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MANGE AKTIVITETER – OPLEVELSER OG GAVEINDKØB 
Der er jul på Helnæs igen. Sidste år blev traditionen gennem mange år reddet på målstregen af Jesper Christensen på Helnæs 
Mølle. Han fik skabt et veritabelt minimarked på Møllen. Dette har udviklet sig. I år er der 7 adresser på Helnæs, der kan 
besøges. Ikke mindst er den nyrestaurerede mejeribygning blevet en juleattraktion i hele december måned. Her er åbent alle 
søndage i december. Alle andre steder er det den 11. december. Se de mange muligheder for en god før-juleoplevelse på Hel-
næs side 4, 5, 6 og 7
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Livsvilkår ved juletid
Her ved juletid bliver vi gjort opmærksom på, hvor godt vi 
har det i dette land. Vi får girokort fæstnet til beskrivelser af 
hvor elendigt mange mennesker lever. De sidste par aftener 
har vi overværet en stemning og et set-up i TV i anledning af 
stormen over Danmark som er en naturkatastrofe værdig. Det 
er vores måde at blive erindret om, at vi er langt fra jordskælv 
og gigantiske oversvømmelser. Hvem husker ikke for få uger 
siden millionbyen Bangkok var oversvømmet, eller andre ste-
der, hvor man ser biler komme flydende i en strøm af mudder 
gennem hovedgaden i en by. På den måde fornemmer vi, at 
vi lever i et roligt hjørne af kloden. Det er medvirkende til, 
at mange bruger de tilsendte girokort eller kontonumre for at 
mindske forskellene i livsvilkårene endog i beskeden grad. 

Andre billeder kan fremkaldes for at fremmane forskellene 
på vore vilkår og millioner af andres. De daglige reportager 
fra nordafrikanske eller mellemøstlige lande i de bevægelser, 
der er kaldt ”det arabiske forår” vidner om kampe, som er 
blevet udkæmpet i dette land for hundreder af år siden. Det er 
faktisk ganske tankevækkende, og paradoksalt, at enevældens 
indførelse, altså accepten af, at magten centraliseres, som vi 
berører i dette nummer, bl.a. var begrundet i, at borgerne, som 
stand, ikke længere tålte at blive betragtet og omtalt af adelen 
(den herskende klasse) som ”ufrie” mennesker. Bønderne var 
ikke ufrie og blev det ikke ved den anledning, de blev nemlig 
ikke spurgt om noget. 350 år er der imellem dette og scenerne 
i Ægypten, Syrien og Libyen, som vi har set mest. At den 
enevældige konge så var så klog, at han lyttede til stænderne 
(også bønderne), var en anden sag. Skal vi blive ved sammen-
ligningen mellem de fortidige danske og nuværende sydlige 
(Somaliske) forhold, så var hungersnød, misvækst, plyndrin-
ger, pest og alt mulig ondskab en del af den danske hverdag 
under de krige og besættelser fremmede hære gennemførte. 
Desværre på egen dansk foranledning. Alt dette er historie 
på vore kanter, men grusom nutidig virkelighed andre steder.  

I dette nummer gør vi meget ud af Julen på Helnæs og Høj-
skolens problemer. Julens komme markeres mange steder på 
Helnæs. De mange, der er med i år, tyder på en opblomstring 
fra tidligere år, hvor alt var ved at lukke. Mejeriets istand-
sættelse giver mulighed for tre søndage med åbent hus og en 
masse aktiviteter og alle har åbent søndag den 11. december. 
Det hele afsluttes med en kirkekoncert kl. 17.15. Kan disse 
positive tiltag også smitte af på løsningen af trængslerne på 
højskolen er meget nået. Som det også fremgår i dette num-
mer, er mange optaget af, at det er bydende nødvendigt for 
Helnæs at bevare denne institution. 

Med dette håb ønsker HelnæsPosten 
alle sine læsere, annoncører og abonnenter 
Glædelig jul og godt nytår  pd

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Peters tårer
En tidlig morgen for to tusind 
år siden gik en mand fuld af 
sorg og skam og græd. Det var 
en normalt meget selvbevidst 
og stærk mand, apostlen Peter. 
Men den dag havde han netop 
tre gange fornægtet ethvert 
kendskab til et menneske, som 
betød alt for ham, Jesus af Na-
zareth. Det Nye Testamente 
fortæller meget udførligt om, 
hvordan Peter fornægter Jesus 
og svigter ham, da det virkelig 
gælder, selvom han har lovet 
at gøre det modsatte. Det er 
ret mærkeligt. Man ville godt 
kunne forstå, hvis evangelier-
nes forfattere havde undladt 
at fortælle om Peters svigt og 
tårer, eller hvis de havde pyntet 
lidt på historien, der lyder lidt 
pinlig for en mand, der senere 
blev en af grundlæggerne af en 
verdensomspændende kirke.  
Men historien bliver i evangeli-
erne fortalt ærligt og udførligt, 
fordi de rummede en helt ny og 
enestående måde at se på men-
neskelivet på, for ingen andre 
steder i datidens litteratur er 
f.eks. en jævn og almindelig 
mands tårer genstand for andet 
end latterliggørelse. At opfatte 
Peters tårer som meningsfulde 
udtryk for ægte menneskelig 
sorg, som evangelierne gør 
det, var grotesk ifølge den den-
gang herskende litterære smag. 
Man interesserede sig dengang 
ganske enkelt ikke, for såkaldt 
almindelige mennesker og de-
res glæder og sorger. Det var 
kun de berømte: Guder, helte, 
kejsere og skuespillere, som 
havde følelser, der var værd at 
skrive om. Hvis de hedenske 
forfattere på Jesu’ tid endelig 
skulle have fundet det ulejlig-
heden værd at skrive om en 
jævn mand som Peter, så ville 
de have fremstillet ham som 
en latterlig person. En fattig 
og simpel, men pralende fisker 
fra en ukendt provins, som 
skærtorsdag aften ville være 
den største af Jesu’ disciple og 
højtidligt svor aldrig at svigte 

ham. Kun for, senere samme 
nat, inden hanen havde galet 
tre gange at svigte sit løfte. Det 
ville have været en komisk hi-
storie om en jævn mand, der 
ikke kendte sin plads. Men 
Det nye Testamente fortæller 
om Peter og hans tårer, så man 
føler med ham og fornemmer 
hans sorg over at have mistet 
sin Herre og hans skam over at 
have svigtet Ham. Der er ingen 
latterliggørelse. Kun medfølel-
se. Derfor udtrykker evangeli-
erne et nyt syn på mennesker 
og på vores sorger og glæder, 
drømme og længsler, styrke og 
svaghed. Et syn der spredte sig 
som en del af det kristne bud-
skab, der fortalte, at Guds søn 
var blevet født i en stald, og 
havde vist sig blandt de svage-
ste og mest foragtede menne-
sker i samfundet. Fattige fiske-
re og håndværkere fra Galilæa, 
toldere, skøger og hedninger, 
kvinder og børn. Mennesker, 
som han behandlede som sine 
brødre og søstre.

