bedre, at de spytter
efter dem.
Fortalt paa Avernakø 1933.
DET SIDSTE NEG

Det sidste Neg paa Høstmarken blev kaldt »den gamle« eller
»Katten«. Der var ingen, der var for at binde det.
Fortalt i 1933 af Anders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved t Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

NØRRE-NÆRAA SOGN

Svenske havde udplyndret Ager næs Præstegaard og søgte
nu til Næraa for der at prøve det samme. Men inden de kom
der, havde Præstekonen faaet Nys om, hvorledes de havde holdt
Hus i Agernæs. Hun lod derfor i en Hast alle Vinduer for sig
slaa ind, alle Døre, Kister og Skabe aabne, og nogle Dyner
sønderrive og Fylden adsprede i Gaarden, og forlod saa tillige
med alle Folkene Huset. De Svenske kom nu og fandt inde og
ude lutter Forstyrrelse og ikke et Menneske. »Her har vore
Kammerater alt været,« sagde de, og uden videre Undersøgelse
gik de deres Vej. Da Præstekonen i Ager næs hørte dette, blev
hun misundelig over hendes Naboerskes Snildhed og Held, det
skal have siden foraarsaget et Slags Uvenskab imellem de to
gode Nabokoner.
1829. Boesen.
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BEDESLEV OG NORUP SOGNE

Af en gi. Kone i Egense har jeg hørt følgende: I en Gaard
i Vel lin ge By, som før har hørt til Norup, men nu til Be
derslev Sogn, kom en Del Svenskere ind. Konen laa i Barsel
seng, og de tog det nyfødte Barn, lagde det paa en Fjæl over
Brønden og vilde skyde til Maals efter det. Men en svensk
Officers Frue, som just i samme Øjeblik kom til, frelste Barnet
og plejede siden baade det og Moderen med saadan en Omhu,
at denne forsikrede, hun aldrig før havde haft det saa godt.
I en anden Gaard i Vellinge kom ogsaa nogle Svenske
(rimeligvis Officerer). De udjog strags alle Husets Beboere, kun
en Knøs paa 18 Aar, der var rask og saa godt ud, lod de blive
som deres Opvarter og Vejviser. Familien flygtede ud i Pugholm Mose, som ligger tæt ved Vellinge og den Gang
var stærkt begroet med Elle og andet Krat. Der opholdt
den sig i 3 Uger, indtil Fjenden drog bort, og blev ernæret af
den Søn, som var bleven i Gaarden, ti han bar om Natten Føde
ud til dem. Da de 3 Uger var forløbne, blev, som den gamle
fortalte, de svenske Officerer indbudne til Bryllup i Nyborg,
men, sagde den gamle, det var et underligt Bryllup, hvorfra kun
faa kom tilbage, ti da de kom til Byen, blev de af Danskerne
drevne igjennem Byen ud paa Skibbroen, som var hidset op,
og da de kom her, blev Broen nedladt, og de drevne ud i Stran
den, hvor de druknede.
Enkelte kom tilbage og søgte til de Gaarde, hvor de før.
havde opholdt dem, og blev der behandlede efter Fortjeneste.
En kom til Vellinge, men da han havde været grusom, blev
han strags dræbt, men spøgede ogsaa siden hver Jul i Gaarden,
indtil der kom en rask og uforfærdet Mand til Gaarden. Denne
sad en Juleaften og spiste Nadver med sine Folk. Da sprang
Døren ind til Stuen op. »Det er den forbandede Svensker, der
nu kommer igjen, men han skal faa Lov til at blive ude«, sagde
Manden. Derpaa gik han hen og lukkede Døren i for hans Næse.
Men næppe havde han sat sig, før den atter sprang op. Han
lukkede den igjen, og da den atter sprang op, lukkede han den
tredje Gang i med Trusler og Forbandelser over den stakkels
Svensker, som ogsaa blev saa bange, at han aldrig mere kom
igjen. »Det er min Sjæl sandt«, sagde den gamle, »ti jeg har
hørt det af Folk, som atter har hørt det af andre, der varmed
og hørte og saa det selv.«
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Bedre gik det en anden Svensker, der havde været medli
dende. I Gaarden, hvor han var indkvarteret, saa vidt jeg husker
i Egense By, handlede hans Kammerater meget ilde med Fol
kene, og blandt andet satte de Manden ind i Hundehuset, som
var ved Porten, hvor han led Hunger og Frost. Hver Gang den
omtalte Svensker gik ham forbi, kastede han et Stykke Brød
ind til ham og sagde: »Se der, du Hund«. Da de Svenske var
slagne ved Nyborg, undkom denne levende og søgte hen til
sit gamle Kvarter. Angstfuld listede han sig ind og frygtede for,
hvilken Modtagelse han vilde faa. Men da Manden saa ham,
sagde han: »Kom kun ind og vær ikke bange. Som du var god
imod mig i min Nød, saa vil jeg ogsaa nu være god imod dig,
bliv hos mig, saa længe du vil.« Og han blev hos ham og blev
siden bosat i Byen.
1829. L. From, Norup.
UGERSLEV SOGN

Det var en meget slem Tid, da Svensken huserede her, og
han skal især have holdt ilde Hus paa Uggerslevgaard,
hvor en Landsdommer Kruse omtrent paa den Tid eller lidt
efter skal have boet.
1829. Vandall, Uggerslev.
NØRRE-HØJRUP SOGN

I den Gaard i Høj er up, som nu Rasmus Po visen be
boer, var en Svensker, nogle mener saagar en svensk Officer
indkvarteret, der her, som andre Steder fler var Tilfældet, til
egnede sig Gaarden, men for Resten var en fredelig Mand, saa
at han ikke alene lod den gamle Mand, der forhen var Ejer,
forblive i Gaarden, men denne var ogsaa særdeles fornøjet med
den Svenske. De var særdeles enige og stedse gode Venner, hjalp
hinanden trolig med, hvad der var at gjøre i Gaarden og paa
Marken, saa at man endogsaa fortæller, at naar de kjørte Korn
ind, saa læssede den ene, og den anden rakte paa. Men saa
enigt og fredeligt gik det ikke over alt til i Sognet. Den Gaard
i Byen, som nu tilhører Rasmus Hansen, var den Tid en
med Hensyn til sin Bygning frem for de andre udmærket Gaard.
Her kom en svensk Officer og tilegnede sig samme. Han syntes
godt om Bondens Kone og beskyldtes for ukysk Omgang med
hende. Om det var derfor eller af andre Aarsager, nok — en
Gang blev han overfalden og dræbt i Marken og begravet i en
derværende Sandbanke, som nu er henlagt til Byens almindelige
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Grusgrav, og her har man da ogsaa en Gang ved at grave
Sand eller Grus fundet Levningerne af ham. Overhovedet skal
der i denne By ogsaa paa andre Steder være dræbt en Del
Svenske, som vilde være Herrer og tilegne sig Bøndernes Gaarde,
man anslaar endogsaa deres Antal til en halv eller hel Snes
Stykker og foregiver, at de blev begravet i en i Nærheden af
Byen beliggende Høj, som kaldes Find s Høj, hvor ogsaa deres
Ben senere ved at sætte en Grøvt tværs over Højen skulde være
funden. For Resten skal Hans Jokum Bl aa mand, der boede
i et Hus her i Byen, og som Bønderne ved en Fordrejelse af Nav
net kaldte Plovmand i Stedet for Bla amand, have været en
Afkom af en af de i Anledning af denne Krig her i Landet til
bageblevne Svenske, hvilket ogsaa er saa meget mere rimeligt,
som man ogsaa paa andre Steder her til Lands kaldte Svenskerne
Blaamænd af deres blaa Uniform.
SKAMBY SOGN

Min Fader, som blev Præst her 1743, fortalte mig, at der
den Gang endnu levede en 90 Aar gi. Kone, der med Skræk
erindrede sig, hvorlunde man løb op i Klokketaarnet for at se
Svensken komme vester fra, og at Koner og Børn og gamle
dels slæbte Sængklæder, og hvad andet de havde, op i Klokke
taarnet, dels ud til en Mølle, der den Gang laa uden for Byen,
og opholdt sig der et Par Dage, indtil Svensken for det meste
var borte. Tillige fortalte min Fader efter samme gamle Kone,
men det er desuden et almindeligt Sagn, at de Svenske ved Vold
og Krigsredskaber opbrød Sk am by Kirkedør og udplyndrede
de adelige Jomfruers Lig, som ligger her begravne — Elisa
beth og El eonora Schvave, Jørgen Schvaves Døtre fra
H a rritsle vga a rd, hvor de ogsaa boede, men efter et Sagn,
som ej hører herhen, vilde begraves her. De findes udhugne i
Sten in corpore i Kirkevæggen over Begravelsen, og havde de
alle de Kjoler og Armbaand med i Graven, hvormed de er af
bildede, kunde de Svenske hente sig et godt Rov der. Den gamle
stærkt jærnbundne Egedør har tydelig Mærke paa voldsomt
Indbrud.
De Svenske selv, siger man, var ikke saa slemme som Ta
terne, der vel skal være de efterfølgende Polakker og Brandenborgere, vore Venner, ti de tog alt med, hvad de fandt.
Zeuthen, Skambv.
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I Sk am by blev ogsaa en Svensker tilbage ved Navn Magnus
og i Bolmerod ligeledes en med samme Navn (saa at det ret
synes, som om de svenske Moenser har haft Lyst til Sk am by
Sogn). Den sidste blev meget gammel og havde i Krigen bekom
met mange Saar og Ar især i Hovedet, hvilket havde til Følge,
at han aldrig kunde holde sit Hoved stille, men at det var i en
idelig Bevægelse, ligesom han ogsaa bestandig maatte tygge paa
en Stump Brødring, da den derved foraarsagede Bevægelse var
det eneste, der kunde lindre de Smærter, han ellers bestandig
følte i Hovedet. (Ringe.)
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
SMAATRÆK OM DEN HVIDE DOKTOR

Fortalt af Frederikke Larsen, Storke nhøj1).

Ja, hvem gamle Folk har ikke hørt den hvide Doktor omtale!
Doktoren, der hed Lassen2), var en meget klog Mand, en
Orginal, kan man godt sige; han havde ingen Steder hjemme,
logerede her og der, hvor det traf sig. Der fortaltes, at Doktoren
engang skulde have kureret en engelsk Dronning for en meget
slem Sygdom, og fra den Tid fik han aarlig, saa længe han le
vede, sendt en stor Sum Penge fra England. Som Doktor tjente
han ikke meget, behøvede det heller ikke, han var meget rig.
Doktoren ejede tolv hvide Heste, som stod opstaldet paa
Kærsgaard ved Brænderup. Han red altid omkring paa en
hvid Hest, og var selv klædt i hvidt; derfor kaldtes han den
hvide Doktor. Doktoren var en smuk og flot Mand at se til;
men han kunde til Tider, naar det faldt ham ind, fortælle ufine
Historier, ja, der var vel de Folk, som nok kunde lide at høre
saadanne; men de fleste væmmede sig ved at høre dem. Gamle
Rikke fortæller om første Gang, Doktoren kom til hendes For
ældre paa Langø; han kom da ridende paa en hvid Hest og
var selv hvidklædt. Da han havde hilst paa hendes Forældre,
spørger hendes Fader: »Jeg kender Dem ikke, hvem er De?«
»Ja«, siger Doktoren, »har I ikke hørt om den hvide Doktor?«
x) Om Frederikke Larsen se FHj. VIII 19ff.
2) A x e 1 Frederik Lassen, f. i Kværndrup Præstegaard 1789,
død i Fj elsted Sogn 1883. Om ham se C. Reimer: Nordfynsk
Bondeliv. S. 75511 og den der nævnte Literatur. Endvidere Svend
Larsen: Et Provins museums H i s t or i e S. 23fT, Fyens Stiftstidende
18/6 1930 (K.: Dr. Lassen) og Fyns Venstreblad */12 1932 (P. J. P.: De
første 100 Aar er de værste! Et Besøg hos Frederikke
Larsen, Storkenhøj . . . .)
H. C. F.
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Jo, det havde de da; men de havde aldrig set ham. >Naa«, si
ger Doktoren, »saa ser I ham her, det er mig.« Siden efter boede
han af og til hos dem.
Den hvide Doktor havde stor Lyst til at sejle, og da der ved
Øen var en Havn, lod han bygge en stor Baad. I Bagstavnen
lod han indsætte to Løver; det var Røvervaaben og var ulov
ligt, men det vidste han ikke. Baaden blev færdig, og Doktoren
fik lejet en Mand og en Dreng til at ro den for sig, og en be
lejlig Dag sejlede han da ud paa en Tur; men paa Grund af
Løverne i Bagstavnen troede Folk, at det var én, der skulde paa
Rov ved Kysterne, og det varede da ikke længe, før han blev
nappet og maatte betale en Masse Penge, fordi han havde sejlet
en Baad med Røvervaaben. Doktoren lod da bygge et Baadeskur
med Spil, hvormed de trak Baaden op i Skuret, hvor den stod
i lange Tider; den blev aldrig benyttet mere; den hvide Doktor
blev ked af at sejle ved samme Lejlighed.
Doktoren var Samler af Oldsager. Rikkes Brødre solgte
mange Stenkiler, Økser, Knive og forskelligt andet af gamle Sten
sager, som de fandt paa Øen. Doktoren betalte godt. Penge var
han ikke saa knap med.
Rikke fortæller ogsaa, at da den hvide Doktor en Dag kom
til hendes Hjem og som sædvanlig sov dér om Natten, bad han
hendes Moder om et Lys, Tændstikker og en Tallerken med Vand;
de grundede noget over, hvad han vilde bruge det til, og Rik
kes Søster søgte og fik ogsaa Lejlighed til at se ind i Værelset,
hvor Doktoren opholdt sig, og hun fik at se, hvad han foretog
sig; han tændte Lyset og holdt Tallerkenen over Flammen, og
da den var tilpas sort, tog han en Pensel, dyppede den i Vandet
og siden i det sorte under paa Tallerkenen, og saa penslede han
sit Skæg, sine Øjenbryn og sit Haar dermed, saa det blev sort.
Doktoren havde nemlig et smukt, sort, krøllet Haar; men det
var blevet noget graat, og det var derfor, det skulde farves; til
Kinderne havde han lidt rødt, han var ellers saa bleg. Den hvide
Doktor skulde nu til Marked den Dag; derfor skulde han være
saa fin og var ogsaa blevet det, det syntes da alle dér i Hjem
met. Desværre blev det Regnvejr den Dag, saa det var en slem
sortsmudset Doktor, der kom tilbage, og lidt flov var han.
Denne Doktor blev meget gammel, langt over hundrede Aar;
han skulde en Tid haft Tilhold hos en Enke i Sydfyn; men
Rikke kan nu hverken huske Enkens eller Byens Navn, hvor
hun boede.
Martine Agathe Hansen, Christiansminde.
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Pers Kær i Avernakke.

H. C. F. fot. 1933.

FRA AVERNAKKE BYLAV
AF H. C.

Fkydendahl

By virker tiltalende allerede ved første Besøg. Fro
dige Haver med mange store Træer ligger som Smaaskove
ind mellem Gaarde og Huse. Æblerne rødmer i Eftersommerens
skære Luft, Pralbønnerne slynger sig i yppigt Virvar hen over
de gamle Stendiger, og tækkelige, velholdte Huse spejler sig i
Gadekæret, »Pers Kær«, hvor Byens Drenge med deres Legetøjs
skibe øver sig i Sejladsens Kunst.
Noget uregelmæssigt og tilfældigt er der vel i Byens Plan,
eller maaske rettere Mangel paa Plan. Men der er dog et sam
lende Punkt, det høje Majtræ, der straks fanger ens Blik og vir
ker som et festligt Vartegn og en venlig Hilsen, ogsaa til de
mange forbisejlende Søfolk.
Den Bydel, der ligger nærmest Majtræet oppe paa Klingenbjærgbanken eller, som den oftest kaldes, Smedebanken (her
laa Smedens Hus) kaldtes forhen den oven bys Ende, medens Re
sten af Byen kaldtes den nedenbvs Ende. Der var fem Gaarde
i hver Byende. Ved Pligtkørsel mødte, efter hvad fhv. Gdr. An
ders Mikkelsen Rasmussen, Avernakke, i 1933 fortalte,
undertiden kun een Byende ad Gangen.
vernakke

A
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Om Majtræet skriver Pastor Knudsen i sin Beskrivelse af
»Byen Auernakke« o. 1881:
»Oppe paa den høie »K1 ingen bj ergba n ke« i Byens syd
lige Deel kneiser den 36 Alen høie Maistang, paa hvilken vaier
ved festlige Leiligheder og paa Høitidsdage et stort Dannebrogs
flag, der blev skjænket Byen af den nuværende Præst 1872, da
et ældre lignende, skjænket af Pastor Kisbye 1845, efterhaanden
var opslidt og bleven laset.« (C. K. I 76).

Fra Avernakke Gade.

N.Nellemann fot. o. 1920.

I Baggrunden ses Maj træet.

Majstænger findes nu kun faa Steder i vort Land1), for den fyn
ske Øgruppes Vedkommende kun paa Strynø og Avernakø,
og der er næppe noget Sted, hvor Majtræet, — saaledes kalder
Øens Folk det — æres og hæges efter gammel Sædvane som
her paa Avernakø, og det gælder baade Avernakke og
Munke. Her samles endnu paa agtværdig Maade alle Bysens
Mænd. Ingen holder sig for god til at give sin Haandsrækning,
saa gammel og gennem mange Slægtled nedarvet Sæd vedblivende
kan holdes i Ære. Majtræet staar som et godt Sindbillede paa
redeligt Sammenhold og Hjælpsomhed.
Majtræet er omgivet af en stor Dynge Sten, passelig store til,
at de uden alt for megen Besvær kan fjernes, naar Træet ved
det aarlige Eftersyn skal lægges ned, og atter lægges i Hob om
i) Danske Studier 1930, S. 112 (J. S. Møller: Sommer i By
i Danmark).
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Træet for at støtte det. For Træet er ærligt og redeligt gravet
ned i et Hul i Jorden, og saaledes skal det være. Avernakkerne ser med en umiskendelig Ringeagt paa, at Munkerne,
der jo ganske vist ogsaa er færre om det besværlige og vanske
lige Arbejde, af Bekvemmelighedshensyn for nogle Aar siden har
fastgjort deres Træ med Bolte i en nedgravet Pæl. »Det kan jo
lige vippes ned som en almindelig Flagstang,« siger de.
Vi lader en af dem, der ved bedst Besked, fhv. Gdr. And.
Mikkelsen Rasmussen, Avernakke, fortælle:
»Hver Pinselørdags Formiddag Kl. 10 bliver Majtræet i Aver
nakke lagt ned. Det hjælpes vi ad med alle Mænd i Byen.
Aldermanden tuder i Hornet for at samle os. Der møder en Karl
fra hver Gaard, og de
tjærer Træet og ser det
efter. Pigerne møder
og pynter Træet med
Kranse og Blomster.
Den nederste Krans
er lavet som en stor
Ring. Højere oppe er
der to Kranse, der er
som Koste. Disse tre
er lavet af grønne Gre
ne, mest af Syren eller
Bøg, hvis Bøgen er
udsprungen. Kransen
[egti. Kosten] helt oppe
i Toppen er af Roser
[Blomster].
Der sættes ny Flag
snor i med det samme.
Ved 5-6-Tiden om
K. Uldall, Dansk Folkemuseum fot. 1927.
Eftermiddagen kom
Avernakke Majtræ set fra Skallevejen.
mer Mændene igen,
Stenhoben omkring Træet ses Skønt det er i Septem
ber, hænger det meste af Pynten endnu paa Træet.
Træet bliver rejst og
Stenene lagt cm det
igen. Tidligere havde hver Gaardmand en Kande 01 med. Men
nu henter vi en Kasse Bajerskøl. Der kan blive en 01 eller to til
Mands. De unge morer sig lidt med Leg og saadan.
Det er den eneste Gang, Hornet gaar nu. Tidligere tudede
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Aldermanden, hver Gang noget skulde bestemmes eller bekendt
gøres. Nu bliver der blot slaaet en Seddel med Bekendtgørelse
op paa vor Port. Den vender ud til Gaden.
Alle Gaardmændene skiftes til at være Aldermænd efter Tur.
De er det et Aar ad Gangen,
og den nye begynder Pinse
lørdag. Han faar Hornet og
Flagetoppe ved Majtræet Pinse
lørdag Aften.
Forhen skiftede de Alder
mand 1. Maj1). Den gamle
Aldermand, ham der gik af,
gav Vallemsgilde den Dag. Det
kaldte de ogsaa Vallemsøl. Det
var som et Ølgilde. Han gjorde
desuden sit sædvanlige Ølgilde,
naar det var hans Tur.
Der er to Byhorn. Det store
følger Aldermanden. Det lille
er i en af Gaardene i Byen,
og det er det ældste. Der er
saa mange gamle Mærker paa
dem begge, men flest paa det
lille.
Flaget sættes [hejses] paa
H. C. F. fot. 1933.
Majtræet Juledag, Paaskedag,
Oldermanden i Avernakke tuder.
Pinsedag, Kristi Himmelfarts
dag og Grundlovsdag og saa
ved alle Bryllupper, Begravelser og Barnedaab.
Øverst paa Majtræet er der en Fløj, og i den staar med gennemhugne Bogstaver: »Avernakø«.
Efter hvad fhv. Hsmd. Mads Madsen, Avernakke, født 1856,
oplyser, tuder Oldermanden Pinselørdag tre Gange, nemlig Kl. 10,
naar Mændene. skal samles for at lægge Træet ned, Kl. 5—6, naar
i) Saaledes har det været o. 1875 (N. Rasmussen Søkilde: H o 1stenshus og Nak kel) ølle med tilliggende Sogne og Øer,
S. 423). I endnu ældre Tid har Skiftet fundet Sted St. Hansdag. Det hed
der nemlig i Byens Vedtægt fra o. 1700: »Oldermandslenet skal gaae naboe
fra naboe og tagis aarlig efter gammel sedvane, som er st. Hans dag«
(Bjerge og Søegaard: Danske Vider og Vedtægter I 426).
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Træet er tørt nok til at blive rejst igen, og Kl. 8, naar Mændene
og de unge skal samles igen for at drikke 01.
En anden Meddeler oplyser, at der forhen dansedes om Maj
træet, og Fisker Morten Mortensen, Avernakke, fortæller:
»Før de begyndte med at drikke Bajerskøl ved Majtræet i
Avernakke, naar Træet var rejst, kom hver Mand med en
Kande gammelt 01 og med skaaret Brød. Vi sad ved et Bord
henne i Krogen ved Siden af Majtræet og spiste Maden. Øllet
drak vi af en Lerpotte, en af dem med en Stjært og tre Tæer.
Den gik paa Omgang, og vi drak alle af den samme. Det var
morsomt at høre de gamle, naar de havde siddet lidt og drukket
et Par Gange. Saa kom de rigtig i Humør til at fortælle. De
kunde fortælle mange morsomme Træk fra gamle Dage.«
Den Mand, der Pinselørdag 1933 havde overtaget Stillingen
som Oldermand, Gdr. Chr. Rasmussen, gav mig beredvilligt
Lov til at se Oldermandshornet. Det er af Horn, antagelig Stude
horn, og forsynet med et drejet Mundstykke, ogsaa af Horn,
føjet til ved Hjælp af en Messingring. Det er tæt besat med
Navne og Aarstal, som tidligere Oldermænd har indskaaret i det,
i flere Tilfælde meget stilfuldt. Mange af dem har ved deres
Navn ogsaa indbrændt det »Gaardsmærke«, der hørte deres Gaard
til, og som Beboerne helt op til vore Dage har brugt til at mærke
Husgeraad og Redskaber, ogsaa Skovlskafter og Siddefjæle til
Vogne, med, saa hver kunde kende sine, naar de ved Gilder og
Markarbejder var udlaant. Rusetøj og Pæle, der kunde løsne sig
og drive i Land, blev ligeledes mærkede. Ogsaa Faarene fik et
lille Skilt af Træ bundet paa med Mærket i.
De ældste af Oldermandshornets Navne er: R L S 1829 —
A K B 1829. Desuden: R L S 1837 — ROS 1861 — L R S
1869 — M R S 1875 o. m. fl.
Chr. Rasmussen fortæller:
»Min Bedstefader har fortalt, at der har været en Bykæp til
at skære Mærker i, naar Bymændene kom til at skylde Bøder.
Tidligere tudede Oldermanden i Hornet, hver Gang Mændene
skulde foretage sig et eller andet, f. Eks. naar de skulde fli Veje.
Nu bruges Hornet kun Pinselørdag.«
Det kan her anføres, at det af Avernakke Bys Vedtægt fra
o. 1700 fremgaar, at man i Byen paa den Tid har haft baade
Horn og Tromme til at kalde Bymændene sammen medx).
9 Bjerge og Søegaard: Danske Vider og Vedtægter I 426.
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Af de omtalte Gaardsmærker gengives her nogle. De første 6
er fra Oldermandens Horn. Det 7. bemærkede jeg paa en af de
saakaldte Bakkeopskeer, som jeg fik Lov at se hos Anders
Mikkelsen Rasmussen, og det 8., »et A med en Fløj paa«,
var Gaardsmærke for And. Mikkelsen Rasmussens Gaard.
Det ser ud til, at Oldermanden i tidligere Tider har skullet
holde Byens Gilder. I hvert Fald omtaler Pastor Knudsen et
Jordstykke i Avernakke Bys Udmark saaledes: »»Gildesgræs«,
et Maal, der forhen fulgte den Mand, der i det Aar skulde holde
Byens Gilder og senere ogsaa tage Smedens Faar i Græs« (C.

