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I.

Soqn om Byer og forstielliae Stedee.

Svendl'org Kor«.
Paa den Hcrregaard Niclstrup i F'/cn boede engang
en saare gudfli'gtig og l)ovisi Iomfru.

Engang, som hun

i Ncrrheden af Svendborg, som ligger fta bemeldte Gaald
en Fierding-Miil, gif at spadsere med sine Piger, bleve de
overfaldne af cndcel unge Menneslei-, hville ovede Volr
med Iomfruen, drcrbte hendc og gio'.'e hendes Liig ned paa
Marken.

Men dct varede ei lcenge, for en klar og dcilig

Lue blev scct paa Stedet, hvor hu» var nedgravet, og ble?
desaarsag siden cftcr et Trcrkors sat hcnde der til Amindelse.
Den myrdede Iomfrues Slcegtninge forlangte vel Sagen
undcrsogt, men, da det opdagedes, at Voldsmcrndene van
af fernem Byrd, lagdes der Sliul derpaa, og hele Byen
maatte paatage sig, at udrede Soncpengene og afstaae til
hendes Arvinger St. Iorgensgaard, Kogtved, Lunden oz
Hoieboge. Saa siges ogsaa, at det blev vedtaget, at na«
Korset faldt om, da fluide alle Eiendommene tilfalde den
af Parternc, som forst fit et nyt opreist.

Derfor opbevaredes

altid, saavcl paa Gaarden Hvidkilde, som i Svendborg, et
fcrrdigt Trcrkors.

Landeby paa Taasingc.
Hellig Oluf har Haft et Kapel paa Taasinge, ved
Landeby, og l samme Kapel blev Hans Billede forvarel.
Men som det var SM, at Bondcrnc, „aar de havbe lagt
Scrd i Iorden, forte dette Villedc om paa dcreS Marler,
for at siaffe sig en rig Host, saa hcrndte det sig engang, at
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en Nonde, der bavdc ombaaret det paa sine Marfer og efter
Eccdvane skuldc bringe dct tilbage, tyktes bcdre om, at beboldc dct boo sig indtil ncrste Morgen.

Tog han derfor

Billedet hiem med sig, og, eftcidi han ilkc havde bcdre
Tted, satte han dct ind i Bagcrovne».

Men da Pigen,

so« ille vidste, at Hellig Oluf var i Bagcrovncn, ncrste
Morgen siulde bage, lagde hun Ild dcrind, og saaledeö
blev Billcdet opbrcendt.

Sidcn den Lid sigcs dct om Landebp,

at den itte har stör Lytte at vente sig.
Boesenö Helsingoeis Veskriv. 99.

Om Biaabn Kirkc

fortceUes, «t der har v«rcl trende Foner, hvilke i hcilidrliat Opt»q
«lve baame »m p»a Malkeine, »aar landet plaaedes afT»rkt. Dan.
Vibl. II. 52. H«f«. Fun». VN. ««. Donske All. VI. 725.

Aarhuus Dyes Undergang.
Om Aarhuus er det spaact, at, om nogensinde en
Kenge trcrder iland paa det saalaldte Mindcboved, da vil
Vycn i sammc Dieblik synke, og Intct af den blive tilbage
udcn den Gadc, som kaldcs Brobcrg.

Vierding Agre.
Nnder Grcvsiabct Lindenborg, ved Vyen Werding,
stcs nogle lange Agre, Holmen kaldct, der nu crc ganffc
begrocde mcd kyng.

Paa Kong Wolmtrs og Dronning

Margreches Tid, da Eegholm Slot, hvoraf der nu tun er
Spor tilbage i SNorping Sog«, »ar beboet af tolv, berng41'