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

100 Mb til Helnæs
På billedet ses de to para-
boler, TDC har monteret på 
Østergård, Helnæs. I HP nr. 
8 skrev vi, at der var tale om 
et anlæg, der fører signaler 
trådløst til bl.a. Helnæs med 
en hastighed på 100 Mb. Fra 
parabolen skulle disse signa-
ler føres ned i teknikkabinen, 
dvs. den fremskudte central, 
Snave 2, der står i området. 
Rasmus Avnskov, TDC ś 
pressetjeneste, har oplyst, at 
anlægget skulle være fær-
digmonteret inden årets ud-
gang, hvorefter forbrugerne 

på Helnæs skulle kunne få 
adgang til højere hastigheder 
via deres lokale telenet. Man 
skal dog være opmærksom 
på, at hvis man ønsker mere 
fart på sit net, skal man gå til 
TDC og købe det. Det kom-
mer ikke automatisk. Det 
forventes, at man vil kunne 
få op til 20 Mb. Efter kontakt 
med Rasmus Avnskov er be-
skeden, at der ikke kan siges 
noget mere præcist om fær-
diggørelsestidspunktet end 
det tidligere oplyste.  
 pd

Torsdagsklub
I november var der 2 arran-
gementer i torsdagsklubben. 
Den 10. havde vi det årlige 
bankospil, der altid slutter 
med at se de overraskende og 
fantasifulde gevinster. Den 
24. kom Solvejg Refslund – 
fortalte levende om udviklin-
gen inden for sin kunst og vi-

ste samtidig flotte lysbilleder 
af sine arbejder med papir, 
stoffer og digte.
Sidste gang inden jul bliver 
den 8. december, hvor Inger 
Lund vil læse julehistorie, 
der er æbleskiver til kaffen 
og anden form for julehygge. 
Som sædvanlig er alle vel-
komne. ah

Paraboler på Østergård er opsat  Foto: Dan R-J

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

V I N E  F R A  H . J. H A N S E N

– VIN MED SJÆL – 
Willemoesgade 2 · 5610 Assens · Tlf. 6471 1163 · www.vinspecialisten.dk
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GRÆSSET VOKSER
STADIG 
Byt din gamle plæneklipper til en 
kvalitets plæneklipper som 
holder år efter år

w w w . k n - t e k n i k . d k

www.husqvarna.dk

HUSQVARNA LB 48 V
BioClip - sideudkast - variabel kørehastighed
48 cm klippebredde. B&S 650 serie motor
Vejl. udsalgspris Kr. 3.495,-

                                          Byttepris Kr.  2.695,-

VI GIVER 
Kr. 800,- 
for din brugte 
plæneklipper

ved køb af 

LB 48 V

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud. 

 www.helnaeshus.dk

ELARBEJDE MED GARANTI

2010
Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk

Helnæs Kunst og Håndværk 
Stævnevej 9

Outlet og second-hand, tøj, sko, 
støvler og tasker. Caféen er åben.

Quiltepigerne
Strandbakken 35

Julestue med filt – ting og sager

Det Gl. Mejeri
Ryet 13 

Familiejul med julestue, historier, lys, 
værksteder, marcipan og saltlamper.

Babyengros, lagersalg, demovarer m.m. til 
baby og børn op til 3 år.

Helnæs Antik
Bøgeskovsvej 9

Antikviteter og accessories

Højskolen på Helnæs
Helnæs Byvej 65

Arbejdende værksteder

Lindhovedgård
Lindhovedvej 29

Loppemarked, juletræer i potter

Helnæs Mølle
Helnæs Byvej 21

Stort julemarked med over 
10 forskellige stande:

Marmelade og loppeting
Bøger, strik og pynt

Lammekød     
Tasker

Tørklæder, sjaler og smykker
Flettede kurve og 

Emmas gummiarmbånd
Brunkager og loppeting

Juletræer, pyntegrønt og træskilte
Honningkager, nødder og juleknas

Glögg og æbleskiver m.m.

Kl. 17.15 Julekoncert i 
Helnæs Kirke

Husk at aflevere kupon 
til konkurrencen

Jul på Helnæs
søndag den 11. december

Der er åbent alle steder mellem 
kl. 11.00 og 17.00
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Jul på Helnæs med 
mange nye aktiviteter 

En lang tradition på Helnæs 
er at holde ”åbent” 3. søndag 
i advent, og i år bliver ingen 
undtagelse.
Alle, som har noget at vise/
lave/sælge har været samlet 
to gange, og det kom der flere 
nye idéer ud af.

Konkurrencer

I år bliver der mulighed for 
at vinde præmier i to konkur-
rencer: én for børn og én for 
voksne. De syv steder, som vi 
ved, holder åbent, har kupo-
ner liggende, man kan tage 
og udfylde på turen rundt. 
Måske vil man se præmi-
erne, inden man vælger at 

deltage. Er det tilfældet, kan 
de beses på Møllen. Her skal 
de udfyldte kuponer også af-
leveres igen.

Mejeriet

Helnæs gl. Mejeri havde vi 
måske troet, vi skulle undvæ-
re i år, men tværtimod bliver 
det endnu mere spændende at 
komme ind der. Der er flere 
udstillere, men også aktivite-
ter – både for store og små.

Nyt

Udover alle de gaver, man 
plejer at kunne købe, kan 
man i år få armbånd og an-
dre smykker, hjemmelavede 
kager og marmelade, samt 
smart tøj på udsalg. Få de 
sidste julegaver og værtinde-

gaver inden dagen er omme. 
Se det meste i annoncen her 
i Helnæsposten.  
Når boderne lukker, åbner 
Helnæs kirke og der er jule-

koncert med start kl. 17.15 og 
så er alle kommet i den rette 
julestemning. 
 
 mth

Jul i Det gamle Mejeri
Programmet for julemar-
kedet i Helnæs Mejeri, som 
Ruth Wisén har kreeret vir-
ker imponerende (se side 
14). Hun sendte det til HP og 
spurgte i mailen, om vi kun-
ne ønske os at vide mere, idet 
hun gerne ville fortælle om 
det. Jo, der var et spørgsmål, 
der trængte sig på.

Du må da have meget hjælp til 
alt dette?

Ruth havde egentlig regnet 
med at skulle være på i fire 
weekends, men har nu fun-
det en form på det, hvoref-
ter der er åbent tre søndage. 
Den 4., 11. og 18. december. 
Det kræver noget medhjælp 
og udover hende selv, er der 
hendes ven, Rainer, og dat-
ter Heidi, der bor på 13. år i 

Flemløse. Hendes mor på 78 
kommer også, men skal dog 
først have overstået en opera-
tion (udskiftet et knæ). Des-
uden har en lokal dame meldt 
sig. Ruth er meget rørt over, 
at en fremmed dame blot 
stopper op og tilbyder sin 
hjælp. Det er hun ikke vant 
til. Hun mener derfor også, 
at hun er kommet til et sted, 
hvor hun føler sig hjemme. 

Hvad skal der foregå i alle 
værkstederne? 

Ruth indleder med at forkla-
re, at hun er lidt ideologisk 
belastet af en tro på, at det, 
det skal handle om til julen, 
og sikkert i almindelighed, 
er, at man laver så meget, 
som muligt, selv. Alt bør la-
ves – og helst af børnene, det 
er jo deres fest – derfor er 

de mange værksteder bereg-
net på, at børnene skal være 
aktive, gerne sammen med 
forældrene og andre voksne 
og børn. Spørger man ind til, 
hvad de mange aktiviteter er 
for noget, forklarer Ruth, at 
’Manga tegnekursus’ er ble-
vet meget moderne i Europa. 
Det er en hundredårig ja-
pansk teknik til tegning af 
tegneserier, hvor tegningen 
af menneskers ansigter i 
forskellige sindsstemninger 
i sig selv fortæller historien. 
”Manga er en tegnestil, men 
også et fortælle-medie”, for-
klarer hun. 

Nye aktiviteter hver søndag

I Bageriet kan man Build-a-
julegris eller build-an-engel. 
Det er ligesom den kendte 
build-a-bear. Der laves f.eks. 

en marcipangris, så kan et 
barn gøre den færdig ved 
at sætte et hjerte eller en 
sløjfe på den. Fotoshooting 
i Spejlbilledet handler om 
at blive fotograferet og hvis 
man ønsker det, kan man få 
sit portræt malet på grund-
lag af et foto. Osv. osv. Der 
bliver rigeligt at få tiden til 
at gå med. Ruth er klar over, 
at der skal lidt mere PR til, 
for at få folk til at komme, og 
hun har derfor tænkt sig at 
dele en lille brochure ud på 
de skoler, som hun kender og 
kommer på eller få dem til at 
sætte en seddel op om, at der 
er julestue og familiehygge 
de tre søndage i december i 
Det gamle Mejeri på Helnæs, 
hvorefter man skulle være 
klar med alt til juleaften.

