Bjerge Os
Fra løsgående kreaturer til sommerhuse
Har du set den ”brunskjoldede”? Nej, men jeg har set den ”sorthjelmede”, den går nede ved åen. Jeg mangler den
lille ”grimet”, har du set den?
Malkepigerne løber rundt på åsen i morgentågen for at finde deres køer, som de
kender på de farvede aftegninger. To gange om dagen må de med malkespanden gå den lange vej fra Bjerre ud ad Fædriften til åsen for at malke husbondens køer. Fædriften var også den vej, kvæget blev drevet ud af, da det i foråret
skulle på åsen.
Åsen er stor, men med naturlige grænser. Mod øst løber Halleby Å, der fører ud
til Storebælt, og kysten danner grænse mod vest, mod nord ved lukkeleddet
hindrer en jordvold dyrene i at gå ind på de dyrkede marker.
Midt på åsen er en lille hytte til hyrden. Han tilser dagligt alle dyrene og holder
opsyn med, at ingen bliver stjålet. Hver morgen og aften driver han med hjælp
af sine to hunde kvæget op mod lukkeleddet, så er det nemmere for malkepigerne at finde deres køer. Om aften driver han det syd på, hvor åsen er smallere,
der er det nemmere at holde samling på flokken.

En ko, som var hvid over den
forreste del af hovedet, blev kaldt
”hjelmet”, en som havde en stor
plet på siden, blev kaldt
”skjoldet”. En ”grimet” ko var en
med smalle striber på hovedet og
en ”draget” havde en hvid stribe
hen ad ryggen.
Havde den små farvede pletter var
den ”spinget”, var pletterne større
var den plettet. Blakkede køer var
blågrå og så var der de ”bæltede”
køer.

Hyrden på Aasen
Fra gårdene i Bjerre blev kreaturer og plage i foråret drevet ud af Fædriften til Aasen, hvor de skal græsse hele sommeren. I den nordlige ende af Aasen ved lukkeleddet er der bygget et nyt hus til hyrden og hans familie.
Mikkelsdag den 29. september er der travlhed i hyrdehuset, for der kommer gårdmændene til Hyrdegilde, et gilde
hvor der bliver serveret steg, snaps, øl og kaffe. Hyrdens hustru tilbereder festmåltidet med kød, som gårdmændene
leverer. Når måltidet er overstået, aftaler gårdmændene og hyrden, hvornår dyrene skal tages hjem, alt efter hvor meget græs der er og vejret.
Hyrdens udgifter til tøjer og tøjrepæle, der er blevet brugt til de dyr, der står i tøjer, skal betales. Skikken er, at hver
bonde giver til gilde, hvad han synes, dog ikke under to kroner. De bønder der ikke er kommet til hyrdegildet, opsøger hyrden næste dag for at kræve sin betaling.

Bjerre

Bjerre Aas

Bynavnet Bjerge blev tidligere stavet Bjerre, ligesom det omhandlende område på gamle kort er nævnt som Aas, men senere
som Os. Kortet er fra 1816.
Skolestien i Bjerge og Keldsvej var oprindelig det vejforløb, der udgjorde Fædriften.

