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Forord

Det har længe været kendt blandt etnologer, folkemindeforskere og 
historikere, at der var overlevet en række manuskripter fra den vest
fynske bonde Eskel Sørensen (1771-1835). De manuskripter, der gen
nem årene er fremkommet i forskellige sammenhænge (se indled
ningen s. 1 Iff) gjorde det klart, at der var tale om skildringer af mere 
end almindelig interesse for forståelsen af landbosamfundet i tiden 
omkring år 1800. Lokalhistorisk arkiv i Ejby har i nyeste tid ved 
sognepræst Laust Kristensen forestået en række udgivelser af de 
ikke-publicerede håndskrifter, men selv dette meget fortjenstfulde 
arbejde har ikke kunnet udfylde savnet af en samlet udgave af de 
bevarede manuskripter. På opfordring fra Landbohistorisk Selskab 
påtog sognepræst Laust Kristensen, nu Tårup, sig at forestå den 
samlede udgave, der hermed foreligger. Selskabet retter en tak til 
udgiveren for det store arbejde, der er nedlagt i udgaven, og tillige 
rettes hermed en tak til lektor Inge-Lise Pedersen, Institut for dansk 
dialektforskning, der har bistået ved udgivelsen og udarbejdet den 
ordliste, der skulle lette forståelsen af Eskel Sørensens tekst. For 
økonomisk tilskud til udgaven bringer Landbohistorisk Selskab en 
ærbødig tak til Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Sydbank og 
til Landbohistorisk Støttekreds.

København 
oktober 1989 
Claus Bjørn
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Om Eskel Sørensen. (1771-1835)

Forfatteren til de skrifter, der hermed udgives, ved vi desværre ikke 
helt så meget om, som man kunne formode efter alt det, han har 
skrevet. Det skyldes, at netop de hefter, hvor han fortæller om sig selv, 
er borte. Familien og forslæ^en får vi fuld besked om i værket »Om 
Girlbiern«, så det skal ikke gentages her.

I et værk, der har bestået af 17 små hefter under titlen: »Genealogie 
eller Siegt Register samt Kort Historisk fortælning om Beboerne i 
Girlbiern«, (her benævnt »Genealogien«) har forfatteren udførligt for
talt om sig selv, nemlig i hefterne 9, 10 og 11. Dette værk er som sagt 
forsvundet, men Dansk Folkemindesamling har i sin tid haft dem til 
gennemsyn, og Hans Ellekilde har derfra taget nogle biografiske op
lysninger om Eskel Sørensen. Det er sammen med nogle tilfældige 
notitser hist og her i den øvrige produktion grundlaget for vor viden 
om denne underlige mand.

Præsten P.S. Nyeborg i Gamborg udgiver i Kirkehistoriske Sam
linger 1889-91 beretningen om Eskels rejse til Christiansfeld i påsken 
1798. (Tilsyneladende taget fra »Genealogien«) Det er, så vidt vides, 
første gang Eskel Sørensen er kommet på prent, altså godt 50 år efter 
sin død i 1835.

Næste gang Eskel Sørensen kommer på tryk er i 1926, da pastor 
Idum i Føns udgiver: »Hr. Mygind i Nørre Aabye.« Dernæst finder 
H.^Frydendahl, en kort tid lærer i Ejby, nogle hefter af Eskel og 
udgiver noget af det i sit tidsskrift »Fynske Minder« i årene omkring 
1935. Endelig har Lokalhistorisk Arkiv i Ejby kommune udgivet nogle 
af de sidst fundne hefter.

»Fyns Tidende« havde 13.12.1927 en kronik om Eskel Sørensen 
skrevet af forfatteren K.L.Krittentrn fra Langtved, Ullerslev sogn, 
»En fynsk Sagamand« kalder han artiklen og fremhæver Eskel Søren
sen som en slags sagaskriver. K.L.Krittrnen var gode venner med 
Ellekilde, og artiklen bygger på Ellekildes optegnelser, som de gen
gives nedenfor.

Det er alt, hvad der er skrevet og fortalt om ham i årenes løb, bortset 
fra enkelte henvisninger i de senere år til hans produktion.
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Barndom og ungdom
Eskel Sørensen blev på en eller anden måde invalideret. Det fremgår 
ikke helt klart, hvad der var i vejen, men noget var galt. Det var 
sådan, at han ikke kunne arbejde på vanlig vis. Frydendahl fortæller, 
at han på stedet har hørt, at Eskel skulle være faldet af en hest og 
derved pådraget sig varig skade. Det samme fortæller Søren Nielsen 
Sørensen i nogle notitser om Eskel Sørensen. Det er dog ret usikkert, 
da vi ikke får sikre kildeangivelser. Derimod fortæller Frederik Ras
mussen i sin »Genealogi« over Gelbjerg (der ikke er udgivet), at Eskel 
Sørensen »endnu før han blev voksen, en dag i marken blev heftig syg, 
vel nok af gigtfeber, der vedvarede og i løbet af nogle år gjorde ham til 
en krøbling, der intet som helst legemligt kunne udrette«. I de notater, 
Ellekilde har taget fra »Genealogien«, får vi ikke nærmere besked om 
sygdommens art. Ellekildes notater, der er lidt i telegramstil, gengives 
her med enkelte små tilføjelser uden dog at ændre på indholdet: »Jeg 
Eskel Sørrensen født i december 1771 var til daabs i kirken på 2. 
advent søndag, da man forklarer det evangelium om tegn i sol, måne 
og stjerner.

Fra to års alderen hos sin mormoder, Anne Marie Eskels i Gamborg 
til der engang kom sygdom i gården, så kom han hjem igen.

I skole hos lærer Biering, »ingen reg^mester, men streng nok til at 
efterse regne diciplerne (?) i sømmen.« (Søren Nielsen Sørensen for
tæller, at han og broderen gik til skolelæreren i Ørslev for at lære at 
regne)

I sommeren 1786 indskrevet til confirmation hos præsten Hr Storch 
i Balslev. (»Denne mand viste en mild alvorlighed og overbærenhed. 
Hans væsen indgød både ærefrygt og respekt for hans person«).

17. august 1786 første krampetilfælde, 3. dagen efter lammelse. Han 
vil ikke årelades, skønt moderen råder dertil. Forældrene søger råd 
hos den kloge kone i Tyrstrup ved Christiansfeld (»den fynske Gud«), 
og sender fastendes vand derover. »Før I kommer hjem«, sagde hun til 
buddet, »saa kan han heller ikke røre den højre arm«. Han skulle 
røges med Grå Bynke, uld overstænket med sød fløde på de af hævel
sen angrebne lemmer; men det bliver værre. (Ellekilde bemærker, at 
der er en udførlig skildring af sygdommen, men det er ikke refereret, 
så vi kender ikke detaljerne) Forældrene rejser derover, men heller 
ikke det hjælper.

De søger da grevens doktor, et ungt menneske fra Holsten (Hinner- 
dahl), der kvaksalverede på ham, lod smøre bille-donnies lægge på uld 
klæde, diæt - men hverken den ene eller anden kur - at udtage hviden
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af mange æg og stødt allun og dette males tilsammen og med dette 
oversmøre et stort klæde og lægges da koldt på skaden, men det hjalp 
ikke, og moderen måtte betyde ham, at han ikke skulle komme mere.

De søger igen råd hos Tyrstrup konen. Koge havregryn i varmt vand 
med noget rødløg, spæde den med terpentin olie og lægge det på 
skaden så varmt som muligt, og hver gang det tages af bade stedet 
med camfer opløst i brændevin. Hævelsen svandt og han fik ro. Hun 
råder til at ophøre med kuren og komme op.

Fastelavns mandag 1787 prøver han at gå ved krykker, hans broder 
Steen har lavet. Af og til blev han syg igen, men han vovede sig for 
tidlig ud, men det bliver kureret ved havreneynsomslag. Faderen 
mente, at doktoren vel kunne, men ikke ville kurere en bonde.

De søger råd hos Kirsten Lade Kone eller Kirsten Bosætter i 
Etterup, Rørup sogn, mod sår på benene. I 8 til 9 år bryder det op med 
nye bylder, så snart en var lægt.

Konfirmeret påsken 1788. I hans 25. eller 26. år holdt det op med 
nye opbrud. Sidste gang ved krykker Fastelavs mandag 1797. Ikke på 
lændsrullen. Broderen Steen lægdsmand. Broderen Jens Jørgen på 
session 1805, fri som gammelmands søn.«

I arbejde
I foråret 1797, da han kan lægge krykkerne til side, er han altså godt 
26 ,år. Af det bevarede forfatterskab kan vi ikke fornemme, hvordan 
forholdene har været, hvad han har haft for drømme eller tanker i 
disse år, hvor han har været bundet af sygdom. Vi ved heller ikke, 
hvor meget han f.eks. har læst eller hvilken litteratur, han har haft 
adgang til i den tid. Imidlertid fortsætter Ellekilde med at referere af 
selvbiografien:

»I 1796 lærte han landmåling hos Mads Rasmussen, Ormhøj, Rørup 
sogn, og hans yngre broder Rasmus i Nørre Åby; men han får ikke sit 
tilgodehavende, og holder op. I påskehe^^ag^e 1798 rejser han til 
Christiansfeld (Påvirket af en skrædder i Byllerup, der syntes hørt til 
christiantfelter ordenen).

Fra Mikkelsdag 1798 til maj 1802 skolelærer i Emtekær, Tanderup 
sogn. Fra 1802 til 1806 hos to mænd i Kjærby, Asperup sogn. Fra maj 
til november 1806 hos Christian Christensen (Jæger), Voldby, Kaus- 
lunde sogn. Han omtales usympatisk.

Vil nu lære at støbe voxstabbrler (vokstavler). Landmåler Rasmus-
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sen på Ormhøj vil i februar 1807 lære ham at udparcellere jord, men 
holder ikke sit løfte, og han rejser hjem til maj 1807. Er nu hjemme 
indtil marts 1809. Kom da til en møller i Køstrup, Brenrerup sogn, 
men var der kun til Mikkelsdag. Afstår for fremtiden at være lærer.

Tiendeeagrr i sommeren 1811 hos pastor Zeuthen i Skamby. (Hans 
kone var en søster til Henrich Steffens).

I februar 1812 gør forældrene testamente. Der er 8 søskende, hvoraf 
5 halvsøskende (nej, 3), hver får en godvillig gave på 200 rgd. Selv får 
han 2500 rgd., 1 bedst, 1 chatol, kiste og seng og årlig 2 ny hør- 
narnsskjortee, et aparte fri værelse i gården, en jern kakkelovn og 
årlig 8 læs tørv a 420 stk. og årlig 100 rgd. hvis gården skulle blive 
solgt. Søsteren fik 3000 rgd. og den yngre broder gården. Af de 2500 
rgd. skulle der betales 2 % årlig. Faderen dør 14. juni 1812, der er 
skifte 6.7.1812. Samme år 17.10. bliver søsteren Anne Marie gift (med 
Jochum Andersen) og flytter til Balslev. Kapitalen omskrives efter 
forordningen af 5. januar 1813 til 750 dalers sølvværdi. Broderen 
bliver gift 20.11. med Maren Ha^datter fra Kauslunde. Moderen dør 
15.3.1816.«

Såvidt Hans Ellekilde. Med hensyn til Eskel Sørensens arv, så 
stemmer Ellekildes oplysninger godt med det han selv fortæller i »Om 
Gielbierg«, selv om der ikke siges helt det samme. Frydendahl har 
imidlertid undersøgt Vends Herredsfogeds arkiv og oplysningerne der 
supplerer og forøger vor indsigt. Der er virkelig sørget for ham. Fry
dendahl skriver sådan, afsnittene i gåseøjne må være direkte afskrift: 
- Eskel sørges der særlig omhyggelig for. Der tillægges ham 2500 rgd. 
foruden et chatol og en del andet løsøre, der senere ved skiftet vur
deres til ialt 600 rgd. Kapitalen bliver dog stående i gården til 2 %, 
men med optigelsesret. Hvis han skulle forblive i gården, da skal der 
indrømmes ham »et værelse af 3 fag med forsvarlig døre, lofte, vægge, 
og gulvet belagt med brændte sten, samt 2 karme vinduer, et senge
sted, et bord og 2 stole, en behørig jern kakkelovn med tilhørende 
skorsten«, desuden rigeligt brændsel og lys, for sig selv i værelset årlig 
/ tønde forårsøl samt 12 kander godt øl, hver gang der brygges, et 
brød til 1 lispund, hver gang der bages, otting sommersmør og tø 
otting fedt, en sødost til 8 pund; »forresten får han sin øvrige kost ved 
det samme bord af den samme øl og mad, som de andre gårdens folk 
bespises med«. Han skal »have frihed til at gå i haugerne og tage sig af 
haugernes frugter, hvad for slags han selv lyster, og i de åringer, når 
der er så mange æbler i haugerne, da at give ham 3 skæpper gemme
æbler af hvad for slags han selv vælger, og en fjerding ren most, når 
der stødes most«. Der skal af gårdens beboer holdes og lønnes en pige
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Et prentetark (røde tegn) med bogstav- og skriftprøver. Tilegnet Rasmus Madsen i 
Kjærby. Dat. 20. juli 1805.

til at holde værelset i orden og pleje ham i sygdoms tilfælde. Han skal 
have »fri bøg og linned vaskning, samt gamle klæders vedligeholdelse 
og gives ham årlig 2 nye skjorter af hørlærred«. »Stundom og imellem 
låne ham et stadigt best at ride, hvad for et han selv vil, samt ridetøj 
for at ride til købstaden, til familie eller anden steds hen«. Han skal 
have et får og dets lam født. Der sikres ham »efter hans død en 
anstændig begravelse på hans arvingers bekostning«. Skulle han 
flytte fra gården, skal af dennes beboer udbetales ham 100 rgd. årlig. -

Det fremgår tydeligt af denne liste, at Eskel Sørensen var sikret sit 
udkomme. Han behøvede ikke at tjene til livets ophold, for det var 
givet ham i arv.

Fritidssysler
Fra den 2.6. til 21.8.1801, medens han var lærer i Emtekjær, har han 
siddet og afskrevet »Praktisk regnekonst efter Søndergaards regne
bog. Det fylder 51 sider tæt beskrevet i folio. Senere fra 1823 til 1825 
har han afskrevet noget af »Arnoldus Bondesens regne-bog«, samt 
beregning af påske og månens gang, desuden anvisning på at lave 
blæk, både sort og rødt.
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Som nævnt under gennemgangen af skrifterne er der også bevaret 
nogle fint prentede eller kaligeaferere ark fra Eskel Sørensens hånd. 
Fra 1805, da han var huslærer i Kjærby, finder vi nogle eksempler. Vi 
ser her, hvordan skolelæreren kan prente og tegne. Den 20. juli 1805 
har han tilegnet Rasmus Madsen et stort dobbeltark. Den 23. maj 
1805 er der prentet et opbyggeligt vers vel nærmest til at hænge på 
væggen, og den 1. maj s. å. et ark med nogle flotte svungne bogstaver. 
Den 1. september 1809 har han tilegnet søsteren Anne Marie et 
prentet ark, og fra den 30. september 1818 finder vi en tegning af 
justitia fra hans hånd. Om det er fritidsarbejde eller til salg, kan man 
ikke se, men ret dygtigt er det gjort.

Da han var omkring 46 år gammel køber han en oktav fløjte i 
København til 12 rgd. fortæller Søren Nielsen Sørensen. Måske han 
også har været lidt musikalsk, selv om denne side af tilværelsen 
næsten ikke berøres i skrifterne. Dog er han meget betaget af musik
ken og sangen, da han i påsken 1798 er i Christiansfeld hos hern- 
hutterne.

Brudstykker
Disse oplysninger er næsten alt, hvad der synes at være tilgængelig til 
belysning af Eskel Sørensens liv og virke. I sit skrift om »Hvad ieg 
veed og hvad ieg meen om troldom...«, fortæller han, hvordan han 
engang, medens han var huslærer i Kjærby, faldt i nogle humleranker 
og forvred sit knæ. Måske det knæ, han i mange år havde haft besvær 
med. Han er også overbevist om, at netop det uheld var varslet ham i 
forvejen. Ligeledes fortæller han, hvordan han i mange år lå der
hjemme i en stue om dagen, fordi han ikke kunne få ro om natten for 
smerter.

Hans håb og drømme, hans skuffelser og smerter, det får vi ikke 
indblik i. Skrifterne om Tro og overtro, og hvor han fortæller om kirke 
og skole, kan virke meget indignerede over tidens og menneskers 
uforstand, ligesom han altid står på bøndernes side, når han skildrer 
dem. Han er den medlevende, men alligevel på en vis tilbagetrukken 
måde.

Den 10. oktober 1828 modtog Vedel Simonsen på Elvedgård et brev 
fra Eskel Sørensen. Eskel nærmede sig nu de 60 år, og det ser ikke ud 
til, at han har skrevet ret meget siden den tid. I brevet fortæller Eskel 
Sørensen, at han har samlet 700 ordsprog fra Vends Herred, men 
Vedel Simonsen vil ikke have noget med Eskel at gøre. Simonsen
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henviser Christian Molbech til Eskel Sørensen, men Molbech synes 
heller ikke at have benyttet tilbuddet. Vedel Simonsen, der ikke var 
særlig velset blandt tidens historikere, skriver meget nedladende om 
Eskel i sit brev til Molbech. Sådan er der så meget. Brevet er refereret 
i »Fra Fyns Fortid III« s. 303.

Hvilke åndelige påvirkninger Eskel Sørensen har modtaget er svært 
at tinn. Han lever på en tid, hvor rationalismen efterhånden slår 
igennem. Han er samtidig med både Oehlrnschläger, Grundtvig og 
Kirkegaard, men det finder vi ikke antydninger af. Måske anede han 
ikke deres eksistens. Vi ved, han kendte Lavater, læste Almanakken 
og f.eks. Ravn: Nød - og hjælpebog for Bondestanden. Der findes ikke 
noget inventarium fra hans dødsbo, men Peder Jørgen Pedersen havde 
i sin bogsamling enkelte bøger, der havde tilhørt Eskel Sørensen. Det 
sigrr ikke nogre om, hvor mange og hvilke bøger, han ejede, men disse 
bøger har han haft i sit bogskab, for han har skrevet sit navn i dem. 
Disse følgende 4 bøger var alle signerede med Eskels hånd: 1) Alexan
der I, Kaiser af Rusland, 302 s. (titelblad mangler). 2) Vedel Simonsen: 
Almindelig Indledning ... en historisk Skildring af Danske Slotte og 
Ridderborges Oprindelse.. 1813, sign. 5. marts 1816. 3) Beskrivelse 
over alle asiatiske og africanske Nationers Sæder, Skikke, Religion, 
Afgudsdyrkelse og Krige, oversat af C.C.Boeck, 1803, sign. 16. marts 
1817. 4) Vedel Simonsen: Borgruinerne (om Næsbyhoved og Ørkel), 
1813. Med en dedication af N.Eibye - bene beateg^ vivere/ perge, 
meique memens/ Gjeldbjerg 22/11 22, totus tuus/ N-Eibye (lev godt og 
lykkeligt, gå videre og glem mig ikke - ... - helt din Trods ihærdig 
søgen er det ikke lykkedes at finde ud af, hvem denne Eibye er, 
muligvis en lærer.

Det ser ikke ud til, at forfatterskabet har påvirket andre i hans 
omgangskreds til at fortsætte eller gøre noget lignende. Han har nok 
på mange måder været en ensom mand, og måske er han blevet anset 
for lidt af en særling. Vi har ikke noget billede af ham og ikke nogen 
beskrivelse af, hvodan han så ud, men umiddelbart tænker man på 
ham som en lille spinkel person ikke særlig let til bens og lidt indtørret.

Et imponerende arbejde har han udført. En skildring fra en tid, hvor 
vi ikke har ret meget, der ligner. Hele den tavse almue, der lige er 
begyndt at løfte hovedet, har han givet mund og mæle. Eskel var 17 år 
gammel, da stavnsbåndet blev ophævet. Heldigt at så meget er be
varet, men kedeligt at langt over halvdelen af det, han skrev, er borte.

Eskel Sørensen døde på Gelbjerg den 11. april 1835, 63 år gammel. I 
Vends Herreds Skifteprotokol er anført følgende:

»År 1835 den 12. april anmeldte gårdmand Jens Jørgen Sørensen af

2 Skik og sæd hos bønderne 17



 
 
 
 
 

Gjelbjerg i Balslev sogn, at hans hos ham værende broder Eschil 
Sørensen, gammel ungkarl, er død i gård. Han efterlader uconfir- 
mrrrt testamente af 22. marts 1819 i faveur af 6 sødskende, men da 
disse alle ere myndige, forventede anmelderen, at de ville blive enige 
om at følge testamentet uden confirmation. I gelbjerg - gården har den 
afdøde udestående 750 rgd. og hos Peder Nielsen i Gadstrup 300 rgd.«
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Oversigt over Eskel Sørensens 
skrifter

Bevarede originalmanuskripter
Dansk Folkemindesamling.
1. Nr. 8 - Gelbierg den 3. februar 1815.

Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. år
hundrede.
Lærdom og opdragelse see bogen nr. 7.
Sluttet den 26. februar 1815 - underskrevet. Ialt 64 sidne.

2. Nr. 24. Skik og Sæder eller det væsentlig af Fyens Vestre Kant 
1817.
Det væsentlig af Fyens vestre kant 1817 -
Sluttet den 6. juni 1817 - underskrevet. Ialt 64 sider

3. Biografi nr. 11.
Fortsættelse om Jens Pedersen i Stubberup, Sanda^r sogn, hans 
biographie. Sluttet 30. august 1820 - s. 27. og Landmålerne Ras
mussen. Sluttet s. 32 - den 5. september 1820.
Fortsættes (men fortsættelsen ikke kendt) Ikke underskrevet. (På 
omslaget noget om krigen med England)

4. Biografi nr. 15.
Anders Nielsen i Nørre Åbye. Sluttet side 17, uden dato, og Ma
dame Nellemans. Sluttet s. 32, den 7. juni 1821. Ikke underskrevet 
- fortsættes.

Odense by's museer.
1. Nr. 5. Girlbireg den 29. februar 1813 (?)

Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. år
hundrede. Sluttet 23. november 1813 - underskrevet.

2. Nr. 7.
Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. år
hundrede.
Fortsættelse af om selskabeligheder og laugsskikkr hos bønderne 
see nr. 6 (der ikke kendes)
Sluttet den 21. februar 1815. - underskrevet.
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3. Nr. 10 den 5. april 1815 (begyndt).
Skik og sæder og andre handteringer bondestanden vedkommende 
sidst i det 18. og først i det 19. århundrede.
Sluttet 2. august 1815. - Underskrevet.

4. Hvad ieg veed og hvad ieg meen om: troldom, sandsigere, maane, 
vise igien, spøgelser og forvarsler.
Sluttet 15. juli 1822. - Ikke underskrevet.

5. Huus råd C - Huusråd for folk. 16 tidee.
Begyndt 12. oktober 1825. - Ikke underskrevet.

Lokalhistorisk arkiv i Ejby.
1. Skik og sæd nr 18 - (de første 6 sider mangler + side 47-48) 

Sluttet den 28. October 1816.

I privat eje.
1. En protokol bestående af 117 beskrevne sider i to spalter samt 

nogle ubeskrevne blade. Bogen måler 34 1/2 X 22 cm. Bogen har 
følgende indhold:
s. 1-51 Sønde^an^s: Praktisk Regikonst, sluttet 21.8.1801.
s. 52-53 »Reesise Regel« (fra en hollænder Rees i 17. årh.).
s. 54-72 Stykker af Arnoldus Bondesens Regnebog, sluttet 
13.9.1823.
s. 73-78 Om at sætte blæk, udergnning af påskedag m.v. Sidste 
datering på s. 77, 9. august 1825.
s. 79-117 Om Gielbieeg, Med dedication 25.12.1831.

2. Desuden kendes 5-6 prentede ark fra tiden 1805 til 1818. Der findes 
nok flere.

Afskrifter
Søren Nielsen Sørensen.
1. Nr. 19.

Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. år
hundrede. Fortsættelse om det sande bondevæsen (fra nr. 18) 
Sluttet 15. november 1816. Fortsættes (men ikke kendt)

2. Biografi nr. 14.
Hr Mygind i Nørre Åbye og Jørgen Bang i Gadstrup.
Sluttet 2. april 1821.
Hr Mygind i Nørre Åbye også afskrevet af pastor Idum, Føns.
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3. Biografi nr. 16.
Madam Nellemans - fortsat fra nr. 15 -
Sluttet 16. juni 1821. og
Margårds konen (ikke afskrevet)

4. Bespottelige ord og følgerne deraf. 
Sluttet 20. december 1822 - underskrevet.

Pastor P.S.Nyeborg.
1. En fynsk bondes besøg i ■ Christiansfele 1798.

Et uddrag af »Genealogien«, men ikke nærmere præciceret.
Ialt kender vi da 16 skrifter af Eskel Sørensen, hvoraf de 11 i original, 
medens 4 i afskrift af S.N.Sørensen og 1 i pastor Nyeborgs afskrift. 
Desuden et fragment om krigen mod England i 1808.

Tabte skrifter, der er nævnt i de bevarede skrifter
Skik og sæd nr. 1 og 2 - De kirkelige handlinger, brudevielse, dåb og 
begravelse.
Skik og sæd nr. 3 - Om fællesskabet
Skik og sæd nr. 4 - Om hoveriet
Skik og sæd nr. 6 - Om selskabeligheder og laugsskikkr hos bøn
derne.
Skik og sæd nr 9 - Fortsættelse af »Landevey veyvæsenre«
Skik og sæd nr. 20 - Fortsættelse af nr. 19, der sluttede med »Om 
biavlen«.
Biografi nr. 10 har handlet om Jens Pedersen i Stubberup.
Biografi nr. 12 har afsluttet beretningen om landmålerne Rasmus
sen.

En oversigt over den samlede produktion
Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling, har engang i tyverne lavet 
en oversigt over Eskel Sørensens produktion. Det ser ud til, at han har 
haft »Genealogien« i hænde, men de øvrige nævnte værker kan han 
næppe have set, da de på det tidspunkt var spredt for alle vinde. Det er 
lidt af en gåde, hvor Ellekilde har fået sine oplysninger fra om de 
forskellige skrifter. Eeks. ved han titlerne på en del, som nu er helt 
forsvundet, medens han ikke kender noget til biografierne, hvoraf en 
del er bevaret.
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Gengivelse i fuld størrelse af hefte nr 18, s. 14.

22



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Det meste er skrevet i nogle små hjemmelavede oktav skrivebøger 
uden linier med en 2 cm venstre margin, men skrevet helt ud til 
kanten i højre side. Siderne måler fra 9,6 til 9,8 cm i bredden og 16,4 
cm i længden. De er heftet med en tråd, der er syet igennem fra forside 
til bagside. Alle de almindelige hefter synes at have været på 64 
beskrevne sider, hvor forsiden kan være dekoreret, men biografierne 
er kun på 32 sider. »Om Gielbierg« er dog i et andet format, som anført 
ovenfor.

Ifølge Ellekilde består produktionen af følgende værker:

1. Skik og sæder hos bønderne... ialt 26 hefter, begyndt i 1811 og 
afsluttet 6. juli 1817. (7 er bevaret)

2. Noget om den Franske og Spanske Troppemarch 1808. Færdig den 
14. september (år ??) ialt 3 hefter. (Måske har vi et fragment på 4 
sider)

3. Tidens Begivenhed - al det mærkværdigst, der Passered på Om
egnen i hver Måned. Sommeren 1817. 7 skrivebøger a 16 sider, 
begyndt på det 8. (ukendt)

4. Genealogie eller Siegt Register samt kort Historiske fortælning om 
Beboerne i Gielbierg. Første hefte påbegyndt 21.2.1818, hefte 17, 
der er ufuldendt, påbegyndt 4.12.1820. Disse 17 hefter synes at 
være bundet sammen i 3 bind. Hefte 1-6, bind 1; hefte 7-12, bind 2; 
hefte 13-17, bind 3. (her benævnt:Genealogien)

5. Desuden nævnes: Hvad ieg veed og hvad ieg meen om troldom o.s.v. 
Men bemærker, at heftet ejes af Karl Mortensen, Ejby.

Ellekilde har sine oplysninger fra Jens Jørgen Hansen, der ejede 
gården fra 1899 til 1927. Retmæssigt barnebarn af Eskels broder Jens 
Jørgen Sørensen, men han havde kun en plejedatter, så det var hende, 
der i sin tid fik gården.

H.C. Frydendahl, den kendte fynske folkemindesamler, er måske 
den, der først har set den store værdi, der er i Eskel Sørensens skrifter. 
Han finder nogle hefter hos gdr. Karl Mortensen i Ejby og udgiver en 
del af indholdet i sit tidsskrift »Fynske Minder«, der udkom nogle år i 
trediverne. I hefte nr. 9, 1934, på siderne 134-140 giver han en kort 
redegørelse for Eskels liv og virke, samt en oversigt over hans værker. 
Denne oversigt er vist næsten komplet.

1. Noget om den Franske og Spanske Troppemarch 1808 - 3 hefter.
2. Skik og Sæder hos bønderne o.s.v. 26 hefter. 1811-17.
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3. Tidens Begivenhed (al det mærkværdig, der passerede på Omegnen i hver Maaned. 8 
hefter. 1817.

4. Genealogie eller Slegtregister o.s.v. 17 hefter. 1818-20.
5. Biographie. Mindst 16 hefter. 16. hefte begyndt 1821.
6. Hvad ieg veed og hvad ieg meen om troldom .. o.s.v. 1 hefte 1822.
7. Huusraad. Mindst 3 hefter. Hefte C begyndt 1825.
8. Vendsherreds Ordsprog. Antagelig mindst et par hefter. I 1826 havde han optegnet 

700 ordsprog. (Dertil regner han: Bespottelige ord og følgerne deraf..., som han havde 
set hos S.N. Sørensen i Gadstrup)

Til Frydendahls oversigt er egentlig kun at bemærke, at det bind, der 
var i familieeje hos Peder Jørgen Pedersen i Balslev, var undgået alle 
forskeres øjne, hvor bl.a. skriftet »Om Gielbierg« var at finde. Dertil 
kommer nogle prentede ark, som omtalt ovenfor.
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Om skrifternes historie

De ni bevarede håndskrifter, som befinder sig dels i Dansk Folkemin
desamling, dels på museet i Odense, blev i sin tid fundet i Ejby hos en 
gårdmand Peter Christensen i et chatol. Man mener, at Peter Chri
stensen eller måske hans far, der boede i Udby, efter Eskel Sørensens 
død har købt dette chatol på en auktion over hans efterladenskaber. 
Da de ni skrifter er fra forskellig tid fra 1813 til 1825, kunne det se ud 
til, at allerede inden Eskels død har der ikke været særlig orden i de 
skrevne værker. Gdr. Karl Mortensen (1883-1973), der blev gift med 
Peter Christensens datter og overtog gården, fik også chatol og skrif
ter. Disse skrifter lånte lærer Frydendahl af Karl Mortensen, men 
glemte at levere dem tilbage, derimod er de sammen med hans øvrige 
arkivalier afleveret. Hvorfor de så er delt mellem Folkemindesamling 
og museeum er aldrig blevet klarlagt, men hovedsagen er da også, at 
de i dag er bevarede.

Ved et gennemsyn af Frydendahls arkiv på Folkemindesamlingen er 
der ikke fundet noget af interesse, der kunne supplere vor viden om 
Eskel Sørensen. Heller ikke Frydendahls arkiv på Odense museum 
giver ny viden i denne sag.

De omtalte ni skrifters proveniens ligger altså klar. Det underlige 
er, at man ved Eskels død ikke har bekymret sig om forfatterskabet, 
men har ladet ni hefter ligge i en tilfældig skuffe.

Peder Jørgen Pedersen. (1894-1982)
Det største bevarede skrift fra hans hånd »Om Gielbierg« kan vi også 
følge helt nøje. Udgiveren af disse skrifter var sognepræst i Balslev- 
Ejby fra 1967 til 1975, samtidig lykkedes det sammen med mange 
andre at få etableret et Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune. 
Kombinationen af præst og arkivleder var på nogle måder heldigt, 
fordi man nød en stor grad af tillid hos befolkningen, f.eks. at man 
aldrig misbrugte arkivalske oplysninger. En af dem, jeg fik en nær og 
fortrolig kontakt med, var tidligere gdr. Peder Jørgen Pedersen og 
hans familie i Balslev. I Fynske Årbøger for 1972 har jeg skrevet en 
artikel om hans oldefar Juchum Ancher sen. Det viste sig, at der på
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Peder Jørgensen Pedersen 
(1894-1982).

gården, som havde været i slægten siden midten af 18. årh.(og er det 
endnu), var gemt et ret fyldigt arkivmateriale. Juchum Anchersen var 
gift med en søster til Eskel Sørensen, og derfor var den store protokol 
kommet til gården. Eskel havde bestemt, at Juchums søn skulle have 
den efter hans død. Eskel skriver således: »Efter min Døe tilhører 
denne Bog Sørren Steen Juchumsen i Balslev. Gielbierg d. 25. Decem
ber 1831, Eskel Sørrensen«. Nu døde Sørren allerede som 28 årig, så 
det blev søsteren Ane, der bar slægten videre på gården, hun blev 
Peder Jørgen Pedersens bedstemor. Juchum Anchersen har skrevet i 
omtalte bog: »Nu er Søren Steen Jochumsen Død den 8. julj 1846 - alt 
saa gives denne Bog til Søren Steen Pedersen, som er født den 13. April 
1856 i Balslev. Til erindring af Jochum Anchersen født den 20. Julj 
1778 i Balslev, Balslev den 10. Januari 1857, Jochum Anchersen.«

Det var Peder Jørgen Pedersen, der viste mig hen til Eskel Søren
sen. For ham var slægtens gamle papirer noget meget vigtigt og kært, 
og det føltes som lidt af en ære, at jeg fik lov til at gennemarbejde 
materialet. I virkeligheden var der ingen, der vidste, hvad der egentlig 
gemte sig i disse gulnede blade. Men jeg fik lov til at benytte det, som 
jeg syntes bedst. Protokollen er gået i arv til Per Jørgens datter. 
Blandt alle papirerne var der en ting mere, som fik mine øjne til at 
stråle. Det viste sig, at der lå endnu et af Eskels hefter, nemlig Skik og 
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Søren Nielsen Sørensen 
(1863-1935).

Sæd nr. 18, desværre var det mishandlet, da der var skåret i det, men 
det meste var tilbage, hvad man kan overbevise sig om ved at læse det 
her i bogen. Dette hefte forærede Per Jørgen til Arkivet i Ejby, og vi er 
stolte over at eje dette stykke.

Disse ord om Peder Jørgen Pedersen (Per Jørgen), der døde 88 år 
gammel i 1982 er ment ikke alene som en udredning af proveniensen, 
men lige så meget som en minderune over en fynsk bonde, der vær
nede om fortidens minder og ønskede at bringe dem videre til efter
slægten.

Søren Nielsen Sørensen (1863-1935)
Da jeg i slutningen af 1974 var færdig til at udgive »Om Gielbierg« 
kom jeg i forbindelse med Hans Bang Olsen, Liliehøj i Gadstrup, Nr. 
Åby sogn. Det viste sig, at hans bedstefar, Søren Nielsen Sørensen, i 
årene omkring 1928 havde siddet og afskrevet alle de hefter, han 
kunne finde, skrevet af Eskel Sørensen. Søren Nielsen Sørensen har 
afskrevet alle de værker fra Eskels hånd, vi kender i dag, undtagen 
»En fynsk bondes besøg i Christiansfeld« og »Skik og Sæd nr 18«. 
Grundet hans arbejde, kender vi 4 hefter i hans afskrift, hvor original
manuskriptet er borte. Afskrifterne er ret gode, men der er dog mange 
steder normaliseret både på stavemåde, tegnsætning, og undertiden
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også sætningskonstruktionerne. Da de fleste af de afskrevne værker 
stadig kendes, kan man også se, at der nogle steder er sprunget over. 
Det var naturligvis bedst at have haft originalerne, men disse af
skrifter kan man godt kalde det næstbedste. Billedet af Eskel Søren
sen havde været mindre klart, hvis vi ikke havde haft disse afskrifter. 
Der er dog en ting, der er meget ærgerligt. Det er, at vi ikke får at vide, 
hvor skrifterne er lånt. De ni omtalte skrifter er lånt hos Karl Morten
sen i Ejby, og »Om Gielbierg« er lånt hos familien i Balslev, men hvor 
han har de andre skrifter fra, netop de skrifter, som er borte, ja, det er 
der ikke antydninger af.

Det skal dog stå helt klart, at også slægten på »Liliehøj« har del i 
æren for, at denne bog her kan udgives.

Desværre var pastor Idum i Føns ikke bedre til at oplyse sine kilder. 
Han har afskrevet »Hr Mygind i Nørre Åbye«, men heller ikke her får 
vi at vide, hvor han har fundet dette skrift. Søren Nielsen Sørensen 
har afskrevet det samme, men væk er det i dag.

»Genealogien«
Derimod giver pastor P.S.Nyeborg, Gamborg, den oplysning, at skrif
tet om »En fynsk bondes besøg i Christiansfelt« er taget fra: »Op
tegnelser om Beboerne i Gjelbjerg (Balslev sogn) fra sidst i det 16. 
Aarhundrede«. Det kedelige er bare, at et sådant skrift ikke kendes 
fra Eskels hånd. Han fortæller videre, at manuskriptet er i 3 tykke 
bind, og at han har lånt det af proprietær Hansen, Gelbjerg. Først 
tænker man, at der her er et nyt værk af Eskel Sørensen, som man slet 
ikke kender, men da vi ved fra Hans Ellekildes optegnelser i Dansk 
Folkemindesamling, at »Genealogien« netop var bundet sammen i 3 
bind og den fulde titel lød: »Genealogi eller Siegt register om beboerne i 
gielbierg«, så er der nok ikke tvivl om, at dette stykke om turen til 
Christiansfeld er et uddrag af »Genealogien«. Denne konstatering 
giver ganske vist andre kildeproblemer i forholdet til »Om Gielbierg«, 
men derom senere.

Den eneste der synes at have benyttet »Genealogien« udover, hvad 
der allerede er nævnt, er Frederik Rasmussen, Skyttehave. Der er 
flere gange i noterne henvist til ham. Der må være en vis sammen
hæng mellem »Om Gielbierg« og »Genealogien«, men hvilken ? Fred. 
Kr. Rasmussen: »Min Slægstbog«, er udgivet i 1933. Her er der flere 
steder henvisninger til »Gelbjergs Historie« også med sidehenvisnin
ger, men hverken tekst eller sidetal passer sammen med »Om Gielbi
erg«, så det er udelukket, at citaterne er derfra. Fr. Rasmussen må 
have lånt »Genealogien« af proprietær Hansen ligesom pastor Nye- 
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borg. Fr. Rasmussens store interesse er genealogi og han har ligefrem 
skrevet en genealogi for Gelbjerg, men han kender ikke historien om 
Erik Puule, som Eskel fortæller i »Om Gielbierg«, og det er en yderli
gere bestyrkelse af, at han ikke har benyttet »Om Gielbierg«. Det 
mærkelige er, at vi ved, at Fr. Rasmussen og Søren Nielsen Sørensen 
har kendt hinanden og arbejdet med de samme skrifter, ja, nogle 
steder synes de at have skrevet af efter hinanden, hvorfor har Fr. 
Rasmussen så ikke set »Om Gielbierg«, som Søren Nielsen Sørensen 
afskrev ?

Alle de steder, hvor Fr. Rasmussen i »Min Slægtsbog« citerer »Gel
bjergs Historie« må det være »Genealogien« han henviser til. Cita
terne ligner ganske vist det, vi også kan læse i »Om Gielbierg«, men 
forskellen er så stor, at det ikke bare kan være citatsjusk. F.eks. 
citerer han i »Min Slægstbog« s. 48 Eskel Sørensens omtale af hestene, 
som kaldes »Vildsmakkerne«. I Slægtsbogen siges det, at postme
steren i Middelfart roste dem, men det står der intet om i »Om Gielbi
erg«.

»Genealogien« har været i proprietær Jens Jørgen Hansens 
(1853-1927) besiddelse. Hvor dette skrift er blevet af, er der ingen, der 
ved. Har han taget det med sig, da han flyttede fra gården, eller lod 
han det ligge, og så er det bare smidt væk. Vi ved det ikke. De af 
familien, jeg har kontaktet, kendte intet til dette skrift.

»Om gielbierg«
Dette skrift er et særligt problem, da det på en eller anden måde må 
være beslægtet med »Genealogien«. Vi ved, at »Genealogien« består af 
17 oktav hefter, og det bliver c. 1000 oktav sider. »Om Gielbjerg« 
består af 39 sider i stor folio. Skulle »Genealogien« være skrevet i stor 
folio ville det fylde c. 200 folio sider. Det betyder, at det kun er % del af 
»Genealogien«, der er gengivet i »Om Gielbierg«, hvis det er afskrift.

Desværre har vi ingen indholdsangivelse for Genealogien, men da 
pastor Nyeborg fortæller, at besøget i Christiansfeld er fra Genealo
gien, så ved vi, at dette skrift har været disponeret anderledes end 
»Om Gielbierg«, for i »Om Gielbierg« er der ikke antydninger af 
skildring af en sådan rejse. Derimod kan vi af Fr. Rasmussens hen
visninger i »Min Slægtsbog« se, at nogle af de samme slægtsoptegnel
ser, som findes i »Om Gielbierg«, også har været bragt i »Genealo
gien«, men i en helt anden orden, da hans sidetal slet ikke passer med 
noget i »Om Gielbierg«.

Den mest nærliggende forklaring på forholdet mellem de to skrifter 
må være den, at da Eskel er ved at være gammel, vil han forære en
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slags slægtsbog til sin søstersøn i Balslev, Sørren Steen Juchumsen. 
Derfor sætter han sig ned i 1831 og griber gåsepennen endnu engang. 
Siden 1825 synes forfatterskabet at være standset. Nu tager han 
systematisk alle slægtsoptegnelser fra »Genealogien«, men springer 
over større ekskurser, som »Besøget i Christiansfeld«, fordi det ligger 
uden for emnet.

Da »Genealogien« var c. 5 gange større end »Om Gielbierg«, må der 
være sprunget over meget, men det kunne se ud til, at nogle af 
beretningerne er strammet lidt op, ligesom de selvbiografiske oplys
ninger helt mangler. Det er dog en kedelig mangel, at »Genealogien« 
er gået tabt, for det har nok på en eller anden måde været Eskel 
Sørensens hovedværk, men vi må nu nøjes med, hvad der er bevaret i 
»Om Gielbierg«

Arbejdsgang
Vi kender ikke noget til den arbejdsgang, Eskel Sørensen benyttede i 
sin forfattervirksomhed. Således er der ikke fundet noget spor af 
kladde eller udkast. Det nærmeste, vi kommer det, er i biografi nr 11, 
der er indbundet med noget »om krigen mod England«. Er det en 
kladde, der er benyttet til indbinding eller har Eskel kasseret dette 
værk ? Det er ikke til at svare på, da vi kun kender dette ene eksem
pel.

Nogle af de kendte skrifter er dog ikke helt blevet glemt af for
fatteren, for der er nogle steder randbemærkninger, og nogle af disse 
randbemærkninger er helt sikkert tilføjet på et senere tidspunkt. 
F.eks, har vi i »Skik og Sæd., nr 18« i originalheftet på s. 55 (her s. 128) 
en marginaltilføjelse, som allerede står i teksten, men det havde han 
glemt. Nogle af disse tilføjelser kan dog være gjort under arbejdet.

Det fremgår helt klart af teksten, at f.eks. rækken af »Skik og 
Sæd...« er en fortsat serie. Flere steder henviser han til tidligere 
numre i denne serie og andre steder anføres det direkte, at emnet 
fortsætter i næste nr. Det samme er tilfældet i biografierne. Man kan 
ikke uden videre afgøre, om der har været lagt en disposition for 
arbejdet. Ligesom det er umuligt at sige, om Eskel Sørensen har haft 
forbilleder for sine skriverier. I »Skik og Sæd... nr 18« henviser han et 
sted til Almanakken, hvor der er en artikel om »Brakmarken..«, men 
Eskel har ikke den samme mening om brakning, som kalenderen.

Kilder
Hermed er vi ved et meget spændende spørgsmål. Hvor er Eskel 
Sørensens kilder ? Hvor ved han det fra, som han skriver ? Vi får ikke 
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ret meget at vide om denne side af sagen, men et enkelt sted kan vi se 
det. Når han kan fortælle så vidt og bredt og forarget om Madam 
Nelleman, så har han sin kilde lige ved hånden, idet vi får at vide, at 
Karenmarie Jensdatter, der har tjent hos Nellemans i nogle år, netop 
er fra Mosegård. Ellers ser det ud til, at han fortæller det, som man har 
snakket om, det der har optaget sindene i landsbyen. Desuden har han 
benyttet de skøder, skifter og andre papirer, der hørte til gården, da 
han skrev om sin fødegård. Det er også helt oplagt, at »Skik og Sæd.. 
nr.5«, der bl.a. indeholder en hoverioverenskomst for Tybrind gods, er 
direkte afskrift af denne overenskomst, han på en eller anden måde 
må have lånt et sted.

Alt i alt synes forfatterskabet at være ret selvstændigt, altså ikke 
afskrift eller efterligning af andre. Når der afskrives, angives det klart 
som f.eks. de to regnebøger nævnt under oversigten over hans værker. 
Ligeledes har Søren Nielsen Sørensen en afskrift af en bog, som Eskel 
selv har afskrevet, dateret Gelbjerg den 23. december 1823: Lægedoms 
Bog af Hindrich Smed. Denne bog synes ikke at være direkte benyttet, 
da han i 1825 skrev sit »Huusråd..«

Sprog og stil
I 1775 kom de første retningslinier for retskrivning i Danmark, men 
lige til i dag har der været en livlig debat om denne sag. På Eskel 
Sørensens tid kan man næppe tale om nogen egentlig fastsat retskriv
ning, derfor måtte enhver finde sin facon. Det vil da også klart kunne 
ses i hans skrifter, at der er visse faste regler. Hus staves altid »huus«, 
»j« bruges næsten ikke, men »i«, og ofte efter g og k, gierne, giorde, 
kiære o.s.v. I udsagnsordene forlænges o og ø med »e«, så vi får »boe«, 
»døe« o.s.v. Det kniber dog af og til med at være helt konsekvent. Det 
er især en vaklen mellem kunne og kunde, der er iøjnefaldende, lige
som det stumme »d« volder besvær. På samme side kan man finde best 
stavet både med og uden »d«, ligesom han ofte skriver »viste«, hvor 
han mener vidste. Det fynske slår nu og da tydeligt igennem. Han 
skriver vistnok helt konsekvent »udsagt« for usagt og andre fynske 
udtryk.

Sproget virker gammelt, når vi læser det i dag, og dog ikke sværere 
end det er til at forstå. Nogle ord er fremmede for os og næsten 
uforståelige, da må man ty til en ordbog, eller til den ordliste her i 
bogen, der er lavet over svære ord og ord, der er udgået af sproget i 
dag. Alle ordene er forsøgt skrevet, som han skrev dem, dog med den 
undtagelse, at der er brugt bolle å i stedet for aa. Nogle forkortelser er
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skrevet helt ud, ligesom en streg over et bogstav, der angiver en 
fordobling af bogstavet, er skrevet helt ud - altså, når der en streg 
over et m, er der skrevet to m'er.

Som en hjælp til en bedre forståelse af Eskel Sørensens sprog er der 
bag i bogen en liste med »Ordforklaringer«. Denne liste er udarbejdet 
af Inge Lise Pedersen, Institut for dansk Dialektforskning. Bogens 
manuskript er gennemgået af instituttet. Det er meget tilfredsstil
lende at vide, at denne ordforklaring derfor er udarbejdet af de mest 
kompetente, og vi skylder instituttet stor tak for denne hjælp.

Eskels brug af store og små begyndelsesbogstaver er ikke konse
kvent. I de gengivne tekster er der brugt den moderne retskrivning, så 
kun egennavne er skrevet med stort, samt efter punktum.

Tegnsætningen er næsten ubegribelig og synes helt tilfældig og helt 
utilstrækkelig, ja, undertiden vildledende. Her i de gengivne tekster er 
tegnsætningen søgt normaliseret, som vi ville sætte tegn i dag. Det 
kan give visse vanskeligheder og er ikke alle steder til at gøre helt 
konsekvent, men læsbarheden forøges meget væsentlig. Der kan være 
enkelte steder, hvor der er tvivl om, hvor den ene sætning begynder og 
den anden ender, men det er dog ikke noget generelt problem.

Enkelte steder er der sat et ord eller et bogstav i parentes. Det er et 
forklarende ord. Det skulle hjælpe til at give mening i en sætning, der 
kan være svært at forstå. Disse parenteser vil altid være udtryk for en 
vis tolkning. Derfor kan man gerne springe dem over og give sin egen 
tolkning.

Eskel Sørensen selv brugte ikke parentes, derimod har han den 
skik, at indramme enkelte sætninger med :\ sætning \:, det vi normalt 
forstår ved en slags gentagelsestegn. I de gengivne tekster er det 
forsøgt erstattet med - sætning selv om det ikke er helt korrekt.

Alt i alt skulle gengivelsen af værkerne være så nær ved forfat
terens egen intention, at det må anses for tilstrækkelig til at forstå 
denne mand, selv om enkelte måske nok ville have foretrukket alle de 
udstrøede komma’er og tankestreger, samt de tilsyneladende tilfæl
digt valgte store eller små begyndelsesbogstaver.

Pastor Idum, Føns, skriver, at hans retskrivning er gyselig, medens 
Frydendahl siger, at skriften er god og sproget klart og forståeligt, som 
regel grundig og omstændeligt, men ofte meget malende.

Eskel Sørensens værker overlades hermed til alle interesserede, 
netop i en tid, hvor man begynder at spørge: Hvad tænkte man den
gang. Det giver Eskel Sørensen noget af svaret på.
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Skik og sæder hos bønderne sidst i 
det 18. og først i det 19. 
århundrede. Skrift nr. 5, begyndt 
29. februar 1813.1

Om hoveriet
Imellem Tybrind2 gårds besidder og samme gårds 66 hoverigiørende 
bønder angående hoveriets bestemmelse i allerundedanigst følge pla- 
caten dateret 24. juni 1791.

1. Kornavlingen angående.
a. Hovedgårdens jorder således som samme nu er inddelt i 10 marker 
foruden tvende skov marker og en eng made.

Af disse 10 hovedmarker bliver 4 årlig besået med korn og 6 græs
ses, dog brakkes eller fælledes en undertiden deraf i junj eller j’ulj 
måned til rug eller hvedesæd. Markernes jorder deles i 66 lodder, så at 
hver af de 66 bønder, som alle forrette lige hovning, fåer i lods arbeyde 
en lod. Og da alle marker ikke ere aflige størrelse, så bliver her anført 
enhver mands størrelse efter Hr landmåler Rasmussens opmåling og 
hver hovning deraf tilkommer, som følger.

1. Inderste Ørbeks Marken bestående af 63 tønder 3 % skiepper pløye 
land a 14.000 kvadrat alen, der bliver for enhver hovnings bonde 
13.454 7/n kvadrat alen eller 7 91/i32 skiepper land.

2. Yderste Ørbeks Marken bestående af 47 tønder 2 % skieppe pløye 
land a 14.000 kvadrat alen, der bliver for hver hovnings bonde 
10.034 14/33 kvadrat alen eller 5 27/i32 skiepper land.

3. Forreste Jomfru Marken bestående af 61 tønder 2 % skieppe pløye 
land a 14.000 kvadrat alen bliver for enhver hovnings bonde 
13.009 %6 kvadrat alen eller 7 19/49 skieppe land.

1. Original på Odense museum. Sidte del af skriftet fra »Om tørveskiæringen...« er 
udgivet i Fynsk hjemstavn nr. 6, 1935.

2. Tybrind gods er oprettet o. 1590 ved nedlæggelsen af en landsby af samme navn. 
Beliggende i Ørslev sogn, nabosognet til Balslev. Gennem Fru Kirsten Munk kom 
den til Hannibal Sehested, der lagde den under Wedellsborg. Godset var på c. 90 
tønder hartkorn. Tilhører stadig Wedellsborg.
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4. Uderste Jomfru Marken bestående af 51 tønder 6 skiepper land til 
14.000 kvadrat alen, der bliver for enhver hovning 10.995 2%6 
kvadrat alen eller 6 3/n skiepper land.

5. Ole Marken bestående af 60 tønder 2 skiepper pløye land a 14.000 
kvadrat alen, der bliver for enhver hovning 12.775 Yh kvadrat 
alen eller 7 l%2 skiepper land.

6. Uderste Holme Marken bestående af 66 tønder 1 skieppe land a 
14.000 kvadrat alen, der bliver for enhver hovning 14.020 kvadrat 
alen eller 1 tønde /g skieppe land.

7. Sand Marken bestående af 78 tønder 1 / skieppe land a 14.000 
kvadrat alen, der bliver for enhver hovnings bonde 16.587 kva
drat alen eller 1 tønde 1 63/i32 skieppe land.

8. Bønget Marken bestående af 69 tønder 4 skiepper a 14.000 kva
drat alen, der er for enhver hovnings bonde 14.147 kvadrat alen 
eller 1 tønde “Zw skieppe land.

9. Inderste Holme Marken bestående af 54 tønder a 14.000 kvadrat 
alen, der er for enhver hoverie bonde 11.457 kvadrat alen eller 0 
tønder 6 67n skieppe land.

10. Kløvstænte Marken bestående af 48 tønder 2 skieppe a 14.000 
kvadrat alen, der er 0 tønder 2%3 skieppe land til enhver hovning 
eller 10.240 kvadrat alen.

a. Forbemelte marker bil ver således efter det af land måler
Rasmussen optagen mål afdeelt hver i 66 lodder, og ved hver lod især 
nedslaget pæl til mærke, således at de hoverie giørende bønder der
efter ved lodkastning eller ved omtuskning af lodderne kan ved hver 
års sæd tildeele hver mand sin lod eller og om de foreenes om, at hver 2 
mænd antager i samling 2 lodder.

Efter den nu ved gården værende inretning brækkes markerne til 
første års sæd ved fældning i efter året, da der om foråret nedlægges 
enten bygg eller boghvede efter jordens beskaffenhed. Altså haver 
enhver hovning efter tilsigelse at fælle nu sådan sin bygg lod i efter
året og derpå i foråret oppløye, besåe og forsvarlig harve samme. Dog 
ifald det findes for got at brække en saadan mark for første gang til 
rug eller hvede .sæd, pløyes eller brækkes samme af de hoverie gi
ørende bønder, hver sin lod i junj eller julj måneder, og derpå i septem
ber, efter at giødningen enten førend brækningen eller strax efter 
brækningen er påført, pløyes, besåes og forsvarlig harves samme.

Til andet års sæd hvede eller rug pløyes i september måned een 
gang, og derpå besåes og forsvarlig harves, men når andet års sæd er 
bygg, fælles i efter året, og i foråret dernæst pløyes, besåes og for- 
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svarlig harves. Fremdeles til 3. års sæd bygg, erter eller boghvede 
efter jordens beskaffenhed fælles i efteråret og i foråret dernæst op- 
pløyes, besåes og forsvarlig harves. Videre til 4. års sæd eller havre 
pløyes og i foråret en gang, og derpå besåes med havre og kløver samt 
forsvarlig harves.

Når en hoveriegiørende bonde således forsvarlig har brækket, fællet 
og oppløyet, besået og harvet de ham efter lodkastning tilfaldne lod
der, kan han efter hver dags giernings tilendebringelse drage hiem og 
herved observeres, at når bønderne er til hove i ommelte arbeyde, måe 
og skal de i een dag forrette så meget ved et slags sæd, som de kan.

Hver marks pløyning, besåning og harvning medtager omtrent hver 
gang 2 dags arbeyde, som for hele året udgiør i høyeste 8 pløyedage og 
6 harve dage, på hvilke således ansatte dage de beskrevne 4 marker, 
som er under årlig drift, måe være gandske pløyede, besåede og har
vede. Og leveres sæde-kornet til bønderne at udkiøre i marken strax, 
når de kommer til hove for at såe, og de derom melder dem, imod at de 
for samme bliver ansvarlig, at det ej forkommer eller bedærves.

b. Til vandets afledning fra sæden afgives årlig for at kaste og 
oprense de fornødne brak grøfter 1 karl fra hver hovning.

c. Giødningen, som bliver ved gården, inddeeles som hidtil i visse 
lodder og efter lodkastning udføres.

a. 3 Når samme skal i de længst fraliggende marker eller lægges på 
brak-jorden om sommeren, og for så vidt som ey skal på brak jorden, 
sættes i stak, hvorefter samme igien kort førend rug-sæden lægges i 
efteråret, kiøres omkring på den til giødning bestemte jord, og den 
forsvarlig udspredes, og,

b. Når giødningen skal udføres i de nærmeste marker ved gården, 
sættes det ikke i stak, men udføres om efteråret af giødnings sædet og 
strax udspredes på jorden, ligesom det skal skee ved brakjordens eller 
det dertil bestemte sæd. Til hvilket arbeyde i det høyeste udfordres i 
første fald for hver af de 66 hovninger 1 bespænt vogn med kiøre svend 
i 10 dage. En karl til at påslåe og strøie i 10 dage, og i sidste fald 6 
dage.

d. Hver mand høster, binder, sammensætter og river det på hans lod 
voxende korn, alt efter tilsigelse. Og her til han kan tage så mange og 
så fåe folk, han for got befinder, da hans dags arbeyde er endt, når 
hans lod er høstet, tilsammensadt og reven, - som med tvende jern, 
næppe medtager en dags arbeyde i hver løkke Komet opbindes i

3. Unde r»c «komme rhe rtoudderpunkter,somkalde s aogb,dereftr ffortsætte s me d 
d, som altså er en fortsættelse af c. Vi ville naturligvis skrive 1 og 2 el-lign.
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forsvarlig nege. I fornøden fald, når regnveyer indtræffer, afgiver hver 
mand de fornødne bud til kornet at kaste, vende og reyse, hvis antal 
ikke kan bestemmes.

Derefter indkiøres kornet efter tilsigelse og forsvarlig indsættes i 
huus, hvortil bonden og kan tage så mange og så fåe folk, som han for 
got befinder, men da gården ligger for det meeste mit i sine jorder, så 
kan kornet og i almindelighed, når veirliget er got, indkiøres af hver 
mark på een dag med een vogn, og til at pålæsse kornet en karl eller 
pige, og til at modtage det i laden et bud.

Og på det bønderne ingen ophold skal skee, når de er til hove at 
indkiøre korn, så fastsættes, at kun 2 lodder skal indkiøre korn på een 
gang, og at dem dertil skal anvises tvende gulve eller stæder til 
aflæsning, samt at de da måe indkiøre af een mark deres havende 
andeel korn, og af fleere marker om findes tienlig.

Tilsigelen til hov arbeydet at skee ved aften varsel eller i vanskelig 
veierlig, inden klokken 10 om formiddagen. Hvad korn, der skal bin
des med andet bånd end af kornet selv, dertil leveres bonden det 
fornødne af langhalm eller stær, at han kan giøre bånd af.

2. Høesletten
Af eng mader haves ingen undtagen den så kaldede »Acker-Mose«, 
hvor nogen ordentlig inddeeling kunde finde sted, men alleene sådan 
enbond (engbund), som ikkun pletviis giver græs til slet, og ligger for 
det meeste omkring i skoven, og sletten er og noget forskællig det eene 
år mod det andet. Da hvor der et år kan være meget græs, kan et 
andet år være lidet.

Den hidtil brugelig måde med hovsletten bliver altså nødvendig at 
antage til grund for fremtiden, hvilken slæt, høets behandling og 
sammes hiemkiørsel, bønderne, som melt, ligesom forhend deeler imel
lem sig årlig i forhold til ligesom græsset voxer meere eller mindre 
efter årets beskaffenhed. Til dette arbeyde afgives for hver af de 66 
hovninger tvende jern og 1 strøe bud daglig i 4 dage. Til at vende og 
sætte høet i stakke i 6 dage efter veirligets beskaffenhed afgiver hver 
af de omrørte hovninger tvende bud daglig, ligeså for at hiembringe og 
i huus at føre høet den fornødne kiørsel og bud dertil, såvel ved høets 
pålæsning som sammes hensættelse i huusene eller hæs, hvortil an
sees nødvendig en høe vogn for hver tvende hovninger og 2 bud a 4 
dage for hver hovning, som giør 2 spand dage og 8 bud dage for hver af 
de 66 hovninger.

I henseende til dette hoveri, hvad daglig skal forrettes, kan ikke 
fastsættes, men samme forbliver efter nærmere eller her efter ud- 
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kommende allernådiosr anvisninger, som bestemmer hoverie arbeids 
timerne for hovfolkene.

3. Tærskningen angående
For dette hoverie betaler de 66 hoveriegiørende bønder hver 3 rigs
daler årlig, der giver ialt 198 rigsdaler.

4. Til kornrensning afladen
Afgiver hver af de hoveriegiørende bønder årlig 6 forsvarlig rense bud, 
således at samme kan rense 8 tønder korn daglig i de lange dage og 6 
tønder i de kortere, samt bortbære avnerne i deres medbringende 
sække. Herskabet besørger kornet kørt fra laden, når samme skal på 
loftet, hvor det opbæres af rense budene i deres medbringende sække.

5. Reyser og kiørsel
a. Til kornets bortkiørsel af gårdens avling og tiender afgiver de 66 
hovninger efter tilsigelse årlig hver 2 spand dage, når det alt kan 
udskibes ved T^br-md, mod trende do. eller reiser, når deraf skal 
udskibes noget til de nærmeste niøbstæder Middelfart og Assens eller 
lige lang vey, hvilket korn bortførsel ligesom hidtil bønderne leverer 
de fornødne sække.

b. Til smør, oste og andre fede vahrer at bortføre, hvorunder hollæn- 
deri sviin indbefattes, leverer eller forretter hver af de forbenævnte 
hovninger årlig efter tilsigelse til Middelfart eller Assens eller lige lang 
vey.

c. Til at hente bygnings materialier til hovedgården og der under 
liggende bygninger af ege og fyhr tømmer, tag og mpprsteen, samt 
kalk og deslige forretter de 66 hoveriegiørende bønder årlig efter 
tilsigelse - dog høst og ind avlings tiden undtagen - hver tvende reiser 
til nærmeste købstæder Assens og Middelfart, som i alt det høieste er i 
fraliggenhed 3 Vz miile, og som de ansatte reyser formodentlig ikke alle 
år kan behøves, så bortfalder i slig tilfælde de overskydende bonden til 
fordeel, uden at samme skal bruges til andet arbeide. Men når en eller 
anden (ting ved) gårdens bygning skal fon-etages, forrettes og afgives 
de videre fornødne reiser og folk til sådan høyst behøvende arbeide.

d. Ved flytningen med herskabet og forpagterens gods leverer de 66 
hovninger årlig om behøves hver 1 vogn at kiøre 3 a 4 mile efter 
tilsigelse, dog høsten og ind avlings tiden undtagen.

e. De fornødne humlestænger og stænge rækker hugger og afhenter
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de oft ernævnte hovninger i skoven, og afgiver hertil hver en spand 
dag og en gang dag.

f. Til at kiøre leer og gruus til gårdens bygninger, tang til huusenes 
rygning, steen til broelægning og steengiærder, forretter de 66 hov
ninger årlig efter tilsigelse hver 2 spand dage med en velbespændt 
vogn enten med høst hauger eller forsvarlig fielle vogn efter arbeidets 
beskaffenhed.

Og som bemelt arbeide ikke kan bestemmes, hvor meget hver dag 
skal forrettes, forholdes dermed efter nærværende eller tilkommende 
forordninger, som bestemmer de daglige hoverie arbeids timer.

g. Til giersel-skov kiørsel og hugst for gårdens giersel-skov, dertil 
udfordres i høyeste af hovnings bønderne 2 spand dage af hver og 3 
karle til giersien at hugge i 2 dage.

h. Bygnings tømmer at hente og hugge fra grevskabets skov ligesom 
og brænde og bødker træe, dertil forretter hver af hovningerne 6 spand 
dage og 6 gang dage og hvorved observeres, at brænde skovningen af 
Weddelsborg skov således forrettes, at træerne omhugges og sauges i 
een dag om vinteren, men opkiøres af skoven om sommeren.

6. Hegning erne om og i gårdens marker, der beståer i følgende:
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a. Inderste Orbechs Marken 872 favne
b. Uderste Orbechs Marken 875 -
c. Forreste Jomfrue Marken 653 -
d. Uderste Jomfrue Marken 978 -
e. Ole Marken 940 -
f. Uderste Holme Marken 1.148 -
g. Sand Marken 1.538 -
h. Bønget Marken 1.116 -
i. Inderste Holme Marken 1.222 -
k. Kløvstente Marken 1.138 -
1. Acker Mose 729 -
m. Den Nye Skov 653 -
n. Grevindens Skov 862 -
0. Skovriderens Løkker 424 -
P. Flægen 191 -
q- Skovfogdens Løkker 181 -
r. Omkring Ttybrind Hauger 172 -

Tilsammen 13.692 favne



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Og er bemelte favne hegn således bestående:
3.156 favne riis gierder

30 favne steen gierder
10.506 favne riis gierder med plantning, grøft og volde.
Giver 13.692 favne al slags hegn.
Til udgang i stranden ved og imellem hovedgårdens marker er 7 

stænger, hvilket fornævnte hegn og stænger bønderne således haver 
at istandsætte hver sine lodder til hvert år 1. may, og når samme da 
ved siun findes forsvarlig opsatte uden nogen mangel, er bønderne 
befriet for videre hegn dette år, med mindre noget hegn ved storm eller 
vandskyld skulle blive nedslaget, da bønderne samme igien måe opføre 
i behørig brugbar stand. Dog, da Hygind 9 mænd, som giør hovning til 
^ybriun og er inddraget under de forbemelte 66 hovninger, haver fra 
gammel tid hovgärder ved Weddelsborg, men ingen ved ^]tybrinn. 
Altså bliver det fremdeeles derved, og således bliver de øvrige 57 
hovningegiørende bønder med de 3 mand i Mosegård, Knud Nielsen, 
Rasmus Rasmussen og Hans Pedersen samt Laurs Dehlefogeds enke i 
Balslev pligtige som hidtil at istandsætte bemelte hegn, som nu melt, 
hver sin tildeelt andeel.

Til riis og stanggierder leverer bønderne det fornødne af giersel, 
staver og stænger efter 5. post litra g.

Grøfterne ved de til hegn opsatte volde ere i almindelighed 3 alen 
brede og 2 alen dyb, hvor der er hukkhlt grøfter, men ved dobbelt 
grøfter er den nu kun 2 alen breed og 1 V2 alen dyb. Hegnets således 
istandsættelse foruden giersel hugst og tilkiørsel efter 5. post litra g 
haver i al almindelighed medtaget 2 dages arbeyde af 3 karle daglig.

7. Tørveskiærningen angående
Dette hoverie arbeide forrettes af de oft ommelte hovninger, så at hver 
mand skiærer, sætter, stabler og eammennaster på Bransøe, og fra 
hovedgårdens forstrand hiemkiøre i huus på hovedgården og til depn- 
taterne 10 læs tørv, hver læs 400 tørv, samt hver tørv 12 tommer 
lange, 6 tommer brede. Til dette arbeide afgiver hver hovning årlig 1 
karl til at (opgrave) i 4 dage, er 4 karle, et bud i 1 dag til at vende og 
stable tørvene, og et bud i een dag til at sammeuskynh dem, 2 spænd 
dage og 2 bud dage til tørvenes hiemkiørsel, som melt med lange haug 
vogne.

8. Til gårdens vedligeholdelse og andet dertil hørende arbeide nemlig 
a. kkouleginUnmhunkommunp åo ged dgåedun,komrrgghuhe

huuse.
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b. Flytte korn og halm hæs, samt rense lade-gårds huuse, og stær 
og rør at slåe og indføre i huus.

c. Tiene tække mænd og muurmester.
d. Kline, og loegulvet med leer at forsyne.
e. Fylde og reparere veye på gårdens marker.
f At stive piile til plantning i marker og ved grøfterne, og plant

ningen at tilkiøre.
g. Vandstæders rensning og gravning, samt hoved vangrøfter i 

marken.
h. At rense enge, og muldvarpeskud at udjevne i forsommeren.

- afgiver de bemelte 66 hovninger årlig 5 spænd dage og 15 gang dage 
med forsvarlig bud efter arbeidets beskaffenhed, og da sligt arbeide 
ikke kan bestemmes, hvad der skal ansees for en fuld dags gierning, 
forholdes dermed efter nærværende eller herefter tilkommende anord
ninger, som bestemmer de daglig arbeids timer for hov arbeidet.

Betræffende den indførte skik og brug, at hov-folkene trækker lod 
om alt mueligt deelings-arbeide, så vedbliver denne for fremtiden ved 
alt arbeide, som kunde deeles imellem hovfolkene.

Når bondens bud i den under denne post anførte hov gierning 
kommer til hove, skal arbeidet dem anvises. I manglende fald er dagen 
aftient.

Bønderne tilpligtes ligesom hidtil at levere årlig om vinteren 1 bud i 
4 dage til klappe jagt efter ræve, og der sådant er til nytte for bønderne 
for freds skyld for deres småe kreaturer om sommeren, så kan sådant 
ikke være at beregne som hoverie.

9. Bøndernes hovbud
medbringer til hvert slags arbeide behøvende redskaber ifølge for
ordning af 12. august 1773.

10. Foranførte hovarbeyde
og kiørsler skal tilsiges og forrettes således, at ugentlig fra een og 
samme hoveriegiørende bonde ikke tages meere end i det høyeste:
a. I hovbondens pløyetiid og sæde tid, 1 spænd dag med plov og 2 

dage med harve.
b. Hovbondens korn-høst, 3 spænd dage med fornøden folk til at 

indkiøre korn eller 3 dage med 2 jern at høste korn.
c. I sammes høe høst, 2 spænd dage og 4 gang dage.
d. I sammes møyagnings tiid, 3 spænd dage og 3 gang dage.
e. I de øvrige årets tiider, 1 spænd dag og 2 gang dage.
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Hovedbygningen på »Tybrind«, der nu er nedbrudt.

11.1 henseende til bygningen
på godset og reparationer ved kirkerne. Der tilpligtes bønderne at 
afgive de fornøden reiser og kiørselen og levere fornøden folk til sådant 
arbeide i overensstemmelser med forordningen af 12. august 1773, 
dens tiende paragraf. Ligeledes forrettes som forhend alt vey arbeide 
på landets og andre almindelig vey efter nærværende eller herefter 
givende indretninger. Ligesom og oprense mølle å(e)r, samt hugge 
eller opryder træer i skoven een dag om året, hvor af tømmer sauges til 
bøndernes bygninger, og således er uden for hoveriet. Ligeså istand
sætter bønderne loe gulvet, så ofte den forfalder uden at beregnes til 
hoverie, da derimod tillades, efter 11. post litra d, at aflæsse korn i 
gulvene ved at holde med vogne i loen. Fremdeeles indfører de i laden, 
når påfordres, det korn, som i høstens tiid måtte sættes i koehuusene 
for rumskyld, og som forhend af tærske-karlene indbåret i laden, alt i 
andledning af 3. post hvorved bønderne er befriet for tærskning mod 
penge-afgift. Iøvrigt er bønderne belovet græsning til deres bester, når 
de dermed er til hove, ligesom at der og, når den med gårdens for
pagter værende contract er udløben, skal blive holt en material vogn 
ved gården for at forrette et og andet forrefaldende arbeide.

12. Når bønderne er til hove
i lade arbeide, såsom i korn og høe høsten, skal folk og vogne af enhver
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lod blive tilstæde at hielpe med aflæsning og indførsel, indtil den 
gaudske lod er færdig med sit arbeide.

13. Formanden i enhver bye,
hvormed skeer forandring årlig fra een til anden mand i byen, be
sørger byens gårdbeboere efter omgang tilsagt i overensstemmelse 
ned forordningen af 25. marti dette år.

1^. 1 forestående til Tybrind
hovedgårds brug og drift anførte hov-arbeide bliver årlig at forrette af 
hver hovning:

1. Spand dage
a. pløye dage 8
b. harve dage 6
c. glødningens udførsel i 10 dage 10
d. kornets indkiørsel, når vanskelig veyrlig 

er, har givet heri forandring eller ophold 4
e. høets mdkiørsel ligeså 2
f. kornets bortkiørsel 3
g- til at kiøre gruus, leer, tang samt steen og 

kiørsel ved vandstædernes rensning med 
videre 2

h. til at kiøre humle-stænger og stænge ræk
ker 1

i. til at kiøre geirsel 2
k. bygnings tømmer, brænde og bødker træe 

fra grevskabets skove 6
1. tørve kiørsel 2

ialt 46 spænd dage
hvorunder pløyning og harvning er indbegreben.