Hvad koster det?

I princippet meget lidt. Be-
søg i caféen, forbrug af ma-
terialer og portrætmaleri i 
olie skal betales. Ruth for-
venter, at det hele skal kunne 
løbe rundt økonomisk. Det 
lyder ligetil, og festligt lyder 
det også. Der ønskes held og 
lykke med eksperimentet og 
glædelig jul.
 

 pd

Jul på Møllen  Foto: Dan R-J

Helnæs gl. Mejeri -tre dages julemarked og familieaktiviteter Foto: pd
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DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00

BAGER: 
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

POSTBUTIK:
Mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

Lokalarkivets 
åbent hus dag
Ved åbent hus dagen i arkivet 
den 12. nov. var der ikke stor 
søgning, men i forbindelse 
med dagen har vi modtaget et 
luftfoto af Abkjeldsgaard. Det 
nuværende stuehus på billedet 
er fra 1951. Det gamle bin-
dingsværkshus med stråtag 
brændte 1949. Ejeren på det 
tidspunkt var A. C. Rasmus-
sen.
Mens opbygningen af stuehu-
set stod på, boede familien i 
de tyskerbarakker, der ses i 
baggrunden. Åge og Esther 
Bang købte gården i 1956. De 
brugte barakkerne til hønse-
hus og en tid til grisestald.
I laden til venstre var der 5 
folkeværelser på loftet og i 
stuehusets kælder var der 2 
pigeværelser.
Bygningerne til højre brændte 
i 1985, der gik ild i halmen, 
i forbindelse med optøning 
af frosne vandrør. Gården 
blev drevet som almindeligt 
landbrug med køer og grise 

samt specialafgrøder. På bil-
ledet ses rødbedemarker og 
marker med andre grønsa-
ger. En tidligere ejer, Baron 
Holger Rosenkrantz, havde 
anlagt en stor park og da var 

køkkenhaverne det vigtigste. 
Arbejdet dér kom forud for 
markarbejdet. I baggrunden 
ses grønsagsrækker og flag-
stang bag hegnet. Åge Bang 
og hans kone Esther flyttede 

fra Helnæs til Ebberup i 1990.
Det indrammede luftfoto blev 
overdraget Helnæs Lokalar-
kiv af Åge og Esther Bangs 
søn, Jørgen Bang, Ørsted.

ah

Luftfoto af Abkjeldsgård fra 1950 érne
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Kirkekoncert i 
Helnæs Kirke

Det Vestfynske Børne- og 
Ungdomskor er et samarbej-
de mellem Assens Musiksko-
les Ungdomskor, under ledel-
se af Karen Folke Olsen og 
Ørsted-, Søllested- og Ved-
tofte kirkers kirkekor, under 
ledelse af Rikke Barsøe Flo-
rens. Samarbejdet har eksi-
steret i omkring 5 år og har 
vekslet imellem at tage på 
kortur til udlandet og at syn-
ge i Tivoli i København om 
sommeren og at synge kirke-
koncerter på Fyn og i Jylland 
i løbet af året. Af udlandsture 
er det hidtil blevet til en tur 
til Berlin, en tur til Sverige, 
og i foråret 2012 tager koret 
til Nice i Sydfrankrig for at 
give nogle korkoncerter i 
bl.a. den danske kirke. Koret 
akkompagneres af pianist, 
Henrik Sørensen.

Rikke Barsøe Florens

Det vestfynske Børne- og 
Ungdomskor

Forsamlingshusets 
generalforsamling

Formanden Jørgen Nielsen 
omtalte i sin beretning fe-
sterne, som foreningen har 
ansvaret for ikke havde givet 
et udbytte, som står i forhold 
til de ressourcer, der lægges i 
dem. Fugleskydningen giver 
dog et fornuftigt afkast. For-
søget med samarbejdet med 
Musikforeningen om en vin-
terfest var ikke tilfredsstil-
lende og oktoberfesten måtte 
aflyses p.g.a. for få tilmeldte. 
Der var 36 tilmeldt og 50 er 
nødvendigt for at det kunne 
løbe rundt. Ellers havde be-
styrelsen arbejdet med ved-

ligeholdelse og investeringer 
i scene og gulv, samt havde 
fået tætnet for flagermus. 
Nævnte Beboerforeningens 
gave, en projektor og lærred, 
som var kommunens gave 
ved udnævnelsen af Helnæs 
til Årets Landsby som for-
manden forventede ville bli-
ve opsat inden længe. Fmd. 
ønskede for det kommende 
år at få flisebelægning fær-
diggjort, udbedret et fugtpro-
blem, maling af udvendigt 
træværk, som han opfordrede 
medlemmerne til at tage fat 
i og opsætning af knager i 
indgangen.  Han takkede for 
Nordeas donation, beboer-
foreningen for projektoren, 

for den hjælp der var givet af 
Christian for pasning af det 
grønne og Niels for kitning 
af vinduer.
Debatten angik især festerne, 
og det svære ved at samar-
bejde med andre foreninger 
om det og om, hvad man 
kunne gøre, for at få flere til 
at melde sig til tiden. Det var 
nødvendigt med frister, da 
man kontraktligt var bun-
det til f.eks. musikken. Pro-
jektorens muligheder for en 
filmforening blev også drøf-
tet. Dette skulle undersøges 
nærmere.
Efter bl.a. disse bemærknin-
ger godkendtes beretningen.
Regnskabet blev gennemgået 

af kassereren Peter Møller. 
Det udviste et mindre drifts-
overskud. Dog var det kun 
gældende for 11 mdr., hvorfor 
det var vanskeligt at vurdere 
i forhold til tidligere år. Det 
blev godkendt. Under dette 
punkt nævnte formanden, at 
man ville søge at gå videre 
med det projekt, Otto Arp 
havde beskrevet vedr. for-
samlingshusets ombygning, 
idet man havde haft Realda-
nia inde i billedet sidste gang 
og nu ville følge op på det. 
Alle valg var genvalg, dog 
fandt man det fornødent at 
vælge endnu en bilagskon-
trollantsuppleant, som blev 
Niels Ellebæk.  pd

Tag rundt og oplev julestemningen på 
Helnæs og vind flotte præmier
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Livet, latteren og personlig udvikling 
– Tarteletfesten 2012 er på skinner
Helnæs Tartelet Selskab er 
langt fremme med forbere-
delserne til den årlige tarte-
letfest, der afvikles fredag 
den 13. april 2012 i Helnæs 
Forsamlingshus. Vi skal at-
ter glæde os til dette stil-
færdige brag af en festlig og 
ikke mindst fornøjelig aften 
med finurlighed, sang, hyg-
gelig samtale og ikke mindst 
genkendelsens glæde for en 
stor del af selskabets ca. 160 
medlemmer og de efterhån-
den få, men meget velkomne 
nye medlemmer, blandt de 
130, der er plads til. Des-
værre er denne herlige lille 
butterdejsskål blevet ramt af 
et politisk angreb på madva-
rer med for stort fedtindhold. 
Det betød, at prisen steg ca. 
10 % i markedet pr. den 1. 
okt. i år. Hvad det betyder 
for den håndværksbagte, vi 
betjener os af, ved vi ikke 
endnu. Vi burde have dispen-
sation, idet vi vil henholde os 
til, at spisen indtages som led 
i et kunstnerisk ritual, som 

har alle den positive opbyg-
geligheds elementer som 
grundlag. 

