
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


TÅSINGE ÅRBOG
1987

TÅSINGE MUSEUMSLAUG



TÅSINGE ÅRBOG 
1987

Udgivet af
TÅSINGE MUSEUMSLAUGS FORLAG



Redaktion:
Tåsinge Museumslaugs Årbogsudvalg

ISBN 87-981340-2-7

Bogens typografiske tilrettelægning, sats, tryk og reproduktioner 
er udført af th. isagers bogtryk a/s (09 21 31 60) 

Skriften er 11 punkt Garamond

Omslaget er Antik cover og papiret 115 g Mat Silverblade

Indbinding er udført af Axforts bogbinderi

Ekspedition:
Tåsinge Museumslaug 
Lundbyvej 24, Tåsinge 

5700 Svendborg

Tlf. 09 54 11 10

Tegning på omslagets forside: Sv. Havsteen Mikkelsen.



POVL FREDHOLM 
1899- 1973

Grundlæggeren af Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling 
samt Tåsinge lokalhistoriske Arkiv.



Indholdsfortegnelse

Hilsen fra Museumsrådet for Fyns Stift....................................... 5
Afformanden for Museumsrådet for Fyns Amt, Axel V. Sørensen
Forord............................................................................................. 7
Af Hans Høite Hansen
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse i Troense ........................ 8
Af museumsinspektør Morten Hahn-Pedersen og formanden for
Troense Beboerforening Knud Helles
Et glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid........................................... 14
Af museumsleder, cand. mag. Kirsten Salmberg
Telegrafen i Bregninge.................................................................... 19
Af Valdemar Jensen
Bregninge Bakke............................................................................. 25
Af Hans Høite Hansen
Vejtromlen (kommunal korrespondance).................................... 26
Tåsinges bomærker......................................................................... 27
Af Gunnar Kjær Mortensen
Arbejder om Tåsinge før 1813....................................................... 30
Af Albert Lolk
Side af jordebog, 1665 .................................................................... 38
Fra Søren Lolks billedsamling....................................................... 40
Af Erik Hansen
En urnegrav i Lundby på Tåsinge................................................. 53

Jørgen Skaarup
Dinesgaardens historie.................................................................... 57
Af Rasmus Hansen
Skåltegn på Tåsinge....................................................................... 63
Af Valdemar Jensen
En vandgang.................................................................................... 73
Af C. G. Høgstrøm
Spåbrædtet fra Søby....................................................................... 76
Hvad er skrevet om Tåsinge? ....................................................... 77
Af Hans Høite Hansen
Nyt fra arkivet................................................................................. 78
Dansen i Skovballe Have............................................................... 79
Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling............................ 80



F ra formanden for Museumsrådet for Fyns Amt, Axel V. S ørensen, 
har »Tåsinge Årbog« modtaget denne hilsen:

De kulturhistoriske museer i Danmark er 
vokset op på en folkelig baggrund ofte 
under overvindelse af store vanskeligheder 
og med betydelige ofre for enkeltpersoner.

Sådan har det også været for Tåsinge 
Skipperhjem og Folkemindesamling i 
Bregninge, hvis samlinger i dag må tælles 
blandt de bedste egnshistoriske samlinger.

Den folkelige baggrund har fundet sit 
udtryk og ståsted i Tåsinge Museumslaug, 
hvis virke under Fyns Amts Museumsråd i 
høj grad både påskønnes og værdsættes.

Tåsinge er rigt på fortidsminder og har 
sin egen særlige historie. Uden stadig og 
aktivt virke for bevaringen af denne arv er 
der en stor fare for, at de stadig voldsom
mere og ofte destruktive påvirkninger af 

kulturel og anden art, som enhver egn er 
udsat for i dag, vil udslette forbindelsen 
med fortiden for Tåsinges befolkning.

Ved udgivelsen af Tåsinge Årbog har 
lauget taget et virkelig godt initiativ, som 
forhåbentlig vil medvirke til, at museets 
rige samlinger vil kunne udnyttes endnu 
bedre, og at interessen for og kendskabet 
til Tåsinges historie vil øges ved frem
komsten af de skriftlige beretninger, år
bogen kan inspirere til og give basis for.

Fyns Amts Museumsråd hilser årbogen 
hjertelig velkommen og ønsker held og 
lykke til det nye skud på stammen af 
museumsaktiviteter i Fyns Amt.

På Museumsrådets vegne 
Axel V. Sørensen, 

formand
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Forord

»Tåsinge Årbog«s 1. årgang ser hermed 
dagens lys. Det hævdes fra forskellig side, 
at det er en modig handling af en lille 
sammenslutning som Tåsinge Museums
laug at vove sig ud i et forsøg af denne 
størrelsesorden - men at ideen iøvrigt er 
god. Vi har dermed tilsluttet os den kreds 
af museer og lokalhistoriske arkiver, som 
allerede gennemfører noget lignende.

Grundtanken i forsøget er at give vort 
museum og lokalhistoriske arkiv en plat
form, hvorfra der kan fortælles om Tåsin
ges historie fra de ældste tider til i dag. 
Indholdet i denne første udgave af bogen 
er udvalgt efter et alsidighedsprincip, som 
skulle sikre, at der er stof af interesse for 
alle, der gerne vil øge deres kendskab til 
øens historie i bredeste forstand.

En anden vigtig virkning kan bogen få 
som et længe savnet bindeled mellem 
Tåsinge Museumslaug og dets medlem
mer.

Desuden er det vort håb, at bogen må 
blive en tilskyndelse til et medlemsskab i 

Tåsinge Museumslaug hos en videre kreds 
af øens beboere og udvandrere fra Tåsinge.

Vort museum er statsanerkendt som et 
kulturhistorisk egnsmuseum, med de for
dele det indebærer. Denne stilling giver 
Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesam
ling en form for blåt stempel, men tillige 
en forpligtelse til at gøre den del af vor 
kultur, som museum og lokalhistorisk 
arkiv har som virkeområde, kendt for 
den størst mulige kreds.

Den nyskabelse, som hermed forelæg
ges, er derfor også tænkt som et stykke 
kulturhistorisk arbejde til gavn og glæde 
for alle med interesse for Tåsinges histo
rie.

Som motto for denne og forhåbentlig 
kommende udgaver af Tåsinge Årbog vil 
vi bruge de ord forfatteren Johs. V. Jensen 
formulerede således:
»Kun den, i hvem fortiden er stuvet op, 

har fragt ind i fremtiden«.

Tåsinge Museumslaug
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T roense-registranten

Lokalhistorie og bevaringsbestrœbelse 
i Troense

Af museumsinspektør Morten Hahn-Pedersen 
og formanden for Troense Beboerforening Knud Helles

På Tåsinges nordside - ud mod Svend- 
borgsunds østlige udløb - ligger lands
byen Troense trygt i læ bag højdedragene 
omkring Bregninge mod vest. Fra Breg- 
ninge Skov og den gamle naturhavn Pile- 
krogen skyder Troense sig mod øst og syd 
- rundt om pynten over for Grasten på 
Thurø og op til de gamle herregårdsmar
ker, som ligger mellem byen og Valdemars 
Slot kun et par kilometer væk.

Hermed er allerede antydet tre fak
torer: Havet, herregården og ø-beliggen- 
heden, som sammen med den nærved 
liggende købstad Svendborg har været 
bestemmende for den lille bys udvikling 
og stagnation. Samtidig udgør disse for
hold væsentlige elementer i forklaringen 
på, at Troense endnu i dag i det store og 
hele fremstår som et eksempel på den før
industrielle bydannelse på overgangstrin
net mellem landsby og købstad i lighed 
med f.eks. Dragør og Christiansfeld, som 
K.A. Ottesen skriver i Byplan 4, 1949.

Troenses historie falder naturligt 
i fem faser
I første fase, som fortaber sig tilbage i 
middelalderen, bestod Troense af to små 
bebyggelser, der lå ved hver sin bugt: Pile- 
krogen og den vig, som indtil begyndelsen 
af 1700-tallet skar sig op til byen sydfra. 
De to bydele var forbundet med Grønne

gade, hvis oprindelige betydning er den 
grønne, ubebyggede gade. Stedets befolk
ning ernærede sig hovedsageligt ved land
brug og fiskeri.

Næste fase i bebyggelsens historie er an
læggelsen af havebrugsbyen i 1700-tallets 
midte på initiativ af kammerherre Niels 
Juel på Valdemars Slot, hvorunder Tro
ense i øvrigt hører helt frem til fæstevæse
nets ophør på Tåsinge i årene 1914-20. De 
stedlige gårde blev nedlagt og udstykket i 
mindre lodder, der for en stor del blev 
beplantet med frugttræer, således at der til 
hvert hus kom til at høre en have og en 
mark med græsning til et eller to kreatu
rer. Resultatet af dette initiativ kan ses i 
Troenses Grønnegade, hvor de karakte
ristiske facadehuses placering i en bygge
linie 4-5 m fra gadelinien, ens taghældning 
og -højde tyder på en samlet planlægning 
snarere end på traditionsbestemt bygge
måde. Dette bliver helt tydeligt i anlæg
gelsen af Frederiksstad - Troenses østlige 
del - i 1760’erne, hvor man i øvrigt ser det 
specielle, at vejene følger kysten i en 
afstand af 25-50 m, og at området herimel
lem er udlagt som ubebyggede strand
haver - formodentlig af æstetiske hensyn i 
pagt med de natursværmeriske strømnin
ger i tiden.

Hermed er i alt væsentligt skabt det 
Troense, som eksisterer den dag i dag.
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Ved Svendborgsunds østre udløb ligger Troense omgivet af Valdemars Slot gamle herre
gårdsjorder. Overfor Troense ses Thurø og i baggrunden skimtes Langeland.

Frugtavlen blev udgangspunktet for den 
søfart og det skibsbyggeri, som i tredie fase 
frem til omkring 1870 så ganske skulle 
dominere byens blomstrende erhvervsliv. 
Troense voksede i takt med fremgangen. 

Allerede i 1801 havde byen 536 indbyggere 
og havde dermed nået samme størrelse 
som mange af datidens mindre købstæder. 

Højdepunktet blev nået i 1860, da flere af 
byens 1010 indbyggere på samme tid havde 
skibe i Middelhavet og i Nord- og Syd
amerika, ja - selv til Kinakysten nåede 
Troenses stolte svaner. Men herefter stag
nerede udviklingen. Gennem resten af 
århundredet falder folketallet og det sta
biliseres først omkring århundredeskiftet 
ved godt 600 indbyggere. Naboøen Thurø 
tager sammen med Svendborg så ganske 
luven af Troenses søfart, som reduceres 
kraftigt. På Ærø og Fanø ses helt parallelle 

udviklinger, idet byer som Marstal og 
Nordby her vinder frem på bekostning af 
Ærøskøbing og Sønderho. Netop stagna
tionen har gjort, at Troense - i lighed med 
disse byer - har bevaret sit oprindelige 
udseende og derfor taler sit »tydelige 
sprog om værdier, der blev glemt eller 
fornægtet, hvor væksten var stærkest« 
(Ottesen, Byplan 4, 1949). Dette forhold 
var medvirkende årsag til, at Troense blev 
mål for den fremspirende turisme, som 
med beværtninger, dansesaloner, sommer
lejligheder, pensionater og badehotel kom
mer til at dominere fjerde fase i byens 
historie. Turismen er stadig af overor
dentlig betydning for Troense, hvor man 
med rimeligt held har styret uden om en af 
turismens værste følgesvende: Jagten på 
det oprindelige, som netop forsvinder, når 
hele samfundet indstilles på og bliver 
afhængigt af turisme.
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Troense trues dog af større farer end 
turismen. Da Tåsinge med Svendborg- 
sundbroens indvielse i 1966 blev landfast 
med Fyn, fik flere af øens byer mere eller 
mindre karakter af forstæder til Svend
borg. Det var også tilfældet med Troense, 
som i femte og hidtil sidste fase er blevet 
kraftigt udvidet med et stort parcelhus
kvarter i byens vestlige udkant. Hist og 
her ses også nybyggeri i byens gamle kvar
terer - det være sig enkelte huse eller hele 
komplekser, som f.eks. »Mærskgården« i 
Frederiksstads midte.

Troenses fredningshistorie
Indtil Valdemars Slot i årene omkring 
1. Verdenskrig afviklede fæstevæsenet og 
solgte husene i Troense til fri ejendom, 
blev udviklingen styret herfra og derfor 
først og fremmest tilpasset godsets behov. 
Dette virkede konserverende på byens 

1700-tals struktur, selv om søfarten satte 
sit tydelige præg på detaljerne. Da fæste
tiden ophørte, forlængede godset sit greb 
om byudviklingen ved at indføre en række 
servitutter i købekontrakterne.

Ved en egenlig B-fredning af en række 
enkelthuse i 1944 søgte man at sikre såvel 
disse som sammenhængende gadebilleder. 
I alt er 30 huse nu fredet.

I 1948 vedtog sognerådet et særligt 
bygningsreglement for Troense med det 
formål at tilpasse nybyggeri til det eksiste
rende og sikre, at vedligeholdelse m.v. 
ikke sker i modstrid med områdets hel
hedspræg.

Næste skridt blev taget i 1975, da 
Svendborg Kommunes tekniske forvalt
ning udarbejdede forslag om anlæg af en 
ny vej gennem byen for dels at lette trafik
presset på den smalle og krogede gennem
fartsvej og dels at muliggøre en udstyk- 

En truet helhed. Markerne i forgrunden er byzone og potentielt villakvarter.
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ning af de meget store baghaver (op til et 
par tdr. land). Dette forslag førte til en 
massiv beboerindsigelse. Planerne blev »i 
skuffen«, og i stedet blev der udarbejdet 
en bevaringsplan for Troenses gamle del 
og en partiel byplanvedtægt i delvist sam
arbejde med en nydannet beboerforening 
for Troense. Ifølge vedtægten skal by
rådets tilladelse indhentes ved alle byg
ningsarbejder, yderligere udstykninger må 
ikke ske, ny bebyggelse skal overholde 
nøjere præciserede krav til højde, bredde, 
placering, taghældning, byggematerialer 
m.v. Men byrådet forbeholder sig ret til at 
godkende »mindre betydende lempelser af 
bestemmelserne... såfremt karakteren af 
det kvarter, som byplanen søger at skabe 
eller fastholde, ikke derved ændres«.

Bevaringsproblematik
Med byplanvedtægt 44-1976 blev der skabt 
et instrument til bevaring af det gamle 
Troense og en fastlæggelse af områdets 
udstrækning. Vedtægten er dog ikke nær 
så stram eller detaljeret, som man kender 
andre steder, f.eks. i Dragør. I praksis 
afhænger gennemførelsen af bevaringspla
nens ånd og bogstav naturligvis i høj grad 
af myndighedernes og beboernes hold
ning. Det er en forudsætning for at bevare 
Troense som en levende by, at husene kan 
tilfredsstille rimelige krav til tidssvarende 
boliger. Herom er der stort set enighed 
både blandt beboerne og hos myndighe
der og politikere. Men hvornår grænsen 
for en rimelig og hensyntagende tilpasning 
overskrides og hvor højt bevaringshen
synet skal prioriteres, er der ikke enighed 
om. Desuden dækker bevaringsplanen kun 
det gamle Troense. De store herregårds
marker, der støder op til Troense mod syd 
og vest, og som i en lang periode har spillet 
en vigtig rolle i byens liv, nyder ikke en 
tilsvarende beskyttelse. Mod syd er der 

nok ingen fare. Området er landzone. 
Men mod vest ligger et område i byzone 
stort nok til, at der kalkuleres med frem
tidigt byggeri af ca. 100 parcelhuse. Et 
sådant byggeri vil gribe uheldigt ind i det 
fine samspil mellem det åbne land og byen 
og i den kulturhistoriske sammenhæng, 
der endnu er så levende til stede.

Troense Beboerforening, der tæller over 
300 medlemmer, har siden sin start i 1976 
arbejdet for at friholde de nævnte marker 
for bebyggelse, ligesom den ser det som en 
hovedopgave at sikre bevaringen af selve 
Troense. Men bevaringsbestræbelsernes 
succes er i første række afhængig af, at der 
opnås en forståelse for, hvad der bør beva
res og hvorfor. Uden at en sådan forståelse 
er til stede hos beboerne selv, er der ikke 
store muligheder for, at myndigheder og 
politikere vil eller kan sikre de kulturelle 
og historiske værdier, der omgiver os.

I nogle tilfælde foretages ændringer af 
bygningers fremtræden uden forud ind
hentet godkendelse enten p.gr.a. mang
lende kendskab til byplanvedtægtens ind
hold eller måske endda i bevidst forvent
ning om, at der højst kan risikeres en 
påtale og evt. en ringe bøde. (Småbyg- 
ningsreglementet fra 1984 har tilmed svæk
ket kommunens styringsmuligheder). I 
andre tilfælde sker ændringer uden større 
forståelse for sammenhængen. I begge til
fælde udgør bevidstheden om Troenses 
historiske udvikling og karakteristiske 
træk det bedste værn mod uheldige ind
greb.

T roense-registranten
Med det formål at styrke en sådan bevidst
hed om Troenses historie lod Troense 
Beboerforening for det første alle huse i 
bevaringsområdet fotoregistrere i løbet af 
foråret 1985. Samtidig blev der taget en 
række miljøbilleder i farver. Dernæst blev 
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der knyttet kontakt mellem beboerfore
ningen og den lokale afdeling af Svend
borg og Omegns Museum, Søfartssamlin
gerne i Troense, som allerede på flere 
områder havde inddraget byen i sit for
midlingsarbejde. Vi blev enige om at sam
arbejde om udarbejdelsen af en registrant 
for Troense. En sådan vil i sig selv være af 
almen interesse og kunne støtte de lokale 
bevaringsbestræbelser. Men ved at arbej
det foretages af interesserede beboere og 
processen til stadighed skal kunne følges 
af de øvrige beboere, vil arbejdet som et 
»grav, hvor du står-projekt« både styrke 
det sociale fællesskab i lokalsamfundet og 
bevidstheden om den kulturhistoriske 
sammenhæng. Desuden vil arbejdet, både 
mens det står på, og når det er afsluttet, 
have en effekt udadtil mod det omgivende 
samfund. Den bærende idé i samarbejdet 
mellem beboerforening og museum er 
derfor, at byens egne indbyggere skal 
udføre det praktiske arbejde, mens museet 
skal levere undervisning, opfølgende vej
ledning og kontrol af resultaterne.

For at hverve interesserede til dette 
arbejde, afholdt Troense Beboerforening i 
september 1985 et velbesøgt møde med 
titlen »Giv en hånd med«. Vi viste Tro- 
ense-billederne og søfartssamlingernes

Slotsalleen mellem Troense og Valdemars 
Slot.

leder fortalte om Troenses historie. Der
efter fremlagde beboerforeningens for
mand og museets leder planerne om en 
Troense-registrant. Mødets resultat blev, 
at 20 beboere ønskede at deltage i den 
egentlige ejendomsregistrering eller i en 
etnologisk interview-gruppe. Allerede 
kort efter mødet gik man i gang med 
arbejdet.

Arbejdets faser
Fra starten har det været tanken, at arbej
det med registranten skal foregå i flere 
tempi. For at gøre opgaven overskuelig og 
gøre det muligt inden for en begrænset 
tidshorisont at fremstille et produkt, som 
både har interesse indadtil i Troense og 
udadtil kan gøre opmærksom på det rige 
materiale, der stadig er så nærværende, 
eller som kan hentes frem bag det beva
rede bybilledes overflade, skal arbejdets 
første fase bestå i udredningen af de 
enkelte huses ejerforhold. Dernæst vil vi 
give os i kast med bygningshistorien, og 
endelig vil vi samle disse elementer i en 
registrant, der herudover skal forsynes 
med en historisk indledning, en redegø
relse for hustyper, byggeskik og byplan, 
samt en redegørelse for haverne og det 
omgivende landskab. Hvert hus skal i lig
hed med Nationalmuseets »Historiske 
huse i X« anføres med billede, ejerforhold 
og bygningshistorie. Endelig skal der være 
et afsnit, som foreløbig bærer arbejdstit
len »Troense genoplevet i erindringen«: 
resultatet af den etnologiske interview
gruppes optagelser af samtaler med gamle 
troensere om en tid og en livsform som 
ikke eksisterer længere. Som nævnt oven
for er det vigtigt for at opfylde arbejdets 
hensigt, at såvel beboerne i Troense som 
omverdenen kan følge med i processen. 
Derfor sigter vi mod at fremlægge resulta
ter løbende ved møder, ved at udgive
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Troense 1810. Foruden skole og hospital 
(fattighus) rummer byen nu også hele to 
kroer. På kortet spores den tidligste landsby 
i den uregelmæssige bebyggelse længst mod 
vest og længst mod syd.

større eller mindre delresultater selvstæn
digt eller i form af en årbog. Samtidig har 
vi på det lokale museum, der også huser et 
brevsamlingssted, opsat en opslagstavle 
med et kort over Troense, hvorpå vi vil 
markere, hvor langt vi er nået, ophænge 
færdige ejerlister, bygningshistorier o.a. 
samt meddelelser registrant-gruppernes 
medlemmer imellem, fælles materiale m.v.