2. Reyser og kiørsel
a. fede vahrers bortkiørsel 1 reise
b. bygnings materialer 2 reiser
c. til flytning 1 reise

ialt 4 reiser
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3. Gang dage med karle
a. til at grave brak grøfter
b. til at høste med 2 karle i 4 dage
c. til at læsse og strøe giødning
d. til at slåe græs 2 karle i 4 dage
e. at hugge stænge rækker og humle stæn

ger
f. at hugge giersel med 3 karle i 2 dage
g. at hugge og skrønte tømmer og brænde
h. stænger at udsætte i stranden

ialt

4. Gang dage med bud
a. bud at opbinde efter høst karlene og i 

foreening med dem at sammensætte og 
rive i 4 dage

b. til at vende, passe og reise korn kan, som 
foranmelt, ingen bestemmelse tages, imid
lertid anføres dertil
Dog reserveres, at bønderne skal 
giøre dette arbeide hver sin andeel med så 
mange folk som veyrliget(s) beskaffenhed 
dertil måtte udkræve.

c. til at læsse og binde kornet i marken, 
samt at modtage samme i laden, når det 
indavles
Dog reserveres det videre fornødne, når 
ustadig veir indtræffer.

d. til at strøe græs
e. til at vende og stakke høe

Og reserveres det videre fornødne, når 
ustadig veir indtræffer.

f. Ved hove kioslen
g. ligesaa til kornrensning

ialt

1 karl
8 -

10 -
8 -

1 -
6 -
6 -
1 -

41 gang dage 
med karle

8 gang dage

4 -

8

4
12

6
8

50 gang dage 
med bud
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5. Til at hegne gårdens gierder
3 karle i 2 dage er
Desuden af de 66 hovninger en karl af hver til 
stænger og strandgierder som særskilt her an- 
mærkes og ellers er andført under 3. post 
er

6 gang dage

6 gang dage 
med karl

6. Til tørveskiærning
a. skiære tørv med 4 karle i 4 dage er
b. til at vende, stable og sammenkaste tør

vene 1 bud i 2 dage er
c. til tørvenes indsættelse i tørvehuuset

16 karle

2 bud
2 bud

er 16 karle og 4 bud

7. Til adskilligt arbeide såsom
skovle giødning tilsammen på og ved gården, ryggene huuse, flytte 
korn og halm hæs, rense ladegårdens huuse, rør og stær at slåe og 
indføre, tiene tækkemænd og muurmester, kline loe gulv og med leer 
at forsyne, fylde og reparere veie, stive piiler til plantning, rense 
grøfter og vandstæder, at rense engene og muulvarp skudene i for
sommeren at jevne på marken.

I alt 5 spænd dage, 9 dage med karle og 6 dage med bud.
Over alt forestående arbeide skal ved hovedgården holdes en rigtig 

protocol og optegning, og hvor udi enhver bondes forrettende ægt og 
arbeide anføres til oplysning og efterretning, såvel for eierne og for
pagterne, som for hovningsbønderne

Denne protocol conserveres4 for fremtiden med formandens ved hver 
måneds udgang, om noget arbeide af samme skulle være udeladt, det 
da kunde rettes. Ligesom formanden altid tilsiger den beordrede gier- 
ning efter de i byen vedtagne omgang.

Denne forening, som med vores fælleds samtykke er indgået i over
ensstemmelse med, hvad af ethvert slags arbeide hidtil er bleven 
forrettet og til hovedgårdens drift nøvendig behøves, tager sin be
gyndelse fra næstkommende 1. may 1792 til efterlevelse, og vedvarer 
og holdes fra begge sider, sålænge den ved placaten af 24. junj dette år 
skete allernådigst anordning uforandret bliver gieldende, og ingen

4. Derskullenokstå»konfereres--.
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forandring med hoveriet i almindelighed enten til lindring eller for
høyelse forregåer.

Weddelsborg d. 10. October 1791 
F. Greve Wedell

Hygind lod
Christen Fredsen, Jørgen IWS Willumsen5, Povl PNS Nielsen, Jens 
IIS Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Hans Jensen, Peder Ibsen, Willum 
Jørgensen, Hans HPS Pedersen, Jørgen Eskilsen.

Wibye lod
Mads MHS Hansen, Hans HLS Laursen, Peder PIS Jørgensen, Peder 
PLS Laursen, Rasmus RMS Madsen, Henrik HRS Rasmussen, Hans 
HLS Laursen, Peder PAS Andersen, Hans HHS Hansen, Anders AOS 
Olesen, Hans HIS Jensen, APS Anders Pedersens navn.

Rolund lod
Anders ALS Laursen, Christen CPS Pedersen, Niels NLS Laursen, 
Hans Laursen, Simon SHS Hansen, Jørgen IHS Hansen, Søren SRS 
Rasmussen, Mads MDS Davidsen, Corth CES Eriksen, Rasmus RAS 
Andersen, Jørgen IRS Rasmussen, Peder PTS Thomsen.

Balslev
David Madsen, Christen Nielsen, Jørgen IIS Jørgensen, Rasmus Chri- 
stophersen, på Hans Jørgens enkes vegne, Jørgen IIS Ibsen fra Ørslev, 
Hans HIS Jørgensen fra Ørslevskov, Niels Madsen, Anders Ibsen, 
Niels Pedersen, Niels Jørgensen, Niels Hansen, Rasmus Hansen.

Ørslev lod
Rasmus ROS Olesen, Ole OHS Hansen, Jens IIS Jensen, Anders AMS 
Madsen, Laurs LPS Pedersen, Peder PIS Ibsen, Hans HIS Jørgensen, 
Laurs LNS Nielsen, Peder PPS Pedersen, Laurs Jørgensen.

Ellesøe lod
Jørgen IIS Ibsen, Hans Kiær, Christopher CPS Pedersen, Jens IPS 
(Pedersen), Peder PPS Pedersen, Rasmus Hansen.

5. De bønder, der ikke kunne skrive, skrev kun deres forbogstaver, medens skriveren 
så skrev deres navn uden om.
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Nchen (?)6
På min moder Hans Laursens enkes vegne Peder PHS Hansen, Laurs 
LHS Hansen, Jens IMS Madsen.

Efter at den ifølge plakaten af 24. junj h.a. affattede foreening om 
hoveriets bestemmelse for rrybrind gods af mig var oplæst ord til andet 
for alle foranførte bemelte godses hovnings pligtige bønder, erklærede 
de samtlige eenstemmigen i vor nærværelse og påhør, at samme af 
dem frivilligen var indgået, og at de dermed var vel tilfreds og for- 
nøyede.

Wedelsborg d. 18. October 1791 
Buchvald

Fortsættelse om hoveriet fra nr. 4 om tørveskiærningen 
på Brandsøe
Når de opstavlede tørv vare tørre nok, så skulle hovnings bønderne 
atter sende hvert et bud derover. De sendte gierne en karl eller en stor 
dreng. Disse kastede nu alle tørvene sammen i adskellige stakke. Når 
dette var færdig, da at reyse hiem igien. Siden skulle Brandsøe går
dens beboere kiøre alle tørvene til stranden, hvor de Bågøe mænd 
modtog dem i deres både. Det forståer sig selv, at disse for at segle 
desmindre frem og tilbage med tørvene tog så mange om bord som 
muligt, men for igien at lette denne deres fart og last, når de kom ud 
fra landet, udkastede de endeel af dem ad stranden. Hvem såe det eller 
hvem havde tal på dem ? De førte ellers tørvene til Rørdammen, hvor 
hovnings bønderne atter måtte tage dem og kiøre dem til herskabet og 
forpagteren o.s.v.

I begyndelsen af det 19. år hundrede7 var det, at regieringen udgav 
en forordning til hensigt at indskrænke hoveriet, at der skulle oprettes 
en hovforeening imellem herskaberne og hovnings bønderne, at disse 
kunne vide et bestemt hoveriearbeyde. I den foran viste hovforeening 
forrekommer blandt andet tørveskiæringen på Bransøe. De skulle 
ikke skiære nær så mange som førhen, men hver tørv skulle være % 
alen lang og 6 qvarteer brede eller 3 qvarteer i 4 kant, (i margin: hver 
mand 10 læs tørv) Der var adskillige lodders folk, som glædede sig over 
denne forening, at de havde nu ikke nær så mange tørv at skiære som

6. Der burde stå et landsbynavn, måske Nacke.
7. En mærkelig fejlskrivning, når der lige forud er nævnt mange gange, at det var i 

slutningen af det 18. århundrede.
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førhend, og sendte desårsag kun 1 karl fra hver gård derover, und
tagen Gamborg og Føns. Disse sendte som førhend 1 karl og 1 pige fra 
hver gård. Disse skar deres tørv som sædvanlig og fik ende derpå i 1 % 
eller 2 dage som forhend, men de andre, som kun havde sendt 1 karl, 
var 7 dage derom fra først og tilsidst.

På samme tid var al herskabet og forvalteren derover og lod alle 
karlene og pigerne hente ud i skoven, hvor der var bestilt musich og 
dands, hvor iblandt andet karlene dansede med comtesserne o.s.v. 
Herskabet gav Gamborg og Føns folk drikkepenge, men de andre fik 
ingen i betragtning som gienstridig folk. Men de andre år derefter skar 
alle lodderne tørv som sædvanlig.

Høesletten
Det er forglemt i fortalen, at når en karl eller pige kom første gang i et 
hovlaug, så skulle de give igang. For en karl en heel eller % potte 
brændeviin, skiftede han tienneste, så skulle han give skiftepenge. En 
pige skulle første gang give et par skilling i lauget, som man kalte 
hønsepenge, men for det meste gav karlen af samme gård disse penge 
for sin pige. Formandens karl - som man også kalte formanden - 
skulle indkræve og modtage alle sådanne igangs og straffe-penge og 
giøre regnskab derfor, når de skulle drikkes op.

Som før er melt, så havde lodderne lige meget at slåe, og at den støre 
lod måtte afgive en karl og en pige til den mindre lod8.

Når de nu anfangede med at slåe, så gik formandens karl for og 
siden alle de andre efter omganget, så den som var formand om året 
før, kom nu til at gåe bag efter. Når der nu var 2 karle fra hver tø gård, 
så blev det fra 20 til 24 karle i lodden, der gik i rad at slåe, og var det et 
skiønt siun at see på, men var og det allersværeste arbeyde i hoveriet 
især for de unge sæller, der deels ennu ikke havde tilstrækkelig kræf
ter, og deels ennu ikke tilgavns forstode at skiæfte jernet, så de unge 
seller var ilde nok deran, når deres sted var imellem de ældre og 
stærkere karle. Thi de skulle absolut gåe frem, hvad enten de kunde 
eller ikke. De gik stundom så længe, til det ligesom blev mørkt for 
deres øyne, så ethvert lem kunne zittre og skiælve som et løv, og var 
færdig at styrte over ende og neppe tilsidst ikke mægtig at stryge 
jernet og måtte stundom betale til.

8. man skulle tro det var omvendt.
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Somtids havde og formanden og de forreste karle et vink med hve
randre, at der eller der ville de siune skåre. Disse tog dem da i agt og 
slog til gavns, medens de andre ikke toge sig i vare derfor. Efter lange 
strygegange og skårene var til ende, ville nu formanden siune skåre, 
eller som man og kalder »at fælle skåre«, og nu måtte de bageste 
betale derfor og give skår penge, alt for at plage hverandre, at man 
kunne fåe penge til brændeviin.

Var der en ung sælle imellem, som ikke så sig i stand til at gåe sin 
skår imellem de ældre og stærkere, så kunne han gierne udbede sig at 
gåe bag efter, men så skulle 4 karle ud at sige derpå, hvor meget han 
skulle give derfor. En sådan een kalte man en »Åboes Dreng«. Var der 
een imellem, som ikke kunde gåe sin skår igiennem, men måtte trine 
ud og gåe bagen efter, han måtte også betale derfor.

Denne således forlegenhed for de unge sæller kom for endeel an på 
formanden og de ældre karle ved at gåe for lange strygegange og ved 
at hugge omkring hverandre. Man kan med sandhed sige, at et sådant 
arbeyde af de stærkkere var kun dårlighed, haddefuldt og onskabsfult. 
Thi for ex. når de fik ende på en dags slet til kl. 10, så kunne de 
ligesåvel have slået til kl. 12 eller 1, da kunne de mindre stærkere 
have kommet lemfældigere og bedre igiennem uden således at gåe 
over evne og kræfternes yderste anstrængelse. Thi dagen gik bort 
alligevel, enten ved at sove eller ved at gåe hen at drikke. - Ney, når 
man ikke gik hverandre på, så fik man ikke noget til brændeviin. - dog 
i nogle år har det langt fra ikke gået nær så strengt til på Tybrind 
godses hovlaug. Men det skede og stundom, at når disse fortrykte unge 
sæller blev ældre og stærkere, de da og huskede på deres gamle 
hov-kammeratter med nogle prygl eller ørrefigen, ligesom de efter 
omstændighed havde fortient.

Det forståer sig selv, at medens karlene slog græsset af, at en pige 
fra hver gård var med at strøe det afhuggede græs, og for disse var det 
en let sag, undtagen når sletten var i vand, at det skulle græses op. 
Var der da en sted, hvor der var tuer i et sådant vand, og man såe sit 
snit, så trådte man endeel af græsset ned imellem tuerne, så var dette 
færdig.

Det er ellers før melt, at til Ttybrind var 10 hovmarker, hvor af de 4 
have besået og 6 var til græsning, altså havde kun hovningsbønderne 
at slåe i de 4 kornmarked og en stor mae kaldet Achemose. Enhver 
mark var en dags slet.

9. Detlddrr lidt mæskeligt, athnn klldri-nn græsmsskforfn ksfnmssk . Da drrrr 
tale om høhøst, må det være høgræs.
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Der var de hovlauge, hvor man fik et slåegilde for hver dags slet, 
men i dette laug fik de kun 3 hovslåegilder. De 2 første måtte karlene 
og pigerne selv betale.™ Det 3., som man kalte det store slåegilde, gav 
forpagterne dem penge til, desuden gav mændene dem et 4. slåegilde. 
(i margin: ubestemt hvor mange dage de slog, men ligeså mange dage, 
som de slog, ligeså mange gange slåegilde, men selv betale dem uden 
det store.)

Til et hovslåegilde kom ingen uden lodsfolkene - hovnings-folkene - 
Og var den ceremonie imellem dem i den første dans, at formanden 
skulle være den øverste og første i dansen, og siden de andre efter 
ham, ligesom de gik at slåe til, og skulle enhver karl danse med sin 
egen pige den første gang.

Når det afslåede høe nu var tienlig, så blev det hverret i samling 
særskilt af hver lods folk, men for at de kunne gåe des snarere fra 
hånden, når det skulle opgiøres, så blev det byttet ved lodkastning, så 
hver gårds karl og pige fik sit stykke.

Når nu høet skulle ages ind, så fulgte hver karl sin vogn, men 
pigerne fordeelte sig, f.ex. når 4 piger var ude i marken at læse høe om 
formiddagen, så var 4 andre piger oppe på slyden at tage fra. De 4 
piger, som var i marken at læse høe om formiddagen, skulle nu hiem at 
tage høe fra om eftermiddagen, og de andre 4 igien ud at læse, und
tagen formandens pige. Denne skulle ikke andet bestille end at svøbe 
alle læsene op. Var denne nu en pige, som var godt lidt af karlene, så 
opsvøbte hver karl gierne sit eget læs høe. Pigen kunne da gåe at see 
på de andre og binde af sin hose.

Kornhøsten
Det var laddefogdens sag at påsee, når kornet var tienlig til at høste, 
og give formændene aften varsel derom. Man gik eller agede derhen, 
ligesom veyen var lang eller stakket til. Hver Vz gård sendte en karl og 
en pige derhend, og hver 2 halve gårdes folk, som var i gård sammen, 
hialp gierne hinanden at høste begge lodderne. Det forståer sig selv, at 
samme lodder måtte høstes, bindes og rives på een og samme dag. 
Stundom, når de kunne nåe meere, kunde de fåe lov at høste et andet 
slags korn, som var tienlig dertil.

Når kornet skulle ages ind, så kulle bønderne efter hovforeeningen

10. Fra ->men« og til det sidste punktum er streget ud , så der er lidt uorden , som 
forfatteren prøver at redde med den tilføjede margin tekst.
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fåe ordre derom om aftenen eller i tilfælde af slet veyrligt om for- 
midagen inden kl. 10 - at kun 2 lodder skal tilsiges a gangen, og 
anvises dem tvende gulve eller stæder til aflæsning, samt at de der 
måe indkiøre af en mark deres havende andeel korn, og af fleere 
marker om findes tienlig. Hvad korn, der skal bindes med andet korn 
end af kornet selv, dertil leveres bonden det fornødne aflanghalm eller 
stær, at han kan giøre bånd af.

Ved denne leylighed, at bonden fik så contra ordre11 om at age korn, 
skede det stundom, at en mand ofte om aftenen satte sig fore om 
morgenen at høste eller age sit eget korn ind, men måtte lade sine folk 
fare ifølge hovbuddet. Han selv og konen måtte nu eene høste eller age 
korn eller i hast fåe sig nogle til hjælp, hvor de kunne fåes.

At age korn til hovning, sendte hver mand 1 vogn, 1 karl, 1 pige og 
et bud at tage korn fra - mest en dreng. De mødte ved leddet ved den 
bestemte mark, hvor kornet skulle ages af. Ingen måtte komme ind i 
marken, førend laddefogden gav lov dertil og lukkede ledet op. Nu foer 
enhver vogn afsted ligesom på vinger for først at ville have læs. Thi 
den, som kom først hiem med læs, var først heele dagen og fik først 
ende derpå. Man læssede omtrent 3 traver korn på og havde 5-6 lag på 
vognen. Nu rendes man om at komme først på veyen. Thi når de kom 
på veyen, så måtte ingen af de andre kiøre omkring dem. Ligeledes når 
de kom til laden, så skulle de bageste tøve til de forreste fik aflæset.

Det skete stundom, at når man således havde læset en vogn og man 
rendes om at komme først på veyen, at man væltede med læset. Man 
spændte nu 2 bester for på læstræet^ og 2 bester bag på læstræet, og 
vedkommende folk hialp nu og til, og nu kiørte man læsset op til den 
enne side. I et andet hovlaug var den skik, at når der var et hull i 
veyen, så slængte man et neg deri.

Omendskiønt ladeportene i almindelighed var store, så kunne dog 
sådanne læs tage på ved alle sider, så besterne trak, at de stundom gik 
i knæerne og stønnede derved, men man piskede på, og besterne måtte 
gåe.

Som sagt 2 vogne læsede af på gangen (i margin: de spænder bed
sterne fra), og buddene mest drenge tog kornet fra med småe kløv
træer. Når nu kornet af en mark var inaget, så kom nogle piger at 
sammenrive det, som var tabt på veyen og i leedstederne.

11. »contra« synes her at være forkert. Der menes vel, at bonden får ordre til at sende 
folk til hovning.

12. Et læssetræ var en stang, som man lagde oven på korn - eller hølæsset og bandt det 
med reb fast under vognen, så faldt det læssede ikke af under transporten på de ofte 
dårlige og ujævne veje.
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Om glødningens udagen
Når hovningsbønderne fik ordre at age giødning, så var alle for- 
mændene først neder at bytte glødningen ved lodkastning. Førhen 
skulle giødningen som sædvanlig udføres om efteråret, men efter hov- 
foreeningen da skulle den giødning, som skulle legges på brak-jorden i 
de længst fraliggende marker udføres om sommeren, sættes i stak, og 
igien om efteråret hendføres på den oppløyede brak-jord og strøes. I de 
nærmest ved gården liggende marker skulle giødningen som sædvan
lig udføres om efter-året.

Efter den nye hovforeening skulle til dette arbeyde i det høyeste 
udfordres i første fald for hver af de 66 hovninger, 1 bespændt vogn 
med kiøresvend i 10 dage, 1 karl til at påslåe og strøe i 10 dage, og i 
sidste fald 6 dage. Ved dette arbeyde kunne drengene ret tilkiøre 
besterne ved at rendes og kiøre omkring hverandre. Men vedkom
mende forpagteren eller laddefogden havde opsigt dermed, at der ikke 
måtte tabes formeget på veyen.

En dreng har engang kiørt afsides hen i en skov med et læs møg og 
læset det af, men forpagteren kom og så det og tvang ham til at læse 
det på vognen igien med sine hænder, og kiøre sin rette tour igien. Det 
skede og stundom, at de væltede eller kiørte sammen i et leedsted, så 
karlene måtte ud at hielpe dem tilrette.

Om tærskningen
Forhend skulle hovningsbønderne udtærske kornet efter omgangs- 
hovning således: hver gårdmand sendte hveranden uge 1 karl 1 dag, 
og hveranden 1 karl i 2 dage i rad. Det kunne i det heele blive 18 karle 
i laden hver dag, og da disse karle medførte store madposer, så giorde 
adskillige fattige børn sig til regel at gåe ned engang hver uge at tigge 
mad af hovkarlene, og kunne de komme hiem med en skiønne deel 
brød.

Men efter hovforeeningen af 10. October 1791 skulle de 66 hoverie
giørende bønder for tærskningen hver årlig betale 3 rigsdaler, der giør 
ialt 198 rigsdaler. Så skulle forpagteren selv besørge tærskningen. 
Dog skulle hver af de hoveriegiørende bønder årlig afgive 6 forsvarlig 
rense bud, således at samme kan rense 8 tønder korn daglig i de lange 
dage og 6 tønder i de kortere, samt bortbære avnerne i deres med
bringende sække. Herskabet skulle besørge kornet kiørt fra laden, når 
samme skal på loftet, hvor det opbæres af rense buddene i deres 
medbringende sække.

51



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Om klap-jagten
Om klap-jagten omtales der i hoverieforeeningen post 8, at hver mand 
skulle levere et bud i 4 dage om vinteren at klappe efter ræve for freds 
skyld for bondens småe kreaturer om sommeren, og skulle disse dage 
ikke være at ansee for hovnings dage.

Rigtig nok på klap-jagten skiød man først og fremmest efter rævene, 
men klap-jagten i sig selv var meere for fornøyelse og for at skyde 
harer en(d) for at skyde ræve eller for at frelse bondens småe krea
turer. Thi når der låe fremmede hos herskabet, så var der klap-jagt 
næsten hver-anden dag. Jægerne skikkede desuden bud til andre 
bekiendte jagt elskere, f.ex. een eller anden præst, som havde lyst 
dertil, stundom og bønder, som lod sig frivillig melde at ville med på 
klap-jagten.

Når nu en klap-jagt skulle andstilles, så tilsagde man almindelig 2 
lodder, et bud fra hver mand til at møde et vist steds på en vis kl. slet. 
Disse bud var for det meste drenge, hver med een kleppe og deres 
formand. Klapperne mødte gierne først, siden skytterne. Nu opstillede 
skytterne sig enten bag et gierde eller bag en skov. Jægeren eller 
skovfogden skulle afsætte klapperne og formændene anføre dem. Nu 
råber jægeren med det ord »Klapper på«. Nu begyndte drengene med 
hujen og skrigen og larmen med klepperne, der næsten kunne døve 
eens øren. Nu forståer det sig selv, at man klappede viltet lige mod 
skytterne. Jægeren og hunde-drengen skulle fornemmelig påsee, at 
klapperne ikke gik for meget i klynger, men da man viste, det måtte 
ikke være, så giorde man desmeere deraf, især når man kom i en skov, 
så gik drengene i store klynger. Det vilt, som ikke havde været med før 
i denne leg, gik lige på skytterne, men det som een eller fleere gange 
havde været i fare, gik lige imod klapperne og vilde med magt igien- 
nem, og det var ikke sieldent, at man ikke kunde møde det, uden det 
gik igiennem. Når en sådan klappe var tilende, det kalte man en sort.

Sommesteder, hvor der var en skov og en smal ode foreenet sam
men, der blev klapperne ansat til at møde, medens hundene jagede 
inden i skoven. Dette holtes for den fornøyeligste jagt.

Alt vilt, som blev skudt af harer og ræve, skulle klapperne bære, 
men blev der et dyr skudt, så blev en vogn tilsagt at kiøre det hiem. 
Alle rævene tilhørte jægeren. En af klapperne skulle bære herskabets 
bøsse og hans reyse-kappe, en anden skulle lede med mynde hundene 
for at slåe dem løse efter ræve eller harer, som var qvæstet.

Når klap-jagten var tilende, så holtes der mandtal over klapperne, 
om der efter given ordre var et bud fra hver, eller om der var nogle

52 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

rendt hiem fra klap-jagten. Alle dem, som var borte, gav jægeren dem 
lov til at drikke op. Desuden gav herskabet dem et par rigsdaler til 
drikke-penge. Ligledes gaves dem drikke-penge af fremmede »store«, 
som var med på jagten. Når man ingen drikke-penge gav dem, så fik 
man een eller anden af klapperne, som var tosset nok til at gåe lige 
hen til herskabet at kræve drikke-penge.

Nu havde klapperne noget at drikke op. Stundom delede lodderne 
eller byerne disse penge. Og stundom drak de dem op i samling ved 
kortenspil til langt ud på natten.

Anmærkning
Ved ermelte hovforeening skulle forpagteren holde protocol over bøn
dernes arbeyde, ligeledes skulle formændene for loderne holde regn
skab over bøndernes hovnings-dage, og dette skulle eftersees ved hver 
måneds uggang, om der var noget, der manglede i arbeydet. Tillige 
skulle bønderne for hver dags arbeyde hente billetter hos forpagte
ren). Disse var giorte af tyk kysse papier, der var afslået med et dertil 
giort jernstemp, så de alle blev lige store. For gang-dagene fik man 
trinde billetter, men for spand-dagene fik man firkantet billetter, 
hvorpå mandens navn stod skreven.

Disse billetter skulle hver mand vise frem ved årets ende - nemlig 
ved may dag, da arbeydet efter hovforeening tog sin begyndelse -. Om 
de havde giort fleere dage end de skulle, da skulle det gotgiøres dem, 
men havde de giort mindre end de var pligtige, da skulle de giøre åboe. 
Men da det første år var tilende, og al hovningen var giort som 
sædvanlig, da havde bønderne ikke nær giort alle de dage, som de 
skulle giøre efter foreeningen. Forpagteren lod det blive derved. Men 
nu forlangte bønderne efter dags ikke mere billetter, og var forpag
teren vel fornøyet dermed, at han blev frii for at holde regnskab og for 
at udgive billetter, når han alligevel fik sit arbeyde giort.

Omendskiønt hoveriet er træilende og anspændig, så var dog unge 
folk glade derved, for den plaiseer der stundom vankede. Men når de 
blev noget ældre, så var der dog mange, som gav sig derfra og syntes, 
de havde fået nok deraf. De unge folk klædte sig til hovning som om 
søndagen. Det var det værste for fattige børn at fåe sig klæder dertil.

Når de kom til hovning, så skulle dagen gåe, om man så fik ende på 
arbeydet til kl. 10. Fortalte eller forsåe sig nogen, så skulle de betale 
derfor. Ville de ikke, så pantede man dem. Endelig fik formændene 
årlig 3 til 4 læs brænde, fordie de var formænd.

Gielbierg d. 23. november 1813 
Eskel Sørrensen
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Skik og Sæder nr. 7
Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det
19. århundrede1 Fortsættelse Om Selskabeligheder og 
Laugsskikke hos Bønderne, se nr 6.

Stævningsmændene
Til hen imod enden af det 18. århundrede var kun nogle visse stæv- 
ningsmænd. Hver herredsfoged eller procurator, der førte mange sa
ger, havde bestandig dertil meest et par huusmænd, som mod be
talning - veed ieg ret, hver 3 mark om dagen, når de stævnede - gik, 
når der påkrævedes, men da disse kunne gåe af, når de ville, og 
vedkommende havde stundom vandskelighed ved at fåe nogle dertil at 
være stævningsmænd. Så blev giort den forordning, at i ethvert sogn 
skulle 2 af gårdmændene, der kunne læse og skrive, være stævnings
mænd. Hvem herredsfogeden eller birkedommeren ud melte og tog i 
eed dertil. Førend denne inretning blev giort, kom engang befaling at 
optegne en liste på alle de gård og huusmænd i sognene, der kunne 
læse skrift og skrive.

Når hvem det nu var, havde en sag at anlægge mod en anden, så 
kunne man fåe sig først et stevnmål af en procurator, eller af For- 
ligelse Commissionen, gik med dette hen til stævningsmændene i det 
sogn, hvor persohnen var, som man ville søge og trættes med. Nu 
skulle de gåe hen at stævne den forlangte og påtegne stævnmålet, at 
det var rigtig, og i rette tid forkynde og flye ham sit stævnmål igien. 
Dog var de ikke forbunden til at flye stevnmålet fra dem, inden de fik 
betalning derfor, uden man ellers ville betroe dem. Betalningen var 4 
mark 8 skilling til hver af stævningsmændene for hver persohn, som 
de stævnede, men deraf gik 24 skilling i kongens kasse. Men hvad 
stævnmål, som var tyvesager angående, dette fik stævningsmændene 
intet noget forre. Efter 3 års forløb kunne de afsige denne bestilling, 
ifald de ikke længere fandt sig fornøyet dermed.

1. Originalmanuskriptet til dette hefte findes på Odense museum. Det er aldrig før 
udgivet i sin helhed, men visse partier har været trykt i Fynsk Hjemstavn hefter 7 
og 8 i 1935. Det nævnte hefte nr 6 er ukendt.
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Fattig Commissionen
Disse var ligeledes tvende gårdmænd i ethvert sogn udnævnt dertil af 
præsten2. Ved hver qvartal blev der holt fattig commission i præ
stegården. I denne var godsets forvalter, herredsfogden eller deres 
fuldmægtiger, præsten og endelig disse forhen nævnte tvende gård- 
mænd. I denne commission blev forhandlet, hvem af de fattige, der 
skulle have meere almisse, heel eller halv almisse. Om der var nogle, 
som kom med andragende, at de nu ikke længere kunne ernære sig 
selv, men nu forlangte almisse; om der var nogle af almisse lemmerne 
døde o.s.v. Dette skulle den heele commission påskiønne med hveran
dre, om de virkelig var trængendes til almisse eller noget meere som 
hidtil. Og skulle disse gårdmænd påtale sognets sag på en eller anden 
måde, om sognets mænd fandt sig besværet på en eller anden måde 
over almissen og faeeigvæsdnee. Og i de sogne, hvor almissen skulle 
samlet udeles, der skulle disse tvende mænd være tilstæde, for at 
modtage den ydede almisse, og uddele den igien til de fattige.

Skole-commissionen
Det var også tvende gårdmænd tillige med præsten i ethvert sogn efter 
den nye skole inretning. Da skulle præsten i overværrelse af disse 
tvende mænd holde examen i skolen hver måned. Det var: Børnene 
skulle hver for sig oplæse et stykke for præsten, og mændene skulle 
høre derpå, og ligesom de da kunne læse til, så fik de cara^eer til f.eks. 
i 1. eller 2. classe, nævnt med nr. 1, 2, 3, 4 o.s.v, ligesom der var mange 
børn til. Nogle steder var den skik, at mændene hver for sig tillige med 
præsten opskrev på et stykke papier ved oplæsningen, hvilket barn 
man syntes god eller ringe, og skulle de fleste stemmer da afgiøre 
deres cara^eer, 1. eller 2. classe med deres nr. Og blev der da af- 
skreven i en protocoll, hvad forandring eller fremskrit var giort af 
børnene eller læreren i den måned. Dette skulle mændene under
skrive, og skulle de ligeledes være tilstæde ved amtspræstens3 årlig 
visitation eller overhørelse i skolen.

2. I henh. til Reglement af 5. juli 1803 paragraf 25, består fattig kommissionen af 
nogle sognemænd, sognepræsten, politimesteren og stedets største lodsejer. Når 
Eskel Sørensen her siger, at det er sognepræsten, der vælger de to sognemænd, 
fortæller det sikkert den almindelige praksis, men ikke lovens indhold.

3. Der menes uden tvivl amtsprovsten.
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Ved skole Commissionen4, der blev holt i præstegården, hvori var 
stedets forvalter eller herredsfogden, præsten, skolelæreren og endelig 
disse tvende mænd. Hvad der da blev fremført af forvalteren, præsten, 
skolelæreren eller mændene om skolens forandring, lønning, skolens 
opbyggelse eller indretning, om der var noget på skolelærerens eller 
børnenes opførsel at klage. Dette skulle enhver give sin mening til. Og 
hvad da commissionen kunne komme overeens derom, dette skulle 
være besluttet. Det skulle afskrives i protocollen, hvorunder de skrev 
deres navne.

Når nogle af skolebørnene forsømte skolegangen uden skillig årsag, 
så skulle børnenes forældre eller foresatte multeres derfor, og denne 
mult skulle disse tvende mænd indrive. I modsat fald, de ikke godvilli
gen ville betale denne mult, så skulle de udpante den af boen.

Skattevæsenet
I midten af det 18. århundrede havde man især en skat, som man kalt 
extraskatten? Kiøbstadsfolk kalte den i almindelighed månedsskatten. 
Den blev pålagt år 17 nogleog 60, strax efter at armeen var kommen 
hiem fra Mechlenborg toget6. Med denne skat var det således. Ethvert 
menneske, der havde fylt sit 16. år skulle betale denne skat. 8 skilling 
hver måned, som udgiorde 1 rigsdaler årlig. Med denne skat havde 
især præsterne med at giøre, og desuden tvende gårdmænd af sogn(et), 
som man kalte medhielperne. Disse mødte sammen engang hver må
ned meest om søndagen, og mændene da angive for præsten, om der 
var nogen forandring skeet i sognet mandtallet angående, vil sige, var 
der nogle af de skatteydende døde, så skulle disse naturligvis udslettes 
af mantalslisterne, og var der nogle kommet til sognet, som var skatte 
pligtig, så skulle disse indføres. Derover blev forfattet en liste, hvor
under både præsterne og mændene skrev deres navne, men denne liste 
blev forseglet og skulle månedlig indsendes til amtstuen. Var der 
ingen forandring i mandtallet, så blev alligevel en liste insendt, hvorpå

4. Skolekommissionsmøde - der tilføjes i margin: hver måned.
5. I biografi nr 14, om Hr Mygind i Nr. Äby er der fortalt, hvordan denne præst 

inddrev ekstraskatten.
6. Der er her tale om den truende krig mod Rusland, der som bekendt endte med, at 

zar Peter 3. blev afsat og fængslet den 17. juli 1762 - og den hær, man havde sendt 
til Tyskland, kunne drage hjem uden at være kommet i krig. Forordning om 
ekstraskatten udsendes i september 1762. Se f.eks. Politikkens Danmarkshistorie 
bd. 9, s.395 og 400.
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var skreven, ingen forandring, og mændenes og præstens navne un
der.

Hver måned skulle sognefogden ved omgang fra huus og gård in- 
kræve denne skat. Med denne tillige med listen skulle et riddendes 
bud for kongeægter afsted med ud til amtstuen med. Ved ieg ret, så 
var det kun selv eyerne eller det såkalte strøegods, der selv skulle 
indsamle og udlevere deres skat. Herskabs bønder betalte deres skat
ter til godsets forvalter.

Der var stor forskiel i sognene på denne skat. Nogle præster var så 
gandske lemfeldig dermed, lod mange fattige huus folk være fri, ja 
endog gårdmænds tienneste folk. Andre præster derimod var så 
strænge, at de ikke skulle skåne et menniske, hverken rig eller fattig, 
gammel eller ung, havde kirkebogen ved hånden hver gang måneds 
listen blev forfattet. Og var der da et barn i sognet, som havde fyldt sit 
16. år, så skulle de øyeblikkelig skrives i skat.

Om denne præsternes ulige tænkemåde med at skrive i skat, havde 
man adskillige meemnger, thi nogle meente, at præsterne havde visse 
procenter ud af skatten, andre meente, at præsterne blot giorde det for 
at giøre dem yndet og berømt ved rentekammeret i Kiøbenhavn. 
Præsterne påstod, at det var kongens forordning, at ingen måtte være 
frie, men hvoraf kunne da nogle være lemfældig og nogle så strænge. 
Det forståer sig selv, at disse sidste fik mange forbandelser af den 
fattige classe, så fik og medhielperne, der var med at skrive i skat. Og 
sognefogden, der skulle indkræve skatten, kunne hæsselig blive tiltalt 
på grund af, hvorfor hin skulle være fri, og de skulle betale skat. Når 
der var nogle som ikke ville eller kunne betale, så skulle den ved 
sognefogden og en anden mand af sognet pantes ud af boen.

I min tid var en præst, som skrev degnens moder, en gammel blind 
kone, i skat, men præsten og degnen havde altid deres med hverandre. 
Der endes med proces. Tiennestefolk betingede sig gierne med deres 
hosbond i lønnen at være fri for skat. Gamle karle, der mange år havde 
stået ved krigseienndsten var og fri for extraskatten. Det urimmeligste 
man syntes om denne skat, det var, når fattige huusarme var skreven 
i skat og ikke kunne betale den, så skulle de meere formuende i sognet 
betale for dem. Nærmere hen mod det 18. århundrede kunne man 
indsende extraskatten med qvastalsskatten. Og strax efter hver nyt år 
skulle sognets medhielpere møde i præstegården for at være nær
værende, når det nye general mandtal skulle forfattes.

1804 kom en anden skat kaldet jordskatten, og 1812 afgik ex
traskatten, men i dens sted kom ildstedsskhtten. For året 1812 gaves i 
skattekorn a tønde hartkorn: 1 tønde rug, 5 skiepper bygg, 12 skiepper
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Balslev kirke og skole 1818, tegnet afV. V. Eibye. (Tusch 16.5^31 cm) Billedet hængte 
mange år i Balslev skole, nu på Odense museum..

havre. For året 1813 a tønde hartkorn i skattekorn: 1 tønde rug, 7 
skiepper og 3 fjerdingkar bygg, 6 skiepper Vz fjerdingkar havre. I 
fourage høe 56 pund, halm 56 pund.

Gudstieneste gudsfrygt7
Hvad guds tienneste i kirken angåer, da havde man en salme bog i det 
18. århundrede til nogle år først i det 19. århundrede kaldet Kingo 
salme bog. Efter denne viste8 man ordentlig hver søndag, hvad salmer 
der hørte til.

Det forståer sig selv, at enhver viste sit stolestade i kirken, der i de 
fleeste sogne således var indeelte eller tåkket, at de havde stolestade 
øverst i kirken ligesom man havde hartkorn til. Så den som i sognet 
havde det høyeste hartkorn, havde de øverste stader i kirken, både for 
mands og fruentimmer stole. Stundom kunne 2 eller 3 mænd være om 
en stol, dog den høyskyldeste stod ved gangen. Sommetider var det 
brugeligt, at den ældste stod ved gangen. Huusmændene stod inderst i 
kirken.

7. Dette afsnit er udgivet af H.C.Frydendahl i Fynsk Hjemstavn nr.8, 1935.
8. »viste« her og i det følgende betyder: vidste.
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Kirkdeidnndsten blev altid tilsagt ved 3 gange at ringe med klokken 
1. 2. og 3. gang. Den sidste gang ringedes, når præsten kom. Tillige 
slog man bedeslag. Det var 3 gange 3 slag med kleberen på kanten af 
klokken. Denne ringen og bedeslag skulle være så meget som »Gud 
talte til folket«, og når man slog bedeslag, tog mandfolkene til hatten 
og fruentimmerne knælede. (Tilføjet i margin: Således at ringe 3 gange 
med klokken og 3 gange 3 bedeslag skulle betyde de 3 persohner i 
guddommen, der talte til mennisket.) Når man kom i kirken, så var 
det sædvanligt at hilse de nærværende ved den stoel, man kom ind i, 
enten ved sagte at støde til dem, eller ved nik med hovedet. Man satte 
sig på hug ned i stolen for at læse ved sig selv, Fadervor.

Degnen åbnede tiennesten, stående neden for ^ordø^en, med en 
bøn og Fadervor, og sang nu et par vers, hver søndag tilhørende til 
indgang. Nu fremtrådte præsten for alteret og sang: »Alleneste Gud i 
himmerig være lov priis for al sin nåde«9. Nu tog degnen ordet og sang 
det øvrige af salmen. Når dette var til ende, så fremtrådte atter 
præsten lige for alteret og messede collectsn, som hørte til søndagen. 
Folket sang lettelig efter præsten, men sad på hug ned i stolene. 
Degnen sang amen allene, og strax derpå vente præsten sig omkring 
for alteret og messede epistelst, folket ligeledes, men stod nu op i 
stolene. Strax derefter begynte degnen på den til dagen hørende høy- 
messe salme. Når denne var til ende, så begynde han på den salme: 
»Nu bede vi den hellig ånd..«

Når man sang på det sidste værs af denne salme, gik præsten op på 
prædikestolen. Efter at have læst fortalen og Fadervor, læste han 
svangsliummet og alle folkene efter, stående op i stolene. Nu giorde 
han prædiken. Når han til slutning læste Fadervor, kom degnen op til 
ham med tillysningen, f.eks. sidst eller først tiennests næste søndag, 
bede for syge, lyse til ægteskab, til sognestævne o.s.v. Kongl. for
ordninger skulle læses op på prædikestolen. Nu giords han velsignel
sen og folket giorde kors for sig på brystet med den højere hånd. Nu 
gik han ned af prædikestolen. Nu sang man et vers, som hørte til hver 
søndag efter prædiken. Når der nu var altergang, så sang man atter et 
vers af den salme: »Mit barn frygt den sande Gud..«10, medens degnen 
hang præsten messsnsærken og messenskruen på. Når dette var til 
ende, så vende præsten sig omkring for alteret og ned mod kirken, og 
talte en religiøs tale, der begyntes med disse ord: »På det kiæreste

9. Dt tr r-Glrne«, mn n måke e hr r Ekde 1 Jørmnsn nglemt t ran nelejedefsretdtsfnde 
»Kyrie«.

10. Kingos salmebog nr 92!.
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Christi vsnnsr o.s.v.« Nu trådte alle communicantirns ud af stolene, 
så mange, dsr kunns sidde ved alteret, sade sig ned eftsr at have 
knælet 3 gange der for. De andre blev ståendes på kirkegulvet. Når 
den ommelte tale var til ende, så gik alle de stående ind i stolene, som 
var dem nærmest, og satte sig ned. Nu messede præsten Fadervor og 
indstiftelsens ord, medens alle i kirken sad ned og sang efter. Når nu 
dette var til ende, trådte alle communikanterns ud på gulvet igien, og 
nu begynte degnen at synge på den salme: »Jesu søde hukommelse 
... «H. Når den første dug fuld efter Kirke Ritualet var færdig, efter at 
have knælet 3 gange for alteret, gik ned, kom en anden dug fuld og 
satte sig igien o.s.v, indtil 1., 2. og 3. dugfuld havde været oppe, 
ligesom der var fåe eller mange til. Når nu dette var til ende, så sang 
man nok et vers af den salme: »Mit barn frygt den sande Gud..«, 
derefter messede præsten en bestemt kirkebøn efter tiennesten og 
giorde atter velsignelsen fra alteret. Og nu sang man den til dagen 
hørrende beslutnings salme. Når denne var tilende, så satte alle fol
kene sig ned på hug i stolene. Nu kom degnen og læste kirkebønnen og 
Fadervor. Nu gik alle fruentimmerne ud af kirken, derefter præsten, 
og siden alle mandfolkene. Var der nu lyst til sognestævne, så blev alle 
mandfolkene stående uden for kirkedørren til degnen kom og læste 
den op.

Hvad guds eiennesten angik om brudevielse, barnedåb og begra
velse, det er allerede afhandlet i de forrige bøger nr. 1 og 2?2.

Mod enden af det 18. århundrede omtrent 1787 blev en ny salme bog 
befalet?3 I denne var ligesom den forrige alle søn og hellig dagene 
antegnede, så man kunne see, hvad salme der hørte til dagen, og var 
alle salmerne nummeret, ialt 438. Der var mange, som kiøbte sig 
denne salme bog, men den blev aldrig brugt på landet. En degn tog sig 
rigtignok den myndighed til præsten udaspurgt at begynde dermed på 
en efter forordningen bestemt søndag, men dette var både den første 
og den sidste gang. I kiøbseæderne brugte man den bestandig?4

Men først i det 19. århundrede blev en anden salmebog befalet,

11. Kingo nr. 16, der har 48 vers !
12. Her får vi så at vide, hvad »skik og sæd« nr.l og 2 har indeholdt, men desværre er 

disse hefter vist tabt. Netop i de kirkelige handlinger, ville vi have fundet en endnu 
større forskel end i gudstjenesten i forhold til i dag (1986).

13. Den såkaldte Guldbergs Salmebog. Den udkom i 1779.
14. Egentlig skulle salmebogen være indført overalt i riget, men økonomiske problemer 

og den fremstormende rationalisme hindrede bogens indførsel. Guldberg faldt i 
unåde og blev afsat i 1784, vist nærmest hofintriger. Se, Anders Malling: Dansk 
Salmehiseorie bd. VIII, hvor der står næsten alt om alle danske salmebøger.
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Titelblad til »Evangelisk-kristelig Salmebog«, udg. første gang 13. april 1798.
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kaldet: Den evangeliske salmebog.151 denne var ingen søn eller hellig 
dage antegnet imellem salmerne, men salme for salme og nummeret 
efter løbende nummer, ialt 560 salmer. Disse salmer var gandske 
korte, i det høyeste 6 (til) 7 vers og ligesom udtog og forandringer af 
andre salmebøger, især af den forrige Kingo salmebog, f.eks. salmen: 
»Alleneste Gud i himmerig..«, var i denne: »Allene Gud i himmerig..«. 
Salmen: »Nu bede vi den Hellig ånd..« var: »Dig bede vi den Hellig 
ånd..« o.s.v. Nogle vilde vide, at en deel af disse salmer var forfattet af 
en fruentimmer i Kiøbenhavn. Disse salmer var i sig selv frie, fuld af 
nåde og forladelse, men nævnede ikke et ord om helvede eller djæve
len.

Om disse salmebøgers indførelse i kirkerne var der nogen andstød. 
Præsterne vilde gierne have dem i gang, måske for nemheds skyld. 
Bønderne vilde helst have de gamle. Bogen var rigtig nok af regerin
gen tilladt at måtte bruges i kirkerne hos almuen, men ingen tvungen 
sag. Præsterne fandt på en eller anden list for at få den indført. Een fik 
en birkedommer på sine sognemænd for at indjage dem skræk, at de 
skulle tage den. En gik en søndag op og ned på kirke gulvet for den 
forsamlede menighed og samlede stemmer, ney eller ja af alle i kirken. 
Det forståe sig selv, at de fleste sagde ja i hans øyne, omendskiønt 
mangen helst havde sagt ney. En tredie tog den nye salme bog med på 
prædikestolen hver søndag, og læste en eller anden salme for menig
heden, at de skulle høre, hvor god den var, og fik på denne måde sit 
sognefolk til at modtage den. Men ingen steder var meere disput om 
denne salme bogs indførrelse end i Gielsted sogn. Det kom til formelig 
trætte om denne bog. Mændene og præsten søgte biskoppen, hver på 
sin hegte, ja, endog til canceliet, men da biskoppen var af samme 
mening om salme bogen som præsten, så forståer det sig selv, at 
bønderne ingen steds kom dermed. Endelig fik præsten en deel af sine 
sognemænd til at modtage bogen, medens de andre satte sig heftig 
derimod. Når præsten, degnen og fleere sang de nye salmer i kirken, 
så medtoge disse den gamle salme bog. Og man sang da både nye og 
gamle salmer på engang?6 Men da præsten og den største mengde blev 
ved med den nye, så blev de andre kied deraf; men der var nogle, som 
forsværede, aldrig at bruge den nye.

15. Evangelisk-Kristelig Salmebog udgivet 1798. Om denne salmebog har man sagt, at 
den hverken var evangelisk eller kristelig, og vi ser da også, hvor hårdt Eskel 
Sørensen kritiserer bogen.

16. En såkaldt »sangerkrig«. Mest kendt er »De Stærke Jyder«, for deres sangerkrige 
og stædige fastholden ved Kingos salmebog.
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I de kirker, hvor man brugte disse nye salme bøger, var opslået 3, 4 
eller 5 sort malede træe tavler. På disse blev før tiennesten nummerne 
skreven med kride af de salmer, man skulle synge. Det var megen 
umage for degnene at udviske denne kride hver søndag og skrive nye 
numre igien. En bedre skik havde man nogle steder. Man havde småe 
sort mallede fielle, hvorpå var et hvidt mallet tal. Disse fielle kunne 
skydes ind i tavlen. Man havde så mange, så man kunne indsætte 
hvad nummer, der forlangtes. På tavlen stod med malet skrift: For 
Prædiken - Efter Prædiken. Når man nu f.eks. skulle før prædiken 
have nummeret nr. 40, så indskiød man en fiel i tavlen med et 4 tal på 
og en med 0. Og skulle disse numre aftages strax efter tiennesten. I 
adskillige sogne havde man ennu på denne dag den gamle salme bog 
til brug i kirken.^

Man lagte desårsag mærke til, at Dannemark, som har en regiering 
og een religion, havde nu 3 slags salmebøger til guds tiennesten.

Anmærkning
Det er ellers forglemt, at man gik kun til alters tvende gange om året. 
Når man vilde til alters, så skulle man søndagen før lade sig tegne af 
degnen. Tiennestefolk, som kom fra et andet sogn, skulle først frem
vise en skrifte-seddel - skudsmål - fra den præst, hvis sogn de kom fra, 
førrend de måtte komme til alters. Og skulle nu alle skriftes først. 
Dette skriftemål skede almindelig om løverdag formidag kl. 10. I mid
ten af det 18. århundrede blev skriftemålet forhandlet således. Man 
sang en salme og degnen oplæste den 51. Davids Salme, og det neden 
for alteret. Man sang nu atter et par vers. Præsten sadde oppe i en 
liden indlugt stoel, kaldet skriftestolen. Nu gik 2 til 4 op til ham, falt på 
knæe på nogle forand stående skamler, kyssede hver på sin hånd, og 
rakte præsten den, og et af dem oplæste en bøn kaldet skriftebønnen. 
Når denne var til ende, begynte præsten på en sagte tale angående de 
vare arme syndere, men at de i Christo skulle dem forlades, hvis de 
igien ville forlade, afståe fra det onde og herefter leve bedre, og at han 
da på Guds og sit embeds vegne tilsagde dem syndernes forladelse, 
lagde sin hånd på deres hoved og sagde: »I navn Gud Fader, Søn og 
Hellig Ånd«. Nu gik disse ned og kom ligeså mange igien, og vedblev 
således til de vare skriftede allesammen. Eftersom de blev skriftet gik 
de ned i deres stole, satte sig ned og læste taksigelses bøn for af
løsningen og Fadervor - listede sig nu ud af kirken. Således kunne de 
første komme hiem, førrend de sidste blev klar, undtagen når præsten

17. Altså i 1815.
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bød til catechisation, så skulle ungdommen blive tilbage. (Tilføjet i 
margin:Han catecherede og stundom førend tiennesten.) Men da 
denne måde at skrifte på var så langsom, opfant præsterne at skrifte 
dem lige for alteret. Og tog så mange op ad gangen, som der kunne 
sidde omkring det. Jeg har og seet en præst, der gik neden for chor 
dørren og skriftede dem allesammen, som de sade i stolene, men efter 
denne tale gik alle op til alteret, og præsten lagde hånd på deres hoved. 
Og skulle nu alle om anden dagen gåe fastendes til alters.

Det forståer sig selv, at communicanterne havde deres beste klæder 
på. Mandfolkene havde fornemmelig en blåe kiol på. Konerne havde 
sort trøye og skiørt, hvidt forklæde og halsklæde, en sort lue med hvide 
bånd. Pigerne havde samme dragt, undtagen en coleurt lue med co- 
leurte bånd?8

Under prædiken gik degnen omkring med tavlen, at enhver som gik 
til alters, skulle give 1 eller fleere skillinger deri, ligesom de selv ville, 
til beste for de fattige.

På de 3 store høytids dage giorde præsten fuld messe. Det var: Han 
messede evangeliummet for alteret, og begynte strax på den salme: 
»Vi troe allesammen på en Gud..«, nu tog degnen ordet: »himmels 
skaber ogjordens ..« 19. Efter prædiken gik alle i kirken, først mand
folkene og siden fruentimmerne op at ofre præsten og degnen nogle 
penge, ligesom de selv ville. Sidst i det 18. århundrede offrede gård- 
mændene for de meste for sig og konen 2 a 3 mark og degnen halv så 
meget. En tienneste karl 10 a 12 skilling og degnen halv så meget. En 
tinneste pige 8 skilling og degnen halv så meget. Ved denne offergang 
stod præsten i al sin prydelse, ligesom når han ved altergang berettede 
folk - med kiolen, krave, messensærken og messenskruen på.

Sidst i det 18. århundrede var sommestæder den skik på de 3 store 
høytids dage, at der skulle prædikes til aftensang. Denne tienneste 
skulle degnene i almindelighed forrette. På juule dag skeede denne 
prædiken gierne ved lys. Når der nu var - som sielden er at see i 
landsbye kirkerne — en lyssekronne, så var denne overalt behængt 
med lys. Desforuden havde degnen et lys for sig, når han stod oppe på 
prædikestolen. Alle dem, som kom til kirke, måtte selv medbringe et

18. Angående klædedragten se »Skik og sæd nr.10«, hvor vi får en meget udførlig 
beskrivelse af den måde, folk er klædt ved forskellige lejligheder.

19. Denne salme er en omskrivning af trosbekendelsen, men det mærkelige er, at Eskel 
Sørensen citerer efter Kingos salmebog og ikke efter Evangelisk-Kristelig. Måske 
har man i hans hjemsogn, Balslev, beholdt Kingos salmebog helt frem til 1815.
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lys, når det var deres agt at ville læse og synge med de andre. Men 
disse kirkegængere var for det meeste børn, unge piger og seiler, der 
kom måske meere for nysgerrighed en for at zire Guds huus. På de 
andre store høytider, påske og pintse dag, havde man ingen lys nødig 
til aftensang. Og ved ieg ret, så var disse aftensange på landet alle
vegne aflagt først i det 19. århundrede.

Til påske og pintse dag havde folk megen umage med at opgiøre 
gravene i deres leyeste, strøede sand og satte blomster og buxbom 
derpå, for bestandig at vedligeholde mindet om deres afdøde venner. 
Somme steder i nærheden af skovene var og den skik på pintse-dagen 
at maye kirken. Det var at besætte den over alt inden i med grønne 
bøge greene.

På nyt års dag skulle man ligeledes under prædiken give i tavlen, 
som blev ombåren, til beste for opfosesingshuusee i Kiøbenhavn. Og 
efter prædiken, medens han ennu stod på stolen, læste præsten og 
menigheden en lang bøn - menigheden sad på hug - kaldet »Nyt års 
dags bøn«, tillige oplæste præsten, hvor mange der var føde og døde i 
det forgangne år.

Hver onsdag i fasten havde man ligeledes prædiken. I Kingo salme 
bøger havde man dertil apparte salmer, passions salmer kaldet, som 
aldrig blev siunget uden i fasten. De gik allesammen med een tone, 
langsom, skiøn og harmonisk. Og læstes på prædikestolen hver gang 
et stykke af lidelsens historie. Således var lidelsens historie mdeelt i 6 
til 7 afdeslifger, og prædiken handlede gierne om dette stykke, man 
læste af historien. Til beslutning sang man den skiønne salme: »Jesu 
dine dybe vunder.« På langfredag skulle den heele lidelses historie 
oplæses fra prædikestolen og måtte ingen osgslværS gåe i fasten.

På 4. fredag efter påske, eller den såkalte store bededag eller faste 
bededag, blev også fra prædikestolen læst en lang bøn, som man kalte 
bønnen på den almindelig bede dag. Og medens man endnu i det 18. 
århundrede havde Kingo salme bog, var et langt stykke for i salmebo
gen kaldet Litaniet. Dseee skulle degnen sidendes på sine knæe for 
alteret synge tidlige med menigheden, der sad ned i stolene. Dette 
Litanie var ret skiønt, hvori man frabad sig alt det onde, der næsten 
kunde hændes mennesket. Men i den nye salme bog var Litaniet 
aflagt. Man talte rigtig nok om, at på denne dag skulle alle faste, men 
ieg så aldrig nogen, der brugte denne skik.

Når det meeste korn i foråret var sået, fik man en prædiken, kaldet 
sæde prædiken. Dette skede mest på en onsdag. Dertil valgte man 
salmer og prædiken, der handlede om, at man bad Gud om at lade den
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lagde sæd fåe god fremgang, blive frugtbar, samt væde jorden med 
regn o.s.v.20

På alle helgens dag skulle tavlen ombæres i kirken til fordeel for de 
tyrkiske fanget1 - dem som var fanget i Tyrkiet Når en præst blev 
forflyttet til et andet sogn, så giorde han en prædiken — den sidste 
prædiken - kaldet afskedsprædiken, og denne var gierne grundig. 
Ligeså giorde den nye ankomne præst en prædiken, kaldet ingangs- 
prædiken. Denne lagte man også mærke til. På een af de første søn
dage denne nye ankomne præst prædikede, forlangte han gierne fra 
prædikestolen, at menigheden på næste søndag vilde offre ham til 
hielp til en kiole.

Ennu er at tilføye ved guds tiennesten, at sidst i det 18. århundrede, 
da de gamle præster flere gange i prædiken capitelfestede deres ord og 
henviste til bibelen, men de yngre præster, som kom efter dem, brugte 
slet ikke denne skik. Og præsterne, når de kom noget hen i prædiken, 
partede prædiken med et vers af en salme, almindeligvis med disse 
tvende værs: »O søde Jesu lad din ånd min gierning helliggiøre, og ved 
din egen almagts hånd, min afmagt hielp tilføre, så skal min gierning 
priselig ved dig allene blive, og du af nåde himmerig mig skiænke skal 
og give«.

Somme præster, der havde tvende kirke sogner, (havde) den skik, at 
catechicere for ungdommen hver anden søndag til sidst tienneste, 
stundom og ved skriftemål. Og dette var ret skiønt at høre på, dog 
un(g)dommen var ikke meget for denne examen.

Hvad egentlig den almindelig gudsfrygt angåer, da troede den stør
ste deel af almuen, når man kun vogtede sig for de groveste synder, 
såsom hor, mor, tyveri eller bande al for meget, og når man kun gik 
flittig til kirken (tilføjet i margin:En god christen måtte nemlig gåe til 
kirken i det mindste hveranden søndag), så fik man nok ved Guds 
hielp nåde. Ingen kunde være englereene. Og at Gud ikke fordrer 
meere af mennesket, som han har betroet dem. Mangen støttede sig 
ved røverens ord på korset, og det ham derpå tilsagte himmerig, skiønt 
frelseren i evangeliummet pålægger os noget meere. Var der ellers 
nogle, som i selskab ville lade sig forlyde med gudsfrygt, denne blev til 
nar. I så henseende måtte enhver have sin gudfrygtighed ved sig selv.

20. Dette er et levn fra katolsk tid, hvor man bar korset omkring på markerne for at 
velsigne afgrøderne. Fra Brenderup har man vidnesbyrd om, at man også efter 
reformationen virkelig har båret kors rundt på markerne, måske også i Balslev.

21. Ved rescript af 12.4.1715 blev det befalet, at der skulle stilles indsamlingsbøsser 
frem st. bededag og alle helgen til fordel for de sømænd, der blev fanget af tyrkerne. 
Rescriptet blev gentaget 14.3.1757 med nogle ændringer.
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Dog så meget var det, at forældrene i almindelighed bar omhyggelig
hed for at lære deres børn Fadervor, aften og morgenbøn, hvor mange 
guder, der var, hvor mange persohner i guddommen, hvem der har 
skabt verden og gienløst dem og helliggiort dem. På disse spørgsmål 
kunne børnene snart lære at opregne som en remse, uden at vide 
mindste grund dertil.

Mod enden af det 18. århundrede var det en almindelig skik, at 
børnene skulle læse til og fra borde, men først i det 19. århundrede var 
denne skik meget aflagt. På de lange vinteraftener holte og bønderne i 
fælleds med deres huusgesinde aftenbøn. Man læste først aftenbønen i 
salme bogen og læste nogle udenads bønner, Fadervor, Herrens vel
signelse, og sang derpå en salme. Man havde og den skik, at når man 
kom til bords, tog mandfolkene huen af en liden stund og var tause, 
skulle være så meget som læse. Ligedan bar man sig ad, når man 
havde fået mad, skulle være så meget som at læse, men desværre det 
var meere en ceremoni en at læse.22

Hos præsterne og forpagterne skule avlskarlen holde bøn. Nogle 
forpagtere, der havde mange folk, holte den skik, at en sparebøsse 
hang over bordet, og hvem af folkene, der om aftenen efter at have fået 
maden forlod bordet, førend der var holdet bøn, skulle give 1 skilling i 
ermelte sparebøsse.

Når bønderne kom sammen f.eks. til brylluper eller begravelser, når 
maden var forbi, sang man et par værs af en salme, og degnen giorde 
en bordtale. Ligeledes når bønderne kom sammen i deres eget laug, og 
der holdtes lyd, så sang man ligeledes en salme, og den ældste mand, 
der holte lyden, giorde en liden tale, hvoriblandt falt og nogle an
dægtige ord.

Om aftenen og morgenen, når man hørte kirke klokken, lettede de 
andægtigste ved deres hat eller lue, og fruentimmerne knælede og 
nævnede Jesu navn. Denne morgen og aftenringen skulle betyde så 
meget som: erindring om tiden, dens flygtighed, og at vi er dødelig.

Der var adskillige bønderfolk her i landet, som havde tilhang med 
Brødre Menigheden i Christiansfelt og deres religion23, der og vel vare 
christen evangelisk, men i mange henseende afveeg fra vores kirke 
ceremonie. Disse omtalte af christiansfelternes tilhængere, havde til 
en ufravigelig regel, man skulle aldrig høre de bandede, læsede, sang 
meget og gik flittig til kirken. Men man beskylte dem for gierrighed

22. Altså spiste mændene med huen på hovedet.
23. Eskel Sørensen har selv været på besøg i Christiansfelt og beskrevet rejsen og de 

indtryk, han havde derfra. Se s. 193
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Et prentet ark, dat. 23. maj 1805.

frem for andre. Der var adskillige sogner, som Tommerup, Flemløse, 
Sønderbye og Asperup, hvor der iblandt var nogle, som havde hang til 
ovenmelte fremmede troe. De giorde stundom samlede reyser over til 
Christiansfelt, især til påske høytid. Stundom havde de indbyrdes 
forsamling i en mands huus af samme troe, for ligesom at holde 
gudstienneste med sang, bøn og guds påkaldelse. Der fortælles, at 
engang i Sønderbye i en vis gård, var en sådan forsamling i samme 
hensigt. Dette spurgte præsten, en gammel mand, der var en hader af 
denne sect. Han søgte derom. Da de fornam hans komme, søgde de alle 
op i ovnen, men han ledte dem op, holte en hård tale til dem og 
fordømte dem alle.

Troe vantroe overtroe.24
Man havde ennu til denne dag mange forskiellige overtroer og vrange 
meeninger om de naturlig ting af mangel på grundig undervisning og 
forklaring derom i deres yngre år. Præsterne og de lærte søgte rigtig 
nok ved alle ley ligheder at uryde denne fordom og overtroe, men da det

24. Dette stykke om troe, vantroe., er udgivet i Fynsk Hjemstavn nr.10 1935 af H.C. 
Frydendahl.
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var så dybt indgroet, så var det ikke så let eller snart at fåe almuen fra 
denne vrange mening. Ieg vil her fortælle nogle deraf.

Den største deel af almuen troede, at når man stod på en banke eller 
bierg, så kunne man see over den halve verden, og at den anden halve 
verden under jorden var mørk, sort og ubeboelig, at soel, måne og 
stierner gik op om morgenen og ned om aftenen, at de ikke vare større 
som man såe dem i deres skikkelse på himmelen, skiønt naturlæren 
lærer os, at soel, måne, jorden og de øvrige planeter i vor soel verden 
vender sig omkring, hver på sin axel og fuldender sine løb eller bane i 
en vis tid eller år, f.eks. jorden i 365 dage, månen 28 dage og Jupiter 12 
år, at soelen er middelpunkten og oplyser dem alle, at jorden og månen 
ere kun småe kloder at regne imod de andre, hvis størrelse angives 
mange tusinde gange støre en jorden. Alle de andre stjerner kaldes 
fixstierner - faste stierner - , og hver af dem for sig skulle være en 
soel, der oplyser andre for os usiunlig kloder nærmest omkring dem, 
hvis længde fra jorden skulle være mange millioner mille, og i størrelse 
mange millioner gange støre en jorden.

Om tordenen troede man, at det var en stor Guds almægtighed, at 
han ligesom talede til os, og når den slog ned, da medfulgte der en 
steen lig en kiile, og denne kløvede alt, hvad den ramte. Om lynet 
meente man, at himlen åbnede sig, at det var den klarhed, som er i 
Guds rige, man kunne see, derfor giorde man kors for sig, når det 
lynede, - at skyen på himlen var store materialske legemer eller 
plader, som svævede omkring i luften, at regnbuen havde Gud, som 
man læser i Bibelen, sat til et nådes tegn, at ingen syndflod meere 
skulle komme, og at det blåe i regnbuen betydede den engang havde 
vandflod, og at det røde skulle betyde den tilkommende domme dags 
ild.

Naturkyndige lærer os, at dunsterne af jorden og havet stiger op 
oven på luften, fordi disse er lettere en luften. Disse dunster, (der) 
giver stof både til regn og lynet25, indeholder electricitet - er fiin ild -, 
der enten af sig selv eller af solens hede betænder disse electriske 
dunster, hvoraf lynet fremkommer og ved dets hastig uvidelse, hvor
ved luften trykkes tilbage, når den indtager sig forrige rum, da frem-

25. Der er lidt uorden i sætningsbygningen. Frydendahl i »Fynsk Hjemstavn«,
at det skal læses sådan. Disse dunster giver stof både til regn og .. - her mener han 
så, at der mangler et ord og sætter punktum og begynder en ny sætning med 
»Lynet«. Sådan kan det måske forståes, men man kunne også læse det sådan: 
»Disse dunster, (der) giver stof både til regn og lynet, indeholder electricitet...« Da 
går elektricitet på dunster - og ikke kun på lynet. Man skal huske på, at det var 
noget meget nyt og fremmedartet i 1815.
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kommer knaldet eller tordenen lig et bøsseskud. Skyen er kun en tyk 
tåge eller dunster, der samler sig i dunstkredsen. Deres forskiellige 
farver kommer af lyset. Ved dens al for megen sammentrykning og 
tyngde kommer regnen.

Regnbuen kommer, når en dys regneskye er lige tvert over for solen 
om sommeren. Da brækkes soelstrålerne i vanddråberne, hvorved 
regnbuen fremkommer med dens forskiellige farver. Den indeholder 
40 grader, nemlig regnbuen.

Om aftenen, når det var klar himmel og mange stierner, og som det 
lader, at een imellem render af sit sted, så troede man ligefrem, at een 
sådan stierne render ud af sine bane, og ligesom et lys gåer ud af 
stiernernes tal, og dersom man i dette øyeblik, man såe stiernen 
udrente, kunne læse sit Fadervor, da kunne man fåe nåde hos Gud 
eller i det mindste fåe mange synder forladne. Item, når man såe et 
langt stierneskud i den nederste dunstkreds, der ligesom har en lang 
hale efter sig, så troede man, at det var dragen, og hvor den faldt ned, 
der var en skat.

Naturkyndige lærer os, at sådanne stierneskud ere småe dunst
kugler, som samler sig i den høyere luftkreds, der ved indhold af 
electrisitet tænder sig selv og løber, men når den kommer ned i den 
nederste dunstkreds, udslukkes den.

Når det regnede, sneede, stormede eller tordnede, så troede mæng
den, at det var et sådant veyr over den gandske verden, skiønt man 
veed af gode grunde, at der på een egn kan være smukt soelskin, 
medens der på et andet sted var regnveyr.

Man troede og, at nordlysene engang skulle tænde hele verden i 
brand, skiønt de lærte vil vide, at nordlysene er er en electrisk ild, og 
en velgierning af skabere^6 for de nordiske landes beboer, der lyser 
for dem i de lange mørke vinter nætter.

Envidere troede man, at når det blæste om nyt års aften, så fik man 
et frugtbart år på sine træer. Når det var stille veyr, så var der dem, 
som gik ud at rystede deres æble træer.

Når det stormede hellig 3 kongers aften, så skulle kongerne i det år 
storme mod hverandre. Når solen skinnede sålænge på Povls dag27, 
som en rytter kunne sadle sin hest, så fik man inge krig det år. Den 3. 
dag i april skulle man pode træer, så kom det til at bære det 3. år efter.

26. Her er ligesom et glimt af oplysningstidens søgen efter fornuftige forklaringer på 
alt. Alvorlige og lærde mænd kunne på den tid udtale f.eks.: Dagen er skabt til 
arbejde, natten til fugle og fiskefangst !

27. Povls dag kan være den 22. januar - da var det, at apostlen Paulus blev omvendt, 
eller den lO.januar - Povl Eremit. Her menes nok den 22.
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På langfredag skulle man sætte træer, så skulle de virkelig groe. Når 
det regnede på påske dag, så fik man det år lidet foering. Og at solen 
spillede og legede påske dags morgen^

Om aftenen før Volborig dag29 skulle man sætte rønne qvi ste i taget 
over alle dørre og porte og i mødingen, fordi trolhexerne ikke skulle fåe 
magt over deres creatur.

Når man bryggede, så måtte ingen fremmede komme i bryggerset 
for ved kunst eller onde øyne at komme deres øll til at kaste sig. Når 
man reed til market for at sælge en hest, så lagte man nøye mærke til, 
hvem man først mødte efter at være kommen ud af sin gård. Man var 
da meget vantroende og bange for at møde vise mennisker, især gamle 
huuskoner, meente at være dem til uheld på den dag og et slet market.

Når man vilde reyse et vigtigt ærinde, og man havde sagt farvel, var 
kommen ud i gården, men havde glemt noget og kom tilbage igien, så 
giorde man ingen lykkelig reyse den dag?0

Når man fejyede et gulv, så havde nogle den troe, at man ikke måtte 
feye gulveskarnet til dørren, thi så ufeyede man mandens rigdom. 
Man skulle nemlig feye det sammen midt på gulvet og tage det. Nogle 
havde den skik at giøre et kors i deres kornstakke på loftet. (Tilføjet i 
margin: En karl måtte ikke give sin kiærreste knapnåle, kniv eller 
gaffel, thi det var ikke godt. Han skulle nemlig give hinde et speyl 
o.s.v.)

Når der var bryllup, så troede man, at dersom på bryllups dagen var 
et smukt og stille veyr, det skulle betyde et stille og roligt ægteskab, 
men var det et stormende veyr, så skulde det og blive et stormende 
ægteskab. Var det regnveyr, så skulle bruden græde mange tårer. 
Havde man modvin til kirken, det var et ont forvarsel. Og hvilken af 
brudefolkene, når de stode foran præsten, der først rørte sig, denne 
skulle først døe. (Tilføjet i margin: Brudefolk måtte ingen klæder låne 
på deres bryllups dag, med mindre de kunne beholde dem med alle, thi 
ellers var det slemt). Og var der nogen, der fik en ulægelig sygdom at 
drages med, da at en hex eller troldmand forgiort dem. Når en krage 
sad i et træe ved ens gård og galede, da skulle det betyde, at den vilde 
have noget ud af gården, f.ex. et creatur skulle enten døe eller drukne.

28. Tidligere troede man, at solen dansede påskemorgen af glæde over opstandelsen; 
senere flyttet til pinsemorgen.

29. Valborgs dag - 1. maj. Valborgs aften var fuld af mange ting, og der blev holdt løjer 
og dans om majstangen o.s.v.

30. »Den Kloge Kones Bog«, der er udgivet i 1886, har på s. 89 f. nogle Forvarsler - 
denne er optegnet som nr. 15. Denne bog har Eskel Sørensen ikke kendt, men 
måske andre lignende ?
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Men inge var meere bange for sligt som de frugtsommelig qvinder, 
f.ex. de måtte ikke see noget at døe, om det end så var en høne, thi så 
troede man, at barnet fik et slag og skulle sige ligesådan, som det 
creatur de såe døe. Hun måtte ikke kige igiennem et nøgls hull, så blev 
barnet skiæløyet. Hun måtte ikke see end døe hare, uden først halen 
var ham afreven, thi så fik barnet et harskår i munden. Heller ikke 
see en broe, når man brød hør, at ståe stille med høren under, så fik det 
ligeledes et hareskår. Hun måtte ikke æde pindsvin kiød, thi så kom 
barnet til at snuse eller fnise. Og måtte hun ikke see på en ildebrand 
for at blive bange derfor, thi så fik barnet en plet på legemet som et 
brændt sted o.s.v. (Tilføjet i margin: De måtte ikke æde hønse halse, 
thi så blev barnet snæver i halsen.)