I dette kunstneriske ritual 
indgår foruden vores egen 
fællessang og samtale en 
professionel del, der skal 
give os noget andet og mere 
end tarteletten kan, nemlig 
lidt at tænke over og grine 
af. Vi havde sidste år formået 
Jytte Abildstrøm til at kom-
me og fortælle om sit liv på 
sin fabelagtige morsomme 
og eftertænksomme måde. 
I år er vi ikke gået langt for 
at finde årets indslag. Vi har 
formået Jyttes søn, Lars My-
gind, til at stille op og holde 
et foredrag med titlen:
Livet, latteren og personlig 
udvikling 
I en pressemeddelelse for-
tæller Lars om sit foredrag 
bl.a.: ”Nu har du chancen 

for at opleve Lars Mygind, 
når han går på scenen med 
sit tankevækkende foredrag 
om personlig udvikling og 
vækst. Foredraget er fagligt 
funderet i Lars’ mangeårige 
arbejde med Jytte Abild-
strøm, som direktør og som 
coach og terapeut med bl.a. 
tankefeltterapi (TFT), emoti-
onel frihedsteknik (EFT) og 
metamedicin. Lars Myginds 
baggrund i terapiverdenen 
og hans sans for humor sæt-
ter ham i stand til at formidle 
emnet på en vedkommende 
måde, der med garanti vil 
give alle noget at tænke over. 

Som søn af Jytte Abildstrøm, 
bror til Peter Mygind, og ef-
ter 10 års ledererfaring samt 
10 år som skuespiller, har 
han en baggrund, der sætter 
ham i stand til at fastholde 
og rykke ethvert publikum. 

Oplev eksempelvis i løbet af 
foredraget, at Lars demon-
strerer brugen af TFT/EFT 
på frivillige fra publikum. 
Det er ikke ualmindeligt, at 
angst og ”kroniske” smer-
ter fjernes i løbet af kort 
tid. Foredraget har allerede 
opnået stor succes og fulde 
huse. Det skyldes ikke blot 
det kontroversielle tema, som 
gør op med mange års vi-
denskabeligt paradigme, det 
skyldes også, at Lars Mygind 
er særdeles underholdende at 
være i selskab med”. 

Vi kan ganske afgjort glæde 
os til endnu en festlig aften. 

pd

FAKTA

Tarteletfestens overskud 
går ubeskåret til Helnæs-
Postens drift og udvikling.
HP nr 1, 2012 udkommer 
torsdag den 5. januar, vil 
bringe nærmere besked 
om billetsalg, betaling o.a.

Der udsendes invitation 
omkring Nytår på mail 
og brev til medlemmer 
og venteliste 2011 med 
besked om køb af billetter 
og betaling. Billetsalget er 
åbent for alle på samme 
tid, også for ikke medlem-
mer, som bliver sat på 
venteliste.

Læs mere om Lars Mygind 
på: www.metamedicin.dk 
www.mygind.dk og 
www.tankefeltterapi.info.

Tarteletsnedkeren Annelise med besætning,  Foto: hba
husbond Christian og søster Erna 

Foredragsholder Lars Mygind
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
Vinduespolering

Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

Pressemeddelelse
Helnæs Højskole 

Bestyrelsen har netop ansat 
den 47 årige Henrik Hartvig 
i stillingen som forstander 
for Helnæs Højskole. Hen-
rik er en dygtig musiker og 
en erfaren ”kulturel forret-
ningsmand” Han har også 
forstander-erfaring fra sit job 
som forstander på Ærø høj-
skole for musik og skuespil i 
5 ½ år. Henrik får den vigtige 
opgave, at udarbejde en for-
retningsplan for højskolens 
fremtidige drift. I første om-
gang løber ansættelsen frem 
til nytår, med mulighed for 
forlængelse.

På bestyrelsens vegne
Anders Lundbeck 

Rasmussen, formand

Forstander, Henrik Hartvig
Foto: hba

Ny forstander på Højskolen
HP har fået en kort snak med 
den nye forstander for Helnæs 
Højskole. Der er forrygende 
travlt på kontoret. Tiden er 
knap. HP bringer en første 
præsentation af Henrik Hart-
vig, som er gået i gang for 
længe siden.

HØJSKOLEN
Af Poul Dreisler 

Henrik Hartvig trak i ar-
bejdstøjet, kort tid efter an-
sættelsessamtalen primo 
no vember på Højskolen på 
Helnæs. Og siden har der 
været meget travlt såvel oppe 
og nede, ude og inde. Henrik 
Hartvig er 47 år gammel og 
kommer fra Ærø, hvor han i 
5 ½ år var forstander for Ærø 
Højskole, indtil den tabte pu-
sten og han måtte gennem-
føre en langstrakt afvikling 
inkl. fusion med Ryslinge 
Højskole gennem 2011. Ærø 
Højskole var kendt for musik 
og skuespil. Henrik har levet 
hele sit liv i musik med svin-
keærinder ind over scener 
rundt omkring. Om at være 
forstander, siger han, at det 
er et job, der kræver en stor 
indsats, tålmodighed og hu-
mor, idet en højskole er et 
sted med folk fra mange for-
skellige fag, miljøer og moti-
vationer. Et arbejde, der giver 
hård hud og hjertevarme og 
som ikke kan presses ned i et 
skema fra 8 – 16. Et arbejde, 
der har mennesket i centrum. 
Henrik har allerede gennem-

levet alle nævnte former for 
situationer, idet han skal nå 
meget indtil et nyt hold ele-
ver forhåbentlig dukker op 
i løbet af januar og dermed 
markerer, at hullet i skuden 
er tætnet og den kan sejle 
igen. Han har skullet lægge 
konturerne til et nyt pro-
gram, tale med de lærere, der 
er til rådighed, tænke over 
hvilke kræfter der mangler, 
og ikke mindst, skabe sig et 
overblik over økonomien for 
at kunne overbevise bank og 
øvrige kreditorer, at der er 
noget at bygge på.  Han har 
også haft tid til at hilse på det 
hold, der er på Højskolen pt. 
og her har han introduceret 
måske noget af det, der også 
bliver fremtiden, sangen og 
musikken. Højskolen har et 
klaver, som sjældent er blevet 
brugt, nu er der to, der mestre 
at betjene det, så sangen får 
bredere vinger for fremtiden
Spørgsmålet er nu hvilke 
ændringer, der vil ske. Det 

vil være alt for tidligt at be-
skrive programmer, med 
nye linjer og andet nyt. Me-
get af det, som tidligere har 
været beskrevet som skolens 
program vil fortsat bestå, 
men det er også klart, at der 
vil ske noget nyt. Og det vil 
ikke være utænkeligt, at det 
bliver musik, kor, sangskriv-
ning og andet, som bliver en 
del af fornyelsen. Henrik bor 
på Ærø med sin familie og 
har foreløbigt bundet sig til 
årsskiftet, hvorefter det skal 
afgøres om der fortsat er en 
højskole på Helnæs. Er det 
tilfældet, så har Henrik lyst 
til at fortsætte og også gerne, 
når tid kommer, at blive Hel-
næsboer. Tiden er knap. Vi 
bliver lovet flere informatio-
ner, når vi er kommet ind i 
det nye år. Vi glæder os over, 
at det er begyndt at lysne og 
at der er optimisme at spore. 
Velkommen hertil.