Gaardsmærker fra Avernakke.

K. I 11). Oldermanden holdt i hvert Fald Husmandens og Kar
lenes Ølgilder.
Derimod havde »Smedestykkerne« i Avernakke Vester
mark ikke noget at gøre med Smeden. De »havde ikke Navn af
en Smed, men af »Smed«, en Blanding af Kalk og Mærgel, som
Beboerne i fordums Dage brugte til at hvidte deres Huse med«
(C. K. I 8). Om det samme gælder »Smedeland« i Byens Søn
dermark, ved jeg ikke.
Mens vi er ved Smeden, kan det anføres, hvad Hsmd. An
ders Falk, Korshavn, fortalte mig, vistnok om Smeden i
Avernakke:
»Der var Smedegilde, men ikke nogen bestemt Dag. Det var,
naar det passede Smeden. Saa fulgtes Mændene ad og kom kø
rende med deres Fourage, tærsket Korn. Det var til hans Køer.
Han havde gerne 2, men ikke saa meget Jord, at han kunde
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føde dem derpaa. Saa fik Mændene jo gerne en »Kasketfuld«,
før de kom derfra.
En anden Dag kom Pigerne fra Gaardene med Mælk til ham.
Det var Morgenmælk. Saa havde de travlt med at lave Ost.
Den blev vist hældt i Kedlen med det samme.«
Anders Falk fortsatte:
»Ogsaa Jordemoderen fik Mælk, men det var ikke nogen be
stemt Dag, blot engang om Aaret fra hvert Sted, fra Foraarstiden.
Baade Gaard- og Husmænd fra hele Øen skulde levere Degne
fourage til Skolelæreren i Avernakke. Da kom i Reglen hver
By for sig, hver sin Dag. De fik vist Kaffe, men der var ikke
Gilde ellers.«
Særskilte Arbejder var der gerne enkelte haandsnilde Folk
der havde faaet særlig Øvelse i at udføre. Saaledes gik, efter
hvad Toldopsynsmand Jakob Rasmussen, Munke, fortalte,
Jørgen Skræder i Avernakke omkring og pressede Most
for Folk.
I Sprøjtehuset ved Kirken staar Sognets Brandsprøjte. Den
stod endnu i 1933 paa en gammel Vogn med Lunstikkehjul beslaaet med Hjulskinner. Sprøjten prøves hvert Aar 3. Pinsedag.
Det besørges af Mændene fra alle tre Byer. De prøver den ved
Gadekæret i Munke.
Her skal tillige meddeles et Par spredte Træk af Øboernes Liv:
Lærer L. Larsen, Avernakø, fortæller:

»Vi havde endnu indtil o. 1900 baade i Avernakke By og i
Munke By den Skik, at saa snart der var født et Barn til Verden,
sendtes der een rundt i hele Byen for at melde Begivenheden. Og
det uden Hensyn til, hvad Tid paa Døgnet det var. Selv om det var
midt om Natten, maatte een afsted og banke paa alle Steder for at
meddele det. Saa mødte alle Byens Koner med det samme i Hjem
met, hvor Begivenheden var sket. De blev opvartet med en Snaps.
Det samme skete, naar der var død een.«
And. Mikkelsen Rasmussen fortæller:
»Naar de kørte det sidste Læs Raps — det var gerne et lille
— skulde alle Børnene op at køre. Og saa havde de et lille
Flag, som et af Børnene sad med. Om Aftenen var der Raps
gilde for alle dem, der havde hjulpet til. De fik Suppe og Æble
skiver.«
Ja, Gilde! Det kan nok være, at de forstod at holde Gilde
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paa Avernakø! Vi taler ikke ret længe med en Avernakker
om Livet paa Øen i gamle Dage, før vi er ved Gilderne De
gamle Gilder staar endnu i iMindets Glans. Ikke mindst Ølgil
derne. De var nu noget for sig. Derom fortæller de gamle:
I Aver nakke blev der holdt Ølgilde hver Søndag og Hel-

M. Mikkelsen fot. 1935.

Bakkeopskeer fra Avernakke.
Paa den øverste er paa Skaftets Overside udskaaret Blomsterranker. Bog
staverne J A J s, der skal læses: Jørgen Andersen, samt det Gaardsmærke, der findes næstsidst i nederste Række blandt de S. 134 gengivne.
Paa den midterste er paa Skaftets Overside skaaret: C A B S, der skal læses:
Christen Albretsen, og paa Undersiden: 1773. Paa den nederste er
paa Oversiden med smaa Søm sat: L R S, og paa Undersiden, ligeledes
med smaa Søm: 1865. Skeerne ejedes i 1933 af Anders Mikkelsen
Rasmussen, der gav Forklaring paa Navnebogstaverne.

ligdag om Sommeren, ogsaa Grundlovsdag. Det begyndte første
Søndag i Maj eller paa Kristi Himmelfartsdag, hvis denne Dag
faldt før Maj, og varede til Høst. Der blev dog ikke holdt Øl
gilde Pinsedag, men anden Pinsedag, og tredie Pinsedag ogsaa;
den Dag blev Sprøjten jo prøvet. Saa kom jo Mændene ogsaa
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fra Munke og Korshavn. Naar det var overstaaet, gik Mændene til Ølgilde i hver sin By.
Kl. 4 kaldte Oldermanden sammen ved at gaa op og ned ad
Gaden og tude i Hornet, og saa mødte alle Byens Mænd, ogsaa
Husmænd og Karle, i den Gaard, hvor Øllet den Dag skulde
drikkes. Det gik paa Omgang i Gaardene. Hver Gaardmand
skulde give Va Td. Gammeltøl, brygget i Marts. Det var det bedste
af Aarets Bryg, og der blev gerne tillige givet en Flaske Rom
eller to til at blande i. Der var 10—11 Gaarde. Det blev lige
saa mange Gilder. Der var ogsaa en halv Snes Husmænd, og
hvert Aar skulde en af dem give Vs Td. 01. Det gik paa Om
gang mellem dem. Men Øllet blev drukket hos Oldermanden.
Desuden købte Byens Karle hvert Aar i Samling 7« Td. 01, der
ligeledes blev drukket hos Oldermanden. Men han fik kun et
Par Kroner for det1).
Manden i Gaarden satte sig for den øverste Bordende. Nær
mest ham sad de andre Gaardmænd. Længere nede ved Bordet
eller ved et andet Bord, der var sat til, sad Husmændene, og
nederst Tjenestekarlene. Øllet stod i 3—4 Fade ned ad Bordet,
og i Fadene var der Træskeer til at bakke op med. De var fint
udskaarne paa Skaftet og blev kun brugt til Ølgilder. I Anders
Mikkelsen Rasmussens Gaard opbevares endnu tre af disse
Pragtstykker. Saa bakkede de op i Træstobe. Dem havde de selv
i Gaardene. Havde de ikke nok selv, laante de hos de andre.
Efterhaanden som Træstobene gik i Stykker, anskaffede man
Ølglas til Erstatning; men Anders Mikkelsen Rasmussen,
der er født 1865, kan huske, at de endnu i hans Barndom brugte
nogle faa Træstobe. — De fik ikke Mad til.
Om Aftenen kom Byens Piger, og saa blev der danset i Loen,
somme Tider til det dagedes Kl. 3—4.
»Ved Ølgildet 2. Pinsedag gav Postføreren en Kande Rom med
Sukker til Øllet,« fortæller Anders Mikkelsen Rasmussen.
»Det var, fordi Mændene den Dag hjalp ham at trække hans
store Baad op. Det skete hen under Aften.— Da Rasmus Jør
gen [Jørgensen] var Postfører, havde han 3—4 Baade. I den
største kunde han sejle fire Heste over til Als. Han sejlede ogsaa
tit med Heste for Folk paa Birkholm, Hjortø og Skarø,
naar de skulde have Heste til Faaborg eller Svendborg. Han
9 Iflg. Pastor Knudsen havde han dog ogsaa Brugsret til »Gildes
græs«. Se S. 134.
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hentede Post i Faaborg. Til at begynde med hentedes der kun
Post en Gang om Ugen, senere 2—3 Gange om Ugen og til sidst
hver Dag.<
Men nu er det lagt af med at holde Ølgilder. Det sidste blev
holdt o. 1905. Det var ved
den Tid, de fik Forsamlings
hus. Da fik Folk lagt Fjællegulve i deres Stuer og fik ma
let, og saa var de ikke for
at have de Ølgilder. Mændene kom jo med Træsko
paa.
Hen i Efteraaret holdtes
Karlegilde og Pigegilde. Det
gik paa Omgang i Gaardene.
Det var to Søndage efter nær
mere Bestemmelse. Det var
for alle Mændene og Karle
og Piger. Det var om Afte
nen. Der blev givet skaaret
Mad og 01. Bagefter blev
der danset og spillet Kort og
snakket. Der var en Spille
mand, Violin.
2. Juledag begyndte de
med
Juleleg. Det var kun
Fra Det kgl. d. Postv. genn. 300 Aar.
for
Ungdommen.
Derefter
Baadpostbud til Avernakø i 1880erne.
3. Juledag og saa Helligtrekongers Dag og derefter hver Søndag, til det var kommen Om
gangen rundt.
De samledes ved 8-Tiden, naar de var færdige med Aften
arbejdet. Ud paa Aftenen holdtes der en Pavse i Dansen, og saa
fik de 01, »en Gryde Lunkeøl«. Karlene havde selv en Flaske
Rom med til at blande i. En Spillemand var der med Violin.
Karlene gav Spillemandspenge.
I Fastelavnen holdtes Ungdommens største Fest om Vinteren.
Herom fortæller de gamle Meddelere følgende:
»Gildet gik paa Omgang mellem Gaardene Aar efter Aar.
Lørdag før Fastelavn tog alle Karle fra Avernakke til Faaborg og købte Rom, Kaffe og Sukker m. m.— Senere foretoges
Indkøbet hos den stedlige Høker.

139
Søndag Eftermiddag samledes de paa det Sted, hvor Gildet
skulde være, og her blev det ved Kortspil bestemt, hvem der
skulde være Konge og Prins.
Mandag Kl. 9 mødte hver paa sin Hest. De skulde ud og
ride under Galgen og tage Ringen. Der var 7—8 Ringe. Hvem
der fik Guldringen, han var Konge. Nr. 2 blev Prins. Galgen var
rejst tværs over Gaden. Siden red de rundt i alle Gaarde og
samlede Penge til Gildet. Kongen og Prinsen red gerne midt i.
Hornblæseren red forrest. Efter ham Forriderne, vist 4. Konge
og Prins var fint smykket. Byens Piger smykkede dem i den
Gaard, hvor Gildet skulde staa.
De havde Snore over Brystet
og ned ad Bukserne og saa
Mærke paa Skuldrene. De an
dre Karle maatte selv sørge for
Dragten. De havde mest kun
hvide Skjorter paa Kroppen.
Det ordnede de i hver sin
Gaard. De samledes paa Ga
den ud for Præstegaarden. Kon
gen og Prinsen red Side om
Side, alle de andre ogsaa par
vis. Først red de 3 Gange rundt
i Præstegaarden. Allerforrest
j ed en eller et Par Musikantere.
Præsten gav dem en Drikke
skilling, som Kongen tog imod,
og gav desuden Vin, Kage og
Cigar til dem alle. Før de red
bort, raabte de Hurra for Præ
sten. Derefter rundt til alle
H. C. F. fot. 1933.
Gaarde og Huse i Byen, hvor
Maren og Marie.
det formede sig paa lignende
Et Par 65aarige Tvillinger, der endnu
Maade.
til daglig bærer deres skinnende
Om Aftenen ved 7-8-Tiden
hvide Hovedklæder.
begyndte Gildet. Da kom baade
Gaardmænd og Husmænd, Karle, Piger og Børn. Hver Mand
havde selv Aal og Brød med. Det var godt til at tørste efter, og
der var meget, der skulde drikkes.
Ved Dansen om Aftenen dansede Kongen og Prinsen hver
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med sin Dame den første Dans. Der var kun de to Par paa Gul
vet, og det var altid spændende at se, hvem de valgte. De blev
kaldt Dronning og Prinsesse. Næste Dans maatte alle være med til.
Om Tirsdagen gik Karlene rundt til alle Husmænd og bød
dem til Gilde. Konge og Prins havde Stadsen paa igen. Men de
andre gik i deres almindelige Tøj. De blev hos Husmændene
beværtet med stegt Flæsk eller Saltaal og fik jo ogsaa noget at
drikke til. Saa blev de indbudt til Gilde. Det stod i samme Gaard
som om Mandagen. Gaardmændene var naturligvis ogsaa med;
de var bleven indbudt hjemme af hver sin Karl. Men Tirsdag Aften
blev der ikke spist, kun drukket. Om Onsdagen skulde Pigerne
tage Stadsen af Konge og Prins, og Karlene skulde have Regn
skabet gjort op. Dette skete i samme Gaard, hvor der altsaa blev
Gilde fem Dage i Træk, hvilket kunde være besværligt nok for
Folkene i Gaarden.«
I vore Dage holdes Gildet i Forsamlingshuset i Avernakke,
og nu rider de sammen fra baade Avernakke og Munke, da
der nu ikke er saa mange Karle til at deltage som forhen.

DYSSEN I SKOVEN
af

Olaf Andersen

En Morgen gik jeg ad en ukendt Sti
igennem dybe, sommerdunkle Skove,
hvis sære Stilhed syntes mig at love
et Møde med et sagnomspundet Vi.
Saa morgentyst. Kun Havets Melodi . . .
Med eet jeg standsed ved en brudt Alkove,
en Ring af Stene, skabt som Kæmpeklove,
et Fabeldyr i tusindaarigt Hi.
Her stod jeg fængslet af den Trolddomskraft,
som Urfjæld, rejst i Trods af Sind og Sene,
og dog i Ærefrygt, har altid haft.

Og sælsomt gik en Strøm af Stammens Saft
mod mig og Ættens yngste grønne Grene
fra dem der hvælved Høj og satte Stene.
Damsbo Skov, August 1936.
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HARTKORN OG VEDERNAVNE I SØNDERBY
af gdr.