Endelig hvorledes hvor tilstand efter dette liv skulle være, da troede 
man, at de ugudelige bleve fordømte og kom til helvede. Dette steds 
meente man var et stort rum dybt nede i jorden. Man kommer først 
igiennem en port, som dievelen ståer bunden ved i en lænke som en 
hund. Man kommer igiennem denne port og ind i en evig ild, som 
brænder af svovl og tiære, hvor man uafladelig skulle brændes, tillige 
ængstes af bulder, gruelige siunner, spøgelser og gespændser og plages 
uophørlig af de onde ånder.

Men de gudfrygtige eller Guds børn skulle komme til himmerig. 
Dette sted, meente man, var oven for stiernerne oven på det blåe af 
himmelen. Man tænkte sig der et himmerig af jordiske ting, f.eks. de 
skulle iklædes med lange hvide klæder ombunden med røde bånd, og 
at englerne ligeledes skulle være udklædte med lange skinnende hvide 
klæder og uafladelig glæde de uvalgte med instrument og vocal musik 
eller rettere sagt musik på violin, harper, fløyter og sang og have 
værrelser af prægtige store sahle, der var ustaferet med sølv gulv og 
perler. Kort, en tilstand i en evig lyksalighed eller en vedvarende 
glæde uden ende.

Endelig er at tilføye, at det, som de lærde især søgte som overtroe at 
fåe udrydet, var troen om spøgelser og giengangere. Det vilde især 
præsterne slet ikke vide af at sige. Man måtte fortælle, hvad spøgelse 
historie man ville, så kunde disse udlegge det således, at det heele blev 
til løgn. Man havde mange småe almueslæsninger om lange spøgelse 
historier, og alle så entes de tilsidst dermed, at det heele var løgn og 
gik naturlig til og var ingen spøgelser. Men uagtet alle disse for
klaringer og udlæggelser, så troede dog almuen alligevel, at der pas
serede noget imellem, som just ikke var naturlig. Man havde nemlig 
en almindelig troe, at der ved hver kirke var en liden geist, som man 
kalte kirkelammet, som gik på 3 been, at dette skulle nogle dage før
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gåe hen til den gård eller huus, hvor der blev en døe ubåren. Og hvis 
den døde nogensinde gik igien, så kom den hiem den tredie nat efter 
den var begravet. Og hvis den døde havde fordulgt eller giemt nogle 
penge, så skulle han spøge sålænge, indtil disse blev opdaget. Eller 
f.eks. når en moder døde fra mange småe børn og deres nye ankomne 
stif-moder var dem ikke god, men ond, så kunde den afdøde ikke fåe 
roe i graven, men kom hiem med varsel til stif-moderen eller børnenes 
pårørende. Eller om der var nogen i levende live, der havde giort uret, 
så kunne denne inge roe fåe i sin grav, førend det var åbenbaret og 
kommet i sin rigtighed igien. Man talte og om, at når een blev maanet, 
så skulle denne om mange og visse år derefter komme frem om af
tenen som en flyvende ravn, som man kalte natravnen, og denne råbte 
grav, grav. Og flere fortælning, såsom om mare, der klemte de soven
des om natten og spændte veyret i dem, som de skulle blive qvalte med 
et og kunne ikke tale. Varulven, der ville rive de frugtsommelige 
qvinder ihiel efter fosteret. Løgtemanden et vippende lys i de bellende 
mørke nætter, der visede folk vild.

Medens fælleskabet ennu var til, da havde man utallige mange 
giænganger historier om de mænd, der have pløyet for meget, flyttet 
skiæl-pæl eller skiæl steen. Man så dem skinbarlig at pløye i deres 
lignelse om natten, hørte dem at slåe pæl i, og det med sådan skrål, og 
det kunne kyse alt, og hundene i byen tude derved. Således fortalte 
man. Og kunde ieg her fortælle efter troværdige folks udsigende ud
tallige mange spøgelser og gienganger historier, om at pløye igien, 
flytte skiæl, forvarsler og andet meere, men vil forbigåe dem alle, og 
indskrænke det blot til, hvad ieg selv veed om sligt.

3 gange til forskiellige tider hørte ieg med fleere en jamrende og 
klagende lyd i et andet tomt værrelse eller uden for, hvor der på tiden 
ikke var en levende siel, og har disse varsler altid påfult ulykkelig 
hændelser med pienlig smerter, ledsaget med jamren, der altid havde 
den samme lyd som varslet. Den tredie og sidste gang var det mig selv, 
og hørte ieg det i selskab med fleere 3 fierdinger år førend mit store 
uheld kom.31

Dette er hvad ieg selv har erfaret af det over naturlige.

31. Se hans: Hvad ieg veed ... s. 206 her i bogen.
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Lærdom Opdragelse
Der fortælles som noget vist, at først i det 18. århundrede var der heele 
sogne, der ikke var en mand, som kunne skrive sit navn uden med 3 
bogstaver, og heller ikke kunde læse skrift, - at der var adskillige, som 
ikke kunde læse en bog, ikke engang kiende et bogstav. Der gaves 
desårsag mange sognefogder, som hverken kunde læse eller skrive^

Til mod enden af det 18. århundrede var der ennu mangen mand, 
der hverken kunne læse eller skrive, men man lagde sig på den tid 
meere derefter. Og var dengang lærdommen for almuen således.

Skolerne var på de tider ligesom en stor stue, fugtig og af en sørgelig 
useende. Skolelærerne var af alle slags, lærde og ulærde. Degnene var 
dem, som var indsat til at forrette guds tiennesten med sang i kirken. 
Disse skulle tillige være skolelærere i det sogn, som de bode. Nogle af 
disse var studeret i tanke om at blive præster, men da alle studeerte 
ikke kunne blive præster, så nøyedes nogle med at blive degne. Man 
skulle nu tænke, at disse var gode skolelærere, men man havde næ
sten til ordsprog, at der var ingen siettere skolelærere som dem, der 
havde studeret. Dette kunne dog ikke altid forholde sig (således), thi 
der var og mange studeerte degne, som var gode lærere. De andre 
degne og skolelærere var for det meeste en stor deel, som havde tient 
herskaberne såsom tiennere. Når de kunne læse og skrive, så ble ve de 
benådede med et sådant levebrød, fordi herskaberne kunde kalde til 
degne og skolelærere på deres godser, hvem de ville.

Her til lande var og imellem menige holstenere og jyder til skole
lærere, som man i almindelighed troede, at disse var meere lærd end 
fynboerne. Hvad lærdommen ellers var angående, da brugte de fleste 
skolelærere denne skik: Først om morgenen at holde bøn, og strax 
derpå læser børnene uden ad, lidt efter op med deres lexier. Hvem som 
da ikke kunne denne, fik enten prygl eller måtte læse om igien. Efter 
uden-ads læsningen skulle den største mengde læse inden a i bøger, 2 
inden ads lexier skulle de op med hver % dag. Dem der skulle læse 
skrift, skulle og læse en skrift lexie. Kl. 11 til halv 12 fik de forlov, men 
først læse til bords. Dem der havde nu hjemmen nær, gik hiem at fåe 
mad. De andre havde mad med dem til skolen. Børnene legede nu i 2 
timmer. Om eftermiddagen skulle nogle andre skrive, og dem, der 
skrev om formiddagen, skulle blandt andet læse skrift. Om aftenen 
holte man nu bøn igien, kyssede på skolelærerens hånd og sagde »god 
nat«, og gik hiem. Hver onsdag skulle alle børnene læse uden ad.
32. I Fynske Årbøger 1976 s. 39 ff. har jeg skrevet: Oprettelse af skole i Husby 1712.1 

Balslev oprettdes først en skole i 1742.
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De bøger børnene skulle læse vare følgende. Til uden-ads læsning: 
»Luteri Catechismus«, når denne var giennemgået, så læstes »Sax- 
torphs Forklaring«, en bog afkorte spørgsmål og giensvar. De første 
spørgsmål deri var: »Hvad veed viser Gud mennesket vejen til salig
hed?«, svar: »Ved sit ord«, »Har vi dette Guds ord iblandt os?«, »Ja, i 
den hellige skrift, som kaldes Bibelen«.

Dette var en meget nem og fattelig forklaring at læse uden ad, og 
dem der havde lidt nemme, kunne læse denne bog mange gange 
igiennem. Det værste var, at de oplæste samme som en remse uden at 
vide den sande grund deraf. Skolelærerne skulle rigtig nok forklare 
det for dem, men det vare sieldene, men de fleeste forstod det ikke. Til 
inden ads læsning skulle børnene da og allerførst lære deres ABC 
Men for at spare deres børn denne fortrædelighed og tårers ugydelse, 
så lærte almindelig de fleeste mødre deres børn ABC. Efter denne 
læste de »Luteri Catechismus«, efter denne den almindelig lille »Evan- 
gelie bog« med småe billeder, der forestillede indholdet af evangelium- 
met. Denne var den meest nyttigste tillige moersomste for børnene at 
læse. Efter denne læstes, hvad for nogle man kunne fåe, f.ex. historier 
og anden.

Hvad skrivningen var angående, da lærte man kun at skrive lige
frem efter en forskrift eller psalme, men slet ikke lærte at bogstavere, 
desårsag så man så mangt et brev, der var bogstaveret så slet, at man 
næppe kunne læse dem.

Omtrent 1790 eller fåe år derefter fik man en anden bog til alminde
lig brug i skolerne kaldet »Lærebogen« til at lære uden ad. Og var 
denne en meget tung bog, for de »ikke nemme«, at lære uden ad, 
efterdi den var meget større en »Saxtorph«, tillige uden spørgsmål, og 
var der mange børn, der aldrig kunne lære den igiennem uden ad.

Børnene skulle fornemmelig fylde deres 14. år, inde(n) de stod til 
confirmation. Og denne vinter skulle de især drages og plages med 
udenads læsningen. Hvem som i det mindste ikke kunne sin catechis
mus uden ad, havde vandskeligheder med at komme til confirmation, 
men hvem der var »nemme«, kunne lære »Catechismusen« og »Lære
bogen« udenad, skulle og lære den bibelske historie, et kort udtog af 
Bibelen. Engang hver uge skulle confirmations børnene gåe neder til 
præsten, hvor han overhørte dem og catechiserte for dem.

Overhørelsen skeede i kirken på den første søndag efter påske, hvor 
da deres forældre mødte ved denne høytidelig handling. Og takkede de 
præsten efter tiennesten for deres børn.

Fortsættes. Gielbierg d.2. februarj 1815
Eskel Sørrensen.
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Fragment
(På den indre side af omslaget er der skrevet følgende, men det er 
tilsyneladende skrevet over 2 af de sædvanlige oktavsider, hvor for
fatteren kun plejer at skrive over en side. Formatet er altså ander
ledes, men hånden er uden tvivl Eskel Sørensens - skriften er utyde
lig.) »...og nogle af udheld var falden deri, da de blev hugget, som stod 
nærmest vandet, b) men meere ?? er dette, at ieg mange gange har 
seet stuppe af en gran eller birk i tørvegravene. Disse låe ennu (i) 
grunden så ordentlig, som træerne var hugget fra dem og mange så 
store, at 5-6 karle havde nok med at hale dem op af graven. Man satte 
(så)danne i stakke for at ???, og denne brændsel var den beste, man 
snart kunne fåe.

Medens ieg ennu var i de yngre år, har ieg i en vis mose fleere gange, 
når vi giorde høe, samlet mange granpærer i ?? fra (vand)skyllet om 
vinteren, uagtet der ingen grantræer på den heele egn og heller ingen i 
mands minde kunne erindres, der har været der.

Hvorledes disse træer således er kommen i moserne at groe, ville 
være vandskelig at udgrunde, da ieg altid har hørt, at der groede ingen 
nåletræer i moradse, men kun i steenede og sandige egne, c) Så 
fortælles der og........
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Nr. 8 - Gielbierg d. 3. feb. 1815
Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 
19. århundrede1 - Fortsættelse af

Lærdom og opdragelse
fra bogen nr. 7. Angående regning, da var der adskillige, der fik dette 
lært. Man hørte flere sige, de havde lært hele Sørren Mathiasens 
regnebog igiennem. Formuende bønder lod deres drengebørn lære, 
enten i selve deres egen skole eller i mangel heraf, når deres egen 
skolelærer ikke kunde regne, satte de dem hen til fremmede lærere 
eller holte dem selver en skolelærer i fælleds med deres naboer, at 
denne da enten gik fra sted til sted for at fåe sin føde, eller denne fik 
sin føde på et sted, hvor skolen var. Til disse skolelærere betiente man 
sig for det meeste af jyder og holsteener. Mængden af de andre børn, 
som ikke skulle lære at regne, fik nogle af dem lært at læse tal, nogle 
ikke. Desårsag var det ikke sieldent at see i kirken, at den eller de ikke 
kunde lede sine salmer op ved guds tiennesten.

Skolelærerne kunne den gang ligesom handle vilkårlig, tage sig en 
friheds dag imellem, som han for godt befandt, straffe og lære ligesom 
han selv ville, uden nogen forresat regel.2

Straffede han nu og stundom for hårdt, så påtalte barnets pårørende 
ham denne sag for sin egen persohn ved grove ord eller ved trusel af 
giengield eller at forklage ham for præsten.

Således stod det til med lærdommen sidst i det 18. år hundrede. Man 
talte rigtignok om, at troldomskunster ennu ikke var udøet, at mød
rene lærte deres børn denne afskyelige lærdom, men dette kunne 
ingen bevise. Om så var, så holtes det hemmeligt.

Men i begyndelen af det 19. århundrede omtrent 1807, 8, 9, 10 kom 
der en stor forandring i skolevæsenet? Skolerne bleve nu for det 
meeste alle af nye ombygget eller indvendig forbedret. Og måtte sko-

1. Originalen til dette hæfte findes på Dansk Folkemindesamling i København. Det er 
aldrig udgivet, men i 1974 udgav Lokalhistorisk arkiv i Ejby »Landevey veyvæse- 
net«, dog efter en afskrift, da originalen var blevet væk i nogle år.

2. Det er ikke rigtigt. Der var ganske bestemte regler for, hvordan skoleholderne og 
degnene skulle undervise.

3. Der kom 10. oktober 1806 et foreløbigt reglement for landsbyskolerne på øerne - jvf. 
Den Danske Landsbyskoles Historie til 1848 af L.Koch, Kbh. 1882, s. 60.
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lerne efter forordningen ikke være længere borte fra byerne som 'A 
miil. Var der længere, så skulle der bygges nye skoler. Skoleindret
ningen var således. Isteden for, at der i den gamle skole var kun et 
bord, blev nu i de nye sat bord rundt omkring i skolen, ja, endog 
somme steder et midt på gulvet. Således at alle skolebørnene nu 
magelig kunne legge deres arme på bordet. Skolelæreren sad på en 
stoel, der stod på en fiælle forhøyning, og øverst i skolen.

Ingen måtte nu være skolelærrer, uden de havde først været på 
simmenariet på Trolleborg eller Skårup i 2 til 3 år, og der ved examen 
var kiendt gyldig.

Skolebørnene skulle nu kun gåe i skole den halve dag i 3 til 4 
timmer, ligesom årets tider og var. Børnene indeelt i første og anden 
classe, eller øverste og nederste classe. De i første classe var indeelt i 
tvende afdeelinger, første og anden, alle disse gik om formidagen. 
Anden classe var indeelt i første, anden og tredie afdeling, disse gik om 
eftermidagen.

Hver barn havde sit nummer. Begge dasser hver for sig, begyntes 
med nr. 1 og så frem ad, ligesom der var mange til. Den som havde nr. 
1 skulle både være den beste og den villeste, den stod øverst, så alle de 
andre efter nummeret. Pigerne på høyere og drengene på den venstre 
side af skolelæreren.

Hver afdeeling i dasserne skulle alle være på en lexie. Dem som ikke 
havde nemme, skulle læse det igien, men såsom de kunde, de skulle 
fort med de andre. Blev nogle en dags tid hiemme, så skulle de springe 
over, hvad deres kammerater lærte dagen føre. Hver dag havde sit 
vise (visse) forretagende, enten skrive, regne, skriftlæsning, inden ads 
læsning med forstands øvelse, uden ads læsning, sang, geographie, 
landkort o.s.v. Hver dag havde man gierne tvende arbeyder forre, som 
her særskilt at opregne forbiegåes. De skulle lære noget af det heele, 
og det heele var intet af betydenhed. I det mindste så indsåe insigts- 
fulde, at ingen nu meere kunne fåe lært at regne, deels måden, og 
deels den korte tid. Til at regne var nemlig indkiøbt en mængde tavler, 
der var beslagen i hiørnerne med jern. Desuden var andbragt en stoer 
træetavle ophængt på væggen øverst i skolen, så stor som en halv dør, 
og var malet sort. På denne opskrev skolelæreren småe exempler af 
regningen, som børnene på tavlen skulle regne efter. Men hvor meget 
kunne man lære på denne måde. En time hver halv dag, og ikke 
engang hver dag, imod forhend, da man sad bestandig hver dag at 
regne og det stundom et heelt år for at gåe en regnebog i giennem/

4. Hansynesatglemme,atdrr ligfføreffortalt ,atdetknnaarnoglffå,drrtidligrre 
lærte at regne.
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Børnene, der skulle lære at skrive, for nu ikke at øde for meget 
papiir, skrev først på tavlen med en griffel, og det sålænge til de 
nogenlunde kunne dåne (danne) bogstaverne. Så fik de skrivebøger 
hver med sit navn på det forreste blad. Når disse var udskrevne, skulle 
de hendlegges i archivet. Det var en stor bog reol med skuffe og lås for 
neden under, der også var anbragt i den nye skoles inretning. Og disse 
skrivebøger skulle da og forevises ved skole examerne. Skolelæreren 
opskrev tillige småe tanker eller valgsprog på ermelte stoere tavle, 
som børnene skulle skrive efter. Stundom skrev han dem gandske 
forkerte og et lidet bogstav, hvor der skulle ståe et stort. Dette skulle 
nu børnene omskrive på egen hånd og sætte det rigtig. Denne måde 
var i sig selv god for at øve børnene i ortographie eller retskrivning. 
Man havde og for det første i mit føde sogne skole småe trygte for
skrifter med 1 eller 2 linier på, nogle dansk, nogle latin, der handlede 
om småe skiønne træk af rommer nes eller græchernes historie, og var 
overmåde tydelig og skiøn skrift.

Når børnene skulle nu op med deres lexier, så skulle hver afdeling 
op på engang. Når de f.ex. læste uden ad, så leverte det barn, som sad 
øverst i afdelingen, læreren sin bog. Det oplæste sin lexie. Så det næst 
efter o.s.v. Så ethvert blev siddendes på sit sted. Ligeledes når de læste 
inden ad, og skulle op med deres lexie, så havde skolelæreren en bog af 
samme slags, som den børnene læste i, thi alle børnene i hver afdeling 
havde nemlig een og samme bog og læste på een og samme lexie. Nu 
det forreste barn begynder at læser op, og alle de andre skulle nøye 
følge efter, kun see derpå i deres bog, når dette nu havde læst nogle 
linier, så sagde læreren til det andet: »læs nu du«, og så fremdeles med 
dem alle. Var der nu et imellem, som ikke kunne følge med, og viste 
ikke, hvor de skulle begynde, så kom dette i forlegenhed med læreren. 
Denne oplæsningsmåde var langt nemmere for læreren end efter den 
gamle stiil, da et eller 2 på gangen kun læste op, der kunne var halv 
timer, og var ret en døvende pieppen at høre på?

Men et andet var, at skolelæreren skulde holde bog over skole
gangen. Han havde nemlig 2 protokoller, den eene kaldet »Dagbogen« 
og den anden »Månets protokollen«. I dagbogen inskrev han nemlig, 
hvem der gik i skole, og hvem der blev hiemme, thi førend børnene fik 
forlov, og opråbte han dem efter nummerne, og enhver skulle svare 
dertil. Dem som da var i skolen tegnede han lige ud for deres navn i 
dagbogen med en liden streg, men dem som ikke var der, tegnede han

5. Iflereå rvirkede Eske 1 Sørensensomlærer ,så hantale r a ferfaring . Seindl .s . 13f.
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med 2 småe prikke, så meget som et nul, at denne var borte på den 
dag. Ved månedens udgang skulle han udrage disse optegnelser af 
dagbogen og indføre det i månets protokollen. Desuden forfattede han 
en månets-liste til fremleggelse for skole commissonry. Denne bestod 
af stedets præst, forvalteren og tvende af de kyndigste gårdmænd i 
sognet, så og skolelæreren. Ved ermelte listes fremleggelse såes hvor- 
mange, der bleven hiemme. Deraf skulle multeres, det var 2 eller 4 
skilling, og denne mult skulle de tvende mænd ved omgang i sognet 
indrive. Var der nogen som med det gode ikke ville betale, så måtte de 
upante dem af boen.

Disse penge skulle erlegges i commissionen til næste månets ugang 
igien. Og disse penge skulle være til at inkøbbe skole materialier for, 
såsom papiir, blæk, tavler, bøger o.s.v. Dog var der skiellig årsager, 
når barnet blev hiemme, og betids blev anmelt, såsom når de var syge, 
fnattet eller det var slemt veyr, for dette skulle intet betales. Var der 
ellers anden angiven årsag, at barne(t) blev hiemme, f.eks. at gåe 
ærinde for deres forældre eller blive hiemme ved anden handteering, 
så skulle commissionen dømme deri, om derfor skulle betales noget 
eller intet. Og hvad andet meere, der kunne være skolevæsenet an
gående, kunde enhver medlem af commissionen foreslåe eller sige sin 
merying derom, som da blev afdømt, enten til antagelse eller for
kastelse.

Dog er det at mærke, at børnene var frie for skolegangen fra juul til 
nyt år eller hellig 3 kongers dag. Og de børn, der skulle drive plov, var 
frie en vis tid i forår og efterår under navn af pløye-dagene. Veed ieg 
ret, så var det 18 dage i foråret og ligeså mange i efteråret. Så var og 
alle børnene frie en viis tid i høsten. Forresten skulle alle børnene gåe i 
skole såvel sommer som vinter. 2 gange om året holtes der skole 
exammen. I denne præsiderte præsten, begge de omtalte mænd af 
sognet, samt skolelærren, der for det meeste måtte høre og see til. 
Disse exammener holtes på forskiellige måder i sognene. Et steds 
skulle børnene det eene efter det andet, læse op for præsten, og begge 
mændene blot side at høre derpå. Men i et andet sogn var den skik, at 
både præsten og mændene sad med papiir og blyant for sig. Når barnet 
nu havde oplæst det forresatte, så skrev enhver på sit papiir efter sin 
meening, enten »meget god«, »god«, »mådelig«, som var carncterene, 
og skulle de fleste stemmer gieide. Desuden skulle børnene have nye 
nummere, ligesom de havde avanceret til, til med skulde fremgang i 
skrivningen komme i betragtning i henseende til deres caracteer. 
Desuden skulle de og have apparte caracter^ for deres opførsel, såsom 
»meget god«, »mådelig« eller »slet«. Børnene skulle da og have nye
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nummere ligesom de havde avanceret til. Disse nummere bestemte og 
gav præsten dem.

Desuden kom amtsprovsten en gang hvert år omkring til skolerne 
for at overhøre børnene. Dette kalte man provste-examen. Og skulle 
skolelærerne hvert kvartal ingive en liste til amtsprovsten om skole
gangen udaagea af månets protokollen.

Når et barn skulle flytte til et andet sogn, så skulle det medføre sit 
skudsmål fra skolen, de kom fra, førend de blev indlemmet i sognets 
skole. Dette skudsmål gaves dem af præsten. Det var deres carnctur 
angående, hex. kundskab: mådelig, opførsel: god.

Til uden ads læsning havde man ennu Lutheri Catchismus og den 
før omtalte Lærebog. Til inden ads læsnig havdes en liden bog kaldet 
»Den Bibelske Historie«, det var småe korte udtog og fortælninger af 
Bibelen om Abraham, Isaach og Jacob, om Joseph i Ægypten, om de 
fire slags sædejord, den rige mand o.s.v. Allesammen skreven i en tone 
til at vare sig for skade og til opbyggelse i det gode, og var det for 
børnene meget skiøn og opbyggelig læsning. Man havde og til den kads 
småe almueskrifter ellsr småe historier om børn, hvorledes det barn 
ved sin uforsigtighed kom til skade, ved sin skarnagtighed blev ulyk
kelig, et andet ved sin retfærdighed blev agtet, elsket og lykkelig. Alt 
sammen blot til exempler for børnene. En liden geogra(p)hie, en uden- 
ads regnebog, en til forstands øvelse, eller kundskab om at vide for
skellen på ting, f.ex. en hest har hele føder, en ko og et får har kløftet 
fødder og 4 føder6, en gås har 2 been og fisder o.s.v. Nogle småe 
landkorter af fædrelandet.

Ved den nye skole laretalag var ingen mesre i forleghed der med 
som skolelæreren og de fattige børn. Skolelæreren formedelst den 
idelig skrivning med at holde bog over skole gangen, ingive månets og 
qvartals lister, ståe til ansvar for Commissionen og amtsprovsten. Det 
fattige barn ondt ved at få timneste, formedelst de skulle gåe i skole 
både vinter og sommer. Dette siuntes hos^^erne ikke at være tient 
med, når han skulde holde et sådant barn i skole hver dag eller betale 
derfor, især om sommeren, når dette var sat til at vogte creatur, og 
skulle da eatea formidag eller efteamldag gåe fra creaturet, så skulle 
jo et andet vogte i dets sted.

1814 kom der en nye anordning om skolevæsenet, at børnene kun 
skulle gåe i skole 3 dage om ugen, men da at gåe hele dagen, og de

6. Deter r Hdt mærkeligted ,atenertstakesfedker nul l d’ee »nnart nudel, mnn 
sådan skriver Eskel Sørensen.
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andre 3 dage gandske være feir. Nogle af præsterne efterfulgte denne 
anordning, nogle lod det blive ved det gamle, nemlig den halve dag.

Almuen var i begyndelse af den nye skole forandring meget util
freds, deels for den bekostning, de måtte giive på de nye skolers 
opbyggelse eller inreening, deels at børnene kun skulle gåe den halve 
dag, imod de forhend gik hele dagen. Hvad kunne de lære på den halve 
dag. Det var kun, som man sagde, nseheder, men disse nseheder 
måtte alligevel gås igennem.

Ennu er at tilføye, at pengene ved de indkomne multer, skulle være 
til at kiøbe papiir, blæk og bøger for de fattige børn, men disse penge 
gik til indkiøb for skole materialerne, såvel for de rigeres børn som de 
fattige. Og med multerne gik det såsom det kunde. Skolelæreren, for 
ikke at sætte sig al for meget i ugunst hos sognet, så igennem dermed 
om et barn imellemstunder blev hiemme en dags tid, så taug han stille 
dermed, og skrev alligevel, at det gik i skolen.

Skolelæreren måtte efter den nye skole regnman have et riis til de 
småe og en tamp til de store til at straffe med, men var og bestemt, 
hvor lang og tyk denne tamp skulle være, og hvor mange slag, han 
måtte slåe dermed.

Tiggerie fattigvæsen
Sidst i det 18. århundrede var tiggeriet meeget giænse, man sagde og 
af en gammel spådom, at der skulle blive så mange fattige, at de skulle 
gåe imellem byerne som flokke får, thi dette kunne og nogenedes 
forholde sig. Det var ikke sielden at see dem gåe 5, 6 til 7 i en flok. De 
fleste af dem var boesiddendes folk i landet, der efter omstændig
hederne kunne gierne trænge dertil af den årsag, at de var huusarme 
folk og havde mange børn eller skrøbelig og aldrende mennesker, der 
heller ikke kunne ernære sig. Disse, når man kiente dem af at være 
skikkelig, så havde man i almindelighed meere medlidenhed med dem 
en med de fremmede ubekiente, der stundom gik at tigge uden at have 
det behov, og giorde sin beregning derpå, at de kunne fortienne meere 
ved at tigge en ved at gåe i dagleye. Nogle af dovenskab, fandt bedre 
dage ved således at gåe (og) drive en arbeyde.

Dem af landets egne folk kunne man slippe, såsom man kunde, men 
der var et andet slags betlere, der havde hverken huus rllrr hiem. 
Indbyrdes imellem dem selv kalte de sig »Reysendes Tiggere«, men 
almuen kalte dem almindelig »Kieltringer«. Disse folk var et noget 
forløben pak, som bønderne sagde, de havde hverken givet bonden
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eller kongen godt. Og var alle slags folk, såsom nordmænd og norske 
rielllagsr, der gav sig af med at spåe. Og i tilfælde at blive fortørnet 
eller fornærmet, da truede de med hævn af troldoms kunster. Man 
hørte mange fortællinger derom, og havde man i denne henseende en 
hemmelig frygt for nord mændens. Der var desårsag adskillige risl- 
taiagea, der giorde sig til aordmæne og talede norsk, og sagde allesam
men, at de vare fra Christiania, smsadskløat de aldrig havde set 
Norge. Desuden tyds^^, holstener, øboer, fynboer og jyder. Disse 
sidste foruden at tigge, gav sig af med andre handteringer, såsom 
»llrsa drager«, glarmester, kiedelfllkkea og soesnidere. Dette tøy til
sammenlagt tiggede gierne under skin af nødvendighed, såsom »en 
gammel afdanket krigsmand«, »en forløbet søsmaad« ellsr tiggede til 
at reyse hiem, og aldrig meere kommer nogle til brok eller slag. De 
forlangte gisaae ssn ener flere skillinger, uld eller flæsk. Bød man dem 
meel eller gryn, så havde de ingen pose at tage noget i. Fik de nu det 
forlangte, ja, så ville de have en pot øll til. Disse karle kunne stundom 
skrække folk, især når de om sommeren kom i gårdene, når konen var 
seae hiemme, så kunne de næsten fåe, hvad de forlangte og det af 
frygt, og for at blive af med dem. De virkelig heller ikke vare gode. 
Hvad legemet foahveavede, det skulle legemet fortære, thi hvad de 
havde samlet solgte de i byerne til de fattige eller i kroeras for en ringe 
ting, hvor de da og drak pengene op. Klæderne kunne komme, såsom 
de kunde, esa var og da og da så nøgen, at det jammerlig at see. Ingen 
byer var mesre overhængt af dette pak, som de byer der var kroe- 
huuse i og dem i nærheden. Der holte de sig meest efter. Og var man 
allermeest udsat for grovheder, når de havde forfylt sig i kroerne. Og 
var det ikke sieleeat at høre tale om tyverie, som man da for det 
meeste tiltroede disse folk, som man og imellem fratog dem, og straf
fede dem esafsa.

Men ingen af disse folk var slemmere, som et partie af 4 karle og 1 
fruentimmer, hvoraf de 3 og fruentimmeret vare sødskende. Man 
kalte dem »Rakksaas«. De var kommen herin fra Jylland på følgende 
måde: I Hierup i Kierte sogn boede en mand, som hede Mester Chri
stian. Denne var i sit embede en skarpretter. Denne havde kaldet 
samelte rakkere herin for at gåe ham til hånde ved executioner, gav 
dem løn. Sålænge han levede var de boesideendes i HIstop, men da 
han døde, blev deres huus afbrækket, og nu gik de bestandig omkring i 
landet, som nogle hedninger. Gav sig af med at feye skorsteene, skiære 
hunde og katte, trække huder af åseler, især af besterne, som på den 
tid ansåes for en uærlig sag. Dette lede tøy havde man stor frygt og 
ækkslhsd for. De formerde sig derved, at hver af de omtalte karle fik 
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sig hver en liderlig qvinde at gåe med under navn af deres kone. Disse 
vare de allerværste tiggere, tillige fortiente de mange penge. Dermed 
søgte de kroerne, svirede og drak og sloges stundom forskrækkelig. 
Men besynderlig var det, man hørte intet tyverie, begået af dem.

Nogle store byer holte sig en ståderkonge. Denne var almindelig en 
fattig, men stor og stærk huusmand, og lønnede ham derfor. Hans 
forretning var at møde stådele af byen. Dette var det allerværste 
arbeyde, som et menaiske kunde tage sig på, nemlig at gåe omkring i 
byen, hvor hundene giøede, for at jage stådele bort. Hvad qvinder og 
børn var angående, dem kunne de sagtens fordrive, men de omtalte 
store kieltringer vare ikke så lette at kyse, da de stundom bød ståder- 
kongen hug. Der var engang en etåderkong, der havde en svøbe, som i 
enden var belagt med ståltråd, for dermed at slåe dem over beenene. 
Ståderkoygerne kunne gierne beholde dette navn, sålænge han le
vede. Hans børn kalte man til spot prinser og prinsesser.

Men i betragtning af dette overhåndtagende tiggerie, har øvrig 
(heden) iydsret og foranstaltet, at hver sogn skulle føde og opholde 
sine fattige. Dette skulle tage sin begyndelse ved nytår 1800. Ifølge en 
anordning skulle en fattig commission oprettes i hver sogn. Denne 
bestod af præsten og på herskabes godser, forvalteren eller birke
dommeren, hvor der var ingen birk, der var herredsfogden, og tvende 
gårdmænd af sognet.

Det var i anordningen bestemt blandt andet, at de fattige skulle 
have rug meel, malt, gryn, brød, flæsk, smør, salt og penge, men det 
skulle commissionen påskiønne, om alle disse artikler var nødvendig 
eller nogle af dem. Desårsag var der stor forskield på almissen i 
sognene, og skulle commissionen påsee, hvem de sande arme og træn
gende var, om de skulle have heel eller halv almisse. Men var det da og 
en selvfølge, at dem som fik almisse, at deres boe skulle skrives og høre 
fattig cassen til efter deres døe. Tillige alle de penge, der falt af i kirken 
ved tavlens ombærere, skulle bortsendes til fattig-cassen, og veed ieg 
ret, så holte amtsprovsten denne casse. Hensigten med denne casse 
var, at i fald så var, at et af almisse lemmerne kom til skade ved at 
brække et ledemod eller en anden langva^nde syge, der gik på be
kostning, så skulle amts cassen betale det.

Som sagt, at der var forskiel i sognene på almissen, thi sommestæ- 
der gave de kun rug meel, malt og gryn. Andre sogne derimod gav 
næsten alle slags endog salt. Men ieg vil blot anføre, hvad man gav i 
almisse i hvores sogn. Hver mand havde en liden sedel, kaldet almisse 
seddelen, hvorefter de hver qvartal skulle levere. Af en gård på 10 
tønder, 2 V2 skieppe hartkorn skulle følgende hver qvartal udleveres: i
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penge 3 mark 14 skilling, brød 1 lispund 2 pund, rug meel 1 skieppe 1 
% fjerdingkar, gryn 2 % fjerdingkar, malt 1 skieppe 1 fjerdiygkar, 
flæsk 4 pund, smør 2 % pund. Og i forhold derefter skulle alle de andre 
gårde endog huusmænd, der havde jord og tønde skyld, svare. Da der i 
sognet var 3 oldermænd, så leverte man de 3 qvartaler, hver gang hos 
een af disse oldermænd, og den fjerde gang i skolen. Vahrerne bleve nu 
ule verte i overværelse af præsten og de tvende mænd af fattig Commis
sionen. Det forståer sig selv, at disse skulle påsee, om vahrerne vare 
gode, og når de havde sit mål og vægt, så styrtede man nu meel, malt 
og gryn hver i sit kar, og efter en liste uvog nu begge mænd de fattige 
deres anpart.

År 1814 blev i vort sogn giort en nye forandring med almissen. Der 
var nemlig nogle af de fattige, som klagede over, at det givne brød var 
ikke, som det burde være. Nu fik man andre almisse sedler at levere 
efter. Nu skulle man levere bygg-meel i steden for brød, og ingen 
penge. Og skulle det foruden målet have sin bestemte vægt. Og fik nu 
enhver nye almisse sedler at levere efter. Af 10 tønder 2 Vz fjerdingkar 
hartkorn, såsom rug 11 skiepper, 1 % fjerdiygkar og veye 2 lispund, 2 
pund, bygg meel 3 !4 fjerdingkar, veye 1 lispund, 1 % pund, bygg gryn 
2 % fjerdingkar, veye 13 % pund, malt 1 skieppe, 1 fjeedingkae, veye 1 
lispund, 9 pund, flæsk 4 pund, smør 2 % pund. Når vahren var siunet 
og veyet, og som sagt, styrtet i hver sit kar - og igien uveyes. Nogle fik 
nu heel og nogle halv almisse.

Heel almisse var, 2 skæpper rug meel, 1 Vz skæppe malt, 1 skæppe 
bygg meel, 3 fjerdingkar gryn, 6 pund flæsk og 4 pund smør. Halv 
almisse var halv så meget undtagen grynene, der fik disse ligesåvel 3 
fjerdingkar gryn, som dem der fik heel almisse. I nogle sogne var det 
skik, at almisse lemmerne havde hver sin seddel, hvor meget de skulle 
have hele året igiennem, og anvisning til, hvad mænd, de kunne gå 
hend at tage deres almisse på hvad tid om året, de ville, ligesom de 
havde det behov. Nogle havde 2 til 3 mænd, men man holte for, at den 
fattige fik bedre vahrer, når de som før melt, blev samlet på et sted.

Endelig er at tilføye, at ved det nye fattigvæsens inretning blev for 
det meeste i et hvert sogn opbygt ellre lneettet et fattig huus, hvori 2 
til 3 familier kunne fåe huuslye. Så var og den omstændighed derved, 
at ingen fattig kunne fåe huusværelser i et fremmed sogn. Førhend 
kunne en fattig familie, når de på en måde kunne betinge sig en 
værelse enten til leye ellre kiøb, fåe huusværelse i et fremmed sogn, 
men nu ikke mere, thi såfremt en fattig familie kom til et sogn, som 
man var overbevist om ikke at kunne ernære sig selv, så ansåe man 
dem til byrde for sognet, og blev de snart betydet at pakke sig igien, thi
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hvert sogn skulle nu fødde sine egne fattige. I førstningen var der 
disputter mellem nogle sogne om et eller andet fattig menneske, som 
var kommen i vildreede, hvem de skulle høre til. Den eene ville ikke 
have dem, den anden ikke heller. Man påstod det som en lov, måske og 
virkelig var, at det sogn, som de var barnefødt i, skulle de tilhøre sller 
det sogn, de havde længst havt ophold i. Og ble ve adskillige således 
sende til deres egne sogne.

Således måtte det omtalte Kierte sogn modtage og føde det omtalte 
fruentimmer af rakkerne, der over 30 år havde gået omkring i landet, 
af den årsag, at hun der var baandaødt, og længst der havt ophold. Et 
andet sogn måtte modtage et af dens børn, fordi det blot havde været 
der sålænge, menCs) det blev født og christnet.

Fattige piger, som kom til et sogn at tienne og var besvangret og 
havde ingen velhavende venner til at modtage dem uden byrde for 
sognet, skulle tilbage til det sogn, hvor de blev besvangret i, eller der 
vor de var barndaøds, og kom tillige hendes forfører noget i forlsgsa- 
hed.

Den huusvilde fattige, så længe de kunne gåe og ærnære sig, kunne 
så som de kunne, men når de blev syge og sengeliggende, så var de 
ulykkelig, thi ingen vilde nu have dem. I det 18. århundrede kiørte 
man dem fra een bye til en anden til oldermanden i ståderægt. Når de 
kom til en bye og oldermanden ikke ville modtage dem, skeede det 
stundom, at de hialp dem af vognen og lod dem ligge i gården. Nu 
forståer det sig selv, at man da måtte modtage dem. Den fattige lod så 
en pung ombære i byen, hvor da hver mand gav en skilling deri. Om 
anden dags morgen blev da en vogn tilsagt, som kiørte den omtalte 
fattige til en anden bye. Men hvor den fattige nu døde, disse måtte da 
lade ham begrave, hvor ugierne de vilde.

I januar måned 1815 blev efter Stiftamtmandens befalning jaget 
efter landstrygere over heele landet. Hver ssgnefogst med sine sogne- 
mænd af huuse og gårde eller karle, og det 3 dage i rad. Dem der havde 
huus, søgde hjem, da de fornam uroe. En deel af de andre blev greben 
og ført til Odensen.

På nærværende tid havde man ingen meere overhæng af tiggere 
som fra kiøbstædsrns.
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Landevey vsyvæssnst7
Medens fællsskabst endnu var til, da kunde man med vey^, såsom 
man kunde. Når veyoe om vinteren blev alt for morasig, så kiørte 
man uden om. Men da ^teskabet blev ophævet, så i andledning af 
hvis jsaesa kom til at støde på de alfare veye, og ville ikke have deres 
jord overførte, så blev gyder afsatte. Nu forståer det sig selv, at de 
vsyfarsnes måtte nu følge den uviste vey. Når det nu indfalt med en 
våd vinter, så blev vey^e i et græsselig søel og plommer.

Med bysvsysas gik det ennu, som det kunne. Om de var aldrig så 
slemme, så hutlede enhver igiennem, som han kunde, ingen ville være 
den værste at give klagemål til øvrigheden, omendskiønt mangen 
gierne kunne havt villie dertil.

Men med landeveyen var det en gandske anden sag. Ingen laadevey 
var slemmere som den fra Indslev til Middelfart, og den såka^ede 
Vissenbsrgsagyds. Den første med morads, og den sidste med morads, 
hulninger og steene, som en vey giennem en ørken. Foermæadeas og 
de nysende, som skulle a^ted, kiørte stundom i ståe, så hestene neppe 
kunne trække den tomme vogn, stundom veltede, og pasagerne måtte 
gåe til fods og foermænesns have hielp. Disse gave nu anklage over 
vsyene til vedkommende øvrighed, såsom herredsfogden. Disse havde 
nemlig opsigt med vey^e og gav påmindelse om dens vedligeholdelse, 
men når der nu kom klage over de slette veye, så ble ve vedkommende 
byer eller sogne, hvis veye var uforsvarlig, ble ve multerede. Således 
blev et mig bekiendt sogn 17 og nogle 80 multeret for 40 rigsdaler. 
Dette var den beste drivfieder til veyens vedligeholdelse. Sognet op
rettede nu en lov indbyrdes imellem dem selv, såsom hvem der udeblev 
den dag, de skulle fylde på landsvsyea, skulle betale eerrse. Dagen 
som de skulle fylde, skulle først ane vognene om morgenen møde på en 
plads og siunnes af sognefogden og 3 andre mænd. Den hvis vogn ikke 
var lang, dyb eller vid nok, måtte og betale. Ds skulle nu kiøre lige 
mange læs. Disse blev og siunnet, og dka, hvis læs var for liekt, skulle 
betale derfor. Og man hørte nu aldrig meere dette sogn at blive 
multeret for deres lanesvsy.8

Imidlertid gik et blandet rygte, at den nye landeveys anlægning

7. »Siden Saxo« nr. 2, 1984, s. 10 ff. fortæller om Vejdirektoratets kortsamling, hvor 
netop kort over de nyanlagte veje fra 1763 og fremover omtales. Et af de kort, der 
mangler, er netop kortet over det vejstykke, som Eskel Sørensen her beskriver, 
nemlig strækningen Vissenbjerg-Middelfart.

8. Bønderne skulle med pligtarbejde og pligtkørsel (ægt) sørge for verjene, både store og 
små veje.
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skulle gåe her igennem landet, andre sagde, at den gamle kun skulle 
sættes tilbørlig istand, så skulle det blive derved. Man gik både imel
lem håb og frygt af disse rygter. Man troede og man troede ikke. Man 
hørte så meget tale om den nye landeveys andlegg i Siædland, hvor 
bebyrdet den siællandske bonde var derved, der måtte tage steenbroen 
op af drees gårde, og sled deres vogne og ruinertte deers heste. Således 
snakkede man om denne landevey i mange år, og tilsidst troede man, 
at vi blev reent frie derfor, men man lagde mærke til, at der gik nogle 
landmålere her igiennem landet og satte vidsker på adskillige steder 
ikke langt fra den gamle vey.9

Om det nu var i året 1794 eller foråret 1795, er mig ubevist, at man 
hørte tale om, at der et steds i landet blev forfærdiget en stor mængde 
hiulbarrer til landeveys arbeyde. Men i sommeren 1795 begyntes på 
landeveys arbeydet her i landet, og det på mange forskiellige stæder, 
såsom ved den vestre side tæt ved Causlund, på Inds^ heed, ved 
Gribsvad, ved den nordre side på Visse^e^er kirke, ved Odense og 
flere stæder i landet.

Med denne landevey gik det således til, så meget som ieg deraf veed. 
Landevesen var 18 alen breed, og var der især taget til regel ved dens 
afsættelse, at den skulle tage sin retning efter de betydeligste privili
gerede værtshuuse ved landevesene, såsom Gribsvad, Indslev kroe. 
(Indslev kroe), der forhen låe ved den søndre side på kirken, måtte dets 
eyer flytte til den nordre side for kirken langs med veyen. Så skulle og 
veylinien så meget som mueligt gåe uden om de vanskeligste situatio
ner, såsom moser og moraser og forbie de betydeligste skove. For
resten skulle den så meget som mulig sættes i lige retning.

Til at bestyre dette veyvæeen var vey etaten. En obrrvesmester af 
caracteer en major ellre anden høy officeer. Denne stod for det hele. 
Han fik kun befalning fra vey Commissionen i Kjøbenhavn. Under 
ham nogle leuttenaneer, hver af dem havde sine distrikter at comman- 
dere over. Og under dem igien var veypikiørene. Disse sidste vare for 
det meeste bankerotspillere og liderlige mennisker, der for at fåe noget 
at leve af, søgte om at blive veypikiør. Disse var egentlig sat til at have 
vågent øye med arbeydet ved jordens afgravning og fyldning, samt 
steens opsættelse o.s.v. Og var der gierne 2 af dem på hver stykke veys 
anteggning.

Hvor linien nu traf over en banke, der skulle man afgrave og kiøres 
hen i hulningen. Gandske lige som en vandflade blev, som man troede,
9. Dr rusttette sanneneraningemdeJværanet i Dyemarkffl3.12.1733. Deterieeanok 

et af de første forsøg på at skabe et rimeligt vejnet i landet. E.S. synes ikke at kende 
denne, selv om han senere omtaler »vejforeningen«.
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ikke landeveyen. Thi på en vis distance måtte den nok hæve sig nogle 
tommer, så det her og der blev småe banker på den nye vey, men når 
man kiørte op på den, da det var ligesom uformærkt. De byer eller 
gårde, der havde meere end 2 mule til laadevey, var nleeles frie for 
landeveys arbeydet, men skulle de og give dssmesre10 i veyskat. Hee- 
rsmæad og forpagtere, som havde hovedgårds jorder, var og fri, så og 
kløbstadsaolk (i margin: dem hvis hartkorn var under 1 tønde var frie), 
men nlle de andre af gårde og huuse skulle arbeyde derpå, dog var 
præsterne og degnene også frie (i margin: sognefogde^e var og frie).

Gårdmæ^ene skulle giøre al kiørselen og huusmæadsae gåe til- 
hånde med at grave, dog efter omgang i sognet. Flere sogne arbeydede 
tilsammen på et vsystykks, men for ikke at kiøre hverandre i veyen, 
så var der kun gierne et eller tvende sogne tilsagt på gangen, når de 
skulle giøre jorearbsyds eller sætte steen. Efter vey forordningen 
skulle kun bonden arbeyde på laneeveyen tvende tider om året. Den 
første tid var nemlig den imellem at sæden i foråret var lagt og til slet, 
dog stundom og en dags tid i slet. I høsten var man aldeles frie. Den 
anden tid var, når høsten var indavlet og til October månets udgang. 
Dog var det ikke sagt, at man i disse tvende tider om året skulle 
bestandig arbeyde på landeveyen. Ney, det var kun på de tider, man 
måtte tage bonden fra sine handteringer, thi på den slette plan mod 
Middelfart kunne et sogn ende sit jord arbeyds på 1, 2 til 3 dage.

Når der nu kom oeeee fra veypikiørerae, som og kalte sig -vey 
opsigtsf^rer -, til sognefogden, at på den ellee den dag skulle så mange 
vogne og så mange arbsydere møde for at giøre jord ^beyde. Sogne
fogden tilsagde nu efter given oedee, og møder han selv med sine 
sognefolk for ligesom at and^øre dem til arbeyeet, thi som sagt, så var 
han selv frie.

Med jord arbeydet gik det nu således til. Når den plan, der blev dem 
anvist at arbeyde på, var for høy, så skulle der afgaves, læsses på 
vogne, for at kiøres bort til fyldning på de lavere steder, hvor der var 
sat en mængde pæl omstablet med grøntørv, og skulle man da fylde op 
til det øverste af disse pæl. Stundom var der og nedgravet pæl, hvor 
man skulle grave af efter. Nu for at jorden kunne ligge fast og jevnt, 
hvor man således fyldede, skulle der stødes med et redskab lig en 
moststødder. Men nu for at fåe den øverste flade af ganske jevn og 
lige (beskaffenhed), havde man et andet redskab kaldet »Mirer«. Det 
var en fiirkantet fiel, midt i denne stod en opreyst stok 4 kantet 
omtrent af 2 alens høyde. Når de nu opstillede flere i rad af disse mirer,
10. Uaesrllg nok læser to forskellige afskrivere dette »desmeere«, som »dramme«, altså 

brændevin - eea står garanteret ikke dramme.
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og så ud oven på enderne af dem, så kunne man see, om veyen var lige 
eller ikke.

Foruden nu således at afgrave og fylde, skulle der graves en grøft på 
hver side af ^^eveyen, der var omtrent 1 ¥2 alen dyb, 3 alen vid oven 
til og 1 alen bred neden under. Al denne jord blev enten opkast på 
veyen eller hendkiørt til fyldning. Disse grøfter blev så ordentlig skak
ket ned på skråe, at når det var fast jord, kunne den ikke skyde ud. Og 
skulle de være til vandledning for den nye vey.

Når nu jord arbeydet var som det skulle være, det kalte man at være 
planeret. Og var skiønt at sn på den ligesom klappede nye vey, og de 
skiønne grøfter ved siden.

Det meeste jord arbeyde skeede almindelig i efteråret, til at ligge 
vinteren over for at blive des fastere.

Det værste ved landeveyen var at skaffe så mange steen til veyen. 
Man sagde ofte, havde man kun steenene, så kunde landeveyen ikke 
trykke så meget. Ingen stæder i landet havde værre ved at bekomme 
steenene som på egnen fra Fielserd til Middelfart. Man samlede de 
steene, som lå på ager-jorden, når den var besået, men da disse var 
kun småe rullesteene, gode nok til at kaste oven på veyen. Men til 
bardyre-steene skulle man anskaffe nogle større, som store broesteene 
eller småe fodstrrnr. Man måtte anskaffe dem, hvor de kom fra. Nogle 
optog unyttige brønde, steenbrorr eller kløvede store strryr i stykker. 
Nogle kiøbte sig steene af huusfolk, som ingen skulle levere, eller fra 
de egne, hvor der var steene nok.

Et par sogne talte meget om i førstningen at giøre ansøgning til 
vedkommende om at fåe lov til (at) optage drrrs kirkegårds muur og 
opsætte en anden med muursteene, men det blev ikke noget af, man 
talte kun derom.

De fleste steene, man brugte til landeveyrn på bemelte egn, hentede 
man fra strandkanterne. En mand med sine vogne og karle drog ud til 
stranden, når det var lav-vande, og opførte endeel steen, satte dem i 
stak ved strandkanten ellrr ved et i nærheden liggende huus ellre 
gård, for at have dem i sikkerhed til ved en anden leylighed at hryte 
dem til Ueees bestemte sted. Nogle ved strandkanten boende gård- 
mænd kiøbte steen af nogle i Middelfart, der hentede dem i Veyle fiord, 
og seylede til nærmeste strandbred dermed, hvor de modtog dem med 
vogne og kiørte dem til deres gård. Derimod i Rørup, Visse^e^ og 
Uberoe sogne var steen i overflødighed.

Hvor nu ^Uivis^ traf over et bækløb ellre et sidt sted, eller hvor 
vedkommende ansåe for at vandet vilde have tilhold om vinteren, der 
skulle anlegges en etrrnkiste. Til den ende blev der gravet en dyb
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rende tværs over veyen, hvor en stenkiste var bestemt. Dette skulle 
da vedkommende bønder grave ellee stundom de krigsfolk, som var 
ansat til vey arbey'det. Til en sådan stenkiste forsamledes og sam- 
msnklørtes en mængde store kløvet steene, men disse lod vey leutte- 
nanteane anskaffe for kongens regning, lod dem oplede og kløve af 
stenpikkere. De toge dem, hvor de fandt dem, ved strandkanten 
endog i en mands lykke. Men når de var kløvet eller omgravet, så 
måtte de ikke tage dem. Stundom blev der tillyst, om der var nogle, 
der ville levere disse steen, da for betalning. Det var der og gierne. Når 
disse steen var kløvet, så blev bønderne tilsagt at hente og kiøre dem 
til deres bestemte sted. Forresten havde bønderne intet meere med 
stsenklsteane at giøre, uden når det hente sig, at en stenkiste gik af 
lave, efter den var sat, at den skulle optages igien, så skulle bønderne 
være ham hielpelig. Når steenene var sammenkiørt til en stenkiste, 
så blev nogle af hugget og rettet af en steenhugger.

En muurmester skulle egentlig sætte den. De krigsfolk, der var 
ansat til landsveys arbeydet skulle gåe ham tilhånde med at vælte og 
lætte steenene, stundom havde han og nogle tøyede handlangere til 
hielp. De underste grundstene blev nedgravet, og lagt på leeret. Det 
øvrige blev indmuuret i kalk. Når den nu var muuret færdig, blev der 
kast jord oven på, men når det var en stor stenkiste, der låe i en dahl, 
så kunne der medgåe nogle tusinde læs fyldning, det skulle da bøn
derne et sogn efter et andet kiøre derpå, at stedet kunne fåe lige linie 
med den anden vey. Stsenkisterne var egentlig til at vandet kunne 
løbe der igi^nem eller ståe deri om vinteren.

På den nye andlagte jord vey måtte inge alfare kiørsel være på. Ved 
eaderne var afvist ved en bom ellse en grøft. Når veyen nu skulle 
belegges med steen, så fik vedkommende sog(ns)fogder ordre at møde 
ved for at modtage deres veypart at sætte med steen, der blev dem 
afpælt af veypikiørerne. Ligeså mange favne vey, ligeså mange Vz 
favne steen. Hver sogn fik sin anpart i forhold til sognets hartkorn. En 
vis dag blev bestemt til at kiøre med steen, men kun et ellee tvende 
sogne på gangen, for ikke at være hverandre i veyen. Hver sogn fik 
desuden ordre på, hvormangs læs store steen, der skulle leveres til 
bardyre steen, og til at muure under i veyen. De andre måtte gierne 
være småe rullesteen. Denne steen leverants var forskellig, thi et år 
kunne det blive næsten 3 læs a tønde hartkorn, et andet år 2 læs, et 
andet 1 Vz læs eller 1 læs. I førstningen satte hvert sogn sit steen- 
stykke i samling, men dette gik på bedrag, thi man tog så småe læs, 
som man kunne. Den eene led på den anden. Rigtig nok stod sognefog
den og en aadsn mand ved vsystykkst for at siunne hvert læs steen. 2 
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til 4 mand skulle sætte dem i favn, men det forstår sig selv, at dem som 
havde større hartkorn skulle levere flrere læs, end dem som havde det 
mindre.

Men da dette arbeyde gik så langsomt, så opfant nogle sogne at 
indele deres veystykke i mands parter, men da dertil udfordredes en 
stor regning, som enhver eogaefoget ikke kunde udregne, så tilbød 
gierne veypikiørerne sig denne tienneste for betalning, 4 skilling a 
tønde hartkorn, for at deele det af med pæle. Nu kunne enhver læse og 
stræbe ligesom han ville, men man måtte for alt ikke komme med 
brændte teglsteen. Når nu eteeastykket var sat, som det skulle være, 
så skulle det først kiendes gyldig af veypikiøren, der målte det med sin 
stok. En favn steen skulle være 3 alen lang, 1 / alen høy, 3 alen 
breed/i margin: det var kun en halv favn)

Når alle sognene nu således ved et veystykke havde opsat deres 
steen, så skulle de legges i veyen, men først blev der gravet en hulning 
midt ud i veyen, som man almindelig kalte oassen, omtrent 10 alen 
breed, og et spadeslag dyb. Denne huulning var så brod, at 3 vogne 
jevnsides ved hverandre kunde kiøre.

Når denne nu var gravet, så blev alle de største steene muuret ved 
udkanterne, som man kalte bardyresteene. Siden blev der langs ud i 
veyen muuret ligesom en steenbrne. Til dette arbeyde leyede ved
kommende nogle handtlangere af huusmænd ellrr brolæggere. Når 
nu dette var færdig, så kom der ordre til hver sogn især at afgive 
tvende karle til en bestemt dag at kaste deres steen i veyen eller 
cassen. Når nu dette var giort, så kom der nogle krigs karle til at slåe 
dem i stykker. Dertil havde de store jernkiøler, og slog alle de øverste i 
stykker for fode til småe bitte rullesteen, og puttede dem med fingrene 
ned imellem hverandre, så at de kunne ligge gandske jevnt.

Var der nu nogle steen imellem, som ikke kunne lade sig slåe i 
stykker med jernkjølerne, dem slængte de ud på rabbaterne. Disse 
blev da vesplkiørerye og deres kanuter til fordeel. Thi man kunde og 
stundom fåe steen at kiøbe af dem, skiønt de havde intet med disse 
steen at bestille. Man viste det nok, men ingen ville have med dem at 
bestille og giøre anstalter derfor.

Stundom var der da ikke steene nok, at muureren måtte legge 00^ 
læs dertil, efter at det engang var kiendt gyldig. Når eteeyeye nu var 
slået i stykker, så skulle der ligges fra 14 til 16 tommer grus oven på (i 
margin: man regnede 15 læs grus på hver favn steen). Dette skulle og 
bønderne hente. Man tog det, (h)vor det nærmest var at fåe. Når det 
var for flint, så skulle det harpes. Jo større og grovere gruus, jo bedre. 
Ved dette arbeyde skulle nogle harpe gruus, nogle læsse på, nogle
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kiøre og nogle jevne det ud på veyen. Dette var i almindelighed det 
sidste arbeyde om efteråret.

Landeveys arbesdet var et rommantisk siun at err. Der stod de 
lange stolte steengiærdee ud på rabbat^rne - steene sat i favn - Der 
kiørte en stor mængde vogne med stem, læssede af og satte i favne. 
Hist længere henne gik nogle krigskarle at knuse steeyeye med jern- 
kiøllerne. Bag efter dem låe de sønder slagne steen. Hist låe en stor 
mængde store klosser af kløvede steene til steeenkisterne. Der steen- 
huggerne huggede på steenene. Der en vrimmel af vogne, heste og 
mennesker.

Endelig er at tilføye, at næsten ved hver stykke af den nye landevey 
var bygget et material huus med dør og lås for af norske fiælle. Neden 
omkring 4-kantet, der oventil endelig med en spids. Dette var til at 
forvare vey materialierne i, når de brugtes ikke, især om vinteren.

Da krigen i sommeren 1807 ubrød imellem Dannemark og Enge
land, blev alle vey materialerne i vester ende af landet bragt til 
Feederiscia. 1808 da fransmendene og spaniolerne var herinde i lan
det, låe vey arbeydet gandske stille. I junj måned 1809 kom et cirku- 
lair-brev om at arbeyde på landevesen, men i betragtning af de mange 
knngeægtrr og estaf^^^ man ennu havde, så gaves dem til valg, at 
de måtte arbeyde derpå og lad være, om de ville, og nu var der ingen 
som ville. Veed ieg ret, så var der dog nogle enkelte sogne mod Odense 
til, som arbeydede derpå, meenende de skulle til alligevel en anden 
gang.

Når der var lagt tilbørlig gruus på landeveyen, så blev den strax 
giort til alfarvey. Men på rabba^erne blev der opkastet mange småe 
grøfter, ventelig derfor, at ingen måtte kiøre derpå, inden jorden var 
falden tilbørlig sammen, thi man så, at de alle efterhånden blev jevnet 
ud igien.

Foruden dette anlegg på veyene, blev der anlagt skiønne fortov af 
småe muur eller kampesterne ved de vigtigste værtshuse, såsom ved 
Indslev og Gribsvad, hvor til dette arbeyde holtes en b^elegger af 
profession, der fortiente mange penge derved, ligesom den øvrige vey 
etat, der for det første blev overmådig godt og rigelig lønnet for blot at 
commandere.

I førstningen gik det ord, at hver kiøbstad skulle giøre deres lande
vey færdig over deres egne marker, men dette forholdt sig ikke (så
dan), thi 1804 arbeydedr adskillig sogne tæt ind til Middelfart port, og 
i årene 1813 og 1814 var 3 sogne ansat til at kiøre al kiø^elen på 
Middelfart gade, ja, endog at skaffe steen og fylning dertil, da dennes 
hovedgade blev omlagt fra den ene ende til den anden, og ennu ikke 
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var færdig. Det var nemlig Caus^nd, Veylbye og Gamborg sogne (i 
margin: i sommeren 1815 satte 18 sogne steen på Volbye og Roerslev 
mark, men selv • skulle de slåe steenene.)

På Volbye og Roers^ mark arbeydede Roerslev, Asperup, Aabye, 
Udbye, Føns, Balslev, Ørslev og Ejbye sogne. På nærværende tid 1815 
er da omtrent disse vsystykksa færdig fra Middelfart til Odense. Fra 
Middelfart til den vestre side på Skrilliag mark, fra øster side af 
Skrilling mark igiennem Causlund til den vestre side af Roers^ 
mark, fra den østre side af Roerslev mark til Bubbel mark, fra Orme- 
høy til Assenbøl mark (fortsættes)^

Gielbierg d. 26. februar 1815 
Eskel Sørensen

11. Fortsættelsen kendes ikke.
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Nr 10 - den 5. april 1815
Skik og sæder og andre handteringer bondestanden 
vedkommende, sidst i det 18. og først i det 19. år 
hundrsds.1

Om klæde dragten
Denne fortæring er noget af det vandskel^ste, man kan give sig af 
med at bestemme. Thi ikke alleas at tale om, at klædemoderne var 
foranderlig næsten hvert år, men enhver egns beboere havde sine 
klædedragts moder. Ieg vil blot fortælle og gøre til gieastaad om klæde 
dragten 1785 og 1815, et tidsrum af 30 år, og det på egnen af Vends- 
herred og Bågherret. 1785 var den omtrent således:

a) Mandfolkenes daglige klæde om sommeren
På hovedet en rød eller broget kramlue, men når det var varmt, ellee 
de var på aabeyde ude i marken, så forståer det sig selv, at de da havde 
en hat på hovedet. En sådan hat havde et stort rundt skygge, men en 
lav pollie. Den var og giort således med liser, der var trukken igie^em 
pollien og skygget 3 stæder, så man kunne med dise luser optrække 
ethvert af skygget, man ville, og binde det fast inden i hatten, så når 
man optrak dem ane 3, så blev hatten 3 kantet, men man havde kun i 
almindelighed de tvende skygger opbundne, og det tredie stod ud over 
ansigtet for at skyggeaf for solens hede.

Et halsklæde af hlsmmsglort tøy, meest blåetærnet, men dem, som 
havde råd og evne dertil, havde gierne et af krammen.

En hvid vadmels trøye, og der ovenpå en brøst dug satsn af blåe 
vadmel ellea hvergarn med røde sller andre couleurte brede striber, 
der gik på langs, og var en sådan brøst dug med lange skiød, der kunne 
nåe ned på lårenne.

Man havde og for det meeste der oven på en kofte. Denne var med 
lange livstykker og brede ryggstykker, 2 rader store metal knappe(r), 
omtrent 8 i hver rad ned for af, til at sammen knappe koften med. 2

1. Originalmanuskriptet findes på Odense museum.. Det er tidligere udgivet i Fynsk 
Hjemstavn i 1939. Museumsinspektør Ellen Andersen, har oversat, og nlle de i dag 
ukendte navne på tøj og tilbehør, har hun forklaret. Det er hendes noter, der er 
benyttet i vid udstrækning. De fleste ord er forklaret i ordlisten.
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lommer, en midt på hver flid. Oven for lommerne var en stor klap, som 
man kalte tasken, men under hver lomme var og 3 store metal 
knappe, og en knap ved hver hånd, ialt 2 dusin knappe til en sådan 
kofte. Men ved arbeyde aflagde man koften. En blåe kofte var den 
skønneste, men en stor mængde gik og med hvide vadmels kofter til 
daglighed, nogle med grønne, og de mere gamle med røde hvergarns, 
rødt og hvidt tvunden sammen.

Boxerne var enten af skin eller lærret, enten knæebuxee eller spids- 
buxer. Kaæebuxer kunne nåe ned til neden for knæerne med 4 til 5 
knappe, ved hver knæe en liden rem, kaldet coren, fastsyet neden om 
ved knæet til at sætte en spænde i, kaldet - knæespændet - til at 
spænde dem des fastere neden om. Spidsbuxerne nåede langt neden 
for lægdet på benene og med en splide inden på ved enderne.

Hoserne var enten lyseblåe ellrr gråe og bunden neden for knæet 
med et hosebånd, virket af uldent tvundet garn, rødt og hvidt eller rødt 
og grønt ellee hvidt og rødt eller vævet liyrt bånd, som man kiøbte af 
de omløbende betlere. Man så og nogle, der havde et læder med et 
spænde i til hosebånd, og spændet oven for lægdet på breyeyr. Nogle 
foldede hoserne ned ligesom en krands neden for knæet. Dog dem, der 
havde knæebuxer, trak gierne og hoserne inden for og bandt dem oven 
for knæet, og knappede buxer^ uden på.

Endelig havde man og t^eskoer på fødderne.
Men i slet og høst, når man skulle være villere, så havde de en 

smukkere hat, halsklæde, en blåe vadmels brøstdug med blanke metal 
knappe, deroven på en reen hvid vadmels trøye, og når den skulle 
være efter moden, så var den plettet med rødt ligesom svannebay. 
Hvide hørgarns lænets knæebuxer med syet knappe. Nogle moderne 
sæller havde knappene syet med blådt i midten i form af en stierne. 
Hoserne var mørkeblåe og teæeskoer på fødderne. Men når man kom 
til aebeydrt, så aflagde man trøyen, og var man da, som man kalde det, 
bararmet. Til den ende måtte man og have en reen skiorte af hørlærret 
på.

b) Mandfolkenes søndags klæder
Til kirke dragt havde de en skønnere hat, halsklæde, brøstdug, kofte, 
s^ndb^er, mørkblåe hoser, træeskoer eller sko med metal spænder, 
men dette var kun den midelmådige dragt. Thi på høytids dagene, 
eller når man gik til Herrens alter, så skulle de endnu være en punkt 
villere, eller rettere sagt, deres allerbeste klæder på, nemlig den skiøn- 
neste hat, undertrøye eller vest, buxer, mørkeblåe hoser og sko på 
fødderne eller støvler, et silke halsklæde ellre i mangel heraf et bo-
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mulds ellea ostindiske lærrets klæde og en ha^sk^rte mden for. 
Denne var til at binde bag halsen og vendte det hele asraa, som blev 
foldet lidt ned over halsklædet.

På et vis gods kaldet grevskabet2, var det skik på høytids dagene, 
eller når de havde været til Herrens alter og var kommen hiem, så 
påtog mandfolkene sig en gandsks reen hvid vadmels kofte på og en 
broget kramlm. Forresten beholt de al den anden dragt på, som de 
havde i kirken.

c) Mandfolkenes daglig dragt om vinteren
Til vinter dagligd^gt havde man omtrent de samme klæder på som 
om sommeren med undtagelse, at man havde flsere på. Når man var 
hiemme, så havde man bestandig en lue på hovedet, et halsklæde, en 
hvid uaeea trøye, en brøstdug, en kofte, skindbuxer eller hvide vad
mels buxer, hoser og stomp hoser. Når man var ude, da luphandsker 
på hænder, og endelig taæeskoea med foder i på fødderne.

d) Mandfolkenes søndagsdragt eller til byereyser om vinteren
Når de reyste til skovs, kiøbstad eller andre aforer, så var de omtrent 
således udklædt. En låden lue på hovedet eller en kabuuse eller en 
kapprønnlks3 med en hat oven på; et halsklæde; en hvid undertrøye; 
en blåe eller stribet brøstdug; en kofte og en halv daglig kiol oven på; 
skindbuxer; hoser og stompe hoser på beenene og et par lådne hand
sker på hænderne. Men til kirkefærd havde de enten en låden lue på 
hovedet eller en kabuuse eller en hat; hals klæde, stundom hals- 
stoorte; trøye; brøstdug og kofte; nogle havde og en kiole oven på; 
somtids ruadaser ved hænderne. Til almindelig søndags hæv gik man 
gierne med en rød ellea broget kramlue, hvid eller blåe vadmels kofte 
og rundassa ved hænderne.

e) Mandfolkenes bryllups klæder
Til brylluper skulle man fornemmelig have de villeste klæder på, man 
havde. Om sommeren var den omtrent således: Først den aller smuk
keste hat, man eyede. På det venstre opslagne hatteskygge måtte 
være en stor knap, syet af hestehår.

På hattepullen var syet en krampe, som var flettet af kameelgarn, 
gik ned over skygget og omkring knappen; et silke hals klæde med en 
halsskiorte inden for. De ældre eller ligefrem bant kun et enlig silke

2. Balslev sogn, hvor Eskel Sørensen boede, hørte til grevskabet Wkekllsbsrg.
3. om disse hoveebeklædnlager og andre for os helt ukendte udtryk, se teksten s. 101 £
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klæde om halsen med en halsskiorte inden for, der vendte den hele side 
frem ad med et lidet fald ned over halsklædet. Klædet var bunden med 
en almindelig knude. Det hele sad om halsen som en prås.

Men de meere moderne havde sig gierne et andet klæde inden i det 
silkes for at fylde ud. Nogle havde og et stykke pergament på et 
halsklædes brede inden i halsklædet, for at det kunne side stivt og slet 
på halsen. Dog dette pergament var slemt til at nage både hagen og 
halsklædet. Andre havde et halsbind giort af skiært kramlærret, der 
kunne nåe engang om halsen, og til at binde bag i nakken med tvende 
bånd. Inden for dette bind forpå halsen var et pergaments bind, 
hvorpå var syet eller fastgiort noget rødt såsom stof1 eller andet. Dette 
røde kunde da skinne giennem det kramlærrets bind og braske herligt, 
og der inden for halsskiorten foldet lidt ned ovenpå. Nogle havde og en 
hage knap. Dette var en sølv knap med tvende hoveder. Den eene var 
flade, den anden huid, trind og indstukket og meget større end den 
anden. I enden på den var og en liden ring, og i denne igien en knebbel, 
alt af sølv. Og veed ieg ret, så var der anbragt et hul i ha^sk^rten, 
som man isatte den flade ende af hals knappen. Den anden ende af 
knappen stak ud imellem halsklædet, og knebelen hang altid i be
vægelse som et uroe. Til m^rkteder var det den fornemmeste mode: 
En dreyels ærmetrøse og drættet med lærret, lang livet med lange 
skiød med knappe af samme tøy. De meere fornemme havde en ulden 
damask undertrøye med sølv knappe i. Der oven på en mørkeblåe 
kofte med blanke metal knapper. Meere fornemt var det jo med sølv 
knapper, og oven på koften en kiol. Dog der var og nogle, som havde 
ingen kofte under kiolen om sommeren.