Højskolen på Helnæs   Foto: hba
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PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

 
 

12 UGER fra oktober  15 UGER fra januar

HØJSKOLEN FOR VOKSNE
KUNST · MOTION · FILOSOFI

Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med an-
dre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter 
skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

Syning efter mål  l  Reparationer
Omforandring  l  Skind og pels  l  Broderi

Charlotte Briand Thomsen
Hegnet 7 · 5631 Ebberup
Tlf. 30 12 94 09
mail: dksystue@gmail.com

Den Kreative Systue

Helnæs er en 
Højskole værd!
Og et ophold på Helnæs Høj-
skole er meget værd, det har 
jeg erfaret, jeg var der tre 
gange, hver gang i tre måne-
der. Morgensamlingen, timer 
i filosofi og psykologi var 
meget spændende og given-
de, hver time en øjenåbner. 
Det, at vi havde opgaver ved 
borddækning og oprydning, 
gav en god rytme deltagerne 
imellem, vi lærte hinanden 
godt at kende. Kunsttimerne 
og tilsluttede foredrag satte 
meget af vore kreative inte-
resser og kreativitet i gang, 
det blev alt for hurtig aftens-
mad tid. Vore rejser til de sto-
re kunstmuseer og udstillin-
ger, til henholdsvis Berlin og 
Paris, med vore kyndige og 
engagerede kunstlærere var 
store oplevelser hver gang. 
Ikke at forglemme de korte 
udflugter til vore egne kunst-
museer, herregårde og kirker. 
Dem, der har lyst til også at 
arbejde med keramik, får 
virkelig gode muligheder nu 
for at udfolde sig ved en alde-
les god keramiker i værkste-
det. Det er utrolig hvad der 
kommer frem fra værkstedet. 
Jeg håber virkelig, at jeg har 
en mulighed for, endnu at 
komme en eller to gange på 
højskolen. Først skal jeg se at 
komme af med nogle alders-
betingede skavanker. Helnæs 
uden den gode højskole kan 
jeg dårligt forestille mig, for 
naturen, atmosfæren og de 
kulturelle tilbud er bare fine. 
Højskoler er i det hele taget 

et gode for dem, der gerne 
vil frem i livet, og efter min 
mening uundværlige i vor 
tid. - I Thüringen, i Harre-
slev, lige syd for grænsen, og 
andre steder i Tyskland var 
der oprettet højskoler efter 
dansk mønster kort efter før-
ste verdenskrig. Min farbror, 
født i Slesvig, lige som jeg, 
var i Tinz sammen med Hans 
Hedtoft og H.C.Hansen, hav-
de stor gavn af  opholdet der, 
og det gav ham gode mulig-
heder til et studieophold i 
Jena senere hen. Også venner 
af min far kom godt frem i li-
vet, og det tilskrev de ophold 
på højskolerne. Desværre 
satte Hitler en stopper for at 
holde højskolerne i live, men 
de, der havde gået der, fandt 
ud af hvordan de skulle te 
sig for at undgå problemer. 
En højskole er en god indret-
ning, og jeg håber inderligt 
at Helnæs Højskole kommer 
gennem trængslerne.     
 

Ilse Kyrstein, 
Bov, 

Padborgvej 2 b, 
6330 Padborg

Højskoleindsamling  
– stor opbakning
Så oprandt dagen, hvor vores 
højskoleindsamling officielt 
slut tede, nemlig den 21/11. 
Resultat er foreløbigt kr. 
22.106,50. Det er da bare flot! 
Og så er vi måske stillet endnu 
et par tusinder i udsigt.
Så TAK alle sammen, private 
som firmaer og foreninger, in-
denø’s som udenø’s, for jeres 
opbakning.
Det er dejligt, at der har været 
en så positiv holdning til pro-
jektet - ikke kun for pengenes 
skyld, selvom det selvfølgelig i 
dette tilfælde er hovedformå-
let – men også i forhold den 
signalværdi, der ligger i, at vi 
støtter op om højskolen. 
Det er ikke bare ”øens” største 
arbejdsplads, vi snakker om. 
Højskolen har også været med-
virkende til, at folk har fået job 
der og etableret sig på Helnæs, 
købt hus her og dermed givet 
øen nogle ressourcestærke til-
flyttere, som vi er glade for. Og 

borgerhuset, som er nært knyt-
tet til skolen, nærmest som en 
siamesisk tvilling. Hvad ville 
der ske med det, hvis skolen 
kollapsede? – Her er det jo 
skolen, der financierer såvel 
varme, som rengøring, elektri-
citet, etc.
Pengene vil nu blive overdra-
get til den nye – meget travle – 
forstander, Henrik Hartvig, og 
brugt i overensstemmelse med 
indsamlingens formål, nemlig 
til at øge skolens synlighed i det 
offentlige rum. Vi er blevet lo-
vet en nærmere redegørelse for 
anvendelsen på et senere tids-
punkt. Selv om beløbet er over-
draget skolen, eksisterer konto-
en i Vestfyns Bank lidt endnu. 
Det kunne jo være, at der stadig 
er nogle, der gerne vil tilgodese 
skolen med et beløb!
Kontonummeret er stadig: 
6850 329 252, Vestfyns Bank
Endnu engang: 1000 TAK 
TIL ALLE, der bidrog med 
deres støtte, stort som småt.

På indsamlergruppens 
vegne Susanne Sørensen

Indsamlingsholdet: Susanne & Anders Sørensen, Dan Ravn-Joensen, 
Preben og Elsebeth Holck, desuden ses på billedet den glade modtager 
forstander Henrik Hartvig og den tidl. konstituerede forstander Helle 
Blume Andresen. Anette og Jørgen Rasmussen var forhindret i at være 
tilstede. Foto: Dan R-J
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I denne artikel vil vi beskæf-
tige os med de gårde og 
huse, der udgjorde Helnæs 
by i tiden før og efter 1583 
og indtil de store jordrefor-
mer påbegyndtes, herunder 
udflytningen af gårde. På 
Helnæs skete der nyt allerede 
i midten af 1700-tallet. Vi vil 
her se på grundlaget for vort 
kendskab til gårdene på Hel-
næs, deres placering og deres 
antal, der stiger i takt med 
opdyrkning af agerjord, dvs. 
skoven fældes og landbruget 
udvides.

LANDSBYEN
Af Poul Dreisler 

I oplægget til dette tema om 
landsbyen, Landsbyregistre-
ringen, der blev gennemført 
for det tidligere Fyns Amt i 
1993, tales der om begreber 
som landgilde, egaliseringer, 
hartkorn og at byen på et tids-
punkt havde et uregelmæssigt 
tovangsbrug. Hvad alt dette 
betyder og hvilken sammen-
hæng der er i begreberne, vil 
vi forsøge at belyse i denne 
og følgende artikler. Vi vil 
især i denne artikel beskæf-
tige os med udviklingen i an-
tal ejendomme på Helnæs og 
om historien bag og forsøge 
at markere hvor de enkelte 
gårde ligger, som bl.a. blev 
opregnet i Erik Hardenbergs 
jordebog fra 1583 og de fire 
gårde, som blev tilføjet efter 
kronen, dvs. Frederik d. 3, 
havde overdraget Hagenskov 
til en embedsmand, geheime-
råd, og godsejer ud af en gam-
mel adelsslægt, Niels Ottesen 
Banner. Med titel af amtmand 
over Assens Amt overtog han 
Hagenskov som privat ejen-
dom og derefter, ”i dyb tak-
nemmelighed mod giveren”, 
bad om lov til at døbe godsets 
navn om til Frederiksgave, 
som det hed de følgende 287 
år, hvor det atter fik navnet 
Hagenskov. 