H. Ghr. Pedersen,

dreslette

Sogn var oprindelig kun Sønderby By og Gaarden Hagenskov, det nuværende Frederi ksga ve, samt
Aahusene, der havde nær Tilknytning til Frederiksgave.
Efter en Præsteindberetning fra 1657 skulde der være 34 Gaarde
i Byen, hvoraf 15 var Helgaarde og 19 Halvgaarde. Den her an
givne Størrelse paa Gaardene maa sikkert ikke regnes i Lighed
med Helgaarde efter Matrikelansættelsen, for der regnedes en
Helgaard til 10 og en Halvgaard til ca. 5 Tdr. Hartkorn. Af disse
Gaarde hørte de 25 til Ha gen skov, 3 hørte til Dalum Klo
ster, men var pantsatte til Jørg. Brahe, 2 tilhørte Jørg. Brahe
til Brahesborg, til 2 af Gaardene er Brugerne angivet som Kirke
tjenere og 2 Provstitjenere til Assens Scholle.
Efter Markbogen af 1664 (Rigsarkivet), hvor der nu er Hart
kornsansættelse, er der angivet 33 Gaarde, hvoraf 4 er øde, et
Bevis paa de elendige Tilstande 4 Aar efter Svenskekrigen. Paa den
Tid skulde der være 3 Ejendomsgaarde i Byen; den ene af disse
var blandt de øde. Hartkornsansættelsen er forskellig paa Gaar
dene, fra 3 og indtil 11 Tdr.
Ved Matrikelsætning 1690 (efter Matrikelsarkivet) er Gaardene
efter Hartkornsansættelsen blevet en Del mere ensartet, fra 3 til
7 Tdr., Præstegaarden paa godt 12 Tdr. Hartkorn. Her er ingen
Ejendomsgaarde nævnt. Der er ialt 34 Gaarde, hvoraf 2 hørte
under Brahesborg. Resten med Undtagelse af Præstegaarden
hørte under Frederiksgave. Den ny Matrikel af 1688 var for
Sønderby Bys Vedkommende ca. 30 Tdr. højere end Matrikelen
af 1660.
Efter et Hoverireglement for Sønderby Rode af 1773 er der
26 Halvgaarde og 4 Fjerdinggaarde, der hører under Frederiks
gave. Det aarlige Antal Hoveridage er 14 Spanddage og 42 Gang
dage for en Halvgaard, og 7 Spanddage og 21 Gangdage for
Gaard. De to Gaarde, der ikke hørte under Frederiksgave,
er ikke angivet her.
Ved Udskiftningen, der for Søn d erby Sogns Vedkommende
fandt Sted i Aaret 1776, er der af de 26 Halvgaarde i Byen ud
flyttet 5, 3 til Bjergem arken og 2 til Mose mark en. Disse
Frederiksgavegaarde blev alle gjort lige store i Hartkorn med 5
Tdr. 7 Skpr. 0 Fdk. 23A Alb. og V4 Gaardene med 2 Tdr. 7 Skpr.
ønderby

S
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O Fdk. l3/s Alb. De 2 Gaarde, der nu er angivet at høre under
Skovgaarde, er lidt mindre ansat. Foruden disse er der nu
ogsaa et Hus med Jord, der henhører til samme Gaard.
Den sidstnævnte Hartkornsansættelse, der formentlig var lov
medholdelig, er der saa kørt med, indtil den ny Matrikulering
traadte i Kraft 1844. Her kom nogle andre Forhold frem, og til
den rigtige Side. Flere af Gaardene blev der tillagt op til 1 Td.
Hartkorn og andre fradraget noget lignende. En enkelt Gaard
blev endog ansat til 71/* Tdr.-4- P/2 Alb. Denne Gaards Areal
var ikke særlig større eller af bedre Kvalitet end de andre Gaardes, men var en Del bedre beliggende. Der fortælles, at en af
Boniteringskommissionens Medlemmer, en Sagfører fra Køben
havn, der senere blev en bekendt Politiker, anmodede Fæsteren
i Gaarden om en Samtale under fire Øjne. Fæsteren var efter
den Tids Forhold en velstaaende Mand, og Sagføreren vilde der
for minde ham om, at det var dyrt at leve i København. Fæste
ren forstod godt Meningen, men vilde ikke høre Tale om sligt.
For os nu ser det meget uretfærdigt ud, men dengang var
der jo ikke lagt en saadan Byrde paa Hartkornet som paa den
nuværende Ejendomsskyld, der er traadt i Stedet for Hartkornet.
Fæstebønderne havde formentlig ikke noget at bemærke til disse
Forhold. Den saakaldte Gammelskat var ligeledes det samme Be
løb, for hver Halvgaard 40 Rbd. 33 Sk., og Halvdelen af dette
for
Gaardene. Denne Uretfærdighed holdt sig, til der kom nye
Skattelove 1903.
Ved Hjælp af Hartkornsangivelsen kan man i den største Del
af Gaardene med temmelig stor Sikkerhed finde de forskellige
Gaardbeboeres Navne lige tilbage til 1657. Disse Gaard- eller Hus
beboere er ofte nævnt med Tilnavn, Øgenavn eller, som det før
hen benævntes her paa Egnen, Vedernavn i Stedet for Efternavn.
Præsterne brugte ligeledes i flere Tilfælde Øgenavn ved Indskriv
ning om Ægteskab eller Dødsfald, hvilket ofte vildleder. Disse
Tilnavne kunde følge Mændene i Gaardene; kom der en ny Mand
i Gaarden, kunde han være sikker paa at faa Formandens Øge
navn, ligesom Navnet kunde skifte fra en Gaard til en anden.
Jeg skal her fremføre Navnene fra 1657 indtil sidste Aarhundredskifte: Billou, Drud, Lunde, Kromand, Bul, Noch, Trold,
Storm, Greve, Søby, Kylling, Bomand, Rabølle, Degn,
Vinter1), Elle, Hvid, Krog, Vangeled, Taske, Knap, Skræi) Navnet Vinter er blevet ved en Gaard, Vintergaard.
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der, Brun, Dun, Banke, Jul, Kors, Ry, Søllested, Thorø,
Hus, Pompe, Lok, Rørmose, Lykke, Spillemand, Præst,
Paaske, Bred, Vægter, Laasok, Laare og Halvgaard1). Nav
net Lunde, der er antaget som Familienavn, har gennem Ti
derne været i en Del af Gaardene i Byen, ligesom Navnet har
været i flere af Byerne her paa Egnen og har muligvis Forbin
delse med den Hans Lunde, der efter Vedel Simonsens
»Samlinger til Hagenskov Slots nuværende Frederiksgaves Hi
storie 1842< skulde være henrettet 1535 udenfor Hagenskov
Ladegaards Port. Navnet Bul har ligeledes skiftet i Gaardene,
men er nu næsten forsvundet, men findes endnu paa Egnen som
Familienavn. Navnene Storm, Hvid og Greve har bevislig
været i samme Gaarde i ca. 200 Aar. De førstnævnte er antaget
som Familienavn, medens sidstnævnte er ved at forsvinde. Nav
net Drud, der forlængst er forsvundet fra Byen, staar formentlig
i Forbindelse med Slægtsnavnet Drud her paa Egnen. Navnene
Søby, Rabølle, Søllested, Thorø, Rørmose og Bred er
By- eller Stednavne, tildels her paa Egnen. Ligeledes Gaardnavnene i Taskegaard, Kroggaard, Skrædergaard, hvor
Beboerne henholdsvis vilde blive benævnt med Taske, Krog
og Skræder. Halvgaard, der er af nyere Dato i Byen, er lige
ledes antaget som Familienavn. Med Undtagelse af de Navne,
der er antaget som Familienavn, høres nu kun Lok, Vægter,
Rørmose og Laare undertiden nævnt, Resten er Tid efter an
den forsvundet.

GAMLE SANDSAGER
DA DEN HVIDE DOKTOR TALTE OVER ILDEN I SMIDSTRUP

Hjemme i Smidstrup i Guld bjærg Sogn fortalte Folk saa
meget om den hvide Doktor.
Han boede i mange Aar paa Birk holm i Ej 1 by Sogn, hvor
han havde kureret Fruen, der havde været nervesvag. Ellers
holdt han meget til paa Herregaarden Gyldensteen, hos Grev
inde Knuth, som han ligeledes havde kureret paa. Der var ingen,
der maatte røre hans Medikamenter eller andre Sager, ikke saa
!) En Del af de sidstnævnte er ikke set paa Papiret, men er taget
efter Erindring.
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meget som rede hans Seng. Det blev almindeligt sagt om ham,
at han »var færdig at gaa til i Skidt.«
Fra Frankrig, hvor han havde kureret paa en Prinsesse,
havde han hjembragt nogle Vinbjærgsnegle. Af den Slags findes
der endnu nogle paa Egnen1).
Han færdedes tit hen over Markerne paa en hvid Hest i su
sende Fart. Sad der saa Piger og malkede, red han saa tæt forbi
dem som muligt for at kyse dem. De sagde, at det var, som
der kom et ondt Vejr farende, naar han kom.
Han gav sig ogsaa af med Besværgelser. Han kunde standse
løbske Heste og dølge Ild.
En varm Dagi 1856 gik der Ild i Smidstrup Skole. Ilden
kom op i den østlige Længe, hvor Skolestuen dengang laa. Men
saa kom den hvide Doktor ridende. Imens en holdt hans Hest,
gik han rundt om Bygningen og »talte over Ilden,« som de sagde,
og saa holdt det op med at brænde. De andre Bygninger blev
altsaa reddet. Selve Skolen flyttedes efter Branden over paa mod
sat Side af Vejen. Den gamle Længe blev rejst igen og indrettet
til Vognport og Lo. Den stod, til den i 1923 blev brækket ned.
Man kunde paa de svedne Stolper se, at der havde været Ild
i den.
Fortalt i 1929 af Lærer Svend Kjeldgaard Olsen, Stubbe
købing, født i Smidstrup Skole 1905.
H. G. Frydendahl.

DEN HVIDE DOKTORS GRAVSKRIFT OVER SIG SELV

Den hvide Doktor skrev sin egen Gravskrift, som lyder saaledes:
Her i Gravens tavse Gemme
hviler Egnens Æskulap,
indtil Gud med Almagts Stemme
raaber: »Kom her ut, din Flab!
Her ser du Listen paa de døde,
du som Læge slog ihjel.
Nu skal du for denne Brøde
rives, pines i din Sjæl.
Du har levet som en Tyrk.
Gak til Helveds øde Ørk!<

Ved Louise Jørgensen, Bro.
*) Efter hvad Forfatterinde Christine Reimer fortæller, findes
de endnu ved Sandagergaard, hvor de kaldes »den hvide Doktors
Snegle«.
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FRA MUNKE BYLAV
af H. C.

Frydendahl

vi fra A ver nakke følger Vejen forbi Kirken ud til
Munke, kommer vi snart til et særdeles smukt Vejstykke.
Tætte, bredkronede Pile langs begge Sider af Vejen byder kvæ
gende Skygge en solvarm Høstdag. Man begriber ikke, hvordan
Kornlæssene kan komme igennem denne lave Allé, der minder
om en hyggelig Nøddegang i en frodig Have. Ind imellem Stam
merne ser vi de høstgule Marker med tætte Kornhobe ned imod
den nære Nordstrand. Mod Syd krones Landskabet bag Munke
Mølle af Øens højeste Bjærg, Vældsbjærg.
Og pludselig staar vi midt i Idyllen, den smukke lille By
rundt om Gadekæret, hvor Sognefogedens Ænder svømmer rundt
i Spejlbilledet af Ove Larsens hyggelige Bindingsværkslænger.
Midt i det hele rækker Majtræet sin Mast op mod den blaa Høst
himmel, endnu med Resterne af Pinsens Blomsterkranse.
Intet Under, at ogsaa Pastor Knudsen har haft Øje for
Munke Bys Skønhed:
»Den lille By tager sig ret malerisk ud, naar man Nord fra
kjører ind i den, da den ligger i en Runding omkring det store
Gadekjær, der findes midt i Byen tilligemed en fri aaben Plads,
hvor Maitræet staaer, og fra hvis Top Dannebrog vaier ved fest
lige Ledigheder ligesom i Au er nakke« (C. K. I 81 f.).
aar

N
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I Marken L a n g h o v e d, ogsaa kaldet M u n k e - L y k k e, hvor
G u 1 d s k a a 1 e s ty k k e r (C. K. I. 14) minder om Fundet af de be
rømte 6 Guldskaale1), findes Byens Baadsted2). Her indbyder Sogne
fogedens bløde Grønsvær under de skyggefulde Pile ved Klinten
os til at nyde Udsigten over mod Svelmø og Fyn.
Paa Gaarden Daabsbakkes Jord staar en gammel Torn,
der bærer Navnet Prædiketornen. Den bliver fredet og maa
ikke ryddes. For til den knytter sig et Minde, som Folk paa
Øen endnu husker. Pastor Knudsen fortæller det saaledes i
sin Omtale af Gdmd. Lars Rasmussen i Munke (1732-1818),
en sjælden velbegavet Mand, der ofte holdt gudelige Taler ved
Byens Ølgilder, Bryllupper og andre Lejligheder: ». . . i Forveien
pleiede han da at gaae op i Marken og sætte sig under en gam
mel Torn for der at overtænke og indøve den Tale, han bagefter
vilde holde« (C. K. III 37 f.).
I Munke er der 5 Gaarde. De laa tidligere alle rundt om
den aabne Plads med Gadekæret og Majtræet. Majtræet var lige
som i Avernakke støttet af en Hob Sten, og de yderste af
disse dannede bekvemme Siddepladser for de fem Gaardmænd.
»I Fællesskabets Dage bestilte Mændene ikke noget selv,« for
tæller Lærer L. Larsen, Avernakke. »Om Morgenen gik de
ud og indtog deres Pladser paa Siddestenene for at snakke sam
men om, hvad der skulde laves den Dag. Det kunde tage Tid,
og imens holdt Karlene med Hestene parat bag de fem lukkede
Porte. Endelig fik de snakket færdig, og et Øjeblik efter blev
alle Portene slaaet op, og ud fo’r Karle og Heste, for nu gjaldt
det om at være første Mand paa Pletten.«
Og fhv. Gdmd. An ders Mikkkelsen Rasmussen, Aver
nakke, fortæller om det samme:
»I Munke har de altid haft saa travlt med at komme først.
I Fællesskabets Tid gik Mændene ud og satte sig paa Stenene
ved Majtræet og holdt Raad om Morgenen, inden de skulde pløje,
eller hvad de nu skulde lave. Naar saa Mændene var færdige
*) Se foran S. 85 f.
2) Saaledes iflg. C. K. Efter hvad Lærer L. Larsen, Avernakke,
oplyser, kaldes Marken sønden for Byen, hvor Guldskaalene fandtes,
Landhoven. Han tilføjer: »Det er sandsynligt, at der i Marken har
ligget et Gudehov ved den dengang sejlbare Vig, hvor Guldskaalene har
været anvendt. Navnet Hoven (Landhoven) er altsaa endnu bevaret
fra hine gamle Dage.«
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med at snakke, gik de ind og gav Karlene Besked. De holdt
parat og ventede med Hestene. Engang tabte Hans Larsens
Karl sit Lommeur, da han skulde stræbe saa meget. Men Hans
Larsen sagde: »Lad det ligge, lad det ligge! Sørg for at komme
først!«
Der var heller ingen, der vilde være sidst færdig med Arbej
det. Naar de kørte Korn ind i Thomas Falks Gaard, og de
kunde se, at de var ved at være færdige i de andre Gaarde, lod
de hellere et Læs Rivning ligge, end de vilde være sidst færdig.«

N. Nellcmann fot. 1909.

Munke Majtræ lægges Pinselørdag.

Selv om mangt og meget er forandret i Byens Udseende og
Levevis siden den Tid, har Munkeboerne dog med paaskønnelsesværdig Troskab mod det hævdvundne bevaret meget af det fra
Fædrene nedarvede lige iil vore Dage. Vi lader Sognefoged R.
P. Rasmussen, Munke, fortælle om gamle Skikke, der i alt
væsentligt overholdes den Dag i Dag:
»I Munke var der 5 Gaarde og 5 Huse med Jord og nogle
jordløse Huse. Der var Oldermand. Gaardmændene skiftedes til
at være Oldermand. De skiftede Pinselørdag.
Oldermanden havde Horn. Han tudede Pinselørdag Kl. 10.
Saa mødtes Mændene og Karlene og lagde Majlræet ned inden
Middag. De konfirmerede Drenge, der var med første Gang, skulde
rydde Hulen, naar Træet var lagt. Saa maatte de give ud, 01 eller
Brændevin. Karlene skulde pudse Træet og tjære det. Om Efter
middagen kom de igen og bandt Kransen og Buketterne, der
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ogsaa kaldtes Kranse. Oldermanden skulde lægge en Skive‘Flæskesvær under Fløjen, for at den ikke skulde skrige. Naar Træet
skulde rejses, tudede Oldermanden, og Mændene kom igen og
rejste Træet. 3—4 af de ældste Mænd gik med Loddesnore, for
at Træet kunde komme til at staa lige.
Den ny Oldermand skulde sætte den ny Snor og maatte saa
tage den gamle. Mændene mødte med 01 og skaaret Mad, og
det blev nydt, naar Flaget var sat. Om Aftenen kom Pigerne,
og saa dansede Karle og Piger om Træet. Først gik de i Kreds

Munke Majtræ pyntes.

N.Nellemann fol. 1909.

To kendte Skikkelser. Jørgen Nørmark. den store, og Svi ten. den lille,
klinker og drikker Snaps ved Kransen.

rundt om Træet, siden dansede de parvis. Træet var øget sam
men af to Ege. For 20-30 Aar siden blev der sat et Fodstykke
med Bolte i. Det var nemlig lit, at der kom saa faa, at det var
besværligt at rejse Træet. Nu er Træet en Granstamme. Bvmændene hjælpes med at anskaffe et nyt Flag, naar det gamle er
slidt op.
Den ny Oldermand tager Flaget ned ved Solnedgang, eller
da inden Forsamlingen skilles. Han faar saa ogsaa Hornet. Nu
tuder han kun Pinselørdag, tidligere hver Gang noget skulde
drøftes, ogsaa til Ølgilde. Han staar ved Majtræet, naar han
tuder.«
Til denne Beretning kan føjes endnu et Par Træk, meddelte
af Anders Mikkelsen Rasmussen:
»Naar de Drenge, der var med til at rydde Hulen for første

149
Gang, skulde give ud, kaldtes det, at de skulde hønse. »I har
ikke været med før, I skal hønse«, sagde Karlene.
Naar Vejret tillod det, sad Mændene med deres 01 og Mad
ved et Bord, der var stillet op
i El le krogen.
Enkelte Aar var Mændene
med til at danse. Det hændte
ogsaa, at Skolelærer Brandt1)
var med2).«
Der findes i Munke, lige
som i Avernakke, to By
horn. Det største, der ikke
bruges og ikke følger med Oldermandsstillingen, fandtes i
1933 stukket ind ved et Spær
paa Loftet i Gdr. Kristen Lar
sens Stuehus. Det er uden
Mundstykke, uden Ring og
uden Indskrift. Dets Længde
er 18 Tommer i lige Linie fra
den ene Ende til den anden.
Det mindste fandtes hos den
daværende Oldermand, Gdr.
Jens Eriksen Hansen. Det
er uden Mundstykke og uden
Ring. Det er 9 Tommer langt,
II. C. F. fot. 1933.
Der tudes i Oldermandshornet
Krumningen ikke medregnet.
ved Munke Maj træ.
Det er helt fuldt af indskaarne
Navne og Aarstal. Nogle Ste
der er tidligere Indskæringer skaaret bort, for at der kunde blive
Plads til de nye. Den ældste Indskæring, der staar med smukke
Bogstaver, lyder:
P L S H G D H T M-ØD • 17 • A • G • V • 1787 •
Denne Indskrift staar endnu tydeligt og ubeskadiget af de
mange senere Indskrifter. Den udlægges: »Peder Larsen har
givet dette Horn til Munkø d. 17. Av gust 1787.« Senere
!) Kristian Pasch Brand t, Lærer paa Avernakø 1862- 1892.
2) Jvfr. iøvrigt K. L. K ri s t e n se n : Minder om Maj- og Som
merfester paa Fyn, FHj. V 86 ff.
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Oldermænd har indskaaret deres Navne, nogle af dem tillige
Aarstal, f. Eks. R L S 1879 — T F 1889 — L J L S 1900.
Om Ølgilderne i Munke oplyser Sognefoged R. P. Ra s m u ssen :
»Det første Ølgilde var Kristi Himmelfartsdag, derefter
2. Pinsedag og de følgende Søndage, i alt 7 Gange. Først gav
de 5 Gaardmænd Ølgilde, hver
Td. 01. Derefter en Husmand.
Hans 01 blev drukket hos en af Gaardmændene. Hvert Aar gav
en Husmand 7s Td. Øl. Det gik paa Omgang mellem dem.
Tjenestekarlene skillingede sammen til 72 Td. 01 hvert Aar. De
gav hver et Par Mark. Naar det traf sig, at en fremmed var til
Stede, maatte han give en
Flaske Rom.
Øltønden blev lagt ind i
Stuen paa en Tøndestol. Øllet
blev tappet op i 2 Lerfade, der
blev sat paa Bordet. Det blev
bakket op med Bakkeopskeer
af Træ med Udskæringer og
Messingsøm op ad Skaftet. Øl
let blev drukket af Glas, der
laantes fra Sted til Sted. Mændene havde deres bestemte
Pladser,Gaardmændene øverst.
Manden i den Gaard, der nu
kaldes Daabsbanke, havde
gerne Hæderspladsen.
Han
blev altid kaldt »Manden«. De
andre spurgte gerne, naar et
eller andet skulde drøftes:
»Hvad siger Manden?«
Om Aftenen kom Pigerne,
og saa blev der danset paa Ler
gulvet i Loen. Der blev spillet
Ella Schønemann fot. o 1920.
paa Harmonika eller Violin.
Maj træet i Munke.
Flaget er sat.
3. Pinsedag var der Sprøjte
prøve for alle 3 Byer. Bagefter
gik de til Ølgilde i hver sin By. Korshavnsmændene naaede nu
oftest ikke hjem. De skulde ind og smage paa Øllet i Munke,
og saa blev det jo gerne til Romøl, og det slog haardt. De havde
Tømmermænd i 3 Dage efter.
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Anders Mikkelsen Rasmussen oplyser yderligere:
»Karlenes Gilde stod hos Aldermanden. Men der var vistnok
baade Karlegilde og Drengegilde.
Der har altid været mere Orden i Sagerne i Munke end i
Avernakke. Hvis det traf sig til et Ølgilde, at der var kom
men en Karl til at sidde paa en af Mændenes Plads, skulde
han snart blive flyttet.«
Og Fisker Morten Mortensen, Avernakke, fortæller
om Ølgilderne:
»De ældste sad øverst ved Bordet. Det traf sig saa tidt, at
der var en fremmed i Besøg i Byen, og at han saa var med og
skulde smage paa Øllet. Saa blev der lagt en tom Flaske paa
Bordet foran ham. Det betød, at han skulde give en Flaske
Rom. Det kunde han jo hurtig hitte ud af, og det var jo ikke
saa vidtløftig en Historie, dengang kostede en Flaske Rom jo
kun 75 Øre. Saa blev der fyldt et Fad med 01, og der blev
Romflasken tømt ud i, og det blev rørt rundt og øst op i Glas
sene.«
Om de andre Gilder fortæller Sognefoged R. P. Rasmussen:
»Naar der skulde være Fastelavnsgilde, købtes der ind hos
Købmanden. I Munke var det hos Kristen Snedker i Huset
over for den gamle Skole. Det var om Lørdagen. De fik en Bolle
Punch hos Købmanden. Sagerne blev baaret hen i den Gaard,
hvor Gildet efter Tur skulde være.
Om Søndagen kom Karlene (i hver Gaard var der en Karl,
en Dreng, en Storpige og en Lillepige) hen i Gaarden for at
brænde Kaffe og male Bønnerne. Der blev jo et helt Gilde ud
af det.
Om Mandagen tudede Oldermanden Kl. 9. Saa skulde Kar
lene ud i en Mark og skyde om, hvem der skulde være Konge
og hvem Prins. De skød gerne uden om for at blive fri. Somme
Tider samledes de i Gaarden og lagde Kort om det i Stedet for.
En paalidelig Mand lagde Kortene. Den, der fik »Brus«, Hjerter
konge, skulde være Konge. Den, der fik »Spids«, Klørknægt,
skulde være Prins. Saa skulde to Drenge løbe rundt i Gaardene
og fortælle, hvem det var, og saa skulde Mændene komme og
faa en Bid Brød og en Taar. Pigerne skulde komme og smykke
Kongen og Prinsen Kl. 12. Mændene blev i Gildesgaarden om
trent hele Dagen. Kl. 1 red Karlene. Først to Forridere med
Flag, saa et Par andre, alle med hvide Skjorter og rødt Skærf,
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saa Kongen og Prinsen og maaske et Par andre. Saa red de
først til Præsten og til et Par andre Gaarde i Avernakke,
derefter til alle Gaarde og Huse i Munke. De fik hvert Sted
en Skærv til Gildet om Aftenen og blev beværtede; hos Præsten
fik de Vin, ellers Æbleskiver og Varmeøl. Hvert Sted sang de
og raabte Leve for Manden i Gaarden og bød dem til Gilde.
Gaardmændene gav hver 2 Kr., Husmændene 1 Kr., de jordløse
50 Øre.
Om Aftenen mødte de til Gildet i Gaarden. Hver havde et
Tællelys med. De blev stillet i Flaskehalse. Desuden en Øl
potte og Mad. Først dansede Kongen og Prinsen med hver sin
Pige. Kun de to Par var paa Gulvet. Dem, de dansede med,
blev kaldt Dronning og Prinsesse. Næste Dans og alle de andre
maatte alle danse med. Mændene sad i en Stue for sig selv og
drak og spiste lidt. Engang imellem kom de ind og tog en Dans
i Træskoene. Saa skulde de gerne have Kyssevalsen, Skiftevalsen 1)
og Barberdansen 2) og andre gamle Danse.
Om Tirsdagen gik Karlene rundt og bød Husmændene til
om Aftenen. De fik hvert Sted stegt Flæsk eller Aal med Snapse
til. Saa mødte de alle, baade Gaardmænd og Husmænd, igen om
Aftenen i Gildesgaarden. Konge og Prins havde deres Stads paa
igen den Aften, de andre havde deres almindelige Tøj paa. El
lers var alt som om Mandagen. — Om Mandagen var det bedst
i Avernakke, om Tirsdagen i Munke.
Onsdag Aften kom Karlene i Gildesgaarden for at gøre Regn
skab op. Saa kunde de ikke mere. Nu gjaldt det om at komme
hjem i Seng snarest muligt.
Efter Fastelavn kom Fasten.
De nykonfirmerede og nytilflyttede blev bundet med Binde
brev. De skulde i Fællesskab give Bindegilde. Det blev ikke
holdt en bestemt Dag. Var der ikke ret mange, der var bundet
det Aar, saa hjalp de andre dem at betale, for at det ikke skulde
blive for dyrt.
Skærtorsdag Aften legede Ungdommen paa Gaden. De spil9 Om Skiftevals paa Fyn se FHj.VIII 75 og Christine Reimer:
Nord fynsk Bondeliv, 429.
2) Beskrivelse og Musik til Barberdansen paa Avernakø findes i
»Foreningen til Folkedansens Fremme<s Arkiv (Sprog og Kultur II 45 f.).
Forskellige Danse fra Øen er omtalt i H. Gruner Nielsen: Folke
lig Vals, S. 16 o. fl. St.
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lede Kegler, legede »To Mand frem for en Enke« osv. Lang
fredag eller Paaskedag legede de ikke, men 2. Paaskedag og der
efter hver Søndag. Pinsedag gav Pigerne ud.
Saa kom Ølgilderne og derefter Karle- og Pigegilde.
Saa sad de Aftensæde og spandt, og saa var der ikke noget
før Julelegene. De begyndte 2. Juledag. Derefter hver Søndag,
indtil to Omgange var omme, altsaa i Munke 10 Gange.
Alt dette standsede, da Ungdomsforeningen blev stiftet af
Pastor Møller omkring 1900.
Sidste April gik Karle og Drenge rundt og »sang Majby« (Maj
i By). De fulgtes ad ved 4—5 Tiden. Drengene bar Buksbom,
og hvert Sted satte de en Tot Buksbom op i Taget over Døren.
Det gamle blev taget ned, før den ny Tot blev sat op. De stod
paa Trappestenen og sang Maj visen1). Første Vers lød saa ledes