Kiolen var omtrent således i de tider: Den var for det meeste mør
keblåe og kunne nåe ned til lægdet på beenene. Den var med lange 
livstykker og brede rygstykker, en lomme uden på hver flid med en 
stor taske oven på i form af en aflang 4-kant med 3 udkanter uden om 
og 3 knappe under hver lomme. Knappene var af kam^garn og syet. 
Dem kiøbte man af kyapmagernr. Inden på fligene fra det øverste til 
det nederste var underlagt med mørkeblådt eller lysseblådt chalons5 
omtrent et quarter bredt og så blank og skinnende ud. Nogle der 
havde mindre evne, havde kun syet lidt under fligene oven ned i form 
af en triangel. Neden for rumpen dannede kiolen sig i tvende deele, så

4. Stolf er nok her det franske »etoffe« oprindelig betød det svært, mønster^^et, 
broget silkestof.

5. Chalons betyder: let kippervævet stof af hårdt kamgarn. Nogle af disse ord her er så 
specielle, at det er valgt at sætte dem i noterne også og ikke alene blandt de øvrige 
dunkle ord, der normalt findes i ordlisten. Det er lidt inkonsekvent.
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hver rykstykke var fastsyet til sit sidestykke. For resten var den åben 
bag til, som man kalte spliden - og var egentlig for at eidk - Imellem 
således hvert rykstykks og sidestykke var fastsyet et andet langt 
stykke, men smalt, som man kalte tungen. Den havde nogle ud- 
takninger midt på, og vendte denne kant stående ud ved sieea. På 
midten oven og neden under var en knap, ialt 6, de 2 sad lige over 
rumpen. Oppe på ryggen ved halsen hang en klap, kaldet kraven. Den 
havde 3 udkanter aedsn om. Ved hænderne var et opf^d lidt meere 
end % quarter bred, kaltes opslav. Oven på var syet 3 knappe, og for 
hver knap et forloren knaphul. Neden under var så stort et rum i disse 
opslav, at man gierne kunne putte et par handsker ekrine. Da de gik 
af moden, sagde man af spot, at de var til at viske fade med. Nogle 
havde og syet rødt, såsom rødt saxes eller en rød lise i kanterne på 
kiolen, såsom ved fligene, tungerne, ved splitten, ved taskerne, kraven 
og opslå vene, der i hast at see giorde et øynefaldende udseende. Disse 
ermelte klæder: trøye, kofte og kiole havde og den feyle, at de kunde 
ikke slutte ved halsen, men dannede gierne en åbning under halsklæ
det. Buxern var for det meeste skindbuxer med så smale linier6, at de 
neppe kunne nåe oven for hofterne. Stundom sølv-knappe ved knæ
erne. Meere fornemme havde mørkeblåe klædesbuxsr med sølv 
knappe ved knæerne og sølv knæespænder. Hvide uld hoser med 
støvler på. Disse sad gierne i et bredt fold neden på lægdet, men kunne 
trækkes op, når man ville, og med tvende stripper. Man bandt gierne 
sine støvler op med hosebåndene i stripperne op under buxerne over 
knæet, at de kunne side stramt. Mange havde og, især om sommeren, 
mørkeblåe hoser og skoe på med metal spænder, meere fornemme 
havde sølvspænder. Så havde man og halv ermer. De havde form af et 
halvt skiorte erme, thi de kunne nåe fra håndledet til albuen. De var af 
kramlærret. Der var ud syet ruer i begge ender på dem med tvende 
knaphuller, at man kunne vide dem ud. De gik så meget ud under 
kiolen ved hånden, at man kunne see ruerne. De var fastgiort om 
hånden med lænke knapper. Det var tvende småe knappe af steen, 
glas eller emaillie og samlet med et lidet lænk. Men meere fornemt var 
det med sølv knape, ligesom den ved halsen, undtagen de var miadrs, 
og havde ingen knebbet

Man havde omtrent den samme klæde dragt til brylluper om vin
teren, undtagen man kunne have et stykke meere, og var det alminde
lig, at man havde en kapprønnlks under hatten på hovedet og mør- 
keb^e finger handsker med rød flosning ved hænderne.

6. •■iinirr •• ketdkerker: iianigder.
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Forklaring over nogle af de omtalte klædedragter

a) En kramlue
var enten strikket eller vævet i form af en lang pose, men spids og heel 
i begge rydrryr. Men den erye ende var puttet inden i den anden, og 
inden om atter giort et opfald. I øverste rnUr var en liden dusk. De 
brogede luer var mørkeblåe med hvide og røde striber, der gik rundt 
om luen. I mellem striberne var afdæk med mange småe é-kanter af 
hvide, røde eller blåe koleur. Men røde luer havde en høy rød saxes 
farve og var mest i mode. Dem der havde mange drenge ^bte gierne 
af disse luer. De skar dem over, syede en pullie inden i hver stykke, så 
havde de tvende luer. Efterhånden kom et andet slags røde luer med 
flosset rød opfaldning og flosset inden i med hvid tvinde. Disse blev nu 
til mode og fortrængte de andre. Man kalte dem kramluer, fordi 
kræmmerne gik med dem, og var desuden at bekomme i kramboderne.

b) Lådne luer
Disse var i førstningen af gråe fåre skind, men siden af gråeblommet 
katteskind. Den var samlet af 4 stykker, 2 lange og 2 stumpet. Når 
den var udslaget, så kunne den nåe ned omkring halsen, og til at binde 
for på halsen og hagen med 4 bånd. Den var således syet: Alt det 
udvendige på pullien og pande smekket var skomager læder eller 
grønt klæde. Den invendige polle var en hatte polle, og denne drættet 
igien med hvidt vadmel. Inden for inden på var det lådne skind. Pande 
smækket var et lidet skygge, som på en kaskiette enten af læder eller 
klæde. Når den var opbunden, så vendte al det lådne ud rundt om 
hovedet, og var den da bunden bag på hovedet med ermelte bån, og var 
og smekket bag på hovedet. Oven på pullien var en liden dusk.

c) Cabuusen
Denne var noget i form af en låden lue med den forskiel, at alt det 
udvendig var hvidt klæde, og drætten undtagen pullien var blådt 
vadmel. Oven på pullien var en stor dusk af sort eller blådt tvinde. Det 
øverste af skyggen var hvid, og det inderste blåe. Når den var ud
slagen kunne den knappes for på med knappe og knappe bånd. Når 
den var opbunden, så var den knappet bag på hovedet, så vendte alt 
det blåe ud. I midten af det 18. århundrede var den så meget i mode, at 
man havde den på til brylluper. Jeg hørte engang en mand fortælle, at 
han engang såe en heel brudestads, hvor alle mandfolkene havde 
cabuuser på. I førstningen, ieg erindrer, var cabuuserne meget i mode 
hos hovningsbønderne.
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d) Kapprønniken eller reyseslaget
Disse var ligeledes syet af 4 stykker. Den var til at knappe neden for 
munden og ned ad med 4 knapper og knaphuller, og da var der en 
åbning lige for ansigtet. Forresten kunne den skiule rundt om halsen 
og holde både regn veyr og kulde ude. Den var syet af rødt saxes eller 
skarlagen, og drættet med hvidt ulden. Dog henne på egnen af Heines 
havde de blåe kapprønalker. Man havde altid en hat oven på kapprøn- 
niken, og man havde den til villeste stads om vinteren.

e) Rundaser, muffetisser eller håndkurasjer
Disse var åben i begge ender ligesom en handske fra 5 til 6 tommer 
lange. De var bunden med hossstlkksr i striver og svikker. De var 
flosset i den eeae ende og til at trække over hænderne hend over 
håndledet og under koften, så blot flosningen var kiendt og sad uden 
for. De fornemmeste var saxes røde, men de mindre formuende havde 
blåe ellsr hvide rundase^ Var kun halv daglig stads såsom til søndags 
dragt.

Endelig er og at tilføye, at man den gang lod håret groe, så langt som 
det ville, jo længere esn havde sit hård, jo smukkere var det. Man 
måtte rede det hver morgen med en kam. De fornemme unge karle 
satte gierne en messing krom kam i deres hår, når de skulle i stads, 
men ingen var værre dsrnn med langt hård som drengene, der ugierne 
bestemt ville rede håret hver morgen, og hvis moder ikke jevnlig 
sfterså dem med reeallghed, thi da kunne de samle en mængde utøy i 
deres hoved, så at nogle enkelte blev skurve.

Men nærmere hen mod snden af det 18. århundrede, da her i landet 
gik så mange kramere fra Holsten, der alle havde deres hård arklippst 
i nachen, overtallede adskillige til ligeledes at have deres hård af
klippet, og tilbød sig tisnstllg at klippe det af, men forstår det sig selv, 
at dem, som først lod deres hård afklippe, blev til nar. Man sagde af 
spot, om de skulle sælges, men alligevel blev det snart til en mode 
blandt de unge mandfolk. (Tilføjet i margin: Det forstår og sig selv, at 
mandfolkene havde en skiorte på, der var til at knappe ned i halsen og 
hænderne.)

2) Fruentimmernes daglig klædedragt om sommeren
a) Hovedtøyet
Først opslettedes håret, svøbte det sammen oven i hovedet som en top. 
Nu bant de et hårbånd op om forhånt og ned i nachen. Det hårbånd
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Proprietær Boesgaard og hustru fra Longelse på Langeland, o. 1790. Der findes ikke ill., 
der svarer helt til de dragter Eskel Sørensen beskriver. (Langelands museum).

var enten af læder, rødt klæde eller rødt skarlagen, omtrent en halv 
alen langt og 2 til 3 tommer breed og et snor bånd i enderne. Der oven 
på en liin, det var et stykke lærret omtrent fra 4 til 5 tommer breedt og 
så langt, at det kunne fæstes i nachen med en nål. Noget fra begge 
enderne på dette liin var en klap af samme stykke lærret. Når liinet 
var bunden på, sad disse klape hend på kiæverne, og oven på limet en 
lue. Man havde dengang tvende slags luer, trestykkes og pollelurryr, 
men trestykkes var så vidt gået af moden undtagen for de gamle. De 
yngre brugte polle luerne. Man havde dem af sirts eller catun. Kræm
merne falbød et slags, der var sort og glinsende i bunden med store 
røde og hvide blomster plamaser på. Det var dengang meget i mode. 
Man havde desuden og andre forskellige slags. Luerne var til at binde 
med tvende bånd - af kram - under hagen. I nakken var den til at 
udvide og trække sammen igien med et rønkebånd, og desuden en 
liden sløyfe af samme slags bånd, som dem man havde under hagen. 
Pigerne havde dengang mest røde uldne bånd, men konerne blåd 
ulden bånd.

b) Særken
var oven til af hørgarn og neden til af blårgarn. Rund og heel neden 
om, og oven til åben for på.
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c) Nattrøye
Denne var bunden af tvinde. Den var til at trække først på armene, så 
over hovedet, og kunne nå ned til beltestedet. De fornemmeste var 
saxes røde, meere ligefrem havde dem grønne, og de fattigere havde 
dem blåe med hvide pletter. Disse var af afbunden tvinde.

d) Et skiørt eller klokke
(Tilføjet i margin: Nota. Et skiørt var af vergarn, men en klokke af 
vadmel). Dette var heelt i nederste ende og gandske vidt. Oventil var 
det foldet i mange rønksr og fastsyst i en linie, der kunne net op nåe 
om livet. I den ene eaee var en hegte, og i den aadea en malle til at 
hegte sammen ved den venstre side. Ved den høyere side på skiørtet 
var en lomme. Et skiørt var sammensyet af fire stykker som man kalte 
lier. Neden om var skiørtet kantet med en knyttet lise af samme coleur 
som skiørtet. Et skiørt var så langt, at det kunne stryge på fødderne, 
og den fornemmeste coleur var blåe. Man havde dem og grønne og 
røde.

e) Snøre livet
I dette var ingen ermer. Det var til at kaste oven på nattrøyen. Det 
kunne nåe neden for beltet. Det havde lange skiød neden om, der sad i 
aønkea og bønker. Det var drættet med læreet. I dette var foran på 
begge sider mdsyet en blanskiette (tilføjet i margin: iadsyet i drætten), 
giort af egespirea eller fiskebyn, at det kunne side stivt. Bag ved disse 
blanskietter var langs ved begge sider en mængde småe syet huller, 
kaldet snørehuller, til at gennemtrække snørebåndet, så ved den kae 
og så ved den anden side til de kom til eadea, og begyntes først i de 
nederste huller og op ad. Snørebåndene kiøbte man af omløbende 
betlere. De var giort af blegt garn med en blikdubning i begge eaderae, 
for at fåe det igiennem hullerne. (Tilføjet i margin: Man havde et andet 
slags snøreliv til stads. Det var med sølv maller. De var ligesom hele 
ringe. Inden i den eeae side var en liden dubning med et hul i, hvormed 
de var syet fast. Et sådant snøreliv brugtes til stads.) Langs ned i 
rykstykket var og i^syet taenee blanskietter. Den eeae sad lige ned i 
rykstykket, men de tvende andre sad på skråes fra skulderbladet ned 
til rumpen. Alt for at det kunne side stivt, og quindes personen have 
en rank krop.

f) Et linet eller uldent stribet forklæde,
undtagen når de gik ud at malke eller på arbeyde i marken, da hørte 
sig til et hvidt lærrets forklæde.
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g) Et halsklæde
Det var et firkantet klæde af blegt hørlærret. Man lagde det således 
sammen: 2 hiørner lige mod hverandre, så klædet nu fik form af 2 
triangler oven på hverandre eller 2 flige. Dog den inderste var mindre 
end den øverste. Man kastede det over hovedet, og nu kom begge 
fligene til at hænge ned på ryggen, dog den inderste var ukendt. Den 
yderste blev fæstet asdea til med en nål. Begge eaderns af klædet trak 
man om halsen og stoppede dem ned under snørelivet, og fæste dem 
sammen ved halsen med en knappenål. Endelig havde de og mør
keblåe hoser på, peene træskoer med et messing søm for træsskoegior- 
een. Det var den daglig hverdags sommer dragt. Men når de var på 
arbeyde i marken, så lod de stundom snørelivet blive hiemme og 
kastede blot et løst hvidt halsklæde oven på trøyen og fæste det for på 
med en nål.

h) En soelhat,
som de og havde på ved markarbeydst som et skierm for ansigtet for 
soelstråleaaes hede. Den havde form af kyse, undtagen den var åben 
bag i. Bunden sammen med et bånd under bag udi. Den var giort af 
kyse papiir, hvor på var malet med grøn eller oliven farve, og på malet 
blomster o.s.v. Men ved Assens siden brugte de isteden for soelhnttka 
et øyaerlæde. Det var et trekantet klæde af flint hvidt læreet. Man 
bøyede den stumpede flig ind under klædet og fæste det på hovedet 
med knappenåle, at det kunne hænge ud over øynene for sselstrå- 
lerae. Og nu hang begge de lange Mørner ned på armene7. Når det 
skulle være rigtig, så skulle et sådant klæde være så stivt, at det 
kunne slå krøller som et væddehom. Nogle kalte et sådant øykarlæde 
et kieltring klæde, ligesom og nogle kalte soelhatten en kieltriag hat.

Men da det er sag, at linet snart kan blive skident, og det almindelig 
hørte til den gode tone, at fruentimmerne skulle være reene og hvide, 
når de var ude på markarbeyde, så havde de en aadea line pynt. Det 
var oplåen. Denne var af flint hørlærret og havde form af en særk, 
undtagen den kunne ikke nåe længere som til beltet. Men deaae var 
nem at kaste oven på den indre særk, et snøreliv der oven på, og igien 
derover et hvidt halsklæde. Nu var de bararmet og så ud til, som om de 
havde en skiøn reen særk på, skiønt det var kun ermelte oplå. Denne 
dragt brugtes i slet og høst, og når de gik til slåe gilder. (Tilføjet i 
margin: Når de opbandt eller bant korn, så havde de og høst ermer på. 
Disse havde megen lighed med enden af et skiorte erme. De var til at

7. •■Serååaryslet e^saseketedog isreketrkseket, »ååarmeke«.
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knappe ved hånden og kunne nå til albuen, hvor de var igien bundet 
fast. Så havde de og høst handsker på.)

Fruentimmernes søndags- og riereeragt om sommeren8 
Til almindelig hiemmedragt om søndagen havde de for de meeste 
klæder af samme model og coleur, som hvad der førhend er sagt om de 
daglige, men forstår det sig selv, at de måtte være nyere og reeaers. 
Når det var skiønt veyr, gik de for det meeste med en rød nattrøye og 
et løst klæde, der lå oven på. Stundom gik de og med slævere, som man 
og kalte tøfler, isteden for t^eskoer.

Men til riakedragt skulle de ennu være en punkt villere, smukkere 
og fiiaere: hovedtøy, silke sløyfer, småe kniplinger omkring den klap 
af lunet, der gik ud på næverne. (Tilføjelse i margin: Pigernes sløyfer 
var mest af de røde franske silke bånd, og konernes af lysseblåe silke 
bånd). Nogle gik med smukke røde saxes nattrøyer. Der oven på et 
snøreliv af skiønt vergarn og stribet med adskillige farver. Et skiønt 
flint halsklæde oven på. En mørkeblåe eller grøn klokke. (Tilføjelse i 
margin: De havde og et skiørt eller klokke under, alleene for at fylde. 
Mange gik og med en rød eller blåe trykklokke). Et hvidt forklæde, 
stundom og stribet eller ternet med blåt eller rødt. Mørkeblåe hoser og 
høyhælede skoe med blanke metal spænder. Meere fornemme havde 
sølvspænder). Nogle gik og med slævere. Andre derimod havde 
grønne eller mørkeblåe srmetrøyea og en klokke af samme coleur - 
blåt var det smukkeste - Ved disse ermetrøyer er at mærke, at de var 
til at snøre foran, og foruden de fiskebeeas ellsr træeblanskietter, ekr 
var i ryggen på dem, så bleve de ennu giort stive foran med 2 jern- 
blaasrietter. Disse tingester var omtrent 1 nlea lang, så brede som en 
træeskoegior, men meere tykke og med en liden tynd plade i den 
øverste eaee i form af et hierte. Langs ned foran ved snøre hullerne i 
drætten var syet et lidet rum, hvori de kunne indstile disse blanski
etter heel igie^em lige til plneea. Disse timte til at stive for snøre
båndet, så og at give fruentimmeret et stivt udseende fortil såvel som 
bagtil. Så havde de og på hovedet en kyse. Denne var af tykt gråt 
papiir, overfrakken med sort fløyel eller manchester, og var drættet 
med carmosmsrødt stof eller lysseblådt stof eller plettet eUee prikket 
catun eller sirtz. En sådan kyse var til at kaste bag på hovedet og

8. iedkeiigen ef fafenitkek e medSogstakr rogtalerikkeSenrrkkent ,hkerke n ictet 
foregående eller følgende. Her mangler det helt.
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trække frem ad. Den havde et stort skygge, der gik rundt om ansigtet, 
der med en hægte og malle var til at hægte sammen under hagen. Bag 
i havde den en krave, der gik ud over nachen. Om denne krave såvel 
som om det store skygge om ansigtet var (der) kantet med sorte 
merlinske kniplinger. En kyse var til at bes^erme ansigtet for soel- 
strålerne og hovedtøyet for regnen. Desuden, når de gik til kirke om 
sommeren, så havde de en urtekost indsvøbt i et lommetørklæde og 
endelig en salmebog, som de alt bar i hænderne.

Fruentimmernes daglig vinther dragt
Når man undtager, at de havde flrrrr klæder på om vinteren en om 
sommeren - coleurte halsklæder som trykte klæder rllrr catun, så og 
linet stribet eller uldent stribet forklæder, røde ellrr blåe ryes klokker, 
så og handsker på hænderne - så var den daglig vinter dragt den 
samme som om sommeren. Til kirke dragt om vinteren havde de og 
fleere klæder på og deriblandt en kåbe. Disse tingeste var omtrent 
således: Den var liden oven til, stor og rummelig neden til. Den var til 
at spænde om halsen med en stor hægte og malle, og kunde nåe ned til 
rumpen. Den var åben for til. På begge for stykkerne var et aflangt 
åbent hul. Disse huller var kantet med lysseblåe ulden bånd og en 
liden sløyfe i begge raUrrnr. Og var fornevnte huller til at putte 
armene igieyyem. Oven til ved halsen var den foret med hare - ellge 
ræveskind. En kåbe efter modens tone måtte være af mørkeblådt 
vadmel og være drættet med rødt rllrr hvidt muldom rllrr hvidt 
vadmel. Forresten var en kåbe meget til varme og lyd i kulde og 
regyveyr. Endelig havde de og handsker på hænderne og en muffe til 
at putte hænderne i. En muffe var omtrent således: Den var aflang 
heel og rund, åben i begge rydgryr. Det yderste var af katteskind med 
hårene på. Inden i var den drættet med låden farestond. Man havde og 
muffer, der kun ved eaUeene var foret med katteskiad. På midten var 
den overtrukket med sort fløyel eller manchester. I en muffe havde 
man almindelig et lommetørklæde, der hang ud ved begge radrrnr.

Når de skulde til Herrens alter, så havde de en apparte dragt dertil. 
Det var sorte klæder op og ned, såvel piger som konerne, og det af 
hjemmegiort vadmel. Nogle havde en sort kiol, andre havde en sort 
trøye og sort vadmels klokke, men det forstår sig selv, at såvel kiol som 
trøye var til at snøre ned foran. Konerne havde en sort fløyels lue på 
med sorte silke sløyfer både for og bag. Pigerne derimod havde en lue 
på af det i de tider så modens brokade, silke attlask ellre andet silke
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tøy med store silke sløyfer under hagen og nachen. Et hvidt kram- 
lærrets hals-klæde, (Tilføjet i margin: Det var firkantet og blev sam
menlagt i 2 triangler, det inderste mindre en det yderste) stundom var 
det utakket 9. Det gik ned på ryggen uden på de nadre klæder og 
dannede en triangel, dog den inderste flig var meere stumpet en den 
yderste og kunne sees igiennem den yderste. Neden til var denne 
fæstet med en nål. I samme nederste ende på klædet var det udsyet, 
Der rseestilleee en stor blomst eller noget naeet. Foran på brystet var 
begge ende flipperne af klædet lagt sammen med nogle fald og fæstet 
med knappenåle. Endelig havde de et kramlærrets forklæde på med 
bånd i af hvide bændler, der var så lange, at de kunne nåe to gange om 
livet og bindes for på. Det øvrige var som sædvanlig: Kyse, hoser og 
skoe, men forstår sig selv, det smukkeste, de havde og var eyer af.

Fruentimmernes bryllups dragt
a) Til hoved pynt
havde pigerne den gang det så giense brocade. Det var en slags silke 
eller silkestof, enten rødt, lyserødt eller mørkeblådt eller hvidt tøy, 
hvorpå var baodsrst,10 der fsrestilleee blomster med rorskiellige farver, 
hvor imellem var syet sølv eller guldtråde, og såe ret skiønt ud. Andre 
havde og luer af rødt atlaskes silke eller rødt silke chine damask. Al 
den deel af luen, som vendte ud mod ansigtet jevnt med kanten, var 
påsyet et bredt silke bånd, der var lagt i folder og rynker. Under hagen 
og i nachen havde de en stor silke sløyfe. Man såe så mange for- 
skiellige slags coleurte silke sløyfer, som næsten uger og måneder i et 
år, og måtte være store og breede. De havde og på hovedet de før 
omtalte liin, men af kramlærret og kantet med kniplinger. Foruden 
den almindelig indvendig dragt, var der adskillige piger, der havde et 
korssæt eller, som og nogle kalte det, et afstivet liv. Det var et gandske 
lidet snøreliv af blegt læmt både indvendig og udvendig og kantet 
med rødt stof. Det var fult af eeneste blanskietter enten af fiskebeen 
eller af egespirer. Hver blanskiet sad i et rum, men så tæt sammen, at 
der blot var syet imellem hver. Dette rlædemoa var skrædderne ikke 
meget for at sye. Og var et korssæt blot allene, for de unge piger skulle 
have en rank, stiv og smukker krop, men forstår det sig selv, at dette 
klædemon var et pinlig stykke at have på, da det skulle snøres fast, og

9. ’utakket’e rfanreogketdke e ’udtakketld.v.s • meetrkkeenant.
10. Brokade er vævet stof, så her er en misforståelse. Det er ikke broderet stof.
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var i sig selv et pindeRy. Men nogle, der ikke havde korssæt, havde en 
anden stiv dragt, der ikke var meget bedre en kneseættet. Det var 
nemlig et stivt smek. Det var ligeledes af blegt lærret giennemstukket 
med eeneste pinde. Det var så langt, at det kunne nåe lidt oven over 
brystet og ned til bæltet. I den øverste ende var det omtrent 8 til 9 
tommer breed, og i den nederste rydr lidt * over V2 quarter, men raUr 
sig i 3 flipper. I den øverste og bredeste ende var en krum jernbøyl i 
form af en skine. Alleene derfor, at den yderste trøye kunne krumme 
og bøye sig efter ermelte smek og bøyl. Når nu dette smek skulle 
bruges, så satte de et stykke rødt stof lige derfor, og der uden på igien 
et stykke skiært kramlærret, så at det røde kunne skine igiennem 
lærret. Dette smek, som sagt, holtes på brystet med den eene hånd, 
medens man trak trøyen over med den anden hån(d), og snørte den. 
Dertil havde nogle en sølv snøre nål. Desuden som skin af et skiønt 
snørebånd betiente de sig af et rødt silke bånd * tomme breed. Dette 
blev fæstet med knappe nåle på tværs og skråe fra oven til neden, lige 
for snøreetedet på trøyen, og skulle i så måder forestille et virkelig 
snørebånd. Desuden skinnede de omtalte røde igienyem lærret ligefor 
snørret.

Det var ellers ikke noget regnet, når de ikke havde klæder på af 
udenlanske tøy til første dags gilde, og det ligedan op og ned; såsom det 
dengang så moderne bokiet stof eller rødt blank stc^f11, brocan rllge 
sianke silke^. Det var et slags tøy af fiolet farve, og ligesom kunne 
skansere, når man så derpå. Og andre flere slags.

Trøyen var dengang syet med lange livstykker og lange skiød. 
Denne var drættet med lærret undtagen skødene. Disse var gierne 
drættet med noget andet som cormosin rødt stof. Neden på skørtet 
som en heel eller ä tomme fra neden var der på syet et silke bånd, 
meest grønt vattre silke, der var syet rundt om skiørtet. De havde 
desuden et ellrr tvende skiørter på under stadsskiørtet, deels for at 
varme, deels for at fylde. Ligeledes havde de et halsklæde på under 
trøyen, foruden det rette udenpå, eller stoppede et løst klæde ned for 
på sig ved ermelte smek, for at have et drsmeere fuldkommere ud
seende for til. Halsklædet var 4 kantet af flint kramlærret, og som før 
sagt, lagt sammen i tvende flige. Den underste 1 eller 2 tommer 
mindre end den yderste, der tydeligt skinede igienn^ den yderste 
flig, når denne var fæstet på ryggen. Nogle havde halve halsklæder,

11. 'rødt blank stof kan måske forklares som rask, kipret uldstof, ofte med blank 
overflade.

12. changeant silkestof, skiftende i forskellige farver.
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der var trekantet. De 2 sider, der gik ned til spidsen, der skulle fæstes 
på ryggen, var enten utakket ellee kantet med småe kniplinger, stun
dom en udsyet rose af hvid kramtråe aeeen i hiørnet. Begge de mod
satte kørner blev lagt i fald og fæstet neden for på brystet med 
knappenåle. Oven på dette kastede de et silke, eller i mangel heraf et 
catuns klæde, der hang løst ned på ryggen, men for på blot fæstet 
sammen med en knappenål. Dette klæde hang bestandig på dem, 
undtagen når de skulle op at sffre eller danse, så tog de det af, men 
fæstede det strax på igien, når dette var forbi. Så havde de og et skiært 
kramlærrets forklæde på, desuden mørkeblåe hoser, høyhæleee peaae 
skoe med sølvspænder i, men i mangel heraf hialp man sig og med 
metal-spænder. Når alt dette var på, så en kåbe - enten det var vinter 
eller sommer - Efter moden måtte den i den mindste være enten af 
lyse eller mørkkeblådt uldent damask, og foret ved halsen med gråe- 
værk. Meere fornemme havde kåber af lyseblådt eller blakket stof. Nu 
hertil en kyse oven på hovedtøyet, hvis model forhend er beskreven.

Det var første dags bryllups dragt. Til anden dags bryllup skulle de 
ikke være nær så stadselig, og fornemmelig ingen af de klæder på, som 
de havde den første dag. Underklæderne, vil sige skiørt og trøye, måtte 
være hiemmegiort tøy, såsom det dengang giænse dreyelstøy, der 
kunne braske meget og falde meget i øynene. Og måtte de være 
ligedan op og ned. Men de mindre formuendes kunne og hielpe sig med 
hver garns tøy.

Konernes stads var meere gammeldags og ligefrem. Nogle havde på 
sig blåe ulden damaskes trøye og rødt saxes skiørt eller stoffer, kalle- 
manck etc. Luerne var enten af gulpocade, gyldenstykker, triumphant 
o.s.v. Ovenpå kanterne aflurn undtagen i nachen, var der påsyet sølv, 
guld eller perlesnorer. Sølvsnorer var egentlig sølvtråde, vævet imel
lem ulden eller silke tråde. Guld snorer var også sølvtråde, men var 
forgylt. De første så ud som sølv, og de sidste som bar guld. Begge slags 
var en god tomme brede, og brugtes fornemmelig, når en pige eller 
eake skulle være brud. Så skulle de blandt andet have en sort fløyels 
lue på, eakea til begge dagene og pigen den anden dag. På denne lue 
måtte være saten en sølv eller guld snor, og sorte silke sløyfer under 
hagen og i nachen. Perlesnorer var af hvid knippeltråd, her og der 
ordentlig besat med hvide glas perler, så tykke som et middelmådig 
halmstråe, og i længde fra Vz til % eller 1 tomme. Igiennem dem var 
trukket en tråe. Nogle perler var og gandske stumpet. Disse perles
norer mod lyset gav et glimrende udseende, som de kunne være dia
manter. Man havde og stundom guule og sorte perlesnorer. Forresten 
var konernes dragt omtrent som den for ovennævnte om pigernes. En

110 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

såkalte fornemme bondekone måtte og, når hun kom til vogns, have 
en kappe om sig. Den var af blåt vadmel, stor og vid og oven ved halsen 
en stor rundagtig krave kantet med lysseblåe silkebånd.

Henne ved Assens siden havde fruentimmerne megen forskiellighed 
i deres klædedragt, mod deres i Veydsherrett. Thi Ueeee snøre liv var 
den gang meget stumpet og meere afskåren forpå. Man sagde desår
sag om fruentimmerne ved Assenssiden, at deres liv var ikke længere 
som tobak for en skilling. Deres hovedtøy var og gandske anderledes. 
Deres lue var en gandske liden ting, der sad oven på hovedet med 
tvende lange esdayede spidser med bånd i, der gik ned under at binde 
under hagen. Linet sad da ligesom luen så høyt oven for panden som 
mueligt. Jo meere der kunne være kiendt af panden, jo bedre. Man 
talte om nogle modernesne piger, der tog deres pandehår af med 
skedevayU, for at de kunne ret få en stor og lang pande. Og når de 
skulle i stads, så bant de et silke klæde om hovedet lige oven for 
panden.

Endelig er at tilføye, at et par år efter 1780 udkom en foro(r)dning13, 
at ingen bønderfolk måtte gåe med silke. Dette var ikke alleene de 
silke klæder, som mandfolkene og fruentimmerne gik med på deres 
hals, men derved forstås og tillige pocade, som fruentimmerne havde 
til hovedtøy. Nogle steder var sngnefogderne sat til hver i sit sogn at 
våge over denne fororning, såsom om søndagen ved kirken at see, 
hvem der bar silke, og da optegne deres navne. I førstningen giorde 
denne forordning ligesom et slags opmærksomhed, og på en kort tid 
standsede kræmmernes handel, men denne frygt forsvandt med tiden, 
og man kiøbte nu silke og pocade af kræmmerne ligesom førhen og gik 
dermed.

I de byer på geændsen af Helnæs så man endnu til denne tid, at 
bønderne gik med blåe kofter med een rad knappe. Ennu anføres nogle 
småe forandringer i klædedragten til sidst i det 18. århundrede.

Det kom på mode med mandfolkene at gåe med hvide bomuldsluer 
under hatten. I førstningen, dem som ikke havde sådanne luer, kalte 
dem af spot en skyrost, men det blev dog alligevel så meget i mode med 
disse luer, at endog drengene havde dem under hatten i stads. Men 
man ansåe, at det var et unyttigt klædemon, som og snart blev aflagt 
undtagen hos de gamle mænd, der allerede havde bekommet dem, 
ansåe dem som nyttig for varme om vinteren under hatten, når de 
nyste til købstæderne eller til skovs.
13. Ved en foroeUaiyg af 12.3.1783 forbydes det almuen at gå med silkeklæder og andet 

fint udenlandsk tøj, men ved et rescript af 22.10.1783 mildnes denne bestemmelse, 
så de nu må bære det omtalte tøj, der er rehvrevre før forbuddet, i 3 år.
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Så kom det og i mode med så kalte høypollede hatte med småe runde 
skygger og neden om pullien et lidet sort silke bånd med et lidet blank 
spænde for på.

I steden, som forhend melt, at det hele af halsskiorte kraven var 
vendt for til og foldet ned over halsskiorten, så blev det nu vendt bag til 
og begge flipperne for til. Og havde man nu til hals klæder de såkalte 
musselinskteder. Det var gandske flint kramlærret med en liden blåe 
eller rød bort, omtrent en tomme fra kanterne. Man havde og blåe 
muselins. Man havde nu og vester af det så kalte cassimir. Det var et 
slags bomuldtøy og rødt med hvide striber, eller rødt med 4-kantet 
hvide pletter på.

De meere fornemme bønder begynte nu og at koste sig buxer af det 
så kalte manchester. I det mindste måtte enhver ung karl, som skulle 
være noget, have dem, når han skulle være brudemand. Støvlerne var 
heller ikke nu, som de førhend omtalte, med fuldkraver, men de var 
gandske lige op og ned, runde og stive oven om.

Det blev nu og til mode for de unge karle at have rHeb^er på, når 
de reee i brudestads. Disse var af hiemmegiort flint og blegt hørlærret, 
så lange, at de blev knappet oppe om livet, og kunne nåe ned til 
fødderne. De var til at knappe fra det øverste til det nederste uden på 
lårene, og neden i enderne en strippe til at kaste under støvlen og igien 
til at knappe på buxe^e ved den anden side. Disse buxer måtte være 
så hvide som en snee og syet i stads inden imellem beennene. Men da 
man kun engang kunne eiee med dem, inden de var flasket, så aflagde 
man lærrets buxer, og i dets sted et andet slags ride buxer, der rigtig 
nok havde samme dannelse, som de forrige, men var af brun eller blåt 
vadmel eller stribet vergarns tøyer, der var kantet ned i alle sømmene 
med rødt og blanke metalknappe langs ned ved siekrak. Imellem 
beenene var der syet med skoemager læder, og det med u(d)takning i 
læderet, deels for slid, deels for stads.

Det begynte også at komme i mode med at have tvende kioUer på, 
når man skulle til brylluper. Den yderste kaltes reyse kiolen, og var 
deels for lyd, og deels for at bøde for den inderste mod regn (og andet).

Gielbierg d. 2. august 1815 
Eskel Sørensen

14. Erna Lorenzen: Hvem sagde nationaldragt? s. 43 f. Her gives en bedømmelse af 
dette skrift.
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Skik og sæd hos bønderne sidst i 
det 18. og først i det 19. 
århundrede. Hæfte nr 18: Om det 
sande bondevæsen.1
...... ikke heller lade dem ståe uden for krostuen hele timer, medens 
han sider derinde og svirer - Vare sig for at menge sig i med sin 
øvrighed, dog forsvare sin ret på en rimmelig måde. Og når han 
kommer til folk af høyere stand, da at blive stående inden for døren 
med hatten i hånden, og kun da tale om det han skal tale, med mindre 
de vil byde ham at sætte sig ned eller give ham noget at leve af, så kan 
han tage det, men ikke snakke for meget og pakke sig igien så snart 
som mueligt - Hans øvrighed såsom hans præst, forvalter eller her
redsfoged måe han i det mindste engang betænke med en smule 
foræring, som 1 skieppe gryn, eeter, et par ænder eller høns, om ikke 
just af kærlighed eller have løn derfor, så ikke en anden gang at have 
ondt eller skade deraf. (Marken til forårs pløyingen2).

Hans tøyer hænger på sit sted, når creaturet blev slået løst, hans led 
indsættes i et huus eller hænges ipåen vægg under et tag, når året er 
forbi. Kort sagt, ethvert af hans redskaber skulde hænge, ligge eller 
ståe på sit visse sted, når det er brugt. Thi når det lå her og der 
omkring i hans gård, så blev det sønderslået eller rådnede, tilmed giør 
de udseende af hulter til pulter i hans gård. Ingen stand, pind eller 
andet måtte ligge, det skulde være på sit sted. Når creaturet i for
sommeren er udkommet på græs, så skulle giødningen - hvis myd- 
ningen er i gården opkastes og afskubbes ved siderne, og gårdsrum
met herefter holdes reent. Og endelig så meget som muligt holder fred 
og god omgang med sine naboer, sælger gode og sunde vahrer med 
oprigtig mål og vægt. Og i selskaber ikke fylder sig med drik til 
overdådighed, heller ikke brülle eller bande formeget.

Hans kone omgåer han vaerlig og venskabelig, og hvis hun er ved 
sine fem sind, da ikke at binde hinde fra noget af hu^væsenet, men 
lader hinde skialte og valgte dermed, som det var noget, der ikke 
vedkom ham. Intet sælger eller kiøber af betydelig værdie uden først

1. Hæftet mangler de første 6 sider, ligesom side 46-47 synes at være klippet ud. 
Originalmanuskriptet tilhører Lokalhistorisk Arkiv i Ejby kommune.

2. Øverst side 8 i hæftet står denne linie, men synes at være forkert, og er da også 
seeegre ud.
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at rådføre sig med sin kone. Kort, hvor han endes og vendes, da i alt 
kommer hæderlig og skikkelig af sted. Men hvor finder man alle disse 
dyder hos en mand. Thi ingen er fuldkommen. Hvad bonde konens 
ordentlighee3 angår, da kommer det først og fornemmelig an på, at 
hun holder et reent huus, vil sige, feye og strøe sand på sine stue 
gulver, skure borde, bænke og stole, at de kunne være reene, ethvert 
stykke af hindes huuslige ting, såsom potter, fade, tallerkener, baller 
og kar være på sit visse sted, når det ikke er i brug. Hindes egne, 
mandens og børnenes daglig klæder være simple, ligefrem og af hiem- 
megiort tøy, men være reenlig. De andre deres klæder til hellig dags og 
stads - når de ikke har dem på - hænger eller ligger på sit visse sted. 
Hun bliver for det meste hiemme for at passe sit huus og sine børn - 
hvis Herren har betroet hinde nogle - og efterser dem, når behov 
giøres med aeenllghed. Hendes folk giver hun deres kost, når tid er, og 
det reenlig, frisk og sund bondekost. Hun passer sine huuslige ting og 
lader sin mand passe sine. Hun holder ikke megen slider eller slader 
med kielllagerns, ey heller lader dem løbe med hindes huusgeråd for 
baggateller.

2) Om flittig hed, manden angående
Ligesom en vindmøller har nøye agt på vinden, så må og den flittige 
bonde have nøye agt på tiden. Om nu just ikke en mand holder jævnt 
hammel med tiennestefolk i arbejde - thi så har han ingen nytte af at 
have eller eje en gård - og ved bsndeslld at komme igie^em er heller 
ikke den rette måde, så kan han ikke have opsigt med alle ting i hans 
gård. Han må både arbeyde, kommandere og have opsigt. En god 
kommanderer er stundom ligeså god som en arbeyder. Dog holder man 
for, at den mand, som for det meste følger sine folk i arbeyde og selv 
tager ved med, at hans arbeyde gåer ordentligste og raskeste fra 
hænderne. Hvis ikke, så må han dog bestandig have opsigt med et
hvert arbeyee, når den eller den ting skal forhandles eller for. Han må 
have øye ipå enhver ting i hans gård. Det vil sige, han måe have opsigt 
og sine tanker henvendt til alt det, som hører ham til. Så som hans 
gårds bygning, når den skal repareres; hans avls og gårds redskaber, 
når den ellea den ting mangler, da at fåe noget i steden for, inden han 
lige skal bruge det; hans creatur fra det største til det mindste, hvor
dan det bliver passet og omgåes, at det kan være ham til hæv og nytte. 
Kort sagt, alt hvad han har, måe han have sine tanker til, når tid er.

3. Herudfra kan man slutte, at hele første afsnit har haft overskriften »Om oaeeat- 
lighed«, og har været stykke 1. Jvf. aseearor stk 2 »Om Flittighed«
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En bonde fra o. 1800 (fra et skillingtryk)

Den flittig og tænkende bonde passer nøye på tiden og på hans 
arbeyde, at det ikke skal forsømmes eller blive tilbage dermed for sine 
naboer, som han regner for en skam tillige skade. Om vinteren ståer 
han tidlig op om morgenen. Han gåer ud at se til sit creatur om det 
ståer godt og er ved live. Han røgter nu sine heste, han vækker sine 
tienneste folk til arbeyde. Om dagen er han i sit huggehus for at giøre 
adskillige redskaber til sin gårds eller avls brug. I pløyetiden om 
foråret måe han ligeledes være den første oppe om morgenen for at 
røgte sine heste, han passer dem således - eller har opsigt dermed - 
morgen, middag og aften, og driver dem ikke stærkere eller i længere 
bieder, som han indseer, hans heste kan tåle og gåe pløyetiden igien
nem uden at blive træte. Han pløyer selv sine jorder og såer sit korn, 
så ved han, hvordan det bliver giort. Om sommeren måe han ligeledes 
være den første oppe om morgenen, deels for at vække sine tienne- 
stefolk, deels for at gåe ud i marken for at see om hans creatur ståer 
tøyret eller det gåer løst i hans korn. I høstens tid måe han og have 
opsigt med sit korn, når det er tienlig til at høstes, når det er tienlig til 
at indages.
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Han måe og forøge sine kundskaber for at lære noget meere, især 
når han kommer i selskab med sine medbrødre bønderne, da at give 
agt på, hvad der tales, for at komme til kundskab om et eller andet. Og 
når han kommer fremmede steder hend, da at see efter og give agt på, 
hvordan den eller den ting er giort, om det kan være ham til fordeel at 
giøre det efter. Og for alt, måe hand lære at kiende en hests feyler eller 
dyder tillige dens værd. Det samme forståes og om hans kiør. Sælge 
det ringere af hans creatur og beholde det bedre, undtagen som ofte 
skeer hos bønderne, når de har et godt creatur, som de ovsrhånds4 kan 
fåe betalt, og det kan undvære uden at kiøbe igien, da at sælge det for 
skillinger skyld, men for alting ikke aeeat udsælge et godt slags bed
ster eller kiør af hans gård .. o.s.v.

Flittighed bondekonen angående
Først måe hun iagtage morgenstunden, vil sige ligesom manden være 
med den første oppe om morgenen, for at fåe sit huus aeeat og sin mad 
færdig til folkene. Den øvrige tid om dagen, når hun ikke har med 
maden at bestille, da at passe sine børn - har hun nogle - sine mad^r, 
sin melkalag, sine småe creatur, stoppe, sye, binde eller spinde. Hun 
mager det således - hvis svasr er dertil - at fåe så meget giort til 
værks, vil sige tøyer af vadmel, lærret og dynevår, at hun kan hend
legge noget til sine børns nytte i fremtiden, så hun kan have noget 
meere tilovers en som hun, manden eller børnene gåer med daglig eller 
til hellig dags eller ligger på, især er hoved gienstanden for dette 
hindes arbeyde, at hun kan fåe en seng til hver af sine børn. Det er, 3 
med aieeer fylte dyner, et eller to par lagner med tilhørende hoved
puder og omhæng, ligesom den kan redes op. Dette arbeyde lægger 
hun hånd på så snart som mueligt i tilfælde af, at hun ved døden skulle 
henrives fra sine børn, de da kunne have dette efter hinde. Hun kiærer 
sig ikke meget efter, om hindes børn, medens de ennu er småe, om de 
just ikke går med de smukkeste klæder på. Når de kun har dem 
således, at det kan nogenledes være bekiendt, thi hvem bryder dem så 
meget om børns klædedragt. Kan de kun fåe noget, når de bliver 
voxne folk og skal ved giftemål forsørges, det kommer (det) an på.

Kun flaasrea, kun den letsindige kone forøder sit uldent og linet i 
stadselig vadmel og hvsagaras tøyer, samt penge i udenlandske tøyer, 
at hun, manden og børnene kan være de smukkeste og skiønneste i 
alle selskaber og være med de første, der har nye modens klæder, og

4. okerhaed s ketdke r 81^^'!; er r nn od d ketaligg (okeomdke) -eftr r oke^haed s r r 
skrevet »godt«, men det er streget ud igen.
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har dermed kun ligesom dagens forbrue, glemmer eller tænker ikke på 
at headlægge noget til sine børn ifald hun skulle døe tidlig fra dem.

Når den flittige kone gåer hend i byen så medtager hun sin binde
hose for ikke gandske at være ledig, og kommer hiem igien så snart 
som mueligt. Reyser hun i besøgelse til familien eller til brylluper, så 
giemmer hun først nøglerne til de vigtigste giemmer og værelser. Hun 
bager og brygger så betids, at hun ikke skal låne af sine naboersker. 
Hun bøger og toer så ofte om sine vedkommende, at de ikke skal gåe 
med skidne klæder o.s.v.

3) Sparsomhed, manden angående
Sparsomhed beroer for en deel på den førhend omtalte ordentlighed, 
thi ved ordentlig omgang med alt det, som hører ham til, sparer han 
mangen skilling, imod når det bliver behandlet uordentlig, feks. når 
han hver vinter lader sin plov ligge ude på marken, så kommer han en 
nye plov langt snarere på bekostning, som når han tog dem hiem i 
huusly. Enhver ting ståer heller ikke så megen rnre for at blive slået i 
sønder, når det er på sit rette sted, som når det ligger her og der i 
hulter til pulter.

Så er det og en stoer sparsomhed, at en mand ikke reyser oftere til 
kiøbstaden eller andre lange reyser, som behov giøres, thi derved 
sætter han penge til. At ligge hiemme om natten er at ligge på sin 
pung. Uden at tale om, at han kiører sine heste og slieke sin vogn. 
Heller ikke måe han venne sig til at gåe for ofte til kroers, derved gåer 
og penge til, og er andledning (til) drukkenskab. Han tænker omtrent 
som Asessor Ravn siger i »Nød og hielpe Bog for Bondestanden«? 
»Bonde kiøb ikke alt det, som du synes at have behov, men kjøb, hvad 
du kan ikke være foruden«. Det vil sige, ikke kjøbe for mange unyttige 
ting, især udenlandske. En mig bekjendt bonde havde til ordsprog: 
»Den skilling, som spares, er lige så god, som den der fortienes, og den 
er bedre«. Dog mådelighee med alle ting. Thi spare, knappe, svelte og 
slide sig rig, det er en elendig grundsætning. Det gåer med eea, som 
ordsproget lyder: »Ond nende, giør aldrig glad hierte«. OmensWnt

5. Bogens titel er: Nød - og Hielpe Bog for Bondestanden ellea Beskrivelse over 
Landsbyen Egerup i dens Lykke og Ulykke«. Oversat af det tydske Sprog ved 
Provst Laurids Hasse. Efter Befaling af Commissionen for Almueskolerne på Lan
det. Omarbejdet og udgivet af Carl Gottolb Rafn, Assessor i General Laad-Oeksao- 
mie - og Commerce-Collegium. Kjøbeahava 1800. Citatet står s. 303. Bogen er 
rationalistisk, men man kan ikke sige, at den dækker Eskel Sørensens syns
punkter. Bogen har en del om kløveravl (s.293-302), men Eskel Sørensens be
skrivelse om samme emne er ikke taget fra deaae bog. Om Eskel Sørensens 
afhængighed af andre kilder, se iadlsdnlagen.
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sludrer en heel deel vås. Men om han på længere reyser binder sine 
heste uden for en kro, medens han gåer ind at fåe sig en dram og 
snakker et qvarters tid og har øje med sine heste ude for og kiører så 
igien, det reynes for, at hans heste skulle tage veyret, og selver kunne 
han have en dram behov på en langeværs reyse. Tilmed så varer han 
sig og for at giøre for mange besøgeiser udenfor hans familie kreds, thi 
ved at lade sig traktere i en anden mands huus, pådrager han sig den 
billighed og skyldighed, at han igien skal traktere ham, og fleere 
sådanne visitter og contra visitter, det er slaberads og til ødelæggelse. 
Sant nok, det er behageligt at blive begegnet godt i en anden mands 
huus, men det sker nok ikke meere som engang6, uden man giør dem 
omtrent det samme igien. Man giør jo godt, for at vil giøres godt igien. 
Ingen kan vente, at folk skal giøre noget af dem, uden de og giører 
noget af dem igien. Men når man kun har en skilling i sine lommer, 
der kan klarere for hvert livets ophold, hvor man kommer hend, så er 
sparsomhed og mådelighed er en herlig ting, så måe han dog ikke i 
selskaber være en fitte for een eller fleere skillingers skyld.

Så hører det og til sparsomhed, når en mand rider eller kiører, han 
da ikke jager sine heste over evne, når det på en tid ikke giøres behov, 
thi hestekiød er dyrt. »En forslæbt hest kan komme sig, men en 
forrenget aldrig meere«, siger bønderne. Heller ikke lader han dem 
ståe uden for kroehuusene halve dage at hænge og fryse, som man 
kalder »at drikke stave-øll«, medens han sider inde i kroen, drikker og 
det betalt. Og mon ikke maden kunne smage lige så godt hiemme i 
vort eget huus som i en fremmedes. Dog, for lidt og for meget for
dærver alle ting. En kone kan ligge et hynde under sin mand i et 
fremmet land o.s.v.7

Sparsommelighed, bondekonen angående
Da kommer det fornemmelig an på, at hun holder således huus med sit 
huusforråd, især med sin indslagtning, at hun kan have noget hele 
året igiennem. At det gamle kan nåe det nye. Og ikke som ødelægger
sken, der braser op, medens hun har noget, og siden låener eller kiøber 
til hun igien fåer nye indslagtning. Heller ikke som denne, der hemme
lig sælger een eller flere skiepper korn, flere pund flæsk og smør, 
uldent eller linet for at komme til penge for stads og lækkerier, og 
derved bestjæler og ødelægger sin mand i bund og grund. Nej, den

6. »engang« må betyde »een gang«.
7. Der må hentydes til et ordsprog. Et ligelydende udtryk er optegnet på Falster iflg. 

Institut for dansk Dialektforskning.
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retskafne kone, hvis mand omgåes hinde sømmelig og skikkelig, sæl
ger intet sådant uden hindes mands forlov og vidende. Det forståer sig 
selv, at hun i sin klædedragt og huusholdning skal have det ligesom 
andre folk, men for resten varer hun sig for ikke at kiøbe for mange 
udenlandske ting af kram og specerier, som gåer altid løs på penge. 
Heller ikke lader hun meere binde eller spinde, som hvad hun netop 
ikke selv kan nåe, thi det gåer og på bekostning.

Ikke det aleene som ovenmelt, at hun sparer og skåner sin mand for 
udgifter, men hun seer og til ved sin vindskibelighed, at formeere hans 
kasse, såsom ved hindes smør sankning, ved at fede gode valle-svin og 
ved ikke at tage meere til indslagtning, som behov giøres, så hindes 
mand kan sælge et creatur meere.

(Bonden og bondekonens håndteringer hele året igennem).
Nu følger fremdeles bondens og bondekonens handteringer og sysler 
hele året igiennem fra måned til måned.

Januarj måned er mandens arbeyde at passe sine heste og de andre 
creatur i hans gård, ellee og har opsigt dermed, som er nok hverdags 
arbeyde ane vinter månederne igiennem, medens hans creatur ståer 
på foder. Stundom arbeyder han og i sit huggehuus, et arbeyee - hvis 
han har lyst og nemme til at hugge og snitte - der af nødvendighed 
driver ham af og til hele året igiennem uden just månedlig at be
stemme dette arbeyde. Kiører og reyser, når behov giøres. Hans karle 
ståer i loen at tærske. Stundom skal han også ud at øse saee, når 
påkræves. Om aftenen spinder (han) hamp eller blår til tøyer.

Konens arbeyde i denne måned, medens hellig dagene varer, er at 
sye, thi af overtro måe man da hverken binde, spinde eller vinde - 
efter høytiden hendes fornemmeste arbeyde med at spinde foruden 
det sædvanlig og daglig arbeyde, nemlig holde reent huus, madlavning 
og creatuaets røgt, som nævnes her engang for nllk uden at opregne 
det månedlig.

Februarj. Først i denne måned ved kyndelmisse skal han have sit 
korn optærsket. Han begynder nu med at skove, hvis veyen og veyret 
er dertil så og at spinde til tøyer.

Konens arbeyde i denne måned er som i forrige maaaed med at 
spinde og er det for det meeste en regi, at uldspind til vadmel skal være 
tilende ved kyndelmisse. Og nu begyndes med at spinde til hørgarn, 
konen spinder nu hør og pigerne blår.

Marti måned,. Hvis jorden nu er optøyet, så begynder nu manden 
med at pløye, først med at fælle. Hans karle stiver nu træer og skover, 
hvis de ikke har det i forrige måned, så og stavrer gi^der. Konens og
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hindes pigers arbeyde i denne måned er enu med at spinde, bøge garn 
og vinde garn, giøre malt, hænge flæsk og kjødmad i røg, brygge 
giemme øll og behøver nu kiøerne i lidt meere røgt, nu de begynder at 
kalve - som i forrige måned, (i margin er tilføjet: når jorden er beqvem, 
da såes og erter midt eller sidst i denne måned, som holtes for best.)

April måned.. Først i denne måned begynder nu manden med at såe 
erter og sidst i måneden med at såe havre, så og tromler erter og havre 
jorden. Hans karle henter nu giersel, hvis de ikke i forrige måned har 
fået den hentet, stavrer gierder og grøfter efter omstændighed ligesom 
behov giøres.

Konens og hindes pigers arbeyde er at spinde, vinde, flid til vævs, 
legge lærred og hænge garn på bleg - fra forrige år - så og slagte 
kalve, fælle kål jorder, såe urte frøe o.s.v.

Maymånen. Først i denne måned såes byg, gierdes og grøftes, hvad 
som ey kunne nåes i den forrige måned. Byg-jorden tromles. Sidst i 
måneden såes boghvede, creaturet udsættes på græs. Konens arbeyde 
er nu med at sætte kål og, foruden det sædvanlig huusarbeyde, spinde 
og blege.

Junj. Først i denne måned såes og boghvede og tromles den. Ryder 
engene. Sidst i måneden begyndes og med at skære tørv, kline og 
kalke. Konens og pigernes arbeyde er nu meest med malkningen, 
markarbeydet og med at blege.

Julj måned. Stakke tørv, slåe græs, age høe og tørv hiem, ryde 
vandgangene. Konens arbeyde er enu omtrent det samme som i forri 
måned.

Augusti måned. Nu høstes og ages korn. Konens arbeyde er omtrent 
som i den forrige måned.

September måned. Nu pløyes, udages giødningen, plukkes humle, 
stødes æbler, begyndes med tærskningen. Konens arbeyde er nu med 
at bryde og skage hør og ved lidt aftensæd at sye.

I October måned såes rug, pløyes og graves vandrender af rugen og 
vinterfælle, og nu begyndes for alvor med tærskningen. Nu indtages 
føllene og et par af de beste bedster. Konens arbeyde er nu med at 
giøre ost, skage og hegle og ved aftensæd at sye.

November måned. Enu vinterfælles. Sidst i måneden indtages nu 
creaturet, og nu begyndes aftensædet med at spinde, ligesom og den 
flittige bonde begynder med at spinde hamp til tøyr om aftenen.

December måned. Er mandens arbeyde med at passe sine heste, 
karlene tærsker, fruentimmerne spinder o.s.v.
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Anmærkning
I martz og april måneder podede og plantedes træer og stundom 
plantedes i november måned, især levende hegn. I may, junj eller julj 
måneder efter omstændighederne da at tække og bøde på tagene samt 
at rydne huuse, så og fylde veye o.s.v. Enu tilføjes, at først i junj og 
først i October måneder klippedes får, sidst i marts seer man til bierne 
og sidst i september måned optager man dem, som skal optages. I april 
måned stænges humle o.s.v.

Fulstændigere
oplysning om enhver af disse opregnede månelig arbeyder såmeget ieg 
derom veed både af theorien - videnskab uden øvelse - og praxis - 
øvede videnskab-.

Pløye og såe
Skønt man hørte tale om, at bønderne neder ved Svendborg kanten, 
især på Trolleborg gods, hvor der er meere lettere jord, brugte de 
såkalte engelske plove med 2 håndvige, men ingen hiul, så brugte man 
ennu her på egnen de sædvanlig stærkere plove med 2 hiul og et 
handvig, en plovkiep med øvrig tilbehør, og den som pløyer gåer på 
landet oven for furren.

Omendskiønt som her i bogen melt, at pløyevidenskaben er af de 
lærdere anseet som intet videnskab, så er der dog noget at forstå ved 
at sætte en plov igang, således at den som pløyer ikke skal holde på 
den med magt ved bestandig at skyde den fra eller holde den til landet, 
men at når den trækkes ved blot at styre med handviget og plovkie- 
pen, da forresten ligesom kan gåe af sig selv. Plov jernene således 
sade, at den pløyer hele og passelig furrer, at strit navlen og mulfiellen 
ståer således til at stryge furren, at den hverken kommer at ligge på

En hjulplov.
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fladen - nadkast - eller ståer ret op, men på skråes, så den eae fur 
kommer til at hvile på den naden. Dette er hovedvidensraben i at 
pløye. Omendskiønt pløyningen er bondens hovednæringsvey, og 
hvert år øver sig deri, så seer man dog imellemstunder de bønder, som 
aldrig lærer at pløye til gavns, enten ved at brække furerne, flndrnsts, 
eller pløye for tyndt.

Så meget ieg af theorien ved om at pløye, så kommer det fornemmlig 
an på, at lang jernet ståer meere til landet en skiæret, og at skiæret 
ståer nærmere jorden en lang-jernet, at strit navlen og mulfiellen 
ståer som førhen melt til at stryge furren. At pløye dybt ilænkes 
ploven og driver den øverste kiile i handviget, at pløye overlig und- 
lænkes ploven og drives den underste kile i handviget, at pløye store 
furrer, sættes lang-jernet meere til landet.

Hvad p^ningen ellers er angående, da holder man i almindelighed 
for, at den beste pløyning er at pløye dybt, hele furrer, eea kommer at 
ligge skråes på hverandre, thi at pløye overlig, bulke, ellee flakaste 
giver intet korn.

Så kommer det og meget an på, hvorledes en mand holder sine 
jorder i hæv, nemlig at han ikke pløyer sin jord for mange år i rad, eller 
afkræfter den ved flere halms havre, eller ikke giver den sin tilbørlig 
hvile ved at bryde den for tidlig; thi at begåe disse feyler i en række af 
flere år, kan en mand pløye sig til fattigdom, ja, endog fra sin gård. 
Men dette måe fornemmelig enhver bonde studere på at rieade sine 
jorders natur, hvor mange år den kan tåle at drives, og hvor mange år 
den skal ligge i hvile. Man har sagt for et gammelt ordsprog, at jord 
skal leyes/hvile til der groer mos på den. Ved Assens kanten drives 
jorden i 4 år og ley es i 4. Her på egnen især i min fødeby e ley edes 
jorden i 6 år og pløyes i 6 år, altså er en mands jord indeelt i 12 års 
bråd, så de 6 er i læg og de 6 i drift. Hvad korn der såes i disse 6 år er 
forhend omtalt i bogen nr. 3 om Fælleskabet8.

Omtrent 1770 var det en almindelig skik at giøde oven på jorden og 
pløye giødningen ned til rug, men på tiden har man nu den skik, først 
at pløye jorden og da giøde ovenpå den pløyede jord til rug. Der var 
længe tvende meninger om denne giødningsmåde, thi nogle påstod, at 
legge giødningen oven på den pløyede jord, så hendtøaredes giød- 
alngen for vind og soel og blev ikke jorden så meget til nytte, så ( = 
som) når man pløyede giødningen ned. Alligevel så blev det dog almin
delig at giøde oven på den pløyede jord til rug. Ligeledes var der 
tvetydige meninger, om det var best at fælle i foråret eller i efteråret,

8. DetCnhæftnar . - erkesvæasngkettabr, ieed miedsCnrkeedt.
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thi efterårs var rigtig nok meere skiør en forårste^ men og meere 
kold og våd en forårsfeil, men denne var derimod meere tør og varm 
en hin. Nogle påstode, at efterårs fælle på høy og tør jord var meere til 
skade en fordeel. Nogle brugte desårsag kun at fælle den jord, som var 
sie og våd i foråret. Efterårsfælle havde især den nytte, at man i 
foråret kunne skåne sine heste, - hvis de ikke ved eftsrårsfæil havde 
fået så meget af regn og kuld, at de ennu havde meen deraf - tillige 
kunne den mand som havde fællet meget i efteråret bedre nåe sit 
forårs arbeyde. Nok derom. Nogle efterårs fæller alt, hvad de kunne 
nåe, andre derimod lod alt ligge til foråret, men blev da og desmeere 
strengt for deres heste9.

I Almanakken for året™, havde man en afhandling om at brakke, 
dens nytte og fordeel - det er den jord, som man agter at såe rug eelee 
hvede i til efteråret; skulle pløyes om sommeren i juni e^ee juli måned, 
giødes til første rugsæd, pløyes op igien og såes - Forpagterne og nogle 
af præsterne brugte at brakke og anprisede dens nytte, men estee 
kunde bønderne ingenlunde fåe i deres hoved, at det var dem til 
fordeel at brakke. Og det på grund af: jo meere korn en mand såer i 
foråret, jo mere høster han; jo meere græsning han har, jo meer og 
bedre han fødder sit creatur. Thi således at pløye et heelt bråd om 
sommeren i den beste græstid, det syntes ham at være spilde sin 
græsning og fornærme sit creatur, og korn avlede han intet den som
mer efter denne p^yning.

Det passerede ganske vist sidst i det 18. århundrede, at en præst og 
en bonde her på egnen havde hver et skift jord liggendes tæt ved 
hverandre og af lige godhed, eee et forår var falden til at såes med 
boghvede og til efteråret med rug. Præsten fandt for godt, at i steden 
for at såe boghvede, brakkede han det omtalte skift, men bonden såede 
boghvede i det sted. Denne nu avlede megen boghvede, så avlede hin 
tidsler og andet udbude. Nu tænkte præsten nok, at hvad han tabte i 
boghveden, det skulle han nok vinde i rugsædea. De såer nu begge toe 
rug. Bonden i sin bogjord og præsten i sin brak-jord, og nu avlede 
bonden langt bedre rug en præsten, der nu måtte tilståe, at hvis han 
havde sået boghvede i steden for at brakke, så havde det været ham til 
fordeel.

9. - 1^^- rntiffjredp- hafCetns. 77 : NB . Nufældenenhke r iafleråsensSS meketsom 
de kan nåe. Og på s. 38: Man fællede til boghvede og bygg. Det må altså være en 
tilføjelse, der er gjort nogle år efter 1816, da heftet er skrevet.

10. I almanakken for 1816 er der en artikel - det var Det kgl. Landh^^^ings- 
selskab, der bragte disse artikler - af Joh. Ch. Drewsen med titlen: Om brak
markens benyttelse med vikker.
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Ikke det allene som før melt, at bonden syntes, at hans jord var spilt 
ved at brakke, men tiden tillod ham det ikke heller. En præst har kun 
sit eget arbeyde at drages med, herregårds forpagterne har hovnings- 
bønderne til at giøre deres meste arbeyde, men bonden har konge 
ægter11, hoveriet og overalt sit eget arbeyde, der bestandig tager fat i 
hverandre, som tovende hiul i en mølle, vil sige, man bliver neppe 
færdig med et arbeyde, førend et andet ståer for. Det ene skal passes 
og det andet måe ikke forsømmes, er et almindelig bonde ordsprog. 
Dette er nu såvidt fortalt om pløyningsmåden.

Det var ellers en almindelig skik at såe rug efter boghvede, og når 
denne var groet godt, så holte man det for et godt tegn til, at der og 
blev god rug. Der var dem som ansåe det for meere fordeel at såe bygg 
i den tilfalden bogjord, dog først at giøde den. Det forståer sig selv, at 
når det indtraf, at boghveden slog feyl, så var det langt meere fordeel 
ved at såe bygg, men der blev da heller ikke så god rug i denne som i 
bog jorden. Ligesom man ved Middelfart siden giorde sig mest af 
bygsæden, så giorde man sig ved Assens siden mest af rugsæden. Jo 
før de kunne fåe denne lagt i jorden, jo bedre, stundom 8 eller 14 dage 
for Michels-dag. For nu ikke at skade den opkomne rug, så holte de 
bestandig hele vinteren igiennem deres får tøyret, at sige når det var 
tøeveyr, noget som man enu ikke brød sig om ved Middelfart siden. 
Man lod dem hele vinteren gåe i flokketal på rugen. Af den årsag 
såede de rug enten midt eller sidst i October måned, menendes når 
rugen kunne komme op inden vinteren, så var det nok, den blev kun 
afædt af fårene, medens rugen ved Assens siden stod grøn og stundom 
så lang, at den kunne skiule en lærke.

Efter den kundskab, ieg har om agerdyrkningen, så synes mig den 
måde at såe tidlig rug og holde den i fred, er den rette. Men hvor 
byrdefutt* er det da og ikke at holde fårene tyret hele vinteren igien
nem, medens de andre lod dem gåe løse til midt eller sidst i martz 
måned. I det hele taget, så avledes og reenere, tidligere og bedre rug 
ved Assens siden en Middelfart siden, deels kom det nok an på den 
førhend omtalte vinterfred på rugen, at den da naturligvis var meere 
fremmet i foråret, imod når den var afædt, deels af den meere lettere 
og varmere jord, og endelig, at der årlig kom mange tønder provstie 
sæderug til Assens, hvorved man havde nemmere ved at komme til 
sæderug, enten directe fra provstien eller af andet »andet års« avl på 
egnen hos forpagterne, præsterne eller af deres naboer bønderne.

11. Ægter var bondens forpligtelse til at køre for kongehus, militær og undertiden 
kirken.
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Hvede var der ingen bonde, der såede af betydenE^, thi man holte 
for, at den ligesom havren afkræftede jorden. Dog var dem imellem 
som såede 1 eller 2 skiepper til eget huusbehov.

Byggsæden
Den var som før melt hovedsæden ved Middelfart siden . Omtrent til 
1770 til hend mod 1780 såede man her på egnen den tidlig 6 rader 
småe bygg. Siden opkom den såkalte sildig bygg også med 6 rader. 
Denne groede langt stærker en hin, men meere sildig til at blive moen. 
Og foret meere strit og ikke så godt at fore med. Men formedelst den 
var så sildig og så strii foring, så var der mange, der aflagte dette slags 
bygg. Men nærmere hend mod enden af århundredet begynte man 
med - især ved Assens siden - at såe den såkalte radebygg med 2 
rader korn. Dette slags bygg holte man for meere givtet til skieppen, 
bedre til gryn og kunne man overalt fåe den bedre betalt end de før 
hend omtalte tvende slags bygg. Kun alleene til malt var radsbyggsn 
ikke god; til dette var især den tidlig småe bygg best af alle slags. Man 
såe og et andet slags bygg kaldet himmel bygg, der let lod sin skal 
afbanke og var da ligesom hvede, men ieg såe ingen bønder, der såede 
af dette slags bygg.

I almindelighed var det skik at såe sin halve bygg jord med rade 
bygg og den anden halve med småe, tidlig eller sildig bygg. Men nu 
egentlig at tale om bygg sæden, så begynte man at såe bygg først i may 
månen. Dog en mig bekiendt og stor bye på egnen havde i lang tid til 
regel at såe bygg ved lære af skarnvrippea, thi dersom dens luus under 
bugen var nærmere hovedet, så begynte man tidlig med bygg sæden, 
men dersom luusene var nærmere bag til, så skulle byggsæden være 
meere sildigt (tilføjet i margin: meere rimelig havde nogle til regel at 
såe bygg, når bøgen var grøn, og boghvede, når de såe rug vip).

Samme bye havde og den skik at harve bygg jorden så fiint som et 
urtebed. Dog således at harve fiint var ikke antagelig hos mengden af 
bønderne, thi de troede, at harve jorden formeget, så gav den meere 
Ager^nr og andet udkrud, en når den blev harvet til måde. »Pløye slet 
og harve godt, giver udkrud og lidt korn, men pløye godt og harve slet 
giver korn« er et almindelig bonde ordsprog. Man såede ellers......
(side 47 og 48 i heftet er skåret væk)

12. Forklaringen lyder som en vittighed, men det fremgår ikke umiddelbart af teksten.
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Om Ertesæden
.... at såe erter eller, var det ikke for byggsæden skyld, så var det 
aldrig værdt at såe erter. Thi ingen kornsæd giorde jorden så skiør og 
beqvem som netop ertesæden. På nærværende tid såede man meest af 
de almindelig hvide erter, dog har man og seet et andet slags hvide 
erter, som holdes for at have længere og flere belle og meere frugt- 
bringendes end hine, men der var ikke mange som enu var disse erter 
bekiendt. I de byer tæt ved Middelfart såede man fleere gråe erter en 
nogen anden steds på egnen, og det af den årsag, at disse ennu skulle 
være bedre til at skiøre og beqvemme jorden en de hvide. Man såede 
erter sidst i martz og først i april. Man sagde og for et ordsprog, at de 
skulle såes så tykt, at man kunde spore en kat, som gik derover, og om 
jorden var så våd, at erterne kunne plumpe, når man såede dem, det 
var ingen skade. Om det nu kunde forholde sig, er mig ubevist, thi 
nogle andre vil påståe, at det er best, når sæden bliver lagt i tør jord, og 
det strax, når den er pløyet.

Nogle brugte, når deres erter blev for meget blandet med gråeerter 
eller vikker, da om vinteren at udløse een eller flere skiepper for igien 
at bekomme meere erter. Man afmeyede erterne sidst i august eller 
først i september. Gode koge erter var omtrent i samme pris med æde 
rugen. De andre, ikke koge erter, havde man til enten at fore bedster 
med eller til at fede sviin med. Til samme øyemed brugte man og de 
gråe erter, og hvis man såede vikker, så var disse eene og allene til at 
fore bester med.

Om havresæden
Sidst i det 18. århundrede var der adskillige, der havde foruden den 
almindelig havre at såe også den store lollanske rade havre. Denne 
groede rigtig nok langt stærkere en den anden, men da foret var så 
strit, så aflagde man den. Havre var den sidste halm, man såede i 
driften. Nogle brugte at såe den havre tykt, som de ville have at 
skiære til bedsterne, fordi denne var blødere at skiære. Nogle brugte, 
men kun få, at såe tvende halm havre i rad - såe een og samme jord 
med havre i 2 år — men hvad skade dette var, fik vel eyeren selv at 
fornemme, da havre just er den sæd, der mest afkræfter jorden.

Når havre jorden var bestemt til at ligge i læg næste år, så såede 
man kløver i den, når havren var sået og overslævet, noget med meest 
frø og noget med avne. Det var jo best at såe den med mest frøe, men 
deels skulle man gåe til råds med sin pung - når man ikke avlede selv
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så meget - og deels kunne man ikke udslænge avnerne, der stundom 
gav gode kløver eftsa sig. Dem der havde nok at smøre på, såede 1 
pund reeat frøe i hver skieppe land, men dem som kun havde noget 
mindre, såede V2 pund i hver skieppe land, og blev stundom godt 
kløver. Noget meeae om kløver avlen skal afhandles videre på et andet 
sted.

Foruden den omtalte bygg, erter og havre sæd, såede man og blæn
ding eller blændkorn. Det første slags bygg og havre sammen, og det 
sidste havre og ereea sammen. Til blænding såede man gierne noget 
meere bygg en havre, og til blændkorn noget meere eater en havre, 
såsom 3 mod 1 eller 4 mod 1 ligesom enhver for godt befandt. Begge 
disse slags afgrøede bestemte man til enten at fede sviin med eller fore 
bester med. Blænding brugte man især strax at tærske det, såsnart 
som det var inavlet, lod det grutte til fede-sviin, men blænekornee at 
skiære til besterne.

Om boghvsdssædsn
Man havde i almindelighed tvende slags boghvede. Den store kantede 
og den meere trinde. Hin holte man for var bedre til at groe og bedre til 
skieppen, men den sidste gav fleere gryn. Den første såedes meest på 
bierg-egnene, men den sidste meest på de faste egne.

Boghveden såede man i op(p)løyet fælle jord aflæg^. Nogle havde til 
regel at såe boghvede, når stentornen var i blomster.

Boghveden var og et slags korn, der skulle såes meget tyndt, om
trent 1 skieppe boghvede i 3 snepper sæd^and. Når den ville groe 
godt, så kunne der blive nok. Den kom meest an på en våd sommer, 
især i junj og julj måned. Det var ellers et meget vanskeligt slags korn 
at sps, thi det kunne få skade ved en nattes frost eller ved stærk storm. 
Men formedelst bog grynenes raritet, og bog jorden giorder jorden så 
bequem til rugsæden, så var det, at enhver jordbruger såede boghvede.