Vi regner ikke med, at arbejdet vil være 
afsluttet før engang i første del af 90’erne, 
men det haster heller ikke. Det vigtigste er 
at holde arbejdet i gang og sørge for at 
fastholde interessen såvel i lokalsamfun
det som fra det omgivende samfund. Alle
rede herved kan meget være nået.

Status juli 1987
Efter et indledende kursus i gotisk skrift
læsning med en halv snes deltagere er vi nu 
nået så langt, at vi har udarbejdet et regi
ster over fæstere og fæstetidspunkter 1696- 
1800 og identificeret en stor del af ejen
dommene. Endvidere har vi gennemgået 
fæstebreve og fæsteprotokoller frem til 
1922 og tingbøgerne til 1954. Der forelig
ger færdige ejerlister for ca. 30 huse, og vi 
har omskrevet folketællingerne 1787 og 
1834 til latinske bogstaver. Samtidig er 
arbejdet med de øvrige folketællinger ind
til 1860 langt fremme, og vi har indsamlet 
et par interessante interviews. Desuden 
har vi taget skridt til udarbejdelse af et 
EDB-program til lagring og samføring af 
de indsamlede data. Endelig har Morten 
Hahn-Pedersen i årbogen fra Svendborg 
og Omegns Museeum 1987 publiceret en 
oversigt over den maritime side af Troen
ses udvikling, og på Beboerforeningens 
generalforsamlinger i 1986 og 1987 er dele 
af arbejdets resultater blevet fremlagt og 

demonstreret. I løbet af vinteren 1987/88 
påtænker vi at udgive en husomdelt publi
kation med færdige registreringer m.v.

Vi er naturligvis løbet ind i mange van
skeligheder vedrørende materialets karak
ter og arbejdets organisering, men som det 
ses ovenfor, har vi allerede nået en del, og 
interessen både i arbejdsgrupperne og fra 
udenforstående er stor. Engang i første del 
af 90’erne er fortsat realistisk som tidsho
risont for arbejdets afslutning.

......
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Et glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid
Af museumsleder, cand. mag. Kirsten Salmberg

Under et dræningsarbejde på Dinesgår
dens jord gjorde traktorfører Christian 
Bønløkke et fund, som har føjet et nyt og 
spændende led til det billede, vi har af 
Tåsinges fortid. I en af drængrøfterne blev 
der fundet en del store knogler; de blev 
afleveret til Harald Jensen i Strammelse. 
Med baggrund i mange års arkæologisk 
arbejde tænkte Harald Jensen straks på 
muligheden for et fund af en urokse. 
Harald Jensen udarbejdede et detaljeret 
kort over området med en meget præcis 
angivelse af det sted, hvor knoglerne blev 
fundet. Knoglerne blev afleveret til Zoo
logisk Museum i Svendborg. Fundet om
fattede fire halshvirvler, en lændehvirvel, 
fire ribben fra dyrets højre side samt ven
stre skulderblad. Knoglerne blev sendt 
videre til Zoologisk Museum i Køben
havn, hvor lektor Kim Aaris-Sørensen 
efter en undersøgelse af de to første hals
hvirvler kunne fastslå, at knoglerne stam
mede fra en ca. 8 år gammel uroksetyr. En 
undersøgelse af blomsterstøvet i jorden i 
de små hulrum i knoglerne (en pollen
analyse) gav mulighed for en foreløbig be
stemmelse af fundets alder. Undersøgel
sen viste, at uroksen har levet på Tåsinge 
for ca. 10.000 år siden. Så gamle fund af 
urokser er uhyre sjældne i Danmark. Man 
kender kun ét dansk fund af omtrent 
samme alder. Det er en tyr, som er fundet i 
Millinge nær ved Fåborg.

Zoologisk Museum i København tilbød 
at yde assistance i forbindelse med en 
eventuel udgravning. Sjældne og bemær
kelsesværdige naturhistoriske fund fra 
fortiden er endnu ikke omfattet af lovgiv

ningen. Forpagter Erik Strandhauge, Di
nesgården, havde imidlertid stor forståelse 
for ønsket om at sikre dette sjældne fund 
for eftertiden. Et dræningsarbejde ophæ
ver mosej ordens bevarende egenskaber.

Var vi på sporet af et af 
de sjældne fund af et helt skelet? 
Fundet under dræningsarbejdet gav anled
ning til at formode, at der var gode mulig
heder for at finde hele uroksens skelet 
inden for et ret begrænset område. Ud
gravningens første dag styrkede denne 
formodning. Gravearbejdet blev påbe
gyndt på det sted, hvor de første knogler 
blev fundet under dræningsarbejdet. 
I drænfyldet blev der fundet endnu to 
halshvirvler og en brysthvirvel. Efter kort 
tids gravning i drængrøften blev der fun
det endnu fem ribben, en brysthvirvel, en 
lændehvirvel og underkæbens to grene. 
Knoglerne lå nede under drænrøret, og de 
var uberørte af dræningsarbejdet. En un
dersøgelse af jordlagene viste, at knoglerne 
har ligget urørte på dette sted, siden de i 
sin tid blev lejret på en søbund. Optimis
men steg. Hele skeletter af urokser er 
meget sjældne. I samarbejde med fire 
medarbejdere fra Zoologisk Museum i 
København blev udgravningen nu fore
taget som en samlet fladeafdækning. De 
enkelte fund af knogler blev frilagt og ren
set. Alle knogler blev liggende i den stil
ling, de var fundet i, indtil udgravningen 
var afsluttet (fig. 1).

De næste dages arbejde afslørede, at 
knoglerne lå spredt over et ret stort om-
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Fig. 1. Fladeafdækningen er afsluttet. Mel
lem gangbrædderne ses de frilagte knogler i 
den stilling, de blev fundet i. Undersøgelsen 
af knoglerne viser, at uroksens skulderhøjde 
var ca. 1,8 meter. Kroppens længde var ca. 
2,8 meter, og tyren vejede ca. 1 ton.

Fig. 2. Uroksens knogler lå spredt over et 
område på ca. 6 x 8 meter. I forgrunden ses 
den del af udgravningen, der bar præg af 
tørvegravning og senere opfyldnings arbej
der. Jordvolden til højre dækker en bred 
grøft, der er fyldt med murbrokker.

råde syd og sydvest for de første fund. 
I takt med udvidelsen af udgravningen ud
viste jordlagene stadigt tydeligere spor 
efter menneskelig aktivitet i nyere tid. Der 
har været gravet tørv i området. Under 
tørvegravningen er man nået helt ned til 
det lag, hvor uroksens knogler lå. I den 
sydlige del af udgravningen fandt vi en 
overarmsknogle fra tamkvæg: Knoglen lå i 
det samme niveau i jorden som urokse
knoglerne. Tæt ved overarmsknoglen lå et 
brudstykke af uroksens brystben. Siden 
hen blev den vandfyldte tørvegrav fyldt op 
med sten, asfalt og jord. Gamle drænrør 
afslørede tidligere dræningsforsøg.

Spredt ud over et område på ca. 6 x 8 
meter fandt vi brysthvirvler, ribben, brud
stykker af brystbenet, lændehvirvler og en 
enkelt fortand fra underkæben (fig. 2). 
Fortanden lå 3,6 meter fra det sted, hvor vi 
fandt underkæben. Længst mod syd og 
sydøst fandt vi korsbenet og det højre 
skulderblad.

I den sydøstlige del af udgravningsfeltet 
stødte vi nu på en meget effektiv barriere. 

Tværs over marken - vinkelret på de nye 
drænrør - løber en godt to meter bred 
grøft, der er fyldt op med murbrokker. 
Grøften fungerer som et særdeles godt 
dræn. Da vi forsøgte at undersøge jorden 
under det tykke lag murbrokker, strøm
mede vandet ud over den øvrige del af 
udgravningen. Undersøgelsen af grøften 
måtte opgives, men måske skjuler mur
brokkerne her en del af de knogler, som vi 
mangler. Ved grøftens rand fandt vi de 
eneste spor efter uroksens kranium. De 
små knoglestykker fra kraniet havde alle 
gamle brudflader. Det må antages, at kra
niet er blevet ødelagt under opfyldnings
arbejdet, hvor man har kørt over området 
med tunge vogne.

Efter afslutningen af udgravningsarbej
det manglede vi det meste af kraniet, for
ben, bagben og hale. En del af knoglerne 
kan tænkes at være fjernet under tørve
gravningen. Andre knogler kan være flyt
tet og eventuelt knust under drænings- og 
opfyldningsarbejder. Fladeafdækningen 
blev nu opmålt og gennemfotograferet.
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Derefter blev knoglerne sendt til konser
vering og yderligere undersøgelse på Zoo
logisk Museum i København. Fundet kan 
først udstilles, når det omfattende kon
serveringsarbejde er afsluttet.

Hvorfor lå knoglerne så spredt?
Mange lokale beboere kan huske, at der i 
sin tid var en vandfyldt lavning på marken 
ved Tinghave Skoven. For årtusinder til
bage var der en sø her. Den unge uroksetyr 
druknede af endnu ukendte årsager i søen. 
Under udgravningen blev der ikke fundet 
noget, der kunne tyde på, at uroksen har 
været jaget eller såret. Uroksen kan være 
drevet ud i søen af stenalderjægere. Man 
kan også forestille sig, at uroksen har 
været på vej ud over den islagte sø; isen har 
ikke kunnet bære det tunge dyr.

I datidens kølige klima er forrådnelsen 
gået langsomt. Det opspilede kadaver 
drev omkring i søen i længere tid. Efter
hånden som forrådnelsen skred frem, blev 
knoglerne gradvis løsnet fra kadaveret og 
aflejret på søbunden. Højre og venstre 
skulderblad blev fundet med ca. otte 
meters afstand. De seks halshvirvler blev 
derimod fundet tæt ved siden af hinanden; 
hvirvlerne har været holdt sammen af hal
sens stærke sener.

Knoglerne blev muligvis spredt over et 
større område end det, der blev blotlagt 
under opgravningen. Tørvegravning, op
fyldning og dræningsarbejder har udvisket 
sporene af den gamle søbunds oprindelige 
udstrækning. Nogle af de manglende 
knogler vil måske engang dukke op i for
bindelse med gravearbejde i området.

Hvornår døde uroksen?
Sidst i januar afsluttede Kulstof-14 Date
ringslaboratoriet i København en under
søgelse af en prøve fra uroksens knogler. 
Ved en måling af knoglernes indhold af 

radioaktivt kulstof (kulstof-14) kan man 
bestemme et funds alder med stor nøj
agtighed. Metoden er baseret på, at alle 
dyr og planter indeholder radioaktivt kul
stof. Ti-tyve kilometer oppe overjordens 
overflade rammes en meget lille del af luf
tens kvælstof af stråler fra rummet. Når 
det sker, omdannes kvælstof til radio
aktivt kulstof. Det radioaktive kulstof 
bindes til luftens ilt, og der dannes radio
aktivt kultveilte (kuldioxid). Kultveilten 
optages af planterne, og det radioaktive 
kulstof bliver en del af planternes indhold 
af kulstof. Planter, dyr og mennesker 
kommer til at indeholde radioaktivt kul
stof og almindeligt kulstof i det samme 
mængdeforhold, som vi har i luften. Mens 
uroksen græssede på Tåsinge, blev det 
radioaktive kulstof fra planterne indbyg
get i dyrets knogler. Med tiden bliver det 
radioaktive kulstof omdannet til kvælstof 
igen. Man ved, at halvdelen af den mængde 
radioaktivt kulstof, der findes i et dyr, 
bliver omdannet til kvælstof på 5.730 år. 
Man kan derfor beregne uroksens alder 
ved at måle knoglernes indhold af radio
aktivt kulstof.

Undersøgelsen har vist, at uroksen døde 
7.940 f.Kr. eller 9.926 år før den blev fun
det under et dræningsarbejde. Usikker
heden ved beregningen er ca. 100 år. Ur
oksen kan være ca. 100 år ældre eller 100 år 
yngre.

Naturen på Tåsinge 
for knap 10.000 år siden
Uroksen har levet på Tåsinge i den peri
ode, der danner overgang mellem istid og 
efteristid. Den iskappe, der har formet det 
landskab, vi kender i dag, var smeltet. 
Isens sydlige rand lå nu i Sydnorge, Mel
lemsverige og Sydfinland. Tåsinge var en 
lysåben græs- og kratbevokset slette. 
Træerne var endnu ikke kommet hertil. 
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I de spredte krat voksede der enebær, pil 
og dværgbirk. Uroksen græssede i et land
skab, hvor der var ved at ske store ændrin
ger i dyrelivet. Rensdyret, der havde været 
det almindeligste større pattedyr i en læn
gere periode, var ved at forsvinde. Vild
hest, bison og elg græssede på de åbne 
græssletter. Ulven og den brune bjørn var 
de største rovdyr dengang.

Danske fund af urokser
I dag kender vi ca. 200 lokaliteter, hvor der 
er gjort et eller flere uroksefund (fig 3).

Fig. 3. Danske fund af urokser. (Efter Kim 
A aris-S ørensen 1984: Uroksen fra Prejle- 
rup).

Kortet viser både fund på bopladser og 
mosefund af dyr, der er omkommet i for
tidens søer. På Zoologisk Museum i Kø
benhavn findes seks hele eller delvis hele 
skeletter af urokser og ca. 60 kranier. 
Fund af urokser på bopladser viser, at 
datidens jægere udnyttede dyret fuldt ud. 

Mange knogler er marvspaltede, og andre 
knogler blev brugt til fremstilling af red
skaber.

De ældste fund af urokser er ca. 10.000 
år gamle. De yngste fund er ca. 2.000 år 
gamle. Uroksen har levet i Danmark i ca. 
8.000 år. Det er påfaldende, at alle de 
yngste fund stammer fra Jylland. Uroksen 
forsvandt fra Sjælland og Fyn for 7.000- 
7.500 år siden. De sidste urokser levede i 
Mellemeuropas skove i slutningen af 1500- 
tallet og i begyndelsen af 1600-tallet. Ur
oksen uddøde i 1627, da artens sidste 
repræsentant døde i en skov 55 km syd
vest for Warszawa.

Fundet på Tåsinge - et bidrag 
til forskningen og et værdifuldt 
vidnesbyrd om Sydfyns fortid 
Fund af hele eller næsten hele urokse
skeletter bidrager til en stadigt mere nøj
agtig beskrivelse af den dyreart, der var 
stamform til vort tamkvæg. På nuværende 
tidspunkt - ca. et halvt år efter udgrav
ningsarbejdets afslutning - er undersøgel
serne af knogler og pollenprøver ikke 
afsluttet. Tåsinge-fundet markerer sig 
imidlertid som det - indtil nu - ældste 
kulstof-14 daterede danske fund af en 
urokse. De to sydfynske urokser - fundet 
på Dinesgårdens jord og fundet i Millinge 
- gør det muligt at fastslå, at uroksen kom 
her til landet allerede ved istidens afslut
ning. Tidligere har man antaget, at ind
vandringen skete et par tusinde år senere.

Fundet på Tåsinge vakte opsigt landet 
over, og mange lokale beboere besøgte 
udgravningsstedet. I de følgende måneder 
modtog museet mange forespørgsler om, 
hvornår fundet ville blive udstillet. I fe
bruar var underkæben færdigkonserveret, 
og samtidig forelå resultatet af kulstof-14 
dateringen. På baggrund af den store 
lokale interesse for netop dette fund åbne- 
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de Zoologisk Museum en udstilling lige 
før skolernes vinterferie. Farvefotografier 
og tekst fortalte om forløbet af udgrav
ningen. Underkæben blev udstillet sam
men med en illustration af de naturproces
ser, der danner baggrund for den netop 
afsluttede kulstof-14 datering. I den første 
uge efter åbningen blev udstillingen besøgt 
af tolv hundrede mennesker.

Det vellykkede forløb af udgravnings
arbejdet skyldes i meget høj grad den store 
velvilje og hjælpsomhed, som Zoologisk 
Museum har mødt lokalt lige siden de før
ste knogler blev fundet. Dette var den 
afgørende forudsætning for, at det blev 
muligt at sikre det sjældne fund. Nu vil 

kommende generationer kunne glæde sig 
over et spændende spor efter fortidens 
dyreliv på deres hjemegn.

Langt den største del af de kendte zoo
logiske fund fra fortiden er indgået i 
museernes samlinger, fordi gode iagttage
re har orienteret museerne om fundene. 
Museerne har foretaget de opfølgende 
undersøgelser, men uden den lokale ind
sats ville vor viden være begrænset betyde
ligt. Det er derfor mit håb, at denne 
beskrivelse af fundet af uroksen på Tåsinge 
vil bidrage til at øge kontakten mellem 
museet og lokale iagttagere i forbindelse 
med naturhistoriske fund.

Fig. 4. Uroksetyr. Rekonstruktion udført af den tyske maler K.L. Hartig under vejledning 
af zoologen Hanns v. Lengerken i 1950ierne. (Efter v. Lengerken 1955: Ur, Hausrind und 
Mensch).
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Telegrafen i Bregninge
Af Valdemar Jensen

»Telegraph Huus« står der på gamle tå- 
singekort opmålt i tiden fra 1786 til om
kring 1820. Stedet er Bregninge bakker, 
nærmere betegnet den højderyg der sky
der sig mod nord fra selve toppen med 
kirken og som i daglig tale kaldes Gran
skoven.

Det har altid pirret nysgerrigheden med 
denne bemærkning på kortet, for ordet 
telegraf forbinder man da med elektricitet 
og magnetisme, og på det tidspunkt havde 
H.C. Ørsted endnu ikke gjort den opda
gelse, der gjorde ham verdensberømt og 
muliggjorde den elektriske telegraf.

Telegrafen i Bregninge var da også en 
visuel eller optisk telegraf, og da Tåsinge 
lokalhistoriske Arkiv fra nogle slægtsfor
skere modtog en forespørgsel angående en 
mand, der skulle have været ansat på tele

grafstationen i Bregninge, var nysgerrig
hedens bæger fuldt og det besluttedes at 
granske lidt i sagen.

Det viste sig da, at den optiske telegraf, 
i modsætning til den elektriske, der kun er 
godt 100 år gammel, havde en lang og til 
tider spændende historie bag sig med rød
der i den fjerne oldtid.

Lidt af historien bag
Behovet for at kunne meddele sig over 
længere afstande end man kunne råbe 
hinanden op har vel altid eksisteret. Som 
den simpleste form for en optisk telegraf 
kan man forestille sig, hvorledes sten
aldermanden brækkede en løvrig gren af et 
træ og viftede med den. Så kunne hans 
signal ses langt væk. Senere fandt man ud 
af, at røg- og lyssignaler kunne ses endnu 
længere bort og netop signalbål, hvis 
antændelse havde en forud vedtaget be
tydning, blev i oldtiden og senere meget 
benyttet når en vigtig meddelelse skulle 
sendes over lange strækninger. Sagnet for
tæller, at meddelelsen om Trojas fald på 
denne måde blev sendt fra Lilleasien til 
Grækenland, fra ø til ø over det ægæiske 
hav.

Også her i Norden kendte man syste
met med signalbål. »Bavnen lyste og bud
stikken løb fra grande til nærmeste grande« 
hed det i en gammel vise. Når bavnen 
tændtes var der ufred i landet og budstik
ken sørgede for »mand af hus«.

Allerede i den romerske kulturs glans
periode havde man udviklet systemer for 
optisk telegrafi. Ved hjælp af flag om 
dagen og fakler om natten kunne man 
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betegne de enkelte bogstaver i deres alfa
bet og således signalere en hvilken som 
helst meddelelse over lange afstande. Også 
de gamle grækere havde udviklet forskel
lige sindrige systemer for optisk telegrafi. 
For eksempel skulle Polibius (2. årh. f. 
Kr.) have beskrevet et system, hvor et 
antal fakler var anbragt bag en skærm og 
ved at hæve flere eller færre af disse op 
over skærmen kunne man betegne de 
enkelte bogstaver.

Imidlertid forfaldt de gamle kulturer og 
med dem den optiske telegraf. Man måtte 
nu næsten begynde forfra, og da Kessler i 
1617 opfandt sit system var det meget 
primitivt og langt fra noget fremskridt i 
forhold til oldtiden. Han foreslog at an
bringe et lys i en tønde. I tønden kunne en 
klap lukkes op, og når man åbnede den én 
gang betød det bogstavet a, to gange b, 
osv. Kesslers telegraf fik dog aldrig nogen 
betydning, men adskillige andre har i det 
syttende og attende århundrede forsøgt at 
forbedre systemerne, hvoraf nogle endda 
med held har været brugt i praksis.

Således konstruerede englænderen 
Hook i 1684 et apparat der skulle vise sig 
at blive et skridt i den retning man senere 
gik. Hans system gjorde det muligt ved 
hjælp af bevægelige linealer at danne geo
metriske figurer, hvis betydning i forvejen 
var aftalt.

Chappes telegraf
Et lignende system brugte tyskeren Berg- 
strasser, men det store gennembrud kom 
først da franskmanden Chappe i 1793 
havde færdiggjort sit geniale system. I 
mellemtiden var kikkerten opfundet og 
udviklet og det betød et kolossalt frem
skridt for den optiske telegraf. Nu kunne 
signalerne ses på meget længere afstand og 
antallet af stationer tilsvarende formind
skes. I Frankrig oprettedes f.eks. en tele-

Chappes Telegraf. (Armens og vingernes 
forskellige stillinger).