Selskabet Bjerre Aas
Helt tilbage til 1849 dannede 15 gårdmænd i Bjerge et selskab til at varetage fællesdriften på Bjerre Aas. I en kontrakt underskrevet i 1914, er gårdmændene enige om, at hele åsen ikke længere skal bruges til fællesdrift, men kun
den sydlige del, derfor blev den indhegnet med pigtrådshegn. Hegnet blev sat på gårdejer Jens Nielsens græslod, så
langt fra skel, at kreaturerne ikke kunne nå græsset på naboens lod. Udgifterne til hegnet blev betalt af alle i fællesskabet i forhold til deres græslodder i indhegningen.
Hver gård havde ret til at sætte et vist antal dyr ud, alt efter gårdens størrelse. En helgård - de største gårde - måtte
sætte fire kreaturer, to plage ud.
Gårde udenfor fællesskabet kunne efter aftale og mod betaling få deres kreaturer på græs i folden. Hyrden fik besked
om, hvor mange dyr han måtte tage ind. I 1934 kostede det 20 kr. for kvæg og 25 kr. for en plag. Med årene steg prisen til 150 kr. pr dyr.
Tre lodsejere blev valgt til bestyrelsen, et hverv der gik på skift mellem lodsejerne. Ved gårdhandel pålægges den
nye ejer samme pligter og rettigheder i selskabet. Kontrakten blev i 1924 forlænget med 25 år, og ved jubilæet i 1949
blev den atter forlænget med 25 år - til 1974.
Jagtretten blev udlejet for et år af gangen til den højest bydende. I 1927 var buddet 257 kr. og i 1935 var det på 365
kr., det gik til boelsmand Lars Chr. Larsen, Bjerge. Ti år efter var buddet markant højere, nemlig på 2.550 kr. Denne
gang det gik til forpagter Anders Haugaard Olsen, Bakkendrup, med fulgte også retten til at plukke svampe. I 1956
havde jægeren foruden retten til svampeplukning også fiskeretten - buddet lød på 7.900 kr.
Hyrdens forpligtigelser
Foruden det daglige tilsyn med dyrene i Fællesfolden skulle hyrden også vande og
flytte de dyr, der stod i tøjer i engene. For det fik han i 1946 18 øre for en kvie pr.
dag. Prisen steg i 1963 til 26 øre pr. dyr, og for hvert dyr i Fællesfolden fik han 10 Flere har været ansat som hyrkr.
de, en titel der blev ændret til
Hyrden skulle også tage imod penge for salg af sand og tang. I 1943 kostede et læs opsynsmand.
sand på en tospændervogn 2 kr. og 1 kr. for et læs på en enspændervogn. IndtægKristian Jensen
terne blev delt mellem lodsejerne i forhold til deres lodder. I 1941 ophørte salget
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I 1941 drøftede lodsejerne, om der skulle bygges et nyt hyrdehus øst for det gamle,
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det skulle være på 12 x 14 alen - pris 7.000 kr. Men der var også forslag om at købe Jens P. Larsens ejendom på Filipsdalvej 7, for 8.000 kr. Med til ejendommen Listen kan være mangelfuld.
hørte 3 tdr. land. Dette forslag fik 11 stemmer ud af 13 mulige. De tre tdr. land
blev bortforpagtet. Det nyerhvervede hus på Pilipsdalsvej var bolig for hyrden i en
del år - blev solgt i 1976. Det gamle hyrdehus på Hyrdehusvej 4 blev solgt til fru
Hertha Hansen.
Osgilde
Fastelavns mandag var det skik, at en af lodsejerne skulle gøre gilde. Det gik på omgang mellem de 15 gårde, efter
matrikel nummer og blev kaldt Osgilde. På gildet blev den årlige generalforsamling afholdt. Med årene blev navnet
ændret til Fastelavnsgilde.
Lodsejerne tog bestemmelser om hyrden, hyrdehusets vedligeholdelse, taksten for salg af sand og tang samt hegnets
vedligeholdelse. En jæger blev antaget for et år af gangen og to mænd blev valgt til sammen med hyrden at ordne
hegnet, inden dyrene blev sat ud.
Gildet startede kl. 18 med flæskesteg og ostemad, senere blev der serveret kaffe og fastelavnsboller. Til midnat blev
der serveret frokost med øl og snaps. Der blev snakket og spillet kort til ud på den lyse morgenstund, hvor gildet sluttede med kaffe. I 1961 enedes man om at stryge den sene frokost.
Kreaturerne sættes ud
På fastelavnsgildet blev dagen for udsættelsen bestemt - det var ofte den 20. maj. Lodsejerne mødte op med deres
dyr, og dyrlægen stod klar til at kontrollere hvert enkelte dyr, inden det blev lukket ind i folden. Hvis der ikke var
græs nok i Fællesfolden, måtte kvæget stå i tøjer i engene. Et engområde mellem Filipsdalvej og Halleby Å.
Jubilæum
I 1949 havde selskabet 100-års jubilæum. Man havde talt om, at jubilæet og generalforsamlingen skulle holdes i
Svallerup Forsamlingshus, men valget blev hos Ejner Pedersen Gammelgård, Urhøjvej 10. Lodsejernes hustruer var
også inviteret til denne aften, foruden jagtlejerne og deres hustruer. Det år var der to jægere, der havde jagtretten
sammen.
På generalforsamlingen blev regnskabet læst op af formanden, der dette år var gårdejer Chr. Christiansen. I det forløbne år havde der været udgifter på 2.367,77 kr. og året sluttede med en kassebeholdning på 635,58 kr.
Lodsejerne var enige om at forsætte fælleskabet på Bjerge Os i 25 år - til 1974.