Man så et andet slags boghvede, kaldet den amerikanske, men 
denne har ikke været meget længe her i landet, thi ieg hørte først tale 
om den i forsommeren 1816. Denne boghvede i hast at see havde 
megen lighed med Csnchenille14. Det var ingen bønder her på egaea, 
der ennu såede af den, kun en forpag(ter) havde begyndt dermed.

13. »Oppløjet fælle jord aflæg«, må betyde, at det såes i jord, der har ligget i græs nogen 
tid, derefter er fællet, altså pløjet med tynde furer, og så endelig pløjet og sået med 
boghvede.

14. Efter ordet coacheaille er der et overstreget ord, hvor der sikkert har stået ’farven’. 
Jvf. srdrsrklarlagea, Cochenille = rødt farvestof.
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Om hør- og hampesæden
Hør såede man i den tilfaldende boghvede jord. Man såede hør til 
tvende forskiellige tider. Nogle såede den i en fur nogen tid efter, at 
jorden var fællet, og det førend Valborig dag15, andre såede den når de 
såede boghvede. Det var ennu ikke afgiort til hvilken af disse tider, det 
var best at såe. Dog holte man for, at den som var sået tidlig havde 
beder og stærkere tave^, men den sildig skulle groe bedre. Det hele 
kom nok meest an på veyret om sommeren, thi et år er den tidlig sæd 
den beste et andet år den sildig, så man kan sande med bonde ord
sproget: »Sædemanden bliver aldrig klog«.

Hvad hampesæden var angående, da var der ingen, der såede mee
re, som de omtrent havde behov til tøyer. Det høyeste man såede af 
dette slags var fra 1 til 2 skiepper og det enten i en hauge eller tæt ved 
gården.

Hampen udkræver god jord og giødning. Man giødede den med 
fåre-giødning og det næsten hvert år.

Efterhånden som nu jorden var tilsået, så blev den tromlet - und
tagen rug, hør og hampeland - Denne tromling var blot for at jorden 
var desbedre at gåe på i høstens tid og lettere at rive.

Når kornet nu var tilsået ogjorden tromlet, så skulle der og rydes 
enge. Det var den pløye-jord, der stødede på engen. Nu de ved pløy- 
ningen udslæbte steene og jord skulle føres tilbage med en skovl for 
ikke at være i veyen, når de skulle slåe eng.

Ennu hører til sædemandens kundkab, at han ikke såer et slags 
korn for mange år i rad. Thi man kan såe et slags korn så mange år på 
en grund, til det reent uarter og tilsidst næppe kan afgive sæden. Det 
er derfor godt, at sædemanden imellemstunder forandrer sit korn, det 
er, kiøber sig sædekorn fra fremmede egne og såer.

Omenskiønt den opkomne sæd kunne vise sig skiøn eller ringe i 
begyndelsen, så kunde man dog ikke sige deraf, forinden man var 
kommet forbi midsommer. Man havde desårsag et ordsprog: »En 
mand kan gåe ud midsommers dag at see sit korn og hverken gåe glad 
eller sorrigful hiem«, thi det korn, der midsommers dag så godt ud, 
kunne blive slet nok, og det, som såe slet ud, kunne blive godt. Det 
kom allene an på veyrliget.

15. 1. maj.
16. I margin tilføjes: »Den tidlig såede hør har den beste tave«. Det underlige er, at det 

har han allerede skrevet i teksten. Det kunne tyde på, at disse margintilføjelser kan 
være sket ved en senere gennemgang af manuskriptet.
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Når den opkomne vårsæd, bygg og havre var blandet med mange 
tidsler, så skar man dem af. Man havde til den ende tvende kieppe, 
omtrent 6 qvarter lange, den ene med et lidet kløft i den ene ende. I 
den anden kiep et splide hul igiennem den ene enden, hvor man 
indstak bladet af en legge kniv, bøyede skaftet om til kieppen og bant 
det fast med en bånd. Man holde nu tidslen med klov kieppen af den 
venstre hånd og skar den af med kniv kieppen af den høyre hånd. 
Dette arbeyde kunne gåe ret hurtig for sig, så en mand med alle sine 
folk kunne snart afskiære tidslerne i en stor plet korn, men først og 
fornemmelig i havren, formedelst desbedre at skiære til besterne, 
derefter i byggen, hvis man havde tid dertil. Dette arbeyde forrettedes 
i midten af julj måned. Ved samme tid var det og, man galerede 
hampen.

Først i samme måned eller sidst i junj måned var det og, man lukte 
udkrudet af hørren ved at side på små stole eller skamler. Dette 
arbeyde forrettedes mest af fruentimmere, stundom leyede man og 
nogle huuskoner dertil. Et meget nyttigt arbeyde, når man kunne over 
komme og nåe det.

Hvad høsten er angående, da er det unødvendig at fortælle noget 
derom, da det er en handtering og videnskab, som omtrent nok bliver 
een og den samme, sålænge der er folk til at dyrke jorden. Dog så 
meget derom, at når en mand havde et stk. rug, som han betænkte til 
sæderug, så gik han hen med sine folk et par dage førend det skulle 
høstes for at rense det så meget som mueligt for klint og heyrer. Det 
første samlede man sammen og førte hiem, men heyren rippede man 
af og lod den falde på jorden. Man havde til regel at høste rug, når 
klinten var språt i enden. Til at høste rug fik man sig gierne så mange 
karle til at høste og qvindfolk til optager, at man kunne få ende derpå 
på een og den samme dag. Og var det regnet en skam for den karl, der 
ikke kunne gåe sin skår med de andre, ligeså og den pige eller kone, 
der ikke kunne ret følge sit jern, blive for langt tilbage med at binde, 
og derved forholde alle de andre, der var bag efter hinde. På de egne, 
hvor man avlede så megen rug, at denne avl ligesom var grundstan
den for dets hele avl, der var rughøsten ligesom en halv høytids dag. 
En mand fik sig så mange folk samlet, at de kunne fåe ende derpå til 
midaftens tid, og havde sig en musicanter, der hele dagen gik ude ved 
høstfolkene, spillede på fiol eller blæsede for dem i klarinet. Når 
arbeydet var tilende, da hiemme i huuset blev beværtet med trende 
rætter mad som til et bryllup, og derefter musich, dans, øll og brænde
vin sålænge dem lystede.

Rug, bygg og havre bant man i høsten strax i neg, men blænding,

9 Skik og sæd hos bønderne 129



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

blændkorn, sreer, vikker og boghvede lagde man på skår for desbedre 
at blive gennem vey^t.

Om kløvsaavlsa
Omtrent 1780 havde min fader og en anden mand af lauget fået sig 
hver 4 pund kløver frøe henne fra Sønderbye til at såe, og det var den 
første gang, man her på egnen såe kløver. Fåe år derefter havde man 
kløver overalt på egnen. Om kløveaavllngea var der tvende meninger, 
nemlig om dens nytte og unytte. Først var kløveren i sig selv god 
formedelst den overflødig græsning til creatur, så og til høe, som man 
holt bedre til foring en det almindelig græshøe. Men på den anden side 
så var der adskillige som ville påståe, at kløveren barede jorden i 
henseende til korn avl, og vil jeg her fortælle nogle exempler derpå.

Da kløver avlen, som sagt, blev almindelig hos alle jordbrugere, så 
blev det og i min fødebye undtagen hos en eneste mand. Denne påstod, 
at kløveren tog saften afjorden. Desårsag ville han aldrig såe kløver i 
det. Stod hans andre naboer, formedelst kløver sæden (og) havde 
overflødig græsning om sommeren til deres creatur, så var hans græs
jord derimod ligesom på en fæle. Man havde ikke nødig at spørge efter, 
hvis deaae græsning var, når man så den. Og det forståer sig selv, at 
han flere gange blev til latter og spot for sine naboer over sin egen troe 
om kløveret. Men når nu det eller det skift blev sået med korn, hvor 
hans naboer havde så meget kløver og han den før omtalte ringe 
græsning, så var hans korn ager igien den beste. Man havde da heller 
ikke nødig at spørge efter, hvis den ager korn var.

Jeg har og engang seet, at en mand havde 4 ager jord jævnsides ved 
hverandre, de 2 blev besået med kløver, men de 2 intet. På deres 
græsning var der nu og da stoer ulighed. Men da de skulle besåes med 
korn, så var der og igien ligeså kieadelig ulighed. Det på kløver agrene 
var ikke så godt som de andre, men mest kieadelig blev det den gang, 
de skulle besåes med bygg, thi da var der så mange græsrødder i 
kløver ageeae, at mange afharvede mange læs, og (de) andre som der 
var mtet afharvet. På byggen blev der da og forskie!?7

Glelbieag d. 28. October 1816 
Eskel Sørrensen

17. Emnet fortsættes ) næste hetter, nr 19. som v) dog kun har ) afskrift.
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Skrift nr. 19
Skik og sæder hos bønderne sidst i det 18. og først i det 
19. årh.1 (Fortsættelse om det sande bondevæsen).

Om kløveravlen, (fortsat)
Jeg har og set det bedste skift jord til en gård at være besået med 
kløver, der groede ypperlig og så meget, at man slog mange læs grøn 
staldfoder derpå, og endda var nok til kreaturet, men da det kom i drift 
til kornsæd, så var der og i alle årene meget dårlig korn derpå. Nogle 
ville og påstå, at siden kløveren blev dyrket her til lands, da er det, at 
ærterne slår så meget fejl.

Men uagtet disse exempler og formodninger om kløveravlens skade
lighed for kornavlen, så såede man dog alligevel kløver, og det rask 
væk, for dens store nytte og fordel til græsning. Thi ved kløvergræs
ning kunne man føde bedre og mere kreatur end forhen, mere trivelig 
heste, bedre slagtekvæg, og mere mælkning, følgelig og mere smør og 
affald til vallesvin. Foruden dette, at en mand stundom kunne avle fra 
10 til 20 læs kløverhø, der var ypperlig foring. Det kunne udfylde 
rummet i det manglende græshø. Følgelig og mere gjødning, der 
kunne oprette tabet ved den ved kløveravlen svækkede kornjord.

Man angav ellers tvende slags kløver, den tidlig og sildig, hvoraf den 
sildig skulle være den bedste til frøavl. Ingen steder i landet blev 
kløveren mere dyrket, som på egnen ved Assenskanten, især de byer 
derhenne imod Helnæs. Ingen tærskning var mere træg og vedhol
dende, som at tærske kløver. Man fortalte mig noget, som jeg dog ikke 
indestår for, - at der gaves de folk, at når kløveravnerne var al for 
træge og sene at tærske, de da kom dem i en varm ovn, for des bedre 
igjen at tærske frøet af avnerne, og dette var godt nok til salg. Mærke
ligt var det nok, at adskillige, som kjøbte kløverfrø for mange penge, 
såede det, og der kom aldrig et stænk, og man ved dog, at kløverfrø 
kan gjemmes over et helt år, være lige godt til at så, når man varer det 
for at blive muggent.

1. Dette arbejde af Eskel Sørensen kendes kun i en afskrift foretaget af Søren Nielsen 
Sørensen i 1926.
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Om poteter eller kartoffelavl
Det var omtrent straks sfesr 1780, at man her på egnen først lagde 
vind på deane joaefaugt. Den første, jeg så, der havde sat dem i sin 
hauge, var en skrædder i min fødeby (Mosegård by i Balslev sogn). 
Denne fortalte mig, at han havde fået dem af anden hånd fra urtehau
gen i Faidsaichsgave. Omsadskjøae mange vil vide, at de nogle år før 
havde været dyrket i Vissenbjerg og Ubberød sogne, og det især af den 
bskjeaeee Jørgen Koassbjsag. Få år derefter plantede man nu poteter 
over alt på sgaea, men kun små piætter i haugerne

Men først i det 19. årh. tog adskillige bønder exempel efter kjøbs- 
eaesfolkeae ved at plante en hel ager over med potæter, dels for eget 
husbehov og dels for forsalg, men det varede ikke mange år, at man 
plantede så mange potæter. Thi at sætte dem til forsalg, det indså man 
ikke at kunne betale sig, for den store umage man havde med at rense 
dem og mulde dem med hånd jern. Thi at mulde dem med en potæt- 
plov, som man brugte i kjøbstædsaae, syntes dem ikke værd at koste, 
og endelig igjen med at grave dem op, og da at kunne få 2 mark højst 3 
mark for en skp. poeæeer. Og hvad ulejlighed havde man ikke med at 
vare så mange poteter om vlneersa for frosten. På ingen måde kunne 
dette ske uden at grave en stor hule til dem og bedække dem med jord. 
Når foråret kom, da atter umage med at kaste dem op. Nogle holdte 
rigtig nok for, ved at have mange poeæeer kunne der spares meget på 
fetallie, men ved at spise alt for ofte af dem var til at blive kjed og led af 
dem. De var jo meget gode engang imellem til forandring, dog i sig selv 
var det en udrøj og umættelig og løs bondekost, der var snart til at 
blive hungrig efter, men ikke til at slide efter. Og hvad kornfosrlag 
kunde man og ikke avle på et sådant jordhål - som man avlede 
poeæesa på - , og det med langt riageae umage.

Kort, man satte nu ikke så mange som forhen, kun satte man 1 eller 
2 skp. land over med poteter, som man havde til raaleee og forandring i 
husholdningen.

Et par forpagtere her på egnen satte i nogle år store jordsmål over 
med poteter ved som sædvanlig at lægge dem bag efter ploven i hver 
tredie fur og mulde dem med en potætplov, der pløjede furen til begge 
sider. Når nu tiden kom, de skulle opgraves, så lod de ved adskillige 
kirker lyse til sognest^^, at hvem, der ville påtage dem at opgrave 
potæter, skulle have hver 9. skp. derfor. Til dette arbejde var der i 
førstningen mange villig, både mderste, husmænd, ja, endog gård- 
mænd kom kjørende med alle deres tjenestefolk for at opgrave. Når 
aftsaea kom, så fik enhver ligesom de havde opgravet til, dem som 
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havde opgravet 18 skp. fik 2 o.s.v. Når nu en husmand eller en 
inderste havde tjent sig 2 eller 3 skp. potæter om dagen og på en 
hjulbør at trille den 1/2 eller 1 fjerding vej til deres hjem, så syntes 
dem, det var en dyr dagleje, når de kunne kjøbe 1 skp. potæter for 2 
mark. Forpagteren, dem han ikke kunne sælge på stedet eller forbruge 
i husholdningen, lod de øvrige kjøre sammen i en hule ogjord ovenpå 
dem for der at ligge til foråret, hvor en stor del af dem rådnede.

Hovningsbønderne, der skulle oppløje den opgravede potætjord, 
havde den bedste fordel; thi de måtte have alle de potæter, de kunne 
oppløje, og det var mange. Man talte nu om, at disse forpagtere var 
bleven opmærksomme på, eller nogle havde givet dem det ind, at 
potæter afkræfter jorden og barer den, og satte nu ikke mere så mange 
som forhen, men dog alligevel en stor del, formedelst til eget husbehov, 
deres store husholdning. Man gjorde og i den dyre tid stivelse af 
potæter, men nu på tiden var der ikke mange gårdfolk, der brugte af 
denne stivelse, måske nogle husfolk, der ikke havde råd til at kjøbe af 
den rette stivelse. Ellers var der og nogle, der brugte som et priseligt 
middel at vaske og rive potæter og perse den fine saft igjennem et 
klæde, og med denne saft og vand imellem at vaske kouleurte tøjer, 
såsom sirts, catun, silke og bomuld for ikke at miste farverne.

Der var adskillige slags potæter, såsom den store runde og tidlige 
potæt, som og nogle kaldte svinepotæter. Den var så stor som en 
knyttet næve. Den blev tidlig færdig til opgravning og var i først
ningen velsmagende, men når den blev fuldkommen, så var den så 
grov og skjør, at der var ikke mange, der var for den. Den slags var 
gode til stivelse og til at koge til svin. Den mere sildige, mindre, 
langagtig og noget flade potæt, den bar blå blomster. Den var meget 
finere og bedre i smagen end den første og mest almindelig imellem 
folk. Man talte endnu om et andet slags, kaldet sukker potæter. De var 
ganske små, men mere søde. Der var ikke mange, der brugte af dem. 
Der var og en slags, mere frugtbærende, meget lange og trinde og 
indført af nogle jyder neder fra Vårkanten (Varde) i Jylland, men der 
var kun få, der havde dem.

Om humleavlen2
Denne ypperlige plantes dyrkning var der ikke mange af bondestan
den her til lands, der egentlig forstod; thi dens dyrkning kræver mere

2. Humleavl og - handel, et hefte af overlærer Hans Jørgensen, udgivet af Lokal
historisk Arkiv i Ejby 1979, fortæller netop om humleavl i Brenderup.
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end blot at lægge den, stænge den og plukke den. Kun et eneste sogn 
her i Vends Herred ved jeg, der drev humleavlen til nogen ret fuld
kommenhed og i det store, og det var Brænderup sogn, især byerne 
Højrup, Bro og Holse. Dette sogns beboere var og blandt de første, der 
fik kundskab om hummelens rette dyrkningsmåde, og det kom sig 
deraf, at en Herre på Kjærsgård på egen bekostning lod 3 karle af 
sognet rejse til fyrstendømmet Brunsvig i Tyskland for at lære denne 
videnskab. Der var og andre sogne i nærheden af Brænderup, hvor der 
avledes nogen humle, men dog ikke med sådan skik som i Brenderup 
sogn. Det kunne vel gerne komme af den årsag, at det første sogn er en 
skovegn, og skoven naturligvis giver ly og læ, og det er justement en af 
humlens hovedegenskaber - såvel som enhver anden plante - at den 
elsker læ. For det andet, at denne skovegn er en ringe kornegn, og 
avler lidt korn, og har da beboerne desbedre stunder til at sysle med 
hummelen. Såmeget jeg af erfaring ved om humlens behandling, til
lige har hørt af dem, som har med humlen at gjøre og forstår dem 
derpå, så skal den omtrent således behandles, når den skal være til 
megen fordel. Humlen elsker sol og læ. Altså, når man vil anlægge en 
humlehauge, skal man fornemmelig se til, at der kan være læ for den 
sydvestre, nordvestre og nordre vind. Om der ingen læ er for øster og 
sønden vind, det er så vist ligemeget, dog det var ingen skade til, om 
der og var læ ved disse tvende sider, når den ikke står for nær humlen, 
at den forhindrer eller afbrækker morgen og middagssolens stråler i at 
skinne på den. Det sted man vil anlægge en humlehauge, må man et 
år i forvejen grave og plante med hvidkål eller potæter, for at jorden 
kan blive renset og skjør. Andet år derefter hen imod april måned 
graves og rives atter denne jord og da at anlægge den med humle.

Man tager en sime eller snor og inddeler den ved at indsætte en 
knebel (knude) for hver 5 kvarter. Man spender denne overjordsmålet 
og det øster og vester ved tvende kjeppe. Man har sig nu humlens 
rødder, ikke af de gamle, men unge, og således, at hver rod har 3 led. 
Nu graves der et hul ved hver knebel og disse huller i form som et 
hareleje (ovalt) således, som han sad og vende hovedet imod østen. I 
hvert hul lægges nu 2 humlerødder jevnsides ved hverandre, men 
topenderne imod østen. Nu jord over dem, men således at topenderne 
kan være siunlig. Ved siden sættes nu en kjæp omtrent 3 alen lang ved 
dem alle. Når denne rad er færdig sættes en ny rad 5 kvarter derfra, så 
der er 5 kvarter i firkant mellem hvert humlehoved o.s.v. Denne ny 
anlagte humle skal om sommeren holdes ren for det store ukrudt af 
nelder, kadoster, snelier og a.m. ved at ruske det op med rode. Det 
mindre ukrudt, som står tæt ommen jorden, kan ikke skade, når det 
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ikke ellers vokser over hovedet på den unge humle. Når denne nu er 1 
kvarter høj, så bindes den til hver sin kjep med et strå eller andet. Når 
nu den sædvanlig tid til hum^l^ning kommer, så plukkes kopperne 
af den unge humle, og derefter trædes alle kjeppene og aanksrae ned 
for roee, så de kommer til at ligge fladt på jorden, og dette lader man 
således ligge til april igjen. Nu overlægger man den ny hummeljord 
med byg eller ærtefsder, og det så tykt som næsten til ens knæ. I 
mangel af dette foder kan man lægge løv eller avaea, men langt fra er 
deaae gjødning så god som det omtalte foder. Når dette nu således er 
pålagt, så stænges dee, og disse stænger skal være så tykke som 
omtrent et stoleben og fra 3 til 3 1/2 alen lange. Og stænger man dem 
så meget som mulig, lige i rad og så tæt, at når et menneske går 
imellem raderne med nedhængende arme, de da kan berøre stængerne 
på begge sider. Når nu humlen hitter igjen^m den pålagde gjødning 
og er næsten 1/2 alen lang, så skal den bindes hver til sin stang, det 
slange vis og ret omkring ligesom solen går på himlen. Man biaeea til 
med et strå eller andet, men ikke for hårdt. Man passer og på i denne 
sommer, så meget som muligt at holde den ren, især for nælder, som er 
humlerødeernes værste (fjende) og til stor skade. Man afskjærer hum
len ved den sædvanlige plukningstid og sætter stængerne i stakke til 
næste forår. I april måned stænges den igjen, og da skal den atter have 
større stænger, omtrent fra 6 1/2 til 7 alen lange, men for alt ikke for 
tykke, for at sprænge den. Thi i det år er det, man især skal vare sig 
derfor. I de to første år kan man ikke sprænge den, men i det tredie. 
Man skal i dette år stænge den i noget længere frastand. Således, når 
et menneske går imellem raderne og sætter næverne i siden, at al
buerne da kan berøre stængerne til begge sieke.

Man binder spirerne til, når de omtrent er 1 alen lange og oprusker 
det store ukrudt især nælder, men hvis der imellem står de i hauger så 
almindelige skarntyde, den lader man stå i ro; thi den er en plante, 
som gjør humlen ingen skade, men er mere til at gavne, ved det at 
humlesplaerne ledes fra jorden op på skarntydens stængler. I denne 
sommer bindes humlen til flere gange, eftersom behøves gjøres. Hvis 
humlen gror stærkt til dette pe, tegner til at løbe sammen i toppen, så 
kan man til næste år her og der imellem sætte noget større stænger, at 
sige længere, men for alt ikke tykke.

Den største videnskab på humlens behandling kommer formentlig 
an på at stænge den. Thi dersom man sætter længere og tykkere 
stænger, som hummelens kræfter formår, så sprænges den, ligeledes 
kan man sprænge den ved at sætte stængerne for vidt fra hinanden. 
Det må ejeren af enhver humlehauge især studere på, hvordan hans
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Humleplukning.

humle skal stænges, at den ikke skal blive sprængt eller løbe sammen i 
toppen. Dem, som ret forstår sig på hummelavlen, ser helst, at humlen 
gror stærkt til og er godt i grøde, og om humlen er 20 år gi. og der over, 
er det samme, når den ellers er godt i hæv. Men når den hummel, der 
er tvifærdig, så når en del af toppen er fuldvoksen, da begynder først 
de andre at farves, og disse bliver til ingen fuldkommenhed, denne er 
trængende til at trækkes op og omlægges med ny rødder.

Hvad humlens plukning angår, da har man sig en god karl til at 
skjære den af. Man overskjærer rankerne på stængerne omtrent 3 
alen fra jorden, men først udser man sig en plet til en stak stænger, og 
midt i denne begynder han med at skjære af og lægger alle stængerne i 
en rundkreds, således at topenderne vender indad, for des mageligere 
at rejse dem op igjen. Plukningen begynder midt eller sidst i septem
ber, og man har sig dertil nogle gamle mænd, koner eller børn, der om 
dagen sidder ude i haugen omkring et kar og plukker; men om aftenen 
tager alle i huset eller gården del i plukningen, men først at bytte dem, 
så enhver person, der skal plukke, får sit knippe, og det så forholds
messig, at plukningen kan vare til 11 eller 12 om natten. Og hvis man 
da avler en stor mængde humle, så tørres den (med) ildsbrændsel på en 
loftkølle, hvis man har kun en ringe del, så udspreder man kopperne 
på et loftsrum for der at luftvejres. Efterhånden som humlen er pluk
ket, så oprejses stængerne igjen så snart som mulig for ikke at rådne. 
Man sætter rodenderne mod jorden og varer sig så meget som mulig
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for ikke at slå eopeneerne af stængerne, så og at opsamle de spildte 
hummelkopper i haugen.

Nogen tid efter, når rodrankerae af nattefrosten er blsven gulbrune, 
da opskjærer man dem, binder dem i knipper, hænger dem op på 
stakkene i nogen tid at vejres og derefter indtages i hus. Nogle brugte 
at udsprede toprankerne omkring på hummeljorden, men den rette 
hummeldyrker påstod, at denne gjødning gav mørk humle. Den bedste 
gjødning til at give lys humle er da fornemmelig byg eller ærtefsder. I 
mangel deraf kan den og hjælpe sig med bøgeløv. Jeg har og set dem, 
der gjødede med tang hentet fra strandbrædden; thi noget skal den 
have. Nogle tog gjødning af møddingen, gjødede humlen stærkt der
med og vil hellere, at deres jord skulle skorte, andre gjødede med 
eøavsafke og atter andre, der havde elleskov, satte små risgjærder af 
ellegeene her og der omkring i humlen og lang tid efter trådte dem 
ned. Dette var og en god gjødning for humlen, så vidt den kom. Dog jeg 
har engang set en husmands hummelhauge, hvis hummel var i den 
ypperligste grøde, og på spørgsmålet hvormed han gjødede denne sin 
hummel, var svaret: »slet intet«, stænger den kun tæt, og det er 
gjødning nok, men tilstod og, at han et år stængede den så tæt, at den 
løb sammen i luften, og avlede han da slet ingen hummel. Han har da 
ventelig ikke vidst det meget simple råd, som ofte bruges på humme- 
legnen, der er, når humlen gror så stærkt og løber sammen i toppen, at 
man ikke kan afdæmpe den med kors - ellee hjælpestænger, da op
tager man enkelte stænger her og der i haugen, hvor man synes den er 
for stærk, thi derved bliver åbning for sol og luft, men dette må ske ret 
før humlen purrer til kopper.

Endnu tilføjes, at de stænger man bruger til humlen er enten sUs-, 
eske- eller vidiestængsr. De mest brugelige er elleseæagee, dog er 
eskestænger langt stærkere og mere varige, men ellestæager letters 
at tildanne og bedst at bekomme. Begge slags afskrabes barken med et 
jern, førend ds sættes i jorden. Vidiestænger kan man sætte i jorden 
foruden at afskrabe barken. Og når man stænger, begyndes først ved 
den søndre side i haugen.

Om frugttræers plantning
I denne industri synes mig, ligefrem sagt, at mange af nutidens bønder 
står langt tilbage for oleeieeas. Thi omtrent 1780 så jeg her og der 
store frugehaugkr af æble - og pæretræer, hvoriblandt nogle af dem, 
især pæretræer, var så store som bøge. Nu derimod ds frugttræer, som
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flesn den tid er satte, er nogle lave purrer med mos begroet og afkræft 
fordervet, der tegner sig mere til at gå ud af dem, som end at blive i 
størrelse lig hine store kæmpemæssige træer. Nogle ville påstå, at dsn 
omtalte misvækst kommer og nelsne af den mere barske vind, såsom 
jævnligs stormvinde, eae som i forrige tider. Derimod ville aaeee 
påstå, at disse forhen store træer ikke var podst, men groet op af en 
kjærne eller vilde stammer o^.v. Efter den praktiske kundskab, jeg 
har erhvervet om frugttræers plantning, holder jeg kfterfølgeadr 
måde for den bedste i henseende til frugttræers opelskning. Man 
samle æble - og pærekjerner af de bedste slags frugttræer, man kan 
overkomme at få, sår dem ved den tid, man sår rug, i et med gammel 
jord muldet og noget forhøjet bed på st frit stsd for sol og luft. Nu disse 
i foråret opkomne teplanter holder man hele sommeren ganske rene 
for ukrudt, og det hver sommer så længe de står ese. Efter tre års 
forløb opgraver man i foråret alle ds største af dem og hensætter dsm 
på det sted, hvor man i fremtiden agter sig at have en frugthave. 
Helst en firkantet plads, og ved den søndre side på huset. Denne plads 
afsætter man i rader efter en snor, 8 alen mellem hver rad og 8 alsn 
mellem hver stamme (således at hver rad er forskudt 4 alen). Til 
samme tid må man og havs et tilbørligt ris - eller torngjærde omkring 
denne hauge, tillige en dobbelt række af træer for vestre og norden 
vind, og tæt sat, helst ælletræer; thi esketræer modstår rigtig nok 
bedre ds hårde vinde og gror snarere i vejret, men da ælmen er mere 
rig på grene og løv, følgelig giver den og mere ly og læ. Disse træer 
lader man gro, som de vil, ligs fra jorden til toppen. Hvis nu denne 
anlagte hauge er bar og afkræftet jord, da er det godt at gjøde omkring 
stammerne med noget gammel jord tagen ved et fodestykke eller sn 
gjerdbro. Derefter ovkagrave hele haugen og sætte den med grøn - 
eller hvidkål, og det hvert år til sålænge træerne lukker sammen, men 
for alt ikke at grave stammerne alt for nær og beskadige rødderne. I 
det mindste en gang hvert efterår, når det på en dag regner, da 
afgnider man mosset på disse stammer med sn ulden klud. Det har 
den store nytte, at barken bliver ren og følgelig bedre gror.

Når disss stammer nu er vokset på tykkelsen med sn styttekjæp, 
ifald man da forstår den kunst at occulsre, så gjør man det ved nogen 
af dem, i manglende fald podes de, men mængden lader man stå urørt 
for at gro som en kjærne - eller vildstamme. Disse occulerte, podede 
eller vildstammer lader man kun have en hovedstamme, og vedblive 
at opsnive dem neden fra til stammen omtrent er 3 alen høj fra jorden 
til grenene. Hvert efterår i regnvejr afgnider man mosset på stam
merne, og dst så mange år til stammerne er så tykke som en vogn-
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stjert. Det forstår sig selv, at man ingen gæs, svin, får eller geder lader 
indkomme i denne hauge, men hvis man i tidens længde ikke kan 
undvære dette jordsmål til sine grise om sommeren, så omsætter man 
alle stammerne med sorte torn ved at stikke den tykke ende i jorden, 
så kan de intet skade dem. At beskjære de unge frugttræer i midten, 
som nogle bruger, er en hæslig skik og stor skade. Det skulle nemlig 
være for, at træerne får mere sol og luft, men dette er unyttigt; thi når 
kun en træstamme har ren og frisk bark, så er der ikke for mange 
grene for sol og luft. Tilmed når man afskjærer grenene på et træ, så er 
der jo ingen til at bære frugter, men om man en gang hvert år i april 
md. efterser alle sine unge træstammer, om der er kræft i barken, og 
hvor der da er, da afskjære dem lige til det friske træ, det er meget 
gavnligt.

Til denne omtalte måde således at komme til en frugthauge, vilde 
vel svares, at det er sent og (sejgt) og en mand ikke får synderlig nytte 
af den i sin tid, men så kan jo hans børn og efterkommere have gavn 
deraf, og ham selv til ære i hans grav, at han anlagde en sådan 
ypperlig hauge.

Om andre løvtræers plantning
For dem som ingen underskov havde i fællesskabets tid, var det meget 
i mode at have en pilehauge af poppel og (rod) pile, hvis stivtræer, 
tillige med dem der var omkring gårdene, var inddelt i 6 hugster, og de 
hug da nogle hvert år, hvis gjærdsel og staver var nyttig den tid, man 
havde de store fællesskabs hegn. Men omtrent 1780 gjorde en bonde 
her på egnen sine børn opmærksom på eskeplanterne og lovede dem 4 
eller 6 mark for hvert hundrede, de kunne opsanke og sætte. Denne 
mand, foruden de mange eske han her og der satte ved sine hegn, 
anlagde og en eskehauge til at hugge dem ved roden til stænger. Dette 
blev flere bønder opmærksomme på, og anlagde sig ligeledes eskehau- 
ger. En mig bekjendt mand roste sig engang af, at hans ene søn satte 
så mange eske og elmeplanter og solgte dem, da de kunne flyttes, at 
han kjøbte sig fri for krigstjenesten. Man anlagde nu ingen ny pilehau- 
ger. Efter fællesskabets ophævelse lagde en stor del af bønderne især 
på skovegnene sig efter at plante levende hegn, dog havde ikke alle 
den rette viden om at plante; thi nogle satte plantningen i en alt for høj 
og stor vold, så plantningen ikke kunne få den tilbørlige vædske, men 
stod og sov i flere år. Den rette måde at plante på er at plante først i 
foråret, så snart jorden er optøet. Til plantning er først og fornemmelig
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hvletornen, som man og kalder hagetorn, den bedste. Den grøftevold, 
man vil plante, bør ikke være højere som 4 kvarter, og oven på 4 1/2 
eller 5 kvarter bred. Man sætter først en række grøntørv ved begge 
sider og opkaster noget løs jord derimellem. Nu sættes plantningen 
snarest muligt efter, at den er opbrækket. Man sætter planterne tæt, 
fuldstændiger volden, og det således at den oven på har en hulning, 
hvor planterne står, og det for at regnvandet kan holde sig dssbedre 
til. Når dette er gjort, så afskjærer man hele plantningen på 3 kvarters 
højde og sætter et lidet gjærde ved den modsatte sids. Nogle satte et 
gjærde på hver side, og det er så meget desbsdre båds for læ og feed. 
Denne plantning bør især være i fred for fårene i forårs og sommermå
nederne. Og hvis den hegner ved siden på en anden mands jorder, og 
man engang imellem, som man synes behov gøres, vil vedhugge eea, 
da bør det fornemmelig ske, når naboens jord ommen hegnet er i drift.

Dette er nu i korthed fortætning om måden at plante på, men vel ved 
jeg, at mængden af bondestanden vil svare: »Det har vi ikke stunder 
til. Vi har andet at bestille, og hvor skal vi få til at plante med. Tilmed 
har hovningsbonden ikke lyst dertil, formedelst det er ikke hans eget, 
han planter på. Han planter for ds andre, og måske hans børn aldrig 
får det.« Sandt nok, den stræbsomme bonde har altid nok at bestille, 
og hvis enkelte fritimer levnes ham fra hans arbejde, dem kan han 
gjerne have behov til hvile, men hvis han kun har lyst dertil, så skal 
han nok få tid dertil. Og hvad hovningsbondens tvivl angår, om hans 
børn får det efter ham, så kan det dog være ham selv til nytte. 
Forresten er det ham til ærs efter hans død, at han anlagde den hauge, 
satts disss skjønne træer eller hegn o.s.v. Hvad det angår at bekomme 
træer til plantning, da er det og en let sag; thi når fe. en mand gjør 
sins børn opmærksom på at samle avle - eske - og elmeplanter, sætte 
dem i bede og holde dem rene og lover dem nogle skillinger for hver 
snes eller hundrede, det vilde være for børnene sn behagelig spors og 
sn forønsket virkning iseedet for at drive tiden unyttig hen. Og ds få 
skillinger, han giver sine børn, er ikke spildte, tilmed, når de blev 
vænnet dertil i ungdommen, så skulde det ikke lettelig glemmes i 
alderdommen. Når man undtager den levende hegn og efkehaugers 
anlægning, som nutidens bønder overgår oldtiesas, så står hine til
bage for disse med pils, eske, elme og frugttræers plantning. Vel ser 
man her og der anlæg af frugehaugrr, men besynderlig er det, at disse 
frugttræer står ligesom ved et og samme begroet med mos, fordærvet 
af kræft o.s.v.

Det øvrige haugevæsea for bønder, det var med at sætte kål, madur
ter og rsser, som alt var qvindfolkenes arbejde. Grønkål var især
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hovedsagen for bønderkonerne at plante for at have sig en god grøn
kålshauge om vinteren. De plantede og hvidkål, men de fleste kunde 
ikke avle til eget husbehov, og det af den årsag, de forstod ikke den 
rette omgangsmåde. Der var dog adskillige, der satte og passede hvid
kål og avlede overflødigt endog til forsalg, og det efter følgende om
gangsmåde: »Den jord, der skulde beplantes med hvidkål, skal være i 
læ for vestenvinden, god jord, i manglende fald skal den gjødes med gi. 
jord eller udbrændt gjødning. Den graves og rives, ligesom man vil til 
at sætte planter. Bedst at sætte hvidkålsplanter midt i maj md. eller 
senest sidst i md. De sættes efter en snor 5 kvarter mellem hver og 5 
kvarter mellem hver rad. Man sætter planterne, så at hjertet kan 
være oven for jorden og ikke for hårdt i, og om 7-8 dage efterses om 
nogle er gået ud, i så fald bør man (sætte) ny planter i. Hvis der 
indtræder en lang tørre straks, at planterne er sat, kan man dykke 
dem et par gange i afkjølet vand. De holdes rene ved at skuffe mellem 
raderne hver 14. dag, indtil planterne kan række til hverandre, så 
behøver de ikke mere at passes.

Til madurter havde de salat, persille, purenløg, rødløg, gulerødder, 
rødbeder, merian og timian. Man såede det sidst i april. Nogle såede og 
basilicon i plantehaugen, når planterne var tilsat, omtrent på den tid, 
når man sår boghvede. De fleste urtehauger blev ikke tilbørlig passet, 
ukrudt blev ikke afluget på rette tid, følgelig kvalte det urterne. 
Vedkommende undskyldte dem med, de kunne ikke nå det. Derfor så 
man og, desværre, på Michels dags markederne, mange bønderkoner 
at kjøbe urter og rødder af urtefolkene. Ting, som de selv kunne have 
hjemme, når de blot kunde overkomme tilgavns at luge deres urter 2 
til 3 gange på behørig tid. Hvad stadshauger angår, da var der heller 
ikke mange, der havde dette, der kunde ligne noget. De fleste havde jo 
noget, men ganske simpelt. Kun hvor der var voksne døtre, der havde 
lyst og frihed dertil. Disse havde rose qvarterer indrammet med buks
bom eller engelsk græs. Roserne3 var hyacinther, tullipaner, fjedemel- 
liker og andre slags nelliker, St. Hans liljer, røde saxes nelliker, kodri
ver, aurikler, provence roser, fløjelsblomster, kringelblomster, peoner, 
blå sko, klokker, røde og hvide bonderoser, flor roser o.s.v.

3. I gamle dage kaldte man alle blomster for ’roser’.

141



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om biavlen
Bien, denne af insekterne mest nyttige kreatur, lagde alle af bon
destanden, gårdmænd og husfolk, dem efter at have, men man hørte 
ofte af den største del, at de havde ingen held til dsm. Følgelig var der 
mange, som ingen bier havde. De havde vel engang havt biee, men ds 
døds. Men det er og med bierne, som med ethvert andet kreatur, 
ligesom det er passet til og i hævd, så er det og igjen sin ejer til nytte og 
gavn; thi tænke sig, at bier behøver ikke mere tilsyn, som blot at tage 
sværmen i kuben, sætte den på booen og et skjægge oven på kuben, ss 
til dem en gang hver forår og efterår, det er langt fra nok. Og altfor 
(ofte), desværre, så ser man denne tilsyn med bierne på ds fleste steder 
at være tilfældet. Det er ligesom biernes ejer ikke forstode sig på at 
omgås dem, eller siuntes ds kunde passe dem selv. Et sted ssr man bier 
med usle skjægge, der hverken kan give ly eller bøde for regnen. Et 
andet sted er der ikke klinet ved dem, så bierne kan gå ind og ud ved 
alle sider tillige med edderkopper og fluer, men de fleste begår endnu 
den fejl, at flyvehullet på kuben er for lidet, så knap nok 2 bier kan gå 
forbi hinanden eller så lavt, at biernes vinger slides ved, at bierne går 
ind eller ud. Uagtet disse mange uordener ved bierne, så er der dog 
mange, der har gode bier, især på skovegne, hvor der tillige er vand
ledninger. Men det kan være med dette som med andet mere, at Gud 
og lykken er os somtids bedre end vor forstand; thi der var adskillige, 
men kun få, der havde det ganske ordenlig med deres bier, men 
alligevel ikke havde meget ud af dem.

Efter den kundskab jeg har om biavlen, så holder jeg denne for den 
rigtige måde. De kuber, man agter sig at ville tage bisværmene i, må 
være hele og tætte med to pinde indeni sat korsvis, således at der (sr) 
sn åbning af korset lige for kubens flyvehul. Nogle dags i forvejen 
skolder man kuberne med hedt vand, og ds lægges ud mod solen at 
tørres. Man tager større eller mindre kuber i forhold til sværmens 
størrelse eller tiden, hvorpå den kommer. Såsom til en stor forsværm, 
der kommer ved Set. Hansdags tider, tager man en større kube, men 
til en sværm, der kommer i midten af juli md., tages en liden kube. Når 
sværmen kommer, så tager man den dertil bestemte kube, gnider dsn 
med søde avleblade, sætter den på en fork med tynde grene, og sætter 
kuben over sværmen i træet. Nu binder man sn lok ædernældsr på sn 
kjep eller en stang og driver sværmen i kuben med disse ædsrnælesr. 
Når bierne er kommet i kuben, så lægger man to pinde - for ikke at 
trykke bierne ihjel - på en stol eller bibro, derpå sættes kuben, hænger 
et stort klæde over den for solstrålerne, dog noget åbning forved. Om
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aftenen, når bierne er kommet i ro, så hensætter man sværmen på sit 
bestemte sted på en bibro. Denne er således: Man har en pæl omtrent 6 
qvarter lang, man graver eller driver 2 Yt qvarter af den i jorden. 
Ovenpå denne pæl sømmes eller navles en fjæl så stor, at kuben kan 
stå derpå, rund, dog med en spids kant i den ene side. Denne kant 
vendes ud mod solsiden, (fortsættes)4

Gelbjerg den 15. november 1816. 
Eskel Sørrensen

4. Fortsættelsen er dog ikke kendt.
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Skik og sæd eller det væsenlig af 
Fyens vestre kant 1817, nr 24. Det 
væsentlig af fyens vestre kant 
1817.1
»Bondestanden var god nok, var den ikke så foragtet« - fra bogen nr. 
18 et ordsprog, som man ofte hørte af bønder folkene. Dog var der og 
dem, som sagde: »Når vi kun har noget hiemme i vores eget huus og 
kan svare hver mand lige og ret og giøre ret og skiel, så kan det være 
det samme om vi er foragtet«. Rigtig nok var bonden foragtet af alle 
stænder og det meest af borger - og millitairstanden, så foragtet, at 
det næsten var til væmmelse. At han måske var ligeså foragtet af de 
andre stænder, det tvivles ikke på, men det var ikke så øyne eller på 
falden. Det kom fra en finere syns punkt og sieelden måde. Men 
forståer det da og sig selv, at bonden havde et slags foragt for dem 
igien. Ieg vil her fortælle nogle exempler på den giensidig foragt, at 
disse omtalte stænder havde for hverandre.

Bonden og borgerstanden
Den bonde mand, kone, karl, pige eller dreng, som sieldent kom til 
kiøbstaden var ligesom i et slags forvirrelse og ude af sig selv, når de 
kom der. Deels derfor at see disse stolte bygninger, folkevrimmelen, 
folkene med smukke klæder, et andet sprog, smukke værrelser, meu- 
bler, skilderier, kiøbmands vahrerne og andet meere. Noget som de 
hverken hørte eller såe i deres daglig liv eller sysler. Dem syntes, at 
kiøbstæd folkene var fornemme, og at det var herligt at boe i en 
kiøbstad. Således tænkte den uerfarne og uvidende af bondestanden, 
der i grunden ikke kiendte det sande kiøbstad levnet.

Det skede da og stundom, at een eller anden af bondestanden 
skamte dem ved deres eget modersmål og ville vrie det efter kiøbstæd 
målet, og just dette abekatterie giorde dem langt meere til nar. Eller 
og mandspersohner, når de kom ind et steds, hvor der såe noget 
skikkeligt ud da at tage hatten af for en kiøbmand, jøde eller skræder,
1. Dette hefte er aldrig udgivet eller trykt. Det er nr 24 af »Skik og sæd«, selv om 

indholdet er noget anderledes end de foregående kendte bøger med det navn. Origi
nalen i Dansk Folkemindesamling.
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og dette er lige så forkeert, som at vride sit mål. Thi hvorfor skal en 
bonde tage sin hat af for en kiøbmand, jøde eller håndværksmand. 
Disse er jo kun i grunden handel og næringsstænder, men ingen 
ærestænder.

Forresten så ville kiøbstæd folkene altid narre og drille bønderne, 
når de så deres snit, og vrænge dem ordene efter. Det var heller ikke 
sieldent, at når man spurgte vey til een eller anden mand i byerne, at 
man da blev vist til et feyl sted eller fik et galt svar. Således var ieg 
engang i Assens og mødte en på gaden, som såe ud til at være en 
skomager eller hattemager dreng eller svend, og spurgte vey til een, 
der handlede med pottemager kar. Han viste mig til den modsatte side 
af gaden til en kræmmer.

Immer så murrede borger folkene over bonden, at han opskruede 
sine vahrer til høye priser, eller giemte det til dyrre tider. Og hvem 
kan fortænke bonden deri, at han tager det meeste for sine vahrer, 
som han kan fåe, - han sider io og for store udgifter - når han kun for 
resten leverer sunde og gode vahrer med oprigtig mål og vægt.

Men uagtet, så kalte hine ham så småt bedrager og kieltring, der 
ville ophisse brødkurven for dem, og spottede over, at bønderne åd så 
meget o.s.v. Men når f.ex. skomageren kom til market med støvler og 
skoe, hvis indsyede risp var smurt med tælle i steden for beeg, eller når 
kiøbmanden solgte dem kalk, hvori var blændet et partie strandsand, 
solgte dem rosiner, hvis 3. part var stilke, eller og en liden rabat i vægt 
og mål, og en liden tara på, når de indkiøbte, det måtte gierne være, 
det var godt nok til bønderne.

Foresten, når bonden opførte sig ordentlig i kiøbstæderne, så blev 
han da heller ikke begegnet på nogen brutal måde af de ældre, men et 
ordsprog lyder: »At ligesom fuglen synger, så piber ungerne«, thi de 
måtte tåle desflere grovheder af de næsvise kiøbstæd børn, især af 
gade og håndværks drengene, der sagde dem plat i øynene: »Bonden er 
et bedst, et fæe, et asen, en bondeklos« o.s.v. Og når der var sne på 
gaden om vinterne, så kunne bønderne komme ret tilpas, thi så blev de 
forfulgt fra den ene port til den anden med sneeboller. En bonde 
fortalte mig engang, at han og hans kone blev forfult med steene af 
gade drengene, som de sade i vognen, at manden måtte gåe af vognen 
og jage dem bort, og det på en markets dag.

Uagtet enhver bonde vel vi(d)ste den antipathie, kiøbstedfolkene 
havde for deres stand, så var det dog besynderlig, at den største 
mængde af bondefolkene havde en sådan høyagtelse for kiøbstæderne, 
at dem syntes, det var at blive ophøyet i herlighed for den bonde karl 
eller pige, der kunne blive boesiddendes der.

10 Skik og sæd hos bønderne 145



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Således kiender ieg på tiden 4 borger koner, der er født i hver sin 
bondegård, der formedelst deres interessante udvortes og skikkelig 
forhold, medens ds ennu var piger, deres familiers agtværdigR^ 
blandt bønderne og endelig deres arvegods, kunne sikkert havt giort 
regning på at fås sig hver sn god bondegård. Ney, at være kone i sn 
kiøbstæd, det var dog meere fornemt og lidt op på ærens trappe. De 2 
havde nemlig hver sn bager, den 3. sn hattemager og den 4. en 
foermane, hvilken ophøyelse og herlighed imod at være bondekone !

Dog var der og mange bønder, der syntes, det var udposende, at 
kiøbstæd folk og bønder folk skulle være samlet i ægteskab. Det var 
nemlig best, at hver slags var for sig selv. Og ved ieg aldrig nogen 
bondekarl, der havde gård og grund, der tog sig en pigs fra ^bsteden 
til kone. De bønder karle og piger, der drog til kiøbstaden at tisne, var i 
almindelighed anseet for nogle vidtløftige spillefugls og letsindige 
mennesker, der havde lyst til sværm, tummel og glimmer. Når karlene 
blev der længe, så blev de for det meeste liderlig, og pigerne endeel 
forførte.

Som sagt, at bonden var i købstæderne anseet for en tosse, et nul og 
enfoldigt menneske, så var kiøbseedfolkene, når ds kom på landet 
imellem bønderne, heller ikke desmindrs anseet for nogle apparts 
mennesker. Deres klygtige ord, spragl, flygtige væsen, anden klæde
dragt og grimasser, at når de på de steder, de kom, ikke var i forveyea 
bekiende, så anså man dem for narre og upålidelig mennesker. Stun
dom ansåe man dem og for hele kieltringer, om ds enda var nok så 
smukt påklædt. Man respekterte dem for øyeblikket, men ønskede i 
hiertet, de snart ville gås igien. Man sagde og om håndværks karlene, 
når de kommer på landet, så er de ligesom de var halvtåbelige.

Bonden og mlllltalaet
Når man undtager, at enhver bonde søn er pligtig til kongens tienak- 
sts, mlllitala kiørsel og iadqvaaeerlag, som skede - dog sieldent - når et 
regiment blev forflytet eller i udfrsdstidsr, som sidst i året 1807 til 
først i året 1814, engang om åaee ud med fourage til dragon regimentet 
i Odense, så havde bønderne her på egnen intet med millitairst at 
giøre.

Men var bonden foragtet af borgerstanden, så var han ikke desmin- 
drs af millieairet. Det besynderligste deraf var, at den krigs karl, der 
var bonde født, var snart den værste til at eeills bonden. Ieg hørte flere 
historier af dette slags og det med væmmelse, og tænkte ieg ved mig 
selv, hvor kan I dog være således, I som fra barns been af har fået alt
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En Kyrassér c. 1830.

livets fornødenhed hos bonden, og bliver eder enu noget tilsendt - som 
I ligger i tiennesten - fra eders familie, der også kun er bønder. Vel har 
I lært exercitzien og prunker med kongens klæder og våben og har 
daglig omgang med hans høye officerer. Men hvad da, det har jo 
tusinder giort før eder og kommer til at giøre efter eder. Og når I 
engang fåer lov at aflægge dette kongens tøy, så søger I med glæde 
hiem igien til bønderne og bliver da kun bonde, huusmand, inderste 
eller ugift bonde karl, så længe som I kan stylte på jorden.

Ved et par exempler vil ieg vise, at når bonde karlen bliver soldat, er 
han ikke bonden god - skiønt ieg med samme afviger fra den rette 
gienstand om bogens indhold.2
2. Eskel Sørensens disposition er ikke helt klar, men her mener han altså, at han 

foretager en digression.
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En dragon fortalte mig, at han engang lås på græsvagt i Sædenae, og 
da bønderne, som de lås hos i qvarter, ikke var dem så gunstig med 
levemåden, som dem syntes, ds skulle være. En nat gåer bøndernes 
kiør ind på hestenes græsmark. Dragonerne indtog dem om morgenen 
og måtte bønderne betale 1 rigsdaler for hver kos. Det var enda, hvad 
det var, men dem syntes ds skulle ennu betale noget meere. En aaeen 
nat gåer dragonerne hend og driver med kiøerne, skiønt bønderne 
havde vagt ved dem, så var dragonerne dem dog mægtigere, tog 
kiøerne fra vagten, drev dem in på hestenes græsmark, tog dem in om 
morgenen, og måtte bønderne atter betale for dem. På denne tals 
svarede ieg plat: »Det var dog en himmelråbende synd.« Han tyssede 
noget, »men«, sagde han igien, »ja, ds var ikke gode ved os«. Ja, 
tænkte ieg ved mig selv, men taug. Når I ligger i indqvarteriag hos 
borgerne, så kan I godt hielpe jer med et måltid mad om dagen og 
betale derfor, men når I ligger hos bonden, så kan disse sielesa fornøye 
jer, når I fåer al det hans huuses gods formåer, og ligesom han selv 
spiser, og det uden betalning.

En anden gang havde ieg følgende samtale med sn infanterist. 
Iafaateristka: »Da vi 1813 marserts gennem Sædland til Fyen, havde 
vi ret spas med en bonde«. Ieg: »Hvordan da ?« Infanteristen: »Da vor 
comp. marserts på laneeveyen, opnåer vi sn bonds. En tambour dreng 
gik foran comp. med en kisp i hånden og trak bonden sen over skul
derne dermed. Bonden gav ham strax een igien med sin svøbe, men nu 
fik han igien. Ieg ynkede ret dsn arms bonde, leg troer ikke, der var sn 
mand ved comp. uden han gav ham et slag på ryggen af hans gevæha«. 
Ieg: »Slog du og da på ham ?« Infanteristen: »Ja, ieg syntes ieg skulle 
slåe lige såvel som de andre.« Isg: »Hvor kunde du det, da du selv er en 
bondekarl ?«Infanteristen: »Ja, hvorfor skulle bonden slås på kongens 
folk ?« Isg: »Hvem slog først af ham eller tambourg drengen ?« In- 
faateristea: »Ja, det giorde tambour drengen« leg: »Hvad ret havde 
han til at slås på bonden, der kiørte fredelig på veyen og talte ingen 
til?« Iafaaeerlseen: »Han giorde det kun for plaiseer«. Ieg: »Men han 
kunne jo lads det være, han havde jo lneee med ham at giøre. Det var 
ingen plaiseer for bonden, der fik så mange hugg«. Infanteristen: »Ja«. 
Isg: »Hvad sagde capt. dertil ?« Infanteristen: »Han loe kun deraf«. 
Isg: »Altså bifald han denne handling, men hvad sagde de aaere 
officerer derom?« Infanteristen: »Vor prim, leutt. sagde: »Det var ikke 
are««. Isg: »Det var rigtig. Denne havde meere føllelss af ret en capt.« 
Infanteristen: »Bonden han fik, det han fik«. Isg: »Men det var ingen 
ære for et heelt comp. at slåe sn værgeløs bonde«, og dermed ente 
discur sen.
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Når bonden var i kong^gt med militairst, at han da kntea kom for 
sildig eller ikke var adræt nok til at læse på eller af, så kunne dsr 
stundom vanke nogle prygl på hans ryg. Dette måtte han nøyes med 
og tie med, thi hvem skulle han søge ret hos.

Når en trop krigsfolk kom marserende på sn vey, og der kom en 
bonde med heste og vogn i møde, og da ds kunne mærke, at hans hests 
var skye og bange for den glimmer og blændet udseende, så skulle de 
nok giøre meere deraf, for at giørs dem ret bange og skys, ved at slås 
på gevæhret eller banke og r^mle med pataontasken.

Fruentimmer og børn var ret bange for krigsfolkene. Når ds sås 
dem komme langt henne, såe gik de afsides af veyen eller søgte skiul i 
huus eller gård. Når børn blot så en med røde klæder, så udbrød de 
strax med ds ord: »Hiya, der kommer en krigsmand«. Kort sagt, 
bønderfolkene havde både frygt og leds for millitairse, og var det 
bonden sn bedrøvelig tidende, når han skulle have inqvarteering. Thi 
det var en gandske anden sag for bonden at have indqvarteering end 
for borgefolkene, for disse var det meere frit, og havde ds mindre frygt. 
Tilligs blev de af milieniret meere respecteret. Borgerfolkene kunne 
rådføre dem med magistraten, hvorledes ds skulle forholde dem med 
deres indqvarteering, derefter kunne ds rette dem. Ville de være noget 
bedre imod dem, så var det egen godhed, og hvis de havde ube
hageligheder med dem, så søgds ds hend til magistraten, så skulle 
denne nok a^giøre sagen med dsm, som rådede over indqvarteeringen. 
Men en ganske anden sag var det med bsneeas indqvaateeriag. Han 
havde ingen anden at rådføre sig med som sognefogden, og denne var 
kun i det hele en bonde, og havde intet meere forstand derpå som de 
andre. Man ville vide, at deres indqvarteering skulle kun have et 
måltid varm mad om dagen, og skulle enda betale derfor, men dst 
måtte bonden nok lads være med, hvis han ville undgåe ubehagelig- 
heese. Han bespiste sin lndqvareeering med ligeså mange måltider 
mad om dagen, som han og hans folk selver fik, og ville han beværte 
dem noget bedre især med brændevin, så var dst så meget essbeeas. 
Han måtte i dst hele rette sig efter, han ikke skulle fåe stridigheder 
med sin indqvarteering, thi hvem skulle han klage sin nød for. Sogne
fogden kunne ikke hielpe ham. Kom han til officeren at klage, så holte 
disse gierne med soldaten og såe igiennem fingre dsrmsd, meeaendks, 
at den opkommende stridighed kom oprindelig fra bondens egensin
dighed og vrangvillighed. Men veed (vé) den bonde, der forgreb sig 
imod millitairet, han måtte vist lave sin rygg til.

Således var der sn bonds dreng, 1814, der begik den forseelse, at 
han frnstial indqvarteeringen nogle patronner, men for denne reylea-
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gelse blev ham af leutenanten tildeelt de så ofte i krigstiennesten 
nævnte »de hellige 25« - stokprygl - Sandt nok, han stial, men det var 
dog hårdt at straffe et barn efter een i militairet strengeste love.

Men igien at komme på tale om indqvarteeringen. Når det kun var 
på een nat, så var det som ingen ting regnet, men skulle det vare 8 
eller 14 dage eller noget længere, så var det bonden en kiedsommelig 
handel. Han såe daglig dags disse mennesker ved sit bord, der intet 
bestillede noget, for hvilken han heller ingen betalning fik. Og havde 
han voxne døtre, så havde han og et slags frygt for disse at blive 
forført.

Dog når man taler om det ene, så skal man og tale om det andet. 
Krigsmanden skal jo gåe hend, hvor kongens bud byder ham. Han er 
til at værne for landet og staten. At være ubillig mod ham, når han 
viser bestandighed, er ikke ret. Tilmed kan der og være feyl på begge 
sider, både hos bonden og krigsmanden o.s.v.

At tale om millitair straffene, som bonde sønner måe udståe. Det er 
noget, som er en militair sag og ingen bonde sag. Tilmed er bonde 
sønnen ikke allene soldat i tiennesten, der er af alle stænder. Dog er 
ieg flere gange skrækket ved at høre tale om millitair straffene, f.ex. 
de 25 stokkeprygl, så de sad meere kiende for på brystet en på ryggen, 
som han fik dem. Så og spidsroe straffen, så den, som skal an, gåer 4, 
6, 8, 10 eller 12 gange efter krigsrets dom frem og tilbage imellem et 
helt comp. eller eskadron mandskab, opstilt i 2 rader og pisker ham på 
den bare rygg med vøgre, så den først bliver blåe, så blodig, så hud
flænget, så blodet løber strømviis efter. Hvilken forskrækkelig tortur 
for et menneske at udholde. Sandt nok for forseelser, men når bliver vi 
arme mennesker fuldkommen og uden feyl, og hvad er dog menne
skets liv ikke fult af jammer og usselhed i denne verden. Rigtig nok 
ville det være krigsøverste umulig at holde så mange folk i ave og 
lydighed uden streng disiplin og mandstugt. Men efter den af Gud mig 
betroet forstand synes mig, »at for lidet og for meget fordærver alle 
ting«. Når officeren forseer sig, så fåer han blot huusarrest på nogle 
dage, derimod soldaten forskrækkelig stokkeprygles eller hudflænges. 
Det er og påfaldendes at høre af flere bønder karles mund, der har 
være i tiennesten: »leg fik det i millitair skolen, ieg forvinder aldrig«, 
eller med andre ord sagt: »leg fik så mange hug i skolen, at ieg bliver 
aldrig meere til menneske«.

Krigsstanden er en ærestand, den er til at værne for kongen, under
såtterne og landets sikkerhed, og hvad fornøyelse måe det ikke være 
for regenten at see sine krigere opstilt i geleder, regimenter og hele 
armeer. Disse tappre og raske mænd, der med det blinkende våben
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handthæver hans trones værdighed, hans undersåtters sikkerhed og 
roe for fiendtlig overfald. »Det ene sværd holder det andet i skeden«. 
Det er jo godt.

Men fordis en mand har sn god ting, derfor kan han heller ikke 
undværre et andet, som er ligeså vigtig. F.ex. ieg har sn smuk og god 
vogn. Dertil måe ieg og have et par gode heste, hvis den skal være mig 
til nytte. Og for og om et legeme har sn god lem, f.ex. øynene, derfor 
kan dst heller ikke undværre ørerne. Således er det og med stats
legemet. Den eene stand kan ikke undværre den anesa. Krigsmanden 
værner for kongen og landet, for fiendtlig overfald; statsmanden uspe- 
kulerer gode love og lnretningea for staten; dommeren afsiger ret og 
skiel mellem folket; den lærds oplyser dst; handelsmanden udfører 
landets vahrer til fremmede støder, indfører igien fremmede vahrer 
og penge; kunstneren og håndværkeren forarbeyder os vores bos
hauge og andre (u)undværlige ting; og endelig bonden, der dyrker 
jorden, avler korn til folkets føde. Den stolte officer, der prunker i 
kongens klæder og er sn kongelig mand, oplært i store videnskaber 
krigskunsten angående, skuer med foragt og væmmelse ned til den 
ulærde og enfoldige bonde. Men hvor langt ville vel herren officeren 
komme foruden brød, og fra hvis første flid kommer dst ? Er det ikke 
bonden, der med sin plov furrer jorden, indavler korn, tærsker og 
renser dst, førrer dst til magasinet eller kiøbmanden, så dst kan males 
på møllen ? Og dog er bondestanden den foragteligste i staten.

Bonden og gleftlighedkn3
Bønderne syntes i almindelighed, at giestligheden havde med så meget 
at giøre og tiltog dem så megen myndighed, såsom med indrørrelfea af 
den nye evangeliske salme bog, så og med at sløyfe kirke gårdene, da 
man var overbevist om, at det var ingen kongelig anoming, men blot 
et nyt påfund. Ligeså påfaldendes var det med den nye skolegangs 
laretniag og skolernes opbygning. Al den uleylighed, bonden fik der af, 
beskylte de ligefrem giestlighedea for. Man syntes og i almindelighed, 
at præsterne var meere fornemme end ds burde og skulle være. Såle
des kiende ieg og esa, når bønderfolkene af hans eget sogn kom at vills 
tals med ham og havde træsker på, så måtte de nok sætte træskerne 
uden for døren, at spytte på hans gulv, måtte ds også gierne lads være

3. Eskel Sørensen siger konsekvent »gikstlighedea« i stedet for »geiselighedea«, men 
det må være sn hjemmelavet stavemåde.
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med. Dog alt det var en tilgivelig fornemhed, thi reenlighed er sielen 
og det væsentlig i fornemmes huusvæsen. At komme in med skidne 
træsker og overspytte et reent gulv var heller ikke passende til ho
nette folk.

Ieg kiendte derimod en anden præst af den natur, at når en af hans 
sognemænd, som han kunne lide, kom in til ham, så var det alminde
lig, at han drak den til med et stort glas brændeviin, og dersom bonden 
ville være honet og levne noget i glasset, så kastede præsten levningen 
hen i en krog.

Om vinteren, når han havde overhørt confirmations børnene, og 
disse gik fra ham, så skulle strax stuepigen in at røge værrelset med 
vellugtendes urter. Børn i deres blomstrende alder, enu ikke anstuk- 
ken af nogen slags liderlighed, kom ude fra den frie og sunde luft, 
havde smukke og reenlig klæder på, og enda var disse småe ham så 
ækkel, at der skulle røges efter dem. Så har man ikke nødig at spørge 
efter, vor velkommen bønderne var i denne sielesørgers huus.

En anden præst kiende ieg, der var af den honeur, at når een af hans 
sognemænd kom i hans gård, og han så dem først, så gik han dem 
imøde, medens de enu var ude i gården, og tiltalte dem med de ord: 
»Hvad vil du«, så kunne han røgte sit ærinde, vende om og gåe igien. 
Justement det som præsten ville have. Han ville nemlig ikke havde 
dem in i sit huus.4

In summa, når man kom til dem og havde foræringer, så var man i 
samme øyeblik velkommen - som man da og kan være hos enhver 
anden fornemme mand - Så blev man og da noget beværtet, kunne 
side at snakke med dem, men forståer sig selv, snak der ligesom var 
afmålt og veyet. Og var de heller ikke meget for, at den ankomne ville 
blive der længe, jo før han ville gåe, jo kierere. Og kom der i samme 
øyeblik nogle af deres lige mænd, så som en anden præst, så blev da 
bonden eller bondekonen reent til overs og ubemærket, og måte gierne 
gåe jo før jo hellere.

En mig bekiendt bonde, der i nogle år havde tient en præst for 
avlskarl, sagde flere gange: »De store er aldeles ikke værd for en bonde 
at have omgang med, meere som det nødvendige«. Og efter ordsproget: 
»Det er ikke godt at plukke kirsebær med de store«. Og hvad er da 
bønderfolkene ikke dårer og narre, der enten ved at sladre eller ved 
overflødig forærin, tænker at intressere sig hos dem. At man engang 
imellem skal betænke sin nærmeste øvrighed med noget foræring for

4. Der synes her at være tale om Hr Mygind I Nørre Åby. Det samme fortælles i biografi 
nr 14, se s. 168.
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ikke at være ilds lidt ellee i på kommende tilfælde at have skade deraf 
- ved ikke at betænke dem engang - Men forresten aldrig komme til 
dem uden man har nødvendig ærinder, og da kun tals om dst, man var 
kommen for at tals om. Og når man da har fået svar derpå, da at 
pakke sig igien, synes mig ertea min forstand at være den retteste 
måde.

Oftbenævnte ville og gierne adspørge og udfritte, hvorledes den eller 
dens omstændighed, adfærd og opførsel sr, for at vide ans ting. Og 
gaves der altid de dumrianer, der var villig og tosset nok til at udsige 
alt, hvad de viste om deres naboer, meeaendks derved at fortienne dem 
yndest og gunst esemse. Var ese sllses nogle af bøndkrrolkene, som 
præsterne syntes at være for brillant påklædt, så skulle dst nok blive 
anmærket på et andet sted, men når præsterne havde dækket bord, 
retter, vine og klæde dragt på grevelig viis, det var ikke for meget, det 
hedte sig, dst var efter deres stand, dst skulle ds have.

Forresten så havde bønderne i almindelighed megen respekt og 
ærefrygt for præsterne ved altid, når ds mødte dem tage hatten selse 
luen af for dem, og med stor tilbageholdenhed tnlses med dem. Og 
havde en bonde ondt ved at forsvare sig for en præst, når dst kom til 
alvorlighed og vrede, og det formedelst han var bange for, at han 
skulle gåe præsten for nær, at denne da skulle læse ham i baand5, da at 
s vinds hend og omsider døs. Og syntes bønderne ds havde så megen 
overhæng af dem, især med toør^er. Så havde de til ordsprog: »Det er 
bedre at have en fiskedam«, item »Det er bedre at have en rakker i sn 
bye en end præstegård«6

Hvad eea mindre giestlig som skolelærer og kirkesanger vare an
gående, dem giorde bønderne ikke meget af undtagen forsåvidt dem, 
der havde børn. Disse betænkte dem og giorde af dem for deres børn 
skyld. Man bad og båds præsten samt kirkesanger og skolelærer til 
brylluper og begravelser, og satte dem på øverste sæder næst brudefol
kene.

Og når man fortæller om noget, så bør man fortælle det altsammen. 
Man må sige det sas med det nadse. Præsten samt skolelæreren er af 
den høye øvrighed indsat til at lære og at vise os på den rette vey til 
timmelig vel og evig lyksalighed. Og når disse opfylder deres pligter 
ved selv at forregåe menigheden med gode exempler og retskaffent 
levnet og sand christendoms lære, så er ds både al ære og deres løn 
værd.

5. at lyse ham i band.
6. Der står »sn sae præstegård«, hvor vi vills skrive »end mp..«
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Bonden og adelen
Adelen som og bønderne kalte adelsblod, en langt ophøyet stand over 
alle stænder. Det navn adel eller ædel syntes bønderne at være et 
betydningsfult ord, og i grunden så meget, som om de var af et bedre 
og ædelere væsen end andre folk. Og hvoraf havde de fået dette navn. 
Det var ofte spørgsmålet i samtaler. Nogle meente, fordi de tiente 
kongen og var kongens ypperste mænd, andre meente, at deres faders 
farfader eller enu længere hend havde i krigen drevet en stor helte 
gierninge til lands eller til vands og var derved bleven giort til adels- 
mænd, og at denne ærestitel stammer bestandig ned fra fader til søn, 
og det sålænge som der er folk til.

Men uagtet, så syntes dog bønderne, at nogle af dem - ikke alle - 
var uværdig til denne høye ærestitel. De havde navnet, men hvad 
havde de givet derfor ? De havde kun fået det til arvegods efter deres 
fader, og denne igien af hans fader. Høyt navn ofte uden værdie, thi 
man såe ofte de grever og baroner, der førte et liderligt levnet med 
hoer og svier så godt som nogen matros, men hvordan de tummelede 
omkring, så var de alligevel adel og brystede sig høyt deraf.

Blandt alt det i verden, mig syntes, der var forkert og ulige tildeelt 
mennesket på jorden, så syntes mig og det besynderlig, at et menneske 
kan fåe så høy en tittel uden at have fortient den. Den officeer, for sine 
heltemodige bedrifter, udforsagt i kampen for konge og fædreneland, 
og lige så beskeden og hul(d) mod den værgeløse. Den kloge og ind
sigtsfulde statsmand, hvis råd og då(d) var land og folk til gavn og 
gode. Den dommer, der i rettergang dømte upartisk, uegennyttig og 
efter samvittighed og hialp den fortrængte til sin ret. Den læger, der 
var den ulykkelig og lidende i almindelighed til hielp og redning. Den 
store lærer, der med det retskafne levnet og vandel, og ved ugivne 
gode skrifter og taler er som et lys på jorden. Den store kunstner, hvis 
kunstværker ofte henrev mennesket til fortryllende glæder. Disse og 
alle dem, der giorde store og gode handlinger i land og rige, var navnet 
adel værdige, i hvad stand han end var af.

Men igien at komme på tale om adelens og bondens forhold til 
hinanden, så syntes de sidste, at der var et stort skillerum imellem 
deres lykke på jorden. Hinne der lever hver dag herlig og i glæde, 
haver prægtige palladser, heste og vogne og næsten al det, som de ville 
ønske dem til glæde og fornøyelse i denne verden. Disse derimod måe 
adlyde, tumles hver dag med slæb og træl, der grændser nær til det 
slaviske, og hvis glæde og fornøyelse er den mindste deel.

Medens adelsmanden kan ståe i sit vindue, kiøre i sin gylne karm, 
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ride den smukke hest, spadsere eller see til, da måe vi hovningsbønder 
furre og såe hans jorder, afslåe hans enge, høste og inavle hans korn, 
ud age hans giødning o.s.v. ståe med hatten eller luen i hånden for 
ham og titulere ham »Nådig Herre« eller »Deres Nåde«.

Men den meere fornuftig bonde tænkte om igien, ja, således er 
verden. Vi kan ikke allesammen være herrer, der måe være nogle til 
at tienne og adlyde. Var vi alle sammen herrer, så var der ingen til at 
dyrke jorden. Og hvem veed, om disse også er så lykkelig, som det seer 
ud til. Maaske de kan have noget at drages med, som vi ønsker ikke at 
vide. Når vi om aftenen legger os til hvile, er træt og mat og sover 
rolig, måske disse da måe våge formedelst noget at tænke på.

Nogle af disse herskaber erkyndige sig om deres bønders tilstand, 
hvad de kunne tåle og ikke tåle, tog fæste og landgilde af dem således, 
at de kunne være i stand, og veed ieg den herre, der stundom gav en 
forarmet hovningsbonde både ædekorn og sædekorn, men forståer sig 
selv, når han var overbevist om, de selv ville stræbe og frem ad. En 
anden herre kiente ieg, der næsten engang årlig reyste omkring til alle 
sine bønder, og fandt sig best fornøyet, hvor han såe, der var et 
reenligt huus. Gav dem under bygningstømmer, når de ville bygge, 
men når bygningen var opreyst, så kom han eller forvalteren og 
efterså, om al det dem leverte tømmer var sadt i bygningen. Men 
desværre, det var kun den mindste deel af herrerne, der tænkte såle
des om deres bønder, thi de andre var af en gandske anden tænke
måde.