Chapppes Telegraf. (Telegrafhuset).
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graflinie mellem Paris og Lille. Afstanden 
var 225 km og det klarede man med 22 
stationer, altså ca. 10 km mellem hver.

Chappes telegraf bestod i al sin enkel
hed af en mast, hvorpå der var fastgjort en 
arm med to vinger. Såvel armen som vin
gerne kunne ved hjælp af et sindrigt snore
system drejes i alle retninger i samme plan 
og derved danne figurer der betegnede 
alfabetets bogstaver og talrækken. Med de 
kun tre bevægelige dele var denne telegraf 
selv efter en senere målestok forbløffende 
hurtig. F.eks. skulle man kunne sende en 
enkel meddelelse 400 km bort på ca. 5 
minutter. Der blev nu oprettet optiske 
telegraflinier efter Chappes model mange 
steder i Europa.

Fiskers telegraf
Her i Danmark har man også forsøgsvis 
anvendt Chappes system, bl.a. med en sta
tion på Runde Tårn, men da kaptajn 
Lorents Fisker omkring 1800 havde op
fundet den såkaldte mastetelegraf, valgte 
man denne, da den store hovedlinie fra 
Helsingør til Kiel blev etableret i 1801-02. 
Denne linie gik skråt hen over Fyn fra 
Nyborg med stationer på følgende høje 
punkter: Bækstrup, Sdr. Højrup, Galge
bakken ved Espe, Trebjerg ved Haastrup, 
Bøjden og derfra videre til Als.

Fiskers telegraf var ikke så enkel som 
den franske, men til gengæld mere anven
delig. Den bestod af en høj mast med fem 
ræer eller tværbomme. Disse var forsynet 
med ialt 18 signalklapper, der ved hjælp af 
snoretræk kunne skifte mellem lodret og 
vandret stilling. Dette skulle have givet 
over 40.000 kombinationsmuligheder og 
talværdier, der hver svarede til et ord eller 
en sætning i signalbogen. Det har dog 
næppe været meningen at alle mellemsta
tioner skulle tyde telegrammerne, men 
blot sende signalet videre hurtigst muligt.

Nødlinien
Telegraflinien krydsede Storebælt på det 
smalleste sted ved Nyborg og Korsør, 
men alligevel var afstanden for stor i 
usigtbart vejr, så der oprettedes en mel
lemstation på Sprogø.

Da krigen brød ud i 1807 fik denne lille 
ø derfor meget stor betydning. At Store
bælt var en flaskehals både for den almin
delige posttrafik og for den nylig opret
tede optiske telegraf var fjenden udmærket 
klar over og forsøgte på alle måder at 
stoppe trafikken. I foråret 1808 blev en 
engelsk fregat på 36 kanoner ankret op 
ved Sprogø. Besætningen gik straks i land,

Et gammelt stik, der viser den optiske tele
grafs nordligste endestation pa Kronborg 
Slot.

ødelagde telegrafen og bemægtigede sig 
alt, hvad der kunne brænde, så telegrafi
sternes hus »manglede både døre, loft, 
gulv og vægge«, som det hed i en meddel
else fra Generalpostamtet. Samtidig for
hindrede de postskibenes sejlads mellem 
Korsør og Nyborg. Nu måtte der gøres 
noget. Det besluttedes da at lede trafikken 
uden om Storebælt og oprette nødlinier 
både for posten og den optiske telegraf. 
Her kommer Tåsinge ind i billedet, for 
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den nye telegraflinie fik følgende forløb: 
Korsør, Omø, Tårs, Nakskov, Langeland, 
Tåsinge, Øster Åby, og formentlig endnu 
et par stationer til Nyborg. Stationen på 
Langeland blev placeret på et af øens høje
ste punkter, det 39 meter høje Oldenbjerg 
ved Løkkeby.

På Tåsinge var det helt oplagt at rejse 
masten på Bregninge bakke, der med sine 
70 meter kunne ses viden om, og netop 
stedet nord for kirken havde frit udsyn til 
begge nabostationer. Hvor Øster Åbys 
station har ligget vides ikke bestemt, men 
gårdnavnet »Telegrafgården«, der stadig 
anvendes, kunne tyde på, at det var her, 
mastetelegrafen har været rejst.

Telegrafen og telegrafisterne 
i Bregninge
Der er ikke levnet mindste spor hverken af 
telegrafhus eller mast i Bregninge, men 
ifølge de gamle kort har beliggenheden 
været på det højeste punkt i Granskoven, 
tæt ved den lille vej Granstien og sandsyn
ligvis med adgang fra denne.

De mennesker, der har betjent den 
optiske telegraf, er der heller ikke mange 
spor efter, men dog nogle. Som allerede 
omtalt kom arkivet ad tilfældighedernes 
kringlede veje og godt hjulpet af vågne 
slægtsforskere under vejr med, at en mand 
ved navn Niels Jørgensen havde kvitteret 
for en arv på sin kones vegne og under
skrevet dokumentet, et såkaldt »arve- 
afkald« således:

At Niels Jørgensen underskriver sig 
»Telegraf-Stationens Repetiteur« og ikke 
bare signalist kunne tyde på, at der var en 
vis prestige og anseelse forbundet med 
embedet, foruden at det krævede gode 
sprogkundskaber og en vis hurtighed i 
opfattelsen. En overordnet optisk telegra
fist er endda senere blevet kaldt »litterair 
Telegrafbestyrer«.

En sådan foresat har telegrafisterne på 
Tåsinge og Langeland åbenbart også haft, 
for i Hof- og Statskalenderen for 1813 er 
nævnt en »Krigsraad og Telegrafbestyrer 
Finnerup, Bestyrer af Lykkeby og Thor- 
singe Telegrafstation«.

Niels Jørgensen var ansat ved telegrafen 
i Bregninge til sidst på året 1813, men 
allerede 1. maj samme år havde han fået en 
afløser til oplæring. Det var den da 29- 
årige Fedder Carstens, født i Sønderjyl
land og uddannet ved postvæsenet bl.a. i 
Odense, hvor han også en tid drev en pri
vatskole.

Også på Tåsinge fik han ansættelse ved 
skolevæsenet, selv om han ingen eksamen 
havde, idet han i januar 1814 blev vikar i 
Landet skole, samtidig med at han skulle 
passe telegrafen i Bregninge. Det gav visse 
problemer, som han selv skrev i en gam
mel skolejournal:

»Imellem 17. og 18. Januar modtog jeg 
en Skrivelse fra den høje Generalpost
direktion, hvori højsamme paalagde mig 
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uopholdelig at tiltakle Telegrafen i Breg
ninge. Paa grund heraf blev der ingen 
Skole holdt 18. og 19. Januar«.

Fedder Carstens blev den sidste tele
grafist i Bregninge, for da krigen var slut 
blev den landsdækkende telegraf nedlagt. 
Dog beholdt man forbindelsen over Store
bælt via Sprogø, men denne ø måtte man 
dog først generobre fra vandrotterne, der 
under krigen havde formeret sig ud over 
alle grænser og nu gjorde livet surt for 
telegrafisten. Intet under at der blev kla
get over unøjagtigheder i signalerne fordi 
telegrafisten i sin ensomhed ikke altid var 
ganske ædru!

Efter krigen fuldendte Carstens sin 
læreruddannelse og fortsatte sin meget 
omskiftelige tilværelse, først som lærer 
flere steder på Fyn og endte som post
fuldmægtig i Svendborg.

I sine unge dage, da han drev privat
skole i Odense, havde han ifølge historike
ren C.G. Høgstrøm en oplevelse, som han 
først langt senere forstod at værdsætte. 
Fra en anden skole havde han overtaget en 
undselig og kejtet dreng, som var blevet 
sendt hjem med den besked, at han ikke 
var rigtig klog! Carstens lovede nu fade
ren, at han ville tage sig af ham, og det 
gjorde han ganske særligt, da han hurtigt 
indså, at der absolut ikke var noget i vejen 
med drengens forstand. Hans navn var 
Hans Christian Andersen. Den store dig
ter glemte aldrig sin første kære lærer, 
men tilskrev ham flere gange, sidst til hans 
guldbryllup i 1872.

Den optiske telegraf i Bregninge var et 
kortvarigt fænomen, der ikke satte sig 
mange spor og derfor let går i glemme. 
Det er dog nok værd at huske, at stationen 
på Tåsinge var et lille men vigtigt led i et 
system, der sikrede forbindelsen mellem 
landsdelene i en af de alvorligste perioder i 
landets historie.

F edder Carstens, 
f. 1784 i Almdorf.
d. 1874 i Vindeby 

og hans kone af 2. ægteskab (gift 1822)

Botilla Heinsen
f. 1803
d. 1875 i Vindeby

En af deres sønner var senere postmester 
Carl Carstens i Troense.

For resten har Bregninge bakker også 
senere fungeret som formidler af meddel
elser. Povl Fredholm har berettet, at når 
der i forrige århundrede skulle være fest i 
»Sophie Frederikkelund« i Troense, så
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Optiske telegraflinier

Hovedlinien
Helsingør-Kiel -------

Nødlinien 
over Tåsinge — — 

flagede man på kirketårnet eller satte en 
stor kugle på en stang på Bregninge Mølle.

Det kunne ses over store dele af øen, og 
var på en måde en slags lokal optisk tele- 
graf.

KILDER:
Sven Skovmand: M astetelegrafen, Skalk nr. 1/1974 
Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark, 1903
Helge Holst: Opfindelsernes Bog, 1923
C. G. Høgstrøm: Tåsinge Degnehistorie og Skole

væsen
Poul la Cour og Helge Holst: Menneskeåndens 

Sejre, 1904
Joh. W. Steenstrup: Kort beskrivelse over den 

danske Telegraf, 1801
A. J. Larsen: Den optiske telegraf, Vejle Amts Årbog 

1982
Hof- og Statskalenderen 1813 samt diverse arkiver 

og samlinger undersøgt af Jørgen Møller-Holst, 
Hillerød, som hermed takkes hjerteligt for 
hjælpen.

Den danske mastetelegraf tegnet og beskre
vet i et lille skrift fra 1801 afJ oh. W. S teen- 
strup, der kalder sig landmåler og »litterair 
Telegrafbestyrer«. For nemheds skyld har 
han kun tegnet det komplette snoretræk på 
den ene side af masten.
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A£ Hans Høite Hansen

Den 4. juli 1987 var en mærkedag for 
Tåsinge Museumslaug. På denne dato 
overdrog Baron Niels Juel-Brockdorff, 
Valdemar Slot, det fredede areal på Breg
ninge Bakke til Tåsinge Museumslaug. 
I skødet står der kort og klart: »Erhverve
ren erlægger intet vederlag for ejendom
men«. Altså ca. 18.000 m2 ganske gratis.

Snusfornuftig realisme vil straks sige, at 
jorden heller ikke er noget værd, og det er 
jo rigtigt, hvis man kun tænker i byg og 
kartofler; arealet er desuden fredet siden 
1919, og intet må ændres ved det.

At naturen selv skaber ændringer i 
tidens løb, må selv naturfredningsfolk se i 
øjnene. Intet er i morgen, som det var i 
går. Men vi må altså ikke pille ved bakkens 
naturlige udseende, og det kan heller 
ingen på Tåsinge drømme om at gøre.

Museets bygninger ligger på to grunde, 
som tilsammen udgør 2.300 m2, så der er 
tale om en så betragtelig udvidelse af area
let, at vi nu på dette punkt hører til de 
store museer i Fyns Stift, og kortet over 
Bregninge viser tydeligt, hvor megen åben 
plads midt i Bregninge by, det drejer sig 
om.

At en anonym giver skænkede 10.000 
kr. til dækning af papiromkostningerne i 
forbindelse med overtagelsen, gjorde hele 
sagen meget lettere for museumslauget, 
og denne flotte gestus kan heller ikke vur
deres højt nok.

På hjørnet af Sundbrovej og Vievejen i 
Bregninge står en mindesten for en af Val- 
demar Slots tidligere ejere, generalløjt
nant Frederik Juel. Den trafikale udvik

ling har imidlertid medført, at denne 
placering ikke længere er hensigtsmæssig, 
og det er derfor planen at flytte stenen til 
en mere velegnet plads. En sådan findes let 
på den fredede Bregninge Bakke.

Både den nuværende og den tidligere 
ejer af Valdemar Slot er velvilligt stemt for 
ideen. Som eneste mistelten i sagen har vi 
naturfredningsmyndighederne, men også 
derfra håber vi på en positiv reaktion.

Bregninge Bakkes juridiske status æn
dredes den 4. juli 1987, men dens praktiske 
brug som en naturplet, frit tilgængelig for 
alle, forbliver uændret, og det er Tåsinge 
Museumslaugs håb, at besøgende også i 
fremtiden vil hjælpe os med at beskytte og 
bevare denne rest af oprindelig natur.
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Vejtromlen
Mens Tåsinge endnu bestod af tre selv
stændige kommuner, havde man en vej
tromle i fællesskab. Da en ny blev købt 
omkring 1950, solgtes den brugte til en
treprenør Marius Pedersen i Ferritslev. 
Følgende brev til kommunernes vejudvalg, 

dateret 15.12.1950, drejer sig om denne 
handel og de erfaringer, den nye ejer 
gjorde med hensyn til tromlen.

Brevets stil dokumenterer tillige, at 
kommunal korrespondance ikke behøver 
at mangle humor.

Specialiteter:
Makadamarbejde - Topfyldning 
Oveitjæring - Pulverbeleegning

MARIUS PEDERSEN
ENTREPRENØR- og MASKINFORRETNING

BANKKONTI:
TELF. FERRITSLEV 78 fyns diskonto kasse

LANDBO . SPAREKASSEN

POSTKONTO NR 6S47

FERRITSLEV, den 15-12-50 
pr. Ullerslev

Her. Magnus Andersen Lundby

Hermed kviteret Rejning paa den leverede Vogn, og for

et par dage siden har vi pr. Giro afsendt 36OO Kroner som Kost

beløo for den af mig købte Tromle,hvorfor kvitering ubed.es.

Angaaende Tromlen saa har vi efter

strags,haft megen fornøj Ise af den

et lille efters^i

i Sommer ja den er paa Ar-

bejdsnladsen enu og har mest ganet hele tiden^saa den falder ikke

ved handelen var jeg klar

over at den var meget Valtenem,du var jo ikke saa meget for 

at lnrømme det,det kunde du nu ganske rolig htwe gjort for

paa det omraade har den bevist at jeg ikke sagde for meget

om den,her hvor den bliver mere anstrangt nøjes den ikke med

at lægge sig paa siden men helt om paa Taget og forsøger enda

at klemme livet af den arme Tromlefører,jeg man jo inrørime at

jeg ikke var helt klar over at i havde opdraget den 8aa volsomt

selv om jeg ved leveringen blev klar over at den ikko veir for

at komme bort fra TaasInge hvor den har haft saa gode dage.

ked hilsen og tak til jer alle tre for en fornøjelig

handel
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Tåsinges bomærker
Af Gunnar Kjær Mortensen

Indtil sidst i 1600-tallet havde hver gård 
sit eget kendetegn - et bomærke. Man kan 
opfatte det på samme måde som nutidens 
stempel, hvormed man kan afmærke de 
ting, man ejer. Bomærkerne kunne have 
alle mulige former, jfr. nedennævnte ek
sempler fra Tåsinge, Drejø og Avernakø.

i I X Ht
Drejø

X Â X
Tåsinge Avernakø

Eksempler på bomærker:

Det er vigtigt, at man ikke forveksler 
bomærker med initialer (forbogstaver), 
idet sidstnævnte fortrængte bomærkerne i 
slutningen af 1600-tallet. Bomærket var 
knyttet til den enkelte gård og ændredes 
ikke trods skiftende generationer af be
boere. Henimod år 1700 gled bomærket 
ud langt de fleste steder, og en af hoved
årsagerne skal søges i lovgivningen, her
under navnlig Christian V’s Danske Lov 
af 1683, som bestemte:

»Den, som ej kan læse eller skrive, skal 
sætte sit Segl under, om han noget haver, 
eller sit Boemærke, med to Dannemænds 
Hænder til Vidnesbyrd, som han selv dertil 
haver ombedet, og som skulle være tilstæde, 
naar Handlingen sluttes og lydeligen op
læsis. «

Efter den tid har det ikke været særlig 
tillokkende at holde fast på bomærket på 
tinge, - og samtidig få udbasuneret, at 
man var analfabet!

Efter 1700 ser man derfor kun få lokali
teter, hvor bomærkerne holdes i hævd. De 
eksempler, der findes, knytter sig hoved
sagelig til landsbysamfund, som af geogra
fiske årsager var mere eller mindre isole
rede fra omgivelserne, f.eks. Drejø, Aver
nakø, Samsø, Als og Sundeved m.fl.

De bomærker, der er fundet fra Tåsinge, 
stammer især fra de to ældste skifteproto
koller, bind I 1642-52 og bind II 1653-60. 
Når en fæstebonde under Valdemars Slot 
døde, mødte skifteforvalteren og fire vur- 
deringsmænd eller »skiftesmænd« på af
dødes bopæl for at registrere og føre til 
protokols: a) navne på afdødes enke og 
efterladte børn, og i tilfælde af at disse var 
umyndige, tillige hvem der var udpeget 
som værger, b) opgørelse over boets vær
dier, c) boets gæld og d) evt. angivelse af 
gårdens »brøstfældighed«, d.v.s. hvor me
get der skulle reserveres til gårdens repara
tion, så den kunne bringes i god stand 
inden den ny fæsters overtagelse. De fire 
vurderingsmænd skulle primært værdian
sætte alle boets dyr, redskaber, dyner og 
endog helt ned til potter og pander. Der 
blev taget stilling til gældens afvikling, 
samt fordeling af den eventuelt tilovers
blevne arv. Når forretningen var sluttet, 
blev protokollen undertegnet af de fire 
skiftesmænd, - og dette skete i de to æld
ste skifteprotokoller med bomærker.

C.G. Høgstrøm har i sin bog »Taasinge 
paa Niels luels Tid« anført yderligere 35 
bomærker. En del af hans bomærker er
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Slutningen pa skiftet efter gårdfæster An
ders Hansen Kiøbenhaffn i Søby, dat. 
2.10.1657. Skiftesmændenes bomærker til
hører fra venstre: 1. Anders Søffrensen i 
Giesing (nu ejendommen Stennervej 16, 
Gesinge), 2. Jens Andersen i Lundby,
3. Rasmus Erichsen Nørregd. i Stramels og
4. Matz Laursen i Giesing (nu ejend. Lille 
Taasinge, Udflyttervej 14, Gesinge).

gengangere i forhold til skifteprotokol
lerne, men der findes også nogle eksemp
ler, som ikke genkendes. Desværre frem
går det ikke, hvorfra han har sine kilder, 
men ved gennemgang af yderligere kilde
materiale fra før 1680 skulle det være 
muligt at støde på flere hidtil ukendte 
bomærker.

Der er ikke (endnu) på Tåsinge fundet 
genstande, som er afmærket med bomær
ker. Imidlertid findes der skriftlige vid
nesbyrd om anvendelsen af bomærker. 
Før opførelsen af Valdemars Slot styredes 
øen fra borgen Kærstrup, hvor en konge
lig lensmand eller dennes foged havde 
bopæl og nøje bogførte hver udgift og 
indtægt. Det er en særegen fornemmelse, 
at sidde i Rigsarkivets læsesal og blade i 
disse gamle regnskaber med bilag, medens 
borgen Kærstrup, hvor papirerne antage
lig blev skrevet, så at sige er jævnet med 
jorden. På indtægtssiden i disse regnska
ber indgår ydelser fra øens fæstebønder, 

mod at de til gengæld kunne sætte deres 
svin på olden i øens skove (olden: agern og 
bog). Når bønderne om foråret satte svi
nene ud, ønskede de naturligvis at få deres 
egne svin igen om efteråret, og derfor 
brændemærkede de deres svin med går
dens bomærke. I regnskabsbilaget for 
1630-31 er det anført:

Paa Wornis Schouff (Vornæs skov) er 
Indbrendt (brændemærket): 360 svin fra 
36 bønder i Strammelse (hver især anført 
med navn og antallet af svin).

Paa Horse Schouff er Indbrend: 350 svin 
fra 14 bønder i Bjernemark, 17 bønder fra 
Søby og 10 bønder fra Knudsbølle.

Paa Bregning Schouff er Indbrend: 241 
svin fra 12 bønder i Vindeby, 17 bønder fra 
Troense og 4 bønder fra Bregning.

Indbrend paa Trunør (hvor nu Valde
mars Slot med park ligger): 40 svin fra 8 
bønder i Nyby.

Indbrendpaa Gaardsens Schouffue (sko
vene ved gården (Kærstrup), altså nu 
Pederskov): 499 svin fra 8 bønder i Nyby, 
32 bønder i Lundby og 21 bønder i Gesinge.

Indbrendpaa Tuede Schouff och Liucke- 
ries (Tvede skov og Lunkeris): 1161/2 svin 
fra 21 bønder i Bjerreby.

Indbrend paa Wimernis (Vemmenæs, 
dengang totalt skovdækket): 634 svin fra 
10 bønder i Skovballe, 5 bønder i Hellev, 12 
bønder i Stjovl, 6 bønder i Gesinge, 15 bøn
der i Varø, 2 bønder i Vemmenæs, 4 bønder 
i Melby, 6 bønder i Strammelse, 5 bønder 
fra Birkholm, 3 bønder fra Hjortø og 2 
bønder fra Siø.