Om Erik Hardenberg

Vi omtalte i HP nr. 10. 2011 

Erik Hardenberg (1534-
1604), som en af de lens-
mænd, der havde fået et stort 
gods, her Hagenskov, i pant 
for et lån, han havde ydet kon-
gen, Frederik d. 2. Han havde 
i 1571 afsluttet den Nordiske 
Syvårskrig, som havde kostet 
store summer og som Erik 
Hardenberg havde deltaget i 
som officer. Udover at være 
umådelig rig, var Erik Har-
denberg en usædvanlig adels-
mand. Højt uddannet og ”mest 
til studier”, i modsætning til 
mange af hans samtidige, der 
var ”mest til militær”. Han 
havde en meget høj position 
blandt den danske adel, trods 
det ønskede han at leve tilba-
getrukket på et af sine godser, 
Skovsbo, i Rynkeby ved Ker-
teminde. Her udfoldede han 
sine studier samt tog ivrigt 
del i driften af sine store be-
siddelser, der også omfattede 
ejendomme i Odense. Han 
blev kendt som en dygtig og 
energisk godsejer, der forbed-
rede og udvidede sine ejen-
domme. At han udarbejdede 
en jordebog, som den første 
private godsejer, var således 
et udtryk for, at han ønskede 
at have overblik over sine 
ejendomme. Alene lenet Ha-
genskov omfattede ca. 15.000 
tdr. land og 200 bøndergårde, 
spredt ud over Båg Herred, 
der omfattede et stort antal 
sogne på Sydvestfyn. 

Ejendomsret og brugsret

Som tidligere nævnt havde 
bønderne generelt, også på 
Helnæs, opgivet selvejet og 
overladt ejendoms- og brugs-
retten til adelsmanden på det 
nærmeste gods, her Hagen-
skov.
Vi har beskrevet dette med 
ejerskabet som noget andet, 
end det vi kender i dag, idet 
der i højere grad er tale om en 
dispositionsret til landområ-
der. Bønderne havde gradvist 
overgivet al jord og ejendom 
til herremændene, og beva-
rede dispositionsretten til at 
dyrke jorden. Denne ret var 

givet gennem en kontrakt, en 
fæsteaftale, hvor alt væsent-
ligt er opregnet. Det blev ret 
hurtigt til, at fæstekontrak-
terne blev gjort livsvarige og 
desuden at de også kunne gå 
i arv til (gerne) ældste søn. 
Hvis man ikke gav disse mu-
ligheder, ville motivationen 
for bønderne til at foretage 
sig fornuftige dispositioner i 
deres hverdag sandsynligvis 
ikke være til stede. Hvorfor 
skulle de dog slide og slæbe 
uden de kunne se et varigt re-
sultat af deres anstrengelser? 
Kontrakterne mellem fæste-
bonde og herremand opreg-
nede hvad der var af værdi 
på ejendommen ved fæste-
målets indledning og disse 
værdier skulle også være der 
ved udgangen af fæstemålet. 
Merværdien fik bonden 
eller hans familie med sig, 
hvorimod tab og nedslidning 
skulle erstattes. Det svarer 
stort set til hvad man i dag 
ville kalde et forpagtnings-
forhold. Dog var der en række 
forhold, der afveg betydeligt 
fra nutidens, idet der i kon-
trakterne ofte indgik bestem-
melser om forpligtelser om 
at stille mandskab til at drive 
herregårdens agerjord og 
anden form for tjenesteydel-
ser såsom at stille med heste 
og vogn, når varer skulle 
transporteres over længere 
afstande.  (Herom senere).

Langørsbo

Vi har tidligere nævnt, at det 
i Valdemar Sejrs jordebog 

fra 1231 blev registreret, at 
kongen ejede 1/6 af Helnæs 
med en gård, Helnæsborg, 
men hvem der ejede resten 
og hvor mange de var om 
det, blev ikke oplyst. Efter 
Helnæsborg, er Langsørsbo 
(den tidligste Bogård) den 
næste ejendom, vi hører om. 
Den er ganske speciel, idet 
gården er opført som en slags 
inspektørbolig med land-
brug. Den blev bygget til en 
mand, der var knyttet til Ha-
genskov som slotsfoged, men 
som nu får mulighed for at 
flytte til Helnæs og varetage 
godsets og dermed kongens 
interesser, bl.a. som vogter 
af det gode og værdifulde 
egetræ, som bl.a. skulle bru-
ges til bygning af krigsskibe. 
Kongens og lensmandens 
jagtarealer på Helnæs skulle 
ligeledes forsvares mod det 
udbredte krybskytteri.

Peder Hanssen Bomand

Peders faktiske titel var ”va-
refoged” og godset byggede 
gården til ham, netop på ste-
det, hvor der i forvejen lå et 
mindre varefogedhus. Dvs. 
der må have været en form 
for kontrol med varer, der 
blev ført ind og ud af Helnæs. 
Vel især godsets varer, især 
træ til tømmer og andet fra 
godsets ejendom på Helnæs. 

Landsbyens gårde og huse 

tLæs mere på side 12

Langørsbo  Tegnet af: Poul Boe
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Fortsat fra side 11

Det kunne også tænkes, at 
der med et varefogedembede 
var en generel kontrolmu-
lighed for anden trafik med 
legale eller illegale varer og 
personer ud og ind på halvø-
en. Helnæs og Helnæsbugten 
har gennem alle tider været 
velegnet for illegal vareom-
sætning, kaldet smugleri, 
hvilket også omfattede skif-
tende beboere på Hagenskov 
/ Frederiksgave. Der skal 
dog gøres opmærksom på, at 
varetransport til og fra Hel-
næs oftest foregik søværts. 

Fakta og fiktion om  
Grevens fejde

Forfatteren til ”Boernes 
slægtsbog,” Lars Boe Thom-
sen (LBT), har skrevet en 
roman, ”Slotsfogeden”. Der 
handler om netop de om-
stændigheder, der fører til, at 
slotsfogeden på Hagenskov, 
Peder Hanssen Bomand, får 
tildelt jorden i en rydning på 
nordspidsen af Helnæs, hvor 
gården Langørsbo bygges. 
Romanen giver et historisk 
korrekt billede af de begi-
venheder, der udfolder sig 
under Grevens fejde, hvor Jo-
han Rantzau lander på Hel-
næs natten mellem 17. og 18. 
marts 1535 med et par tusin-
de landsknægte og 300 ryt-
tere. Peder Hanssen Bomand 
og hans venner i Rørmosen 
(for handlingens udvikling 
skulle der bo en familie i et 
hus derude) hjælper Rantzau 
videre over Langør, som på 
det tidspunkt udgjorde en 
meget usikker transportvej, 
idet den var sårbar overfor 
vestenvind og meget blød 
for det tunge udstyr og heste, 
Rantzau havde med sig. 

Langørsbo i Bæltet

På det tidspunkt fortsatte 
Langørvejen fra Fynssiden 
videre ind mod Helnæs by 
langs med kysten på en bred 
englignende forstrand, lige-
som selve tangen, Langør, 
var betydelig bredere end 
vi kender den i dag, men 
usikker, hvis man ikke, som 

Peder Hanssen Bomand 
og hans venner, kendte de 
bløde områder. I 1546 stod 
Langørsbo klar til indflyt-
ning. Den lå tæt på kysten 
et godt stykke længere mod 
vest og nordligere, end den 
nuværende Bogård. Fak-
tisk ligger sporene efter den 
mange meter ude i Lillebælt 
i dag. Hvornår den er endt 
der, vides ikke med bestemt-
hed, men i 1667 var der en 
synsforretning på gården, 
hvor den blev erklæret så 
forfalden, at den ikke kunne 
repareres og i 1669 er en ny 
gård bygget inde på land, der 
hvor Bogården ligger i dag. 
Det må antages, at vejen op 
over Bobakkerne allerede er 
etableret på det tidspunkt, og 
den nye gård er bygget tæt 
ved den. Vestenvind og ero-
sion forårsaget af strømmen 
fra syd mod nord langs ky-
sten har ført materiale væk 
fra kysten og fra Langør. Vi 
har tidligere skrevet om, at 
denne frilægning af kysten 
også har åbenbaret boplad-
serne ved Skaghorn og givet 

et indblik i endnu tidligere 
beboeres liv og færden. 