Der var dem, der kom aldrig i deres bønders huus, ude det kunne 
skee ved en hændelse, når de var på jagt, og hvad de da såe, såe de kun 
med flygtighed, brød sig lidet eller intet om deres omstændighed. Kun 
at de igiennem forvalteren kunne fåe store fæster og landgilder, og var 
dem det ligegyldig, om de kunne hænge ved gården eller ikke hænge 
ved. Det årlig landgilde måtte ud til det allermindste. Kom dette ikke 
til bestemt tid, så kom der stevnemål på stevnemål. Kunne de endelig 
ikke side længere ved gården, så kunne der nogle andre, og da fik de 
nye fæstere. Dog var det ikke som i forrige tider, da når en fæster ikke 
punktlig og til bestemte tid kunne betale det, han skylte til sit her
skab, da strax at ujage ham af gården om de det forgodt befandt, men 
nu skulle ham derimod gives tid. Det lod og til, at slige herskaber ikke 
kunne tåle, at deres bønder blev eyer af mange penge. En vis herre 
skulle og have sagt engang: »Føden og klæderne skulle de have godt, 
men ingen penge«. Det kom og meget an på at accordere om et 
gårdfæste, ligesom herskabet viste familien havde penge til. Og var 
kun deres agten og tragten efter, at de kunne fåe alle deres penge. Om
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fæsteren så år og dag eftee måtte af armod gåe af gården, dst var også 
ligemeget. Desårsag var enhver hovningsbonek, der kunde samle sig 
st par hundrede daler, - som han i tiden agtede at giøre sine børn 
lykkelig med bange for, at hans herskab skulle fås dst at vids. Satte de 
nogle penge på rente og fik pante forskrivninger derfor, så blev disse 
obligationer aldrig ting læsts, og det allens af frygt for, at herskabet 
skulle fås dst at vide.

Når man undtager, at hovningsbonden af sin christkadomslære 
veed af det guddommelig væsens tilværelse, forresten så var herskabet 
og forvalteren hans halv guder. I alls mødende tilfælde da kun at søge 
til forvalteren og herskabet at klage deres nød som deres høyeste 
øvrighed. Ieg kan herved ikke undlade at fortælle følgende.

Et herskab her på egnen havde en søn, der var officeer ved et 
cavallerie regiment i Holsten, og dkaas blev 1813 på sn forpost over
rumplet og nedhugget af de russiske Kosakker. Da man et steds på 
godset talte om denne ulykkelig tildragelse med herskabets søn, så 
sagde en gammel kone: »Men fåer disse da ikke en ulykke af her
skabet«, menendes Kosakkerne.

Hovningsbønderne kalte herregårdene »ravnereder«.
Dette er såvidt i korthed fortællningen om forhold og stemninger 

imellem bonden og ds andre stænder. Og nu følger fremdeles for
tællingen om det væsenlig af Fyens vestre kant.

På nærværende tid var der 4 slags bønder, at sige deres eyende eller 
leyende rettigheder. 1) Selveyrbonden. Når man undtager, at han 
skulle give kongelig skatter, stod under kongens lov, hans sønner 
pligtig til kongens tienneste, give præsten og skolelæreren den told og 
ærs, som dem tilkom, så var han gandske sin egen, kunne srialte og 
valgte som ham godt syntes, sælge noget eller alt af sin eyeadom, 
ligesom han for godt befandt. 2) Huuse ejendom og bonde ejeaesm. Af 
disse var der langt flesre af i Båg herret en i Vends herret. a) Huuse 
ejendoms bonden havde den rettighed, at hans gårds bygninger var 
hans eyende, men jordene var herskabets, og da kaltes herskabet 
»herligheds ryerea«. Huuse eyendoms bonden havde den rettighed, at 
herskabet ikke kunne sætte ham hoveriet på. Dog havde ds fleste i 
deres fæstebreve forbunden dem til at giøre nogle villigheds ægter. Det 
var at kiøre eller have forspænd for herskabet eller hans folk til ssa 
eller anden kiøbsted eller anden steds hen i lnnese. (i margin: Huuse 
eyendoms bonden skulle og give fæste som de kunne accordere til) 
Env^ere kunne herskabet heller ikke sætte hans huuses bygninger i 
baystrællighkd ved skifteretten, thi det var hans syendom. b) Men 
bonde ejendom var en gandske anden sag, thi da eyeds bonden ds 3
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parter af hele eyendommen og herskabet den 4. part, og da kaltes 
bonden herligheds eyeren, men ieg veed ingen bonde, der besad gand- 
ske denne rettighed. Dog lod ieg mig fleere gange fortælle, at den stod 
ved magt på Friderichsgaves gods7, hvor de fleste af bønderne var 
bondeeyendom, og hvis godsherre, den såkalte Ryberg,8 havde almin
delig ord for at være en liberale herre - gavmild - mod sine bønder. 
Disse tillige med dem på det Trolleborger gods9, der havde arve fæste, 
holte man for at være de lykkeligste fæstebønder i hele landet. En- 
videre fortalte man mig, at når en bonde karl fæstede en gård bonde 
eyendom på Rybergs gods, så gav han den 4. part i fæste og landgilde, 
imod hvad ellers en fæster gav det hele.

Eyendoms bonden eller bonde eyendommen havde blandt andet 
disse rettigheder: Han måtte bygge huuse på sin gårds grund og fæste 
dem hen. Sætte sviin på olden, hvis han havde skov, uden at spørge 
herskabet ad. Tillige måtte han og hugge af skoven det fornøden til 
hans gårds bygning af stort træ, som eeg og bøg, men herskabet 
udviste det. Ved skifte forretninger måtte herskabet ikke sætte går
dens bygninger i »brøstfældighed« eller udtage besætning. Han kunne 
og lade sine børn tilskrive meere i arv som huus eyendoms bonden, 
nemlig af sin gårds eyendom. Ved tiltrædelsen af en sådan bonde 
eyendoms gård, gaves ham et brev af herskabet, kaldet »hosbonhols- 
brev«. Man ville påståe, at huuse eyendoms bonden fra først af også 
var bonde eyendom, men at denne rettighed blev dem af herskaberne 
fratagen ved fiffighed, deels derved, at tiltræderen af en sådan gård 
lod sig bedrage ved at tage fæstebrev istæden for hosbonholsbrev, 
deels og ved skifteforretningerne, at de lod herskabet udtage besæt
ning, og denne forretning underskrive, som var reent stridendes mod 
bondeeyendommen. Thi hvad forståer en udlært bondekarl, når han 
kun kan komme i besidelse af en gård, så synes ham det er nok, uden 
at giøre sig grundig tanke om vilkårrene hvormed han modtager den. 
Desårsag opkom der der og imellemstunder tvetydige meeninger og 
misforståelser om disse eyendomme. Bonden, der nøyere efterså de

7. Frederiksgave er det nuværende Hagenskov, se: Danske Slotte og Herregårde bd.9 
(2.udg.) s. 89 ff.

8. Johan Christian Ryberg var agent og en meget rig mand. Han var søn af storkøb
manden Niels Ryberg. Den yngre Ryberg overtog i 1800 Flenstofte og i 1804 ved 
faderens død også Frederiksgave. Da Eskel Sørensen skriver sit værk er Ryberg 
imidlertid på falittens rand grundet englandskrigen, og staten overtog i 1820 Flen
stofte og 1824 Fredriksgave.
Den ældre Ryberg var på nogle områder en foregangsmand og social interesseret, se: 
Danske Slotte og Herregårde bd. 9 (2.udg) s. 101.

9. Trolleborger gods = Brahe-Trolleborg.
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gamle papiirer - gårdens documenter- giorde sig tanker om at have 
bonde eyendoms rettighed i steden for huus eyendom, påstod nu bag 
efter sin ret, giorde sig kviehaasen, og kom det da til proces mellem 
herskabet og bonden, hvorved den sidste i almindelighed gierne tabte 
sin sag.

Bønderne ville vide, at disse partes eyendomme var kommet under 
herregårdene i udfredens tid, at bønderne da ikke længere kunne 
præstere sine skatter og udgifter, og da for at komme ud af denne 
forlegenhed gav dem under herskabernes beskyttelse imod, at de blev 
eyer af den 4. part i deres gård. Man ville og påståe, at det var i 
Friderich d. 4.s tid, at det skede, da det var så dårligt og armt med 
bondestanden, thi efter mine forfædres fortælning, der levede den tid, 
da var der adskillige bønder gårde her på egnen, hvori var ingen folk, 
og ingen viste, hvem de hørte til. Så blev der og buden en tienneste 
pige i et års løn, Kustrup Mølle her i Vendsherret.

Men er det således, at disse eyendomme er kommet under her
skaberne i udfredens tid, så vil ieg snarere troe, at det er skeet i 
Friderich den 3.'s tid, da landet var oversvømmet af svenskerne, thi 
ieg har et steds seet et sådan bonde eyendom skiøde på 1664. Hvordan 
det er eller ikke er, så har dog alle huuse og bonde eyendomme navnet 
i ældre tid af Friderichsgaves rytter gods. 3) Fæstebonden. Denne 
havde ingen anden rettighed at hæve sig ved, uden hvad der stod i 
hans fæstebrev: at han måtte benytte sig af sin gård og grund sin livs 
tid, imod først at give 1000 eller 1200 rigsdaler i indfæstning og 10 pro 
cento af samme capital til fogde penge af en gård til 5 eller 6 tønder 
hartkorn, giøre hovning til den eller den herregård og desuden et årlig 
landgilde af penge, korn, lam, giæs, høns og nogle snese ægg. Der var 
og de fæstebønder, der efter accordt giorde ingen hovning, men gav i 
det sted nogle såkalte hovningspenge omtrent en 20 daler, men man 
talte ikke mange af disse. Fæstebonden måtte ikke uden særdeles 
tilladelse afhugge store træer ved hans gård eller i skoven, hvis der var 
noget, heller ikke måtte han afhugge giersel eller skiære tørv uden 
først at være dem uvist af herskabet eller deres anbetroede folk. Men 
her på eynen skar bønderne tørv, huggede giersel - dem som havde det 
- ligesom dem godt befandt uden at spørge herskabet ad. Der blev 
rigtig nok adskillige gange talt derom fra herskabet, men det blev 
derved. Bønderne kunne gierne have det behov.

Gielbierg d. 6. junj 1817. 
Eskel Sørrensen
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Biographie nr. 11

Jens Pedersen i Stubberup, landmålerne Rasmussen 
Fortsættelse om Jens Pedersen i Stubberup, Saadager sogn, Hans 
biographie?

Efter hans tiennesee folkes udsigende, så var han ikke mange dags 
hiemme i sin gård, men reyste i ærinder, besøgeiser eller til Assens, og 
når han der ud kom, så var dst ikke sisldsnt, at han diverterte sig med 
at gåe på keglebannen eller billiarstuen og tage partie med i spillst, at 
der ved samme leylighed vankede god levemåde, især af drikkendes 
vahrer, såsom puns og viin, det forståer sig selv.

Med grevens sønner på Veddelsborg handlede han og imellemst
under med om bsdster. Til hans fordsel og ds andres forlis. Ermelts 
grevens ælsts søn havde og på samme tid Billeschov gården tæt ved 
Stubberup i forpagtning. Med denns interesserte han sig især ved lån 
og foræringer, ved foræringer og lån, at han først i året 1813 fåer sin 
gård at kiøbs fra Veddelsborg gods for den summa 20.000 rigsdaler.3 
Ved første øyekast lneer dst som det var en stor sum penge, men var 
dog i grunden kun sn liden sum, thi året 1813 var det n^se dyreste år, 
vi havde i den tid, vi havde krig med Engsllnad. I januar måned 
samme år kostede sn 5 a 6 års hest fra 5 til 600 rigsdaler, sn skiøn 
hoppe fra 800 til 1000 rigsdaler, en god koe fra 170 til 200 rigsdaler, 1 
tønde rug 60 rigsdaler. Og hvad var enda disse priser at regne mod

1. Dette er biografi nr. 11. Begyndelsen til denne bsrseniag, der må havs været nr. 10, 
er ikke bevaret. Dette lille skrift har aldrig været udgivet. Da 2. ese, der handler om 
ds to landmålere Mads og Rasmus Rasmussen, ikke er afsluttet, er der ingen 
uadeaskaift, men der er ingen tvivl om, at dette hefte er forfattet og skrevet af Eskel 
Sørensen. Originalen tilhører nu Dansk Folkemindesamling (194%)
Jens Peesrsea er født i Stubberup den 3. april 1781, søn af Per Jensen, dsr sr 
fæsesgåadmaad under Wsdellfborg. Jens Pedersen bliver gift msd Marie Chrifekns- 
dateea fra »Orslund« den 19.10. 1804, men fæster først gården 10.8.1807, selv om 
faderen er død i 1802. Jens Pedersen dør i 1852, hans kone i 1831. Register over 
Fæstsgsesst ved Wsdellsbsrg og Stubberup og Kirkebog.

2. Kammerherre Ludvig Frederik grev Wedsll, der døds i 1817, havde i 1777 købt 
BH^Iov.

3. Det var usædvanligt, at Wedsllsbsrg frasolgee bøndergsds. Dst stors fæstsgses blev 
ikke fraso^ før i begyndelsen af dst 20. århundrds.
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september måneds priser samme år, da 1 fjerding smør kostede fra 380 
til 400 rigsdaler, et par skiønne vogn bedster i deres rette alder fra 7 til 
8000 rigsdaler.

I forhold til disse priser, så var det kun en liden sum penge, han gav 
for sin gård. Ikke allene enu denne fordeel, men fåe dage efter, at han 
havde kiøbt sin gård, blev en forordning af 5. januarj samme år 1813 
bekiendtgiort, at alle circulerende courant danske banko sedler skulde 
andsættes til % i værdien under navn af »navne værdie«, så at 6 
rigsdaler gialte kun for 1 rigsdaler, 600 rigsdaler for 100 rigsdaler, 
6000 rigsdaler kun for 1000 i navne værdie o.s.v. Alle faste capitaler 
fra førend junj termin 1807 til december termin 1812 skulde omskrives 
til sølv værdie efter deres alder, jo ældre de var, io bedre, men da den 
capital, han skulde give for sin gård, var siden og uden for den tid, så 
var den kun at regne som gammel dansk courant, neml. 20.000 gam
mel dansk eller i navne værdie % af sumen som giør 3333 rigsdaler 2 
mark navne værdie, som var i grunden et og det samme.

Alle forundrede sig over dette kiøb og allermest, at greven vilde 
sælge sin skiønneste og beste bondegård på hele sit gods for den 
summa penge, der efter de tiders priser og pengenes nedsættelse, - 
som dog vel greven dengang ikke viste af at sige - var over 3 gange 20 
tusind rigsdaler værd.

Samme år 1813 eller først i året 1814 blev af vedkommende øvrig
hed den forandstaltning giort, at der bestandig skulde være examine- 
erte giorde mødre, og enhver skulde have sit distrikt af 3 eller 4 sogne, 
og skulde ethvert distrikt skaffe sin giorde moder huuslye med så 
meget jord til, at hun kunde græsse og føde en koe sommer og vinter og 
skaffe hinde ildebrændsel, alt frit. Men når nu et distrikt ikke kunde 
fåe eller blive enig om at fåe et sådant huus med jord til, og det kunde 
de sielden, så skulde vedkommende øvrigheder, som herredsfogden og 
birkedommerne sørge derfor, og ved licitation tilslåe den eller den, der 
vilde sælge jord og bygge huus for det ringeste, alt efter bestemte 
vilkår, hvorved ieg tror ikke bønderne spandt silke.

Som en følge deraf blev da Huusbye, Tanderup og Sandager sogne et 
giorde moder distrikt. Ved licitation (i margin: Nærmere efterretning 
fortæller, at ingen licitation blev holt, thi de 3 sognes beboere accor- 
derede underhånds med Jens Pedersen om at bygge et huus og til
lægge 5 tønder land) over et huuses opbyggelse med tillagt jord om
trent 5 tønder land (i margin: hvoraf de 3 tønder land skulde være god 
jord eller åboe derfor efter taxationen i slet jord. Alt kun en mundtlig 
accordt. Men istæden for efter accorden at lægge 5 tønder land til 
huuset, hvor de 3 tønder skulde være god jord eller efter taksationen
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åbos derfor, så lagte han kun 5 tønder land meget slet faadeee jorder 
til huuset) til en giords moder, blev dst tilslagen ermelte Jens Peder
sen i Stubberup for den summa 13000 rigsdaler gammel dansk, skri
ver tretten tusinde rigsdaler (i margin: af de 13000 rigsdaler fik han 
den halve sum ubetalt, førend han begynte at bygge, men den aaeen 
halve blev for det meeste upantst).

Han byggede derpå et huus oppe på en bar banke østen for Nache 
med som sagt 5 tønder land til i sig selv sandede og ds aller sletteste 
jorder, der var til hans gård. Huuset byggede han ikke heller efter 
conditionerne, thi dst havde ikke sin tilstrækkelig vids. De væn-elser 
hvori han skulde have lagt fielle-gulv, lagte han med leer gulv. Vilde 
hun have fielle-gulv, så kunde hun selv lnee det legge o.s.v.

Det forståer sig selv, at giorde moderen, der skulde have dette huus 
med den tillagte slette jord, var ingenlunde fornøyet dermed. Hun 
giorde indvendinger paa indvendinger, muelig og klagede sig for øvrig
heden, men dst blev derved. Huuset var nu hinde bygget, vilde hun 
havde det, så kunde hun tage dst eller lade være. Og hvad hun ikke 
var misforaøyet, så var ds før omtalte 3 sognes beboere, der skulde 
betale ds 13.000 rigsdaler. Enhver fornuftig indså og påstod, at det var 
sn urimmelig betalning for et heee huus med 5 tønder land, og enda så 
meget desmeere, at huuset ikke var forsvarlig bygget, og den tillagts 
jord så slet og ringe, at hun ikke kunde føde en koe derpå. Men hvad 
kunde det hjælps, de polmsde, thi søgte ds birkedommeeren på 
Kikrliagbikrg,4 eller forvalteren på Veddelsborg, så blev det derved. 
Huuset var bygget til giordemoderen og dermed skulde hun lads sig 
nøye. Efter en almindelig meenmg så havde Jens Pedersen stoppet 
hullerne for deres klagemål.5

Men endelig, da dette ikke kunde hielpe, så satte ds dem forre, ikke 
at vilde betale denne store suma penge. Jens Pedersen fordrede nu sin 
betalning flere gange, men sogne beboerne vilde ikke ud msd dem. 
Endelig lod han ved birkedommeren dem pants, som ikke vilde betale 
msd dst gods. Og veed ieg ret, så begynte han først dermed i Håre, og 
dst på sn dag, da ds fleste af mændene ikke var hismme. I de første 
gårde, han således kom ind for at pants, spurgte han først, om ds vilde 
betale. Når nu konen, som var ene hiemme, svarede ney, bandede han 
forskrækkelig, om hun vilde være den værste, nu nles ds andre har

4. Wedellsborg birks rstshus, hvor dommeren boede.
5. Nemlig ved bestikkelse. Dst viser sig her og nllk steder i fsrrattsafkabst, at Esksl 

Sørensen er meget mistænksom over for »de store« i samfundet. Om det er sn 
almindelig antagelse blandt hans samtidige, eller dsr virkelig er realiteter bag, er 
svært at sige.
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betalte, og således sagde han til enhver, der nægtede at betale. Nok 
sagt, betale måtte de alle, men hvor mange penge Jens Pedersen fik af 
dem, måe ieg være udsagt, (i margin: Man troede neml. at han gav de 
fleste penge hen til bestikkelse, som han skulde have for huuset).

Men nu vil ieg til videre vende opmærksomheden fra giordemoder 
huuset og igien tale om Jens Pedersen.

Enhver syntes, at han havde giort en dobbelt god handel. Først at 
han fik sin gård at kiøbe for 20.000 rigsdaler, der efter tidens priser og 
pengenes nedsættelse til % var et godt kiøb, og igien for ermelte 
huuses bygning med de tillagte 5 tønder land af hans allersletteste 
jorder 13.000 rigsdaler, der var over den halve kiøbesum. Sin gård med 
tilliggende af skov, ager, eng og tørveskiær havde han igien for 7000 
rigsdaler gammel dansk, (i margin: Efter sigelse så skulde han og 
omtrent ved samme tid solgt et par heste og en vogn med complet og 
bekommet 7000' rigsdaler gammel dansk courant derfor) at nu kunde 
han sagtens blive en rig og holden mand. Dog enhver syntes ubillig
heden i betalningen med det omtalte huus o.s.v.

Førhen var han anseet for en fornemme bonde, nu blev han et triin 
høyere, i det han var avanceret fra fæstebonde til selv eyer bonde, og 
da han tillige var sognefoget, så blev han ofte af omegnens beboere 
budet til bryllup af dem, han just ikke havde bryllups laug med eller 
var i familie med. Til sådanne bryllupper skulde io fødninger, stads og 
over alt gildes penge.

Så brugte han og den skik, ligesom til en taknemmelig erindring om 
den lykkelig dag på hvilken han kiøbte sin gård og blev selv eyer, at 
han på hver årsdag, som han giorde dette kiøb, giorde et stort giæ- 
stebud med sine slægtninger og nogle fornemmere. Der har flere 
gange været fortalt, at det giæstebud eller ball, han således giorde på 
årsdagen 1817 eller 18, hvortil især var budet så mange fornemme fra 
Veddelsborg, Billeschov, Brahesborg, Assens og flere, der skulde have 
kostet ham fleere hundrede daler.

For det meeste engang hver sommer giorde et selskab af de for
nemme fra Assens en lysttour op til ham og holte ball, men som det 
hedte sig, at dette selskab selv medtoge for det første de drikkendes 
vahrer.

Hans ælste søn lod han informeere i musichen ved en stads musicant 
fra Assens. Denne, når han ikke var i forretning ude at spille til 
bryllup eller ball, så var han for det meeste hos Jens Pedersen.

På samme tid var der en mand i Nache, Tanderup sogn, navnl. 
Anders Hansen. Han havde een af de såkalte huuseyendoms gårde i 
fæste. Denne man var gerådet i proces med sit herskab, greven på 
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Veddelsborg, om eyendoms rettigheden, thi Anders Hansen vilde af 
sin gårds documenter udlede, at han havde meere eyendom i gården 
en herskabet, derover kom processen. Hans procurator havde engang 
blandt andet lade tilføre i sit indlægg, at gårdens beboere har sat sviin 
på olden i gårdens tilhørrende skov uden at spørge herskabet ad eller 
erholde dets tilladelse dertil, hvilke rettigheder skal være een af de 
fornemmeste punkter for den bonde, der til egner sig bonde eyendom.

Grevens forsvar neml. hans forvalter lod herpå eftermelte Jens 
Pedersen og dennes svoger på Orelund - dennes jord låe side om side 
til Anders Hansens skov - indstævne for at afgive forklaring over, 
hvor mange ege der omtrent kunde være i Anders Hansens skov. Disse 
vidnede med opragte fingre, at så lige som de viste, så var der kun een 
eg i Anders Hansens skov. Altså var der ingen skov til at sætte sviin 
på oldent. Altså havde det omtalte indlægg for det første ingen hiem- 
mel. Men herimod lod Anders Hansen fire gårdmænd fra Nørre Åbye 
sogn hente, der siunnede skoven, og disse vidnede på Vendsherrets 
ting i Middelfart, at der var 60 ege i Anders Hansens skov, hvoraf de 
20 kunde bære agner.

Denne Jens Pedersens og hans svogers (i margin: hans svoger 
navnl. Peder Christensen på Orelund) partiskhed, at de så åbenbarlig 
holte med greven, at de havde vidnet falsk, var en streg og handling, 
som alle tænkende, der hørte det, lagte dem meget til last.

Imidlertid, når man kom på tale om Jens Pedersen hans herlig 
eyendoms gård, hans visitter, reyser til Assens o.s.v., så var der adskil
lige, som vilde påståe, at uagtet han fik sin gård for så got et kiøb, så 
meget for det opbyggede huus, så havde han enu ikke betalt noget af 
kiøbe summen i sin gård. Man troede, og man troede det ikke, thi 
enhver syntes, det var urimmeligt.

Men nu et par ord igien om giordemoderen, hvis han som melt lod 
bygge huus til med tillæggelse af 5 tønder land, der som før sagt var 
meget udtilfreds, både med huusets bygning og med den tillagte jord. 
Thi med nød og næppe kunde hun holde en koe derpå sommer og 
vinter. Pløyede hun og besåede noget af jorden, så avlede hun, som 
man kan tænke, kun lidet korn på den sandede bakke. Jorden var og 
enu ikke indkastet, men låe tilfælleds med Jens Pedersens jord. På 
grund af hindes klage, at hun ikke kunde føde sin koe, rådede nogle 
hinde til, at hun skulle tøyre dygtig over på Jens Pedersens græsning, 
så fik hun nok revans på en måde, (i margin: Jens Pedersen var ikke 
pligtig at indkaste jorden, det de 3 sognes beboere var, men for at 
oprippe sagen, menendes at fåe det i rigtighed efter conditionerne, så 
æggede dem til at tage vare på Jens Pedersens græs) Det giorde
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moderen og hindes mand troelig efterkom, men en dag, som hun ikke 
var hiemme, kommer Jens Pedersen msd 2 mænd og forbyder hindes 
mand at tøyre på hans græsning. Denne svarede som billigt var, at når 
han vilde mdgrøfte esaes jord, som ham tilkom, så skulde de nok tøyre 
på deres eget, men Jens Pedersen i sin vrede sagde: »Han skulde nok 
lære ham«. Havde nu gioreemoeerens mand været så klog at tags 
vidner på disse ord, så havde han kommet nemmere ud af sine ting, 
men i det sted kalder han Jens Pedersen: »En forsoret ånd«. Disse ord 
tog Jens Pedersen vidner på. Først lod han nu stævne giordsmoder 
folkene for at have eøyrkt over på hans græsning, sieea for ds fse- 
mkknellg skiælssrd af »en forsoree ånd«. For den første forseelse neml. 
at have tøyret over på hans græsning bleve de på birkstinget dømt til 
at betale, for dst første 12 rigsbankdaler i sølv, men da de ikke kunde 
eller vilde betale denne sum, så lod birkedommeren holde auction på 
deres boehauge. Omends^^ der indfandt sig kun fås kubere, så blev 
dog endeel af deres beste boehauge solgt, og da ds lod forstås, at dst 
var meget ds måtte betale for et over tøyer på hans græsning, så fik de 
til svar, »Det brede er tilbage«. Sidsn blev ds dømte til at betale for dst 
formeentlig skiæls ord af »forsoer ånd« ialt 28 rigsbankdaler sølv, 
hvoraf ds 4 skulde være til sognets fattige. Dette ståsr enu esevee. 
Men hvis hun ikke indfinder sig msd betalningen msd (dst) første, så 
holler vedkommende auction på deres øvrige boehauge, så ds neppe 
kan beholde det, som de kan helds deres hoved til.

Men nu må ieg igien gåe nogle trin tilbage på for^lningen om Jens 
Pedersen. I junj måned, der hørtes dst rygte, som og så blev sandt, at 
han vilde sælge sin gård til greven på Vedeelsborg igien og følgelig 
være fæste bonde som førhend. Hoved årsagen dertil skulde have 
værst, at han var i så stor en gisid, den han ikke så uveye til at kunde 
betale uden at giøre opbud - banquerot - eller være bange for cesdi- 
torernes indførsel. En forvalter på Friderichslund havde opsagt ham 
1.500 rigsdaler, dem han på ingen måde kunde skaffe tilveye. Af 
tvende onde ting vælger man io gierne den mindst værste. Han vilde 
nu hellere give sig under greven end msd harme sss, at hans crsdi- 
torer skulde drivs ham af gården. Efter sigelss, så solgte han gården 
til greven for den suma 4.000 rigsbankdaler navne værdie.6 De 2000 
skulde ståe i gården hvor af greven ville svare ham årlig renter. 
Derimod skulde han give i årlig landgilde 12 tønder korn og sn rsee

6. ireisisCetet li 1 WekellsSerffæsCeaso0rSo1na n mnnse,atkef skedestensomnæaet 
fæstede gården 10.8.1807 msd haaekoraee 7-7-0-0, men det er også rigtigt, hvad der 
her bsakeees, at han påny fæster gården 17.3.1821, men nu er hartkornet 7-5-0-0. 
De 2 skæpper må være brugt til joaermodeahuset.
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qvige til slagtning. Hans gieid skulde beløbe sig omtrent til hen imod 
5000 rigsdaler. Altså var den suma, han fik for gården ikke tilstræk
kelig at betale hans gieid med, hvoraf en stor deel skulde være plokke- 
gield, og efter al formodning en stor deel af hans creditorer tager skade 
ved ham. (i marginen: for at creditorerne ikke skulde røre hans boe saa 
han sin svoger Peder Christensen paa Orelund faae disse i pant for 700 
rigsdaler paa qvansirs eller falsknerie. Thi den som endog har obliga
tion af ham, men intet i pant af hans førhend eyendom, kan nu ikke 
auctionere noget af hans gård eller besætning, fordie han nu er en 
fæstebonde. Enhver der hørte og kiende noget til hans omstændighed, 
at han som førhend var fæster, blev selv eyer og atter gav sig in under 
Veddelsborg gods igien som fæster, lastede og skiændede på hans 
handlemåde udsigelig meget, og lagde de til, at hans børn kunde med 
rette bande ham en anden gang, således havde han sørget for dem.

Af børn har han på nærværende tid 7 og nogle ere døde. 3 gange har 
hans kone fået tvillinger. Såvidt om Jens Pedersen i Stubberup.

d. 30 august 1820.

(Om brødrene Mads og Rasmus Rasmussen)7
Ved 1786 levede der en mand i den mellemste gård i Kiærbyeholm, 
Indslev sogn, navnl. Rasmus Madsen. Denne havde 3 koner - men 
forståer sig selv, kun een på gangen - og havde han børn med dem alle 
3. Ved den mellemste havde han 5 børn nemlig 3 sønner og 2 døtre. De 
2 ælste sønner navnlig Mads og Rasmus var både andseelig, vittig og 
nemme, især til at hugge og snide. Desuagtet så havde den ælste 
navnl. Mads ikke stor lyst til bonde håndteringen, desårsag gav han 
sig (til) at lære landmålingen for at blive landmåler isteden for bonde.

Ved deres moders døe blev det både bestemt og betænkt, at faderen 
som enkemand vilde udgift holde her med sine børn, og skulde da 
sønnen Rasmus i tiden have gården, og havde denne fattet gode 
tanker til en smuk pige af den søndre naboe gård i byen.

Imidlertid begik faderen den forseelse, at han besvangrede sin huus- 
holderske, en fattig tienneste pige, og ville da have hinde til ægte. Alle 
hans børn satte dem heftig derimod, og at han skulde lade hinde fare. 
Stundom gik de ham så hårdt på, at han græd som et barn, men 
alligevel så vilde han på ingen måde afståe sit fortsæt med at ægte sin

7. Der er her, imod sædvane, ingen overskrift over dette nye afsnit i beretningen, 
derfor er det sat i parentes. Eskel Sørensen har en tid arbejdet hos de to brødre. I 
biografi nr 14 om 'Jørgen Bang i Gadstrup' fortælles, hvordan Rasmus en tid er 
forlovet med datteren.
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ermelte besvangrede huusholderske, fik hinde og vilde nu selv beholde 
sin gård.

Dog da familien syntes, at denne gård var meget for god til hans nye 
kone, så magede det således, at han byttede gård med sin ælste søn - 
af første ægteskab - der havde en mindre gård i Veyrup i samme sogn.

Da sønnen Rasmus nu såe, at han fik ikke sin føde gård, så af harme 
og fortrydelse herover, og at hevne sig på faderen, så reyste han fra 
ham og til sin broder Mads for ligeledes at være landmåler tillige med 
broderen. Det var just på den tid, da fælleskabets ophævelse og jord 
udskiftningen begyntes for alvor i Fyen.

Det første disse brødre ret fik at bestille med opmålingen og udskift 
var ved en accordt, som den ældre broder giorde med en forvalter 
Hillerup på Veddelsborg om at opmåle og udskifte hele godset. Således 
opmålte disse 2 brødre hele Veddelsborg gods. Men hvad den egentlig 
udskiftning var angående, dertil havde de enu som ret og slet land
målere ikke fuldmagt, thi i de byer, hvor der var flere jordegods eyer 
og selveyere, der skulde først en commission eller som man kalte land 
commissarerne under stift land inspecteurens præsidium først legge 
en deelings plan, ligeså skulde og stifts landinspecteuren være med, 
når mands parterne blev afsat med pæl, så og i de byer, hvor der var 
præstegårde eller annex gårder. Men forresten kunde landmålerne 
selv taxere, giøre beregning, afsætte mands parternes lodder på kortet 
efter taxationen.

d. 5. september 1820 fortsættes8

(»Om krigen mod England 1807 «)9
...samme cirkulære var bifaldet, at al engelsk eyendom skulle con
fisceres, alle engelske skibe arresteres, som låe i danske havne, og 
skydes på alle dem, som seylede udenfor, at have et vågent øye med 
alle fremmede, som mistænkelig, der havde samfer(re) med tienderne, 
landeværnet strax indkaldes, og endelig alt våbendygtigt mandskab 
opfordredes med landets og våberne at værne for fædrenelandet, at 
giøre alt og tåle alt.

Nu kom der igien ordre til alle frivillige, at hvem som ingen bøsser

8. Fortsættelsen er dog ikke kendt.
9. På omslaget af »Biografi nr 11« findes noget af en beskrivelse af forholdene under 

krigen mod England ialt 4 sider. Det må være en kladde eller et kasseret skrift, for 
det er altså brugt som omslag. Måske er det de sidste rester af et tabt arbejde, der 
havde titlen: »Noget om den franske og spanske troppemarch 1808«. Se oversigten 
over Eskel Sørensens værker.
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havde skulle skaffe sig et andet gevæhr/0 nemlig at lads halen på st 
slås jern udrette og sætte på en stags. Mange løb nu hend til smeden, 
lod sådanne jern udrække, slibe og sætte på sn forkestage.

Nu kom der igien ordrer, at alt mandskab, som ikke var landeværn 
eller frivillige fra 21 til 50 år skulle optegnes på sn liste og indsendes til 
kystbestyreren, som den gang låe på Sparretorn.

Nu skulle der giøres vagt ved allarm stængerne, 3 karle skulle med 
deres gevæhr ståe i 12 timer, og en anden med sn estafette hest i 6 
timer. Ved allarmstæagerne var gravet en grav eller hulle overlagt 
med stænger og tang, hvori ds vagthavende skulle sids i tørreveyr.

Der var adskillige sådanne allarm stænger oprettet omkring ved 
søen, hvor der holtes vagt nat og dag. Omstændigheder, der var lige så 
trykkende som kiedsommelig på en tid midt i høsten. De nationale var 
indkaldet til regimenterne, landeværnsmænd til deres districter, for
uden ds evige kongeaeyser, man giorde hveranden dag, og kornet 
skulle indavlss. Landeværnsmændenes kone og børn skreg. Nogle....

.... aflæsse kuglerne begik nogle de(n) forseelse at læsse dem af på 
jorden uta..?, hvor ved der vankede nogle stokprygl på kiøresvsnden.

Den 6. hørtes en stærk canonade fra Middelfart kanten. Den be
gynte fra kl. 11 formiddag til kl. 1 eftermiddag. Af dst stærke sco, der 
gisnlød om i beltet, var det ligesom sn bestandig rumlen. Ethvert 
canon skud kunde ellers give et scco lig torden. Om anden dagen 
sagtes dse, at det var Stribs og Frsdsrits batterier, der skød til måls 
efter en båd ude på vandet.

Den 8. kom sn meget stor transport af vogne. Der var 15 af kongens 
vogne, hvoraf de 13 var krudt vogne msd 12 til 13 tønder på hver, 20 
bøndervogae med granater, lænke kugler, bomber, nndee kugler og 
kartæeskea - sn liden pose med småe kugler - ... af en æggs størrelse.

Den 10. kom der endeel vogne af samme slags. Den 11. kom 11 
vogne med en stor træekasse på hver fylte msd gev^rer. De kom fra 
Assens efter Strib, sagtes det var gevæhrer til ,]ybrim.n

NB. Med transporten den 8. var nogle kanoner og svære mør sere, 
hver af ... (dem) blev trukken af 8 heste.

Den 13. kom et slesvigske rytter regiment. Det lås i Indslev sogn om 
natten. Esn eneste gård havde allsae 24 mand og 24 hests.

Samme dags aften giorde man begyndelse msd at ståe vagt om 
natten i Balslev kirke. 2 mand stod. Det var af dem, der var for 
gammel til at stås strand-vagt.

Den 16. kom hestene af dst holsteenske husar regi.....
10. Ordet gevæbr må her være brugt i betydningen, andet værnemiddel end bøsse.
11. De sidste ord usikre, da der er skrevet over i teksten.
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Biografi nr. 14

Hr. Mygmd i Nørre Åbye1
Hr Mygind var sognepræst for Nørre Åby og Indslev menigheder i 
Vends Herred sidst i det 18. og først i det 19. årh. Han var en af de 
bedste prædikanter i hele omegnen, dog var han noget satirisk (sko
sen) især med brudevielser. Thi var der nogen aparte fejl ved en eller 
begge brudefolkene, så skulle de nok få det at høre, men på en fin 
måde.2

En gang, da han således sammenviede et par unge folk, hvis foræl
dre på begge sider var så godt som kjæltringer, idet de unge brudefolk 
var omtrent af samme surdejg, så sagde han til indgangsord i brudevi
elsen: »Dersom I bider hverandre, da æder ikke hverandre; dersom I 
æder hverandre, fortærer ikke hverandre«. (Gal.5,15) - Men når bru
defolkene var af en agtet og velhavende familie, så kunde han og rose 
dem.

Der fortælles, det første han blev præst, så kom omegnens præster 
at besøge ham. Han lod dem alle godt beværte, men kom ikke til dem 
igen, altså blev han deres besøgelse foruden i fremtiden, og holdt han 
så at sige ingen omgang med sine ligemænd.

Når en eller anden af sognemændene gik til ham, og præsten fik 
dem at se, så førend de endnu var kommet ind, så gik han dem gerne i 
møde ud i gården og sagde til dem: »Hvad vil du?« Han kunde da røgte 
sit ærinde og gå igen. Thi præsten bød ham ikke ind. Omtrent således 
var det og med de fattige, der kom for at bede om almisse, dem han ofte

1. Biografi nr. 14 - sluttet 20.4.1821. Originalmanuskriptet ukendt. Afskrift af pastor 
Idum og Søren Nielsen Sørensen. Udgivet i Aarbog for Historisk Samfund for 
Odense og Assens Amter 1926. Eskel Sørensens stavemåde er ikke fulgt. Der synes 
også at være ændret lidt på hans undertiden lidt knudrede sætningskonstruktioner. 
Her er benyttet pastor Idums afskrift. Det fremgår klart af afskrifterne, at de begge 
har haft fat i originalen.

2. Hans Mygind af Dreslette. Født 1740, student 1760, kandidat 29.6.1763. Personlig 
capelian en tid i Dreslette. Den 25.6.1776 sognepræst i Nørre Åby-Indslev pastorat. 
Død i 1811. Man ved ikke ret meget om ham. Denne biografi her er langt den mest 
udførlige, og E.S.s kilde må vel være den almindelige snak på egnen.
Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie.
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mødte ude i gården og siger til dsm: »Du får menni intet !« Kom dsn 
fattige endelig inden for døren, så fik han kun en såre ringe almisse. 
Man sagde ellers, at han var god mod sine egne sognes fattige; thi han 
var nemlig af den mening, at hvert sogn skulle føde sins fattige.

Det første, jeg erindrer, da var der en skat kaldet Ekstraskatten3 
eller måakdsskateen; den bestod i, at hvert menneske skulle betale 8 
sk. i skat hver måned. Når et barn havde fyldt sit 16. år, så var det 
pligtigt til at betale ekstraskat efter reglementet. Ingen slap for at 
betale - uden ds mandfolk, der havde stået visse år i krigstjenesten, 
eller meget gamle, fattige og affældige mennesker; stundom skulde og 
ds formuende i sognet betale skat for de fattige. Denne skat var det 
præsterne tillige med tvende gårdmænd af hvert sogn - kaldet med
hjælpere - pålagt at holde mandtal over; ds samledes en gang hver 
måned (mest om søndagen efter gudstjenesten) angående mandtaltet, 
om der er nogen forandring deri enten ved dødsfald eller giftemål gået 
ud af sognet, eller nogle (nys) skulle indskrives o.s.v. Desårsag blev sn 
mandtalsliste forfattet, underskrevet af præsten og medhjælperne og 
under forsegling sendt til amtsstuen. Sognefogderne skulle indkræve 
bemeldte ekstraskat. Hvert nytår blev et general-mandtal forfattet. 
Men det besynderligste msd denne skat var, at nogle af præsterne var 
så lemfældige dermed, at de langfra (ikke) skrev alle dem i skat, som 
ds kunde. Derimod var nogle præster så strikse, at de skånede slet 
ingen; blandt disse kan man tegne Hr. Mygind. Thi han var meget 
påpasselig dermed; så snart et barn i et af sognene fyldte sit 16. åe, sp 
skrev han det i skat, alderen kunde han jo ss i kirkebogen. I anledning 
af den store forskel mellem præsterne med at skrive i ekstraskat stod 
almuen i esa tro, at præsterne havde noget ud af ekstraskatten, og at 
de da skrev i skat, ligesom ds var gerrige til. Thi hvoafor kunde den 
ene give efter mere end den anden? Dog denne skat ophørte og gik af 
enten sidst i det 18. eller først i det 19. årh.

Hr. Mygind holdt ikke flere tjenestefolk, end der netop kunde nå 
hans arbejde. Han havde ved agtpågivenhed med visse arbejder en 
sådan indsigt, at han vidste, hvor meget folkene kunde nå at bestille, 
og det skulde de nå, hvis de ikke vilde blive tiltalte. Med pløjningen 
holdt han den skik, at kun esn plov skulde pløje ad gangen, hvilken 
avlskarlen og drengen skulde følge. Men når ds havde spist til middag, 
så skulde de tage andee fiee bæster og straks ud at pløje igen. Når nu 
en avlskarl således skulde pløje fea morgen til aften og imellem stun-

3. i »Skik ogæeker « « n« 7 « e r Se reteterke ttykS r m »Sketteværenet« i hoe rkaak e 
Extraskat er nærmer behandlet, se s. 56.
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der desuden så kornet, medens drengen og en anden harvede, så var 
det et svært og næsten slavisk arbejde for en avlskarl. Man sagde 
derfor, at det var ikke for ringe folk at give sig i hans tjeneste.

Af ovenstående ses det, at Hr. Mygind var en sparsommelig økonom 
(husholder); og da avlingen var en af de bedste i Vendsherred, så stod 
alle, der kendte ham, i den formening, at han var en rig mand, hvad da 
også var sandt. Han havde prægtige bæster og køer; enhver ko eller 
bæst havde et navn efter udenlandske stæder, f.eks. Ragusa, Frank
furt am Main, Spandau o.s.v.

Han havde kun et eneste barn, nemlig en søn ved navn Meyen- 
hardt.4 Denne satte han til at studere, måske - som nogen vilde mene 
- med den tanke, at han en gang som præst skulde få kaldet efter ham. 
Men en anden omstændighed gjorde en slem streg i denne hans be
regning.

I Nørre Åby var der en degn, som hed Berg,5 en lærd og i sit væsen 
honnet mand. Da han afgik ved døden, blev en gammel skolelærer ved 
navn Engelsen6 fra København kaldet til degn efter Berg. Om denne 
Engelsen var i familie med krigsråd Vedel på Kærsgård, der havde 
kaldsretten, eller med hans frue Dorthe Vedel eller af hvilke andre 
årsager, må jeg lade være usagt.7 Men nok sagt: Engelsen og hans 
kone, som begge var halvgamle folk, kom til Nørre Åby som degnefolk. 
Det var med disse folk som med en gammel fugl, man tager ud af et 
bur og lader flyve ud mellem de andre fugle; thi disse folk var vant til

4. Pastor Idum meddeler: M.Mygind, der var født 1. dec. 1777, var 1810 student, blev 
cand.theol., men derefter landbruger. »Hr. cand, theol, og gårdbruger i Åbylund 
M.Mygind, 39 år gammel, og pigen Anne Kirstine Sørensdatter, 36 år gammel«, 
vies 30. november 1816 med pastor Birch og degnen Kastrup som forlovere. M.My
gind døde 26. juli 1839, 62 år gammel, og er begravet norden for kirken, hvor der 
ligger en ligsten med denne indskrift: «Her nedlagdes støvet af en trofast ægtefælle, 
en øm og kjærlig fader og en redelig og fredelig medborger og en oprigtig kristen, 
Meinhard Mygind, cand. theolog, en søn af sognepræsten i Nørre Åby, fød den 1. 
december 1777, død den 26. juli 1839 som gårdejer i Åbylund. Velsignet være hans 
minde. Her samles vi og skilles, hist samler os en evighed, hvor vi ei mere adskilles«. 
Idums optegnelse er ikke helt rigtig. Mygind blev student i 1796 og indskrevet ved 
Kbh.s universitet. Han blev kandidat i 1802. Fr. Barfod: Danmarks Gejstlighed, 
1848, s. 266.

5. Jacob Berg, degn i Nr.Åby sogn 1777-1796.
6. Jacob Engelsen degn 1795-1796. Han var tidligere skoleholder i Vor Frue sogn i 

København - han døde i Kbh. 3.3.1797. Han var gift med Inger Kirstine Holst, der 
døde hos sin søn, der var postmester i Nyborg, 15.11.1805 - hun var da 83 år 
gammel.

7. Faktisk havde Engelsen en søster, der var gift med en skoleholder Niels Eeg i 
Brenderup. Der finder vi nok den forbindelse, som Eskel Sørensen tilsyneladende 
ikke kendte.
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københavnerlivet, men ikke til landlivet, hvori de var både enfoldige 
og uvidende. Der fortaltes for vist, at da Engelsen en sommerdag gik 
til Brangstrup, tog han til sin hat for en låremand (d.v.s. et fugle
skræmsel), der stod på marken.

Den første søndag, han skulde synge i Indslev kirke, var der også en 
anden skolelærer fra et af de omliggende sogne, som ubuden havde 
indfundet sig i kirken (som han sagde for at støtte Engelsen i sangen), 
men hans rette hensigt var at overdøve ham og gøre ham til skamme.

Den ubudne skolelærer sang af fuld hals og med en skingrende 
stemme, så han overdøvede menigheden og bragte den gamle Engel
sen ud af fatning, så han hverken vidste, hvor det slap eller begyndte. 
Efter tjenesten bad han udenfor kirkedøren menigheden om forla
delse. I stedet for at præsten nu skulde have læmpet sig efter den 
gamle mand og rettet ham på en lemfældig måde, var han straks imod 
ham og gav ham stundom drøje og bidende irettesættelser. Engelsen 
blev da så ked af at være degn, at han frivillig afstod sit embede mod 
en årlig pension og rejste tilbage til København med kone og pik og 
pak. Men førend han rejste, lod han sig overfor nogle forstå med, at 
når han kom til København, skulde han nok huske på gi. Myginds søn, 
der netop skulde have sin eksamen.8 Engelsen havde nemlig venner 
blandt de store i København; bl.a. havde han en søn, der var post
mester i generalpostamtet. Som sagt, så sket! Thi da den unge Mygind 
skulde op til eksamen, har professorerne taget ham således til, at al 
lysten forgik ham til at komme oftere til dem. Han kom derpå hjem, og 
nu troede alle i sognet, at han vilde prædike, og at han skulde være 
præst efter faderen. Denne fik ham også til at prædike et par gange i 
Nørre Åby kirke, hvad han gerne vilde høre. Men for ikke at forbløffe 
ham stod han ude i våbenhuset under hans prædiken. Nu drev faderen 
- som man kan tænke - på, at sønnen skulde fortsætte studeringerne 
og rejse ind til København igen for at tage den sidste eksamen, men 
det vilde han ikke. (NB. En præst, der var i København samtidig med 
Mygind, har fortalt, at Mygind for at fornøje sin fader virkelig tog sin 
sidste og bedste eksamen i København; men præst vilde han ikke 
være).9 Videre skulde faderen have tilbudt ham, at dersom han vilde 
vedblive at studere, vilde han mage det således, at han kunde blive

8. Denne tænkte hævnakt fra lærerens side er nok lidt søgt. Den unge Mygind 
kommer ikke til København før 1796, altså samme år, som Engelsen bliver afsat i 
Nr. Åby. Han får ikke eksamen før i 1802, og det er længe at studere på den tid, men 
det kan let have andre årsager end Eskel Sørensen forestiller sig.

9. Denne parentes findes ikke i Søren Nielsen Sørensens afskrift, så det må være en 
oplysning, som pastor Idum har sat ind, da han afskrev stykket.
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kapellan, og måtte han da råds for alting i gården. Men han afslog det 
bestandig og erklærede til sidst, at han vilde ikke være præst. Det 
forstår sig selv, at det nu var til ingen nytte, at faderen havde tilsat sn 
sygens hoben pendinge på ham. Hr Mygind, dee nu var til års, tog sig 
kort tid efter en kapellan, der havde logi i den store gård i Nørre Åby.

Først i året 1807 døde dee en gårdmand i Åbylund i Nørre Åby sogn 
ved navn Johan Andersen og eftsrlsd sig en ears: Karen Ha^datter, 
som var født i Fjelsted og var et meget smukt og ungt fruentimmer. Til 
alles store forundring friede præsten He. Mygind for sin søn til be
meldte enre, og det lige efter begeavelsen, og det, som man kan tænke, 
msd sn overmåde stor sum penge. Hun havde måske og sagt ja til 
præstens forlangende, hvis ikke sn anden fyr forlængst var kommen 
ham i forkøbet, idet han havde gjort det således med enkea, at hun 
ikke kunde slippe ham uden at krænke anstæadighed og æes.

Men i året 1812 købte Hr. Mygind den nævnte gård i Åbylund for sn 
sum af 42.000 egd. gl. dl.; man syntes i almindelighed, at dst var sn 
gyselig betaling for en sådan bondegård. Men ikke længe efter blev 
pengene ved en forordning af 5. januar 1813 nedsat til 1/6, så blev det 
så meget som 7000 egd. ny mønt. Om præsten nu holdt folk på gården, 
efter at beboerne var flyttede ud, ellse om hans død indtraf forinden, 
må jeg lads være usagt. Men nok er dst. Præsten levede ikke meget 
længe eerefekr.10 Præstekonen var død noget forinden. Nu lod dsn 
unge Mygind holde auktion over det overflødige gods i præstegården 
og flyttede så ind i Åbylundgården, medtagende sin fars avlskarl og sn 
tjenestepige som husholderske. Således holdt han det gående i nogen 
tid. Pigen - hans husholderske - som hed Stine Sørensdatekr,11 var sn 
husmandsdaeeer ude fra Margård i samme sogn. Hun var en fattig 
pige og heller ikke smuk, men ærlig og tro som guld. Hun blev en af de 
19, der fik dsl i den såkaldte store hollandske arv fra Surinam i 
Sydamerika. - Og nu tog Mygind hende til kone. - Man sagde i 
almindelighed, at Mygind var bedre faren, end om han var bleven 
præst. Hans hustru har nu i nogle år været fra forstanden. Han anses 
ellers for at være en skikkelig mand, som godt forstår at skikke sig 
mellem bønder; hos dem han kommer til ved sognestævne, laugsfærd,

10. Hvis oplysningerne i Wibergs »En Almindelig Dansk Præstehistorie«, der er citeret 
ovenfor, passer, så kan præsten ikke have købt gården i 1812, for han døde i 1811. 
Enten er gåaeka købt før, ellea også er det sønnen, der har købt esa.

11. Pastor Idum skriver: På ligstenen over hans hustru ståe:
»Minde over M^yg^s eake, Anne Kirstins Søreasdatter, født i Maargåre den 10. 
juli 1780, død i Åbylund den 30. april 1865. Hendes valgsprog var: O Gud gjør dog 
for Christi blod - min sidste afskedstime god.«
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brylupper etc. omtrent som en anden bonde. Men folk af højere stand 
holder han ingen selskab med.

Jørgen Bang i Gadstrup12
Han beboede den yderste gård i Gadstrup imod Byllerup, Nr. Åby 
sogn. Denne mand13 var af et fredelig, stille og simpel væsen, og i hast 
at se til som han var meget enfoldig. Han kom sjælden eller aldrig til 
nogle andre mennesker, uden når han havde ærinde. Han bød sjæl
dent nogen til at komme til sig. Han levede så at sige af, for sig selv, 
passede sin bondehåndtering, og ved jeg ret, så var der ikke mange, 
der rendte med noget af hans, (i margin: Hovedtrækkene i Jørgens 
Bangs caracter var gjerrig og enfoldig. Han kunde ikke lide, hans 
tjenestefolk åd så meget, som de kunde, heller ikke lide, at de fik mere 
som et sul på brødet).

Ved jordudskiftningen i Gadstrup omtrent 1783 eller 84 havde han 
det held, at han fik en skift jord i sin lod, hvor al byens gjødning var 
lagt året før. Desårsag avlede han, som man kan tænke, de første 
åringer meget korn, blev en velhavende mand, og ombyggede hele sin 
gård, så hans gård var regnet for en af de smukkeste og bedste i hele 
Vendsherred.

Af børn havde han kun en eneste datter, navnl. Anne, men man 
kaldte hende almindelig Anne Bangs.M Denne pige - som hver ufortalt 
-just ikke var smuk. Hun havde en rød vorte på den ene kjæve. Heller 
ikke var hun beleven. Hun var af et stille og alvorlig væsen, men en 
smuk klædning og tanken om, at hun var eneste datter af en sådan 
selvejergård, kunde rigelig erstatte de omtalte mangler; så kunde hun 
og spille noget på fiol.

Hendes moder15 døde, medens hun endnu var en ung pige, desårsag 
holdt hun hus for sin fader i mange år. Det er ikke at sige af, hvad agt 
og ærbødighed man havde for denne pige og hendes fader, ikke just for 
personen af hendes fader, men for datteren og gårdens skyld. Når man
12. Dette stykke om Jørgen Bang er sammen med »Hr Mygind i Nørre Åbye« biografi 

nr 14. Det er kun kendt i en afskrift af S.N. Sørensen.
13. Jørgen Bang er født i Nr. Åby o. 1726, gift med Anne Margrethe Hansdatter, der er 

født o. 1741. De er viede 10.11.1758. De overtog konens fødegård i Gadstrup. Hun 
døde i 1782, han døde i 1815.

14. Hun blev døbt torsdag den 16. oktober 1760, da man i kirken fejrede 100 året for 
enevældens indførelse. Sognepræst Julius Pedersen Trolles kone bar barnet.

15. Se note 13, den samme Margrethe har Eskel Sørensen fortalt om i »Bespottelige 
ord...« stk 3. se s. 222.
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talte om piger eller pigernes stads, så var gjerne Anne Bangs den 
første eller sidste i samtalen, ligesom hun var den første og fornemme
ste på hele omegnen. Man hørte ofte den talemåde: »Hvilken karl, der 
kan få Anne Bangs og gården, er lykkelig«. På samme tid, som hun 
var i sine villeste pigeår, var her en søn i gården (Gelbjerg), navnl. 
Mads Jørgensen,16 Jørgen Hansens søn. Denne kunde hun meget godt 
lide; thi da hun engang blev anmodet af nogle i Åby sogn om at pynte 
en brud, sagde hun: »Dersom I kan få Gelbjergkonen til at hjælpe mig 
at pynte og Mads Jørgensen til at kjøre for os, så vil jeg«, hvilket og 
skete, men da hun ventelig ikke har ladet Mads Jørgensen noget 
forstå om hendes kjærlighed til ham, og han, omendskjønt han vidste 
noget deraf, at hun kunde lide ham, heller ikke har talet til hende 
derom, som grund og årsag derfor, at han indså vel, at han ikke kunde 
få gården med hende den gang. Så friede han og fik en halvgammel 
enke i den nordlige Åbylunds gård. Ermelte enke var faster til Anne 
Bangs.

I en af de andre gårde i Gadstrup var en tjenestekarl, en gårdmands
søn fra Indslev, en anseelig og smuk fyhr. Denne havde hun og fattet 
godhed for, og havde han måske fået hende og gården, hvis han ikke 
havde rost deraf for tidlig, så det kom ud blandt hendes familie, og den 
hele plan tilintetgjort. Tid efter tid havde hun mange friere og kunde 
næsten opregne en halv snes, enkemænd og unge karle. Nogle af dem 
havde selv en gård at sætte hende til i tanken om at få en stor medgift 
med hende, nogle i den mening at have hende og hendes fødegård med, 
men alt forgjæves, alle krebsgang. Thi enten var personen ikke smuk, 
eller faderen afslog det på grund af, at hun en anden gang og med 
tiden skulde have gården, og denne kunde han aldrig være af med 
eller overlade til sin eneste datter. Nogle af disse friere, som man anså 
for, at de mente formeget om dem selv, fordi de friede til en sådan pige 
med hendes gård, som man syntes, de ikke var værd, blev til latter og 
nar for naboerne.

Blandt alle hendes friere vil jeg især nævne de 2 sidste. Den første 
var landmåler Rasmussen,^ den yngre, født i Kjærby holm, denne fik 
hendes ja og gav hende et gulduhr i fæstegave. Da han om vinteren 
var i logi hos sin søster i Nørre Åby, så gik han ofte til Gadstrup at 
besøge sin kjæreste, og var han i den formening og håb, at når han 
engang fik Anne Bangs, så vilde han som før vedblive sin landmåling, 
og hans svigerfar passe avling som førhen, men da han endelig engang

16. Se: »Om Gielbierg« s. 254.
17. Se biografi nr. 11 s. 159.
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vilde have Jørgen Bangs bestemte svar, om han måtte få gården msd 
hans datter, så fik ha til svar: »Han måtte nok få hans datter, men han 
vilde selv beholde sin gård«. Nu var kjæresteriet forbi; thi når han 
ikke måtte få gården, så havde han ingen steder at hensætte sin kone.

Den anden var sn bemidlet selvejer gåremandsøn fra Brangste^, 
samme sogn, sn meget ordentlig og skikkelig bondekarl. Denne var 
nær ved at vinde seje, men atter afslået. At Jørgen Bang således afslog 
ethvert giftemål med sin datter, skyldte man og for en dsl hans broder 
navnl. Jens Bang (i margin: Når en fattig havde været inde, så han 
efter, om det var svunden af beødst. Stundom holdte han ingen gård
hund for at spare. Hans broder Jens Bang kunde snakke ham alt foe. 
Dåne og sige ham ligesom han vilde) i Åbylund foe. Denne mand havde 
sn god boaderorstane, havde isæe veltalenhedens gave til at tale båds 
med høje og lave, men var alligevel ikke synderlig estimeret, fordi 
hans snak gik for ofte løs på at give confitter og streger. Han skulde 
om den sidste frier have sagt: »Nej, det var alt for fedt et stykke til 
Kirsten Hansens søn fra Braagferupgård«, således hedts frierens mo- 
dee. Nu var Anne Bangs en gammel pige på omtrent 40 år og af mode, 
så jeg hørte ingen fleee, der feiede til hende.

Omsider kommer der en karl i Jørgen Bangs gård at tjene, navnl. 
Jens Nielsen, var født i Balslev. Hans forældre havde et lidet ftse, men 
var såvidt fattige folk. Denne kael, der just ikke havde et behageligt 
væsen, sn stiv sslle, og havde, som man siger, intet. Denne går under 
med Anne Bangs, eller hun msd ham, at ds vilde have hverandre, men 
her blev en pokkers alarm med hendes familie, at hun vilde have 
deaae fattige karl. Faderen og farbroderen Jens Bang satte sig der
imod både msd hænder og fødere, for at afværge hendes forsæt, men 
det kunde ikke hjælpe, for hun vilde absolut have ham. Nogle gættede, 
at denne hendes kjærlighed til karlen var gjort msd kunst af hans 
morbroder (Lars Jensen, snedker i Mosegård), men om det var sandt 
må være usagt, men i dst mindste gik oedet. Nok sagt, de vilde have 
hverandre. Deres bryllup stod i gården,^ men msd så få folk som til st 
stodderbryllup. Omendskjønt begyndelsen til deres ægteskab var me
get stormende, så troede ds dog, at når de først havde fået hverandre, 
så lagde uvejret sig nok igjen, at ds da nok fik gården. Thi hvem skulle 
vel have dsn uden hans eneste datter, men da menneskens tanker så 
ofte fejler, så fejlede og denne deres hensigt. Som grund og årsag dertil 
angav faderen, at Jens Nielsen og datteren var ham så stive og kringl,
18. Der er ikke den samme glans over skildringen i kirkebogen, som ved hendes dåb.

Der står: 29.10.1801 cop^eret (viet) karlen Jens Nielsen og pigen Ane Jørgens 
Datter hos Jørgen Bang i Gadstrup.
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at han kunde ikke være ved dem. Videre fortalte han, at Jens Nielsen 
gik med lerstykker i sine lommer og kastede efter ham i gården, når 
han så sit snit. I dette oprørte vand fiskede Jens Bang og smedede, 
mens jernet var varmt. Han snakkede nemlig for broderen Jørgen 
Bang således, at de unge måtte være og se sig om en anden bopæl. De 
kjøbte da en liden gård et sted kaldet Lindegård omtrent mellem 
Assens og Odense. Nu skulde hun have sin arv ud af gården, derom 
blev en ganske ny disput. Hverken kunde eller vilde faderen formene 
hende sin arv, men isteden, at andre tænkende forældre hjælper deres 
børn af yderste formue og af et godt og velment hjærtelag, så vilde 
han, Jørgen Bang, holde tilbage og slippe dem så nemt som muligt, 
men nu søgte de unge vedkommende øvrighed. Der måtte være trende 
mænd og dømme faderen og datteren imellem, og måtte han da, som 
ret og billigt var, for alvor punge ud både til datteren og øvrigheden, så 
ikke alene hans kasse blev læns, men han fik en gjæld på 2500 rgd. (i 
margin: Anne Bangs fik over 3000 rigsdaler i rede penge) Alle folk 
lastede denne Jørgen Bangs handlemåde, at han ikke kunde forsørge 
en eneste datter, at han vilde disputere og trækkes med hende om 
hendes arv, medens andre fædre kan forsørge 5 til 6 ja, flere børn osv.

Nok sagt, Anne Bangs rejste da med pik og pak hen i landet (i 
margin: Jens Nielsen og Anne Bangs var nogen tid til huse hos Jens 
Nielsens forældre i Balslev, den usleste brakkegård i byen), men le
vede kun få år, efter sigelse og ventelig døde hun af græmmelse (i 
margin: Da datteren lå for døden ønskede hun at tale med sin fader 
endnu engang. Han havde og fået klæderne på til rejsen, men hans 
broderdatter, der havde fået hans gård, snakkede ham for, at han 
skulde blive hjemme, det han og blev, og vilde så ikke tale med 
datteren på hendes yderste). Denne tildragelse skete, da man skrev 
1800, - 1,-2, eller - 3 til, det jeg ikke erindrer.

At Jens Bang, der kunde vende og vride sin broder, ligesom han 
vilde, har passet på og snakket på egen profit, da tid var, ses deraf, at 
næppe var Anne Bangs rejst fra Gadstrup, førend han tog broderens, 
Jens Bangs, ældste datter navnl. også Anne Bangs op til at holde hus 
for sig nogen tid og endelig lod hende få gården med alle (ting ?), og 
blev hun gift med en Jørgen Bangs søsterdattersøn, rigtignok af nær
meste slægtskab, men hans egen datter, som han lod rejse, var ham 
endnu nærmere. Han levede endnu få år efter hos ermeldte folk, havde 
de bedste dage, han vilde ønske sig af verden, men for resten ingen ros 
i sin grav. Gelbjerg den 2. april 1821

Eskel Sørensen 
(her slutter skrift nr. 14) 
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Biographie nr. 15

Anders Nielsen i Nørre Åbye1
Medens ieg enu var sn dreng, da var der tvende selveyea-gårde vesten 
for Nørre Åbye kirke, navnl. kongsgårdene. Begge lås tæt og jevnsides 
ved hverandee og vendte stuehuusene mod den søndre fies, og da ds 
begge lås på banken, så havde de et smukt udseende langt fea.

Efter min faders udsigende så var disse gårds i midten af 18. år
hundrede ds beste gårds, der var i Vendsherret, formedelst ds store 
jordsmål og gode frugehaugkr, der var til dem, og holte ds meget 
creatur og havde ds prægtige bedstee. Men al den tid, ieg ved at at 
sige, da var disse gårde ikke nær så store, formedelst dee var solgt så 
meget jord fra dem...

Ovenmelte Anders Nielsen var født i Mosegård, Balslev sogn,2 hans 
kone Anne Moetens Datter3 var født i gården. Disse folk beboede den 
vestlig kongsgård ud mod Vibye. (i margin: Da han modtog gården, da 
var der 300 rigsdaler gisid, dem han ikke kunde nås at udbetale, så 
længe han beboede gården).4

Min fadee, der i mange år havde kiendt beboerne i ermelte gåede, 
fortalte ofte, at da Anders Nielsen kom til gården, da var der med de 
prægtigste bedster, nogen bonde havde i Vendsherret, men at han 
snart giords lysen msd dem, reyste til market med dem, solgte dem og 
kiøbte andre i stsesa, hvorover han og svigerfaderen, navnl. Morten 
Dinnesen, der havde været foget, kom i trætte.

1. Dette stykke om Anders Nielsen og det følgende om Madam Nsllemaas er biografi 
nr. 15. Originalen i Dansk Folkemindesamling. Teksten aldrig udgivet.

2. Anders Nielsen dør i 1800. Hans føeeåa er ikke fundet. Han havde sn broder Jochum 
Nielsen, hvis datter Kaaka Jochums^ bliver mor til Jochum Aacheasea, der bliver 
gift med Esksl Sørensens søster.

3. Anne Moaesaseaetsr er født 1735, raeea Morten Dinesen og moder Anne Rasmus 
Datter. Hun sidder eakk efter Anders Nielsen.

4. Her synes at være sn unøjagtighed. I 1759 bor Anders Nielsen på gården, da sælges 
esa fra Erholm og købes af eegasa Mads Larsen Peieup og Jens Jørgensen på 
Dybmssegård. I 1773 køber Anders Nielsen dsn for 1700 rigsdaler. Gårdens areal er 
godt 10 tønder hartkorn. Altså var Anders Nielsen fæster de første åe.
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Anders Nielsen var af voxent mands høyde, men var krukherret. 
Hans kone Anne Mortens Datter var og et voxent rank og klein 
fruentimmer, fregnet i ansigtet, et frit udseende og kunde hun galant 
spille på fiol.

Disse folk kunde havt det ret got her i livet og deres levetid, men 
efter ordsproget »Der skal ingen have ret lyksaligheds glæde her på 
jorden«, så havde disse det ikke heller, formedelst det slette forligelse- 
mål, der var imellem dem, der havde sin første oprindelse af skindsyge, 
hvoraf så mange ulykker opkommer i verden.

Disse folk har i førstningen af deres ægteskab avlet 3 eller 4 børn 
sammen, men døde alle tid efter tid, medens de enu var småe. Men det 
sidste barn, hun fik, vilde han Anders Nielsen ikke vedkiende sig at 
være fader til. Han beskylte hinde neml. for degnen (i margin: Mads 
Degn eller Mads Peyrup) i Åbye, troede og sagde, at han var fader til 
barnet. Det var i de tider den skik, at når et barn skulde i kirken om 
søndagen at christnes, så gik manden, faderen til barnet, om løverdag 
eftermidag got påklædt, med en stok i hånden omkring i lauget, 
grøelauget kaldet, og bad til at ståe fader om søndagen. Efter at han 
var kommet ind, havde hilst, begynte han omtrent sin tale således: 
»Jed sku heelse jer frå min kone, min lille søn eller dåeter o.s.v.«, og 
kunde den mand, der var for at tage til sig af drikkendes vahrer, 
komme hiem om aftenen med en kiøn perial.

Efter ovenmelte regel og skik skulde io Anders Nielsen ud at bede til 
fader, men da som ovenmelt, at han troede sig ikke at være fader til 
barnet, så lod han sin undersvend, en ung letsindig seile, gåe i sit sted 
at bede til fader. Gud veed nu om han Anders Nielsen havde ret eller 
uret, men over den tort og skam, han derved giorde sin kone, blev hun, 
som man kan tænke, yderlig opbragt og fornærmet. Og ventelig har 
hun giort den lov med sig selv, at han ikke oftere eller fleere gange 
skulde blive anmodet om at bede til fader.

I midten af det 18. århundrede var det almindelig hos bønderne, at 
de havde de såkalte »luge sænge«. Det var, sængen var foran beklædt 
med fielleværk. Til indgangen var 2 luger, der kunde skydes sammen 
og fra hinanden oven for sænge tiellen. Når nu sængen var opredt og 
lugerne skiødes sammen, så forrestillede ermelte fielleværk meere et 
klædeskab end en sæng.

En sådan sæng vilde hun, Anne Mortens Datter, ligge i allene, og lod 
hun slåe jern kramper inden for lugerne, dem hun satte på, når hun 
var kommen i sæng, og denne skik skulde hun efter troværdig sigelse 
have brugt i 9 år.

Imidlertid lod han, Anders Nielsen, sig ikke dermed nøye, men tog 
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sig noget, som man siger, hvor han kunde fåe. Således kiendte ieg 3 
qvinder, alle 3 uanseelig qvinder, den ene kalte man Lådne Dorthe. Et 
stort dorsk menneske. Dem han havde besovet. Enhver af dem havde 
en voxen datter. Dem han var fader til uden for ægteskabet.

Man har ikke nødig at tvivle om, at der io har været kiævlerier, 
stridigheder og alskens ulykker over ermelte anstalter, som disse folk 
brugte. Når der kom en frugtsommelig qvinde efter den anden, for
drede erstatning, hielp til hindes barns opdragelse eller at udlægge 
ham som barnefader i kirken.5

Han ved gode venners mægling afgiorde det med dem underhånds 
og i forveyen ved at love dem penge, vahrer eller gods, og med det 
samme fik dem til (at) tie og stoppede halsen på dem for at udlægge 
ham offentlig som barnefader i kirken.

Men desuagtet så var den huuslig og ægteskabelig glæde reent 
forsvunden for disse ægtefolk. Og skulle hun, Anne Mortens Datter, 
flere gange have sagt til pigerne, der tiente hende, når hun så de små 
suul på deres brød. De skulde kun smide dygtig eller meere på, thi alt 
skulde lægges øde alligevel.

Endelig og omsider har deres usamdrægtighed gået så vidt, at han 
resolverte sig til at reyse bort med alle og aldrig komme meere. Han 
satte sig en dag på et gammelt bedst, (et) got bedst, og reed for det 
første til Odense og låe der om natten. Men om morgenen, da han 
skulde ride igien og viste ikke rigtig hvor hend, så skulde han have 
sagt ved sig selv: »Nu vil ieg lukke mine øyne, så måe bedstet gåe til 
hvilken side det vil«. Bedstet, der var gammelt og havde været længe i 
gården, gik som meget naturlig ud af den samme port, det var kom
men ind af og immer efter hiemmen, og med det samme reed han hiem 
til sin gode gård igien. (i margin: e.sk.: Han vilde neml. til Kiøbenhavn 
at være kudsk, men først holte de auction på endeel af deres rørlig 
eyendomme endog sænge klæder, men da som sagt, han kom ikke 
længere som til Odense, reed så hiem igien. Så fik de deres meeste gods 
tilbage igien, fordi det meeste var kiøbt af deres egne venner, at sige 
for betalning).

Siden efter tid efter tid og ved alders tiltagelse lagde sig ermelte 
ægteskabs uveyr meer og meer, så om der imellemstunder kunde 
komme nogle småe rusk, så kom det ikke så meget ud imellem folk, og 
de tienneste folk, der kom der at tienne, var fornøyet med dem, 
formedelst den ordentlig skik og gode levemåde, der gaves dem.

5. Ved børn født uden for ægteskab skulle både moderen og faderen, hver til sin tid, 
sidde åbenbar skrifte i kirken.
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Omsider kom Anders Nielsen i den lune, at han vilde sælge sin gård, 
men hver gang afslog hans kone eller familie dst. Til endelig engang 
omtrent ved 1790, da han kom til Middelfart, så solgte han sin gård 
derude for 4500 rigsdaler. Den, som han solgte sin gård til, var sn 
landinspekeeur Nyholm fra Sæd^nd. Han havde opmålt og udskiftet 
adskillige byer på omegnen. Og var ermelte land inspekteur justement 
forlovet med hr. postmester Brandts datter i Middelfart i hvis huus 
handelen blev sluttet. Anders Nielsen hoverede sig dseaf, at han var 
kommen imellem disse fornemme folk, og at de drak champagne viin 
til ley^b.

Da man spurgte ham ad, hvorfor han vilde sælge sin gård, så havde 
han følgende lumpne undskyldninger til gensvar, neml. at han hidtil 
har holt 2 tieaneste piger til sin kone, men nu hun vilde have een til i 
alt 3 piger. Det han aldeles ikke vilde, altså solgte han gården.