Alverdens Skaber mild og blid,
hør det, som vi bede.
Vi prise alle Aarsens Tid.
Vær os alle en naadig Gud med Glæde.
Saa kom de ind og blev beværtet med Mad. De gik til alle
Gaarde og Huse.
Om Aftenen samledes Karle og Piger i en Gaard. Det gik
paa Omgang. Der blev kogt Æg til dem. De bestilte, hvor mange
de vilde have, beregnet et Par til hver. Karle og Drenge var
mætte fra Turen, derfor maatte Pigerne spise rigeligt. Hvis Vejret
tillod det, skulde Æggene spises under aaben Himmel, ellers inde
i Gaarden. Derefter gik de hjem, uden Dans eller anden Lystig
hed. Det kaldtes Majgildet. Næste Dag, 1. Maj, skulde jo nogen
skifte Plads.
De ukonfirmerede Drenge var ikke med til at synge Majby.
De unge var i de sidste Aar ikke meget for at gaa og synge
Majby, men de ældre vilde have det. Det holdt dog op omkring
1900. I Avernakke By har de ikke sunget Majby i Mands
Minde.
Gækkegilde blev holdt for Byens Børn. Det gik paa Omgang,
kun et Sted hvert Aar, men baade Huse og Gaarde var med.
Saa kom Børnene med Flæsk, Æg, Brænde og Lys. Der blev
bagt Æggekage med Flæsk i. De havde købt el Par Flasker Vin.

9 Om Majvisen se J. S. Møller: Fester og Højtider II S. 63 ff,
224 ff.
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En Flaske Kirsebærvin kostede 39 Øre. Det blev blandet op
med Vand. Gildet begyndte ved 2-Tiden paa en forud aftalt Søn
dag. Efter Maaltidet dansede de. Siden fik de Chokolade. Bør
nene gav hver en halv Snes Øre til Vin og Chokolade. Børnene
sang til Dansen, eller naar det kom højt, var der en til at spille
paa Redekam eller Mundharpe. Det sluttede ved Sengetid.«
Blandt de Danse, der dansedes ved Fastelavnsgildet, husker
Anders Mikkelsen Rasmussen foruden de Side 152 nævnte:
Den berlinske, Lifligsang, Kongens Have og Ovsekov.
Han oplyser yderligere:
»De, der gik og sang Majby i Munke, blev beværtet hvert
Sted. Det var mest Æbleskiver og et Glas godt 01, de fik. De
begyndte at gaa ved Mellemmadstid om Eftermiddagen. Der var
ingen særlig Benævnelse for den Dag.«
Toldopsynsmand Jakob Rasmussen, Munke, fortæller:
»Naar vi gik og sang Majby, havde vi Buksbom med, og saa
stak vi en Tot af den fast i Taget over Døren. Kunde vi ikke
faa Buksbom, saa satte vi ikke noget op. Det skulde være Buks
bom.
Vi sang vist aldrig hele Visen. Det var gerne 4-5 Vers hvert
Sted. I et af Versene hed det:
Lad Hønen lægge Æg paa Fad
til Pandekage og Æggemad.

Vi blev beværtet hvert Sted, de fleste Steder med Æbleskiver,
nogle Steder med smurt Mad.
Om Aftenen samledes vi for at spise Æg. Det var ofte i det
gamle Hus, maaske det ældste i Munke, der ligger lige vesten
for Majtræet. »Oppe ved Husmandens« sagde vi gerne.«
Der var mange andre Gilder. Vi lader Lærer L. Larsen,
Avernakke, fortælle:
»Naar Byens Mænd og Karle om Vinteren var paa Vejarbejde,
endte Dagen gerne med et Vejgilde i en eller anden Gaard. Saa
fik de en Bid Brød med en Snaps til, og der vankede ogsaa gerne
en Punch ud paa Aftenen. Og ellers spillede de Kort, Bedste Be
skub, sidste Stik en Snaps. Havde det truffet sig i Dagens Løb,
at en fremmed havde passeret Vejen, hvor der arbejdedes, havde
man gerne trukket en Snor over Vejen, og han havde da maattet
bøde, før Snoren blev løst. Det gav jo ogsaa lidt til at holde Vej
gilde for.
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En egen Slags Gilde var Rullegildet. Det blev holdt, hver
Gang en Skude skulde sættes i Søen. Det kunde være et Fartøj,
der i Uvejr var drevet paa Grund ved Øen. Naar det igen var
flot og skulde stikke i Søen, maatte Skipperen først gøre et Gilde
for dem, der havde givet ham en Haandsrækning. Det kaldtes
Rullegilde. Men det kunde ved Rullegildet flyde saa rigeligt med
Drikkevarer, at Søfolkene bagefter maatte samle Kræfter, før de
kunde stikke i Søen. Der kunde da let blive Lejlighed til et nyt
Rullegilde. Der gaar endnu Frasagn om de mange Rullegilder,
der blev holdt, før »Vega« i 1898 forlod Avernakø.
Og saa var der Jagegilder (Jagtgilder). Saa længe Øen var
Fæste, ejede Herskabet (Hvedholm) selvfølgelig Jagtretten paa
Øen, og Beboerne havde da Pligt til at befordre Jagtselskabet
til og fra Øen 1 Gang aarlig, naar der skulde holdes Klapjagt
(de skulde i Ror). Desuden skulde de møde med Klappere, 2 fra
hver Gaard og 1 fra hvert Hus. Det var nok alt det Hoveri,
Øen skulde præstere.
Der var, og er da forresten endnu, mange Harer paa Øen,
og Jagtfogederne vaagede nøje over, at Krybskytter lod dem i Fred.
Naturligvis var Haresteg en yndet Spise, og adskillige Harer om
kom da ogsaa i Aarets Løb paa Grund af indtrufne Ulykkestil
fælde, uden at det bevisligt kunde lægges nogen til Last. En Rive
kunde let falde ned i Hovedet paa en sovende Hare, eller en Sten
kunde uforvarende træffe den. Saa gik den stille i Gryden, og
ingen havde ondt af det, ingen havde set.
Efter Øens Overgang til Ejendom, Selveje, vedblev Jagtretten
i en Aarrække at udøves af Herskabet, der lejede den af Bebo
erne. Det var en stor Festdag paa Øen, naar 20—30 af den
fynske Adel og andre Honoratiores holdt Klapjagt. Klapperne
fik da 25 Øre i Drikkepenge for hver skudt Hare. Det kunde
blive til henimod 30 Kr., der saa fordeltes til de 3 Byer i For
hold til Gaardenes Antal. Munke kom paa den Maade i Besid
delse af 6—7 Kr. Naar saa Jagten var forbi, og Folk havde været
hjemme og røgtet og faaet Nadver, samledes de i den Gaard, der
stod for Tur. Der blev købt en Flaske Brændevin og to Flasker
Rom samt fornødent Sukker. Brændevinen gik til »Bedste Be
skub«, og Rommen anvendtes til Punch, alt mens Snakken gik,
og Dagens Begivenheder drøftedes. Der kunde da falde adskillig
drøj Kritik over de høje Herrers Skydning, særlig hvis en eller
anden Klapper havde faaet et Par Hagl, hvad ske kunde. — Et
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saadant Gilde kostede 2 Kr. 25 Øre, saa der kunde blive indtil
3 Gilder af Puljen. Det var særlig disse Penge, der gik til Vej
gilderne.
Men Gildernes Tal var endnu ikke forbi. Der var Grisegildet t
Det var ikke det ringeste, naar der var slagtet Gris. Naboerne
hjalp jo til med at faa Livet af Grisen, og naar denne var hængt
op og i Orden, tog man Frokosten: stegt Flæsk og LunkeøL
Om Aftenen serveredes der Flæskesteg og Pølse.
Men ogsaa Konerne holdt deres Gilder. Naar en Kone havde
bagt eller brygget, gik der Bud til Nabokonerne om at komme
og sætte Smag paa Produkterne i al Tarvelighed: en Bid Brød
og — ja, naturligvis, en Snaps, dog maaske med lidt Kulør paa.
Solbær havde man jo da i Haven. Blev Flasken tom, tyllede
man paa den igen. Ja, selv naar der holdtes Storvask, maatte
Konerne sammen og styrke Vaskerkonerne med en lille Forfrisk
ning, selv om det kun var en Sjal Kaffe.
Men dermed er Rækken endda ikke udtømt. Der var alt det
private Gæsteri, navnlig i Juletiden, hvor Familierne kom sam
men (gæstede), og da næsten alle Beboerne i ældre Tid var be
slægtede med hinanden, kunde der gæstes i 14 Dage —3 Uger i
Træk, og det var solide Retter, der bødes paa. Men de gamle
var sunde og stærke Folk, der kunde holde til det. En høj Leve
alder er endnu et Særkende paa Øen, 80—90 Aar er ikke ual
mindeligt.
Nu kunde man mene, at alt dette Gildesværk var for meget
af det gode, men det maa erindres, at man havde ingen andre
Fornøjelser, end hvad man lavede selv. Den eneste Udflugt, man
tillod sig, var en Tur til Faaborg Sommermarked, og der kom
endda ikke alle med.«
Om Familiefester fortæller Lærer Larsen:
»Naar der er Bryllup her, gaar vi til Kirke. Forrest gaar
Spillemændene. Saa kommer Brudeparret. Derefter Næstefolkene
og den nærmeste Familie. Saa kommer Sognefogeden med Skole
lærerens Kone; hans egen Kone er ikke med; hun er med til at
koge. Det er alle Gaardkonerne, saa de bliver jo hjemme i Køk
kenet. Bagefter kommer saa de andre af Familien og Bydelaget.
Baade naar der er Bryllup, Barselgilde og Begravelse, bliver
alle Konerne fra de 5 Gaarde i Munke bedt til at koge. Ingen
af dem er med til Bords; de bliver i Køkkenet Der spiser der
og der drikker de Kaffe og Snapse. De vil skam ikke ind til
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Bordet. De vilde tage det som en stor Fornærmelse, hvis de ikke
blev bedt til at koge.
Konerne har det meget fornøjeligt ude i Køkkenet. Men et
Sted, hvor Manden var noget paaholdende, kunde de ikke rigtig
faa Fred til deres Kaffeslabberads. Manden kom hvert Øjeblik
derud. Saa hittede de paa at gaa ud paa et vist Sted. Der kunde
da være et Par ad Gangen. Men her kom han sandelig ogsaa
og stak Hovedet ind: »Hvad, sidder I her!« Det morede de dem
meget over.«
Til Slut skal der meddeles nogle Træk om de to, der har
klinket med hinanden over Majtræet paa Billedet Side 148,
Jørgen Nørmark og Sviten (Rasmus Nielsen). Jørg.
Nørmark er tegnet af Achton Friis i 1921, og hans Billede
findes i dennes Værk »De Danskes Øer« med Underskriften »Gam
mel Bonde fra Munke By paa Avernakø«. Lærer Larsen har
beredvilligt sendt mig følgende om dem:
»Jørgen Nørmark var ret en Type paa en gammel Øbo,
arbejdssom, nøjsom og paalidelig, noget tavs til daglig, men fuld
af Historier om de gamle, tit højst originale Mænd i Byen. Naar
han ved Gilderne kom i Humør, kunde han godt stemme op
med en eller anden gammel Vise, og kom det højt, smed han
Træskoene og svang sig i Dansen, selv om Hosesokkerne gik med
i Løbet. Han kunde alle de gamle Danse. løvrigt var han Jagt
foged og som Følge deraf alle Hundes svorne Fjende. Selv en
lille Delle kunde han mistænke for slette Tilbøjeligheder. I mange
Aar var han en anset Skaffer ved Bryllupper og Begravelser, saa
var der Stil over ham.
Hans Hus laa nær ved Skolen, og i mange Aar var han
Degnens Tilflugt i Saatid og Høst. Han tærskede Kornet med
Plejl. Kl. 4 om Morgenen hørtes Plejlslagene fra Loen. Han sa
vede Brænde, gravede Have o. s. v. — altsammen for en meget
beskeden Dagløn, og dette samtidig med, at han passede sin
egen Bedrift. — I 25 Aar gik han fast hos mig, og før min Tid
var han i mange Aar Brand ts trofaste Hjælper.
Og Sviten! En gammel, noget enfoldig Ungkarl, hjemme
hørende paa Øen, havde i sine Aar tjent forskellige Steder. Ar
bejdsevnen var kun ringe, og Lønnen blev derefter, saa der
kunde ikke lægges noget til Side. Han var det sidste Almisselem.
hvorved forstaas en Person, der underholdtes af Kommunen paa
den Maade, at hver Gaard leverede et vist Kvantum Flæsk, Smør
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og andre Fødevarer, der saa blev tildelt den paagældende Per
son. Var denne en Kvinde, kunde hun jo nok tillave det selv i
en lejet Stue eller eget Hjem, medens det for en Mands Ved
kommende blev overladt til en eller anden Familie, der saa tog
den gamle i Kost for en ringe Betaling.
Før S vi te ns Tid maatte Almisselemmerne gaa paa Omgang
i Gaardene og opholde sig 1 Uge hvert Sted, et højst uheldigt
Forhold baade for de gamle og for de paagældende Gaarde. En
hver Gaard havde og har enkelte Steder endnu ved Staldene et
lille Kammer, der kaldes »Per Døvs Kammer« efter den sidste
af de gamle Almisselemmer, der gik paa Omgang1).
Om S vi ten s Enfoldighed er der mange Historier.
Præstegaardsforpagteren havde engang lejet ham til at stive
nogle Piletræer, der stod ved Vejen. Den gamle fik en Stige sat
op til en Gren, og forsynet med et Sav kravlede han op ad Sti
gen og savede løs paa Grenen, til den faldt ned i Vejgrøften.
Selvfølgelig faldt Stigen og den gamle ogsaa i Grøften. Der laa
han og jamrede sig: »Aa, janne, aa, janne mig dog.« Saa kom
Forpagter Knudsen: »Du er dog et gammelt Fæ, Rasmus!«
»Jamen, hvor ku’ je dog tænke det,« snøftede den gamle.
En anden Gang var de Avernakke Mænd samlet ved Maj
træet en Pinselørdag. Træet var lige bleven rejst, og en Lunke
potte gik rundt fra Mand til Mand. Naar en havde drukket,
langede han Potten til den næste i Kredsen. Bag efter Polten
humpede Svi ten; men hver Gang han var lige ved at naa den,
gik den videre, alt imens den gamle halvhøjt klynkede: »Je faar
skutte, je faar skutte!« Naturligvis var det hele Gavtyvestreger,
og der levnedes en god Slurk til den gamle.«

GAMLE SANDSAGER
KLOG MAND SVIDER HØNS I KRØLGAARDEN

Landmand Hans Jensen i Fagsted, Brahe-Trolleborg Sogn, har fortalt følgende:
Min Fader, der boede i Grønderup i Brahe-Trolleborg
Sogn, holdt for over 50 Aar siden Avis sammen med' Niels
l) Jvfr. L. P. Pedersen: Stodderkammer og Stodderkonge
i Dreslette, FHj. VIII 33ff.
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Larsen i Krølgaarden og et Par andre Naboer. Jeg var
dengang en halv Snes Aar, og jeg havde den Bestilling at bringe
Avisen hen til Krølgaarden.
Krølgaarden, en Tvillinggaard, laa altsaa tæt ved Grønderup, men hørte ellers til Pejrup i Vester-Aaby Sogn.
Den havde i Grev Johan Ludvig Reventlows Tid ligesom
andre Gaarde under Brahe-Trolleborg faaet et nyt Navn i
Tidens Stil, nemlig Bondens Pris. Men i daglig Tale blev
den stadig kaldt Krølgaarden, hvilket Navn hidrørte fra en
tidligere Ejer, Krøl,
En Dag fik vi fri fra Skolen før Middag, og saa snart jeg
kom hjem, gik jeg over med Avisen. Det var meget tidligere,,
end jeg plejede at gøre det.
Niels Larsen var Enkemand og havde en Husholderske,
og hun havde en Datter, der tjente som Pige i Gaarden.
Jeg gaar ind ad Køkkendøren, og i det samme gaar en af
Kvinderne forbi mig. Hun bærer en Høne under Forklædet og
skynder sig ud. Straks efter kommer den anden Kvinde ind
med en Høne under sit Forklæde. Jeg hilser Goddag til dem,
idet de gaar forbi mig, men de svarer ikke med et Ord. Jeg
gaar videre ind i Køkkenet, og der ser jeg en gammel Mand
med Kabuds paa Hovedet. Han har taget alle Ringene af Kom
furet, og en stor Ild blusser op; han svinger en Høne hen over
Flammerne og rækker den saa til en af Kvinderne og faar en
ny Høne, som han gør det samme med, og saa fremdeles.
Jeg lægger Avisen fra mig og gaar hen til den gamle og
spørger: »Hvad er dette her for noget?« Manden skæver efter
mig og ser gal ud, men bliver ved med sit og svarer ikke. Jeg
siger noget mere til ham. Han svarer stadig ikke, men ser mere
og mere bister ud, og nu gaar han hen i Hjørnet og griber sin
Krogkæp. Jeg forstaar jo nok, hvad Meningen er, og jeg af
Sted hjem.
Del var Vinter, saa min Far havde travlt i Huggehuset. Der
gik jeg ind til ham og fortalte, hvad jeg havde oplevet. »Var
de tovlige? Hvad tror du, Far?« — Jo, min Far kunde da nok
regne ud, hvad Meningen var med del hele: Hønsene i Krøl
gaarden var syge, de »spiste Fjer«. De havde en Sygdom, saa
Fjerene blev ødelagte paa dem, og saa vilde de ikke lægge Æg.
Men Folkene i Krølgaarden troede, de var forheksede, og
derfor havde de faaet en klog Mand hen og kurere paa dem.
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Hans Kunster med Ilden kunde kun hjælpe, hvis der var fuld
kommen Tavshed omkring ham, mens Arbejdet stod paa; ingen
maatte mæle et Ord.
Gu ndorph Jørgensen , Lærer,
• Wendtsminde Skole.