Kilder til gårde og huse på 
Helnæs

Det vil ofte være vanske-
ligt at få præcise data om 
gårdene på landet. Selvom 
en jordebog skulle være en 
præcis optegnelse af, hvad 
en ejendom omfattede og be-
skrivelse af, hvad der hørte 
til gården af driftsmidler, så 
kan der være forskellige kil-
der, der opgør antallet med 
afvigende resultat. Bruger vi 
den kilde, der opregner ”De 
gamle gårde på Helnæs”, er 
den ”udarbejdet på grundlag 
af en matrikulering gennem-
ført i 1844 og nedskrevet i 
den såkaldte sogneprotokol”. 
Før det tidspunkt har man 
haft fæstebreve, jordebøger, 
kirkebøger og andre kilder 
til rådighed. Hvad angår de 
personer, som har beboet de 
ejendomme, der er omtalt, 
er kilden Lars Boe Thom-
sens ”Boernes Historie og 
Slægtstavler”, Vi vil generelt 
ikke komme ind på person-

oplysninger i dette tema, det 
er muligt enkelte vil blive 
anført. Det er muligvis over-
set, at der allerede i 1688 er 
gennemført en matrikule-
ring, som er den første egen-
tlige opmåling af det dyrkede 
land. Hensigten er som det er 
generelt, at myndighederne 
(kongen og godsejeren) skal 
vide, hvorledes de kan etab-
lere et retfærdigt lignings-
grundlag for bøndernes be-
taling af skatter og afgifter. 
Hovedkilden til dette tema, 
”Landbyregistreringen fra 
1993”, opererer med andre 
tal, der kun i beskedent om-
fang afviger fra førstnævnte 
kilde. Det vides ikke, hvilke 
kilder der anvendes i den re-
gistrering.

Andre kilder

Der findes få studier, der er 
gennemført ”på stedet” idet 
gårde og huse, der er byg-
get mellem f.eks. 1231 den 
første jordebog og den anden 
jordebog fra 1583 eller andre 
lange perioder ikke så nemt 
kan udforskes, idet gårdene 
oftest bygges ovenpå tomten 
efter den ejendom, der enten 
falder sammen af sig selv el-
ler rives ned. Eller fjernes fra 
jordens overflade, idet ma-
terialerne kan genanvendes 
til enten andet byggeri eller 
som fyld i marker og veje. 
Tænk blot på usikkerheden 
om Helnæsborgs eksistens. 
Her giver LBT ś studier af 
retsprotokoller og lign. de 
stærkeste udsagn, mens ud-
sagn om fund af teglsten og 
lignende materialer, brugt 
til forstærkning af markveje 
og lignende, blot kan støtte 
de opstillede antagelser. Ud-
over de jordebøger, som må 
anses for at være nogenlunde 
pålidelige optegnelser over 
ejendom og aktiver, for hver 
enkelt gård, så er matrikel-
væsenet ligeså væsentlig, idet 
man her har fået etableret en 
landsdækkende opmåling af 
alt jord med henblik på at 
kunne fastlægge ejendoms-
rettigheder, ansættelse af 
bonitet (dvs. jordens dyrk-
ningsevne) og dermed også 

Grevens Fejde - Efter Fyn er indtaget 1535

Langør i nutidig version  Foto: hba
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Vi hjælper Dem til rette med alt

Hos os kan De gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2G · Glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

Ebberup og Omegns 
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Nørregade 16 · 5620 Glamsbjerg

Østergades 
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Østergade 75 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 13 59 · 64 47 10 47
h.dixen@mail.tele.dk

Maxi 3
Universalrengøringsmiddel og 
pletfjerner til alle hjem. 
Afrenser snavs, olie, sod, græs,
rødvin og meget mere på alle 
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75

Antibak Cleaner
Kombineret rengøringsmiddel 
og kalkfjerner til badeværelset. 
Afrenser snavs, protein og kalk 
i bruseniche, håndvask og toilet.
Pris pr. liter kr. 43,75 

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

en beregning af hartkorn, der 
var grundlaget for beregning 
af skatter og afgifter. Når 
man derfor støder på årstal-
lene 1664, 1688 og 1844, 
så skyldes det store spring 
fremad for udviklingen af 
matrikelvæsenet, og dermed 
for pålideligheden af de data, 
man finder. 

Skatteinddrivelse 

Sagen var, at de store forvalt-
ningsreformer, der iværksat-
tes ved enevældens begyn-
delse og så – og måske især 
– omfattede metoder til ind-
drivelse af skatter. Riget fat-
tedes penge. Svenskekrigene 
havde kostet ufattelige sum-
mer og kronen skyldte umå-
delige summer væk til højre 
og venstre. Løsningen på det 
blev endnu et slag for adelen, 
godsejerne og dermed også 
bønderne. Man havde kun 
jorden som aktiv og som den 
største skaber af værdi. Den 
første skat, der blev pålagt 
landbrugsjorden, var den 
såkaldte hartkornskat, idet 
man gennem et hurtigt kom-
missionsarbejde fik udarbej-
det en matrikel over landets 
jord og kunne på det grund-
lag udskrive denne skat i juli 
1662.  Den fik herremændene 
ansvaret for at få drevet ind 
samtidig med, de selv skulle 
betale skat, hvilket de ikke 
havde gjort tidligere. Selv 
på ikke beboede fæstegårde 
skulle skatten betales. Ved 
dette arbejde og den efter-
følgende praksis, så man at 
systemet ikke var helt retfær-
digt, idet skattegrundlaget 

ikke var særligt præcist, idet 
det var lavet som hastværks-
arbejde. Derfor gik man at-
ter i gang i de nyetablerede 
amter. (Hagenskov len var i 
1662 blevet til Assens Amt 
og lensmanden Niels Ottesen 
Banner var blevet amtmand, 
se senere). Der nedsattes 
kommissioner for hvert amt, 
bestående af amtmanden, 
amtsskriveren og syv bønder 
som medlemmer og herved 
fik man i 1664 revideret ma-
triklen af 1662. Den nye ma-
trikel kaldtes Amtsstuema-
triklen. Dermed havde man 
fået et nogenlunde grundlag 
for skatteligningen, og et no-
genlunde pålideligt grundlag 
for viden om fordelingen af 
jord og denne jords afkast-
muligheder målt i hartkorn, 
som vi skal se på i næste ar-
tikel.

Fortsættes i 
næste nummer

Note: 
Desværre vil dette temas 
artikler blive bragt, afhæn-
gigt af pladsen i det aktu-
elle nummer. I nr. 11 var der 
f.eks. ikke plads overhovedet. 
Her i nr. 12 er en del plads, 
men ikke nok til artiklens 
aktuelle størrelse. Derfor vil 
litteraturhenvisninger etc. 
blive bragt i næste nummer, 
hvor det også vil søges at af-
runde et afsnit på en bedre 
måde. 