Desuden nogle svin fra bønder på Fyn. 
Antal svin ialt i alle Tåsinges skove i 1630: 
2350 1/2 stk.

Nu var svinene uden nævneværdigt op
syn hele sommeren indtil de blev indfan
get igen om efteråret, og med deres roden i 
jorden har det nok været mest praktisk 
med brændemærkning. Hvad kvæg angår, 
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så var de under dagligt opsyn, og som regel 
bevæger de sig i et mere adstadigt tempo. 
Man kender fra flere steder i landet træ
brikken med et hul i, så den kunne hænge i 
en snor om dyrets hals. Træbrikken - en 
såkaldt »fleje«, var normalt forsynet med 
det udskårne bomærke på den ene side. 
Desværre kendes ingen fra Tåsinge, men 
de af læserne, som har fulgt udsendelses
rækken »Hvad er det?« i efteråret 1986 i 
TV, havde dér lejlighed til at se en sådan 
»fleje« med et indskåret bomærke.

Kommer man til Drejø, vil man på 
enkelte gavle kunne se pågældende gårds 
bomærke. Et enkelt sted er det malet på, 
og et par steder dannes bomærket af mur
sten, som er trukket lidt frem på gavlfla
den. En historisk interesseret beboer, Er
ling Køster, kan imidlertid berette, at 
disse bomærker ikke fandtes markeret på 
nogen bygning før den skæbnesvangre 
brand Set. Hansaftensdag 1942, hvor stør
stedelen af Drejø by blev lagt i aske. Først i 
forbindelse med genopførelsen efter bran
den dukkede de første bomærker op.

At få bomærkerne malet op på gavlen 
eller på anden måde markeret, var en 
spændende måde, hvorpå man kunne hol
de dem i hævd nu 300 år efter. Ved et 
omfattende detektivarbejde og stor hjælp 
fra en »tøsing«, Svend Højte (bosat ved 
Århus), er det lykkedes at stedfæste 48 af 
bomærkerne til nuværende ejendomme. 
Interesserede henvises til »Tåsinges bo
mærker« s. 63-66. Det kunne være spæn
dende, om man kunne lokke flere ejere af 
disse ejendomme til at markere gårdens 
gamle bomærke på ejendommens bygning, 
og dermed være med til at holde en lille 
bid kulturhistorie i hævd.

Bomærke markeret i smedejern på gavlen 
af »Nørgaard«, Sdr. Vornæsvej 31.
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A rbejder om Tasinge før 1813
Af Albert Lolk

Under efterforskningen af slægten på 
Landsarkivet for Fyn i Odense sled jeg 
som andre før mig på de gamle kirkebøger, 
og resultatet er, at slid i forbindelse med 
ælde har taget en del af stoffet i kanten af 
kirkebøgernes blade.

Efter mange års landsarkivstudier indså 
jeg det umulige i at få et acceptabelt 
arbejde ud af det for min egen slægt. Kirke
bøgerne måtte simpelthen tømmes, og så 
kunne arbejdet lige så godt gøres for alle 
gamle tøsinger på én gang.

Da Tåsinge ikke fandt at have midler til 
at give mig materiale, måtte jeg selv skaffe 
det. I 1970 købte jeg for et par tusinde 
kroner kopier af vore gamle kirkebøger, 
og så var der stof. På grund af fuldtidsjob 

fra kl. 8 til 16 tog det al fritid indtil 1977 at 
skrive de godt 7.000 sider i format 21 x 32 
cm.

Før jeg kunne komme igang med det 
egentlige, måtte der laves registre over 
fødte, gifte og døde, både kronologisk og 
alfabetisk. Det ville være rart at have disse 
oplysninger på disse måder, når kartote
kerne blev brudt ned, ved at kartoteks
sedlerne til sidst blev sammenparret til at 
danne kernefamilierne.

Der måtte imidlertid laves kirkebogs
nøgler, d.v.s. fortegnelser over personer 
med tilnavne med angivelse af det rette 
efternavn. Desuden måtte der udarbejdes 
registre over kvinder med notater om 
deres ægteskaber. Dette måtte suppleres
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med Landsarkivets registre over skifte og 
fæste samt kopi af den første folketælling 
af 1. juli 1787.

Endelig kunne den førnævnte samling 
af kartotekskortene for de personer, som 
dannede kernefamilierne, d.v.s far, mor og 
børn, finde sted. Familien var nu restitue
ret.

Familierne blev nu ordnet alfabetisk 
efter mandens rette efternavn for at danne 

basis for det, jeg kaldte familiebøgerne. 
Senere har jeg fået at vide, at man i Fran
krig har brugt samme metode til at rekon
struere familierne; men her i landet er der 
mig bekendt ikke tidligere udført tilsva
rende arbejder for et eller flere sogne.

For at få et billede af familiebøgernes 
indhold gives nedenfor et eksempel fra 
Bjerreby sogns Familiebog, bind II, side 
458 med bind III side 154-155.

Anders Rasmussen, ungkarl af Søby
Anna Maria Pedersdatter............................................................................ v. 7- 7-1765

Anna Maria Pedersd., d. af Peder Skytte i Bjerreby Mølle................. d. 22- 1-1736
Anders Rasmussen, søn af Rasmus Møller i Søby.............................. d. 19- 8-1736

Børn:
1. Peder Andersen...................................................................................... d. 25- 5-1766

Anders Møllers Drb. Peder af Søby 8 dage.........................................  b. 1- 6-1766

2. Sophie Andersdatter............................................................................... d. 17- 1-1768
Sophie Andersd., pige af Søby .............................................................. t. 18- 1-1789
Anders Pedersen Øboe i Gesinge, gmd. og enkemand....................... v. 22- 3-1789
Anders Pedersen Øboes kone Sophie Andersd. fra Gesinge 44 1/2 år b. 8- 7-1812

3. Rasmus Andersen................................................................................... d. 1- 4-1770
Rasmus Andersen Møller, ungkarl af Søby, gårdfæster i Stjoul.......... t. 15- 6-1794
Anna (Hansd.), salig Hans Andersen i Stjoul.....................................  v. 27- 7-1794
(Familiebogen side 38)

4. Margrethe Andersdatter......................................................................... f. 16- 7-1772
(Hustrubogen side 67, gift 2 gange)
1. x med Hans Rasmussen Drost, gmd. og enkemd. i Gesinge .......... t. 7- 6-1789
2. x med Jacob Christensen, ungk. af Skovballe, ........................ lysn. 15- 1-1804
Gmd. Jacob Drosts hustru Margrethe Andersd. fra Gesinge,
41 3/4 år................................................................................................... b. 1-10-1813

5. Mette Andersdatter...............................................................................  f. 9- 9-1775
Mette Andersdatter, pige af Søby.........................................................  t. 4-12-1796
Morten Christensen, enkemand og hmd. i Lundby............................. v. ...
formedelst påkommen svaghed blev de ægteviede i huset, hvorefter 
manden henfor.

f. 1- 6-1778
8- 6-1778

6. Anders Andersen....................................................................................
I kirke.......................................................................................................
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Anders Andersen, ungk. og fæster i Søby.................................... lysn. 2-10-1799
Karen Jensdatter, pige af Skovballe......................................................  v. 3-11-1799
(Familiebogen side 5)

7. Peder Andersen...................................................................................... f. 7-10-1780
d. 8-10-1780

8. Anna Andersdatter................................................................................  f. 12- 2-1785
Ane Andersd. Møllers, pige i Søby.............................................. lysn. 20- 2-1808
Niels Nielsen Bønløkke, enkemd. i Vemmenæs..................................  v. 27- 3-1808
(Hustrubogen side 60)

Gmd. Anders Rasmussen Møller i Søby, 50 år 5 mdr............................... b. 9- 2-1787

Fodnote: t = trolovet, v = viet, d = døbt, f = født, b = begravet.

Senere tilføjelse:
»Faddere og forlovere som hovedpersoner 
side 531-532.

Anders Rasmussen Møller stod fadder
8 gange - hustruen 14 gange

»Faddere og forlovere som bipersoner 
side 495-496.

Familien havde 8x5 faddere = 40 
faddere.

Familiebogens III. bind:
Fæste Anders Rasmussen, gård i Søby 
1762, fæstebrev 28-5-1768

Folketællingen 1787:
Anne Marie Pedersdatter, madmoder, 50 
år, enke efter første ægteskab, gårdkone i 
Søby.

Børn af første ægteskab:
Sophie 20 år Anders 10 år
Rasmus 18 år Peder 8 år
Grethe 16 år Anne 3 år
Mette 12 år

Lars Hansen, 34 år, gift, tjener.

Ved fæste overtog Rasmus Andersen 
Møller, født i Søby (barn nr. 3) gård 31-1- 
1788 efter faderen, Anders Rasmussen, 
død. (Men fæstede 3-6-1794 gård i Stjoul 
efter Hans Andersen, død, og der fulgte 
konen med).

Barn nr. 6: Ved fæste overtog Anders 
Andersen, født i Søby, gård dér 30-12- 
1807 efter moderen, Anders Rasmussen 
Møllers enke.

Er man ved en efterforskning kommet 
til en ane: kvinden Anne Marie Peders
datter, døbt 22-1-1736 i Bierreby, kan man 
i Bjerreby sogns hustrubog side 162 finde 
manden Anders Rasmussen i familiebog
en, og man har uden arbejde alle de foran
stående oplysninger.

Det er nok de fleste, der bruger familie
bøgerne til at sammensætte stamtavler af. 
Men det store, systematiserede materiale 
kunne også benyttes af videnskaben.
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Dr. phil. Poul Thestrup skrev i 1976 en 
19 sider stor artikel: »Husstandsstruktur 
på øen Tåsinge 1678 - Et eksempel på 
anvendelse af familierekonstitutionsmeto- 
den til kontrol ved udnyttelse af et mand
tal. «

Bl.a.: »Kirkebøgerne er ikke udnyttet i 
den originale version, men i form af fami
liebøger for Bregninge og Landet 1646-1733 
og for Bjerreby 1662-1813. Stikprøver har 
vist, at disse familiebøger, hvori familierne 
er rekonstitueret, er af høj kvalitet, og de er 
derfor anvendt i stedet for de originale kirke
bøger, hvilket har betydet en væsentlig 
arbejdsbesparelse« med fodnoten: »Fami
liebøgerne er udarbejdet af faglærer A. 
Lolk, uden hvis grundlæggende og grundige 
arbejde denne artikel om Tåsinge forment
lig ikke var blevet skrevet. Kopier af fami
liebøgerne er til rådighed på Landsarkivet 
for Fyn s læsesal«.

Det store spørgsmål har været identifice
ringen af personerne. I samme by på samme 
tid forekom måske flere, der hed Hans 
Hansen, og et par af dem med samme til
navn. Usikkerheden lå og ligger stadig også 
i den store forskel, der er på, hvad præsten 
skrev i den ene kirkebog, og degnen skrev i 
den anden. Når den ene skrev A nders Han
sen, kunne den anden skrive Anders Mad
sen, som er den 1. kones faders efternavn, 
og som gik videre til Anders Hansens 4. 
kones 2. mand: Rasmus Michelsen (her 
henvises til Bjerreby sogn 1662-1813: Til
navne, opståen og vandring).

Andet eksempel: Morten Rasmussen i 
Søby gik i 1740’erne under navnet Morten 
Jensen efter konens 1. mand eller Morten 
Espesen fra faderen Rasmus Hansen Espe
sen.

Efter afslutningen af familiebøgerne 
fulgte gårdbøgerne.

Tåsinges gårdbøger for 1660-1813 blev 
skrevet i 1978 på grundlag af skattemand
tal, matrikel, jordebøger fra Rigsarkivet 
og Landsarkivet, efterfulgt i 1979 af tre 
gårdbøger for tiden 1610-1660 og et per
sonregister for 1610-1660, ialt ca. 1.600 
sider.

For at illustrere indholdet i en gårdbog, 
tages fra Bjerreby sogns gårdbog 1660- 
1813, side 167-168 samt side 313 noget af 
det, der er anført under den gård, som 
Anders Rasmussen Møller i Søby var 
fæster af.

1733 døde Christen (Hansen) Møller i 
Søby, 45 år

1733 fæste: Rasmus Andersen fra Stram- 
melse gård i Søby efter Christen 
Hansen, død.

1733 gift: Rasmus Andersen med forriges 
enke.

1739 jordebog: nr. 2, Rasmus (Andersen) 
Møller, hartkorn 7-6-3-12/3, 1 t. rug, 
5 t. 2 2/3 skp. byg, 1 t. 6 2/3 skp. havre, 
1 lam, 12f gås, 3 V2 høns, 34 æg, 
svarer hovningspenge 20 Rdlr. og 
sine gærder samt kører 2 favne bræn
de til Slottet.

1762 jordebog: nr. 2, Rasmus (Andersen) 
Møller, hartkorn 7-6-3-12/3,11. rug, 
51. 2 2/3 skp. byg, 11. 6 2/3 skp. havre, 
1 lam, 12/3 gås, 3 V2 høns, 34 æg. 
Hovningpenge 20 Rdlr.

1762 fæste: Anders Rasmussen (Møller) 
(søn), gård i Søby, fæstebrev 1768 

1765 gift: Anders Rasmussen.
1769 jordebog: Rasmus (Andersen) Møl

ler (faderen, forrige fæster) nr. 2 
(hartkorn er ikke anført) 11. rug, 51. 
22/3 skp. byg, 1 t. 62/3 skp. havre, 1 
lam, 12/3 gås, 3 V2 høns, 34 æg, hov
ningspenge 20 Rdlr.

1769-70 jordebog: Rasmus Møller (se 
ovenfor) hartkorn 7-6-3-12/3. Årlig 
afgift 48 Rdlr.
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1775 døde Rasmus Andersen Møller, gmd. 
i Søby, 69 år.

1778 jordebog: Rasmus (Andersen) Møl
ler: Gård nr. 2 (gi. nr.) afgav til Chri
stopher (Hansen) Rask (gi. nr. 19) i 
Gesinge hartkorn 3-7-0-1 7/39 og til 
gård nr. 1 i Søby resten 3-4-2-32/39. 
Rasmus Møller fik istedet 
rest af gi. nr. 3, hartkorn 1-7-1-116/39 
og af gi. nr. 4, hartkorn 4-0-1-0 
hermed ny gård
nr. 2: hartkorn 5-7-2-116/39

1787 døde Anders Rasmussen Møller, 50 
oar.

1788 fæste: Rasmus Andersen Møller gård 
i Søby efter faderen Anders Ras
mussen, død.

1790-91 jordebog: nr. 2 Rasmus (Ander
sen) Møller, hartkorn 5-7-2-116/39 
årlig udgift 38 Rdlr. 4 Mark 75/6 Sk.

1794 giftede: Rasmus Andersen Møller sig 
med Hans Andersens enke i Stjoul.

1794 flyttede Rasmus Andersen til Stjoul 
og fæstede gården der.

1794 fortsatte Anders Rasmussen Møllers 
enke driften af gården.

1797-98 jordebog: nr. 2, Anders Møllers 
enke, hartkorn 5-7-2-116/39, årlig af
gift 38 Rdlr. 4 Mark, 75/6 Sk.

1800 jordebog: nr. 2, Anders Møllers 
enke, hartkorn 5-7-2-116/39, årlig af
gift 38 Rdlr. 4 Mark, 75/6 Sk.

1799 gift: Anders Andersen Møller, søn af 
ovennævnte.

1807 fæste: Anders Andersen, gård i Søby 
efter moderen, Anders (Rasmussen) 
Møllers enke.

Den tredie serie af Tåsinge-litteratur er 
tingbøgerne.

Kong Christian IV’s søn, Valdemar 
Christian, fik ved åbent brev af 20. april 

1641 bevilling til at lægge et birketing på 
Tåsinge (»Tåsinges historie i breve 1536- 
1643«, side 87).

Af de eksisterende tingbøger er ting
bogen 1658-1662 den ældste; men det 
fremgår af denne under den 30. januar 
1662, hvor daværende skriver og ridefoged 
på Valdemars Slot, Peder Ibsen, beklager 
sig over, at den forrige forvalter, Nicolaj 
Bennich, ved bortrejsen har medtaget bl.a. 
5 tingbøger, som vedrører Tåsinge, at der 
har været i hvert fald 4 tingbøger før 1658. 
Dersom hver tingbog dækker 4 år, som 
den første af de foreliggende, skal vi 16 år 
tilbage, d.v.s. til ca. 1642, stemmende med 
den i 1641 givne bevilling til at lægge et 
birketing på Tåsinge.

Den dag, Tåsinge lokalhistoriske Arkiv 
blev indviet, lovede jeg at transskribere 
tingbøgerne indtil 1813, når arkivet ville 
stille kopier af de originale tingbøger til 
rådighed for mig på min bopæl, og at 
arkivet måtte tage kopi af arbejdet.

I 1980 begyndte jeg med den første, 
omfattende tiden 28. januar 1658 til 20. 
november 1662. Om den er der det særlige 
at sige, at den ikke er ført fra 7. oktober 
1658 til 12. januar 1660. Vi må gå ud fra, at 
der ingen møder har været i P/4 år på 
grund af krigen (og pesten), som ikke er 
skildret, sådan som følgerne er. Beklage
ligt nok mangler tingbøgerne for tiden fra 
1680-1686 og fra 1768-1792.

Der findes ikke registre til de originale 
tingbøger, men til hver bog har jeg skrevet 
et person- og sagsregister.

Alle omtalte personer, hvad enten de er 
tøsinger eller ej, er medtaget og med hen
visning til gårdbog samt til familiebog 
hver tingdag, de forefindes i tingbøgerne.

Foruden personstoffet er indsat emner 
som for eksempel
arrest degnekorn
kirkegang olden
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skudsmål 
auktion 
ligsyn 
tidsbestemmelse 
brøstfældighed 
majtræ 
vej

vejr 
drukkenskab 
rømning 
vin 
fæste forbrudt 
skarpretter 
vold

til brug for den, der interesserer sig for 
noget specielt, altså især for historikere.

Eftersom den under eksempel på fami
lie- og gårdbog omtalte gårdmand først vil 
optræde efter 1744, hvortil jeg er nået, vil 
jeg i stedet tage en episode fra 1724, nem
lig den store tyverisag.

Banden bestod af Niels Christensen, en 
landsoldat i Brudager, Niels Rasmussen 
Kimer, landsoldat i Lundby, og Morten 
Pedersdatter, blinde Jørgen Mortensens 
kone i Nyby.

Birgitte Nielsdatter Kimers fra Lundby, 
der er gift med Rasmus Laursen Kimer og 
moder til Niels Rasmussen Kimer og der
for dækkede over sønnen, blev sat i fængsel 
på Valdemars Slot, hvorfra hun om natten 
brød ud og blev befundet død, liggende på 
strandkanten ved Slottet. Om hende hed
der det bl.a. i efterfølgende dom, at hun 
havde fortjent at straffes med galgen, men 
siden hun for slig straf at undvige, har 
gjort det, som er værre, og ombragt sig 
selv, så kender vi for ret, at hendes døde 
legeme bør henføres og på retterstedet 
eller galgebakken nedgraves. Så bør og 
hendes hovedlod at være forbrudt, og 
processens omkostninger af hendes efter
ladte midler til citanterne betales med 30 
Rdlr.

De øvriges bedrifter er udførligt 
beskrevet i tingbogen fra 29.6.1724 til 
17.8.1724. De arbejdede sammen to ad 
gangen. Den ene holdt vagt, mens den 
anden gik ind på en fremmed grund eller i 
et fremmed hus og der tog lærred (som 
ofte lå på bleg), garn, særker, trøjer, for

klæder, tørklæder, skjorter, strømper, 
vadmel, dynevår, kål og ærter, røget flæsk, 
reb, økse, slibesten, jernstang, sølvske, 
oste, penge og en kvie i Tved.

Det stjålne delte de imellem sig, og 
noget solgte de på Svendborg marked. 
Landsoldaten Niels Christensen bragte en 
del hjem til konen i Brudager, og noget 
kom til kromanden dér.

Landsoldat NIELS CHRISTENSEN 
fra Brudager

Denne fængslede flygtede ikke og fik sin 
dom den 3. august 1724 af dommeren 
sammen med 8 meddomsmænd. Slutnin
gen lyder således:

»Thi finder vi ikke forsvarlig sådan 
denne sags beskaffenhed at moderere Niels 
Christensens straf endskønt det han har 
stjålet hver gang, undtagen 2 gange, ikkun 
er af liden betydning, i henseende det er sket 
så tit og ofte, men kender kun for ret, at 
Niels Christensen for sådan sin efter egen 
bekendelse begangne misgerning andre til 
eksempel og sig selv til vel fortjent straf bør 
at lide efter lovens 6. bogs 17. kapitel, 39. 
artikel, nemlig at betale igæld og tvigæld og 
have sin hovedlod forbrudt samt at erstatte 
processens omkostning skadesløs, og der 
foruden efter forordningen af 4. marts 1690 
at straffes med galgen, såsom han har ind
brudt, og deraf sluttelig, han lige så vel gik 
på mord som tyveri«.