DET GRAA FØL OG DEN LILLE GRAA MAND

1926, 6. August, fortalte den 93-aarige Aftægtsgaardmand Lars
Poulsen af Ellinge mig om Sagnet angaaende »del graa Føl«.
Hans Fader, Gdr. Poul Hansen af Kappendrup, Rolfsted Sogn, var engang i sine unge Dage paa Jagt; der var ny
falden Sne paa Jorden; han vilde skyde en Hare, som han vidste
sad paa hans Rug. Han satte sine Træsko paa Vejen, som gaar
fra Kappendrup til Rønninge for at komme lydløst hen til
Haren; han kom imidlertid til at berøre en Gren, og det blev
Aarsag til, at Haren løb sin Vej. Da han kom tilbage til sine
Træsko, stod »det graa Føl« ved dem; Føllet gav en underlig
Lyd fra sig, vendte om, gik tilbage til Kappendrup og videre
gennem Rolfsted til Hundehøjen ved Rolighedskroen,
som ligger ved Odense-Ørbæk Landevejen. Ingen Spor
saas Dagen efter.
Efter Sagnet skulde Føllet gaa fra Hundehøjen gennem
Rolfsted, Kappendrup, forbi Bytoftegaarden til Lan
geskov, til det Sted, hvor der har ligget et Tinghus. Hvad del
bestilte der, vides ikke; men efter Sagnet skulde der paa Ting
huset engang have været en meget uretfærdig Herredsfoged, eller
hvad han dengang kaldtes. Og det skulde være ham, der »gik
igen« i Føllets Skikkelse.

Meddeleren selv har engang i sine unge Dage, før han blev
Soldat i 64, paa Vejen mellem Rønninge og Kappendrup
en Aften mødt en lille graa Mand; han slog efter ham med sin
Kæp, men den lille Mand løb ind i Skoven; min Meddeler havde
en lille Hund med sig, som han pudsede efter »den lille Mand«;
men Hunden kom straks slukøret tilbage og var saa bange, at
min Meddeler maatte bære den hjem.
Th. Kelstrup, Lærer, Rønninge.

Hvem kender Sagnet om Kæmpernes Legetøj?
Hvem kender det Sagn, der i den ældste kendte danske Form lyder saaledes:
»Findes en høj paa Trøstrup mark, kaldes Stenkisten, på hvilken
der ligger en kjæmpe, hvilken der havde en dåter, som gik en gang ud på
marken og fandt en bonde, pløjede på sin ager. Da tog hun den ganske plov
med manden og bar hjem i sit forklæde. »Fader, se dette fandt jeg paa mar
ken, som gik og smølede i jorden.« Da sagde faderen: »Lad dem gå, de skal
fordrive os.« (E. T. Kristensen: Danske Sagn III 3. Efter Præsteindberetn. til
Ole Worm.)
Om dette Sagn findes der indgaaende Studier i Valerie Höttges: Die
Sage vom Riesenspielzeug (Jena 1931). Det fremgaar heraf, at Sagnet
forefindes i de fleste europæiske Lande. Fra Tyskland meddeles det i 38 Op
tegnelser, fra Rusland i 25, fra Sverige i 23 osv. Fra Danmark meddeles kun
2, hvoraf den ene er ovenstaaende.
Sagnet er imidlertid betydelig mere udbredt, end Forf. ved Bogens Ud
givelse har vidst. Helmer Olsson har saaledes i sin Artikel Sågnen om
jätteleksaken (Folkminnen och Folktankar 1935, 35 ff.) udgivet
ikke mindre end 11 Varianter fra Våstsvenska Folkminnesarkivet i
Göteborg.
Ogsaa Fynsk Hjemstavn har haft en Optegnelse af Sagnet, nemlig fra Gdr.
Hans Hansen, Onkelsminde, Avn slev, (FHj. VII 144). Da den ovenfor
gengivne Optegnelse jo ogsaa er fynsk, kendes der altsaa 2 fynske Varianter.
Men det vilde være interessant at faa flere frem. Læsere, der selv ken
der Sagnet eller har Lejlighed til at faa en god Meddeler til
at fortælle det, bedes venligst optegne det og sende det til
Fynsk Hjemstavn.
H. G. F.

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. med Skindryg 82 Kr.
»I 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 nordfynske 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 dér 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.
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9. Hargang.

FRA FYENS STIFTS SPAREKASSE
har jeg atter i Aar modtaget 200 Kr. som Tilskud til Udgivelsen af FYNSK
HJEMSTAVN. For dette bringer jeg herved min ærbødigste Tak.
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.

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 over 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 Amatør fotografier)
af Personer, Bygninger og Landskaber samt Postkort, Breve, Dagbøger eller
andre skriftlige Optegnelser.
I den sidste Tid har jeg modtaget:
Fra Redaktør Kristen Lindstrøm, Nislev, Numre af »Den fynske
Husmand« med biografisk Stof.
For dette bringer jeg min bedste Tak.
H. C. F.
Fritz Syberg:

SKABELSEN
En Billedcyklus med Tekst af Herman Madsen.
For en Snes Aar siden malede Fritz Syberg 8 store Vandfarvebilleder
som Udkast til en Udsmykning af Faaborg Museums Kuppelsal, hvor Kai
Nielsens store Granitstatue af Museets Stifter, Etatsraad Mads Rasmus
sen, er opstillet. Planen om Udsmykningen blev imidlertid opgivet og Bil
lederne foreløbig stillet bort. Nu har den gamle Mester igen taget dem frem
og gennemarbejdet dem. Før de forlader hans Atelier, har imidlertid Her
man Madsen studeret dem grundigt, og han har nu beskrevet dem i en vel
skrevet og smukt udstyret lille Bog, der udsendes til Medlemmerne af Fyens
Stifts Kunstforening.
Motivet er Adams og E vas Paradisliv fra det ungdommelige Menneske
pars første Møde, og til de efter Uddrivelsen som et modnet Ægtepar betaget
ser paa deres første Barn. Det er en stor Kunstners lykkeligt gennemførte
Forsøg paa at omplante Bibelens almentmenneskelige Beretning til Pilegaardens Have ved Kerteminde. Det er hjemliggjorte og inderligt opfattede Ar
bejder, der er den aldrende Mester værdige.
Alle Billederne gengives i gode Reproduktioner i ret stort Format, og Bo
gen indeholder desuden en Gengivelse af et Selvportræt af Kunstneren fra 1902.
H. C. F.
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S. Bengtsson, Dansk Folkenius. fot.

Ølstobe og Bakkeopske fra Avernakø.
De er i 1900 skænket til Dansk Folkeniuseum af Pastor C hr. Knudsen og er af ham
opgivet at stamme fra en Gaard Klinge nberg paa Avernakø. Bakkeopskeen er
mærket K: Stobene 1) B B S
B K I: 2) BN- BA: 3) B M S. Paa 1) og 3) findes
desuden Gaardsrmrrker.

FRA KORSHAVN BYLAV
AF H. C. Fbydendahl.

en herlig frisk Tur over Drejet1) naar vi ud paa
Korshavn. Her er en prægtig Natur, niere storslaaet end
paa nogen af de andre sydfynske Øer.
Men leder vi efter ejendommelig Bygningsstil2) eller anden
gammel Landsbykultur, da finder vi ikke saa meget her som
paa Avernakø. Den gamle By er helt udflyttet, og Majtræet
er sporløst forsvundet. Pastor Knudsen kan dog fortælle os
lidt om, hvordan der har set ud:
»Langs med den nordlige Klint laae en lang, smal grøn
Strimmel af et Par Veies Brede som en aaben Plads i Byen,
hvor man samledes om Aftenen og i Fritiden under Maistangen,
der havde sin Plads Nord ud for Jens Hansens Gaard. Hver
Gaard havde inde i Byen sine smaa Strimler af Haver ... I en
trekantet Strimmel Øst for Rasmus Nielsens Gaard havde
Byen sit fælleds Plantebed og sin Leergrav« (C. K. I 89).
Men er end selve Tingene borte, saa lever dog nogle videre
i Stedbetegnelser. »Af særegne Navne i Byen kunne mærkes:
»Maistangen«« (C. K. 1 15), ligesaa »P1 a n t e b e d et« (C. K.
fter

E

9 Om Drejet se foran S. 67 f, 84 og 102f.
2) Om Øens Bygningsstil indeholder Pastor K n u d s e n s Haandskrift
adskillige spredte Bidrag. Men da disse antagelig vil blive benyttet af
Architekt H. Zangenberg i Fortsættelsen af Artikelrækken »De syd
fynske Øers gamle Bønderbygningcr« (FHj. V 1 fT.) udelades de i nær
værende Artikelrække.
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I 15). Som ved Avernakke nævnes ogsaa her » »Smedstyk
kerne« af Smed, en Blanding af Kalk og Leer, som man brugte
til at overstryge Væggene med« (C. K. I 19). Vi bliver mindet
om Pastor Bar fod s famøse Rimerier om Høje Stene1) ved
at læse: » »H estemarken« laa nærmest ved Dreiet .... be
nyttede den om Sommeren til Græsning nærmest for Hestene,
som her gik løse. Deraf Navnet »H e s te m a r k e n«« (C.K. 115).
Dette Navn bruges endnu. Anders Falk, Korshavn,
oplyser:
»I gamle Dage laa alle Gaardene oppe ved Landingspladsen
her paa Korshavn, hvor Fiskerne nu bor, og i Fællesskabets
Tid drev de Hestene ud paa Markerne fra Byen og ud til
Drejet, og de Marker kaldes endnu Hestemarken. I den
Tid gik Vejen fra Drejet og op af til Byen langs Stranden
ved den søndre Side af Øen uden for Volden, og der, hvor
Vejen gaar nu, gik en Kirkesti med en stor flad Sten til Stente
her oppe ved Byen.«
Tæt ved Korshavns Landing, der i Sommeren 1933 ud
videdes betydeligt, og antagelig paa gammel Byjord ligger et
Forsamlingshus, der nu danner Rammen om det Fællesliv, der
tidligere udfoldede sig om Majtræet. Det er udvendig af den
almindelige, noget kedelige Type. Indvendig synes det velholdt
og pænt. Over Indgangsdøren i Gavlen staar »19 Enighed 03«.
Der var tidligere fire Helgaarde, fire Halvgaarde og fire jord
løse Huse i Byen.
»Mændene paa Heelgaardene vare de »Storelianser« og følte
sig i deres Værdighed som staaende langt over de andre paa
Halvgaardene. De betragtede sig selv som Herrer og hine som
Tjenere, der ingen Stemme havde, men skulde lade sig nøie med
Alt, saaledes som Matadorerne vilde det. Naar hine fandt Tiden
tjenlig til at kjøre Gjødning ud, til at pløie, saae og høste i
Fælledsmarken, til at kjøre Tang op af Stranden eller have et
andet Fælledsarbeide for, saa tudede man blot i Hornet — thi
Korshavn brugte ogsaa dengang Hornet istedetfor Trommen
til at sammenkalde Mændene til Bystævne — uden at spørge
de andres Mening, og disse maatte da følge Troppen og dandse
efter deres Pibe. Heelgaardene havde hver sin Brønd, men
Halvgaardene havde kun een i Fælledsskab, hine havde hver
9 Om Høje Stene se foran S. 83 ff.
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sin Bro ved Stranden, ned for deres Gaard, de andre vare fæl
leds om een Bro, hine vandede deres Kreatur om Vinteren i
»Østerkjær«, disse i »Vesterkjær« « (C. K. I 89 f.).
Om Livet i Kors havn i Mands Minde fortæller den ud
mærkede Meddeler Hsmd. og Væver Anders Fa 1 k, K orsha vn :
»Paa Korshavn er der 8 Gaarde. Mændene i Gaardene
gav hver Sommer W Td. 01, og Karlene gav i Fællesskab 2
halve Tdr. 01. Det blev drukket ved Ølgilderne Der var 11 Hus-

Plan over Korshavn By 1825.
Efter N. Kasmussen S 0 k i 1 d e : H ols lensh us og N a k k e b 011 e med
tilliggende Sogne og Øer.

mænd med Jord. De gav hver 1 Flaske Brændevin til Gildet,
naar del holdtes hos den Gaardmand, de havde til Plovmand.
Men det blev aflagt hen mod 1870, fordi de vilde ikke have
det Brændevin til Øllet; de fik jo ikke Mad til. Da de saa be
gyndte paa at give hver 1 Mark, blev der købt Bom for de
Penge til at blande i Øllet.
Foruden Ølgilder var der hvert Aar Oldermandsgilde eller
Vullemsgilde. Det var den gamle Oldermand, der gjorde det.
Da kom kun Gaardmændene. Oldermanden havde Tromme.
Hans Dreng eller Karl gik langs ad Vejen over Korshavn og
kaldte sammen med Trommen Kl. 4. Mændene fik Mad og
Snaps. Om Aftenen kom Ungdommen og dansede. De fik 01
og andet, hvad Mændene havde levnet. Den nye Oldermand
fik saa Trommen.
Det første Ølgilde blev holdt Kristi Himmelfartsdag. Der
efter 2. Pinsedag og saa hver Søndag. Karlene gav 01 til to
Gilder og Tjenestedrengene til et Gilde. Der blev altsaa 11 01-
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gilder i alt. Det gik paa Omgang mellem Gaardene med Kar
lenes og Drengenes Ølgilder.
Tønden blev lagt ind i Stuen, og Øllet blev tappet op i Fade,
gerne to. Hver Mand havde sin Træstob med hans Navn paa,
og de fulgte med fra Gaard til Gaard, ligesom de to Træskeer
til at bakke op med. Paa den ene Ølske stod N. H. S. (Niels
Hansen). Den ene Ølske og en eller to Stobe gemmes i For
samlingshuset, hvis de er til endnu. Vor gamle Musikker Ole
Kristian1) lavede en Ølske. Det er vist den, der er i Forsam
lingshuset endnu. Den anden Ske er forgaaet. Senere, da Stobene gik til, fik Mændene efterhaanden Glas2).
De fik ikke Mad, kun 01 med Rom i. Der var ingen be
stemte Pladser ud over, at Manden i Gaarden som Regel sad
for Rordenden.
Ved Ølgilderne gik Snakken livligt. Naar gamle Simon3)
var træt af deres Drillerier, sagde han gerne: »Nej, lad os nu
snakke om Sjælden«4). Han var meget for at »stikke Sjælde«.
Saa skulde Isen jo være stærk, for ellers kunde de ikke komme
til dem. 1870 var der staakken 4 Sjælden.
Ved Sekstiden gik de hjem at spise og fodre Kreaturet. Siden
kom de igen, og saa kom Pigerne med, og saa begyndte Dan
sen, der varede til omkring Midnat.
Men efter at Forsamlingshuset var bygget, blev det lagt ned
med Ølgilderne. Folk blev kede af at lægge Øllet op. Det var
omkring 1904.
Samtidig holdt det op med Oldermand. Musikkeren købte
Trommen; men den kunde ikke sige noget til sidst, og nu ved
jeg ikke, hvor den er blevet af. Den var ca. 3 Kvarter i Tværmaal og ca. 3 Kvarter høj. Der var to Trommestikker.
I alt væsentligt overensstemmende hermed er nedenslaaende,
som en anden Mand fortalte mig. Det fremgaar af de to Med
deleres Fortælling, ligesom ogsaa af Pastor Knudsens Haand0 Se nedenfor S. 168 tf.
2) Dansk Folkemuseum (Nationalmuseets 3. Afd.) har 3 Stobe
fra Korshavn, skænket af Gdr. N. R. Nielsen, Kor s havn, ved
Lærer L. Larsen, Ave makke. I hvert af dem er skaaret Navnebog
staver og Aarstal: »N. H. S. Anno 1811, R.R.S. — T. K.S. 1789, P. N. S. 1749.
(Fortid og Nutid X 55).
3) Se nedenfor S. 167 f.
4) Sjælden (sjælan) d. e. Sælerne.
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skrift, at Oldermanden paa Korshavn til en Tid har brugt
Tromme og til en anden Tid Horn til at kalde Bymændene
sammen med.
»Paa Korshavn har de haft Ølgilder. Gaardmændene
skulde give x/2 Td. 01. Husmændene gav paa Omgang, en af
dem hvert Aar. De jordløse Husmænd gav hver 1 Flaske
Brændevin hvert Aar for at komme med. Den kostede den
gang 22—23 Øre. Husmandens 01 blev baaret hen til den
Gaardmand, der skulde begynde det Aar. Der blev det drukket
Kristi Himmelfartsdag. Og saa var der Ølgilde hos ham igen
2. Pinsedag. Derefter hver Søndag efter Tur hos de andre
Gaardmænd. Oldermanden tudede Kl. 4, naar Gildet skulde be
gynde. Øllet kom ind i 2 — 3 Fade. Til at øse op med var der
tre Træskeer. De fulgte med Omgangen rundt til alle Ølgilder.
Øllet blev bakket op i Træstobe. De gik ogsaa paa Omgang.
Siden kom der Glas. Saa skulde hver Mand skaffe sig et Glas
og tage med til Gildet. Skeerne til at bakke op med og Stobene
var skaarne ud, i Skeerne var der mange Navne og Aarstal.
Manden, der gjorde Ølgildet, gav ogsaa Brændevin og Æble
skiver. Det var ved 6-Tiden. Først var Husmandens Brænde
vin blevet drukket. Om Aftenen kom Pigerne, og saa blev der
danset.
Lige før Høst var der Karlegilde. Det var om Aftenen. Lige
efter Høst blev Pigegildet holdt.«
Om el Bryllup paa Korshavn for 20 Aar siden fortæller Læ
rer Peter A. J. Petersen, Stenderup ved Toftlund, tid
ligere Lærer paa Korshavn:
»Brudens Moder talte med Nabolagets Koner om Sagen nogle
Dage i Forvejen. Naar saa den Side af Sagen var klaret, ud
sendtes Skafferen som Indbyder. Hans Besøg honoreredes som
Regel med en Dram eller lignende.
Et Par Dage eller den nærmeste Dag før Brylluppet kom
Øens Piger med Føring: Smør, Høns osv. Var Vejret godt, saa
anbragte Koner og Piger sig langs Vejen og plukkede Fjerkræ.
Brudefolkene maatte være til Stede og drikke en Snaps Vin
med dem.
Bryllupsdagen oprandt. Brudgommen hentede Bruden, og de
tog til Kirke. Der var kun fire ældre med, »Næstfolkene«. Resten
var Øens unge og ugifte Folk. Ankommen til Kirken ordnede
man sig parvis og med Musik i Spidsen gik det saa ad Kirke-
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døren til, hvor de unge dannede Espalier. Den gamle Spille
mand spillede gerne med en vis Rutine »Napoleons March over
Alperne«.
Efter Vielsen gik det hjemad og efter en Pause, hvori der
overraktes Gaver, blev Brudeparret sat til Bords. Man anbragte
to Lommetørklæder over Brudeparrets Tallerkener, og saa kom
Gæsterne og ofrede Penge paa Lommetørklæderne. Beløbets Stør
relse varierede efter Evne og Familieskab.
Naar det var færdigt, indlededes den mere materielle Del af
Festen. Gæsterne blev sat til Bords i en bestemt Orden, efter
Rang og Stilling. Efter at Degnen havde sunget eller læst, tog
man fat med god Madlyst. Jeg tror, ingen gik sulten fra Bordel.
Saa sagde Skafferen med en sjælden Færdighed, at hvis nogen
ikke havde faaet nok eller var utilfreds med Traktementet, da
var det ikke Værtsfolkenes Skyld, men alene deres Skyld, som
havde varlet op. Under Maaltidet blev der spillet og holdt Taler
som andre Steder.
Derefter gik man en Tur eller besaa Brudegaverne, eller hvad
man nu ellers havde Lyst til.
Efter Kaffen begyndte Dansen, der indlededes af Skafferen
og Bruden, saa Brudgommen og Næstmændene, og hvem der
ellers havde Lyst. Saa endelig var Dansen fri.
De ældre gik først hjem, de unge ved de smaa Timer eller
hen ad Morgenstunden.
Søndagen efter var der saa et mindre Gilde i Brudens Hjem
for de nærmeste, Næstfolkene og den nære Familie.
Nu holdes der ikke mere saadanne store Brudegilder, hvor
alle Øens Beboere er bedt med.«
Lærer Petersen oplyser ogsaa:
»En smuk Skik har Øens Folk, idet de, naar de hører Kirke
klokken ringe om Søndagen og ved Solnedgang, staar stille et
Øjeblik og letter paa Hatten.«

GAMLE KORSHAVNERE
AF LÆBER L. LARSEN, AVERNAKØ

maa nærmest betragtes som en 0 for sig, selv om
den ved Drejet er forbundet med den øvrige Del af
Avernakø, og selv om Drejet for det meste er farbart. For
der «kan jo komme Storme og Højvande. Sker dette, kan man
orshavn
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naturligvis blive hjemme; men der kan jo indtræffe Tilfælde,
hvor det ikke er saa let.
Det har ofte sket, at et Barselgilde har maattet opsættes,
naa — man holdt nu alligevel Gildet, saa kunde Barnet senere
blive døbt. Det er ogsaa sket, at man har maattet opsætte en
Begravelse, til Drejet blev farbart. Nu sker saadant ikke
mere, nu er der Motor i Baadene, saa sejler man fra Bro til
Bro uden at bryde sig om Drejet.
For 3—4 Slægtled siden og længere tilbage prægedes Be
boerne paa Kors havn ikke saa lidt mere af den afsides Be
liggenhed, end Tilfældet er nu. Der gaar mange fornøjelige
Historier om adskillige af de gamle derude, Historier fra deres
daglige Færd og navnlig fra Ølgilderne og andre festlige Lej
ligheder, naar Humøret var højt, og Gækken blev slaaet løs.
Flittige, arbejdsomme og nøjsomme var de i deres daglige
Levevis, derfor kunde de rigtig nyde Livet i et lystigt Lag uden
at stille store Fordringer til Traktementet. Der gaar endnu
mange Sagn derom, Ordsprog og Mundheld gentages ofte efter
den og den af de gamle.
Der var Nikolai1), en gammel Fisker, der af og til drog
over Drejet for at sælge et Par Knipper Fisk, som han bar i
en Sæk paa Nakken. Naar han saa var kommen et Sted ind
i Munke, og Handelen var afsluttet, hed det gerne: »Hvad
vil du helst have, Nikolai, et Krus Øl eller en Snaps?« —
»Begge Dele er godt,« lød Svaret, og dette er endnu et Mund
held paa Øen.
Og der var Sæmmen (Simon)2). Han havde en lille Hus
lod med Jord til en Ko. Af og til gik han paa Dagleje, navn
lig hos Gmd. Niels Bjørnø, som han kaldtes. Saa engang til
et Lammemarked i Fa aborg havde Sæmmen faaet et Lam
med, som han skulde sælge for Gaardmanden. Sammen med
andre Markedsgæster fra Korshavn sad han og spiste sin Mad
inde hos Madam Hey, Øboernes sædvanlige Samlingssted. En
Spøgefugl blandt Naboerne siger da til ham: »Gir du en Sort,
Sæmmen?« — »Har ingen Penge«, svarer Sæmmen. —
»Skidt, du kan jo lægge en Mark paa Lammet.« — Ja, det var
jo en Udvej, og de fik deres Sorte; men om Sæmmen fik en
Mark mere for Lammet, melder Historien ikke om. Endnu
i) 1799—1885.