Her ses bindingsværket som samlesæt, ideelt for flytning Foto: hba
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
4. dec. 11.00
11. dec. Julekoncert 17.15

18. dec. 10.30 
Fællesgudstjeneste for de fire 
sogne i Kærum Kirke

24. dec. 16.00
25. dec. 11.30
26. dec.   9.30

31. dec. 16.00
Efter Gudstjenesten byder 
menighedsrådet på et glas 
champagne i våbenhuset

Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv
Der er åbent den første lør-
dag hver måned fra kl. 9.30 
til 11.30

Sy og Strik
Borgerhuset (lokale 2) kl. 19.
Sidste møde den 5/12. 
Velkommen

FORSAMLINGSHUSET 
JULETRÆSFEST
Lørdag den 17. december 2011
Kl. 13-15 for børn, forældre 
og bedsteforældre og andre 
barnlige sjæle. 
ENTRE: kr. 30,-
Der kommer julemand med 
godteposer og sodavand til 
børnene. Der serveres gløgg, 
kaffe og æbleskiver.
Kl. 18 er der fællesspisning 
for VOKSNE
Kom og slap af med hygge-
ligt samvær og god mad – 
børn har ingen adgang denne 
aften.
TO RETTER MAD OG 
KAFFE TIL kr. 75, - PR. 
PERSON
Drikkevarer kan købes til de 
sædvanlige favorable priser. 
Tilmelding til fmd. 
Jørgen Nielsen
hstrand28@hotmail.com 
eller tlf. 64 74 16 81 eller
mobil 23 60 90 88
SENEST DEN 5. DECEM-
BER
(Invitationen er omdelt til 
alle husstande).

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs 
Tirsdag den 13. december kl. 
19-30 i Borgerhuset 
Tilmelding Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller da-
rajo@mail.dk
Og så et lille citat: Nej, ma-
dame, jeg drikker ikke. Jeg 
er født fuld.
(George Russel, jazzpianist)
Hilsen Dan

Frysehuset
Der bliver afholdt general-
forsamling for frysehuset 
mandag d. 12.12 kl.19 i Bor-
gerhuset.  
Hilsen bestyrelsen.

DET SKER DECEMBER 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale

Stenløsegyden 10, 
Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

Kom og vær med når det gamle 
Mejeri på Helnæs atter åbner 
dørene og byder ind til både 

aktiv og kreativ julehygge
søndag den 4., 11. og 18. dec. 

fra kl. 10 til 17

Café ”Mundgodt” har åbent hele dagen

Boder:
Du kan finde mange julegaver i boderne, 

lige fra julelys, halvædelsten og Himalaya spise-salt 
og saltlamper over legetøj fra BabySam (kun søndag 

den 11), Joan Høgh keramik og til Fotoshooting, 
håndlavet marcipan figure og bestilling af 

portræt i olie.

Værkstederne:
Hyggebordet · Malerværkstedet · Bageriet · Brænderiet 

Spejlbilledet · Biblioteket

4. december
Hyggebordet: Klip og klister, mal og sy, 

julekort og andet halløjsa
Malerværkstedet: Manga tegnekursus inkl. øvehæftet 

Bageriet: Byg et kagehus 
Spejlbilledet: Fotoshooting

Biblioteket: En lille nisse læser højt

11. december
Hyggebordet: Klip og klister, mal og sy, 

julekort og andet halløjsa
Malerværkstedet: Vinterlandskab i olie

Bageriet: Build-a-julegris or build-an-engel 
Brænderiet: Mal en plade ler og raku brænd det

Spejlbilledet: Fotoshooting
Biblioteket: En ”større nisse” læser højt

18. december
Hyggebordet: Klip og klister, mal og sy, 

julekort og andet halløjsa
Malerværkstedet: Dyremotiv

Bageriet: Build-a-julegris or build-an-engel 
Spejlbilledet: Fotoshooting 

Biblioteket: Flere nisser læser højt
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FORENINGER

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

Helnæs Miljø-  
og Energiforening 
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619

KØB OG SALG

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funkti-
onsdygtige (antikke) brænde-
ovne 8000 kr. og 6000 kr. og 
Originale petroleums skibs-
lamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, DK-5631 
Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

Mindre opbevaringsrum 
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum 
la ger el. lign. (ca. 20-30 
m2), ønskes til leje på Hel-
næs, til opbevaring af møb-
ler, helst med egen indgang.
Henvendelse venligst til
Bente og Peter tlf. 63 73 70 73 

Sælges
Køjeseng, lakeret fyr, m. 
gode madrasser, velegnet til 
sommerhus, kr. 650 – Dob-
beltseng i almuefarver u. 
madras, kr. 500 – Flot mes-
singlampe m. hejs til kr. 400,
Reol, 186x88, kr. 200 – An-
tik engelsk petroleumslam-
pe, ændret til el, kr. 800 – 2 
PH 5-lamper, røde, kr. 750 
pr. stk., 2 ældre sofaer (3+2), 
rødt læder, 900/600 kr,.
Carsten Jensen, Hegningen 4, 
Tlf. 21 63 78 33
E-mail: mail@carsjens.dk

Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42 75 77 62

Sælges:
Plænetraktor, Partner 12-107 
med trinløs gear kr. 5000,00
Lego Power Puller nr. 8457 
kr. 500,00 – Lego Creator 
nr. 5891 kr. 150,00 – Lego 
Grand Emporium nr. 10211 
kr. 700,00 – Skate Board, 
incl. knæ og albuebeskytter, 
hansker kr. 400,00.
Tlf. 64 74 16 81

Vinteropbevaring på 
Hagenskov Gods
Både, campingvogne ol. 
Gode tilkørselsforhold.
Henvendelse:
Mail: holberg@hagenskov. dk
Eller: Britta Schall Holberg
Hagenskov Gods
5631 Ebberup.

Hjælp
Akut rengøringshjælp søges 
grundet sygdom.
Inge-Lise Laulund
Strandbakken 37
Tlf. 22 23 31 61

Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5 
kr./kg. og porrer, 5 kr. bundtet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33. 
Træffes bedst efter kl. 17:00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard

Ledig boks i frysehus
Kan overtages, også gerne af 
beboere på sommerlandet.
Henvendelse Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på 
64 77 15 95

Kartofler på 
Elmebjergvej 18
Kom selv og grav jeres nye 
kartofler op, ellers gør jeg 
det, mens I venter.
Ring og få et tilbud på større 
partier og på vaskede kartof-
ler. 
tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve 
Lammeskind - på bestilling 
tlf. 64 77 16 68 / 27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp

Feriehus på Helnæs 
Dejligt hus med havudsigt, 
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk
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Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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I sidste nummer af Helnæs-
Posten blev der vist et skole-
billede, indsendt af en læser, 
der søgte oplysninger om 
lærerinde Ane Simonsen, der 
kom fra Aidt ved Silkeborg. 
I lokalarkivet findes en liste 
med navne på alle de perso-
ner, der er på billedet. Der er 
stadig 3 nulevende damer på 
Helnæs og 2 i Hårby (måske 
flere), der gik i skole hos frk. 
Simonsen. Da den ene dame 

fra Hårby er født i 1924 og 
har haft frk. Simonsen som 
lærerinde en kort tid in-
den hun rejste herfra, må 
hun have været her til 1931. 
Hunden på billedet hedder 
”Fylla”, den sidder ved siden 
af Marie Jørgensen f. Jen-
sen. Frk. Simonsen begyndte 
sin gerning her på Helnæs i 
1920. Hendes tid som lærer-
inde på Helnæs har sandsyn-
ligvis varet 11 år.

Herrerne på billedet er lærer 
Runge - med kalotten – ved 
siden af pastor Wilms deref-
ter Espen Espensen, Rørmo-
segård, nr. 4 er Niels Storm, 
Vestergård. Det var skole-
kommissionen.
Anledningen til billedet er 
måske, da lærer Runge fik sit 
ridderkors som dannebrogs-
mand i 1931.
Billedet af frk. Simonsen ved 
sit fine mahognibord er taget 

af en tjenestepige, (Marie 
Sørensen – søster til Søren 
Sørensen) der tjente hos læ-
rerinden i 3 år.
Oplysninger givet af Ellen 
Andersen, Helnæs og Julie 
Jensen, Hårby

ah

Skolebilledet fra 1931
Efterlysningen af frk.Simonsen gav resultat

Frk. Simonsen, Helnæs Skole
Foto: Marie Sørensen