Af tingbogen den 7.12.1724 fremgår 
det, at tyverisagen har været for landsret
ten den 7. september 1724. Dens dom må 
vel have været mildere for ham, thi en 
anden af banden, Maren Pedersdatter, får 
sin straf modereret under henvisning til 
dommen over Niels Christensen, som vel 
undgår at blive hængt.
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Landsoldat NIELS RASMUSSEN 
KIMER fra Lundby 

Også han blev fængslet, men brød ud 
sammen med Maren Pedersdatter.

Den 17. august 1724 faldt dommen, 
hvorefter Niels Rasmussen Kimer for sit 
begangne tyveri og udbrydelse af arresten 
bør at lide efter lovens 6. bogs 17. kapitel, 
39. artikel, nemlig at betale igæld og tvi- 
gæld med penge 120 Rdlr., og have sin 
hovedlod forbrudt samt at erstatte pro
cessens bekostning 20 Rdlr., og der for
uden efter forordningen af 4. marts 1690 
at straffes med galgen.

Efter kirkebogen blev den bortløbne 
tyvs uægte datter døbt den 3. december 
1724 i Landet kirke, og vi hører ikke mere 
om ham.

MAREN PEDERSDATTER i Nyby 
blinde Jørgen Mortensens kone 

Hun brød ud af fængslet og fik den 17. 
august 1724 en tilsvarende dom. Man fik 
senere fat på hende. Den 7. december 1724 
måtte dommeren med 8 meddomsmænd 
omgøre dommen således som det i den 
sidste del lyder:

»Vi har ej kunnet følge Petter Andrea
sens (ridefogedens) hårde irettesættelse, ej 
heller Maren Pedersdatters efter Anders 
Skyttes påstand frifundet, men i henseende 
til den vel lovlige landstings dom, som over 
Niels Christensen (Brudager), der i dette 
tyveri har været interesseret, er afsagt på 
Fynboe Landsting den 7. september næst- 
leden, såvidt modereret hendes straf, at hun 
for hendes forseelse for sig selv til velfortjent 
straf, og andre ligesindede til afsky efter 
lovens pagina 985 den 36. artikel (D.L. 
6-17-36) stryges til kagen og tyvebrændes 
på hendes pande samt at betale denne sags 
bekostning af hendes middel og formue, 
hvor findes kan med 30 Rdlr., hvilken straf 
hun bør at udstå straks efter denne doms 

forkyndelse, og når hun hendes straf af 
skarpretteren har udstået, da at rømme 
landet, og nyder skarpretteren for at bræn
demærke 4 Rdlr., for kagstrygning 5 Rdlr. 
og for at vise af landet 4 Rdlr. til bekræftelse 
under vores hænder«.

Efter denne prøve på tingstof er der kun 
at meddele, at arbejdet med transskribe
ring af tingbøgerne og udfærdigelse af ting
bogsregistrene er skredet frem til 1744, 
fyldende godt 6.000 sider pr. januar 1987.

Eftersom en fuldstændig oversigt over 
mine arbejder vil fylde 9 sider gives neden
for en kortfattet oversigt over færdigt 
arbejde vedr. Tåsinge før 1813.

BEFOLKNINGEN
Bjerreby sogn 1662-1813
Døbte kronologisk og alfabetisk
Døde 1662-1697 kronologisk og alfabetisk 

1698-1813 kronologisk og alfabetisk 
Viede kronologisk og alfabetisk 
Hustrubogen kronologisk og alfabetisk 

med kirkebogsnøgle
Familiebogen bind I, II, III: kernefami

lierne alfabetisk
Tilnavne - opståen og vandring 
Befolkningsstatistik
Faddere og forlovere

- som bipersoner bind I og II
- som hovedpersoner bind I og II

Bregninge og Landet sogne 1646-1733 
Kronologisk: begravede, trolovede og vi

ede samt skifte
Alfabetisk: begravede, trolovede og viede 

samt skifte
Døbte: kronologisk og alfabetisk med 

kirkebogsnøgle
Familiebog for Bregninge og Landet sog

ne: kernefamilierne alfabetisk, I ög II
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Faddere og forlovere som bi- og hoved
personer m.m.

Bregninge sogn 1773-1813
Døbte kronologisk og alfabetisk med kir

kebogsnøgle
Trolovede og viede kronologisk; endvi

dere alfabetisk efter hustru og mand
Begravede: kronologisk og alfabetisk
Bregninge sogns Familiebog (1733) 1773- 

1813: kernefamilierne alfabetisk
Faddere og forlovere

- som bipersoner
- som hovedpersoner

Landet sogn 1739-1811
Døbte kronologisk og alfabetisk med kir

kebogsnøgle
Konfirmerede
Viede: kronologisk; endvidere alfabetisk 

efter hustru og mand
Begravede: kronologisk og alfabetisk
Landet sogns Familiebog (1733) 1739- 

1811: kernefamilierne alfabetisk
Faddere og forlovere

- som bipersoner
- som hovedpersoner

GÅRDENE m.m.
Bjerreby sogns gårde 1660-1813
Landet sogns gårde 1660-1813
Bregninge sogns gårde 1660-1813
Bjerreby sogns gårde 1610-1660
Landet sogns gårde 1610-1660
Bregninge sogns gårde 1610-1660
Niels Juel og Tåsinge
Personregister (mænd) for Tåsinge 

1610-1660
Jordebøger 1537 og 1572 m.m. før år 1600 
Tåsinges historie i breve: 1298-1643 
Dødeligheden på Tåsinge 1646-1813

TÅSINGE BIRKS TINGBØGER 
(alle med register)

1: 1658-1662 7: 1691-1696
2: 1662-1667 8: 1696-1704

3: 1667-1670
4: 1671-1674
5: 1674-1680
6: 1686-1691

9: 1704-1717
10: 1717-1727
11: 1727-1744

Endvidere Status I fra 1977 og Status II 
fra 1983.

Alt er kopieret af Landsarkivet og ind
bundet i 88 bind, som findes på læsesalen.

Det må erkendes, at jeg har været ene 
om arbejdet og har måttet gøre det hele 
selv, lige fra anskaffelse af det blanke papir 
til og med indbindingen af det færdige 
produkt.

På den ene side har det været en fordel 
at kunne arbejde hjemme, uden ventetid 
og kontroverser, men på den anden side 
ville det have været rart med anden mands 
revision ved læsning, ved tolkning og efter 
maskinskrivning. Der er dog et gode ved 
indholdet, at en del af det er selvkontrolle
rende. Det giver en god sikkerhed, når en 
person findes både i familiebog, gårdbog 
og tingbog samt i skifte- og fæsteregister.

Endelig må jeg takke for stor imøde
kommenhed og godt samarbejde - vedr. 
det tilgrundliggende materiale - med 
Landsarkivet og her især dr. phil. The- 
strup og med Tåsinge lokalhistoriske Ar
kiv. Også en tak til Gunnar Kjær Morten
sen for det i sin tid lånte kildemateriale 
vedr. 1500- og 1600-tallet.

I Landet kirke holdtes den 7. juni 1765 
klokken 10 slet offentlig auktion over 
træhesten.
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Den afsluttende side af jordebogen 1665 (matriklen 1688). Den tids skrivere var hele 
kunstnere på deres felt, når man betænker at disse flotte sving er lavet med en simpel 
gåsefjer. Hvis det kniber med at tyde den gotiske skrift, er der hjælp at hente herunder.

Summarumm offr Forskrne 
Bierrebye Sogen ehr 

Hardt Koren Ve - xxx vill Td 1 skpp 1 fk 11 alb 
(538 tønder 1 skæppe 1 fjerdingkar 2 album)

Summarum Taassinge 
Land, med Voldemar Slots 

Hoffuedgaard, ehr 
Hardt Koren - lm - 1111e - XXI Td II skpp I alb 

(1421 tønder 2 skæpper 1 album) 
Tindernis affgifft ehr - 105 Td 2 skep.

Paa Taasinge land findis 
adelige Herrgaarder.......................................... 1

Bøndergaarder:
Heelle - Halffue - 1/4

138 - 45 - 13 Summa 163 3/4 grd
Husse................................................................ 79
Møller................................................................ 3

Anno 1665 dend 9. Februari ehr Tydeligen och 
Lhydeligen op Lest Matricken Paa taasing biercketing 

Saa vitt thaasing Land ved Kommer, Udi Sambtlig 
Bierchemends Paa Hør, Som daa var till vort Rets- 

møede, Otte Jørgensen tingschriff.
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Fra Søren Lolk’s billedsamling
Af Erik Hansen

Fotografering omkring århundredskiftet 
var ikke den samme lette mekaniske sag 
som det er i dag, hvor alt går mere eller 
mindre automatisk og udstyret både fyl
der og vejer mindre.

Men nutiden kan have meget at lære af 
Søren Lolk’s fotokunst, ikke alene i den 
dokumentariske værdi, men særlig i motiv
valg og belysninger. For ham blev foto
grafiapparatet et uvurderligt redskab til at 
fastholde hans egen samtid i billeder. 
Hvad han så igennem kameralinsen og fik 
fæstnet på negativet, kan nu hans eftertid 
glæde sig over.

I en »Tåsinge Årbog« skal der derfor 
heller ikke savnes et udvalg af hans bille
der. Det er af stor betydning for arkivet, at 
familien har deponeret negativsamlingen 
dér, og det er vort håb, at vi kan forvalte 
denne tillid på bedste måde.

Det første billede i denne samling, 
»Portræt af Søren Lolk«, fandtes iblandt 
negativer som var klæbet sammen, og der
for hidtil ukendt. Men ved venlig og god 
ekspert-hjælp af Jesper Johnsen, Køben
havn, blev det reddet i god stand.

Skulle der således dukke andre ukendte 
billeder af Søren Lolk’s frem, må det være 
en oplagt idé at vise dem her i årbogen.

Alt i alt findes der i arkivet ca. 700 af 
Søren Lolk’s forskellige billeder, enten på 
papir, dias eller negativ. Kendte som 
ukendte og i varierende tilstand, hvilket 
også vil ses i det her viste udvalg, men de 
mange år går ikke sporløst hen over et så 
følsomt og skørt materiale.

Teksterne til billederne er Søren Lolk’s 
egne, hentet fra negativer og register, men 
for præcisionens skyld er der tilføjet nu
tidige oplysninger i parantes.
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1. Portræt af Søren Lolk.
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2. Fader læser avis i havestuen. (Søren Lolk’s far, Niels Sørensen, »Vejlegården«).
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3. Ivar Bendtsens hus i Troense (nuv. Badstuen 4).

4. Pouls Gard, Ny Gesinge. (Poul Larsen S tenner, »Stennergården«, Vejlen 1. Den gamle 
gård brændte sommeren 1946).
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5. Damrydnmg, Lundby.

6. »Kragehuset, Strammeise (nuv. Strammelse Gade 26).
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7. Heste i Stejlemarken. (»Vejlegården«, Søren Lolks Vej 26).

8. Vornces Skov (ved nuv. Vornces Skovvej 22).
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9. Bygmester Hansens farniUe, Troense (nuv. Krogvej 6, Troense).
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10. Rasmus Skov og hesten, Vornces {nuv. Vornces Skovvej 24).
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11. Kristoffer Lolk, Stjoul.
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12. Bjerreby S medie.
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13. Høgstrøm i Vemmenæs skole (ar 1900-1909).
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14. Børn kører med kalv.
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15. J ordemoderbolig) Landet (nuv. Tinghav ev ej 2, Landet).

16. Anders Vævers, Vornees (nuv. Flyvervej 2).
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En urnegrav i Lundby på Tåsinge
Af Jørgen Skaarup

Arkæologiske feltundersøgelser kan i vin
terhalvåret ofte være en særdeles kølig 
affære. Heldigvis har de fleste graveværter 
forståelse for dette, og mangen taknem
melig udgraver har i tidens løb fået tøet 
næse og tæer op over gæstfri gårdejeres 
kaffeborde. De derved opnåede personlige 
kontakter har i adskillige tilfælde på læn
gere sigt vist sig at være værdifulde, ikke 
bare for arkæologens helbred, men også 
for hans arbejde, hvilket nedenstående 
beretning kan være et eksempel på.

I februar 1974 var Langelands Museum i 
gang med at undersøge en stor senneoli- 
tisk hellekiste, der var fremkommet under 
markarbejde på gårdejer Hans Simonsens 
ejendom »Højmøllegård« mellem lands
byerne Lundby og Bjerreby på Tåsinge.

Vejret var koldt med temperaturer om
kring frysepunktet, og udgravningsholdet 
tog derfor med tak mod en indbydelse til 
en kop eftermiddagskaffe på »Højmølle
gård«. Under kaffen kom samtalen meget 
naturligt til bl.a. at dreje sig om oldsager, 
og gårdejerens søster, pensioneret lærer
inde Anne Simonsen, kom da frem med en 
cigaræske indeholdende et par ornamen
terede potteskår. Disse var fremkommet 
ved gravearbejde i haven til Lundby gamle 
skole i slutningen af 1940’erne, men de 
nærmere fundomstændigheder huskede 
frk. Simonsen ikke længere. Derimod men
te hun at erindre, at endnu et par skår af 
samme kar skulle befinde sig i nu afdøde 
dræningsmester Karl Kroghs hjem i Lund
by.

tf-O’

f tf ?

••

Fzg. 1.
Rekonstruktionstegning 
af germanertids lerkar 

fra Lundby-graven.
Fremstillet med 

anvendelse af samtlige 
bevarede skår.

Tegning: 
Jens Bech. 1:2.
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Dette viste sig at holde stik, og de nu 
ialt fire skår lod sig ovenikøbet sætte 
sammen til en stor flage af et oprindelig ca. 
20 cm højt, rigt udsmykket lerkar.

Interessen var nu i høj grad vakt, for 
lerkar med denne særprægede form for 
udsmykning har hidtil været overordent
lig sjældne i danske fund. Friske brudfla
ger på skårflagen gav håb om, at der måtte 
kunne findes yderligere skår af karret, og 
der indledtes derfor på stedet et sam
arbejde med en anden af deltagerne i kaffe
bordet, amatørarkæolog Arne Hansen, 
Vemmenæs, om efterforskning af disse. 
Takket være Arne Hansens gode lokal
kendskab lykkedes det i de følgende år 
ikke blot at opspore og genforene resten af 
de bevarede skår af karret, men også at 
sammenstykke dets noget brogede fund
historie, der her skal refereres ganske kort:

Omkring 1947 skulle der lægges kloak
rør ned i haven til Lundby skole. Denne 
ligger omtrent midt i den gamle landsby 
på en leret moræneflade, der falder let 
mod bredden af Lunkebugten 1 km mod 
øst. Nogle få meter fra skolebygningen 
fremkom vort lerkar, der iflg. en af fin
derne, pensionist Karl Lindbjerg, Lundby, 
stod helt uskadt i en ca. V2 m dyb nedgrav
ning i jorden og var dækket af »et lerlåg«, 
som havde beskyttet dets indhold. Denne 
tilstand skulle imidlertid ikke vare længe, 
for da finderne i deres iver efter at tage 
fundet nærmere i øjesyn prøvede at vippe 
karret op med en spade, knustes det, og 
skårene og karrets desværre ikke nærmere 
beskrevne indhold spredtes i nedgravnin
gen.

Hermed kunne historien, som det des
værre så ofte har været tilfældet, meget vel 
være endt, men heldigvis besluttede fin
derne at samle de største af skårene sam
men, og disse blev efter fyraften delt lige

ligt mellem arbejdsmændene der havde 
fundet karret og skolen to lærere. Nogle af 
skårene er siden blevet overdraget til fin
dernes børn og er ved disses flytning fra 
hjemmet kommet bort fra øen. Samtlige 
bevarede skår skulle dog nu være opspo
ret, og ved sammensætning har de vist sig 
at omfatte et tilstrækkeligt stort parti af 
karret til, at dettes udseende kan rekon
strueres med fuld sikkerhed (fig. 2).

Der er tale om et ca. 20 cm højt, 
tykvægget kar med konisk overdel, der 
efter al sandsynlighed har været afsluttet i 
et ret snævert mundingsparti med let 
udbøjet randlæbe. Det jævnt rundede bug
knæk ligger dybt, ca. 7 cm over bunden, 
der har været lille og flad. Bugdiameteren 
har været på omkring 20 cm.

Karrets underdel er uornamenteret, 
men fra bugknækket og opefter er over
fladen helt dækket af stempel- og streg
ornamentik. Ned over bugknækket er 
med mellemrum indridset bundter af skrå, 
hængende vinkellinier, der udgår fra fire 
tætstillede, vandret omløbende linier ca. 2 
cm over bugknækket. Under disse linier 
findes i mellemrummene mellem vinkel
linier to uregelmæssige, vandret anbragte 
rækker af små rhombiske stempelindtryk 
med kvadreret bund. Over de fire linier 
findes et 1,5 cm højt bælte udfyldt af to 
vandrette rækker af små modstillede tre
kantstempelindtryk, der ligeledes har kva
dreret bund. Herover igen et bælte med 
fire vandrette linier, 1 cm højt. Over dette 
parti følger et 2,5 cm højt metopeinddelt 
bælte bestående af skiftevis fire lodretstil
lede streger og bredere zoner udfyldt med 
mere eller mindre uregelmæssigt anbragte 
trekantstempelindtryk. Herover findes at
ter et 1 cm højt bælte med fire vandrette 
linier og endelig over detter rester af en 
ligeledes vandret grupperet ornamentik 
bestående af indstemplede trekanter. 
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Randpartiet mangler, men kan som nævnt 
rekonstrueres ud fra fund af lignende kar.

Karret er lavet af ret fint magret gods og 
har en vægtykkelse på 3/4 cm. Overfladen 
er ru og noget forvitret med farver, der 
veksler fra gråsort til rødgul. Sidstnævnte 
farvetone vidner sammen med forvitrings
sporene om, at karret efter brændingen 
har været udsat for en stærk varmepåvirk
ning. Dette synes, sammenholdt med 
fundomstændighederne og tilstedeværel
sen af svage indvendige sodspor, bedst at 
kunne forklares ud fra en anvendelse af 
karret som urne, hvori de endnu hede 
rester fra ligbålet er blevet hældt. Muligvis 
har ligbranden også, i lighed med hvad der 
kendes fra andre tilsvarende gravfund, 
indeholdt stumper af den dødes gravgods. 
Svaret på dette og en række andre detail
spørgsmål vedrørende begravelsen vil 
imidlertid først kunne gives den dag, det 
bliver muligt at foretage en genudgrav
ning af fundstedet, der nu er dækket af en 
gammel græsplæne. En sådan undersø
gelse vil også være nødvendig for at kon
statere, om der er tale om en enkelt begra
velse, eller om urnegraven indgår i en 
større gravplads.

Lundby-karret lader sig udfra formen 
og ikke mindst den særprægede ornamen
tik uden vanskelighed henføre til en lille 
gruppe af stempelornamenterede lerkar, 
der kan dateres til yngre germansk jern
alder, d.v.s tiden mellem ca. 575 og 800 
efter Kristi. I modsætning til alle andre 
afsnit af vor oldtid har denne periode givet 
mærkværdigt få fund over næsten hele 
landet, - kun Bornholm har nogenlunde 
været i stand til at holde skansen og kan 
mønstre et helt pænt antal fund. I det 
fynske område har fundmængden endog 
været ekstraordinær lille, idet der af fund
steder fra den ca. 200 år lange periode, som 
omfattes af betegnelsen yngre germansk

Fig. 2. Udbredelseskort over forekomster af 
stempelornamenteret yngre germanertids ke
ramik i Danmark.

jernalder, hidtil kun har kunne opregnes 
fem. Urnegraven fra Lundby udgør så
ledes en særdeles velkommen tilvækst.

Parallelmaterialet til Lundby-karret er, 
som nævnt, beskedent. Ialt kendes spredt 
over hele Danmark 14 lokaliteter med 
fund af lignende stempelornamenterede 
lerkar (fig. 3). Kun fire af disse fundsteder 
har givet mere end et kar. Det drejer sig 
om gravpladsen på Lindholm Høje og 
bopladserne på Bejsebakken og Aggers
borg - alle i Nordjylland - samt grav
pladsen ved Bækkegård på Bornholm. 
Bortset fra fundene fra Bejsebakken, Tra- 
bjerg og Aggersborg og et mere usikkert 
fund fra Slots Bjergby ved Slagelse stam
mer alle de øvrige lerkar fra brandgrave, 
hvor de enten som i Lundby har været 
anvendt som urner, eller hvor de sammen 
med rester af gravgodset har ligget i skår
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imellem aske og brændte ben fra ligbålet. 
De sjældent forekommende skelet grave 
fra perioden har hidtil ikke givet fund af 
denne lerkartype.

Ligesom karrene med undtagelse af 
enkelte, muligvis lidt yngre, skålformede 
eksemplarer fra Lindholm Høje og Ag
gersborg alle synes at være af samme 
hovedtype, d.v.s. bredbugede vaseformede 
kar med høje koniske halspartier, udviser 
deres ornamentik kun ret beskeden varia
tion, idet der dog både forekommer kar 
med helt fladedækkende udsmykning og 
kar med ornamentikken begrænset til 
nogle knopper og lidt vinkelornamentik 
på bugen samt en enkelt række stempel
indtryk på halsen.