2) 1791-1872.
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hedder det ved Lejlighed: »Du kan jo lægge det paa Lammet,
li’som Sæmmen«.
Sæmmens Søn hed Per1), han arvede Huset og var en
stræbsom og grumme nøjsom Mand, der sammen med Konen,
Boel Sæmmens, opfødte en Børneflok paa den lille Huslod.
Per var noget enfoldig og Skikkeligheden selv til daglig, men
han forstod ikke Spøg, og
naar flere var samlet ved
et eller andet fælles Arbej
de, f. Eks. i Tørvemosen,
vilde de unge gerne drive
Løjer med ham; det taalte
Per ikke. Særlig var An
ders Albert2) slem til at
drille; naar Per saa kunde
se sit Snit, fik han fat i
Anders’s Haar, og han
holdt fast, til Haartotten
fulgte med. Da Anders
Albert blev ældre, blev
han skaldet; men han paa
stod altid, at det var Per
S æ m s e n, der havde truk
ket Haaret af ham saadan
lidt efter lidt.
Per elskede sin Ko og
H. I. Hansen fot.
taalte
ikke, at nogen kriti
Ole Kaslund med sin Violin.
Han hed egentlig Ole Kristian Rasmussen.
serede den. Naar der saa
— Aa, som vi dansede, og som vi morede os,
var Ølgilde, var der gerne
naar han rigtig spillede op. Det var bedre end
at høre dem fra det kongelige Teater«, siger de
en eller anden Gavtyv, der
gamle fra Øen, der i deres Ungdom dansede
begyndte at tale ilde om
til Tonerne fra hans Violin.
Koen, en anden holdt med
Per, og saa var Spillet gaaende til stor Fornøjelse for alle undtagen for Per.
En Sommer havde Per to Grise, og efter Pers Formening
var det et Par farlig gode Grise, særlig den ene. Ved et Øl
gilde kom Snakken naturligvis snart ind paa Pers Grise, og
en log sig for at rakke ned paa Yndlingsgrisen, det var da en
i) 1832—1914.

2) 1855—1923.
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rigtig ussel Gris o. s. v. Per var snart Fyr og Flamme. »Det
er Løgn i din Hals, det skal jeg vise dig. Nu gaar vi hem og
vejer dem, saa skal du se.« Hele Selskabet var med. Grisene
blev slæbt ud og vejet. Da Resultatet forelaa, udbrød Per
stolt: »Ho, ho, jeg sa’ det pinte nok, den lille var den mindste!«
Ogsaa dette er et staaende Mundheld den Dag i Dag.
En anden af de herlige
gamle Originaler var Spille
manden Ole Kaslund1).
Han var Musiker af den
gamle Skole, ret en Type
paa en Landsbymusikanter.
Der kunde ikke tænkes en
Fest paa Øen, uden at Ole
skulde levere Musikken. Og
naar han stemte op, saa lyt
tede man. Han besad en
Færdighed og et Øre saa
rent, hvad enten det gjaldt
de gamle Folkedanse eller
mere moderne Ting.
I sin Ungdom havde han
ligget som Marinesoldat i en
Kanonbaad paa Blokade ved
Femern i 48-Krigen. Da
der ikke var Køjeplads i Baa- Fra Det kgl. d. Poslv. genn. 300 Aar.
den, blev Mandskabet ind
Jørgen Juul.
kvarteret i Land, og der lærte Korshavns Postbud og Ole Kaslunds
Med hj ad per som Musikanter ved Øens Gilder.
Ole at spille hos en stedlig
Billedet er fra ISSUerne.
Musiker. Senere spillede han
hos Hans Hansen i U lb ølle, Mads Hansens Komponist.
Det var i de Tider en farlig Levevej at være Musiker; Folk
skænkede tit rigeligt for Spillemændene, og Ole gik ikke Ram
forbi, men selv om den var nok saa høj, Dagen efter var Ole
lige god, og hjemme var han altid sober. Da han var henved
80 Aar, klagede han over, at Fingrene blev for stive, saa han
maatte holde op.
Ved Gilderne kunde det ske, at en eller anden ud paa Natten
i) 1829—1914.
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prøvede at lave Sjov med Ole, men saa blev Ole vred, tog
Violinen under Armen og belavede sig paa at gaa; han naaede
dog sjælden længer end til Døren, saa lod han sig formilde og
tog fat igen.
Engang ved et Bryllup var det dog nær gaaet galt. Ole
skulde ind og drikke en Gang. Imens var der Pavse i Loen,
og en eller anden Spøgefugl saa da sit Snit til at gnide Violin
buen med et Tællelys. Lidt efter kom Ole tilbage. Synlig op
livet satte han Violinen til Kinden — nu skulde den ordentlig
skære — men — ikke en Tone! Dengang naaede Ole helt ud
i Porten, inden han lod sig formilde.
En stor Fornøjelse var det for ham at skille Violinen ad,
skrabe den og atter lime den sammen, saa blev den meget
bedre, sagde han, og saa kunde han sælge den til høj Pris og
købe en ny, der fik samme Omgang.
Paa Billedet S. 169 ses Jørgen Juul1), han var Landpost, og
som saadan tog han mangen haard Tørn over Drejet. Saa var
han tillige Musiker saadan mere hjemmelavet, han kunde blæse
Kornét. I hans unge Dage gik det helt godt. Han fulgte gerne
med Ole, naar der var Bryllup eller anden større Fest. Da
han blev ældre, tabte han Tænderne, og saa kunde der jo nok
af og til blive en Tone væk i »Napoleons March over Alperne«,
eller hvad andet han blæste, og det lød jo ikke saa kønt.
Han var en ivrig Jæger, og derfor blev han Jaglfoged, saa
kunde han jo ikke gaa paa Krybskytteri.

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved f

Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

ORE SOGN

Ejeren af Oregaard, Rigsraad Henrik Rantzau til Schønewe i de, blev strags ved Fjendens Ankomst tagen til Fange i Odense,
men ogsaa kort efter paa sit Æresord frigivet. (Holberg D. Hist.
Hoffmann.) En Del Svenske, som formodentlig kom over Stran
den fra Veil by Sogn, vilde gaa i Land mellem Bro mark og
Pikehuset, men Bønderne søgte at gjøre dem Overgangen strii) 1844—1922.
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dig. Det derved foraarsagede Ophold gjorde, at Isen, der endnu
paa dette Sted var temmelig svag, brast, og at en Del af de
Svenske druknede. Resten gjæstede nu Skaastrup By og Om
egnen. Gruelig var deres Opførsel her. Beboerne i Skaastrup
maatte flygte til Skoven, Nyhave kaldet, ved Hugget. Her
gjorde de sig Huler i Sneen, hvori de skjulte sig. Om Natten
listede Mændene sig til Byen for at faa noget til Familiernes
Underhold, men mangen Moder med sit diende Barn ved Bry
stet fandtes død i Hulerne af Hunger og Kulde. En Enke, som
beboede nuværende Povl Jørgensens Gaard, bar af Frygt for
de Svenske en Sølvdaler (o: en Krone) i Munden fra Byen til
den ovennævnte Skov. En anden gi. Kone, som beboede Jør
gen Olsens Gaard, flygtede til S k o v 1 y k k e k j æ r e t, og af
Frygt for at hendes Hund skulde opspore hende, og Svenskerne
derved vejledes til hendes Smuthul, tog hun det tro Dyr i For
klædet og gjorde sig en Hule i Sneen, hvori hun saa vel som
Hunden tilbragte flere Dage. En Mand fra samme By flygtede
med sin frugtsommelige Kone til Vimse holm (et Sted i nu
værende Brændt Mose), skjulte hende der og søgte om Natten
Byen for at faa nogle Fornødenheder til hende, da en stærk Sne
imidlertid indtraf, vovede han ikke at gaa tilbage af Frygt for,
at de Svenske da let paa hans Spor maatte kunne finde deres
Opholdssted. Endelig da han efter nogen Tids Forløb vover sig
derhen, har den ulykkelige født, og baade hun og Fosteret er
døde. (Meddelt af Præsten Wessel Brown.) Andre af Sog
nets Indvaanere havde derimod Mod til at blive tilbage i deres
Bolig uden at skjule sig, men havde da ogsaa deres Nød med
Fjenderne, og maatte opfinde allehaande Raad for at undgaa
deres Voldsomhed. Saaledes havde blandt andet en Mand i Ore
By, som hed Abraham, en kjøn Datter, der netop for sin Skjønheds Skyld under Svenskens første Togt eller Gjennemmarsch
var saa megen Forfølgelse og Fare underkastet, at hun, da et
nyt Parti kom igjen, nødvendig maatte finde paa Raad og til
den Ende udstoppede sig en Pukkel og en høj Hofte, lagde noget
under sin ene Fod for at kunne halte, besmurte sit Ansigt og
tog saa slette Klæder paa, at, uagtet hun stedse maatte gaa imel
lem dem for at opvarte, nød hun dog for deres Efterstræbelser
den ønskeligste Ro. (Medd. af Bagerkonen i G r i m m e r 1 ø k k e).
For Resien flygtede ogsaa de fleste af denne Bvs Indvaanere ved
Fjendens Ankomst ad Skoven til, og blandt dem en Kone med
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2 smaa Børn i Armen, men da hun fornam, hvor hidende koldt
det var, og saaledes indsaa, at hendes Børn dog lige fuldt maatte
omkomme af Kulde, vendte hun tilbage igjen, krøb op i sin Ovn
og stillede Ovnsfjælen for. Lidt efter kom de Svenske, og da de
havde opdaget Konens Flæsk, gjorde de Ild paa Essen tæt uden
for, hvor Konen laa, og satte dem derpaa til at stege Flæsk.
Men medens Flæsket stegtes, gik de 2 ud, og den tredje blev ene
tilbage. Da kom der Konen en Hoste paa, saa at den tilbage
blevne Svensker let kunde høre hende. Han tog nu ogsaa Ovns
fjælen fra, men da han ved Lyset, som Spaanerne gav fra sig,
fik Øje paa Konen og hendes 2 smaa Børn, rakte han i al Stil
hed 2 Stykker Flæsk og 1 Stykke Brød ind til hende og satte
atter Ovnsfjælen for igien, og da derpaa hans Kammerater var
komne tilbage og havde fortæret deres Maaltid, forlod de uden
videre Undersøgelse Huset, og Konen fortærede sit Flæsk med
Velsignelse over sin ubekjendte Velgjører. (Meddelt af samme).
Ogsaa i Skaastrup havde en Enke, hvis Mand var falden i
Krigen som Rytter, det Mod at blive tilbage i Gaarden. Hun
havde blandt andet 2 røde Heste, som Svenskerne havde sær
deles Lyst til, men hun belagde dem saaledes med Jærnkjæder,
Laase og Springfjær, at hun virkelig beholdt dem. (Medd. Maler
Ringe af en Mand der paa Egnen). Uagtet de Svenske ellers
sjælden respekterede Lukke og Laas lige saa lidet her som an
den Steds flere, ti ogsaa her i Sognet ved man at fortælle, at de
Svenske, hvor de kom frem, trak deres Heste med sig ind i
Stuen, brækkede Bordbladene fra Bordfødderne, hvor der plejede
at være 2 Skabe anbragte, som de saaledes brugte til Krybbe
for deres Heste. En gammel Mand ved Navn Briis, som be
boede Jørgen Pichs Gaard i Skaastrup, kom netop fra Bo
gense med et Læs Fjæl, der skulde bruges til Ore Skole, som
da stod under Bygning. Han kom hjem til sin Gaard med nogle
af disse Fjæl, som man mener, han selv vilde gjøre Brug af,
men fandt hele Gaarden propfuld af Svenske. Da forlod han sin
Vogn i Porten og flygtede selv, det bedste han kunde, men de
Svenske, som alt forud havde forsynet sig med, hvad de kunde
bruge af Briises Forraad, bar nu baade Fjæl og Vogn ind i Ov
nen, tændte Ild i samme og afbrændte Gaarden, medens nogle
af dem indhentede den flygtende Briis, som nu maatte finde sig
i at blive Soldat. I Ørbæk, en anden By der i Sognet, stod
Konen og Pigen i nuværende Jørgen Knudsens Gaard netop
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i Begreb med at kjærne, da Fjenden strømmede ind i Gaarden.
De undløb øjeblikkelig, men i Forvirringen glemte de et lille
Barn, der stod i en Gangvogn i Stuen. Gjæsterne traadte ind,
og den lille uskyldige lo og var ret fornøjet ved Synet af de
giindsende Vaaben. Men et Umenneske iblandt dem greb Barnet
og puttede det paa Hovedet ned i Kjærnen, hvor man siden fandt
det kvalt. Manden i Gaarden, der havde nedgravet nogle Styk
ker Flæsk i Jorden, vilde ogsaa en Aftenstund gjøre et Forsøg
paa at faa noget deraf opgravet igieh, men nogle Svenske blev
det vaer, jog ham bort og bemægtigede sig selv Flæskel, som
den anden saa højlig havde fornøden. (Pastor W. Brown).
Skov møllen her i Sognet eller den saakaldte Ore Skov
mølle laa derimod i et Hul og et Uføre omgivet af betydelige
Skove, og derfor turde de Svenske heller ikke fra Begyndelsen
af komme der, af Frygt for at de Danske skulde stjæle Livet af
dem i Skoven, og da Omegnens bemidlede Beboere saaledes
snart erfarede dette, saa sendte de Tid efter anden deres Rig
domme til Møllerfolkene og bad dem at tage samme i Forvaring.
Men da siden mange af dem, der havde sendt deres Rigdom did,
enten dræbles af de Svenske eller paa anden Maade omkom, saa
kom Møllerfolkene derved i Besiddelse af store Rigdomme, som
ogsaa siden stedse har vedligeholdt sig i Møllen. (Maler Ringe,
medd. af en Mand der paa Egnen). Imidlertid blev Skov møl
len dog ikke ganske fri for de Svenskes Besøg, men de kom
omsider hertil, netop som Folkene Dagen forud havde bagt. En
gammel Kone, der ikke kunde bortflygte med Husets øvrige Be
boere, blev saaledes nødtvungen tilbage, og imod Løfte af Fjen
derne, at de vilde skaane hendes Liv og Bolig, uddelte hun alle
sine Brød og øvrige Fødevarer iblandt dem, ja trak endogsaa en
Ko frem, hvilken de paa Stedet slagtede og delte imellem sig.
De holdt imidlertid rigtig deres Løfte til Konen med Undtagelse
af nogle smaa Uordener, de begik, idet de drog bort. (Pastor
Wessel Brown). Ved samme Mølle fandt en Mand for 50 eller
60 Aar siden ved at rydde noget Gjærdselskov paa Skraaningen
ned mod Bagslusen, en der nedgravet Kiste, som ved Aabningen
befandtes at være fyldt med Rugmel, der var aldeles ubeskadiget
og derhos sad saa fast, at man maatte bruge en Jærnstang for
at støde det ud af Kisten. (Medd. Ringe af en Husmand i
Skovby, som var Finderens Søn.) Ogsaa denne hidrørte uden
Tvivl fra den svenske Fejde. Paa Vejen fra Sk aa sirup til Ore
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er et Kjær kaldet Toftekjær, hvorved for mange Aar siden i
en derværende gi. Eg blev funden en Benrad. I Skaastrup
Frihed (en Skov saakaldet) var ogsaa en gi. Eg, som ved Ro
den havde en Aabning saa stor, at en Karl kunde krybe der
ind, og naar de da kom derind, var Egen ogsaa hul indvendig
opad i en Højde af 8 Alen, saa at en Karl kunde krybe saa
højt op i den som i en Skorsten, og var dog frisk og bar Blade.
I Ro holms Skov fandtes fremdeles ved at fælde en gi. hul
Eg en Kræmmer inde i samme, der var iklædt en lyseblaa Frakke
og som formodentlig for at undgaa sine Forfølgere var sprungen
ned i det hule Træ, men siden ikke igjen kunde komme op af
samme. Ligeledes forsikrer man, at ved de Svenskes Afmarsch
i den hele Strækning fra Skaastrup til Broby ved Odense
(altsaa i Ore, Haarslev, Veflinge og Vigerslev, eller i
Skovby, Guldbjærg, Særslev og Søndersø Sogne) ikke
fandtes mere Hornkvæg end en eneste Tyr, det øvrige havde
Fjenden enten bortført eller fortæret. (Pastor Brown.)

EJLBY OG MELBY SOGNE

1659 den 16. September, en Fredag, blev Søren Rasmus
sen i Esterbølle begravet, hvilken Ryttere slog ihjel med en
Karabin, der de vilde stjæle hans Gjæs ud af Herberget i Dag
ningen, i hans Alders 39. Aar.
Tirsdagen den 6. Oktober 1657 blev i Ejlby Kirkegaard be
gravet en jysk Rytter, indkvarteret i Lunde.
Den 7. Februar 1658 er Jørgen Rasmussen begravet i
Ejlby Kirkegaard, han blev stukket ihjel af Marodører Tors
dagen tilforn.
Den 28. Decbr. 1659 er begravet en Rylterjung fra Lolland.
4. Søndag efter Paaske 1660 stod Anne Rasmusd atter
aabenbare Skrifte, fordi hun laa i med en Rytter af Oberst Brok
ken huses Regiment.
I Aaret 1660 findes at være begravet i Ejlby og Melby
Sogne 62 Personer. Aaret før og efter og saa fremdeles er de
dødes Tal imellem 8 og 11.
(Fortsættes.)
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GAMLE SANDSAGER
OM NAVNET SIMMERSHOLM

I FHj. 1935 p. 173 har Hr. L. P. Pedersen, Torøhuse,
givet nogle Oplysninger om Si miners holm i Dresl ette Sogn
og fastslaaet, at Navnet fra gammel Tid er Simmers holm.
Heri har han utvivlsomt Ret, og jeg kunde supplere det med,
al Navnet i denne Form allerede findes i et Dokument fra
24. Marts 1490; Jesper i Si miners holm optræder som Vidne
i en Sag om nogen Jord til Dresl et te Præstegaard. Doku
mentet foreligger ganske vist kun i en Afskrift fra 1667, men
der er næppe Grund til at drage Skrivemaaden i Tvivl.
Saa beskyldes Trap for at have den urigtige Form Som
mer s holm. Ja, i historisk Henseende urigtig, men det er en
i vore Dage gængs Form, og hvad værre er, denne Form bliver
muligvis fremtidig Navnets officielle Form, eftersom Sogneraadet
i Samraad med Ejeren har udtalt sig herfor som Svar paa en
Forespørgsel, der har været rettet til Sogneraadet i Anledning
af Oprettelsen af en ny autoriseret Fortegnelse over fynske Sted
navne. Det er herunder oplyst, at der ved Gaardens Opførelse
1863 efter Branden med Jernbogstaver over Gaardens Indgang
blev anbragt Navnet Sommers holm. Det er derfor ikke
længer muligt at ændre Navnet.
Formen Sommersholm vil sikkert leve videre, men mon
den overhovedet har eksisteret før 1863, og mon en bevidst
Omdøbning virkelig har været tilsigtet ved denne Lejlighed?
Jeg tvivler stærkt herpaa. Jeg vil snarest tro, at de fastmurede
Jernbogstaver har været indført Støbegods, købt i en Isenkrams
forretning, og at det danske Bogstav ø ikke har været at faa,
hvorfor Ejeren har slaaet sig til Taals med et S o m m e r s h o 1 m
i Stedet for Sømmersholm, en Form vi oftere træffer. Er der
nogen, som skulde have Kendskab hertil?
Gunnar Knudsen, Stednavneudvalget, Kbh.
SAGN OM ØRSTED KIRKES OPFØRELSE

Tæt Øst for Ørsted By og T r u n te g a a r d e n
Fødegaard en Mark, der blev kaldt Leret. Paa
Sted i Marken — nær Vejen til Nyrup — henlaa
Plads paa ca. 2000 □ Al. uden at blive pløjet, fordi

havde min
el ret højt
en firkantet
Jorden ikke
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kunde bære Hestene. Omkring 1860 blev den udgravet og
drajnet. Der fandtes da paafaldende mange gamle Mursten i
Jorden, og min Fader fortalte, at efter Sagnet var man begyndt
at bygge Ørsted Kirke her; men naar man var kommet vel
i Gang med at mure, sank det hele gentagne Gange. — Efter
Samraad blev man saa enig om at koble 2 Kvier sammen og
jage dem ud paa Gaden, saa skulde de vise Pladsen. Det blev
gjort, og næste Morgen fandt man dem snøret til en Busk paa
en lille Bakke i Byens nordre Udkant. Her blev saa Kirken
M. Kristiansen, pens. Lærer, Glamsbjærg.