Til jubilæumsmiddagen var der købt en gris til 331,50 kr., øvrige udgifter var 3,50 kr. til kartofler, 160 kr. til medhjælp og kogekone. Fru Emly skulle have 25 kr. for oplæsning og 17 kr. til befordring. Til brændsel og lys 28 kr.,
brød, kager æg m.m. beløb sig til 51,04 kr. og sidst en regning fra købmanden på 522,21 kr. I alt 1138,25 kr. Hele
grisen blev ikke spist den aften, for efter festen blev der solgt flæsk m. m. for 162,57 kr. Samlede udgift for 100-års
jubilæet beløb sig til 975,68 kr.
Fællesfoldens fremtid
Først i 1960-erne spirede tanken om at sælge Fællesfolden. På et møde i 1965 i Svallerup Forsamlingshus redegjorde landinspektør Uffe Flemberg, Høng for evt. salg eller udstykning af arealet. Planen for udstykning var at den 1,3
km. lange kyststrækning og arealet langs Halleby Å blev åbnet for offentligheden. Vejen, der går gennem hele plantagen istandsættes og for enden ved Fællesfolden, var der afsat plads til en Strandkirke, som kunne ses fra vejen.
Der var mulighed for en campingplads på 10,7 ha. og 140 sommerhusgrunde på en minimumstørrelse á 1200 kvadratmeter. Et projekt som Svallerup Sogneråd havde givet grønt lys for.
Allerede i 1962 var det kommet nogle lodsejere for øre, at staten havde tanker om fredning af Fællesfolden. Det
skulle vise sig, at der var noget om snakken, men der gik over 10 år før lodsejerne hørte noget fra Fredningsnævnet.
Den 10. april 1973 var alle lodsejere til engene ved Flasken, Skiften, Vejlen, Dalby Hals og Fællesfolden inviteret
til møde på Reersø Kro. Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts nordlige fredningskreds fremlagde fredningsplaner for ca. 536 tdl. omkring Halleby Å’s udløb. Landskabets særlige karakter, det rige fugleliv og de botaniske sjældenheder ønskes bevaret for fremtiden. For Fællesfoldens vedkomne gjaldt det særlige, at det skulle udlægges som
fuglereservat. Staten ville overtage arealet til en pris af 1 krone pr. kvadratmeter.
To interesseorganisationer, Nordvestsjællands Naturhistorisk Forening og Dansk Jagtforenings Kalundborgkreds
havde også deres meninger om områdets fremtid, meninger der ikke var helt samstemmende, hvilket kom til udtryk
i dagspressen.
1 krone pr. kvadratmeter var en pris, lodsejerne absolut ikke kunne acceptere, den blev pure afvist. De krævede en
betaling på 2 kr. for den landbrugsmæssige værdi, 0,50 kr. for ejendommens indskrænkning og 1 kr. for tabt herlighedsværdi - samlet 3,50 kr. pr. kvadratmeter. Med juridisk bistand fra advokat Sejerøe-Olsen, Gørlev, Vestsjællands
Landboforeningen og Landboret, Århus blev afgørelsen anket. Sagen gik helt til Højesteret. Den endelige domsafsigelse kom den 19. november 1982, en dom der gik lodsejerne imod.
Fællesfolden på godt 70 ha. blev i 1979 opkøbt af staten og udlagt til fuglereservat, hvor kun kreaturer og heste må
færdes. I over 130 år havde Bjerges gårdmænd været enige om at lade kreaturerne græsse på det store fælles areal
på Bjerge Os. Fællesskabet på Bjerre Aas var nu slut.
Lodsejerne havde ikke regnet med, at sagen skulle ende på den måde. Det sidste referatet fra selskabet Bjerre Aas,
taler sit tydelige sprog.

Ved hegnet langs Fællesfolden er der opsat skilte med teksten: Fællesfolden er fredet* og det er ikke tilladt at færdes eller at
opholde sig i dette område. Arealet er afgrænset af kreaturhegnet og Halleby Å. Der er mulighed at færdes langs strandarealet og stien langs hegnet.
* i henhold til Overfredningsnævnets kendelse af 22. februar 1979.
Miljø– og Fødevareministeriet Naturstyrelsen.

Fastelavn mandag den 14. februar 1983
De tidligere lodsejere i fællesfolden er i aften samlet til den sidste generalforsamling i fælleskabet hos Ruth og Ellis
Jensen, ”Gammelgård”, Bjerge.
Formanden Anker Andersen oplæste regnskabet og gav forklaring over de sidste udgifter og fordelinger af restbeløbet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Anker Andersen fik overrakt et armbåndsur af lodsejerne som tak for hans arbejde gennem årene.
Man anser nu fællesskabet som fuldstændig ophørt. Fællesskabet mellem gårdene i Bjerge omkring den store parcel
ved Hallebyåens udløb i Storebælt har fået sin længerevarende afslutning for et par år siden, da staten eksproprierede arealet til fuglereservat og rekreativt område.
Betalingsmæssigt havde man håbet at få en oprejsning, da Højesteret i foråret afsagde dom i sagen. Desværre gik
også denne sag lodsejerne imod, og man kan sige, at fællesfolden er faldet for den nye tid. Størstedelen af landets
befolkning ønsker fri og uhindret adgang gennem Danmarks skove og strande, hvor man opretter fuglereservater,
off. badestrande, campingpladser, bådehavne og store parkeringspladser.
Fællesfolden var en af de sidste skønne og velbevarede naturlige områder, som har ligget uberørt hen i flere generationer siden 1849, men som nu også med stor beklagelse er overtaget af offentligheden, til den simple pris af 1,50
kr. pr. m2.
Kilder: Karoline Graves: Ved Halleby Å
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Arkivets arkivalier og lokale borgeres erindringer - tak for hjælpen

Denne artikel omhandlede hovedsageligt Fællesfolden, i næste nummer af Nyhedsbrevet vil området Bjerge Sydstrand og Ornum Strand blive omtalt.