Ornamentikken er så godt som altid 
grupperet i vandrette bælter, der adskilles 
af indridsede linier eller vinkelbånd. På de 
bornholmske kar findes som et særkende 
for dette område tillige 3x3 små knopper 
i et bælte omkring bugen. De anvendte 
stempelornamenter har næsten altid geo
metriske former. Hyppigt er stempelmær
kernes bund - således som det også er 
tilfældet på Lundby-karret - kvadreret 
eller skraveret. Følgende stempelformer 
kan udskilles: Rhomber, trekanter, fir
kanter og cirkler samt kors og S-formede 
mærker, - sidstnævnte med tværstribet 
bund. Er formforrådet således begrænset, 
synes der til gengæld at have været vist 
stor opfindsomhed og omhu ved udform
ningen af stemplernes detaljer. Således 
kan såvel rhombe- som fir- og trekant
stemplerne være sammensat af talrige små 
geometriske figurer, der ved indstemp- 
lingen har efterladt ophøjede partier af 
form som kors, kryds eller rhomber i 
stempelaftrykket. Cirkelindtrykkene kan 
på lignende vis optræde med et ophøjet 
midterkors eller være udformet som kon
centriske ringe, rosetter m.v.

Inspirationen til lerkarrenes lidt stive 
stempelornamentik kommer utvivlsom i 
første række fra tidens metalarbejder, der 
er stærkt præget af indstemplede geome
triske ornamenter. Denne stil synes at 
have rødder helt tilbage til Nordens yngre 
romertid, hvor den er blevet til under ind
flydelse af karvsnit- og stempeldekorerede 
senromerske arbejder. Endnu længere til
bage i ældre romertid kan man på nord
jyske lerkar træffe indstemplede ornamen
ter i helt den samme udformning som på 
visse af de op mod 500 år yngre kar fra 
germansk jernalder.

Stempelornamentikkens traditioner 
bagud er altså lange og sejlivede på nordisk 
grund, og traditionen dør da heller ikke ud 
med yngre germanertids ophør, men fort
sætter anvendt på lerkar og i mere be
skeden udstrækning på metalgenstande 
gennem hele vikingetiden og langt op i 
middelalderen.

Går vi udenfor Danmarks grænser, fin
der vi skår af kar med udsmykning sva
rende til Lundby-karret i Sydnorge, i 
omegnen af Göteborg og i det østlige 
Skåne. Disse områder har igennem hele 
oldtiden haft nær tilknytning til det nu
værende Danmark, så dette er der intet 
mærkeligt i. Heller ikke tilstedeværelsen i 
en række midt- og nordvesteuropæiske 
fund fra omkring år 600 af lerkar med 
lignende stempelornamenter kan undre. 
Netop i dette tidsafsnit har der kunnet 
påvises særdeles intensive handelsforbin
delser mellem disse områder og Danmark, 
og det synes derfor meget vel tænkeligt, at 
årsagen til vore hjemlige pottemageres 
genopblussede interesse for stempelorna
mentik ikke alene ligger i beundring for 
den lokale smeds kunsthåndværksmæssige 
præstationer, men også forklares ud fra 
modtagelsen af friske impulser fra disse 
fremmede egne.
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»Dinesgaarden«’s historie
Fortalt af Rasmus Hansen

I fortegnelsen over jordegodset på Tåsinge 
i 1662 er oplyst, at gården da ejedes af en 
Hans Cornellisen. Kort tid efter ser det 
ud til, at den sammen med flere andre 
gårde er overdraget til Christian IV og 
Kirstine Munks datter »frk.« Hedevig, 
som hun almindeligvis kaldtes, selv om 
hun havde været gift med Ebbe Ulfeldt. 
Hun havde arvet Valdemars Slot efter sin 
mor. På grund af sine økonomiske vanske
ligheder overdrog hun imidlertid proforma 
sit jordegods på øen til sin svoger Corfitz 
Ulfeldt. Ved dennes domfældelse i 1663 
blev alt godset dog konfiskeret af kronen.

Med kronskøde af 1665 blev alle Lund

bys gårde overdraget til proviant- og 
materialforvalter i Nyborg, Poul Cornel
lisen. Hvorledes ejerforholdet har været 
for denne gård i de nærmest følgende år, er 
det ikke muligt at se af kilderne, idet nogle 
af Lundbys gårde senere kom tilbage til 
kronen, medens andre fortsat ejedes af 
Poul Cornellisen.

Kronens gårde blev udlagt som pant til 
en Detlef Ruhmohr, som i 1671 gav dem 
tilbage til kronen. Disse gårde fik Niels 
Juel skøde på i 1678.

Af de øvrige gårde, som stadig ejedes af 
Poul Cornellisen, blev nogle i 1681 solgt 
til Niels Juel, medens de øvrige gik tilbage 
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til kronen. Disse sidste overgik dog ved 
mageskifte i 1683 også til Niels Juel. Da 
matriklen i 1688 blev udarbejdet, var Niels 
Juel således blevet ejer af alle Lundbys 
gårde. Disse var derefter i Juel-slægtens 
eje indtil de blev købt til selveje.

I matriklen 1688 opgives gårdens hart
korn til 4-2-1-1, og den var da Lundbys 
mindste gård regnet efter hartkorn.

I matr. 1844 opgives hartkornet regnet 
efter den gamle matr. til 5-l-2-23/36 og 
efter den ny til 5-5-3-1. Arealet var ca. 45 
tdr. land.

Ved overgangen til selveje i 1910 opgi
ves hartkornet til 5-5-3-2 V2 og arealet til 
46 tdr. land. 11948 er opgivet 49 tdr. land, 
denne stigning i tdr. land skyldes at mosen 
vest for gården er tilkøbt. Gården har i 
ældre tid ligget i Lundby - af nogle opgi
vet som nabo til præstegården, - men 
mere sandsynligt hvor nu Henry Nielsens 
ejendom ligger, da den har matr. nr. 3 b 
(nuv. Elvira Madigans Vej 7). Gården er 
vist flyttet ud omkring 1790, på »Lundby 
mark«, da betegnelsen Landet endnu ikke 
var almindelig. Betegnelsen »Lundby 
mark« har endnu kunnet findes påmalet 
gi. hjemmevævede sække og hestedække
ner.

11664 var gården fæstet af Peder Peder
sen Drost, som var født ca. 1624 og døde i 
1704, 80 år gammel. Han blev i 1664 gift 
med A nne Hansdatter af Lundby. På dette 
tidspunkt har han altså været ca. 40 år. 
Muligvis har han været gift tidligere, men 
dette fremgår ikke af kirkebogen, som 
netop i årene efter 1660, på grund af de 
urolige tilstande under svenskekrigene, er 
meget ufuldstændigt ført.

I dette ægteskab nævnes dåb af seks 
børn. Datteren Birthe Pedersdatter, døbt 
11.12.1670, blev 1.12.1695 gift med Dines 
Jensen, som var født ca. 1670 og døde i 
1728 i en alder af 58 år.

De fik fæstet på hendes fødegård. Hun 
døde også i 1728.

I deres ægteskab nævnes dåb af fire 
børn, hvoraf dog to sønner døde som små, 
medens en tredie søn døde omtrent sam
tidig med forældrene.

Datteren Anne var ved forældrenes død 
knap 18 år gammel.

Den efterfølgende fæster hed Rasmus 
Andersen, som også fik navnet Dinesen. 
Det er muligt, at han blev gift med før
nævnte datter Anne, men desværre har 
kirkebogen netop i 1728 et par vielser, 
hvor notaterne er så udviskede, at de ikke 
kan tydes. Måske kan kirkebogen for det 
følgende tidsrum give oplysning, nemlig 
ved et notat om begravelse, men af denne 
kirkebog har jeg endnu ikke kopi.

Rasmus Andersen Dinesen fik i 1729 
døbt en søn Anders, og i kirkebogen er da 
noteret: »... i Dinesis Gaard i Lundby«. 
Der er således ingen tvivl om, at gårdens 
nuværende navn stammer fra førnævnte 
Dines Jensen.

Af de tidligere nævnte årsager har jeg 
ikke yderligere oplysninger om Rasmus 
Andersen Dinesen og hans kone og børn.

I 1786 blev gården fæstet af Hans Erik
sen Dinesen, som ifølge folketællingen af 
1787 var født ca. 1752. Han var gift med 
Bodil Rasmusdatter, som var født ca. 1762.

Hendes mor hed Maren Mortensdatter 
og var født ca. 1730. Hun kan således ikke 
være datter af Rasmus Andersen Dinesen, 
og det kan Hans Eriksen Dinesen heller 
ikke. Dette tyder på, at gården i 1786 var 
overgået til en anden slægt. Rasmus Dine
sen nævnes som fæster endnu i 1778, og 
det er derfor sandsynligt, at Hans Eriksen 
Dinesen har afløst ham. Herom vil fæste
protokollen sikkert kunne give oplysning.

Ifølge folketællingen 1801 havde Hans 
Eriksen Dinesen og Bodil Rasmusdatter 
følgende børn:
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Rasmus Hansen ..................født ca. 1783
Christen Hansen ..............  født ca. 1785
Maren Hansdatter ............. født ca. 1789
Anna Hansdatter ............. født ca. 1796
Sofie Hansdatter ..............  født ca. 1799

Den yngste datter Sofie Hansdatter blev 
22.6. 1817 i Landet, gift med Peder Ras
mussen, som også fik navnet Dinesen, 
(hun var da 19 år og han var 48 år). Han var 
født ca. 1770 og var vistnok i 1801 karl i 
nabogården, præstegården. Det ser ud til, 
at han har overtaget fæstet imellem 1815 
og 1822.

Ifølge folketællingen 1834 havde Peder 
Rasmussen Dinesen og Sofie Hansdatter 
følgende børn:

Hans Pedersen ............. født 28.4. 1818
Anders Pedersen .......... født 7.11. 1823
Maren Pedersdatter ...... født 15.6. 1831
Bodil Pedersdatter ....... født 15.6. 1831

Den ældste søn Hans Pedersen Dinesen 
fik i 1845 fæstet på sin fødegård. Han blev 
11.12. 1842 i Bjerreby kirke gift med 
Maren Eriksdatter fra Ny Bjerreby, født 
1812. Ved vielsen angives hendes stedfar 
at være gårdfæster Morten Hansen på 
matr. nr. 17 af Bjerreby. Hun blev døbt
15.2. 1812 i Bjerreby som datter af ugift 
Maren Eriksdatter, og faderen var Erik 
Hansen Rikke. Disse to blev imidlertid 
gift 7.6. 1818, og de overtog fæstet på 
hendes fødegård (efter hendes far, Erik 
Christensen Jensen).

Erik Hansen Rikke døde dog 1820 efter 
kun et par års ægteskab.

Hun blev derefter 29.10. 1820 gift med 
Hans Jacob Pedersen, som imidlertid døde
13.2. 1831. Hans enke giftede sig for 3. 
gang 1.12. 1833 med førnævnte Morten 
Hansen, som derved blev stedfar til Maren 
Eriksdatter i »Dinesgaard«.

Ifølge folketællingen 1845 havde hun en 

søster, Mette Eriksdatter, som var født 
19.11. 1818, og som havde en søn, Hans 
Hansen, født 27.10. 1842.

Mette Eriksdatter angives at være gift 
(25.9.1842 i Landet kirke med Hans Niel
sen (Pave) fra Bjernemark), men både hun 
og sønnen boede altså på »Dinesgaard«. 
(Hun døde 24.7. 1846). Hans Hansen 
boede endnu på gården i 1855 og anføres 
da som plejesøn. Han var med i krigen 
1864, hvor han aldrig kom hjem fra.

11870 nævnes på gården en adoptivsøn, 
Hans Jacob Rasmussen, født ca. 1860 i 
Lommelev på Falster (søn af Maren Eriks- 
datters halvsøster, Karen Hansen, som 
4.3. 1859 i Bjerreby kirke blev gift med 
Hans Rasmussen Høj. De fik en gård på 
Falster). Han var endnu på gården som 
tjenestekarl i 1880. På det tidspunkt var 
Hans Pedersen Dinesen død (23.10.1873). 
Der synes ikke at have været børn i hans 
ægteskab med Maren Eriksdatter (»Ma’ 
Dinse«). Hun havde i sine unge år været 
med til hoveri på Valdemars Slot.

»Ma’ Dinse« tog senere sin broderdat
ter, Maria Christine Hansen, til sig som sin 
plejedatter. Hun var født i Ny Bjerreby 
10.4. 1864, på matr. nr. 17 (nuv. Bjerreby- 
vej 129). Hun var datter af Peder Erik 
Hansen og Nielsine Larsen. Hun blev 
15.10.1886 gift med Hans Hansen (Skræ- 
der), som var født 17.12.1860 i Lundby på 
matr. nr. 10 (nuv. Lundbyvej 62). Han var 
søn af gårdfæster Hans Rasmussen (Skræ- 
der) og Maren Jørgensdatter Rask.

De første år var de gårdbestyrere hos 
»Ma’ Dinse«, men kunne ikke enes om 
overtagelse af fæste på gården, hvorfor de 
rejste til Skårup og købte et husmands
sted på Skårup Mark. »Dinesgaard« stod 
da tom, på nær aftægtslejligheden i den 
sydlige ende af stuehuset, - med andre ord 
en ødegård, som blev drevet fra Valde
mars Slot.
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Det var ikke let at få den fæstet ud; 
grunden var de store vildtflokke af dådyr 
og rådyr, samt at jorden var meget vandrig 
og udrænet.

Den 12. januar 1894 fæstede Hans Han
sen »Dinesgaard« for ialt 11.475 kr. 90 øre, 
samt at betale i årlig landgilde:

8 tdr. rug,
8 tdr. toradet byg,
8 tdr. havre

samt årlig i rede penge: 70 kr. og samtidig 
dermed svare aftægt til den foregående 
fæster (»Ma’ Dinse«). Så længe hun levede 
skulle der årligt svares:

I rede penge ........................... 100.- kr.
800 pund rug ........................... 50.- -
400 pund byg ........................... 30.- -
150 pund hvede ....................... 10.--

12 skp. kartofler .................... 10.- -
80 pund smør ........................ 70.- -
16 pund fedt .......................... 10.--
32 pund ost............................. 6.- -

8 lispund flæsk..................... 50.- -
1 gås ..................................... 6.- -
2 lam ..................................... 35.- -
2 pot mælk daglig om vinteren, ellers
3 pot daglig .......................... 77.- -

12 snese æg ............................. 10.- -
5 kander øl ugentlig ............. 30.- -
1 lispund hør........................ 10.- -
3 favne klovbrænde ............. 50.- -
2 læs risbrænde .................... 5.- -

Frugten af 2 træer i haven ...... 10.- -
Husleje, værelse og ret til bagning 30.- - 
samt 12 kjøreægter og befordring

for læge ................................. 15.- -
ialt tilsammen: 614.- kr.

Hvad var så årsagen til, at mine for
ældre kunne tænke sig at flytte tilbage? 
Vel i første omgang at »Ma’ Dinse« læng

tes meget efter min bror Peder, som hun 
var meget glad for og ikke ret godt kunne 
undvære selskabet af og at hun derfor var 
villig til at give et forskud på arven efter 
hende på 5.000.- kr., hvad hendes værge, 
H.P. Jensen, Lundby, stærkt bebrejdede 
hende, men hun svarede ganske bestemt: 
»Det må du lade mig passe, thi jeg har 
aldrig haft det bedre end da Hans og 
Marie var her, og det vil jeg have igen«, og 
derved blev det.

»Dinesgaard«’s stuehus er bygget 1854. 
Bygmesteren var Simon Pelle i Stabolt, 
bygmesteren i de tider var altid tømrer
mesteren, da han i kraft afbindingsværket 
var den der gav huset form, murermeste
ren skulle jo kun fylde ud mellem bin
dingsværket.

Udlængerne havde lidt meget under 
den tid, da gården var drevet fra Valde
mars Slot, og det stod hurtigt klart for far, 
at hvis der skulle være fremgang, måtte 
der nogle nye avlsbygninger til.

I foråret 1902 begyndte man at vælte de 
gamle længer, og inden efteråret var der 
rejst en ny trelænget gård formedelst ca. 
4.000.- kr., dertil kommer at godset gav 
far tømmeret til meget reduceret pris, som 
erstatning for den skade vildtet havde 
anrettet i markerne. Murstenene kom sej
lende til Dæmningen i Vornæs, henholds
vis fra Drejø Teglværk og fra Egernsund i 
Sønderjylland. Gårdmændene i Lundby 
hjalp til med at køre stenene. Da disse 
skulle betales, måtte far sælge nogle af de 
bedste malkekøer, hvad mor var meget 
ked over. Far traf hende en aften stående 
ude ved de ankomne sten, hvor hun var 
ved at viske tårerne bort.

Den 19. december 1910 købte mine 
forældre gården til fri ejendom fra Valde
mars Slot. Jeg husker endnu, da jeg som 
stor skoledreng så far komme hjem fra 
Valdemars Slot. Da han kom ind ad døren 
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og tog mor om halsen og de græd begge to 
af glæde over, at først nu var det vort eget. 
Købesummen var 24.300.- kr., hvoraf de 
6.100.- kr. skulle betales kontant, resten: 
18.000.- kr., forrentes med 4%, der skulle 
dog kun svares 2% så længe en af mine 
forældre levede. Gælden fra indfæstnin- 
gen og byggeriet 1902 var forlængst afvik
let, og den kontante købesum på godt 
6.000.- kr., kunne hæves på opsparings
kontoen. I 1914 blev der bygget ny svine- 
stald, så der kunne leveres ca. 120 slagteri
svin om året.

Marie og Hans Hansen, ca. 1925.

I juli 1917 blev min bror Peder gift med 
sin kusine Maren Højte, Lundby, og de 
købte mine bedsteforældres gård i Ny 
Bjerreby, samme gård som mor var kom
met fra, hvad hun var meget glad over; 
prisen for den var 65.000.- kr.

Da krigen var forbi satte far sig i forbin
delse med Hedeselskabet, og der blev ud
arbejdet planer for dræningen af »Dines- 
gaard«. I årene der gik til ind i 1923-24 blev 
hele gården drænet, hvad der gavnede 
kolossalt. Hvor der før blev avlet 9-10 
fold, har der aldrig siden været avlet under 
18-20 fold og mange gange 25-30 fold, og 
nu i 1974 rekord med 34 fold, for atter at 
dale 1975 og 1976. Det kostede ca. 225.-kr. 
pr. tdr. land at få drænet, men det blev 
hurtigt indtjent.

I 1923 blev min bror Johannes gift med 
Inger Nielsen, datter af murermester Hans 
Knudsen, Landet. De havde først et hus
mandssted i Lundby, men i 1926 købte de 
en gård i Bjernemark, for ca. 65.000.- kr., 
hvor Inger endnu bor.

Omkring 1920 blev der indlagt elektri
citet på gården, hvad der var en meget stor 
begivenhed. Indtil da havde vi tærsket ved 
at fire heste trak tærskeværket ved heste
omgang. Langhalmen der skulle bruges til 
nytækning eller vedligeholdelse, blev lavet 
på en halmrive eller ved plejlstærskning.

Den 27. september 1929 blev jeg gift 
med Ebba Jørgensen, Sdr. Longelse, født 
18.9. 1904.

Den 1. oktober 1929 overtog vi »Dines- 
gaard« for en pris af 85.000.- kr., som 
berigtigedes på den måde, at vi fik 30.000.- 
kr. i arveforskud. 20.000.- kr. havde vi selv 
sammensparet, resten: 35.000.- kr. blev 
lånt.

I 1945 var al gælden betalt, men i 1954 
byggede vi ny kostald, tværlængen i den 
3-længede gård blev revet ned og gårds
pladsen dermed åben ud mod vejen, hvor
ved stuehusets beliggenhed kom mere til 
sin ret. Nogle år i forvejen havde vi fået 
indlagt centralvarme, bygget kvist og lagt 
tegltag på stuehuset. Samtidig med byg
ningen af kostalden blev der lagt asbesttag 
på alle udlængerne.
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Ved overtagelse af »Dinesgaard« flyt
tede mine forældre ud i mine bedsteforæl
dres hus i Ny Bjerreby, hvor de boede 
sammen til 9. november 1938, hvor mor 
døde; far levede indtil foråret 1941.

Ved deres bortgang sættes der punk
tum for to menneskers ihærdige flid og 
sparsommelighed, som kun havde det 
formål at gøre det bedste for vi tre drenge.

Vi skulle være gift i 121/2 år inden vi fik 
den glæde at Hans Jørn kom til verden
25.2. 1942. De gamle kakkelovne var rød
glødende, mens det frøs 18-20 gr. udenfor. 
Samtidig med havde vi tysk besættelse.

Et lille sidespring, - vor forkarl førte på 
den tid dagbog, ud for dato 25.2. 1942 
skrev han i klamme: »Stamherren ankom
men!«. Denne »Stamherre«, vor søn Hans 
Jørn Hansen, havde ikke lyst til at være 

landmand, hvorfor han blev journalist og 
er nu redaktør for EF’s informationskon
tor, GI. Torv, København.

Den 30.5. 1964 blev han gift med Kir
sten Madsen fra Havnbjerg på Als. De fik 
en søn den 16.6. 1966, som blev døbt i 
Landet kirke på Tåsinge og fik navnet: 
Hans Dines Hansen, holdt over dåben af 
sin farfar Rasmus Hansen. Dette var den 
niende i lige slægtfølge over samme dåbs
fad.