ET PAK VERS MERE AF HR. PEDERS SKRIFTEMAAL PAA HAVET

H r. P ede r s S k r i f t e m a a 1 paa H a ve t (FHj. IX 62 f.) har
jeg hørt blive sunget i Skovby Sogn for 42 Aar siden. Der
er nogle Vers, jeg har hørt, men som ikke er med i Hæftet, og
som jeg vil skrive her. Jeg tror nok, der endda er tiere.

Det var sig den unge Hr. Pedersen saa skøn,
han lysted til sin Bedstemoder hen.
Han vilde saa gerne alt vide og forstaa,
hvordan det ham i Verden skulde gaa.
»Nej, ikke skal du dø paa din Sygesotteseng,
ej heller skal du falde udi Krig;
men vogt dig, o. vogt dig for Bølgerne blaa,
for de vil vist forkorte dit Liv.«

Man
man
Den
man

sejlede en Dag, ja, man sejlede i to,
sejlede den tredie- Dag med.
fjerde Dags Morgen, da Solen den randt op,
mærkede, at Skibet stille stod.

Hvis nogen af Eder skulde komme i Land,
og min Bedstemoder spørger efter mig,
saa sig, at jeg sidder alt udi Amsterdam
og drikker af den rødeste Vin.
Martine Agathe Hansen,
Christiansminde.

Hvem kender Sagnet om Kæmpernes Legetøj?
Hvem kender det Sagn, der i den ældste kendte danske Form lyder saaledes:
»Findes en høj paa Trøstrup mark, kaldes Stenkisten, på hvilken
der ligger en kjæmpe, hvilken der havde en dåter, som gik en gang ud på
marken og fandt en bonde, pløjede på sin ager. Da tog hun den ganske plov
med manden og bar hjem i sit forklæde. »Fader, se dette fandt jeg paa mar
ken, som gik og smølede i jorden.« Da sagde faderen: »Lad dem gå, de skal
fordrive os.« (E. T. Kristensen: Danske Sagn III 3. Efter Præsteindberetn. til
Ole Worm.)
Om dette Sagn findes der indgaaende Studier i Valerie Höttges: Die
Sage vom Riesenspielzeug (Jena 1931). Det fremgaar heraf, at Sagnet
forefindes i de fleste europæiske Lande. Fra Tyskland meddeles det i 38 Op
tegnelser, fra Rusland i 25, fra Sverige i 23 osv. Fra Danmark meddeles kun
2, hvoraf den ene er ovenstaaende.
Sagnet er imidlertid betydelig mere udbredt, end Forf. ved Bogens Ud
givelse har vidst. Helmer Olsson har saaledes i sin Artikel Sågnen om
jätteleksaken (Folkminnen och Folktankar 1935, 35 ff.) udgivet
ikke mindre end 11 Varianter fra Våstsvenska Folkminnesarkivet i
Göteborg.
Ogsaa Fynsk Hjemstavn har haft en Optegnelse af Sagnet, nemlig fra Gdr.
Hans Hansen, Onkelsminde, Avnslev, (FHj. VII 144). Da den ovenfor
gengivne Optegnelse jo ogsaa er fynsk, kendes der altsaa 2 fynske Varianter.
Men det vilde være interessant at faa flere frem. Læsere, der selv ken
der Sagnet eller har Lejlighed til at faa en god Meddeler til
at fortælle det, bedes venligst optegne det og sende det til
Fynsk Hjemstavn.
H. G. F.

Christine Reimer

Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde
I—V 20 Kr., smukt indb. mecT Skindryg 82 Kr.

»I 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 nordfynske 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.
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Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund:

TEGLSTENSBROKKER I EN PLOVFURE
2.75. (1 Kommission hos Gyldendal).
De to Hjemstavns forskere Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund har udsendt en lille Bog paa Gyldendals Forlag, der vil have
Interesse for alle dem, der har Interesse af Kulturhistorie i en fornøjelig Form.
De kalder den »Teglstensbrokker i en Plovfure«, for -- som de siger i Ind
ledningen — »det traf sig, at vi i en Plovfure fandt en hel Del Teglstens
brokker fra en gammel Teglovn. Og saa gjorde vi omtrent, som Kvindfolk
gør, naar de har knaldet et Stykke Postelin.« De satte Skaarene sammen,
d. v. s. saa meget som, at de samlede nogle af Brokkerne — baade dem af
Tegl og dem af Minder — fra den gamle Teglovn og satte dem sammen til
et Hele, saa at vi faar et levende Indtryk af en svunden Tid i Vestjylland.
De genopliver hele det ejendommelige Folkeliv, der rørte sig omkring Tegl
ovnene i de Nætter, hvor der vaagedes ved Stenbrændingen.
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Avernakø Kirke.

H. C. F. fot.’.1933.

I Forgrunden Sprøjtehuset.

GAMLE GRAVTRÆER
FRA AVERNAKØ KIRKEGAARD
AF H. C.

Fbydendahl1)

op til Kirkegaardsdiget paa Avernakø ligger det gamle
Sprøjtehus. Da jeg i August 1933 adskillige Gange kom der
forbi, tiltrak det sig min Opmærksomhed. Det saa noget for
sømt ud. Nogle Tagsten manglede. Porten, der stod paa Klem
og ikke kunde lukkes helt i, var saa meget i Stykker, at den
tillod et Indblik i Sprøjtehusets Indre. Den Slags noget vanskøttede Steder gemmer ofte interessante Ting, og jeg kunde ikke
bare mig for at kigge nærmere paa Sagerne.
En gammel Brandsprøjte stod paa en Vogn, der i sig selv
var en interessant Fortidslevning. Den havde Lundstikkehjul,
der var beslaaet med Hjulskinner. Men i Krogene stod noget
ige

L

x) Idet jeg hermed — i hvert Fald foreløbig — afslutter Artikelræk
ken om Avernakø og Korshavn, udtaler jeg en Tak til de mange
gode Meddelere, ikke mindst til Lærer L. Larsen, Avernakø, der
elskværdigt har læst en Korrektur paa alle Artiklerne, beredvilligt be
svaret Spørgsmaal og i et Par Tilfælde (S. 154 tf. og 166 ff.) endog sendt
værdifulde Tilføjelser.

178
endnu interessantere: fire gamle smukt udskaarne Gravmæler af
Træ med kønne og nogenlunde velbevarede malede Blomster
kranse og Indskrifter.
En af de følgende Dage gik jeg paa Opdagelse i Kirkens
nærmeste Omgivelser. Det var jo tænkeligt, at der kunde findes
flere af den Slags. Ikke mindst af den Grund, at Kirkegaarden
nylig var blevet omreguleret, hvilket ogsaa fremgik af en Plan
over »Avernakø Kirkegaard efter Reguleringen 1931«, der var
indrammet og ophængt i Vaabenhuset.
Selve Kirkegaarden frembød ikke meget af Interesse for en
fremmed. Alt saa endnu saa nyt og næsten alt for velholdt ud
efter den noget haardhændede og gennemgribende Omregulering.
Jeg standsede ved en Grav med en sort Marmortavle, hvori
var indhugget et »Jærnkors« og følgende Indskrift:
Er starb fur sein deutsches Vaterland
Hermann Eckert
25. 6. 1918.

Jeg fik senere at vide, at denne Grav gemte Liget af en un
der Verdenskrigen ilanddrevet tysk Soldat, og at der ved Siden
af var begravet endnu en tysk Soldat, der ogsaa var fundet som
Strandvasker. Men hans Navn og Herkomst var forblevet uop
klaret, og paa hans Grav fandtes ingen Gravsten. Men begge
Graves velholdte Tilstand vidnede om Ærbødighed over for Min
det om dem, der her i fremmed Jord havde fundet et fredet
Hvilested, da den frygtelige Krig havde revet dem bort fra deres
Hjem.
Øst for Kirkens Kor bemærkede jeg to Præstegrave1). Paa
den ene er anbragt en sort Marmorlavle med Indskriften:
Hans Henrik Bondo
Sognepræst paa Avernakø
f. 1786 d. 1844
og Hustruer
Ingeborg f. Graa
og
Anna f. Keler.

Paa den anden hviler en »Natursten« med Marmorkors og
en Marmortavle med Indskriften:
i) lians Henrik Bondo og Kristian Adam Egede Grønbech,
Sognepræster paa Avernakø henholdsvis 1819—1844 og 1858—1871.
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Minde over
Sognepræst Grønbech
og Hustru
Marie f. Clausen.
Jeg ved mig intet andet
til Salighed end Jesus Christus
og ham korsfæstet.

I øvrigt fandt jeg kun Gravmæler af den almindelige Type, der
ogsaa gør andre Kirkegaarde
ensformige.
Jeg beklagede i mit stille
Sind, at jeg ikke havde faaet
Lejlighed til at se Kirkegaarden i dens gamle Skikkelse.
Gravtræerne — saaledes kal
der man her Trægravmælerne
— maa have givet Kirkegaarden et ejendommeligt og
stemningsfuldt Udseende. De
gamle Gravtræer med almue
malede Blomsterkranse og
snirklede Indskrifter, afblegede af Sol og Regn, maa
have staaet i den kønneste
Samklang med den Dødens
Alvor, der bør herske paa
en Kirkegaard, mere end de
S. Bengtsson, Dansk Folkemus., lot.
nu almindelige dusinlavede
Fig. 1.
skarpkantede og undertiden
noget bombastiske Gravstene af Granit eller Marmor med Mar
morduer og andet Tilbehør.
Men paa den anden Side: var jeg kommet der før Omregu
leringen, havde Affaldsbunkerne i Kirkegaardens Kroge ikke væ
ret saa righoldige. Her laa nu over en Snes gamle Gravtræer,
bortkastede og dømte til Forraadnelsens langsomme Tilintet
gørelse.
Kirkeværge Thomas Falk gav mig elskværdigt Lov til at
tage af Affaldsbunkerne, hvad jeg havde Lyst til, og da jeg mente,
de var værd at redde som sjældne Typer paa en nu forsvunden
Almuekunst, tog jeg 16, hvoraf jeg senere har skænket 7 til
Dansk Folke museum, Nationalmuseet i København,
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5 til Svendborg Amts Museum i Svenborg, 3 til Hjem
stavnsmuseet Den gamle Gaard i Faaborg og 1 til Fyens
Stiftsmuseum i Odense.
Et Gravtræ, som der knyttede sig særlig interessante Omstæn
digheder til, lykkedes det mig desværre ikke at finde. Det var
gamle Lærer Kongstads1). Lærer Larsen havde sat det ind

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4. H CF fot

i Trapperummet til Taarnet, men det fandtes der ikke mere.
Det hedder sig, fortalte Larsen, at gamle Kongstad sad og
skar det paa sin Plads i Kirken under Gudstjenesten, naar Præ
stens Prædiken kedede ham. Han skar sit Navn i det; men
Dødsaaret kunde han jo ikke skære fuldt ud. Det sidste Cif
fer maatte tilføjes efter hans Død. Det kom til at staa paa
hans Grav. Han maa have haft en Del Færdighed i Træskærer
arbejde. Han har nemlig forsynet Degnestolen med ret udførlige
indskaarne Efterretninger om sine Formænd i Embedet2). Dette
1) Johan Kristian Kongstad, Degn og Skolelærer paa Aver
nakø 1854—1862.
2) N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle
med tilliggende Sogne og Øer, S. 445 ff.
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har han vel ogsaa besørget under Prædikenen. Det ligger nær
at antage, at han har været Mester for mange af Kirkegaardens
Gravtræer. Dette Arbejde blev ogsaa andetsteds udført af Degnen1).
Heller ikke Kongstads Forgængers, Lærer Falchs2), Grav
mæle fandtes. Det var af Smedejærn. Af den Slags havde der
efter Larsens Udsagn tidligere været flere; men de var nu alle

sporløst forsvundne, hvilket maa beklages, da Smedejærnsgravmælerne meget ofte var smukt og kunstfærdigt udført Almue
kunst. De hørte til de gamle Smedes Mesterstykker.
J) Pens. Lærer Martin Attrup, født 1854, fortæller om sin Fader,
der var Lærer i Farstrup i Himmerland: »I hans Regnskabsbog kan
eg se, at min Far i sin Fritid har lavet 108 Gravmonumenter og har
haft en Indtægt heraf paa 742 Daler — 1484 Kr. — Disse Gravminder
bestod af et anseligt Kors af Egetræ med Fodstykke og Rammer, og
min Far malede disse Kors hvide og forsynede dem med Navn og Data,
prentet og malet med sirlige Bogstaver. — Han lavede smukke, haandskrevne »Mindetavler« over de afdøde. Disse Mindetavler findes endnu
indrammede i gamle Hjem i Farstrup Sogn.« (Landsbyskolen
1936,
»Af en gammel Lærers Erindringer«.)
2) Lars Gabriel Falch, Degn og Skolelærer paa Avernakø
1805-1853.
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Gamle Kongstad var imidlertid ikke den eneste paa Øen,
der forstod sig paa Træskærerarbejde. Gammelt Bohave og Husgeraad vidner om fremragende Evner i den Retning. Ølskeerne,
der brugtes til at bakke op med ved Ølgilderne, er hele smaa
Mesterstykker af Træskærerkunst1). De fleste af Gravtræerne blev
vistnok tilberedte og malede af hjemlige Folk. Lærer Larsen

Fig. 7.

H.C.F.fot.

Fig. 8.

HCFfot

oplyser saaledes, at Jens Tømmermand, der boede ude paa
Skoven ved Avernakke den sidste Snes Aar før Aarhundredskiftet, lavede adskillige. En Del af dem skal dog være lavede
paa Lyø, og Sognefoged R. P. Rasmussen i Munke fortæller,
at de i hans Familie lod deres Gravtræer lave hos Snedker Elias
Sørensen i Faaborg. De lod dem ogsaa male i Faaborg.
Gravtræerne stod kun paa Gravene om Sommeren. I Efteraaret blev de hentet hjem eller bragt under Tag et eller andet
Sled i Kirkens Nærhed. Hen i Foraaret, naar det haardeste
Vintervejr var overstaaet, skulde de igen plantes paa Gravene.
»Det var slet ikke saa lige en Sag at faa dem plantet rigtigt«,
fortæller Sognefoged Rasmussen; »de skulde staa lodret.«
!) Se Billederne foran S. 136 og 161.
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En Del af Øens Gaarde huser vel endnu paa Lofter eller i
bortgemte Kroge Gravtræer fra deres tidligere Beboeres Grave.
Dette gælder i hvert Fald Sognefogedgaarden i Munke.
De fleste af de fundne Gravtræer var forarbejdede af Egetræ.
De var forsynede med en Pæl til Nedgravning. Højden over
Jorden vekslede fra omkr. 70 til omkr. 110 cm. Tykkelsen var,
bortset fra Gesimser, Kugler o. lign., 4—5 cm.
Flere af dem har været anvendt mere end een Gang. Det
ses af, at der under den afblegede og hist og her helt forsvundne
Maling er kommet en ældre Maling og Indskrift til Syne.
Hvad Formen angaar, kan der blandt de 16 skelnes mellem
3 Typer:
1. Korsformede (Fig. 1). Nogle af dem var et ganske enkelt
Kors, sortmalet med den afdødes Navn i hvid Skrift. Andre havde
en mere dekorativ Form og en fyldigere Indskrift1).
2. Pladeformede i Empire (Fig. 2—6). Det egentlige Motiv i
dem er vel en Gravurne, i enkelte Tilfælde maaske et Timeglas
(Fig. 5). Oftest ender de foroven med tre Kugler, der undtagel
sesvis er Drejerarbejde. Det giver Afslutningen foroven et guirlandeagtigt Udseende. I et enkelt Tilfælde (Fig. 2) er der under Ur
nen en kredsrund Udvidelse og under denne igen en halvkredsformet Fod. En vingeagtig nedhængende Fortsættelse af Guir
landeformen foroven synes at have været yndet. Den genfindes
paa flere af dem (Fig. 6). Det midterste og højeste Parti er ofte for
synet med en Tandsnitrække paa tværs, hvorunder der er anbragt
en ophøjet lille Ring. (Se Fig. 6.) I denne indsattes den afdødes
Erindringsmedaille, hvis han var Krigsveteran. I et Par af de
Gravtræer, jeg fandt, forefandtes Fordybningen til denne; men
selve Medaillen var fjernet2).
3. Pladeformede i Empire, men udstyrede med Gesimser og
drejede Søjler og Kugler (Fig. 7—8.) De er noget overlæssede
1) Enkelte Trækors af lignende Former staar endnu paa Marstal
Kirkegaard. Billeder af nogle af dem findes i Vore Kirkegaarde V,
S. 118 f. (Søren Knudsen: Gravminder af Træ.) Sst. er S. 122 af
bildet en Gravstok af Træ og S. 119 et Gravmæle af Træ mindende om
de her under 2 omtalte, begge fra Marstal Kirkegaard.
2) To af Gravtræerne af Type 2 er gengivne som Illustrationer til
Herman Madsens Artikel Gamle Gravmæler fra Avernakø
(Nyt Tidsskr. f. Kunstindustri, April 1935). Jvfr. samme Forf.:
En ejendommelig gammel Hjemstavns-Kunst fra Aver
nakø, Fyns Tidende 2/2 1936.
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med Tilsætninger og afsluttes i nogle Tilfælde med et ophøjet
Kors foroven. De minder meget om Empiretidens Kirkeinventar.
De paamalede Dekorationer er især kønne paa den under 2
nævnte Gruppe. De er ret afvekslende og vidner om ikke ringe
dekorativ Sans.
Indskrifterne giver ofte kønne og rørende Udtryk for Sorgen
over Dødens Adskillelse og Kærligheden til Mindet om den bortgangne. De poetisk og stilistisk begavede blandt Øens Beboere
har her ydet deres bedste. Ofte har det været Skolelæreren.
Lærer Larsen har saaledes i sin første Tid paa Øen, d. v. s.
fra 1895, forfattet adskillige. Ogsaa K. P. Brand t, der var Lærer
paa Avernakø 1862—1892, har været Mester for flere af dem.
Det vil næppe kunne findes anstødeligt her at meddele nogle
af Indskrifterne. De kan staa som Prøver paa en svunden Tids
Maade at ære de afdødes Minde paa.
Indskriften paa Gravtræets Forside indledes gerne med »Her
under hviler Støvet af«. Derefter følger Navn samt Angivelse af
Dag og Aar for Fødsel og Død, hvorefter der i mange Tilfælde
sluttes med: »Fred med dit Støv« eller »Hvil i Fred«.
Paa Bagsiden staar altid en længere Indskrift paa Vers. I
det følgende gengives nogle af dem:
Over et 8 Mdr. gi. Barn, død 1893:
Ja kjære Forældre I føle forvist
Den Sorg som i Hjærtet I bære.
Men husk paa Gud Fader han ventede hist
At favne den Lille saa kjære.

Over to Søskende, begge under 10 Aar gi., døde i 1840erne:
Bort fra Sorg og Nød og Møie
Gik jeg ind til Salighed.
Hvad jeg her saare kort mon døie
Var dog ej at ligne ved
Denne store Herlighed,
Som var mig saa snart Bereed
leg nu Evig, Evig lever
leg blandt Guds Udvalgte svæver.

Saa blev du da og end Grøde
For den glade Evighed,
Af vort Afkom da du døde
Og gik ind til Salighed.
Kort vi lærte dig kun kjendte
Og med Ømhed pleje dig
Før din Vandring var tilende
lesus kaldte dig til sig.