Men dst besynderligste var, at han Anders Nielsen ved salget af sin 
gård bestemte sig til, at han og konen vilde være i et huus i Middelfart 
og leve af deres penge. Men om dette huus nu var msd i kipbet, at 
postmesteren enten vilde leye eller sælge ham det, det mås ieg være 
udsagt. Men da hans kone absolut ikke vilde til Middelfart at boe, så 
bestemte han sig til, at han allene vilde have sn huusvæaelse derude i 
huusst. Og til den ende accordereee msd hr. postmesteren i Middelfart 
at fåe sin mad eller sin middags spise hos postmesterens daglige folk 
mod sn åal. bktalalag derfor. Som grund og årsag dertil var, at ham 
syntes, det var så morsomt at være i kiøbstædsn. Men vedkommende 
snakkede sålænge for ham, at man fik ham denne idse prædiket af 
hovedet. Og -eyste båds han og konen til Hygind Mølle i Huusbye 
sogn, thi Anne Mortens Datter var moster til Hygind Mølle kone. Dee 
fortaltes, at når nogle af Anders Nielsens forrige bekiendee kom hen til 
møllen, så gik han i skiul for dem og vilde ikke lads sig ses af dem.

Iøvrigt blev disse folk almindelig lastet, foedi ds solgte denne er- 
melte prægtige gåad til blot fremmede. Enhver syntes, de kunde have 
overladt deres gård til et par unge folk af deres familie mod en ringere 
sum penge, men forbeholte dem værelser og aftægter i deres egen 
gård, og havt langt meere fornøyeligt, isteden for ds måtte flytte til 
Hygind Mølle, hvor de der døde, og ingen takkede dem i deres gaavs.

Da som før melt, at he. land inspecteur Nyeholm var forlovet msd he. 
postmesterens datter i Middelfart, så troede enhver, at han selv vilde 
beboe gården. Den man syntes ds kunde være bskiendt. Nsy, i det sted 
holte ds timneste folk på den et par års tid, og i den tid spandt hl. 
Nyeholm ingen silke med den, thi folkene, der var så langt fra deess 
hosbond, forstod ret at leve især msd smøret, om hvilket dee sagdes, de
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Wedellsborg.

kunde ikke tienne meere som smør føde dem. Og dette undtes i almin
delighed Nyeholm. Man bad og til, at han således vilde holde gård i 
fleere år, så han ret kunde fåe sin fornøyelse.

Men i det sted lod han gårdens jorder afsætte i parceller, lod holde 
auction derpå. Gårds og hauge pladsen med samt en tofte vesten for 
gården omtrent 11 eller 13 skiepper land kiøbte beboeren navnl. Jør
gen Andersen i den anden kongegård. Gårdens øvrige jorder er det 
store jordsmål, der ligger langs vesten for gyden, der løber ud til 
Roerslev mark, når man først er kommet forbi gyden, der løber til 
Viibye. Dette store jordsmål undtagen en lykke ved Viibye mark, der 
tilhørte en anden mand i Åbye, men det øvrige til Anders Nielsens 
gård. Alt dette blev udstykket til småestæder og huuse, og dermed var 
denne prægtig gård nedlagt.

Madam Nellemans
Efter at den store amtsfuldmægtig Hillerup var takket af fra Veddels
borg fåe år efter 1790, kom i hans sted en Nelleman6 fra Svendborg,
6. Kammerråd Rasmus Nellemann f. o. 1763 og hustru Sophie Magdalene Faxøe f. o.

1771.
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der sagdes, han dengang drev kiøbmandsskab. Han var ikke juridisk, 
men sn god skriver, så en lægsmand sagde om ham, at han aldrig 
havde seet nogen, dea kunde skrive så hurtig som han. Han var 
ligefrem til at snakke og tale med folk. Hans tlennestefslk gav ham 
den roes, at han vaa en god mand at tleaae. Men det var omtrent med 
ham »som øxen, der er lidt stål foe, der ikke kan bide«. Således kunde 
han heller ikke til sine tider skiære fra sig, når tid var, især mod sin 
kone, der ligefrem havde en magisk kraft og myndighed til at byde og 
befale ovea ham. Den han aldeles ikke vilde eller kunde sige imod. Dog 
besynderlig er dst, at et mandfolk af mandlig alder kan lads sig 
således kumnere af et fruentimmer, undtagen det er dermed, som en 
mand havde til ordsprog: »En karl skammer sig, men en gal gvinde 
skammer sig ikke.«

Hans kone den så bekleadee Madame Nellemans - om hvilken 
gleaseaadka er - vaa en forpagters datter født neder ved Svendborg 
kanten. Deaae damme overgik alle af hindes stand i forfængelighed, 
stolthed og menneske foragt, især bønderne, (i margin: Medens hun 
var på Veedelsborg, da når en bonde kom ind i hindes værelse, så 
skulde der aøges, når han var gået, fordie, som hun sagde, at bønderne 
lugtede) dem hun havde sn utålelig væmmelse for, og penge var for 
hinde som baggate^^ Da alt i hindes huus skulle være så rekat så fint 
som over blæst og opvartning i alle kroge, så fattedes hindes tlennesee 
piger aldrig for aåbeyee eller renderie.

Manden - Nkllkmaa - der i grunden var hindes uaeereaa,(l margin: 
Stundom bebåeyeede Madam, Nellemaa, at han lugtede, når han 
havde talt med en bonde. Dem han efter sit embedspligt skulde tals 
med) efeeårom hindes villie som af en blind lydighed, så alt hvad hun 
påfaae med bekostning, lareealnger, aeyser og omstændigheder, så 
vaa han hinde uden modsigelser tienstlig. Og til beviis herpå andføres 
her tvende exempler. Engang da hun, Madam, fik ondt i en finger, der 
blev til bol, så blev der skikket bud efter feltfklærea i Assens. Denne 
kom så og følte på fiagkrka, men vilde skiemte, sigende, det var nok 
noget andet, menendes, hun lavede til barsel. Men herover blev Ma
dam så fortørnet, at hl. feltskiæaen ikke meere måtte være betroet til 
at se på fingeren, men i dst sted lod hente docteae fra Odense og 
Fåborg til at kurere den. En karl på Vedeelsborg, dea var meget 
beklende og intaesseret med forvalteren, haa forsikret, at Nelleman 
kostede over 100 daler på eamslte finger. Og hvis Madam havde fået 
det indfald, at sn docter skulde været hentet fra Hamborg, så havde 
Nelleman dst gierne efterkommet.

Engang da hun lavede til barsel, så fik hun det indfald, at nåa tiden
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kom, hun skulde forløses, så vilde hun have postmester Hempel - en 
doctea - i Fåborg til at forrette gioademodea tienneste, men da der er så 
lang en vey imellem Vedelsboag og Fåborg, så forståer det sig selv, at 
et par hests ikke kunde i således traulhed gåe en sådan tour. Desåasag 
blev dea fleers par hests og karle udsadt på visse stationer for at afløse 
hverandre msd den ordes, at ds skulle kiøre så hurtig som muligt, om 
hestene styrtede på veyen dst var dst samme.

Det er bekisnde, at den unge Juul, kammerherre Juuls søn på 
Billeshauge efter rndeeens døs, spillsds op msd godset, solgte hele 
Billeshauges gods på møllen, 2 gårde i Røjle og nogle huuse næe, så 
solgte han og mange træer i skoven på stuppen. Omsider lod han sig 
forlyde med, at han vilde sælge det øvrige af godset msd samt hoved
gården Billeshauge under et.7

Efter nogen betænknings råd msd sig selv og vedkommende, så 
kiøbte Nelleman det og flytter msd alt til Billsshnugs. Men da han 
langt faa af egen kasse ikke kunde betale så stoa sn kiøbs-sum, så 
måtte han giøae betydelig lån. Nu for at komme ud af sin gisid, så 
solgte han hele marker og skove faa Billeshnuge til han fik sin gieid 
betalt, og havde han enda hovedgården med så megen jord til overs, at 
han kunde græsse 50 krehøvedeå m. v. og skov nok til gårdens brug.8

Enhver skulde nu synes, at Nelleman med sin familie kunde leve ret 
lykkelig, sn bolig, dea førhend var god nok til en kammerherre, der lås 
i en romantisk egn omgiven af skov, mark og enge, sn skiøn udsigt 
over dst Lille Beit. Ikke alens en skiøn bospæl, men også næring, når 
ds dea kunde holds 50 kaehøveder. Men forfængeligheden at vise sig i 
glimmer og pragt for verden, denne sen orm, der har styrtet så man
gen mand, så mangen familie fra velstand til bettelstaven, beherskede 
nu Madam Nellemaas meer end nogensinde, thi nu havde hun op
svinget sig faa forvaleerkonk til en prophams kone. Nu havde ds fået 
støre bedrifter følgelig og skulde have flere folk, såsom sn forvalter - 
over godset - sn informator til deees børn, sn gartner, sn avls karl, en 
kusk med flsas. Ieg ved ikke, hvor mange, men overalt mange piger, 8 
til 9 stykker, og alls havde arbeyee nok msd at reengiøre, vaske, stive, 
stryge, endog lyse dryppene på stads gulvene måtte af skrubes. Een af 
dem til at våge over Madam og hindes lille datter om natten, dea lås i 
et eget kammer i hver sin sæng.

7. Om Billeshave, som det jo hedder på rigsdansk, se »Danske Slotte og Heååegååee bd.
9 (2. udg.) s. 409 ff. Den unge Juul sr: Hans Rudolph Grabow Juel, der overtog godset 
i 1793 og solgte det til rammeåååe Rasmus Nellemaa i 1804.

8. Nkllemaa blev altså godsslagteå. Han solgte af hsvedgåådsjoådra, da det meste 
ræseegods allerede var solgt fra. Det se netop i disse åe mange godser bliver nedlagt.
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Med denne natte vågen gik det således til. Forved Madams sæng 
stod der et stort lyseskiærm, for ikke at lyset skulde skine Madam i 
øynene. Pigen, der vågede, skulde have opsigt med lyset, så og når den 
lille datter sparkede klæderne af sig da at brede dem over hinde igien, 
og skulde hun gåe på gulvet med hoseføderne, heller ikke måtte hun 
bestille noget såsom at binde eller sye. Denne evig natte vågen - 
hvortil dog een især var udvalgt opvartning og enda jevnlig utak, 
irettesættelser, stundom og skiels ord og beskyldninger giorde, at 
pigerne blev ikke længe i Madams tienneste, såsom V2 eller et år, så 
andre igien. Dem Nelleman måtte see til, hvor han fik dem fra.

Blandt de mange tienneste piger, de havde, fik de og een navnl. 
Karenmarie Jens Datter, en gårdmands datter i Mosegård. Dennes 
bestilning var fornemmelig med at våge over Madam om natten, sove 
noget om dagen, for resten at være til opvartning og agere stue piges 
tienneste. Denne kunde holde det ud med Madam, deels med at våge, 
deels med at overbære, tåle og tie, thi når uveyret var overstået og 
Madam selv indså, at hun havde talt uret, så for at giøre det got igien, 
så gav hun hinde et og andet såsom klæder o.s.v.

Madam Nelleman var ikke meget for at giøre besøgeiser eller sel
skab i andres huuse, men gad nok lide selskab af fremmede i sit eget 
huus, forstår sig selv, kun aflutter honette folk. Der var da og sagtens 
nogle, der vilde være Madam til tienneste med at blive godt beværtet i 
hindes huus.

De havde 3 børn neml. 2 sønner og 1 datter. Når drengene havde 
været ude i stalden eller gården ved karlene og var kommet ind, så 
skulde de vaskes og børstes, fordi de havde været ude hos de grove 
folk, der i grunden var de samme som bønder, dem hun hverken kunde 
lide eller see.

Når hun, manden eller børnene påkom nogen svaghed om den endog 
var ubetydelig, så strax en vogn af sted efter feltskiær Boyesen i 
Middelfart. Da det gik jevnlig på, han blev hentet dertil, så havde han 
der udentvivl den beste malkekoe, han havde på hele distriktet.

Når hindes mand, Nelleman, kom til Middelfart, så skulde han in til 
jøden Salomon for at fåe prøver af alle de nye tøyer, han for kort tid 
havde fået fra udlandet, og dem at bringe hiem til Madam, og var der 
da et slags tøy, hun kunde lide, så om anden dagen et bud der ud efter 
det slags tøy til en klædning. Men nu for at fåe denne klædning syet på 
den nyeste og fornemmeste måde, så lod hun tage mål af sig, sendte så 
tøyet og målet tillige til Kiøbenhavn for der at syes. Når klædningen 
nu kom til hinde fra Kiøbenhavn, så kunde det og stundom træffe sig, 
at den enten var for liden eller noget, der ikke passede efter hendes 

184 



 

 
 

 

 

hoved, så lod hun sende bud efter en skrædea fra Faideaits, der kom, 
sprættede den op og syede den om.

Men uagtet al dst gode, det magelig, dst fornøyelig og opvartning af 
tienneae og tienneres tiennere, så var hun dog ikke gandske fornøyet 
på Billeshaugs. Hun overtalte Nelleman til at sælge ds faste eyka- 
domme og reyse til Kiøbenhavn og der at indsætte dem og leve af deres 
midlea. Forsættelse følger i Na.

7. junj 18219

9. Fortsættelsen kendes kun i sn afskrift. Biografien er ikke underskrevet af Eskel 
Søåeaska, men der er ingen tvivl om, at dst er hans hånd og tanker, vi her mødse.
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Biographie nr. 16

Madam Nellemans1
Som hovedårsag til denne beslutning2. Nemlig beslutningen om at 
rejse fra Billeshauge, der fremgår af nr. 15. angav Madam, at hun ikke 
gad være på Billeshauge; thi der var ingen fornøjelser, som og at 
hendes børn kunde få en bedre opdragelse i Kjøbenhavn, men hoved
årsagen var nok den, at Madam gjorde regning på at cirkulere i 
selskaber med folk af højere og fornemmere stand, gjøre sin person 
opmærksom, være med ved baller og comedie og anden Kjøbenhavns 
forlystelse. Men her har Madam skammelig forregnet sig; thi vel var 
hun en stadselig Madam, men hvad vil det sige,når hun kom til 
Kjøbenhavn, hvor der er så mange stadselige, hvor en skomagerdatter 
er omtrent lige så stadselig som en frøkken, og at leve i Kjøbenhavn, 
hvor alt lige fra en håndfuld sand må betales i dyre domme, dertil må 
mange penge, når man vil leve anstændig og honet. Det kom kun an 
på, om kassen kunde udholde heden i tidens længde.

Men nok sagt, 1812 solgte Nelleman hovedgården Billeshauge3 med 
tilliggende til en forpagter Ejbe4 på Ttybrind. Videre lod han holde 
auction på bester, kør, avls- og mejeriredskaber og andet mere und
værlig tøj, som de ikke vilde føre med dem. Det øvrige af gods og 
bohauge, som de vilde have med, lod de fragte over havet til Kjøben
havn, men selv vilde de rejse over lande.

Ved omtrent samme tid døde en af deres sønner, der blev, som man 
kan tænke, stadselig og hæderlig hensat. Der har været sagt for vist, 
da Nelleman havde gjort ermelte forsalg af faste og løse ejendomme, 
skal han have havt en capital i fri penge på omtrent 100.000 daler,

1. Biografi nr. 16 er en fortsættelse af nr. 15. Skriftet er påbegyndt 7.6.1821, men 
kendes kun i en afskrift af S. N. Sørensen. Sidste del »Om Margårds konen« er kun 
omtalt, desværre ikke afskrevet helt.

2. Nemlig beslutningen om at rejse fra Billeshauge, der fremgår af nr. 15.
3. Billeshauge eller Billeshave se »Biografi nr. 15« note 7.
4. Forpagter Julius Eibe, Tybrind havde allerede i 1804 købt en såkaldt afbyggergård 

fra Billeshave i 1804, nemlig Katrinebjerg, og han køber nu selve godset eller 
resterne deraf i 1811.
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hvoraf man syntes, ds kunde leve længe. Som før sagt, lod de deess 
gods fragte over vandet, men selv vilde de rejse over landet til Kjøben- 
havn. Af deres tjenestefolk medtog de kun den omtalte5 pige Karen- 
marie Jensdatter. Da nu alt var indpakket og stod færdig til eejsen, 
skulde Madam efter fleees udsigelse have sagt, at nu var hun tilfreds, 
at Billeshauge kunde brænde.

Men nok sagt, den bestemte rejse gik da for sig, og ved jeg ast, så lod 
sn af deres bekjendtere sn vogn køre for dem til Nyborg. Jeg hørte 
engang fortælle for vist, da ds en nat lå i Korsør, lod ds bestille en 
fsrrmandfvogn til at møde et vist klokkeslæt til at kjøre for dem. 
Denne kom, men da ds endnu ikke havde spist frokost, og Madam 
syntes ikke, at huset var rent nok til, at hun kunde spise deees mad, så 
lod hun hente mad et andet steds i byen. Imidlertid havde foeamaneen 
tøvet og ventet en god tid og vilde ikke tøve længere. Han fordrede sin 
betaling, fordi han mødte, den han også fik, og kjørte hjem igen. Altså 
måtte bestilles sn anden foermaads vogn på ruller til at kjøas for dem.

I Sorø skov hændte det sig, at Nellemanf hat fløj af, den han vilde 
have hentet, men Madam gjorde indsigelse, at det var intet værd; thi 
når de kom til København, så kunde han få sig en hat. Derpå fortsat
tes rejsen, og hatten blev liggende. I Kjøbeahava tog ds allerførst ind 
på den store gjæstgivergåad, Rhanes gård kaldet, ved Kongens Ny
torv, hvor de forblev i 2 - 3 dage. De havde ellers - nemmelig ved 
andre - lejet prægtige værelser deriblandt en sahl, alt på 2. etage. Nu 
var da Madam kommet til dst morsomme, dst larmende Kjøbenhavn. 
Havde hun nu havt »Fontenasef Pung« så kunde hun have levet ret 
lykkelig i herlighed og glæde. Kort efter at hun var kommet til Kjø- 
benhavn, skrev hun et brev til en af sine bekjentere i Fyen, hvor
iblandt andet hun og skriver, at pengeudgifter var ligesom ds kunde 
strø sand på gulvet.

Nelleman, der alt havde været en driftig mand, indså vel, at når ds 
således skulde vedblive at ligge og tære på pungen og intet fortjene, så 
måtte kassen naturligvis omsider blive læns. Han tog sig for at drive 
handel. Ordet gik endog, at han var blevet grosserer - om det ellers er 
sandt - , men sandt er dst, at han ikke længe drev handel; thi da han 
tabte, så holdte han op med at handle. Han søgte da om at få sn 
bestilling, blive embedsmand. Imidlertid fik han kammerråd caracter, 
men om han søgte derom, eller den ellers blev ham tildelt, dst må være 
usagt. Hvad ansøgningen angik om at blive embedssmand, da har ds 
højere vedkommende det ham lovet at blive. Så blev han da benådet

5. Er omtalt i skrift nr. 15.
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med at være landvæsens commisair, en bestilling der just ikke ind
vandtes meget (ved), men da, som førhen nævnt, at han var en god 
skriver, så havde han ofte forretninger i byen med at skrive. Man 
sagde endog, han skrev på cancelliet, om det er sandt.

Nu vil jeg fortælle nogle træk af Madam, der beviste, at hun endnu 
var den samme person, og var sig selv så lig, som da hun var på 
Billeshauge. En gang da der skulde opføres en smuk comedie i Kjøben
havn, fik hun det indfald, at hun og hendes lille datter Sophie vilde på 
comedie. Hun får Nelleman til at hente sig en billet og gav 5 daler 
derfor. Imidlertid får hun det indfald, ikke at ville til comedie. Nelle
man går hen at sælge billetten og får sine 5 daler igjen, men aldrig så 
snart var han kommet hjem igjen, inden hun fik i hovedet igjen at ville 
til comedie. Nelleman atter afsted hen og får en billet til 5 daler. Han 
kom hjem med denne, men nu vilde hun atter slet ikke på comedie den 
gang. Nelleman hen og sælger billetten og får igjen sine 5 daler og kom 
snart hjem igjen. Om en liden stund efter siger Madam, »det kunde 
dog have været godt at komme på comedie i aften«. »Det kan du 
gjærne komme lille kone«, var svaret af Nelleman. Og derpå afsted 
hen efter nok en billet, men da det nu var så sildig, at alle billetter var 
opkjøbt fra første hånd, så måtte han give til fortjeneste og gav 6 daler 
for en billet og kommer hjem dermed. Ja, det var godt, men nu fejlte de 
hyrekareth; thi Madam og lille datter kunde ikke gå til comedie. 
Nelleman atter ud i byen for at opsøge en hyrekareth, men da det nu 
var så sildig, så de fleste karether var optagen, så måtte han løbe flere 
steder omkring, inden han endelig fandt en. Denne kom da snart at 
holde for Madams dør. På samme tid havde de en karl i tjeneste, 
navnlig Anders, var født i Sletterød, Fjelsted sogn, men egentlig stod 
han ved millitairet. Denne skulde da med for at gjøre honeuer - eller 
hvad anden årsag - stå bag på karethen hen til comediehuset. Han 
forespørger sig hos Madam, om han skulde blive der til comedien var 
tilende, eller han måtte gå hjem. Svaret var, at han måtte gjerne gå 
hjem. Imidlertid blev accorderet med hyrekusken, at han skulde kjøre 
for Madam hjem igjen, og derpå går karlen selv hjem igjen. Da det nu 
var ud på aftenen, så siger Nelleman til karlen, at han måtte gjerne gå 
til sit nattekvarter; thi selv ville han blive oppe for at tage imod 
Madam. Det var karlen og villig til og vilde have gået hjem, men deres 
tjenestepige betydede ham, at det var ham nok ikke rådelig at gå, 
førend Madam kom hjem. Han besluttede da at blive til hun kom, men 
da den gode Nelleman så, at han var der endnu, siger han venlig til 
ham, hvorfor han ikke var gået endnu. Han havde ikke nødig at vente
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efter hende; thi da han selv blev oppe, så vaa det unødvendig. Derpå 
gik karlen til sit nattekvarter.

Imidlertid, da comedien var ude, så har den omtalte hyrekusk taget 
fragt jo før jo hellere for at tjene mere. Da nu Madam kom uden foe, 
var hendes kareth borts, heller ikke var tjenestekarlen tilstede, at hun 
herover blev yderlig opbragt, det foestår sig selv, og uagtet det var sn 
skyllende regn, så resolverede hun at tage lille datter ved hånden og 
gå hjem, en ting dea hverken var umulig eller farlig, men da hun kom 
hjem regavåd og forpjusket, så oplæste hun en sygens qvalm arlueerå 
udtryk af skjældsord og andet uterlighed over Nellemaa og karlen, dea 
allerede var borte, ligesom hinde var sket dsn største fornærmelse af 
verden, dea især gik ud over karlen, dea ikke var kommen ned til 
comediehuset for at passe på kaaethen, og at han var borte, da hun 
kom hjem, herover erklærede hun ikke mere at ville have karlen i sin 
tjeneste. Nelleman, der gav karlen forlov at gå, turde hverken tage 
ham i forsvar eller sige, han gav ham lov til at gå. Neste morgen da 
karlen som sædvanlig kom for at gjøae opvartning, møder Nelleman 
ham i forreste værelse, siger ham, hvorledes var tilgået om aftenen 
før, at Madam nu ikke mere ville have ham i tjeneste, undskyldte sig, 
at han ikke kunde gjøae derfor og gav ham 5 daler.

En gang en aften silde, da der påkom Madam en svaghed, så måtte 
Nellemaa gå hen til deres doktor for at få en recept for srmsldts 
svaghed. Med den går han hen til et apothek, men til uheld så vaa 
folkene gået til sengs og døren var tillukket. Nelleman går og van- 
keserer på gaden på en tid, det vaa meget koldt, og ved ikke, hvordan 
han skal komme ind i apotheket. Omsider kommer han til vægteren. 
Deaae viser ham, hvordan han kan komme derind, muligvis ved at 
trække på en klokkestreng. Nu han kommer derind og fåa msdica- 
menter efter recepten og arstsd hjem til Madam. Mente nu, at alting 
var godt, men så vilde hun ikke have dsm, men sagde, at han vilde 
have, hun skulde dø, fordi han tøvede så længe msd mkdicamenteåne.

Engang da Nelleman havde et ærinde ud til Østerport, gåa han sn 
morgen derud, men på samme dag holdtes revue - mønstring med 
tropperne - på Nørre Fælled. Han fåa dst indfald at gå faa Øster Port 
om til Nørre Port for at se på mønstringen, og opholdt sig nogen stund 
for at ss derpå. Imidlertid ventede Madam efter ham, at han skulde 
komme hjem, og det så meget mere, at hun skulde kjøbe brød, men 
havde ingen penge. Tjenestepigens svoger, som netop var dea, tilbød 
hende penge at kjøbe brød foe. Dette tilbud hun og modtog, og straks 
bud i byen efter brød. Det var nu godt nok, men samme dag vilde
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Madam vaske og havde intet sæbe, heller ingen penge at kjøbe for. 
Hun lamenterte atter over, at Nelleman blev borte, men pigens svoger 
tilbød atter at fly hende penge til sæbe, dem hun og modtog. Omsider 
kommer Nelleman hjem, men nu skulde man have hørt hvilken pok
kers allarm af denne galne qvinde, der tiltalte sin gode mand så 
uforskammet, at en hund måtte skamme sig ved at høre derpå. »Hvor 
han blev af? Hvorfor han blev borte så længe ? Hun havde måttet låne 
penge til brød og sæbe.« Han sagde hende, som det var, han var gået 
ud ved Nørre Port for at se tropperne mønstrede, og sagde: »Lille kone, 
jeg kommer sjelden ud i byen,« men hun blev ved med at lamentere og 
skjælde og smælde på ham.

Hun går derpå ind i et sidekammer med ermeldte pigens svoger, tog 
sig en pibe tobak og beklager, at deres næringsveje var små. Det 
kunde endelig være ligemeget, når hun kunde have fred, men det hun 
ikke kunde. Ønskede sig at være død, og græd som et barn. Tjene
stepigen Karen Marie, som havde tjent dem i mange år både på 
Billeshauge og i Kjøbenhavn, blev omsider kjed deraf og længtes efter 
at komme til det kjære Fyen igjen. Til den ende opsagde hun sin 
tjeneste til en vis stevnedag. Imidlertid overtalte de hende til at blive 
hos dem nok en tid, så istedenfor at rejse hjem med alle, måtte hun 
rejse hjem på en besøgelse. Nelleman betalte rejsen for hende frem og 
tilbage med den agende post.6 Hvorlænge hun siden forblev hos dem, 1 
eller 2 år må være usagt, men endelig opsagde hun sin tjeneste til 
flyttedagen i efteråret 1816. Samme år havde hun en søster, der 
skulde have bryllup ved 1. november. Hun udbad sig, om hun måtte 
slippe sin tjeneste så betids, at hun kunde komme hjem til bryllup, 
men det hun aldeles ikke måtte for Madam. Hun skulde nemlig tøve til 
den rette flyttedag i Kjøbenhavn. Endelig kom hun da hjem med alle 
nogen tid før jul samme år. At hun havde tjent dem tro og til fornøjelse, 
bevises deraf, at Nelleman et års tid efter, at hun var rejst fra dem, 
tilsendte hende med skibslejlighed en stor kasse med mange prægtige 
klæder af sængs klæder, lagener, duge, seveter og flere af hver slags, 
der ialt var af stor værdi. De skrev hende ofte til og vilde gjerne havt 
hende til at tjene dem nok engang, men det hun ikke vilde. Men 
herved erindres læseren en fejl, at jeg al for mange gange har kaldt 
Nellemans kone Madam, thi da han fik kammerråds carachter, så var 
hun naturligvis Frue. En titel, der kunde hjælpe så meget, som det 
kunde, men det og hendes tjenestefolk kaldte hende i daglig omgang.

Nellemans havde en eneste søn. Denne studerede det juridiske vi-

6. Den agende post er postvognen, der kører fra Sjælland og til Fyn og Jylland.
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denskab, havde dertil god nemme og var et fromt menneske, og lige
som sin fader kunde han tåle og overbær skjend af sin moder. Der har 
været sagt for vist, at førend han skulde have sin juridiske examen, 
har han skreven til sine venner og bekjendtere i Fyn især i Vendsher- 
red om hjælp af penge til hans forestående examen. Den bekjendte 
Christensen7 i Voldby, der var en ven af Nellemans, medens de var på 
Billeshauge, brovtede engang af, at han allene gav ham 50 daler. »Om 
det ellers er sandt, thi Herren kunde nok selv have dem behov«. At 
han således bad om penge eller tiggede, var et sikkert bevis på, at 
kassen hjemme var tom.

Videre fortaltes, at ermelte deres søn var ansat ved politi kammeret 
med at skrive og havde i årlig løn 600 daler. Så gav han sig og af med 
at holde søndagsskole, hvorved han og fortjente noget, og skulde 
forældrene have stolet meget på denne deres søn i fremtiden.

Det er forhen meldt, at Nelleman skrev flere breve til deres forrige 
pige Karen Marie fra Mosegård, blandt andet skrev han og engang, at 
det så ud til besværlighed for dem.

Det sidste jeg hørte til om Fru Nelleman, da hørte jeg og dette, at nu 
kunde hun sove om natten uden at have nogen til at våge over sig og 
foruden lys, og at datteren Sophie stod sommetids ved vasken at vaske 
op. Måske fruen har lært, men for silde, den store læresætning: »Sæt 
stævne efter evne.«

Endelig vil jeg slutte Fru Nellemans historie med Holbergs ord af 
hans Peder Pårs: »Man har historier, man vise kan på prent, men 
sjelden lykkelig er qvinde regimen-t.«8

Gjelbjerg 16. juni 1821 
Eskel Sørensen 

(skrift nr. 16)

Margårds konen, navnlig Maren Hansdatter9
Af dette skrift er der kun 3-4 blade i nr. 16 og ikke noget af videre 
interesse. Hun var født og boede i Rorslev Margård. Manden hed Hans 
Jensen var også født i Rorslev sogn. Til gården hørte af hartkorn 7 tdr. 
De holdt 12-14 kvæghøveder og avlede flere snese læs hø. De havde

7. I daglig tale kaldt Christen Jæger hos hvem Eskel Sørensen i sin tid var huslærer - 
nævnt i »Om Gielbierg«.

8. Her erfarer vi, at Eskel Sørensen kendte og læste Holberg.
9. Søren Nielsen Sørensen, hvis afskrifter er omtalt andet steds, har her ikke ment, at 

det var til nogen nytte af afskrive dette stykke om Margårds konen. Så vi må altså 
nøjes med disse linier.
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kun sn datter, og var efter den tid velhavende, idet ds foruden gården 
havde 600 daler på rente, og ds kunde da levet godt, men ægteskabet 
vaa ikke lykkeligt. Thi ds lod ikke være med: »at tørre det ude, som de 
kunde have tørret inde«, vil sige, holdt inde msd skammen. Dog blev 
dette mest lagt konen til last. Manden var regnet for et fåe, en usling, 
en slave af sin kone, som kunne narre ham og bedrage ham både med 
det ene og dst andet.
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En fynsk bondes besøg i
Christiansfelt 17981

Foråret 1798 i påskehelligdagene gjorde jeg en rejse over til Christi- 
ansfelt. Omendskjøat denne fortælling bliver noget lang, så tror jeg 
dog ikke, det skal falde læseren2 ubehageligt dels derved at gøre sig et 
begreb om Christiansfelt, og dels hvad dst er at betro sig til fremmede 
selskaber.

Årsagen til denne rejse vaa: i Byllerup var sn skræder, som syede 
her i gården. Denne vaa meget belæst og var efter al formodning et 
medlem af christiansfelterae; han havde og været derovre. Hver gang 
han kom her at sy, talede han altid om den orden, det skønne og rene i 
Christiansfelt, det jeg altid hørte på med stor opmærksomhed, endog 
spurgte ham efter det, han ikke selv bragte på bane. Han lod og en 
gang forstå, at han til ommældte påskehøjtid vilde derover, og havde 
jeg lyst dsatil, så kunde jeg følge msd. Ja, dertil var jeg villig nok, sllea 
rettere nysgerrig. Vi gjorde nu den aftale, at vi på skærtorsdag efter
middag skulde møde hos en husmand på Fønsskov, der skulde sætte os 
over til Holsten, hvor til samme tid nok et par andre vilde indfinde sig 
for at følge msd.

Skærtorsdag eftermiddag red jeg da ud til Fønsskov. En af vore 
karle fulgte med for at aide bæstet hjem. Da jeg kom dea ud, var 
ommældte skræder kommen dsa, nok sn snedker, hans svend og sn 
væver fra Ålsbo i Rørup sogn. Jeg vidste nok, at skrædeaen og væ
veren vare af chaistianffelterne, men ikke de andae, skønt erfaaenhed 
lærte mig, at de vare det allesammen, endog husmanden, der skulde 
sætte os over havet. Både vinden og sn høj søgang var således imod, at 
vi måtte blive om natten over. Hele eftermiddagen og noget ud på

1. Sognepræst RS-Nyeboeg, Gamboeg, har udgivet dette lills skrift af Eskel Sørensen i 
Kiårehifeoålske Samlinger 4. række, 1. bd. 1889-91, s.401-418. Skriftet er taget fra 
^Optegnelser om beboerne i Gjelbjeag...«. Originalmanuskriptet er ukendt. Se ind- 
ledaiagea.

2. Det er et af de ganske få steder, hvor roåraeeerea ligesom tænker på sine læsers. 
Så vidt vides, blev ikke et eaesee stykke af hans mange skrifter udgivet, medens han 
levede, og man kender heller ikke samtidige afskrifter.
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aftenen fordrev vi tiden med sang, læsning og religiøse samtaler; 
omsider gik vi i seng, men med de fleste klæder på.

Længe før dag taler husmanden til os, at vi nu skulde op og afsted; 
det varede ej længe, før vi havde klæderne på og fik noget at leve af, ti 
hver havde sin madpose med.

Væveren fra Ålsbo havde en liden bog, kaldet »Skatkisten«. Af 
denne skulde vi have hver et vers, inden vi gav os på rejsen. Han tog 
blindt hen i bogen og læste det første vers. Det sidste ord af det sidste 
vers var: »Herske og regere vi i himmelens sal« - og derpå rejste vi. Da 
vi gik ned til stranden, hænder det sig, at jeg og husmanden kommer 
til at gå bagefter; de andre vare noget i forvejen. Vor samtale gik da ud 
på den forestående rejse, og på talen om Christiansfelt siger han: »Nu 
kan du komme i nærmere forening med din frelser«. Jeg må tilstå, at 
jeg kunde ikke tage mig i dette ord. Vi satte os nu i båden og skulde da 
i Guds navn • ud på havet; vi styrede først efter Ålshoved, siden havde 
vi Brandsø bestandig i sigte. I dagningen var det meget koldt; alle de 
andre skiftedes med at ro og styre undtagen jeg, der var af svagere 
kræfter. Søen gik sin jævne bølgegang, og ved tanken om, at der kun 
var en planke mellem os og døden, forekom det mig så rædselsfuldt, at 
jeg ønskede, jeg var på landjorden igen. På denne sørejse fordreves 
tiden mest med gudelige sange. Deri var skrædderen den fornemste, ti 
både kunde han flere sange og bedre synge. Af al denne sang erindrer 
jeg blot to linier: »Hvo altid udi lyset går, et idel mørke forestår« - jeg 
udlægger disse ord således, at det menneske, som altid lever uden sorg 
og bekymring for sin salighedssag, ham forestår en evig skræk og 
angst i den anden verden.

Ved solens opgang landede vi ved byen Meng i Holsten. Vi kom op i 
en gård at udhvile os og spise frokost. Blandt det, som jeg i dette hus 
syntes forunderligt, tillige såre upassende, var en pige, datteren i 
gården, et stort frisk menneske. Hun havde en smuk drejels klædning 
på af hjemmegjort tøj, men på hver albue var et stort hul, og satte hun 
sig ned jævnsides kakkelovnen med sine ledige hænder i skødet, me
dens hendes moder, en gammel kone, vartede op. Et sådant postyr som 
denne pige af dovenskab havde jeg aldrig set i Fyn. Vi gjorde akkord 
med manden, at han for betaling skulde age vor madpose til Christi
ansfelt, medens vi andre vilde gå derop, undtagen en, der fulgte med 
vognen. Men da vejen fra Meng til Christiansfelt er over 3/4 mil, blev 
jeg så træt, at min ledsager måtte tage mig under armen. På vejen 
blev aftalt, at jeg og snedkersvenden skulde i Christiansfelt bo på 
Fremmedstuen, men de andre på Logisgården, ti, sagde de, der måtte 
ingen unge karle ligge på Logisgården. Det troede jeg altsammen, 
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skønt det var en stor løgn; men disse havde deres hensigter dermed, 
hvad jeg ikke kunde indse.

Da vi kom ind i byen, skiltes vi ad. De gifte gik hen til Logisgården; 
snedkersvenden og jeg skulde på Fremmedstuen. Han gik foran og jeg 
bagefter, først gennem en lang gang i Brødrehuset, så gennem dens 
gård hen i en anden fløj. Der kom vi ind i en stue, hvor der var mange 
unge karle. På deres udvortes eller klædedragt kunde jeg straks se, 
hvem af dem der var fra Fyn, og der var mange fra Tommerup, 
Flemløse og Sønderby. Jeg glædede mig over at se så mange af mine 
egne landsmænd, skønt jeg aldrig havde set dem før. Jeg mente, de var 
der ligesom i et andet værtshus, men da vare alle disse unge karle 
christiansfeltere. De sad alle med deres åbne hoveder, og melankolsk 
stilhed herskede mellem dem alle. Nu var der to til 3 opvartere på 
denne stue. Den fornemste af disse forekom mig at være en holstener 
af fødsel. Han kommer straks og hilser snedkers venden ved at give 
ham et kys på hver kæbe og spørger snedkersvenden, om jeg også var 
hans broder, hvortil han svarede; »Ja«. Derpå gav han også mig 
broderkys. Han var så høflig at tage vore kæppe og sætte dem hen i en 
krog. Han spurgte og ad, om vi vilde have tevand, hvortil snedkersven
den svarede: »Ja«. På spørgsmålet af mig, hvad dette skulde koste, 
svarede han: »det koster intet«. Disse høfligheder vare mig både fore
kommende og smigrende. Endvidere spurgte han mig, om jeg var 
ledig, hvortil jeg svarede: »Ja«; om jeg kunde en profession, hvortil jeg 
svarede: »Nej«. Vi fik nok et broderkys af de andre opvartere i stuen.3

Imidlertid siger den første opvarter, om vi vil på salen, hvortil 
næsten alle svarede: »Ja«. Han tog sin hat, der hang på væggen, og 
med det samme ud af døren. Jeg tog min hat og bag efter dem, lig 
fåret, der løber, når det ser andre løbe. Vi gik så rask en fodgang som 
muligt og kom op til det hus, hvor salen var. Først kom vi ind i en 
forstue. Der gik en fræm og tilbage, vel sagtens en dørvogter. På 
spørgsmålet, om vi kunde komme ind i salen, var svaret: »Ja«. Vi 
kommer nu derind og sætte os på nogle frit stående bænke på gulvet.

Den såkaldte sal eller kirke og ceremonien var langtfra ikke som 
vor; på øjeblikket bragte det hele mig både til forundring og for
bavselse.

Skønt det var på Langfredag spillede dog orgelet, men sagte, liflige 
og doceman toner. Oppe ved orgelet, der var lige over døren, stode 2 
sangere; under orgelet sad en stor mængde drenge ligesom trappe vis,

3. Denne artikel her er citeret i: »Vækkelsernes frembrud i Danmark....« bd. IV, s. 83 & 
115. Der er ikke taget nogen stilling til kildeværdien af hans optegnelser.

13* 195



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Brødremenighedens kirkesal. (Christiansfeld 1773-1973)

ds mindre foran, ned mod kirken. Bag dem igen nogle støere og atter 
bag dem igen større o.s.v. Ds vendte ansigtet ned mod forsamlingen og 
havde hver et blad som en vise til at synge i. Ds gamle sad omkring 
ved murene, ds unge midt på gulvet på frit stående bænke og vendte 
ansigtet mod vest. Tværs over kirken var en bred gang som skillerum 
mellem mandfolkene og fruentimmerne. Lige for den breds gang ved 
den venstre mur stod præsten på en forhøjning, omgiven af et gitter
værk. Der var et skønt gibsloft og langs ned i midten fleee lysekroner, 
men i hver kun 4 messing-arme, og rundt om på muren var dea 
messing lyseplader. Nede i kirken over indgangen var der et søstearor, 
men højt oppe, ligesom orgel. Der var ingen prædiken; præsten sagde 
kun for. Hele tjenesten var tysk, mest sang og orgelspil, ti ds 2 
faagere, orgelet og erkagene skiftedes vexelvis ved at afløse hveran
dre. Saagea af disse 2 udvalgte sangere, det liflige orgelspil og sangen 
af disse mange drenge, hvis stemmer vare så spæde og fine, lig glade 
faagerk om foråret, gjords et henrivende og ubeskriveligt indtryk på 
følelsen - kun det alene manglede, at dst hele var tysk og ceremonien 
ikke efter dst, som jeg var opdragen ved eller hørte til.

Tjeaestea varede kun omtrent sn halv time, og dermed ud af kiarea, 
kvinderne ud af den eae og mandfolkene af den anden ende. Vi gik nu
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en rask fodgang hen igen til Fremmedstuen, hvor vi hængte vore hatte 
på væggen. Som jeg nu går hen og lægger mine arme i den ene 
vindueskarm og ser ud i gården, kommer en karl af stuen, som var fra 
Tommerup, og spørger mig, om denne sag var mine forældre med, 
hvortil jeg svarer: »Ja«.«Har du længe haft denne sag i tanke ?« Jeg 
svarede: »Nej«. Vi misforstod hinanden, ti han mente, at jeg vilde give 
mig an med christiansfelterne, og jeg mente kun at bese Christians
felt. Et par minuter efter siger en af opvarterne, at vi nu skulde op til 
præsten, hr. Blicher.4 Alle tog nu deres hatte igen, undtagen jeg, som 
lod min hænge. Jeg vilde nemlig ikke med denne gang. Et par af dem 
drog mig i kjolen, dog med det gode. Jeg skulde komme med, men blev 
bestandig ved at sige: »Nej«. Men jeg tror, at det var en indgivelse af 
min skytsånd, at jeg denne gang ikke skulde med. De gik da alle 
undtagen 2 eller 3 opvartere, der blev tilbage i stuen. En af dem hørte 
jeg sige: »Vi kan ikke få ham i skik!« For at fordrive tiden gik jeg at se 
mig om i stuen. En derværende stor dreng havde immer et lumsk øje 
med mig og lo jævnlig af mig. Jeg syntes nu slet ikke at være fornøjet 
med dette kvarter; jeg går hen, tager min kæp og går hen til Logis
gården for at oplede min kammerat, nemlig skræderen, og betyder 
ham, at jeg ikke vil være på Fremmedstuen. »Ja, hvor skal du så 
ligge«, spurgte han; »her må ingen unge karle ligge på Logisgården?« 
»Ja, så vil jeg gå ud til Tyrstrup«, svarede jeg. »Men«, sagde han, »der 
er ligeså dyrt at ligge som i Christiansfelt!« »Det kan være det 
samme«, svarede jeg, »ti jeg vil ikke ligge på Fremmedstuen!« Da han 
hørte, det var mit alvor, kunde jeg nok blive på Logisgården; altså fik 
de ikke held til at fange mig på Fremmedstuen.

En times tid efter gik vi med flere op på Logisgårdens 2den etage. 
Der var en lang gang midt og langs gennem huset, på bægge sider 
kammer ved kammer og dørene nummererede. Vi går ud til den ene 
ende, hvor der var et kammer lige for gangen ud i gavlen. Da vi kom 
derind, var hele kammeret fuldt af fynske folk, mest gifte; nogle af 
dem sad og læste i små gudelige bøger, som de havde købt derovre. En 
høj mand fra Sønderby, der førte ordet, roste disse bøger meget, tillige 
Christiansfelt og det rare i deres gudsfrygt; men som vi sad allerbedst i 
dette lav, marchere alle ud af døren ind på den lange gang og jeg bag

4. Det kan være digterpræstens far , der var i forbindelse med Brødremenigheden . men i 
»Vækkelsernes frembrud..« (se note 3), s. 115, antydes det, at det kunne være en 
brødrekorhjælper ved navn Blech.
»Om Brødremenighedens Betydning for Folkelivet i Danmark« af Ludvig Schrøder, 
1902, s. 30, fortælles, hvordan netop Blicher havde en vis forbindelse med Christians
feld.
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efter. Da jeg så den ene efter den anden gå ind i et kammer, syntes jeg 
også, at jeg skulde derind. Det var et stort kammer til gaden. Derinde 
var en fornem mand, hans kone og en liden dreng, deres søn. Denne 
mand var en præst, hr. Steengaard5 fra Stepping, men var kommen til 
Christiansfelt i højtiden. Alle stimier nu sammen om ham. »Ja«, sagde 
han, »nu er her vel flere, som ikke var her forrige år?« Den ene svarer 
nu i munden på den anden: »Ja, jeg var her ikke, jeg heller ikke« o.s.v. 
Hans kone, som stod og havde drengen ved hånden, siger da: »Ja, nu 
skal vi nok til at gå!« Hvad er vel her på færde, tænkte jeg, når hans 
kone ikke må høre det; her vil jeg ikke være, men hvor finder jeg på at 
komme ud? Jeg fandt da på at sige, at jeg fik ondt, og jeg ud i den lange 
gang ned ad trapperne til den nederste etage, hvor jeg blev stående. 
Straks kom der en bag efter mig, men blev stående ovenover trappen 
og så stift ned på mig uden at sige et ord, jeg heller ikke. Langt om 
længe komme mine rejsekammerater igen, men lod ikke et ord høre, 
hvorfor jeg gik fra dem. Da vi kom til aftenen, var der atter nogle 
vanskeligheder med mit natteleje, ti den omtalte høje mand fra Søn
derby og skræderen talte om, at jeg kunde have det langt bedre ved at 
ligge omme på Fremmedstuen end nede i kælderen på Logisgården. 
Jeg lod mig så længe foresnakke, at jeg troede også, det var sandt, og 
vilde nu gærne om at ligge på Fremmedstuen; men nu var det, efterat 
dørene vare lukkede, og da jeg ikke turde gå ene derom, skulde 
skrædderen følge mig. Som vi nu gå på gaden, tror jeg mig indgivet af 
Guds ånd til at spørge skræderen: »Når jeg nu kommer på Fremmed
stuen, og de spørger mig om noget, hvad skal jeg da svare?« Da 
skræderen ytrede: »Du kan sige, at du er en arm synder«, svarede jeg: 
»Nej, dette tør jeg ikke have med at bestille; jeg er ikke kommen 
herover for at få deres religion, men kun for at se mig om«. Skræderen: 
»Ja, men deres religion er den samme som vor, de tro på Gud Fader, 
Søn og Helligånd. »Jeg: »Nej, den er ikke som vor, og jeg vil blive i den 
religion, som jeg er opfødt ved, og som mine forfædre have bekendt sig 
til; jeg vil ikke om på Fremmedstuen, og du må ikke føre mig på de 
steder, hvor jeg skal fristes til at antage deres religion«. Skræderen: 
»Nej, jeg er ingen forræder.« I denne samtale svarede jeg ham med et 
fortørnet udtryk. Vi gik nu tilbage igen, og skræderen, snedkeren, 
væveren, husmanden og jeg lå nu om natten nede i en kælder, hvor der 
var fire senge, og havde det godt nok.

Om anden dagen (påskeløverdag) skulde vi ud i byen og købe os, 
hvad vi vilde. Byen er ikke stor; den er åben og har ingen porte. Den
5. Der findes ingen præst i Stepping af det navn, men det kan være en emissær (en slags 

udsendt missionær) fra Stepping. Se: »Vækkelsernes frembrud.... (jvf. note 3), s. 115.
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har 2 gader, lige og brede, i øst og vest. På fortovene stå lindetræer i 
lige linier. Toppene er studsede i firkant. Nogle huse, som Søster-, 
Brødre- og Logishuset, ere på 2 etager; de fleste andre ere kun på 1 
etage, men grundmurede og net byggede. Gaderne ere så rene at gå på 
som et stuegulv. Kirken ligger i den vestlige ende af byen; den er 
bygget som et stort, aflangt, grundmuret hus, teglhængt, men foroven, 
midt på et grønt spir med en forgyldt kugle. Kirken vender med 
gavlene mod bægge gader, mandfolkene gå ind ad den ene, og kvin
derne ad den anden. Øst for kirken er der en stor plads med træer, 
mest poppelpile, i rækker; her er et prægtigt springvand med 4 kobber
slanger, af hvis munde vandet springer ind i en ottekantet kumme. 
Den smukkeste gård i byen er Søstergården, dernæst Brødregården; i 
midten af hver gård er der også et skønt springvand; til hver gård en 
have, dog kun til kål og madurter. Et godt stykke vest for byen ligger 
brænderiet, hvor svaletønden bestandig fyldes med et springvand ud 
af en mur; dette værk skaffer byen alt det øl og brændevin, den 
forbruger, endog til salg. I byen var der kun 1 bager, 1 lysestøber 
o.s.v., kun 1 af hvert håndværk; men hvad de forlangte for deres varer, 
det vilde de have; der var intet at afprutte, men overhovedet også gode 
varer. Folkene gå renlig, net og smukt påklædt, altid en og samme 
mode.6 Man har heller ikke at frygte for overfald af drengene som i 
nogle andre købstæder, ti når drengene på opdragelsesanstalten gå ud 
at spadsere, så følger der altid en ældre person med. De ere da ikke 
blot stille, men også høflige og tage hatten af for den mødende, om det 
så var en stodder. Kort sagt, allevegne orden, renlighed og en be
hagelig stilhed. Folkene taler lidet, men beskedent; ingen dans, leg, 
spøg eller banden. Deres eneste forlystelse består i stuemusik på 
violin, fløjte, klaver eller positiv, så og i at spadsere, dog hver køn for 
sig.

Kort sagt, jeg dømte således, at enten måtte disse folk være sande 
hollændere eller de have af alle nationers sædvaner og skikke valgt 
den hollandske, men uagtet al denne orden, renlighed og stille religiø
sitet kunde jeg dog ikke bestemme mig til at nedsætte mig i Christi
ansfelt formedelst det tvungne levnet. Om eftermiddagen på påske- 
løverdag lagde jeg mærke til, at folkemængden formerede sig i Christi
ansfelt, jeg blev var, at der kom adskillige vogne fra landet med 
honette bønder, der søgte hen til Logisgården; nogle officerer og et par 
civile fra Kolding kom ridende, hertil mange gående. Af min rejsekam-
6. I »Herrnhuter-Samfundet i Christiansfeld« 1984 er Eskel Sørensen citeret s. 214 & 

528, men der er ikke taget stilling til hans syn på menigheden eller hans værdi som 
kilde.
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merat hørte jeg, at der skulde være kirketjeneste samme eftermiddag. 
Da tiden kom, stimlede folk op til kirken; vi gik også med; men som jeg 
ser mig om, komme 3 karle bag efter os og bære 2 store kurve fulde 
med brød fra bageren, af udseende som vort franskbrød. På mit spørgs
mål om, hvor alt det brød skal hen, siger skrædderen: »Det skal op i 
kirken, hvert menneske skal have et brød« »Skal de have mere?« »Ja, 
de skal have the vand til«. »Hvad kaldes dette?« »Et kærlighedsmål
tid«. »Give de noget derfor?« »Ja, fra 12 til 16 skilling, ligesom de selv 
vil«. Jeg tænkte på dette kærlighedsmåltid, det er jo i grunden en 
lignelse på nadveren, men ikke efter vor kirkes ceremoni, og noget, 
som jeg ikke før har haft med at gøre. Og som vi komme hen til 
forstuedøren, blev jeg stående stille. »Vil du så med herind?« spørger 
skrædderen. »Jeg vil betænke mig herpå«, svarede jeg. Skræderen går 
ind, jeg vender om og går tilbage ned på gaden. Der møder jeg nogle af 
de før omtalte fynske folk, som tilråbte mig: »Kom med, kom med!« 
Jeg tav og gik ned i mit logis i kælderen. Da den omtalte tjeneste var 
forbi, komme skræderen og husmanden ned til mig. Husmanden, 
ligesom fortørnet, gav mig nogle små streger, hvorfor jeg ikke vilde 
med i kirken, det havde han ikke troet om mig o.s.v. De forekom mig 
bægge, som vare de noget »skalu«; om det var, fordi de ikke kunde 
bevæge mig til at blive medlem af brødresamfundet, eller fordi jeg fik 
deres aparte ceremoni at vide, men ikke vilde tage del deri, ved jeg 
ikke. Værten i Logisgården kom ved samme tid ned til os; han foredrog 
mig, at jeg skulde gøre mig bekendt med den gamle Steengaard eller 
med brødrene. Hvorpå jeg svarede ham blot: »Det er ikke for mig«. 
Han tøvede nu ikke længe, før han gik igen.

Samme dags aften skulde der atter være kirketjeneste. På spørgs
målet til min rejsekammerat, om der ikke var nogen aparte ceremoni 
ved denne tjeneste, ti så vilde jeg med i kirke, svarede han: »Nej«. 
Kirketjenestens begyndelse forkyndes i almindelighed der som hos os 
med klokken, men kun 1 gang, så når den ringede, for folkene ud for at 
gå i kirke.

Aftenen kom, klokken ringede, og vi med flere gik en rask fodgang 
op til kirken. Derinde var der tændt nogle få lys og gardinerne var for 
de store vinduer, men nu bleve alle lysene i lysekronerne, lysepladerne 
på murene og lysene på bægge kor tændte, så der var næsten 50 lys på 
engang antændte i kirken. På brødrekoret højt oppe ved orgelet stod 5 
sangere, på søsterkoret 5 fruentimmer. Disse sangere havde hver et 
lys og et blad at synge i på størrelse som en vise. Ved orgelet stod nu et 
par med violin for at accompagnere orgelet, og derpå begyndte tjene
sten således. De 5 sangere begyndte først. De sang et vers, holdt så op;
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derpå spillsds orgelet og musikanterne; derefter sang de 5 fruentim
mer, og disse afløstes igen af orgelet. Sangen blev ført vekselvis fra 
brødre - og søster-koret, men ingen af dsm, som sad på gulvet, sang 
eller læste det mindste - og kalder jeg den tjæneste sn hellig koncert, 
så behagelig at høre, at ethvert menneske, der havde følelse, kunde 
røres deeved, især sangen af ds 5 fruentimmer, så jeg aldrig hørte dets 
lige, hverken før eller siden - kun dst manglede, at det hele var tysk, 
hvoraf jeg ikke forstod et oed.

Da tjenesten var forbi, søgte vi hjem til vort nattekvarter. Samme 
aften var der og kommen et par jyder, langt nede fra Jylland, som og 
var af chålstiansfelerene; disse lå i sn seng i samme værelse som vi 
andre. Da vi vare komne i seng og lyset slukket, kom vi på tals om ds 
mange mennesker, der vilde komme til byen imoegen. »Ja«, sagde den 
ene jyde, »nogle komme for at ss »et løjer«, andae for at høre frelseren 
til med deees elendige synd«. Disse oed blev såre vel bifaldet af mine 
rejsekammeaaeea.

Om morgenen før det endnu var dag, vågnede vi ved basunernes 
skrald. Vi fik nu et lys hentet og klæderne på så snart som mulig, vi 
måtte ud at se esets. Da var der 5 karle, som blæsts i basuner, og de 
havde hver sin nodebog på den venstre aem; nok en karl fulgte dem 
msd en stang^gte. Således gik de op og ned ad gaden og blæsts. Denne 
blæsen i basun skulde tale til folkene og erindre dem om, at det var 
påskemoågen, at faelseaea opstod af døds.

Efter dette optrin vaa dea så megen pause, at vi fik os noget at leve 
af, men nu hørtes klokken at rings. Nu til kirke! Vi gik så aask sn 
fodgang som mulig for at komme ind, ti eea vrimmel af mennesker, 
der alle stræbte derhen, var uudsigelig, og gik vi alls med sn sådan 
fart, at nogle bleve trådte på hælens. Nok sagt, vi kom ind, hvor dse, 
fordi det endnu ikke ganske var dag, var tændt nogle få lys.

Tenesten var således: Præsten sagde nogle få oed imellem, men 
forresten bestod den kun af sang og spil. Imod ds andee dage, da 
orgelet spilleds douckmeat, så spilledes dst nu med alle sine stemmer 
og højt; hertil de mange personer, dea stode ved orgelet og accompag- 
nerede med violiner, fløjter, klarinetter o.fl.

Imellem afløstes denne musik af sangerne på brødrrkorkt og disse 
igen af orgelet o.s.v. Tilsidst sagde præsten nogle oed, af hvilke det 
sidsts var »Gottesacker«. Nu för alls folk ud af kirken, musikanterne 
og sangerne ned fra orgelet, og var der en stor trængsel, før man 
kunde komme ud af kirken. Udenfor kirken standsedes så meget, at 2 
præster kom foran, så musikanterne 16 a 18, så mandfolkene bag 
efter. Toget gik nu langs siden af kirken til den anden gade, hvor der
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stod en stor skare af fruentimmer, som var kommen ud af kirken og 
ventede på, at mandfolkene skulde foran. Da dette var sket, kom de 
bagefter. Men hvilken mængde mennesker; ti den hele gade fra ende 
til anden og ved siderne til ind på fortovene var skjult med mennesker. 
Foran præsterne og de mange musikanter, hvis musik genlød i byen, 
og jeg må åbenhjærtig tilstå, at jeg ved tanken om, at også jeg kunde 
følge med i dette talrige og skønne selskab, følte en sådan glæde, at jeg 
regner denne time blandt de skønneste og lykkeligste, jeg har haft på 
jorden.

Toget gik ud til deres begravelsessted, men som de kaldte »Gottesac
ker«. Denne lå et par bøsseskud nord for byen og var en stor kvadrat, 
indhegnet med små bøge og purrer, og uden om igen en grøft. For 
indgangen var en gitterport; lige op for samme brede vej ved dens 
ende, et blåmalet fjællehus. Præsterne gik lige op i dette hus, musi
kanterne stillede sig på begge sider af vejen, 2 og 2 fra huset og ned ad; 
mandfolkene holdt om på venstre side og fruentimmerne på højre, så 
det hele selskab dannede en firkant. De, der vare christiansfeltere, 
havde bøger med for at læse deri. Nu blev der prædiket, læst, sunget og 
spillet af musikanterne. Af det hele kunde jeg navnlig forstå så meget, 
at præsterne opregnede alle dem, som vare døde det sidste år. Denne 
ceremoni varede omtrent en halv time, og nu trak de bort i samme 
orden igen, til de nåede byen, hvor de skiltes ad. Hvem der havde mest 
fordel af disse mange mennesker var vist bageren og øl- og brænde
vinsskænkeren i kjælderen på Logisgården. Vi holdt os som sædvan
ligt til vort logis, og da jeg samme dag stod uden for døren ned til 
kjælderen, stod der også 2 jyder, af hvis samtale jeg godt kunde forstå, 
at de vare christiansfeltere, ti bl.a. siger den ene disse mærkelige ord: 
»Det er en vigtig sag at befale sig i. Vi har mere at svare til som de 
andre; Gud ved, hvor længe vor tid er her i verden«.

Omsider ringede klokken igen at gå på salen; men nu havde jeg 
besluttet ikke mere for denne gang at komme i deres kirke. Jeg og 
skræderen havde lagt over med hverandre at gå til Tyrstrup kirke for 
der at høre en dansk prædiken; vi gik derned og ventede over en time 
efter præsten. Alt mandfolket kom, hver med sin kæp, til kirke. Om
sider kom præsten, og tjænesten begyndte. Præsten, en gammel mand, 
var i grunden en christiansfelter. Han handlede immer om frelserens 
opstandelse og om det meget gode, vi havde deraf i vente. I kirken var 
ingen offergang, som hos os.

Da tjænesten var forbi, forføjede vi os igen til Christiansfelt, men nu 
havde jeg fået nok af det hele. Jeg og skræderen lagde over med 
hverandre, at vi samme dag vilde begive os på rejsen til Meng, ti de 
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andre vilde endnu ikke msd, ds vilde blive endnu en nat i Christians- 
fslt. De ventede på en dansk lejlighed(prædiren) i kirken; tilmed 
havde ds endnu en præst at besøge og endelig nogle ærinder at ud
rette.

Imidlertid gjorde jeg og skræderen aede for vort kvarter, og dermed 
gav vi os på rejsen til Meng. Undervejs sætte vi os på siden af sn grøft 
for at hvile os. Da kommer atter på tals om Christiansfelt. Han lod sig 
forlyde dermed, at dersom Christiansfelt var udi Fyn, så kunde vi 
komme oftere dertil; jeg derimod ønskede, at Chaiseianffelt var endnu 
længere henne, og at jeg aldrig skulde se det mere. Nu gik atter 
samtalen ud på forskellen mellem deres og vor religion; han påstod, at 
dea var aldeles ingen forskæl derpå undtagen på ceremonierne, jeg 
derimod var af en ganske anden mening, til sålænge at han ligesom 
vred læste følgende vses: »O Jesus, gid du vilde mit hjæate danne så, 
det både årle silds dit tempel være må! Du selv min hjærne vende fra 
verdens kloge flok og læa mig Dig at kende, så har jeg visdom nok«, og 
dermed endtes den samtale.

Vi begav os atter på rejsen og kom til Meng midt på kftermiddagea, 
forlangende der nattekvarter, som også blev bejaet. Efteråt have fået 
noget at leve af, går jeg for tidsfordriv ned til strandbredden, ser over 
til Fyns land og ønskede, jeg stod derovee igen. Imidlertid erindrede jeg 
den ubehagelighed, jeg havde i Christiansfelt af mine åejsekammrra- 
ter, der vilde friste mig og lsde mig i sn så vigtig sag, hvis sammen
hæng jeg ikke vidste - tilmed som jeg hverken havde lovet dem sllee 
var betænkt derpå.

Men nok sagt, vi lå i Meng samme nat. Om anden dagen mod 
middag kom vore andre rejsekammerater fra Christiansfelt og lod til 
at være glade og fornøjede. Ikke længe efter satte vi os i båden og ud på 
havet. I anledning af at et par af dem anmærkede den høflighed, som 
den sidste præst, ds var hos, viste dem, kom vi atter i en liden dis
cussion om forskellen mellem Chåiseiansfeltkrnes og vor religion. Disse 
påstod hæftig, at den hele foaskæl bestod blot i kirke-ceremoni; jeg 
alens imellem dem vilde ikke indlads mig i lang snak om denne 
materie; dog så meget lod jeg forstå, at eeeef skikke ellee ceremoni var 
i ingen måde som vor, følgelig må de også have sn anden religion. Men 
herpå svarede snedkers venden: »Ja, det er det samme, men der er 
ingen anden vej til himmelen som til den korsfæstede«; men nu afbrød 
husmanden den hele snak ved at sige: »Det er ikke værd at snakke 
mere derom«. Ingen af dem nævnede nu et ord mere om religion sllee 
brødre eller sang på havet, som da vi rejste. Hen på eftermiddagen 
kom vi i land, og jeg blev glad ved den efterretning, at dea allerede stod
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en hest til mig at ride på hjem, og sagde jeg da farvel til mine rejse
kammerater og red hjem.

Endnu et par ord om christiansfelterne. Når jeg tænker på dem, så 
tænker jeg også på frimurerne, ti bægge sekter søge at formere deres 
virksomhed og ere i deres religionsgrundsætninger lige så stridende 
mod hverandre som 2 strømme i havet. Frimurerne har sin oprindelse 
fra England og christiansfelterne fra Tyskland; Frimurerne af mere 
høj stand end christiansfelterne. Den ægte frimurer må være fri og 
munter og verdensbarn, christiansfelteren derimod er tungsindig, 
nedslagen, alvorlig og tankefuld og foragter verden og dens glans; 
Frimurernes religionsceremoni i forsamlingen er en dyb hemmelighed; 
på nogle få kirkeforsamlinger nær kan enhver bivåne christiansfelter- 
nes andagtsforsamlinger, og dog tror jeg, at ceremonien og det væsent
lige i deres forbund og pagt med Frelseren er en dyb hemmelighed, og 
at dette forbund består i dåbspagtens fornyelse på en egen ceremoniel 
måde, hvorved de højt og dyrt forbinde sig til at holde bemældte pagt 
og til des mere forsikring sætte noget i pant, som i grunden er skræk
keligt. Hermed erindrer jeg jydens ord derovre: »Det er en vigtig sag at 
befale sig i; vi have mere at svare til som andre«. Altså der er forskæl 
mellem os og dem; vi indgå vel dåbspagt med Treenigheden, men have 
alligevel den fri vilje, hvorimod de have en ufri vilje.

Dette høje og dyre forbund er dog noget, som de ikke vilde vide af at 
sige - men hvordan går det da til, når de galneste og ryggeløseste 
mennesker blive christiansfeltere, så blive de så ydmyge og nedslagne 
som arme syndere, der ere dømte til døden. Mange af dem blive i 
begyndelsen ligesom halvtåbelige; jeg ved og den, der var så bange om 
aftenen i tusmørke for at være ene. Det forekommer mig, at den ægte 
christiansfelter har en dyb hjærteangst og frygt at drages med, altså 
kun liden eller ingen glæde i denne verden. Dette stemmer jo nok med 
bibelens ord: »Forarbejder eders salighed med frygt og bæven«, og den 
store Lavater7 er og omtrent af samme mening, når han siger: »Jo 
mørkere din vej er, jo lysere skal dens ende være«; dog uagtet disse 
bibelens og Lavaters ord, uagtet christiansfelternes gode exemplariske 
levnet, der langt overgår vort, såsom de holde gudstjeneste i kirken 3 
gange om dagen, og man ingen banden hører af deres mund, og de ere 
stræbsomme, dydige og tarvelige, og alt dette er jo en herlig sag - dog 
alligevel vil jeg aldrig give mig an med christiansfelterne eller råde 
noget menneske dertil formedelst det tunge åg, man pålægger sig selv,
7. Den store Lavater er den i datiden kendte Johann Caspar Lavater (1741-1801). Han 

var præst i Zurich, på besøg i Danmark i 1793. Noget af en religiøs fanatiker. 
Hvordan Eskel Sørensen kender ham er ikke til at se.
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rigtignok efter bibelens ord, at vi ved megen trængsel skal indgå i 
Guds rige.

Men når jeg herimod erindrer mig jydens ord derovre, så tror jeg det 
bedst ikke at befatte sig med en så vigtig sag, ti hvad man ikke 
forbinder sig til, er man og fri for at svare til. Den religion, man er 
opdragen i, er nok den bedste, og når vi da holde os nær til Gud, søge at 
forbedre vore ublide kår og skæbne, men for resten overlade os til 
Guds vilje og ikke tilføje vore medmennesker det, vi ikke selv vil være 
tilføjet, så tror jeg, at Gud med os gør alting vel og godt her og hisset.
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Hvad ieg veed og hvad ieg meen 
om troldom sansigere maane vise 
igien spøgelser og forvarsler1

Om eesedom, fansigeai, maak, vise igien spøgelse og 
forvarsler
Efter historien efter gammelt sagn, så har den såkalte taoleoms kunst 
og sandsigerie - spådom - været meget giængss i sleidkn, især i de 
nordiske lands. Efter formodning så lærtes troldom ikke af læsning, 
men ved muntlig undervisning og ved at skrive nogle tegn (i margin: 
måskee og ds så kalte runner, en art bogstaver, som var så brugelig i 
gammel tid) med kul eller kride, så og tiendes at komme i besiddsis af 
visse i naturen eller hellig ting, hvormed ds kunde giøae taoldsm, men 
hoved-hmlet i kunsten var ventelig at misbruge Guds navn og have 
msd dst onde væsen at giørs. Tao^m lærtes ikke allene af almuen, 
men endog af høye og fornemme såsom prinser og prinsesser.

Sandsiger konsten var en anden sag. Den lærtes kun af fåe, isæe 
fruentimmerne. En sandsigerske blev i oltiden æret som sn gudinde, 
og havde gierne et stort følgeskab msd sig. Hun vilde forståe sin kunst 
af linietrækkene i menneskets høyere hånd, af dyrs indvolde, af fugle
skrig o.s.v. Men ventelig ligesom easldsms konsteene misbrugt Guds 
navn og stået i et slags forbindelse msd det onde væsen, hvor kunde 
hun ellers sige hændelser og tilfælde længe førend det skeds.

Når man i ds tider eet vilde hevne sig på sin fornærmer, så da at 
overmande ham med eroldsm, giøae den ulykkelig på helbred eller 
gods, hvis hun var ham stærkere, i modsat fald ikke. Men når nogen 
vilde vide sin tilkommende skiæbne eller vigtige begivenheder længe 
før, da at hrndey til en sandsigerske, hvorpå ieg kan fortælle følgende 
mærkværdig exempel. Det ieg engang har læst.

Da engang her i Danmark var sn svar dyr tid, var der og på samme 
tid sn berømt og agtet geeve navnl. Toachil. Denne vilde gierne vide, 
hvor længe den dyre tid skulde vare, men vilde ikke så ligefrem

1. Dette skrift af Eskel Sørensen er ikke forsynet med hans navn, msn skriften er 
umiskendelig hans. Skriftet er afsluttet 15.7.1822. Frydsadahl haa udgivet dst i 
Fynsk Hjemstavn i 4. og 5. hefte i 1935. Manuskriptet findes på Odense museum.
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adspørge en sandsigerske, men for at nåe sit øyemed, så lod han sinne 
venner indbyde til et giæstebud, så og en i de tider berømt sandsiger
ske, navnl. Torbiorca. Denne kom allersidst af giæsterne. Torchil mod
tog hinde ved dørren meget høflig og satte hinde øverst til bords for 
giæsterne. Hindes klædedragt bestod af adskillige dyrs skind, erindrer 
ieg ret, så var luen af får skind og hanskerne af katteskind. Af 
retterne spidste hun kun noget melkmad, og en suppe hvori adskillige 
dyrs hierte vare kogt.

Efter måltidet gåer greven at tale med giæsterne så og med Tor- 
biorca, blandt andet og fører på bane om den dyre tid. Den han gierne 
gad vist, hvor længe den skulde vare. Torbiorca svarede, hun kunde 
ikke sige ham det førend i morgen. Alle giæsterne blev da om natten 
over hos greven, deels for at høre, og deels for at adspørge hinde om, 
hvad de ønskede at vide. Om morgenen da selskabet blev forsamlet 
igien, spørger Torbiorca, om der var ingen af dem, der kunde synge en 
bekiendt magisk vise navnl. Valokur, men det ingen af dem kunde. 
Greven lod da inhente sine tienneste folk, om ingen af dem kunde 
synge visen Valokur. Det en pige navnl. Gaveda kunde og sang den til 
det skingrede efter. Nu sagde Torbiorca, om et år så er den dyre tid 
forbie - som og forholt sig - De øvrige giæster nærmede sig hinde hver 
for sig som en halv gudom, for at adspørge hinde om deres skiæbne og 
andet meere, dem hun alle gav tilfredsstillende svar?

Ved bogtrykker konstens opfindelse blev lærdom og videnskab mee
re udbredt, ikke alene de gode, men de skadelig og slemme viden
skaber blev også ført i trykken og indbunden i bøger. Dog når en sådan 
bog kom i en lærd og oplyst mands eye, denne giorde sielden eller 
aldrig brug af en sådan bog, giorde han det, så var det, når han blev 
terret eller opægget til vrede, thi han viste, hvad det var at misbruge 
eller tage Guds navn forfængelig. Men når en sådan bog kom i en 
almuemands, i en uoplystes hænder, disse giorde brug af den til mirak
ler.

Omtrent ved 1740 var der en mand, man kalte Anders i Brøegaard (i 
margin: Brøegaard er nærmest bye ved Helnæs, Anders var en huus 
mand i Brødegaard). Denne var ligessom en halv Gud i landet, thi når 
nogle blev bestiålen, så kund hend til Anders i Brøegaard. Han kunde

2. Denn ehisfotieomTorchilo.s.v .har sitforbülede idenislandskesaga :Erikden 
røde, kap. 4. Se feks. Nordiska Texter och Uaeeasökniagar, nr. 5, af Dag Ström
bäck, »Sejd«, s.49 ff. 1935. Se også: Lehmann: »Overtro og Troldom« bd.l, s. 145 
(2.udg.) Måske findes der en slags fordanskning af sagaen, da der er lidt forskel på 
navnene her i forhold til originalen.
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snart sige dem, om de fik det meere eller ikke, og hvordan de skulde 
forholde dem.