Selv om interessen for landbruget og 
dermed »Dinesgaard« ikke har været så 
stor, har det dog som årene går bevirket, 
at nu den 1.12. 1976 har de fået skøde på 
gården, men vi to har lov til at bo i stue
huset så længe vi ønsker det, og hermed er 
»Dinesgaard«’s historie ført til dato, den
9.2. 1977.

Familien Hansen, »Dinesgaard«, samt tjenestepige, ca. 1915.
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Skåltegn på Tåsinge
Af Valdemar Jensen

»Engang i oldtiden. Et sted på Tåsinge. 
Tidlig morgen før solopgang. Søvndruk
ken og lidt ør i hovedet rejser manden sig 
fra kvindens leje. Hun sover endnu. Også 
han bliver helst liggende, men ubønhørlig 
tradition og religiøse forestillinger driver 
ham ud af hytten i et uopsætteligt ærinde. 
Hans egen, familiens og slægtens skæbne 
afhænger af det ritual, han nu skal udføre.

Han skutter sig i den kølige morgen
luft, lader sit vand og begiver sig af sted 
gennem skoven i den herlige morgen, hvis 
stilhed kun brydes af fuglelyde og de sidste 
natdyrs puslen i krattet.

Nu skimter han sit mål: Den lille lys
ning med bopladsens hellige sten. Jord
fast, mægtig og kraftfuld ligger den med 

sine skålgruber let synlige i det skrå mor
genlys. Allerede på afstand kender han let 
sit eget tegn, første gang indhugget ved 
brylluppet og siden uddybet ved flittigt 
brug.

Tålmodigt venter han ved stenen og 
nyder den pragtfulde udsigt over søen 
med de fjerne bakkers silhuetter mod den 
morgenrøde himmel.

Endelig viser solskiven sin første bræm
me over horisonten. Han griber en sten og 
skurer i skålgruben med energiske rote
rende bevægelser. Hurtigere og hurtigere 
som i ekstase mens solen stiger og ved sin 
bue over horisonten ligesom anviser for
men på fordybningen i stenen. Solen deler 
sig nu lige mellem himmel og jord. Kulmi- 
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nationen er nået. Mandens bevægelser 
aftager langsomt indtil solskiven i et orgie 
af lys slipper horisonten. Ritualet er slut 
og heldigt gennemført.

Afspændt bliver manden endnu lidt ved 
stenen. Kærtegnende kredser hans fingre i 
skålgruben, mens han gennemtænker sin 
situation. Slet ikke så dårlig. Hans egen 
natlige indsats til slægtens videreførelse 
føler han er lykkedes. Den hellige stens 
urkraft er anråbt om frugtbarhed, og den 
livgivende sols opstigen har vist og be
kræftet den samhørighed med naturen 
han nu inderligt føler.

Vel til mode og fuld af livsmod og 
energi vender han tilbage, mens alt om
kring ham vågner til nyt liv. Hjemkom
met trækker han ved håret kvinden op fra 
lejet: »Giv mig mad, kælling, i dag vil jeg 
på jagt...«

Sådan kunne det være gået for sig. Det 
er det nok ikke. Ingen ved i virkeligheden 
præcis, hvad man brugte disse skålgruber 
til eller hvad de skulle forestille. Her står 
den lærde arkæolog og amatøren for en 
gangs skyld på lige fod. Teorier og forslag 
har der ingen mangel været på gennem 
tiderne. De spænder meget fantasifuldt 
lige fra en slags æbleskivepander over 
stjernebilleder og fortøjningspæle i en 
havn til opstilling af hære i slagformatio
ner!

Ind imellem har nogle set skålgruben 
som en symbolsk udboring i forbindelse 
med den såkaldte øksekult. Andre har 
hævdet, at det slet ikke drejede sig om 
skålgruberne som sådan, men derimod om 
det stenpulver, der blev boret ud af dem, 
og som derefter blev brugt i magisk eller 
helbredende øjemed.

Frugtbarhedssymboler
De fleste arkæologer peger dog på noget 
med frugtbarhed. Nogle fortolker endda 

skålgruberne som symboler på kvindelige 
genitalier og støttes deri af visse hellerist
ninger, hvor fordybningerne vises i nær 
forbindelse med menneskelige figurer. I 
hvert fald må disse skåltegn, i betragtning 
af den uhyre udbredelse, have været noget, 
der i en lang periode af oldtiden har haft 
betydning for hele den daværende befolk
ning, og frugtbarhed i seng, mark og stald 
var jo netop af altafgørende betydning for 
et oldtidssamfunds beståen.

Også for de daværende tåsingboere. 
Overalt på øen, hvor der boede menne
sker, lige fra de lune pladser i læ af Vornæs 
skov til stederne på den forblæste Sten
odde, har man sikkert haft sine hellige 
sten, hvor en sådan frugtbarhedskult kun
ne dyrkes for at sikre såvel slægtens for
mering som markens afgrøde.

Visse udbredelseskort vedrørende skål
sten viser ganske vist Tåsinge som en 
næsten ubeboet ørken, men disse kort 
giver et lidt skævt billede af beboelsens 
tæthed, da man ikke har sikret sig at de 
sammenlignede områder er undersøgt med 
nogenlunde samme grundighed. At øen 
tværtimod har været særdeles tæt beboet i 
oldtiden viser bl.a. de nu kendte skålsten, 
der må antages kun at være en lille brøkdel 
af de oprindelige, da mange af stenene på 
de sløjfede storstensgrave sikkert også har 
båret skåltegn. Disse højt og fritliggende 
sten blev jo desværre et let bytte for vore 
oldeforældres »stenhuggere«, da de rigtigt 
gik til angreb på vore oldtidsminder!

Da en gruppe amatør-arkæologer i 1976 
startede en systematisk eftersøgning, kal
det »operation skåltegn«, havde man kun 
kendskab til to skålsten her på øen, men 
nu blev udbredelseskortet grundigt æn
dret for Tåsinges vedkommende. Ikke 
mindre end 37 af disse sten med vore for
fædres gådefulde tegn er nu stedfæstet og 
beskrevet.
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Hvad er et skåltegn og hvordan 
kendes det?

diam.
f*----  25-60'%,—

I afrundet
I kant

..ag ti"
Ikke alle tilfældige huller i sten er skål
tegn, men da man savner en klar og enty
dig definition fra sagkyndigt hold, må man 
ty til litteratur om emnet samt egne for
tolkninger og erfaringer: En skålformet 
fordybning eller grube, gnubbet eller gne
det ind i fortrinsvis større jordfaste sten. 
Opmåling af et stort antal »ægte« skåltegn 
viser at de fleste ligger inden for målene: 
25-60 mm i diameter og 2-20 mm i dybden.

Der findes dog også falske skåltegn. 
Hvis en sten f.eks. har indlejrede strenge 
af en blødere stenart, vil erosion og forvit
ring kunne frembringe sådanne gruber. 
Disse er dog som regel mindre end de 
»ægte« og kendetegnet ved en skarpere 
kant.

Frikendes må ligeledes fordybningerne i 
de amboltsten, hvorpå Jens Vejmand for
vandlede de hårde sten til brød! Disse 
kendes dog let på en væsentlig større dia
meter.

Et andet kendetegn på de »ægte« skål
tegn er en glattere overflade i bunden af 
gruben end på stenen iøvrigt, et forhold 
der tyder på at fordybningerne er frem
bragt eller fordybet ved slibning eller sku
ring. Den påfaldende nøjagtighed i cirkel

formen, der præger de fleste skåltegn, 
kunne tyde på at »værktøjet«, der har 
frembragt dem, har været ført i omdre
jende bevægelser.

Tåsinges skålsten
Kortet viser hvor de bevarede skålsten er 
fundet og numrene angiver fundrække
følgen. Som det ses er det i yderdistrik
terne og mest i skovene, at fundene er 
gjort. I de stærkt dyrkede områder er
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mulige skålsten antagelig gået samme vej 
som de sløjfede høje og storstensgrave.

1) Fundet af den første skålsten på 
Tåsinge har sin egen historie: I 1895 viste 
en mand i Vornæs sin søn en sten med 
nogle mærkelige fordybninger, der lå ved 
stranden i Bækkehave. Manden døde og 
sønnen emigrerede til Canada medtagende 
sin hemmelighed, som han først røbede, 
da han 65 år senere vendte hjem. Om ste
nen, der har 18 ret dybe skåltegn samt flere 
usikre, er senere oplyst, at den stammer 
fra en nu delvis nedpløjet høj på en mark i 
Bækkehave. Den er nu opstillet ved museet 
i Bregninge.

2) Den næste skålsten fandt man ved 
vejdæmningen ved Lunkebugten i 1950. 
Det er en mindre sten med syv skålgruber. 
Den flyttedes ligeledes til Bregninge, hvor 
den nu ligger i museets have.

Skålsten nr. 2.

Skålsten nr. 1. Skålstenen i Tvedskov - nr. 3.
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3) Derimod ligger sten nr. 3 antagelig på 
det sted i Tvedskov, hvor den brugtes. På 
overfladen, der måler ca. 100 x 120 cm, har 
den 11 skåltegn af varierende dybde. I et 
udskiftningsdokument fra ca. 1750 om
tales »den saa kaldet Pigernes Steen i 
Tveedskov«. Skulle det mon være denne 
sten, der på grund af sine skålgruber har 
fået dette ellers så uforklarlige navn?

4) Stor og jordfast er ligeledes skålste
nen nær skovfogedboligen i Vornæs skov. 
Den har otte noget forvitrede tegn fra 10 
til 3 mm dybe på den runde kuplede top, 
der befinder sig 0,6 m over jorden. Et af 
tegnene findes på en frasprængt blok, som 
senere skal omtales.

5) Et fællestræk for skålsten i alminde
lighed er den tilsyneladende tilfældige pla-

Den frasprængte blok anbringes på skålsten 
nr. 4.

cering af tegnene. Kun i sjældnere tilfælde 
kender man systematisk placering i f.eks. 
lige linier eller i geometriske figurer. Det 
eneste tilløb til noget sådant her på øen er 
de otte parvis anbragte tegn på stenen i 
Skolekrogen, nr. 5, der iøvrigt er øens 
største, 2,5 x 1,7 m ved jordoverfladen. 
Den har ialt 15 skåltegn.

En nedgravning ved stenene 4 og 5, der 
begge kan betegnes som »jordfaste«, viser 
at de begge i en vis dybde er omsat med 
mindre og små sten. Kan dette være gjort 
for at markere og fremhæve dem som 
udvalgte og hellige, eller har stenpaknin
gerne haft andre formål? En udgravning 
og frilæggelse ned til oprindeligt jordsmon 
kunne måske give svaret.

6) I Stenoddeskoven ligger sten nr. 6, en 
stor jordfast grålig sten ca. 2,0 x 1,5 m. 
Spredt på den mod øst skrånende over
flade ses 22 skålformede fordybninger af 
meget varierende dybde.

7) I samme skov, kun ca. 100 m fra 
ovennævnte, ligger endnu en stor sten 
med to skåltegn, det ene ret tydeligt, det 
andet mere usikkert. En del af stenens 
overflade er bortsprængt, antagelig af 
frost.

Skålstenen i Skolekrogen - nr. 5.
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Måling på skålsten nr. 6.

Skålsten nr. 6 (Stenoddeskoven).

8) Når så mange af vore skålsten kunne 
ligge upåagtet så længe, skyldes det for det 
første at ingen søgte efter dem, dernæst at 
de i mange tilfælde ret svage skåltegn kan 
være vanskelige at få øje på under normale 
belysningsforhold, hvorimod de fremtræ
der meget tydeligt ved den rette skrå 
belysning. Dette er især tilfældet med 
skålsten nr. 8 ved stranden på Stenodden. 
Selv finderen Arne Hansen, der forøvrigt 
tegner sig for de fleste fund her på øen, kan 
gå forbi denne sten uden at kunne gen
finde den! Stenen, der ligger i en række 
som kystsikring og derfor næppe på det 
oprindelige sted, er trekantet af form, 
rødgrå af farve og har 20 skåltegn af meget 
varierende diameter og dybde, deraf 2 
dobbelttegn.

9) I Stenoddeskovens sydlige del er 
fundet endnu en skålsten, der dog ikke er 
jordfast og kan være flyttet ved etablering 
af kørespor i skoven. En brudflade i den 
ene ende antyder at noget af den tidligere 
er sprængt fra. Stenen har 6 skåltegn 40-50 
mm i diameter og 3-11 mm dybe.

10) Ved udgravningen af Capes høj i Ny 
Gesinge, der overraskende indeholdt et 

Skålsten nr. 8 (Stenodden).
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sjældent dobbeltanlæg, nemlig en lang
dysse fra yngre stenalders tidligste pe
riode, der senere var ombygget til en af 
landets største bronzealderhøje, fandt man 
bl.a. også en sten med 3 skåltegn. Det er en 
af langdyssens randsten, der har fungeret 
som heiligsten.

11) Som en bautasten står skålsten nr. 
11 i vornæs skov nær Skovfogedkrogen, 
en grålig sten ca. 1 m høj og 0,7 m bred ved 
jordoverfladen. Stenen er noget ujævn, 
undtagen på den ene side af den noget 
tilspidsede ende, hvor den er mere glat og 
her findes 11 skåltegn, tildels dog noget 
utydelige.

12) Med den lille nærmest firkantede 
skålsten, der ligger i Tvedskov, i dennes 
sydligste del, er dusinet fuldt. Stenen har 
kun et enkelt tegn på den flade overside.

13) Endnu et skåltegn blev fundet på en 
af langdyssens randsten på Capes høj. 
I den østligste side og nærmest ved den 
nordlige ende af dyssen står en rødlig sten,

Skålsten nr. 11 (Vornæs skov).

nærmest af firkantet søjleagtig form. 
I toppen af denne sidder tegnet.

14) På strandbredden ved Stenodde- 
skoven ligger en stor sten ca. 1,6 x 0,8 x 0,5 
meter med mange svage og udviskede for
dybninger. Stensøgerne betragtede den i 
første omgang som usikker og medtog 
den ikke. Imidlertid har Nationalmuseet 
den 11. november 1977 besigtiget stenen 
og godkendt den som værende »ægte« 
skålsten med mindst 38 sikre tegn foruden 
nogle usikre. Flere kan måske endda findes 
på stenens jordvendte side.

15) Ved indkørslen til gården matr. nr. 
24 a (Strammeise) i Bækkehave ligger en 
lidt rødlig, kantet sten på hvis overflade 
ses et tydeligt 7 mm dybt skåltegn.

Her gjorde stensøgerholdet status. Fun
dene blev indtegnet på Tåsingekortet, der 
så viste en ø, der nærmest kun var beboet 
på de to næs i øst og vest. Eftersøgningen 
blev derfor genoptaget, især på den nord
lige del af øen. Det viste sig imidlertid, at 
skovene omkring hovedgården og den 
tætte bebyggelse i Troense var næsten 
totalt ryddet for store sten. Derimod pyn
tede det svært på kortet at holdet i Vinde
by og Horse skov fandt endnu nogle af 
vore forfædres hellige sten:

16) I Horse skovs nordøstlige del ligger 
i en ahornplantage kun ca. 20 m fra kysten 
en middelstor sten, ca. 1 x 1 x 0,4 m. På 
den sydøstlige side af den noget tilspid
sede ende ses 4 ret tydelige skåltegn.

17) På et område, der tidligere kaldtes 
»Steenstyckerne« i den sydlige del af Horse 
skov, ligger en ret stor sten, ca. 1,4 x 1 m 
med meget ujævn overflade. På den flade 
overside, der kun er 15 cm over nuvæ
rende jordoverflade, findes 4 tydelige skål
tegn ca. 40 mm i diameter.

18) I et stengærde ved »Højtegården« i 
Vindeby sidder en granitsten 0,4 x 0,6 m, 
højde ca. 0,5 m. På den mest flade side ses 
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14 skåltegn, deraf flere ret dybe. Det vides 
ikke, hvorfra stenen oprindelig er kom
met, men ejeren oplyser, at den har siddet 
som grundsten under gårdens gamle stue
hus, hvilket bekræftes af tjærerester i 
nogle af gruberne.

19) Langdyssen på Capes høj, der nu var 
under restaurering, gav endnu et par bi
drag. På en af de genrejste randsten, hvis 
top er slået af, på dyssens østside, ses i 
kanten af brudfladen resterne af et dob
belt skåltegn. Endvidere ses på stenens 
nordlige side 3 meget svage tegn.

20) På dyssens vestside omtrent midt
vejs står en af anlæggets største randsten. 
På østsiden af stenens noget tilspidsede 
top ses en enkelt skålgrube, der til gen
gæld er ret stor: 60 mm i diameter og ca. 12 
mm dyb.

Skålsten nr. 16 (Horse skov).

Foruden disse 20, som ovennævnte sten
søgere fandt og registrerede, har utrætte
lige Arne Hansen, Vemmenæs, fundet 
endnu en del skålsten med tegn af meget 
varierende tydelighed, hovedsagelig på 
Vemmenæshalvøen. Derved kom det sam
lede antal op på 37, og Tåsinge hævder sig 
nu smukt blandt naboøerne.

Grønstensøkse med skåltegn. Fundet på 
Lundby Mark.

Hvad er en lommeskålsten?
Håndstore sten med en eller flere ind
borede skålgruber kaldes undertiden så
dan. Det er dog uvist, om de har haft 
samme betydning og funktion som de 
store. Måske har det været redskaber til 
mere indendørs magi eller personlig guds
dyrkelse.

Skålgruberne i disse sten forekommer 
mere velbevarede og glatte i bunden end 
dem på de større sten, muligvis fordi de 
har ligget jorddækkede og beskyttet mod 
forvitring. Her på øen har vi lommeskål
sten med fra 1 til 7 gruber. 5 stk. ligger på 
museet i Bregninge og 8 stk. er i privat eje.

Da de alle er løsfund og fundomstæn
dighederne ikke kendes, kan de heller ikke 
fundmæssigt knyttes til nogen af de store 
skålsten.

Til lommeskålsten kan måske også hen
regnes den nakkeende af en grønstens
økse, der er fundet på Lundby mark og 
hvorpå der er indgnedet et skåltegn.
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Museet i Bregninge - 5 skåltegn. Ukendt 
findested.

Rillesten i Stenoddeskoven

Helleristninger
Fra andre steder ved man at skåltegn ofte 
optræder sammen med egentlige helle
ristninger, hvorved forstås indhugninger 
af figurer og billeder på klippeflader og 
større sten. Sådanne billedsten er endnu 
ikke fundet på Tåsinge, og de såkaldte 
rillesten, hvoraf der er fundet flere i Sten
oddeskoven, er arkæologer stærkt uenige 
om betydningen af. Nogle mener, at ril
lerne er sakrale, altså at de har tjent et 
kultisk formål. Andre mener, at det sim
pelt hen er kløveriller.

Den lille sten, der blev fundet i Stram- 
melse med en indridset vækstlignende 
figur, der måske skal tydes som »livets 
træ«, et magisk tegn til sikring afvækst og 
grøde på marken, er nok det nærmeste, vi 
kommer på en helleristning.

Der er dog stadig håb om sådanne fund i 
de kilometerlange stengærder og på afsi
des steder. En skønne dag dukker de 
måske op.

»Strammelse-stenen«. Bemærk at den 
vækstlignende figur (øverst) fortsætter på 
stenens bagside (nederst) som et symbolsk 
rodnet.
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Måling af radioaktiv udstråling fra skål
sten.

Nye perspektiver
En ny facet er føjet til spekulationerne om 
skålstenene. En tysk undersøgelse over 
radioaktiv udstråling fra sten synes at fast
slå en markant forskel på udstrålingen fra 
sten med skåltegn og sten uden skåltegn.

Undersøgelsen, der er beskrevet af Ja
kob Røschmann, Flensborg, omfattede 
målinger på 50 skålsten og et tilsvarende 
antal sten uden skåle og viste ca. 30% 
større udstråling fra skålsten. Dette yderst 
interessante forhold fik museumsassistent 
Eigil Nikolajsen til at foreslå os i fælles
skab at foretage en lignende måling på 
Tåsinge.

Denne fandt sted den 26. og 27. novem
ber 1977. Isotopcentralen leverede måle
udstyret, en speciel geigertæller med bly- 
indkapslet føler, der automatisk registre
rede og optalte de udstrålede impulser pr. 
5 min., såvel fra stenen som fra omgivel
serne (baggrundsstråling). Som sagkyndig 
teknisk leder deltog civilingeniør Palle 
Jensen.

10 af Tåsinges skålsten og et tilsvarende 
antal »tomme« sten blev undersøgt og i 
flere tilfælde kunne betydelige forskelle 
konstateres. I andre tilfælde var måle
resultaterne neutrale og i enkelte var ten

densen modsat, men deltagerne var enige 
om, for det første, at de få målinger var et 
alt for spinkelt grundlag for nogen kon
klusion, endsige til at bekræfte eller af
kræfte de tyske målinger. For det andet, at 
den interessante undersøgelse må gentages 
og udvides, hvis materialet virkeligt skal 
kunne sidestilles med det tyske.