[Vi] hist med dig skal samles
[Hvor] vi ei mere skilles ad
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Over en 23 Aar gi. Ungkarl, død 1865:
Du stod i skjønneste ungdoms Vaar,
Da Herren Korset sendte,
En stakket Gang paa denne lord,
Der kun ved Døden endte.
Vi græd og sørgede ved dig Lig
Men glad du gik til Himmerig.

Rolig Du gik, som her Du led,
Taknemlig mild og stille,
En Seiers Kamp det var Du stred.
Thi vi ei sørge ville
Men stole trygt paa Himlens Gud
Der af al Trængsel frier ud.

Over en 40 Aar gi. Kvinde, død 1886:
Sov kun sødt i hellig Fred,
Blomster sig om Graven slynger,
Livet det sig nu forynger
I vor Frelsers Kjærlighed
Sov Du sødt i hellig Fred!

Over en 68 Aar gi. Mand, død 1875:
Farvel, farvel! en liden Stund
En Sommernat en Morgenblund,
Sov i dit Dødningsklæde,

De Elskovsbaand her løsned sig,
Fast knyttes de i Himmerig
Til idel, idel Glæde.

Over en 81 Aar gi . Mand, død 1883:
Træt af Jordens Sorg og Møie
Ventede Du Dødens Bud.
Rolig lukked Du dit Øie,

Tillidsfuld Du vandret ud.
Nyd da Faderen saa god
Nyd en salig Fred og Ro.

Over en 27 Aar gi. Kvinde, død 1884:
Vel er det tungt, naar Herren kalder, Som kjærlig Hustru, kjærlig Datter
At gaa herfra i skjønnest Alder.
Vi ei dit Værd tilfulde fatter.
Dog gudhengiven i dit Sind,
Opofrende du gik herneden.
Du gik i Tro til Herren ind.
Nu er du vandret bort til Freden.
Amen.

Over en Kvinde (Navn og Aarstal ulæselige):
Vi dine Børn saa kjære
Nu Moderløse er
Vor Trøst, vort Haab skal være
At hisset vi dig seer

Den Fryd er uden Lige
Den Himlens Salighed,
Vi samles i Guds Rige
I evig Fryd og Fred.

Over en 59 Aar gi. Kvinde, død 1884:
Til man i Graven sænkte
Den Plet af Jord som gjemmer,
Hvad vi af alt har kjær,
Dit Støv til sidste Blund.
Vi ingensinde glemmer,
Nu hviler Du saa rolig
Dybt i din tavse Fred
Vor Tanke dvæler her
Ved Dig som kjærligt tænkte
Din Aand i Lysets Bolig
Paa os i Livets Stund,
Fandt Løn for Kjærlighed.
Elsket og Savnet.
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Over en 81 Aar gi. Kvinde, død 1892:
Farvel Du Moder stille from
For dine Kjære Du var den gode
Kvinde
Og alle, der i Hjemmet kom,
I Tanken de vil hædre høit dit
Minde

I Livets Storm Du Trøsten fandt
hos Gud,
Som sikkert fører dem i Himmelhavn,
Der i Sorg som i Glæde lyde vil
hans Bud,
Og gid vi samles maa i Iesu Navn!

Du har været tro over Lidet jeg vil sætte dig over meget;
gak ind til din Herres Glæde. Math. 25. 21.

FYNS HO VEDMANDEN.
af

Jons. Andersen.

Hvor Stenalderhavet i Urtiden grå
har skuldret sit Leje mod Skyerne blå,
hær tegner Fynshoved sin tunge Profil,
der hæver sig dunkel i Domkirkestil.

Når Sneskyer favner om Solen i Vest,
da hviner fra Havet en smældende Blæst
sin vilde Fanfare i syngende Kast,
og Skybanker sejler i drivende Hast.

Da
om
det
det

ligger en underlig knugende Ve
Hindsholmen, favnet i fygende Sne,
knirker i Kulde, det rusker i Blæst,
synger om Hedenolds Midvinterfest.

Men Solhvervet bryder en Midvinternat —
som Brænding om Højder og duvende Krat,
i Vælde som tusinde jernklædte Mænd
i blinkende Brynjer med Slagsværd om Lænd.
— Da jager i Mulmet en Rytter forbi,
en Hedenoldsdrapa i Kraft-Poesi,
der ånder om Banker og susende Hegn,
en drømmende Styrke, et M id vi nt ertegn.
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Hvor Holmen er tung som et Fjæld i Granit,
hær stryger i Natten det vældige Ridt,
og Gangeren gungrer i ældgamle Spor
bag Moser og Diger, i frostklinger Jord.

Han kommer en bidende Midvinterkvæld,
hans Ulveskindskappe slaar syngende Smæld.
Han sporer den skummende-snehvide Hest
og sprænger om Kap med en piskende Blæst.
I Snevinterskæret slår
mens Rytteren rynker
Den snøftende Ganger
har Snediamanter om

Sporerne Lyn,
de krusede Bryn.
på hamrende Hov
Bringe og Bov!

Så klinger den hedenske Drapa om Land
og synger i Suset af Bølge mod Strand,
den sprang som en Kilde af Hjemlandets Muld,
en Saga, en Drapa i klingende Guld!
Han lever i Lynne og syngende Sprog,
hvor fremad han jager i Snevinterfog.
Hans Ganger har Koder af fjedrende Stål,
der spænder mod fjerne forlokkende Mål.

Så rider den vældige Midvinter ind,
men tænder han Bål i en bidende Vind,
hvor Vintervoldsmørke om Højderne lå,
da hilser han Solen bag Hindsholmen grå!

Hin Rytter, som rider den svedige Hest
i Midnattens Mørke og fygende Blæst,
har Fortidens Drømme og Saga i Favn.
— Det ringer af Fortid i Rytterens Navn.
Men Poplerne suser om Længe og Lo,
hvor Sagnet har bygget sin hvælvede Bro
til henfarne Tider, hvor Saga har Rod.
— Hær springer en Dråbe af Slægternes Blod !

188

AF VEDEL SIMONSENS OPTEGNELSER
FRA SVENSKEKRIGEN
ved t

Evald Tang Kristensen
(Fortsat)

MELBY SOGN

Den 2. August 1659 er i Melby Kirkegaard begravet Daniel,
Oberstløjtnant Høffners Hofmester, som der paa Gaden blev
ihjelslagen af Byens Salvogarde, Løjtnant Heinrich Frischm an n.
Dom. 1. Adv. 1659 den 27. November er i Ejlby Kirkegaard
begravet Jens Frandsen, som blev af plyndrende Ryttere
ihjelskudt Fredagen den 25. November.
Palmesøndag 1660 er i Melby Kirke kristnet Laurids,
Maren Lauridsdatters Søn, som udlagde Heinrich Frischmann, en svensk Løjtnant at være sit Barns Fader, og var der
ingen Faddere, men den ganske Menighed blev paamindet at
være dets Daabsvidner.
Dom. 4. post Paasc. stod aabenbarlig Skrifte Maren Lauridsdatter, som gav sig tilforn til den svenske Salvogarde, en re
formert Løjtnant Fri sch m a n n og blev af hannem besovet og
siden forjaget.
L. N. Balslev, Ejlby.
SÆRSLEV SOGN

En Gaardmand i Særslev, Jeppe Larsen, efter andre
Jeppe Ly der s en, ejer en stor, gammel Egekiste med udhug
get Aarstal fra 1600 og nogle, som stedse har staaet der paa
Stedet, men som derhos har et nyere Laag, en Omstændighed,
der skal grunde sig paa, at de Svenske, formodentlig for at efterse
Bondens Grunker, slog Laaget i Stykker og siden brugte Kisten
til Foderkiste (Pastor Sidenius), idet de maaske her, som an
dre Steder flere, staldede deres Heste ind i Bondens Stadsstue.
En Kone fra Hemmerslev skal med sit lille Barn være flygtet
til Vi er n e M ose, og der have opholdt sig omtrent et halvt Aar
mellem nogle Vejbuske, idet hun flættede sammes Grene i hin
anden, som en Slags Løvhytte til Skjul for sig og til Læ mod
Kulde og Regn, medens hendes Mand om Natten hemmelig for
synede hende med Levnedsmidler. (Ringe efter en Husmand i
Skovby.) I Toderup flygtede adskillige af Beboerne ud paa
et sumpigt Sted i Skjul ved et Gjærde, og der var Hungeren og,
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Tørsten saa stor, at de med Fødderne maatte optø og optræde
Dyndet for at putte deres Børn i Munden at læske dem paa.
Beboeren af nuværende Jørgen Jespersens Gaard ibid. var
en velhavende Mand, hvis Gaard var bedre og smukkere af Byg
ning end de andre i Byen, hvorfor man ogsaa her især var bange
for Fjendernes Ankomst, og derfor greb til det i hine Dage al
mindelige Middel at ødelægge adskilligt Bohave og smide det
omkring i Gaarden, saa at det kunde sees gjennem den aabenstaaende Port, hvilket ogsaa havde den Virkning, at de første
Svenske, der kom, troede sig overbeviste, at deres Kammerater
alt forud maatte have været der og altsaa uden videre drog der
forbi. En anden Gang skal samme Gaards Beboere med Held
have skjult sig i et lille hemmeligt Kammer, hvis Dør var saaledes gjort af Væggevender og klinet med Ler, at den fuldkom
men lignede den øvrige Væg, en Indretning, der endnu var at
se saa længe, indtil Gaarden blev ombygt. (Ringe efter en gi.
Gaardmand i Koishave.) Imidlertid blev Beboerne dog tilsidst
hjemsøgt af Fjenden og opdaget af et fjendtligt Parti og maatte
i den Anledning ligesom de andre Bymænd søge deres Redning
i Flugten, ved hvilken Lejlighed der fortælles om en gammel
Kone, som var bleven lidt tilbage efter de andre, at da de Sven
ske kom om Aftenen i Mørke, havde hun den Snildhed at slukke
Ilden paa Skorstenen med en Spand Vand og undslap saaledes
ved Hjælp af Mørket, skjøndt Gaarden var opfyldt af Fjender.
(Ringe efter forskjellige Mænd saavel i Tod er up som i S la
strup og Guldbjerg Sogn.) En Mand i Kosterslev skal
ligeledes have undgaaet Plyndring ved selv at ødelægge ad
skilligt i sin Gaard før Fjendernes Ankomst og saaledes derved
have blændet dem, at de virkelig troede, han alt forud var ud
plyndret. (Do. af en Mand i Havgaard.) Ogsaa var det enten
i Niels Jørgensens Gaard ibid. eller i en Gaard i Hemm er s lev, at nogle Svenske kom ind, som havde en Del gode
Stykker Lærred med sig, dem de lagde fra sig paa en Brønd,
før de gik ind i Stuen. Men en Pige, som stod skjult i Bryg
gerset bag en Trappe, løb til, styrtede Lærredet i Brønden og
undløb, og de Svenske, som ikke havde Tid til at fiske det op
igjen, maatte videre fort uden Lærred. (Do. af en Pige i Toderup.) I den Gaard i Svendstrup, hvor nu Niels Knudsen
boer, kaldes endnu den østre Længe Rytterladen fra den Tid,
svenske Rytterheste her var indlagte, hvilket ogsaa er Tilfældet
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med en Længe Hus i Nabogaarden, som beboes af Hans Jesper
sen, og udmærker disse Rytterlader sig ved en større Højde og
sværere Undertømmer end de almindelige. (Do. af en Husmand
ved Svendstrup.) I Slastrup er ved at grave i en gammel
Grøft funden nogle Laase af svenske Geværer. (Do. af en Hus
mand ved Smidstrup.) I den Gaard i S vend s trup, hvor nu
Hans Staffesen boer, opholdt sig den Tid en svensk Officer,
som, da han skulde rejse til Ny borg-Egn en for at bivaane
Slaget, fandt Blod paa sine Klæder, som foranledigede ham til
at ytre Frygt for aldrig mere at komme tilbage, en Anelse, der
heller ikke bedrog ham. (Do. af en Mand i Toderup.) En i
Tod er up eller maaske iTorup i Skam by Sogn indkvarteret
Soldat, der ved alle Lejligheder havde vist sig som et skikkeligt
og godt Menneske, tog ogsaa ved Afmarschen til Nyborg under
Taarer Afsked med Gaardens Beboere og ytrede ligeledes, at han
gik sin Død i Møde. (Do. af en gi. Smed i Østrup.) En Sven
sker ved Navn Johan Israel, der udmærkede sig ved sin store
Vægst, blev tilbage her i Landet, nedsatte sig i Mad er up og
levede der i flere Aar. Først skal han have boet i nuværende
Jens Hansens Gaard, som den Tid var et Hus, men siden
være flyttet til et andet Hus der i Byen. Bemældte Mand levede
til en høj Alder, og da han stundom følte Sindsuro, tog han
omsider til Koishave Præst for at aabenbare sine Synder, ogi
den Hensigt, at Præsten skulde skaffe ham Tilgivelse for samme,
forærede han ham en Sølvkande, som var det sidste, han fra
Krigens Tid ejede af uretfærdigt Gods. Iblandt alle hans Synder
var der ingen, der laa ham saa tungt paa Hjærte, som den, at
han éngang under Krigen havde slukket sin Kaarde igjennem
et Barn, som laa i Vuggen, og medens han saaledes viste Mo
deren Barnet, forekom det ham, at det smilte ad ham, hvorover
han blev saa forbitret, at han kastede det ud af Vinduet. Ogsaa
en anden Synd angrede ham hjærtelig, nemlig at han engang havde
pryglet en Dansk i Guds Hus, fordi han vilde staa yderst i Kirke
stolen, og den Danske ikke vilde tillade det. Alle de øvrige Syn
der, Krigen havde medført, henregnede han til sin Troskabspligt
mod Konge og Fødeland og mente derfor ikke at burde angre,
løvrigt skal denne Mand have elsket Havedyrkning, og et Æble
træ, plantet af ham, stod endnu i Mands Minde i Haven og bar
efter ham Navn af Israels-Træet, men ogsaa det er nu forsvun
det. (Meddelt af Skolelærer Bred ah 1 i Mader up.)
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I Kirketaarnets vestlige Gavl findes indmuret en Kanonkugle,
som nogle siger at være indskudt fra Boring Banker i Aspe
rup. (Atl. 6.) Den gamle Præst her ved Menigheden, Hr. Aaby,
paastod, at den var indskudt af de Svenske, da de kom her til
Byen og troede, at Indbyggerne havde skjult sig og deres bedste
Sager i Kirken. (Provst Boesen.) Begge Sagn kan imidlertid
saaledes forenes, at de Svenske havde indskudt den paa deres
Vej fra Boring til Særslev, og at den indmurede Kugle er af
Sten i Stedet for Jærn, lader sig saaledes forklare, at det ikke
er den indskudte Kugle selv, men en Efterligning af Sten, der
til Minde om Skuddet i Taarnet er indmuret.
*
Et Sted, ikke langt herfra, men hvor, ved jeg ikke, var de
Danske ved at bage. Da Brødet var bagt, kom just de Svenske
og tog dem alle fra de Danske, som maatte undvige og holde
sig skjulte et andet Sted.
Bredahl.
Mader up 1829.
(Fortsættes.)

GAMLE SANDSAGER
SMØRSTIKKET PÅ SKOVSGÅRD

I ældre tid fik man hos bønderne to rundtenommer smørre
brød — det ene med kød, det andet med ost — til aftensmad og
kunde så spise grød efter behag. På herregårdene var det noget
lignende, dog vist ikke helt almindeligt med pålæg på brødet,
og så var brødet ikke smurt. Man fik en klat smør og kunde
så anvende den på lidt eller meget brød, som man lystede. Der
siges, at naar man trak det ordentlig ud, var der til to rundten
ommer, det kunde skrabes ud på tre, men der var også dem,
der klinede det på et stykke brød. En sådan klat smør kaldtes
et »stik« og blev lavet i en lille træklods, hvori der var en ud
huling. Denne udhuling fyldtes med smør, og således fremkom
»stikket«.
Nu var der på Skovsgård i Humle sogn omkring 1830
en kokkepige, som mente, at stikkene var for små, hun undte
folkene lidt mere og lavede derfor lidt top på, når hun benyt
tede smørstikket. En velvillig sjæl meddelte det til herskabet,
og en aften kommer fruen pludselig, tager et af stikkene, der
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var sat frem til folkene, og forsvinder med det, og lidt efter kom
der bud til kokkepigen, at man ønskede smørstikket. Pigen
indså, at man vilde prøve, om rationen passede, og da hun vidste,
der var overmål, indså hun faren. Hun meddelte da, at det i
øjeblikket var hende umuligt at finde smørstikket. Imidlertid
skyndte hun sig med den ønskede indretning ud i byen til bød
keren, betroede ham sin nød og bad ham gøre udhulingen lidt
dybere, for at den af herskabet opbevarede smørklat kunde finde
plads. Bødkeren gjorde, som hun bad ham, men hele natten
sad pigen og gned i det fordybede hul, for at det kunde se ud
som gammelt. Næste morgen meldte hun, at smørstikket var
fundet, herskabet prøvede smørklatten, den passede, alt var i
orden. Selvfølgelig sivede historien ud blandt folkene, men kom
aldrig herskabet for øre, og selvfølgelig steg kokkepigen i fol
kenes gunst.
Valdemar Bendixen, Humle.
KRONBORGHUSET I SKOVBY SOGN

Ved den sydøstlige Sognegrænse i Skovby Sogn, i Guldbjærgvænget, laa Kro n b o rg h u s e t, ikke langt fra Guld
bjærg Kirke. Ved Kirkegaardens Udvidelse, for snart en Snes
Aar siden, blev der en Munkestensmur afdækket; det kan da
tænkes, at der har ligget en Borg dér i fordums Tid, hvor Kir
ken nu ligger, maaske Kronborg huset har Navn efter den.
Huset, som forlængst er nedbrudt, var Ledhus og tillige Skænke
kro. Vejfarende kunde her faa sig en Skænk og Nattelogi. Huset
var smukt med grønkalkede Stolper og havde to Fløje, og paa
Pladsen mellem Fløjene stod et stort Pæretræ og en Pumpe med
Vandtrug. Efter Folkemunde at dømme, havde Kromanden ikke
den reneste Samvittighed, han skulde have staaet i Ledtog med
Ejeren af Guldbjærggaarden i Guld bjærg Sogn, der ligger
i Nærheden af Ledhuset. Naar der kom rejsende Kræmmere til
Kroen, hjalp Kromanden og Gaardejeren hinanden med at skaffe
dem af Vejen og delte siden Rovet. Det kunde tænkes, at der
har været noget om det, da man har fundet Skeletter i Dortes
Høje ved Guldbjærggaarden; men da der senere ved Grus
gravning er fundet Urner, kan det ogsaa tyde paa Begravelses
plads. (Efter afdøde Lærerinde, Jomfru Møller i Smidstrup.)
Martine Agathe Hansen, Christiansminde.

„FYNSK JUL“ til UdloM!
2 Kr.

Det populære fynske Julehefte, der nu har ud
sendt 4. Aarg., vil være en kærkommen Hilsen
for Slægt og Venner i Udlandet — Det inde
holder en Række gode Bidrag af speciel fynsk
Interesse. — Enhver Boghandler besørger Forsendeisen for Dem.

FYNS BOGHANDELS FORLAG
ODENSE

VIGGO MADSEN

Telf. 1742

Vil De glæde en god Ven, maaske »udvan
dret« Fynbo, med en fynsk Bog af varig
Interesse soin Julegave, send ham da en
eller flere indbundne Aargange af Fynsk
Hjemstavn. Se nedenstaaende Priser.

FYNSK HJEMSTAVN 1928—1936
sælges samlet for 27 Kr.
Enkelte Aargange sælges for 4 Kr., saa længe Restoplaget tillader det.
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 sælges for 50 Øre, hvis overkomplette Eksemplarer forefindes.
Sendes portofrit, naar Beløbet forud indbetales paa
Postkonto 6766, Fynsk Hjemstavn, Krarup pr. Espe.

Støt Fynsk Hjemstavn ved at skaffe
nye Holdere i 1937.

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

J. J. Larsen

Høj skolehj emmet
Ollerup — Tlf. Vester Skerninge 21

Julie Stavnsbjerg

Grundlagt 1860 - Faaborg - Odense
Kolonial - Kom - Foderstof
Fabrik for kontrollerede Foderblan
dinger til Malkekvæg, Svin og Fjerkræ

Med Øernes Dampskibsselskab
foretager De en herlig Rejse til Dyreborg, Lyø, Avernakø og Søby.

Telefon Faaborg 105 - Søby 112

De gamle fynske Dialektstykker
Bjærregaarden og Brou fraa Maaren Knøvsdaatter
af K. H. Wlth — med Forord af Hans P. Lunde.
Pris 1 Kr. + Porto.

Thomas Nielsens Boghandel, Ryslinge. - Telf. 16.

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

Foreninger og Skoler halv Pris.

HEMSTRA
Lager »Poul Kinafarers Gaard<, Torvet 2, Faaborg, Telefon 264.

Gamle Møbler (Eg og Mahogni):

Brudestole, Skabe, Kister, Kuglebens
borde og Klapborde, Sekretærer og Chatoller.
Uhre, Tin og gamle Fajenser.
Malerier og Tønderkniplinger.

LAD FYNSK HJEMSTAVN INDBINDE
Derved faar Maanedsskriftet blivende Værdi,
og Værdien vokser med Aarene.
De første Aargange kan endnu faas hos Udgiveren, Krarup pr. Espe.
Kontor for Avertering: København, Martensens Allé 12. Telefon Vester 7823.