Et lille kontant resultat kom der dog ud 
af det: En jordfast skålsten og en stenblok 
i nærheden viste sig at have nøjagtig 
samme udstråling. Det var derfor nærlig
gende at tro at de oprindeligt hørte sam
men. En karakteristisk brudflade på begge 
sten pegede i samme retning. Med noget 
besvær blev de så bragt sammen for at se 
om de »passede«. Det gjorde de! Som 
brikker i et puslespil. Til yderligere be
kræftelse fandtes nu oven på brudstykket 
endnu et skåltegn i smuk harmoni med de 
øvrige.

Skulle fornyede målinger vise sig at give 
de tyske undersøgelser ret, er gåden om 
skålstenene dermed langt fra løst, for 
hvordan kunne vore fjerne forfædre være i 
stand til at foretage en sådan udvælgelse? 
Nye spørgsmål hober sig op, men under
søgelsen åbner unægtelig nye interessante 
perspektiver.

Hvad var meningen?
I modsætning til egentlige helleristninger 
skal man nok ikke forestille sig skålsten 
som på én gang færdighuggede monumen
ter. Vel snarere som en slags altre, hvor 
man ved rituelle handlinger plejede for
bindelsen til de højere magter, og som ved 
spontan brug over lang tid derved forsy
nedes med disse tilsyneladende tilfældigt 
anbragte skålgruber. Der henad peger 
også den påfaldende forskellighed i fær
diggørelsen, der kan iagttages på de fleste 
skålsten. På samme sten, og det gælder 
også lommeskålsten, kan forekomme fra 
netop påbegyndte, næsten usynlige gnide
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mærker over alle mellemformer til dybe 
gruber.

At frembringe gruber af en vis dybde 
har derfor næppe været formålet med 
handlingen, der snarere var knyttet til 
bestemte lejligheder og individuelt til be
stemte menneskers eller slægters behov.

Disse tanker fører tilbage til indlednin
gen og spørgsmålet: »Er ovennævnte mor
genepisode på Tåsinge løbsk fantasi, eller 
skulle der alligevel være noget om snak
ken, hvem ved?«

Hvorom alting er: Den magiske betyd
ning af de symbolske tegn, vore forfædre 
så talrigt efterlod sig her på Tåsinge og 
andre steder, fatter vi endnu ikke helt, om 
vi nogensinde kommer til det. De har 
tjent deres formål, hvad det så har været. 
Den rent fysiske udformning har den 
hårde granit bevaret til i dag, og som 
arkæologiske emner har de gådefulde tegn 
ligeledes vist sig at være aldeles uopslide
lige!

En vandgang
Af C. G. Høgstrøm

Det var tirsdag den 29. august 1916, at 
min kone og jeg ved hurtig udrykning 
begav os på turen til Viborg. Vi havde talt 
om den tur længe, da ingen af os før havde 
været ind over heden, og det var bestem
melsen, at starten skulle have fundet sted 
allerede om lørdagen (den 26.), men det 
satte øsende regn den dag en stopper for.

Den 29. var det efter regnen det dejlig
ste vejr med sol og høj himmel, og det var 
med de bedste forhåbninger, at vi gik om 
bord i Odenseekspressen i Svendborg. 
Humøret var højt i forventning om alt det 
gamle og dog for os nye, vi skulle se. Rej
sen gik planmæssigt - efter danske forhold 
- og hen på eftermiddagen nåede vi Her
ning, hovedstaden på heden.

Da vi på hotellet var kvikkede lidt op, 
ude og inde, benyttede vi resten af dagen 
til at se denne stads mærkværdigheder.

Virkeligheden her svarede ikke meget 
til det billede, vi i fantasien havde af, hvad 
vi i vor barndom læste om hedebyen Her
ning. Dengang fattige, affældige huse med 
lyngen tæt på livet - nu en moderne by i 
opkomst med brede gader, elektrisk lys, 
flere fabrikker og biler og motorcykler på 
kryds og tværs, ud og ind. Det overras
kede os ganske, skønt vi burde have tænkt 
os det, når vi på udfarten havde set hvor
dan f.eks. stationsbyen Brande ude midt 
på alheden bredte sig med høje moderne 
bygninger, vandtårn, fabriksskorstene 
o.s.v.

Af gamle seværdigheder må man jo ikke 
vente mange i en så ung by, og dog - vi så 
den gamle jyske bondegård, som ved den 
gamle lærer Frøstrups utrættelighed var 
indflyttet fra heden og genopført bag det 
store, flotte museum. Det var en trelæn-
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get gård med brøndvippe og den af Frø
strup plantede bævreasp i midten.

Vi var ude i et af byens anlæg, hvor der 
var rejst en høj obelisk af granit for Dal
gas. Vi var i det hele taget glad ved dagens 
forløb og gik til køjs med de bedste for
ventninger om dagen derpå.

Ak, hvor forandret! Næste morgen kl. 
6, da vi stak hovedet ud ad vinduet, var 
himmelen overtrukket. Nå, det kunne jo 
være øjenbedrag, hvorfor slippe håbet så 
brat, gluggerne var ikke grantsynede så 
tidligt, så det gik vel nok. Men - nej - det 

gik ikke. Få minutter efter faldt de første 
dråber og inden vi kom i tøjet øste det 
ned.

Nu måtte altså rejseplanen revideres. I 
stedet for at køre til Karup og cykle derfra 
og videre ad Viborg til, blev det nu beslut
tet at tage med første tog lige til Viborg, 
og så håbe på godt cyklevejr til hjemturen.

Vi vadede altså til stationen, fik cyklerne 
omekspederet og rullede gennem regnen 
til Viborg.

Uha! Sikken et ælte. Det første vi 
bestilte i Jyllands gamle hovedstad var at 
forsyne støvlerne med galoscher hos ga
dens første skomager, og så trodsede vi 
både regn og søle - takket være vor forsyn
lighed fra hjemmet med regnfrakker og 
paraplyer.

Det lakkede imidlertid ad middag og da 
vi havde hævet humøret nogle tommer 
ved en kop formiddagskaffe og noget 
smørrebrød, gik vi til domkirken - rejsens 
egentlige mål.

Her måtte vi indrømme, at vore store 
forventninger ikke blev skuffede - tvært
imod! Hvor vi end vender øjet hen møder 

74



det Joachim Schougaards uforlignelige 
kunst, det ene billede skønnere end det 
andet; hvilket der er det skønneste kan der 
jo disputeres om, det afhænger vel af ens 
smag og behag - vi opholdt os ikke mindst 
foran »Den Store Nadver«.

Denne førsterangs kunst har givet kir
ken en varme, som dens hugne granitfla
der vistnok har trængt til før kunstnerens 
pensel mødte dem.

Vi så og så igen og så, og vi hørte: 
Tilfældigvis fik vi tonerne af det store 
orgel med de 2200 piber at høre, kirken 
besøgtes nemlig samtidig af et selskab 
levemænd og do. koner, der havde bestilt 
musik til besøget. Så fik de dog noget ud 
af dette, billederne så de nemlig ikke 
meget på. Kirkebetjenten holdt et lille 
foredrag for dem, mens »Kongernes 
Konge« brusede fra orgelet, de drejede sig 
et par omgange på de høje hæle og så var 
det besøg »overstået«. Nu havde de været 
i Viborg Domkirke. Bilerne holdt foran 
døren i række. Klokkens lille viser nær
mede sig seks, og til denne tid skulle de 
være tilbage til hotellet, da blev nemlig 
middagen serveret, og »man skal helst 
være præcis, for så smager maden bedst - 
ha - ha!« gryntede den tykkeste af de 
tykke. Det kunne heller ikke undgås at en 
lille ed undslap dem på turen op og ned ad 
kirkens tæpper, ja, den fare er der altid ved 
at gøre et helligt sted til en sådan offentlig 
samlingsplads.

Da vi kom ud af kirken strømmede reg
nen endnu i stride stråler, men kort efter 
begyndte det virkelig at klare og solen 
kom helt frem. Denne overraskelse benyt
tede vi til at gå til »Borgvold« og få os 
noget middagsmad på »Salonen« dér - et 

henrivende sted ved den lille Viborg sø. I 
det hele taget har Viborg de dejligste 
omgivelser til alle sider, som vi rigtig 
havde håbet på at få at se, nu måtte vi 
nøjes med lidt hist og lidt her. Og skønt 
det snart igen gav sig til at regne, fik vi så 
meget af den gamle by at se, at vi roligt kan 
anbefale enhver tur hertil, den er både 
ulejligheden og bekostningen værd.

Hen under aften blev der nu og da et 
lille ophold mellem bygerne, og endnu en 
gang gik vi til køjs i håb om at vågne næste 
morgen i solskin.

Ja, håbet er lysegrønt. Næste morgen 
var det mørkegrønt. Det regnede som 
sædvanligt, og vi bestemte os da til at 
vende det våde Jylland ryggen og se om 
det ikke var lidt mere tørt længere øst på. 
Foreløbig ville vi da se hvor høj fugtig- 
hedsgraden var i Odense.

Bedre var det, men dog endnu ikke godt 
nok, og vi tog videre til Nyborg. Her var 
det bedre. Solen skinnede og galoscherne 
kunne spares. Her blev vi til næste dag og 
brugte herfra cyklerne til resten af vejen, 
og for dog at få pedalerne til at gå nogle 
omgange, kørte vi over Kværndrup til 
Svendborg.

Vi fik da lært at:
En tur over heden i regn og i rusk 
det er en kedelig rejse 
med hovedet hænger hver bitteste busk 
humøret er nær ved at dejse 
dog gennem det gråeste grå der når 
et lysglimt frem til vort øje: 
er ude det trist, går glæden i skår 
kan hjemad vi trøstig os føje 
der er himlen altid blå 
selv om skyen den er grå.
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Hvem kender brugen af denne plade?

Pladen, som er af træ med påmalede gule 
felter og sort tekst, har været opbevaret på 
et stuehusloft her på Tåsinge gennem 
mange år, men ingen kender dens rette 
anvendelse.

Pladen måler 23 x 28,5 cm og på bag
siden findes opstregning til et almindeligt 
»Mølle«-spil.

En forespørgsel til Nationalmuseets 3. 
afdeling i Brede gav følgende svar:

Tak for brev af 18. december 1986 med 
vedlagt kopi af en spilleplade, som er ind
lånt til Taasinge lokalhistoriske Arkiv til 
bestemmelse.

Vi har ikke nogen tilsvarende spilleplade 
i samlingen, og jeg erindrer heller ikke at 
have set en sådan andre steder. Jeg tror dog 
ikke, der kan være tvivl om, at anvendelsen 
har været, som De foreslår: altså en slags 
spådom med terningkast. Man slår fem 

gange med en terning og sammensætter 
derved ordene til en sætning, der kan varie
res på 7.776 måder. Spillet kan måske op
fattes som en videreudvikling af de meget 
populære »Spørgsmål og svarspil«, der er 
kendt som en yndet selskabsleg gennem 
mere end hundrede år. Det ældste eksempel, 
jeg er stødt på, er fra 1786.

Man kan også nævne »Spådomsduk
kerne«, der især var yndet omkring midten 
af 1800-årene (se Skalk 1967, nr. 6).

Med hensyn til teksten i andet kast, felt 1, 
gætter jeg på, at der menes: »Indflydelse af 
en tredie Person«. Ordenstallet har måske 
været tænkt skrevet »3die«, som det så ofte 
ses i gamle tekster, og så er selve tretallet 
blevet glemt.

Venlig hilsen
Ib Varnild

museumsinspektør

76



Hvad er skrevet om Tåsinge?
Af Hans Høite Hansen

For den der interesserer sig for Tåsinges 
historie findes efterhånden mange kilde
skrifter. En del af disse omhandler øen 
generelt, men mange er rettet mod ganske 
bestemte emner.

Nedenfor er anført en række af disse 
skrifter, som dels kan købes, dels lånes i 
biblioteket eller studeres i vort lokalhisto
riske arkiv.

Fortegnelsen må ikke opfattes som væ
rende komplet. Det kan senere udgaver af 
årbogen måske råde bod på, også ved 
læsernes hjælp, da der sikkert findes skrev
ne beretninger i form af dagbøger eller 
andet, som kan bidrage til at kaste lys over 
forhold af almen interesse.

Fr. Chr. Lund:
- Beskrivelse over Øen Thorseng. 1823.

2. udgave, uændret og uforkortet. 1973.

C. G. Høgstrøm:
- Taasinge før og nu. 1901.
- Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen. 

1914. (I Årsskrift for Svendborg Amts 
historiske Samfund).

- Taasinge paa Niels Juels Tid. 1916.

K. Carøe:
- Anna Jønsdatter, Den svenske mira

kelpige på Valdemars Slot i 1839 (i Års
skrift for Svendborg Amts historiske 
Samfund, 1916).

Thorvald Hansen og Henrik Ussing:
- Mellem sydfynske Sunde. 1934.

Valdemar Jensen:
- Tåsinges fortidsminder. 1976.
- Tåsinge rundt - en lokalhistorisk sejl

tur. 1982.
- Søren Lolk - den mærkelige tåsinge- 

bonde, kulturglimt fra et øsamfund. 
1985.

Gunnar Kjær Mortensen:
- Tåsinges bomærker. 1977.

Marius Jantzen:
- Under Administration. 1908. (Nøgle

roman om livet i Landet sogn).

Svendborg - Vindeby Færgefart. (Redak
tion: Ivan Dich). 1966.

Hanne Staff Johansen:
- En Landsbys Udskiftning - Bjerreby på 

Tåsinge (Fynske Årbøger, 1969).

J.P. Trap:
- Danmark - Svendborg Amt (udførlig 

beskrivelse af øens tre sogne).

Erik A albæk Jensen:
- Livet på øerne - Langelændere og folk 

fra Svendborgsund. 1982.

Henrik M. Jansen:
- Elvira Madigan og Sixten Sparre - som 

samtiden opfattede dem. 1987.

Poul Nedergaard:
- En dansk Præste- og Sognehistorie 

(Kirkelig geografi) 1849-1949, III Fyns 
Stift. 1955.
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Nyt fra arkivet

Med dette årsskrift åbner der sig nye 
muligheder, også for arkivet, til at med
dele sig på mere direkte vis til museums- 
laugets medlemmer og andre interesse
rede. Muligheder, som vi i særlig grad 
håber kan øge den vekselvirkning, som er 
nødvendig for at et arkiv kan fungere og 
bestå. En større aktivitet vil givetvis være 
med til at bringe oplysninger og ting for 
dagen, som hidtil har været gemt og 
måske helt eller halvvejs glemt. På den 
måde vil der også ske en aktivering af de 
besøgende, og mange flere vil komme til at 
virke for et bedre arkiv.

Siden starten i vort nuværende lokale, 
for snart 10 år siden, er der sket en jævn 
stigning i antallet af årlige registreringer 
for indkomne arkivalier, således, at der i 
hvert af de to seneste år er indgået ca. 70 
afleveringer, og heraf er en del kommet fra 
andre egne af landet. Dette er meget glæ
deligt, da det vidner om en tiltagende 
interesse og forståelse for arkivets betyd
ning. Indholdet af de forskellige afleverin
ger er naturligvis af meget varierende art, 
lige fra enkelte papirer eller fotos til mere 
omfattende poser eller pakker. Men alt
sammen af værdi for arkivet og hvem der 
vil fordybe sig i de historiske kilder ved
rørende øen og dens beboere gennem 
tiderne.

Selv om det ikke skal være meningen at 
fremhæve det ene frem for det andet, af 
det som modtages i årets løb, må der nok 
være lov til at fortælle om enkelte ting, når 
det skønnes at have almen interesse, og 
som er overraskende gode eksempler, der 
vil supplere arkivets samlinger i særlig 
grad.

I dette år har vi bl.a. modtaget mange 
fotografier m.m., som har tilhørt lærer 

Carl Gustav Høgstrøm og hans familie. 
C.G. Høgstrøm, som indtil 1904 havde 
efternavnet Nielsen, blev født 14.6.1869 i 
Lundby. Han var lærer i Vemmenæs skole 
1893-1909, og derefter i Bregninge skole 
1909-1931. Han døde 1933. Disse arkiva
lier vil i høj grad medvirke til at tegne 
billedet af denne mand, som efterlod så 
mange skriftlige oplysninger om sin hjem
stavn og dens beboere. Høgstrøms hånd
skrevne bøger, indeholdende tavler for ca. 
150 af øens gamle slægter, blev af familien 
givet til Povl Fredholm og regnes for 
arkivets klenodier. De har siden været 
med til at danne grundlag for Svend 
Højte, Højbjerg ved Århus, i hans arbejde 
med at opstille slægtstavler for nu 172 af 
Tåsinges slægter og som i kopi findes i 
arkivets reoler.

Som en nyskabelse er der - også med 
Svend Højtes hjælp - blevet påbegyndt en 
opstilling af et ejendomsregister, og det vil 
selvsagt tage lang tid inden øen nås rundt. 
Men for ejerlavene: Bjernemark, Troense, 
Gesinge og dele af Strammelse (Vornæs) 
vil der på nuværende tidspunkt kunne 
findes mange informationer vedrørende 
huse og gårdes fæstere, ejere og de fami
lier, som har beboet dem.

A. Lolk, Odense, redegør andetsteds 
her i bogen for sit historiske arbejde med 
øen og dens beboere fra de ældste skrevne 
kilder. Af dette forsynes vort arkiv med 
kopier af hans igangværende arbejde med 
»omskrivning« af Tåsinge Birks Tingbøger 
1658-1813, fra den gamle gotiske hånd
skrift til maskinskrift, så de vil være til
gængelige at læse for alle. Selv om det ville 
være af stor værdi for arkivet at have 
kopier af endnu mere af A. Lolk’s store 
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arbejde, må vi af økonomiske grunde hen
vise til Landsarkivet i Odense.

Det er af uvurderlig betydning for både 
nulevende og kommende slægter, at der er 
mennesker som C.G. Høgstrøm, Svend 
Højte og A. Lolk, der frivilligt og uden 
vederlag har brugt og bruger deres tid og 
kræfter på at gøre et sådant arbejde, som 

det ikke er ethvert lokalhistorisk arkiv 
beskåret at have som kildemateriale.

Derfor skal vort ønske være, at endnu 
flere må besøge arkivet og gøre brug af 
det, - vi vil gøre vort bedste for at for
midle dette.

Velkommen i Taasinge lokalhistoriske 
Arkiv!

Hvem ved mere om dansen i skoven
»Skovballe Have«?

Tilsynekomsten af den her viste billet til 
»Skovballe Have« viser, at selv de meget 
små ting ofte kan være af stor værdi og 
interesse. Den er i 2 ex., i farverne brun og 
grå, blevet fundet i en gammel geografibog 
i Århus, nu i midten af september måned. 
Selv om bogen har været udsat for mange 
oprydninger og flytninger igennem årene, 
har den alligevel »overlevet«, og billet
terne er meget velbevarede med tydelige 
huller som efter fastgørelse til tøjet med 
en nål.

Her i arkivet har vi ikke truffet på 
sådanne billetter før.

Jævnsides med skiltet, som blev reddet 
ved Skovballe Kro’s brand i 1965 og nu 
opbevares på museet i Bregninge, har vi 
her en opfordring til årbogens læsere om 
at fortælle arkivet og museet, hvad de har 
hørt og set om dette forlystelsessted med 
danseestrade.

Valdemar Jensen fortæller i sin bog 
»Tåsinge rundt« side 110 om denne så
kaldte »salon« i skoven, og han kan nu 
tilføje, at det var dér hans mor og far 
mødtes!
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Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling
stiftet af Povl Fredholm og indviet den 4. 
juli 1958, 1967 overdraget til Taasinge 
Museumslaug, er en selvejende institu
tion, hvis økonomiske grundlag er entré
indtægt, medlemsbidrag, et kommunetil
skud og, som anerkendt museum, tilskud 
fra staten og amtskommunen.

Museet er åbent fra 1. maj til 15. sep
tember og besøges fortrinsvis af turister 
fra ind- og udland, skoler og tilmeldte 
selskaber, hvorimod kun få af øens be
boere aflægger os besøg. Dette sidste skal 
der forsøges rådet bod på, idet bestyrelsen 
netop har vedtaget at tilbyde øens tre sko
ler et gratis besøg for et klassetrin for at 
styrke interessen for museer. Besøgstallet 
er nedadgående.

Museets stiftelsesdag bliver hvert år den 
4. juli fejret med tale og folkedans, end
videre arrangeres en museumstur, og i sko
lernes efterårsferie er en weekend afsat til 
åbent hus.

I 1987 har det, takket være et ekstra 
tilskud og meget frivilligt arbejde, været 
muligt at få klaret flere påtrængende op
gaver, nemlig nytækning af de to bin
dingsværksbygninger og, med bistand af 
folk fra Langelands Museums Konserve
ringsanstalt, påbegyndt et længe savnet 
magasin på Folkemindesamlingens loft.

Meget frivilligt arbejde er også ydet 
med museets righoldige samling af tek
stiler, hvor der, som et middel mod ska
dedyr, foretages dybfrysning: Tøjet pak
kes i plastposer, fryses, optøes og fryses 
igen, hver gang i otte dage. Et meget tid
krævende arbejde.

Den gamle væv fra 1826, som har stået 
ubenyttet hen i mange år, er nu blevet sat i 
gang, og har også krævet mange timers 
arbejde.

Uden museets venner ville dette arbejde 
ikke kunne honoreres. Her kan det klares 
med en tak.
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