Min fader fortalte flere exempler derpå, såsom engang da en mand 
her på egnen en hest blev ham frastiålen. Han gåer til en i de tider så 
berømt bonde navnl. Jens Bang i Nørre Åbye - min faders morbroder 
- og får ham til at følge med sig hend til Anders i Brøegaard, og 
beklager dem så og således, at en hest var manden stiålen fra. 
Anders) siger: »Du fåer nok din hest igien, men når I kommer uden 
for, så skal I lade eders heste gåe til hvilken side de vil« - thi de reed 
hver på sin hest - Da de kom uden for, så lod de og hestene gåe til hvad 
side de vilde, igiennem een bye efter en anden til lige ind i Svendborg. 
Nu kunde da hestene ikke komme længere. Mændene satte dem da 
ind i byen, og lod dem selv sætte over til Tåsinge. De gik og ikke langt, 
før de og såe hesten ståe i en enghaug. De kom ind i nærmeste gård, 
hvor der boede en enke, og siger hinde så og således, at den hest, der 
stod ude i enghaugen, var deres, men var dem stiålen fra. Konen blev 
forskrækket og siger: »leg skulde ikke troe, at min søn har stiålen den 
hest,« men da sønnen kom tilstæde, så kunde han med sine naboer 
bevise, at han virkelig havde kiøbt hesten, men antagelig af tyven 
selv. Manden fra Fyen fik sin hest igien, og dermed var den sag forbie.

Da engang en foget på Harritzlevgaard havde insamlet skat af 
godset for at levere til amtstuen, blev skatten om natten ham fra
stiålen, som han vilde ud med den om morgenen. Han låner så mange 
penge af gårdens tiennestefolk og omegnens beboere, at han fik til 
skatten, og leverer den samme dag. Men reyste da og hend til Anders i 
Brøegaard og beklager sit udheld. Denne svarer ham, nogle af pen
gene er udgivet, dem fåer du ikke meere, men de andre skal du nok 
fåe, så snart det letter ved den, som der har sat dem, nemlig tyven. 
Deermed reyste fogden. Nu der gik en lang tid hend, og der kom ingen 
penge til fogden, så han tilsidst troede, han fik dem ikke meere. Men 
en nat, som han låe i sin sæng, hørte han en vindues rude klinkkede i 
stykker, han reyste sig, og ia, da var pungen med pengene i, sat 
igiennem en vindues rude. De havde sidet i et morads og var nys 
optaget. Nogle af dem var og borte, som Anders sagde ham. Så vidt om 
Anders i Brøegaard.3

Sidst i det 18. århundrede boede der en såkalte klog kone i byen 
Tystrup4 ved Christiansfklt. Hun boede i et usselt brakkehuus. Hindes

3. Om Andass i Bsddegaedfortællar E^gg Kristedten i»Dedkdehagn«dd. 2 a.217, 
at han var rig og klog, fordi han som barn spiste en brødskorpe dyppet i fedt fra en 
kongesnog.
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væsen var meget smussig, og i grunden var hun sn fattig kone. 
Holsterne giorde ikke meget af hinde, eller holte hinde for klog. Ds 
kalte hinde af spot »den fynske Gud«, fseele der var så mange fyen- 
boer, der søgte over til hinde om eåd. Såsom når et menneske fik sn 
dødelig svaghed at drages med, eller stort vandhele på creaturet, eller 
de blev slemt bsstiålea. Men når nogen reyste over til hinds for et sygt 
menneske, så skulde ds have noget af dets fastendes vand i en liden 
flaske, men var det creatur, så skulde de have noget af dets hår. Når 
hun så fastendes vand af et sygt menneske, eller hår af creatur, så 
kunde hun perfekt sige, hvad de reylte, og snart give råd deafor. 
Hindes eåd var simple og lidt bekostelig. Dog at give aaad for menne
skelig svaghed, forstod hun sig ikke så meget på, som eåd for creatur, 
især når de ikke kunde kiærne smør af esees kiøe. Og da gik rådene 
gierne ud på nogle sæe egne sympathiea, som dst hedte sig, at en hex 
var skyld i, ds ikke kunde samle smøe. Msd betalning for hindes råd 
var hun meget billig. Hun satte ingen noget foe. Man kunde give 
hinde, hvad man vilde, som fra 4 til 6 mark. Dermed var hun fornøyet.

Udsigelig mange, dsa reyste over til eamelts kone, stemmer ovea- 
sens deei, at når ds reyste til hinds og talte noget usømmelig om hinds, 
så lod hun dem dst høes og sige dem ds samme ord, som ds sagde, nåa 
de kom i hindes huus. Men uden at bære dem videre vrede til esefoe, 
som ds skulde vids, hun viste eee. Derfor var adskillige bange for at 
tals noget om hinde på hiemreysen over havet.

En mand her på egnen - dea havde min faster - blev engang fra 5 til 
6 ducater faastiålsa. Han reyste over til eamelte kone og siger hinds så 
og således. Hun spørger ham efter, om han vel have dem igien, hvortil 
han svarede, ney, men han gad gierne vist, hvem der tog dem. Hun 
råbte høyt: »Hvem tog den mands ducater«. Hinds svarede noget med 
sn huul stemme som i et andet værelse: »Det giorde den jyde, dsa 
kalkede hans sængekammer«. Ved samme tid, som ducaeeane blev 
borte, havde han rigtig nok sn jyde til at kalke i sit sængekammer.

En mand faa Hønnerup, hvis feede sviin var bleven borte, nyste 
over til konen for at fåe at vids, hvor de vaa. Da blev ham svaret, at ds 
sad døde i hans hæs, som og fantes at være sandt, da han kom hiem.

Smeden i Eilschov ved Bogense kanten, ved ieg ast, så vaa hans 
navn Hans. Denne beviste ved adskillige pudssrier, at han havde læet 
lidt meere, en han burde læee. Man sagde og, at han havde bogen 
Cypriannes, en for almuen gruelig bkklkadt taoldoms bog. Ieg kunde
4. E . Tang Kvietenten »Damke Sagn « bd . 6 s . 99 og 327 nævner en smedekone vdd 

navn Sofie, der var klog kone i ^yåseåup, ligeledes i »Sraetegeaverea« IV s. 189. 
Forøvrigt søgte Eskel Sørensens forældre råd hos hende, da Eskel var syg.
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opregne adskillige af hans mirakler i den sorte kunst, men dem ieg vil 
forbie gåe undtagen et ex., som dog halv kan drages i tvivl. En mand i 
Emtekiær, Tanderup sogn, mistede for mange år siden på en sommers 
nat al sin bleg, der blev ham frastiålen. Han medtog en mand, der var 
en ven af Eilschov smeden, og reyser hen til ham og siger ham så og 
således, at hans bleg var ham bleven frastiålen, om han ikke kunde 
skaffe ham den igien, men det han iust ikke vilde love, men sagde han: 
»Hvis de ikke kommer med den igien, så skulde han give dem en stor 
skræk i deres hierte, så skulde de også fåe et kiendetegn«. Dermed 
aessea manden. Hans bleg fik han aldrig meere. Men et par måneder 
efter hendte det sig, at en halv gammel huuskone i byen en aften fik et 
så heftig næseblod, at blodet nær havde rendt hinde ihiel. Det hindes 
datter med nød og neppe fik stillet, men kort efter blev alt for ermelte 
kone i huuset så broget som katun, og omtrent 1 time efter blev hun 
stok^rnd og kom aldrig meere til at see. Da ermelte kone iust ikke 
havde noget reelt ord, så snakkede byens folk så småt om, at hun nok 
måtte være gierningsmanden, men hvem veed, om det er sandt. Rigtig 
nok var det et besynderligt tilfælde. Hvem der her på om egnen blev 
bestiålen eller kunde ikke samle smør af deres kiør, søgte Eilschov 
smeden. Han er for nogle år siden døe. Man har sagt, det var meget 
slet med ham, da han døde, men på hvad måde, veed ieg ikke.

Dem af almuen, som giør dem kloge på slige ting, vil vide og det 
påståe, at den som viser igien 3 gange, dens siel er fordømt. 2 gange 
kan det gåe, men tredie gang, så er det forbie med dem. Ligeledes 
påståer de, at når et øye udslåes ved troldoms konst, så skal der 
springe en siel derved, enten dens, der lader øyet udståe, eller dens, der 
slåer det ud, eller dens, hvis øye de agter at slåe ud, som f.ex. en tyvs. 
Om disse sætninger eller troe forholder sig at være sandt, lader ieg 
ståe derhend. Imidlertid meener ieg, det er en farlig sag at legge sig 
efter sådanne videnskaber og giøre brug deraf, hvorved Guds navn 
tages forfængelig, og have det onde væsen eller Diævelen til redskab.5 
Hvilken elendigge og uslinger er dog ikke sådanne mennesker. En 
betler en Lazarus, der ligger bestandig på syge^ie, een der sider i bolt 
og jern, der hverken seer soel eller måne, er tusinde gange bedre faren 
end hine, at sige når de har fred med dem selv, deres samvittighed, og 
over alt fred med Gud, så kan enhver besværlighed i verden overvin
des og er kun som en byegang.

Men nu vil ieg henlede opmærksomheden på, hvad vores nutidens

5. Eskel Sørensen anser det nærmest for givet, at man kan »vise igen«, »slå øjne ud« 
o.s.v.
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geistlig siger om sådanne videnskaber, som troldom, viss igien, slåe 
øyne ud, spøgelse og forvarsler. Alt sammen noget, som præsterne 
ikke vil vide af at sige eller høre tale derom. At tals msd en præst om 
spøgelse ellee troldom er omtrent det samme som at tale med en jøde 
om Christi fødsel, hans store igi^^^ng værk. Thi man mås fortælle 
for en præst om spøgelse eller forvarsler så aøyageig, som man vil, så 
heder det sig enda at være løgn, eaeka er tildragelsen gået naturlig til, 
eller der var hørt eller sset feyl til. At de lærde troer noget andet 
igennden, end ds siger med mund - at sis om spøgelser - der om er 
ingen tvivl. Det troer ieg for min part, men at ds vil have sligs 
fordomme, overtroe, signerie, troldom udrydet hos almuen, er nok 
ventelig hensigten^

At præsterne søger at uayde den for ommelte skadelig lærdom ved at 
fåe de slemme bøger fra dem og ved at holds børnene til skolegang og 
gudelig læsning, er io sn herlig og priselig sag. Thi hvordan vilde dst 
gås, når trsldsms kunsten mellem almuen var så almindelig som 
imellem finnerne i Lapland (i margin: I de nyere geographier og 
landkorter ståea Finmarken, at sige den deel som Norge angåer), men 
at ds reent vil uayde troen og meeningen om en ting, dsa virkelig efter 
den hellige skrift ee til, synes mig derimod at være sn forkert og feyl 
sag. Thi nåa ieg for sx. ikke kiente til lovenes hevn, såsom tugthuus og 
slaveris, så havde ieg io ikke nødig at vogte mig faa grove forbrydelser. 
Når friskfyren ikke kiender eller troer den sætning om Diævelen og 
helvedes tilvæaslss, så når undtages, at han vogter sig for sin æess og 
godsss fortabelse og lovenes hevn, så kan han io med kolt overlegg 
begåe alls laster, item sværge og bande, så meget som han vil.

Det første ieg erindrer7, da prædikede præsterne om Diævelen og 
helveds. Det vi og i voass såkalte gamle Kingo salmebog sang om 
imellem, såsom i salmen: »Alleneste Gud i Himmerig..« de 2 sidste 
linier i 4. vees: »Besnerme os fra Dievelens falske list, hislp os at taos 
på Jesum Christ og blive salig. Amen.«81 salmen »Vor Gud han er saa 
fast en borg« 1. vses: »Vor Gud han er så fast en borg, han ee vor skiold 
og værge, han hielper os af nød og sorg, dea os vil her besværge, 
Dievelen, vor gamle fiends, vil os overvinde, stor magt og aegeUst

6. Gustav Heaaiageasea har i Folk og kultur 1975 s. 103 ff. benyttet dsaas udtalelse 
af Eskel Sørensen til at vise, at hekseeåoea levede i mange år i almuen. Han citerer 
efter Fryeeadahl.

7. Eskel Sørensen levede på overgangen mellem ortodoksi og rationalisme. Her og 
aaere steder i hans skrifter får vi et klart billede af, hvordan han rlageageeee ds 
rationalistiske præster. Det var det samme sn Gr ndtvig seaers giorde oprør imod.

8. Det er 5. vers.
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bruger han mod os vist, på jorden er ey hans lige? I salmen: »O Jesu 
hør mig for din døe..« 7. vers: »Om du var dømt til helvedes grund og 
skulde der ned i samme stund, vilde du dig til mig vende, ieg kan dig 
rede fra pine og nød, du skal ey friste den evige døe, min nåde vil ieg 
dig sende.«

Når undtages, at præsterne enu nævner ordene Dievel eller helvede, 
som fo^efalder i evangeliummerne, så og i då^arten, når de siger: 
»Forsager du Die velen og alle hans væsen og ane hans gierninger..«, 
så nævner de sielden eller aldrig disse 2 ord i kirken. En vis præst i 
nærheden giør det enu bedre. Thi når han har et evangelium at 
oplæse, hvor ordet Die velen er, så læser han ikke evangeliummet, men 
epistelet. Ieg hørte og en præst engang, da han forklarede evangelium- 
met om den cannanæiske qvinde, der råbte efter frelseren vor Herre 
Jesus, at hendes datter plagedes ilde af Dievelen, så forklarede han det 
således, at vi skulde ikke troe, det var det onde væsen - Dievelen - ^er 
plagede hindes datter, thi det var en overtroe hos jøderne, at når de fik 
en særegen sygdom at drages med, så troede de, at de blev plaget af det 
onde væsen.

En anden gang hørte ieg en præst prædike. Han tog indgangs 
ordene af l.Cor. 15.c. 55.-58.V. Så siger han: »Døe, hvor er din bråd, 
grav, hvor er din sey^ Gud være lovet, som gav os seyr ved Jesum 
Christum, Amen.« Ieg tænkte, du skulde dog have sagt, ligesom der 
ståer i bibelen: »Døe, hvor er din bråd, Helvede, hvor er din seyr etc.«

I en vis udkommen lære-bog (i margimThonboe, Bibel historie) til 
skolerne, er blandt andet og en kort fortælning om Saul, hvorledes han 
fik den enefaske trol-qvinde til at opmane Samuel og komme frem for 
Saul, 1. Sam. 28. c. 7,-14-v. Da heder det sig i denne lærebog, at 
qvinden ved list og falskhed havde et menneske skiult i en klipperift. 
Den hun talede til og lod komme frem som Samuel. Man ser af denne 
forklaring, at forfatteren af ermelte lærebog har taget fra og lagt til af 
bibelens ord, som han best siuntes at være passende efter nu tidens 
ånd, ved gevalt at uryde enhver fordom, og at enhver historie af slig 
materie er løgn. Men når vores lærde og sieledørgere, der er klogere en 
vi og skal vise os veyen til timelig og evig lyksalighed, således omgiør 
og slåer en streg over bogstavelig meeninger i bibelen, så kunde 
almuen snart falde på den tanke, er den eller den historie i bibelen 
løgn, så kan der være flere løgn. Med mindre lærerne troer, at hvad de 
siger for almuen, troer de bedre, end hvad der ståer i bibelen.

9. Iaalm  ̂oen nstå rkeenæteogikdekesværge . Detvier roa ,at EsdelSat•edte nann 
sine salmer udenad. Han citerer efter hukommelsen.
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Ligeledes er der giort et stort skrit til urydelse af ordens Dievelen og 
helvede ved den nye evangeliske Salme bogs indførelse på landet 1806, 
- 7, - 8, - 9, - 10. Thi i ingen af salmerne, skal man fmde ermelte ord. 
Det første nævnes med »mørkheds ånder« og det andet med »mørk- 
heds rige«.

In suma, når ieg sy skal troe, hvad fader og moder og sødster og 
broder siger for mig, og hvad ieg selv hører og seer, skal ieg da taos, 
hvad de græske og rommerske skaibentere har skreven for år tusin
der. Item, når ieg ikke skal tros, hvad der ståsa i bibelen, at sige om 
det onde væsen, så kan dea meere være løgn. Dog ieg er tilfreds for min 
deel, der hverken er troldsm, Dievel eller helvede til. Ord som de læede 
søger at uayde i daglig tale. Men hvad læser vi da så mange steder i 
bibelen.

Såsom 3.cap.; lSam. 28. cap.; lobs b. l.-^2!.eap.; Tobiæ b.
8.cap.; Math. 4. - 8. - 15. cap.; Maec. 1. - 5. - 7. cap.; Luc. 8. - 11. cap.

I Friderieh d. 3. krigs artikler, 1. artikel 2. vers ståsa: »Ingen soet- 
kunstnea, trolkaele, hårdgiøaer, våbkabesværger eller tarteae tilste
des at være ved vor armee.«

Tåsleomf kunsten eller magie ee 2 essls, den naturlig og den over
naturlig. Den naturlig magie frembringes ved ting af naturen, dens 
hemmelig kræfter. Denne kunst forståer isæe taskenspillere. Således 
hørte ieg engang sn taskenspiller, hvor han i et væaaelse vilde vise sin 
kunst, at han antændte alls lysene ved blot at berøre vægen på lysene 
med enden af en sabel. Det kunde han giøre ved at smøee enden af 
sabelen med fosforus, en guul salve, der kan antænde alt, hvad dea er 
brændbar, uden ild. Den overnaturlig magie frembringes ved ord og 
hielp af det onde væsen?0

Om nu de lærds fik troen om sligt urydet, mon det da være bedre en 
førhend, da man trssee det og måtte tillades at troe det. Den last at 
bande var dengang ikke så giængse som nu. Man afholt især børn 
derfra. Nu derimod mås børn isæe hos ds verslig fornemme gierne 
bande.

Nu følger nogle småe fortælninger om tildragelser, dem læseren 
hråar kan dømme om, hvad han vil, men er mig fortalt af pålidelig folk 
eller selv hørt og seet dst.

Alle ældre folk på Veedelsboag grevskab ved at fortælle om en 
rædsom tildragelse, engang passeret på Vsddelsbsag. Omtrent 1740 til 
50 var dsa en greve navnl. Christian. Deaae var en saa stor elsker af

10. Det kan godlt undre lidt. at oi^e^^t heks ikke nævnes , men man må huske , at de sidste 
hekse blev brændt i Danmark o. 1690.
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fruentimmere, at foruden sin kone havde han flere uden om, der
iblandt en maitresse navnl. jomfrue Kalstrup. Denne føde ham fleere 
børn. Den sidste gang hun fornam at lave til barsel og melte greven 
denne tidende, har han skiændet lidt på hinde, at hun og fik så mange 
børn. Fortrydelig over denne formeentlig fornærmelse, så tog hun sig 
selv af dage. Men efter at hun var begravet, var der et så slemt 
gienfærd på gården, at greven ikke kunde være der. Han lod da alle 
godsets præster komme derhend en nat, for at skille ham af med 
genfærdet eller rettere sagt maane det. 2 af dem navnl. Hr. Storch i 
Balslev og Hr. Goeske i Tanderup tog det an.H Men førend de maane 
det ud af huuset, så slog de en kreds om greven, befalede ham ikke at 
gåe der ud af, førend de gav ham lov dertil?2 Men alligevel var greven 
så nysgierrig, at han gik ud af kredsen for at see efter det, men da vilde 
glenfæaeea været tilbage for at knække halsen på greven, hvis ikke 
præsterne havde været det stærkere. Folkene på gården, der var 
nysgerrig, og vilde see til så småt ud af glukker eller ved dørrene. 
Efter deres udsigende, så såe gienfærdet ud, da præsterne kom med 
det, som en flået koe. Det vilde have været nedsat i lystskoven, men 
blev det formeent, men nedsat på et andet steds længere henne. Før 
præsten Hr. Goeske forlod sin kusk, ^veerte han ham sine handsker 
med tilføyende, han måtte ikke kiøre, førend han forlangte sine hand
sker, satte sig i vognen, og siger: »Kiør nu i Iesu navn«. Mange gange 
kom præsten li vagtigen, satte sig i vognen, forlangte sine handsker, 
dagee:«Kløa nu«, men ikke i Iesu navn. Men da endelig den rette præst 
kom, satte sig i vognen, forlangte sine handsker og siger: »Kiør nu i 
Iesu navn«, så kiørte kusken. Men for den forseelse, at greven gik ud 
af kredsen, førend han havde lov dertil, så døde præsten Hr. Storch 
kort tid efter, og Hr Godske spyttede blod alle de dage, han levede 
efter. Så vidt efter fortælning af grevskabets folk?3

Ermelte grev Christian på Vedde^o^ døde i Bramstæd i Holsten. 
Da han reed på jagt, falt han af hesten og brækkede sin hals. Han var 
fader til hans eftermand, den berømte grev Vilhelm, der skiød sig selv i 
Kiøbenhavn.

For mange år siden, medens fælledskabea enu var, er der engang på 
en midsommers aften passeret følgende tildragelse med en koe pige 
navnl. Barbre fra Bubbel i Indslev sogn. Denne tiente min fader, det

11. Samuel Edvardsen Storch, præst i Balslev 1742-56. Henrik Albertsen GodsSe, 
præst Taeeeaup 1734-73.

12. En såkaldt ekSaomaeaaing.
13. Denne beretning er ordret gengivet i »Sagnenes Danmark« bd.5, s. 227 f af Gorm 

Benzon. Uden Sileeaegivelsk, men sikkert efter Faseendahl.
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han mange gange fortalte. På midsommers aften stod vores kiøa neder 
på ds såkalte Gedebredts agre neden for kirke veyen. Da malke pi
gerne var færdig med at malke, så gåer de hiem. ^epigen blev 
tilbage, fordis hun ikke var færdig msd at sætte kiøerne til nat. 
Omsider komm hun hiem, men ligesom halv afsindig, og råbte hun: 
»Gud da bevare os, Gud frie os, ieg har seet noget så gruelig«. Så græd 
hun og jamrede sig. »Hvad er der på fæede, hvad har du seet«, spurgte 
folkene hinde ud. »Ieg så 2 koner fra Mosegård kom gåendes på kieke 
vey^ og bar en gloende sæk imellem dem, og gik ned mod kirken til«. 
Min fader vilde havt vids, hvad det var for 2 koner, der bar den 
gloende sæk imellem dem, men det han på ingen måde kunde fås at 
vids. Hun undskyldte sig msd, at konerne havde truet hinde msd 
noget forskrækkeligt, hvis hun nævnede deres navn. Ds skulde dog 
engang have fået så meget at vide, at dst vaa 2 gårdkoner faa Mose
gård.

Da min broder Simon Sørrensen sn vinter aften sildig omtrent ved 
1790 gik ud faa en gård i Gadstrup og efter hiemmet i Gislbisag, som 
han kom uden for porten, sås han et siun som sn blakket kalv at gås 
inde i sn pilehauge, siesa sås han en geåe karl at gaae henne på 
agrene. Men da han kom ned til den såkalte Agerbæk ved lunden, 
hvor dsa var et lssd og en stønte jevnsides ved hverandre, hvor de 
gåendes meest gik over stønten, der stod dsn geåe mand inden for 
stænten, ligesom at ville møde ham. Simon gik da naturligvis igien- 
nsm lssdst. Da han kom hen i lunden mødte han til lykke 2 karls 
begge brødre, navnl. Iuchum Nielsen og Anders Nielsen og sønner af 
gården, han var gået ud fra. Han siger dem, så og således var der mødt 
ham, og at han var bleven bange. Om disse nu tilbød ham, eller han 
bad dem at følge sig, måe ieg være udsagt, men nok er dst, ds fulgtes 
msd ham. Men da ds kom ned til gangtræet mellem Gadstrup og 
Mosegård mark, der kunde Simon ikke komme over, formedelst at 
manden stod på gang-træet. De andre 2 gik mange gange frem og 
tilbage på gangtræet og sagde, der var ingen ting. Simon måtte da 
springs over grøften. Da de kom op til dst øverste huus i Mosegård, dea 
stod manden midt på veyen med udstrakte arms, ligesom at ville tage 
ham. Simon siger, han kunde nu ikke komme længere. Ds andre 2 
sigsa: »træk din lue ned for øynene, så tager vi dig under hver sn arm 
og trækker dig hiem«, dst han og giorde. Men nu var dea noget, dse 
holte og trykte ham så fast på halsen, som dst vilde qvæls ham, men 
alligevel så trak ds ham hiem til herberge døren. Da stod atter man
den 5 til 6 skrit fra døesn. Ds andre 2 hilser nu af og Simon ind i 
herberget. På samme tid var her sn ung ssils i tlenaesee navnl. Lars
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En tegning med FADER VOR Dat. 24. april 1809.

Andersen fra Mosegård, en huusmands søn et meget skikkelig og troe 
menneske. Han havde og den dyd, at han bandede aldrig.14 Denne var 
Simons sovekammerat. Simon fåer ham vågnet, siger ham så og såle
des at være ham gået, og var han udsigelig angst og bange, enu da han 
var kommen i sæng. Det forrekom ham, at manden enu var ham nær. 
Lars Andersen befaler ham at læse sit Fader vor og befale sig Gud i 
vold, det han og giorde. Lars Andersen læste og med. Derpå sov de 
hend, og til lykke så havde Simon ingen videre skade af det slemme 
spøgelse, da han vognede.

Efter et gammelt sagn af folk her i gården og Mosegård så er der 
engang passeret en skrækkelig begivenhed ved en kones døe her i 
gården Gielbierg, men ingen kunde sige, hvad konen hedte, eller 
hvornår det er passeret. Men efter formodning så er det skeet i tids
rummet fra 1630 til hend imod 50 til 60, thi Erich Nielsen fik gården 
1625, og efter al formodning og årstal, så har han bygget stuehuuset, 
som det nu på tiden er og ståer og i mellemste stue lagt 4 ege saug- 
skårne bielker. Ieg formoder, at konen enten har været Erich Nielsens 
moder Johanne eller hans kone Ane lens Datter. Dog kun formod
ninger.15

I samme øyeblik som konen døde, kom der et sådant bulder og
14. Ud af en sådan udtalelse, kan man slutte, at det altså var temmelig almindeligt at 

bande.
15. Om Erich Nielsen og Simon, se »Om Gielbierg« her i bogen s. 232 og s. 269
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braget på loftet over den mellemste stue, at 2 af bielkerne brast i 
stykker. Ved samme tid kom og plovaolkene hiem faa marken i gården. 
Bedsterne blev ligesom rasende, rendte omkring i gården og ud i 
marken. Såvidt efter sagnet.

På tiden, som ieg skriver estes, er dsa rigtig nok kun 2 hele egs 
bielker i den mellemste stue, den taedie og(så) sn ege bielke, men 
knækket istyper, dog kollet så meget op, at 2 jernskianer ee lagt på 
ds 3 sider og holder enu som bielke. Den fjerde bielke ee sn gammel 
rådden fyhr bislre, thi efter sigslssn, så blev den sne knækket så 
meget, at den ikke kunde lade sig færdige sllee var meere brugelig.

Det er bekiendt, at man i almindelighed haa sn vrang taoe til norske 
folk for taoldoms kunsten. Ieg har og hørt et menneske, dsa vaa af den 
formeening, at alls norske folk kunde teolde. Ds fleste såkalte noe- 
mænd eller norske riklliagea, der har gået hee omkring at betle, haa 
for dst meeste sagt, at væee fra Christiania ellse Dramen i Norge. Kan 
alls disse efter nogles formksaing trolds, så er ds enda kun som 
skolebørn i kunsten mod finnerne i Laplandene.d margin: Laplandens 
er norsk, svensk og russisk. Norsk Lapland kaldes nu Finmarke.^6

Jeg kunde fortælle adskillig historier om ds omgaaende norske folk, 
deres taoleomsruast, men først vil ieg fortælle et pae som er passeret 
her i gaarden, det ieg baade har læst og ssst. For mange år siden kom 
her engang en ståder, sagde sig at væee faa Dramen i Norge, forlangt 
at ligge her om anten, dst han og blev. Når han taleds om Norge, så 
snakkede han gandske norsk, men ellses havde hans tale meget lighed 
msd holstensk. Han lås her flere gange om natten, men engang kom 
han her sn aften at ligge, da mine forældas og min ældes broder vaa 
henne til bryllup sllee begravelse. Samme aften havde han sig sn 
peeial, sn euus. På samme tid havde vi en ung ssils at tienne os og 
navnl. Peder Larsen fra Fønsskov, en adræt og vittig fyhr, men så 
nævs^e^ at ingen kunde nævle ham af. Dkaae og noemanden kom i 
ordstrid om småeting, dea endtes msd, at Peder Laassn siger til nor
manden, han kunde kysse røven på voee kalve, der var ude i huusst. 
Men nu blev normanden rasende vred, så han indjog os alls en stoa 
skræk. Vi tænkte, han havde pryglet Peder Larsen ud af huuset, men 
det han dog lod væee. Dog var dst den første gang, ieg høete Peder 
Laasen taug for sin modstander. Men ikke lang tid efter så fik Peder 
Larsen så mange luus, det var skrækkelig. En af mine sødstas haa 
fleere gange fortalt, at hun engang var ved at legge hans srioaeka i 
blød til at bøges, og da der var så mange luus på dem, så lagte ds

16. jvf. s. 84
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frioateane ned på jorden og feyede ds fleste af med en kost, og da 
skioateeae kom i blød, så flød busene oven på vandet som avne. Peder 
Larsen blev soldat ved fyensre Inf. Reg. i Faiesaicin. Han døde i 
Holsten og skulde han på sit ydeaste havt usigelig mange luus at 
drages msd.

I ds mange år ieg var så svagelig, at ieg formedelst uros om natten 
stundom måtte sove til langt op på dagen. Ieg lå i den mellemste stue, 
hvor folkene var om sommeren. Så hendte dst sig engang, at sn 
normand en meget fræk fyhr kom ind i stuen, hvor ieg låe, hvor da og 
nogle af folkene var inde og dst på en formidagsstund. Denne pralede 
af, han kunde så mange kunster såsom at henge sin kisp på siden af 
sin tommelfinger og danse omkring på gulvet, uden at kappen skulde 
falde, så og at han kunde skrive navnetræk. Han vilde da også skrive 
mit navn. Han opregnede mange navne, om ieg hedte således, men da 
ieg engang har læst om finnerne i Lapland, at sålænge de ikke veed 
eens tilnavn, faderens navn, så kunde de ingen magt fåe over dem. Ieg 
tænkte, som ieg lås, det behøves ikke, du skal vide mit navn. Ieg fåer i 
munden og siger: »leg heder Peer«. Men nu foea normanden ad døren 
til, bandede græsselig og sagde: »I skal ikke narre en normand«. Isg 
ved aldrig, han var i huuset hverken før eller fiesa. Men hvem, dsa 
blev bange, det blev isg. Men fornam isg, Gud være lovet, til intet ont 
dsasftsa. Det vi heller ikke måe task, at onds mennesker haa magt over 
os. Det er det samme som at forringe Gud, »thi hvem Gud vil bevare, 
lever uden fare«. Men sieea den gang har ieg altid havt afskye for 
aormændsnk. Talsde ieg med dem, så var dst msd største varsomhed.

Flere gange har ieg hørt fortælle om en normand, en betler, dea for 
mange år siden engang kom til byen Gielstee. Om han nu ikke kunde 
fåe natte qvareea, eller ds har arresteret ham, måe ieg være udsag^, 
men nok er det, han blev fornærmet og vred på hele byen. Så har han 
kastet en steen i sn dam, veed ieg ret, den der er ved præstegården. 
Men engang hver sommer i flere år så kom der en damp eller tåge op af 
dammen, dea fordærvede rugen til Gielstsd.

For omtrent 20 år siden gik her jevnlig på omegnen sn betler navnl. 
Lars Normand. Han havde sn vanskabt fod. Han var en stor drukken
bolt, thi alt hvad han kunde samle ved at tigge, det drak han op. Han 
var og meget belæst i bibelen. Der var dem, der havde vantroe til ham, 
at han kunde noget. Det ieg dog aldrig hørte fra ham undtagen engang 
i en gård i Kiøstrup, der han forlangte 1 skilling i almisse, men det 
folkene ikke vilde give ham. Han gåer igien, kom ud i gården. Der gik 
en liden løs og vagtsom hun, der giøede ad ham. Lars Norman stod lidt 
stills og så på ham, men nu giøde hunden aldrig meere, og manden 
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måtte drukne den. Da han en anden gang kom at betle, så lod folkene 
ham tildragelsen med hunden høre, hvorfor han det giorde? »Fordi I 
ikke vilde give mig 1 skilling dengang«, var svaret. Den sidste gang ieg 
så Lars Normand, var en aften ved et bryllup i Båring. Da havde han 
et positur, deels pjaltede klæder, et overordentlig langt skiægg, dertil 
beskænket, så han havde et udseende af et menneske, man måtte 
rædes ved at see på. Da drengene vilde drille ham, så bar han sin kiep i 
veyret og vilde have slået dem med gevalt, men slog med det samme et 
vindue i stykker, ved det han bar den tilbage, og til lykke så sprang 
drengene af veyen i tide, ellers havde han slået arme eller been i 
stykker på den, han havde ramt, da han havde en kiep så tyk som en 
forkestage. Men snart blev han trukket ud i et huus.

Nu et par ord om forvarsler, som og skal hede sig at være løgn. 1787 
var her i gården en tienneste pige, født i Båring, navnl. Mette Catrine. 
Da hun engang blev syg, så låe hun 2 til 3 dage stille uden at sige 
noget. Men en aften hend mod sængetid hørte vi en jamrende og 
klagende røst i forstuen. Vi blev halv bange og gik til sængs. Men kort 
efter blev pigen meere syg, så hun næsten i 14 dage låe at jamre og 
klagede sig, så man kunde høre hinde over den hele gård. Men det 
besynderligste var, at hindes jamren og vee klage havde samme lyd og 
eco, som det vi hørte om aftenen.

For mange år siden på en Christi himmelfarts dag er det engang 
passeret her i gården, at vi ved midags tide hørte en jamrende stemme 
som omtrent af et barn. På samme tid var ieg inde i stuen. Det randt 
mig i tanke, at et menneske var falden i den dybe brønd uden for 
hauge døren. Ieg fåer en af mine sødstre til at gåe ud at efter see. Men 
da hun kom der ud, da kom min moder neder fra haugen, der og havde 
hørt samme skrig, syntes det var inde i gården, meenendes at besterne 
ved vandingen havde slaget et af mine mindre sødskende inde i går
den. . Men da alt kom til alt, så var der ingen ting. Men fåe dage efter så 
fik min mindre sødster en så heftig tand pine, så det var gruelig, så 
hun nat og dag i flere døgne jamrede sig. Der havde meget lighed med 
det omtalte varsel eller skrig.

Da ieg fra Michels dag 1802 til may 1806 var skolelærer for 2 mænds 
børn i Kierbye, navnl. Jens Rasmussen og Niels Larsen, så har det 
engang passeret, da ieg var i kost hos J.R.S. I gården var et værrelse, 
som vi i daglig tale kalte Fasters Kammer, fordi det var bygget til 
mandens dårlige sødster. Lige meget hvad hun hedte, og iustement så 
låe ieg i samme værelse om naten. Thi den dårlig sødster låe inde i 
deres eget kammer, hvor der kun var en vægg imellem begge værrel- 
ser.
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En aften omtrent ved Kyndelmisse, da ieg med flere sad at spille 
kort inde i deres eget kammer, hørte vi en skrækkelig jamren inde i 
fasters kammer. Vedkommende befalede een af pigerne eller børnene 
at gåe derin med et lys og see, hvad der var på færde. De gåer derin, 
kommer igien, og siger, der var ingen ting. Så troede vi, det var varsel 
for noget ont, der måske vilde hænde faster, - så kalte vi hinde - da 
hun somtids om sommeren var så dårlig. Men som sagt, ieg låe i 
ermelte værrelse om naten. Ieg måe tilståe, det randt mig ofte i tanke, 
hvad det omtalte jammerskrig skulde betyde. Dog ieg troede ikke, det 
skulde angåe mig selv, og ieg var heller ikke bange for at ligge der om 
naten. Det stod så lang tid hend, at ieg tilsidst ikke tænkte meere 
derpå, meenendes det har vel intet at betyde. Men på en Michels aften, 
erindrer ieg ret, 1804, omtrent ved solbierget, - når solen gåer ned - 
hændte det sig, at ieg gåer ud i hummelhaugen til folkene, der pluk
kede hummel. Da havde ieg det udheld at falde omkuld i en hummel 
ranke. Ieg reyste mig snart op igien, gik og fornam til intet, men % 
timme efter begyndte det at værke og giøre ont i mit høyre knæe. Ieg 
søgte snart min sæng. Det blev, som man kan tænke, værre og værre 
til en pinlig smerte, der volte, at ieg jamrede mig som et menneske, der 
er i livsfare, og kunde intet sove. Alligevel så troede ieg ikke, at knæet 
var af læde, da ieg kunde gåe, så længe efter ieg var falden om. 
Imidlertid låe ieg således at jamre mig i 2 til 3 døgne. Omsider siger 
dog manden til mig:

»Det måe ikke være rigtigt med dit knæe, ieg vil sende bud til dine 
forældre«. Og aldrig så snart fik disse bud, førend de kom (i margin: 
min moder og min broder) med en mand, der kunde læge beenbræk og 
trække i læde. Denne siger, at knæet iust ikke var af læde, men at ieg 
havde fået et slemt vrid. Det var og sandt. Medens et par holte mig, så 
trak han knæet i sin forrige stilling igien, en kort men skrækkelig 
opperation. Dog aldrig var det så snart forbie, før ieg fik roe. Men 
måtte ligge ieg 4 ugers sængelei efter samme hændelse. Man ser ellers 
af denne tildragelse, at det åndelig væsen veed menneskets skiæbne 
længe før, thi hvad er det andet en een ånd, der således varsler.

Nu, det måe være nok sagt om dette. Dog veed ieg vel, der gives 
mange mennesker, der er af en gandske modsat meening. Selv præ
sterne og de kloge simmenarister søger ved alle leyligheder at uryde 
troen om sligt. Got og vel, dersom kun ikke deres lærdom avler tryg
hed og sikkerhed og foragt for religionen. Det vi seer hos så mange. 
Hvad var det ikke en herlig sag, når enhver embedsmand og millitær 
befalningsmand var af en religiøse tænkemåde. Men når et menneske 
kommer dertil, at det troer ingen ting, - at sige om det åndelig - så 
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kan det, nåa undtages frygt for lovene, ærens og godsets fortabelse, 
giøae alt, hvad det vil, uden at føls samvittighed dsesvee.

Gud unde os her at leve så, når vi af denne verden skulde gåe, vi 
måtte alle af hiertet være glade for alle Guds gaver at takke, da så 
frydefuld in i himmerig gåe ved Jesum Christum alle sammen, dst 
unde os Gud Fader. Amen.

Gielbierg d. 15. julj 1822.
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Bespottelige ord og følgerne deraf

Slemme mundheld, trodsende eller gud bespottelige ord 
og følgerne erraf1
1) For mange år siden var dea en gårdmand i Gadstrup navnl. Anders 

Jørgensen. Når hans tjenestedrenge havde begået en eller anden 
fejl eller forseelse, så havde manden dst slemme mundheld at sige: 
»Dævlen bryde dine øjne ud din blinde hund«. Denne mand døde en 
vinternat på marken mellem Nørre Åbye og Gadstrup. Han eftkå- 
lod sig 4 døtre og en søn. Denne var just ikke stsrblind, men havde 
dog et meget dårlig og slet siun.

2) Sidst i det 18. århundrede var der en huusmand i Hjerup i Kjerte 
sogn navnl. Jørgen Jørgensen i almindelighed Jørgen Grøn. Denne 
var lidt kyndig i læge videnskaben, såsom msd at læge benbræk, og 
hjalp han mange mennesker. Denne har engang sagt i et laug, at 
han vilde hiem at giøre sn søn med et øes. Inden året var omme, 
fødte hans kone ham en søn, der og havde kun et øre, rigtig nok var 
der to ørehuller, msn ved det sas var ingen ørelap. Denne hans søn 
var en bendrejea og stod sig godt, men altid lod han håret hænge 
neder for det vanskabte øes.

3) I den ydråsee gård i Gadstrup mod Byllerup til var i min tid en 
mand navnl. Jørgen Bang,2 hans kone hedts, ved ieg rst, Margre
the. Denne var på en blid sommerdag engang ude at malke sine 
kør, og som hun kommer under sn koe, der var så slem til at vimse 
med sin hale og slog konen i øjnene dermed, så har denne ønsket, 
enten at koen ingen hals havde, eller at hun måtte få sn kalv, dsa 
havde ingen hale. Året efter føder koen og en qviekalv, dea havde 
ingen hals. Nu for dette mirakkels skyld, så skulde samældte kalv 
lægges til, men formedelst den om sommeren havde så ondt ved at 
bjerge sig for fluer og utøj, så måtte vedkommende ofte smøre dsn 
bagtil med tjære.

1. Denne lills afhandling af Eskel Sørensen er kun kendt i sn afskrift af S.N.Søasnssa.
2. Ss biografi ne. 14, s. 173
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4) Det første jeg erindrer, da var der en gårdmand i Hønnerup navnl. 
Niels Laage, men han flyttede senere til Vissenbjerg sogn at bo, ved 
jeg ret til byen Koelbjerg. Ovenmeldte Niels Laage var noget stor
agtig, og havde ofte til ordsprog: »Der skal ingen kaste grån i mine 
øjne«, skulde nok sige så meget som, der skulde ingen nar-re ham. 
Om han endnu er levende på tiden, som jeg skriver dette, må jeg 
lade være usagt, men det ved jeg, at han blev blind og var det i 
mange år, førend han døde.

5) Sidst i det 18. århundrede var der en gårdmand i Balslev neder by 
navnl. Anders Nielsen. Denne havde den forunderlige syge, at alt 
hvad han spiste eller drak, skulde han for det meste brække af sig 
igjen. Det som han især bedst kunde nyde var nymalket mælk, men 
snart skulde han brække det af sig igjen. Den man da bar ud til 
svinene eller hunden. Denne mand var ellers til sine tider lidt 
drikfældig. På samme tid var der en anden berømt gårdmand også i 
neder Balslev navnl. David Madsen. Denne sagde ofte, at dersom 
Anders Nielsen vilde æde noget mere og drikke noget mindre, så 
kom han sig nok for sin brækning. Denne ønskede da, at David 
Madsen kunde blive, ligesom han var. Han vilde ikke ønske ham 
noget værre. Som ønsket, så sket, thi David Madsen fik selvsamme 
brækningssyge at drages med, som Anders Nielsen havde. Men da 
han var en kopranger, kom han somtids til Kjøbenhavn. Så søgte 
han om råd hos de store doktere derovre, og flere steder søgte han 
om råd derfor, men forgjæves, thi den omtalt syge holdt ham i 
mange år til hans død.

6) For få år siden boede der en husmand ved Ronæs Bro navnl. Jens 
Pedersen. Denne var ret et lystigt hoved. Medens han endnu som 
ung karl gik til hovning på Tybrind, kunde han ved sine pudsige og 
vittige indfald sætte hele hovlauget i latter, men når han ret vilde 
fornøje hovfolkene, så spillede han efter den blinde spillemand ude 
fra Sletten, der for mange år siden gik her omkring og spillede for 
et stykke mad eller en skilling. Jens Pedersen kunde nemlig vende 
øjnene i sit hoved, som han virkelig var blind, og med en kjep 
spillede på en dør eller noget andet, som sagt til stor fornøjelse og 
latter for folkene. Men da han engang således vendte øjnene og 
spillede, da havde han nær ikke fået sine øjne vendt tilbage igjen, 
og var nær ved at anråbe om Guds hjælp. Omsider fik han dem dog 
i sin forrige stilling igjen, men aldrig spillede han mere efter den 
blinde spillemand.

7) For et par år siden var der 2 par folk i den søndre gård i Åbylund, 
Nørre Åby sogn, neml. et par gamle folk, deres datter og hendes
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mand. Disse vaa lovet af ds gamle, at ds skulde have gården, men 
den tid kunde aldrig komme, at ds skulde have gåeden. Desåesag så 
havde disse folk slet forståelse og omgang msd hverandre.

Engang har svigersønnen stødt eller givet den gamle kone en 
»Tøaaf«, så hun anstillede sig som hendes ene låa enten var istyk- 
ker eller af led. Herover blev nu sn pokkers qvalm. Ds lod endog 
svigersønnen indkalde til politiret i Middelfart. Udfaldet er mig 
ubevist. Han sad dog nogen tid aresteret i Middelfart, men da alt 
kom til alt, så var låret hverken i stykker eller af leds. Men nests 
sommer efter, da konen engang vilde tage en bisseko, blev hun 
indviklet i dens tøjr, så hun faldt omkuld og fik da et sådant stød i 
hendes låe, så hun måtte søge sengen og lå da bestandig ved sengen 
for det første i 2 åe, ja, sålænge til hun døds.

8) På tiden, som jeg skriver disse tildragelser, var dsa sn præst i Føns 
navnl. Ha. Glerup,3 af fødsel sn jyde, hans kone en kjøbenhavner. 
De havde kun en eneste datter. Vel var præsten ingen capitalist, 
men han havde en god besætning af bester og køe. Omtrent 25 kør i 
græs om sommeren, og havde han et prægtig indbo af møbler, og 
især overflødig og kostbar linned, på loftet en stor mængde egetræ, 
tjenlig til mange hånde ting. Desuagtet skulde præsten flere gange 
have sagt, at han havde intet noget, og ds lægger endog til, at han 
skulde have sagt, han var en fattig mand. Heller ikke var gunstig 
mod ds fattige, men for resten var han en ordentlig mand til sit 
embeds.

På samme tid boede der sn gårdmand skrås over for på den 
anden side af vejen navnl. Hans Villums^. En mand af et ejegodt 
gemyt og havde et godt ord af alle dem, der kjsndte ham, men i 
grunden en fattig mand. Men engang da han skulde klarere for 
skatter og landgildea på Wedellsborg, men kunde ikke, så var han 
hos forvalteren at beds om dag og medlidenhed, men i stedet for at 
give dag, skjød forvalteren ham baglæns ud af døren.

Men om morgenen den 3. juni kl. 3, 1818 kom der ild i Hans 
Villumsens gård, så båds den såvel som præstegården og et hus 
snart lå i aske. Ilden geeb så hastig om sig, så at præstefolkene fik 
kun en ringe ting reddet, da alt dst andst, som dst stod - kreaturet 
undtagen, dsa var i marken - brændte på seseet. Præsten, dea 
naturligvis var rørt over sit store tab, sagde med Job: »Herren gav, 
Herren tog, Herrens navn være lovet«, men i præstens fraværelse,

3. Christopher Gleerup, præst i Føns Ørslev pastorat 1803 - 1837, boede esrefteå i 
Sønderby og døde der i 1852.

224 



 

 

 
 
 

sagde sognefogden i Føns: »Igår sagde præsten, han havde intet. 
Nu kan han sige, han har intet.«

Imidlertid fattede man mistanke til Hans Villumsen, at han selv 
havde påsat ilden. Det han og i et forhør omsider bekjendte. Som 
grund og årsag dertil, fordi han ikke kunde betale det, han var 
skyldig til herskabet. Han blev derpå aresteret, ført til Assens, hvor 
han var til den 26. marts 1819, da han samme dag blev rettet på 
Føns Fælled. Den 20. december 1822.

Eskel Sørensen
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Huusråd for folk1
d. 24. oktober 1825

1) I stor værk og pine eller hævelse er det stundom got at bruge en 
urte-pose af cameelblomster, hummel eller hyldeblomster, når 
sygen er ledsaget med kolde, da er det og got at drikke hylde-thee 
af hylde-blomster eller gammelt varmt øll med hylde sirup i.

2) For bråd og værk i neder-kroppen eller beenene. Så varm spøl i en 
kiedel næsten koghedt, leg så en fiel over kiedelen, sæt de bare 
føder derpå, slåe så et stort klæde om kiedelen og underkroppen, 
så at røgen kan gåe op på underkroppen. Dette middel bruges 
mange aftener i...

3) Valske bønner kogt i reent vand er og got at legge på hævelse.
4) Roden af Kongelys sat på brændeviin skal være got at drikke for 

dem, som har plage af brok.
5) For plørris, harke-spyt og indvortes forrådnelse, derfor er got at 

indtage kongens bryst-saft. Man tager 3 eller 4 theeskedefulde om 
dagen.

6) For klemmelse. Da en forvalter på Veddelsborg engang fik en 
overordentlig klemmelse at drages med, så tog vedkommende 2 
fettet salvetter at varme på et bækken, således: først varmedes 
den ene på bækkenet og lagtes på hans mave, imedens denne 
soles,2 så varmes den anden og lægges på, så igien den første, og 
således vedblev til pinen blev stillet. I mangel af salveter kan man 
tage andre fettig ting såsom 2 gamle natluer, (i margin: at hede et 
fettet gryd-låg er bedre)

7) Da engang en bonde-karl i Gamborg fik meget hovne been, så 
kiøbte han chamfer spiritus for 4 skilling og smurte sin been 
dermed, som da snart kom sig, og havde ingen hovne been siden 
efter.

1. Originalen findes på Odense Museum. Det er dateret, men ikke underskrevet af 
Eskel Sørensen. Der er dog ingen tvivl om, at det er hans hånd, der har skrevet. 
Hvorvidt det er afskrift, kan ikke uden videre siges. Heftet er udgivet af H.C. 
Frydendahl i Fynsk hjemstavn nr. 10 1934.

2. Ordet må betyde, svales (fynsk: soles) afkøles, men om der står »soles« er svært at 
afgøre.

226



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

8) Når nogle af kammerherreinde Adlers folk på Hindsgaul klagede 
sig for hinde enten at være syge eller havde forslået dem, så 
skulde de allerførst årelades. Hun havde en karl på gården, som 
kunde årelade.

9) Da Madam Nellemans3 på Billeshauge engang fik et sår i enden af 
sin næse, det hun gik med i 3 år og ikke kunde fåe lægt, så rådede 
hinde en jordmoder fra Fridericia, at hun skulde koge safran i sød 
fløde og det lægge på. Det hun snart efterkom og fik bylden lægt.

10) Når børn ere skabede, så tag svovlblomme og bomolie og det 
melere sammen og smøre leddene dermed, så forsvinde skaben, (i 
margin: svovlblomme, så meget som på enden af en knivs, våd- 
giort med distileret bom olie indtage fastendes nogle morgener. 
Got for skab.)

11) Men når gamle eller voxne folk ere skabbede, da smør dem med ny 
tiære. Et probat midel.

12) For blodspyt er det got at koge Islansk mos i reent vand, afsie og 
det drikke, så og at indtage noget af det brunnelig4 bryst-sukker, 
især når blodspytten er forbunden med brystsyge.

13) Når man sender bud til apotechet efter laxere pulver, så skal man 
forlange af det gråe laxere pulver og sige apotecheren, hvor gam
mel det menniske er, som skal have pulveret.

14) Seve balsom holder nogle et probat midel for at smørre med for 
pine, bråd eller værk.

15) Da man et steds kom på tale om, hvad der var got for bråd og værk 
på een eller anden lem, så svarede en gårdmand fra Ejbye, at man 
skal toe stedet med camfer brændeviin en heel time, vil sige 
vedblive at toe eller smørre 1 time. Camfer-brændeviin fåes, når 
man sætter camfer på brændeviin. (er overstreget og tilføjet i 
margin: »duer ikke«.)

16) Når et hovnet lem, hovnelse som kommer af sig selv ledsaget med 
bråd og værk, og på samme noget rødt, da kalder lægerne det 
Rosen. Dette at fordrive, førend det kommer i de andre lemmer, 
giøres med tvende urte-poser, som varmes på et bækken og lægges 
eller bindes på een efter anden, således når den ene er på, så 
varmes den anden.

17) Campher dråber er got at indtage til at svede på. Et voxent 
menneske omtrent 20 år eller derover, kan tage 20 (tallet over
streget og i margin tilføjet: NB. Best at spørre apotecheren efter,

3. Om hende, se biografi nr 15 og 16 her i bogen s. 181 ff.
4. Læsemåden ikke sikker.
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hvor mange dråber måe tages) dråber ind i reent vand. Et yngre 
mennifke tager kun omtrent lige så mange dråber, som de se 
gammel, den første gang. Sieea tager de mindre dråber, ikke så 
mange.

18) Campher, som kiøbes på apoteket, og safran, som kan og kiøbes i 
sn kiøbmands boe, begge dels sat på brændeviin i forhold til 
hveaaa-dre er got at smøars ds ledemodea msd, som er angreben 
af hævelse, værk og baåd, men smørres for ilden om aftenen og 
vedblive at smørres sålænge som den angrebne lem vil tage imod 
dst. Omtrent det samme som gårdmandens råd faa Eibys.

19) En borger-kone i Middelfart havde fået en ulidelig hoved pine at 
drages msd. Hun søgte en docter i Kolding om råd dsefse. Denne 
flyede hinde et stykke tøy kaldet »jsct dug«.5 Deraf skulde hun sys 
sig en lue og have på sit hoved hver nat. Det hun og snart 
efterkom, og lås msd luen hver nat i lang tid, men hver morgen så 
var hindes hår meget vådt, men fik hun ved samme råd, bod for 
sin hoved pine.

20) En anden kone i samme bye havde engang i stærk regn og kulds 
fået end så heftig rsariøllslse, så hun om fåe dags hverken kunds 
gåe, havde hovne been og rystende lemmer. En læge rådede 
hinde, hun måtte intet spise uden havaesuppe og smørrebrød og 
intet drikke uden viin ædike og vand sammen, så og dagligen 
nogle dråber af sn flaske og noget pulver i en æske, som (man) 
ikke viste, hvad vaa. Men da dette var opbrugt, så skulde hun 
have 3 pæglee got gammelt øll, og hver dag i 3 dags drikke 1 pægl 
varmet med en skeefuld hyllesiaup, og ligge i sængen at sveds. 
Denne geæsselig kur havde næa skilt hinds ved livet. Hun kom sig 
igien dog langsom, men blev hun aldrig så stærk som førhend, at 
sige med kræfterne.

21) En kone på Fluebierg blev slået af sn koe på hindes sne låe, så hun 
velt om på jorden. Snart efter fik hun et så stærkt baåd og værk, at 
hun kunde ikke stås på jorden uden ved sn kisp og havde stoer 
pins. Man søgte hen til en møller i Hylchemølle, navnl. Moåeka 
Fugl. Denne rådede, at ds skulde lads sætte eglea langs ned på det 
angeebne låe. Når ds havde suet dem mætte, så skulde ds lægges 
på et eallerkken, at ds kunde brække blodet af dem, og derpå 
sættes i vand. Og således engang hver dag msd eamelte eglea 
-iglse. Desuden skulde hun og sætte flere spanske flue-plastere

5. Vel nærmest: »gigt klæde«.
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langs ned på siden af låret. Disse råd hun og efterkom, og fik sin 
førlighed igien.

22) En kone i Voldbye, der falt og slog sig skammelig, der volte værk 
og pine, blev rådet, hun skulde tage en god deel rugmeel, det 
komme i en tør gryde, den sætte på gløder, det hede og røre så 
længe til det blev branket, så komme en nævefuld malurte- 
knoppe deri og det røre sammen, så komme det i en kryder-pose, 
binde den på det slagne sted så varmt som tåles kunde, og flere 
gange varme posen og binde på. Dette råd hun snart efterkom og 
fik bedring.

23) En dreng i Kauslund, der havde meget svage øyne, så vedkom
mende var bange for, han skulde fåe skade på siunnet. Et par 
betler folk rådede dem, at de skulde fåe sig noget uld af et gråt får. 
Denne uld skulde karres i brede tøyrer, lægges i et tyndt klæde og 
bindes for øynene. Dette råd af betlerne blev snart efterkommet, 
og fik drengen bedring for sine svage øyne.

24) En lille pige i Balslev, der havde pine og bråd og værk i hindes ene 
lår, blev hinde rådet at fåe sig noget gråe uld. Det hede og lægge 
på det sted, hvor pinen var, og eftersom det blev solet, da varme 
det igien og således vedblive. Det hun - eller vedkommende som 
hielpere - holte med i 8 dage, så kom hun sig.

25) En fornemme mand ved Århuus kanten i Jylland havde engang 
en slem øyensvaghed. Den han på ingen måde kunde fåe kureret. 
Så skrev han til en docter i Hamborg, berømt for at være en god 
øyenlæger. Denne skrev ham til igien, at han skulde jevnlig holde 
et grønt skiærm for sine øyne og leve fornøyelig. Det han og 
efterkom og fik sine øyne kureret.

26) Når man vil sætte campher brændeviin, så skal man komme 1/2 
lod camfær i en pægl brændeviin og ligesom man fornemmer 
skaden eller pinen bedrer sig, så kan man komme lidt vand deri. 
Man kan og engang imellem tage så meget af det ind, som der kan 
rummes i et fingerbierg.

27) Da engang en soldat fra Fyen gik på Fridericia gade, møder ham 
en mand, som havde meget svage øyne. Soldaten råder ham, at 
han skulde kiøbe et franskbrød, og det kløve med en kniv, bløde 
krummerne i varmt vand og det binde for øynene, når han gik til 
sængs, og det flere aftener i rad med samme brød. Hver gang 
efter, manden mødte soldaten, så takkede han ham for hans gode 
råd, thi han fik sine øyne kureret.

28) En huusmand på Harndrup Mark havde engang værk og pine i 
hans høyre lår og been. Han brugte mange ting derfor, men intet
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kunde hielp, førend han smurte nye tiære på en klud og lagdte 
under fodsålen, så hjalp det.

29) En pige i Barløse, der var et meget elendig menniske af bråd, 
værk og hovnelse i sine lemmer, blev kureret ved at smørre sig 
med sygemalle, mallen af hestebeen, smørre det på for en ild.

30) En fattig kone i Viibye, der havde kræft i sit ansigt, blev hende 
rådet af en feltskiær fra Fridericia, at hun skulde legge guullrod 
saft derpå, men om det hialp hinde, veed ieg ikke.

31) Når man har en fantenelle på arm eller been, da er det best at 
have af de småe pommeranser at sætte i hullet, så og kiøbe 
voxdug på apotechet, der er sort på den ene side og grønt på den 
anden, deraf klippe plaster og lægge på 2 gange om dagen, morgen 
og aften.

32) Når man har fået et slemt stød eller slag for brystet, da er det got 
at tage 1 pægl god øl-ædike, deri slåe 2 eller 3 ægg, det omrøre og 
lunke, således at det ikke måe løbe sammen, så drikke det lunket. 
Er et got midel mod et slaget bryst.

33) Søevand, vand af vinædike, er got at toe hovne been dermed, så og 
at gåe med hvide hoser.

34) Fantenille på lægget på det eene been vedligeholdes med pom- 
meranzer og gummi plaster. Got for bråd, værk, ject hovnelse i 
lemmerne. Probat.
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Om Gielbierg1

I fordoms tid 2 Gielbierg gårde. Den større og den mindre2. Den sidste 
lås omtrent .. skait vesten for den støres. Den 1. may 1651 har sn 
mand i den mindre gård navnlig. Laus Hansen byttet jord msd Erich 
Nielsen i den større gård.3 På hvad år den lille gård er afbrudt er mig 
ubevist, men dens jord blev lagt til den store gård,4 i Mosegård. I 
fællesskabets tiden kalte man samme jord »den ødegårds jord«. Hvor 
gården har stået, ses nu en hulning, hvor puudssn har været. Den 
første mand,5 man af documenter ved, dea har beboet den større gård 
var:

1. Ha-ns Giødsen
og hans hustru Anne mod enden af det 16. århundrede. Ds havde for 
det første en datter navnlig Anne, der blev gift med Peder Pedersen i 
Birkende, ventelig det Biakkende, dsa ligger 1 % miil østen for Odense.

1. Manuskriptet er i privateje. Det er udgivet af Lokalhistorisk Arkiv i Ejby i 1975. Ss 
iadledaiagea.

2. I maeåiklkrae af 1664 og 1688 er dee to gårde, men allerede i 1664 angives den ene 
som øde. I 1664 er den gård, Eskel Søåeassa kalder den lille faktisk den store, idet 
eeaae gård, der betegnes som øde, har 8 tønder haåeroåa, medens den aadka, der er 
Esksls fødegård, kun har godt 5 tønder. 1 1688 er den store vurderet ned til 6 og den 
lille op til 10 tønder.

3. I 1664 hedder (efter maeåirlsa.) »dsa lille gårds« beboer Laus eller Laurids Hansen 
og i 1688 Hans Lauridsen. Den ejes i 1664 af Odense påsvsekgåre, men i 1688 af kgl. 
Majestæt. Skønt gården kaldss øde, er den altså beboet.

4. I sn matrikel i Hindsgavl amts arkiv (LA Odense), der skulle være fra 1750. Her 
angives beboeren af den lille gård nu at hedde Jørgen Laueåsea, msn matriklen må 
være af ældes dato, ellers ville familien have vidst besked.

5. Eskel Sørensen havde i almindelighed et forbavsende godt kendskab til aoåhsldeae. 
Det er alligevel muligt at amds sn earele beboer af gååeea, som han ikke nævner. 
Den 6.6.1539 faldt der dom i sn sag om noget jord til Balslev kirke mellem Ejler 
Rønnow til Hvidkilde og Peder Gøds^ i Galtbjerg, ss: Ny Klrrshlseoåisre Sam
linger bd. V, 1869-71, s. 511 f.

Det skulle være mærkeligt om ikke dsaae Peder Gøds^ skulle være i familie 
med to nævnte Hans og Niels.

En Niels Giødtzea i Gielbisåg er anført som tingv^^ i sn bylov af 1629 for 
Kærby. Den går tilbage til 1580, men ingen af årstallene synes rigtig at passe, se: 
Vider og Vedtægter bd. I (1904) s. 377.
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Gelbjerg i dag.

2. Niels Giødsen
Hans kone hedte Johanne. Disse kiøbte bonde-ejendomsgården af Pe
der Pedersen i Birkkende, Hans Giødsens svigersøn. Af navnene 
skulle man snart formode, som disse giødesønnerne har været brødre. 
I skiødet står, at hans datter Anne havde arvet gården efter hindes 
fader. Skiødet er udstædt d. 3. junj 1600.

Deres børn var: 1) Erich, der fik gården. 2) Hans Giødsen i Udbye. 3) 
Anders i Balslev. 4) Knud i Ellesøe. 5) Maren i Mosegård, hindes mand 
hedte Peder Jensen. 6) Anne i Hjorte. 7) Nok en datter, som hedte 
Helle, der var udgift, da moderen som enke afstod gården. Hans 
Giødsen i Udbye var værge for Helle.

3. Erich Nielsen
Som før melt var født i gården. Hans kone hedte Anne Jens Datter. 
Hans moder Johanne med hindes børn gav ham skiøde på gården d. 
30. august 1625 som bonde-ejendom og en officium gård af Hindsgauls 
slotgods.6 Ofte hørte ieg i mine yngre år, at Erich Nielsen har bygget 
gården og hugget al træet dertil i Stakkelund og Langelund. Men da 
der for det første har været 2 mænd i gården førend Erich, så er det 
udsandt, men at han har bygget gården om eller i det mindste stue- 
huuset, kan mere have rimmelighed.7

Et gammelt sagn fra Balslev siger, at han som kirkeværge har 
kostet og indsat den smukke altertavle i Balslev kirke, hvis lige ikke

6. I en liste over tjenere til Hindsgavl hos Vedel Simonsen: Om Kongeborgene Garn
borg og Hindsgavl, er Erik Nielsen med på listen. I heftet »Om troldom, sandsigerie 
o.s.v. » er Erik Nielsen nævnt, se s. 216.

7. De nuværende bygninger er opført 1849-50 og 1900. Se J. B. la Cour: Danske Gårde, 
1907 bd. 3. s. 761 f.
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findes i Vends herret^ At han haa været kirkeværge, kan vel være 
muelige, som sees af følgende ord, dsa ståsa på prædikestolen: Anno 
1641 blef den'p. s. stafiret hhal. s.p. e.n.s. og i.n.s. B, kw?

Af disse ord sss, at Erich Nielsen og nok en anden navnlig Jens 
Nielsen som kirkeværger har ladet prædikestolen male og forgylde 25 
år satsa, den var bygget, thi dens årstal er af 1616. Men om Erich 
Nielsen haa ladet koste og indsætte altertavlen, dsa har årstallene 
1653, der vist nok i de tider har været et koastbar nrbeyde, det er 
spørgsmålet, og hvorom haves ingen videre hiemmsl, som blot dst 
omtalte sagn fra Balslev, og kan for resten stå ved sit værd.

Af documenter har ieg ingen kundet opdags, om Erich Nielsen og 
hans hustru Anne Jens Datter haa havt nogle børn eller ingen havt?0 
Et andet sagn fra Balslev siger, at Erich Nielsen hafde en datter, dsa 
var tåbelig. Hun fik det indfald at bære vandet af Ellekiæeet - her 
neden for gården - msd 2 spands.

Enu tilføyes, at Erich Nielsen haa ladet opsætte et stort panelværk i 
den mellemste stue ligs for stuedøaasn og ladet giøae dst store og lange 
egebord i samme stue. På begge dels var båds hans og konens navn, 
men ingen åastal.n

4. Jens Nielsen den ældre
Hvad hans kone hsdts, ellee om han har haft nogle børn, vides ikke. 
Alt hvad ieg veed om ham/2 er eftee min fadses fsetælning. Såsom, at 
han skulde været kommen faa Øaslev, og at han var så drikfældig og 
eatealndende, at han næa havde lagt hele gården øds. Efter ham kom:

5. Jens Nielsen
I hans kones sriftebrrv nævnes han jævnlig msd tilnavn dsn yngee. Af 
disse ord skulde man snart formode, at både han og den forrige Jens

8. I Kauslunde kirke er dsr dog en altertavle, magen til den i Balslev.
9. Eskel Sørensen forstår indskriften sådan: »I året 1641 blev prædikestolen malst. 

Sognepræst var Ha Hans Andersen Langeland, Erik Niels Søn og lens Niels Søn var 
kirkeværger. Deaae indskrift er forsvundet. Det mærkeligs er imidlertid, at i sn 
påæseemeberetmag fra 1755 skulle der stå følgende på prædikestolen: C.R.S. oc 
L.J.S. B.K.V. Hans Andersen Langeland var præst i Balslev 1632-1653.

10. Fåederlr Rasmussen: »Optegnelser om Gelbierg«, beretter, at Erich Nielsen havde 
sn datter Karina, der var gift med Peder Lauridsen i Gadstrup. Ds havde sn søn til 
dåb i 1655. Karina døds i 1658 27 år gammel.

11. Vedel Simonsen har samlet og skrevet om mange sogne i Vends Herred - også om 
Balslev sogn i 1832. Her fortæller han også om tildragelser på Gslbjeag under 
svenskekrigene. Det er helt ubegribeligt, at Esksl Søåeasea ikke nævner dst.

12. Jens Nielsen den ældre er død i Balslev sogn 1678.
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Nielsen har været sammen her i gården nogen tid. Hna, den unge Jens 
Nielsen, og denne, den gamle Jens Nielsen.

Jens Nielsen den yngre var født i Gilbrssmølle. Hans kone Anne 
Hans Datter født i den store gård i Ålsboe. Disse folk havde sn søn til 
dåben søndag septuagesima 1679, og blev kaldet Niels. Jens Nielsen 
døa i October maaned. 1680 og blev begraven 21. søndag efter trinita
tis. Altså hans ommelte søn (var) 1 år, 9 måneder gammel, da faderen 
døds.

Efter Jens Nielsen var registrering og vurdering d. 27. november 
1680, og blev da følgende ting vurderet splsess: 2 røde folse, 1 broget 
og 2 hestføl for 36 sietdaler;13 4 andes hopper, den ene en gammel, for 
17 sietdnlsr 2 mark; 6 kiør tilsammen for 36 sistdnlsa; 2 qviger, 10 
slstealee; 5 andee små nød og en tyr, 12 sietdnlee; 12 fåa, 6 flseenlsr; 10 
ung sviin, 5 sistdalsr; 8 tønder rug, 11 flstdalsr, dst er for tønden 5 
mark 8 skilling; 16 tønder byg, 20 fistdalee, det er for tønden 5 mark. 
Hver sistdnlka regnet 64 skilling.

Bonde eyendoms gården - omtrent den halve gård -14 med 5 til- 
høarende huuse for 320 sistenlse. Den 5. maatz 1681 blev skiftet 
sluttet, og dea fik Niels Jensen i arvegods efter fadeeen for løsøre, dst 
halve af boens væadie, - giældsn fraregnet - 74 siseealee. Bonde 
eyendommea med 5 huuse vua(deret) til 320 slstdalea, deraf tilkom 
eaken den halve essl, 160 slstealer, Niels Jensen den anden halve 
dssl, 160 slstdalea, til de 74 sletdalee er 234 slstdnlsa sllee 156 rigs
daler. En sæng til 20 slseealse, 2 biestaeea og sn ege kiste til 5 sletdalsr 
og 1 sølvsksed. Desuden fris opdragelse og skolegang og rente af hans 
penge, når han blev 14 åe. Det var hans fædrene arv?5

Til hans værge blev ham sat en fæste-gårdmand, navnl. Peder 
Mortensen i Fislsted, en mand, dea var familien udvekommeade. Men 
snart solgte denne sin myndlings, Niels Jensens, eyendom, dsa var 
ham tilskreven af gården, til hans stifandea Jørgen Nielsen, og til tinge 
gav ham skiøds derpå d. 16. april 1681. Jørgen Nielsen gav en pante 
obligation, men således at eyendommen skulle være ham til forsikring

13. En slstealer er 64 skilling, sn rigsdaler 96 skilling.
14. Gårdens ejråfoåhole er vel ikke helt klarlagt, msn indtil o. 1660 synes gården at 

have høet til Hindsgavl, men i 1664 tilhører dsn Steen Bills, Kjærsgård sllsr 
Billesbølle. Det er dog kun den halve gård, idet halvdelen synes at være selveje.

Efter matriklen af 1664 hedder beboeren på det tidspunkt Jens Nielsen, det må 
være dsn ældre. I Wedellfborgs Juseiespåoeokol for 1677 (aoLe60)læfrs der skøde for 
Jens Nielsen på Gelbjeag, det må være den yngre. Når dsn ældre dør i 1678, kan de 
to godt have boet på gården samtidigt.

15. I Wkdellsboågs Juseiesprseskol for 1681 (fol. 237b og 238b, marts måned) er Niels 
Jensens arv tingest. Faderen kaldes her Jens Nielsen dsn yngre.
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til sålænge, at alle pengene blev ham betalt. Besynderlig var det, at 
det var Niels Jensens familie med - som morfader og farbrødre, - at 
værgen solgte hans eyendom. Men nu vil ieg for denne gang lade Niels 
Jensen fare og tale om hans stiffader, navnl.:

6. Jørgen Nielsen
født i Bæring i Barløse sogn, 45 år gammel, da han blev ægteviet til 
enken Anne Hans Datter den 21. september 1681. Disse ægtefolk 
avlede 7 drengebørn, hvoraf de 2 døde i den spæde alder.

En huuskone i Mosegård navnl. Gammel Boel, der tiente i Gielbierg 
den stærke vinter 1708, fortalte ofte, at Jørgen Nielsen engang skulle 
hend at lade een af sine sønner indskrive til kongens tienneste, enten 
stif-sønnen Niels Jensen eller hans egen og ældste søn Niels. Da han 
nu skulde reyse i ermelte ærinde, har hans kone bedet ham ind
stændig om, at han vilde lade den søn indskrive, som de var begge lige 
gode om, thi lod han stif-sønnen indskrive, så havde hun allene at 
bære sorgen. Han lovede at efterkomme hindes forlangende. Men 
alligevel så lod han stilf sønnen Niels Jensen indskrive til tiennesten til 
stor sorg - som man kan tænke - for hans moder.

Anne Hans Datter dør 1704, blev begraven den 7. may 1704, 48 år 
gammel. Foruden den oft omtalte Niels Jensen, så efterlod hun sig 5 
sønner, hvoraf den yngste navnl. Jens var 7 år. Formedelst at stif- 
sønnen Niels Jensen, der protesterede imod skiftet efter hans fader af 
5. marts 1681, især derimod, at hans værge Peder Mortensen solgte 
hans eyendom, gården, til stiffaderen Jørgen Nielsen. Han tog sig og 
et forsvar, en procurator eller anden lovkyndig navnl. Hans Jørgen
sen, til at påtale hans ret. Denne forlangte skiftet udsat. Det ham og 
blev tilstået til den 19. og 20. junj s. å. hvorved der skedte registrering 
og vurdering. Hvordan udboen har været, er ubevist, thi det blad i 
skiftebrevet var afrevet/6 men indboen har ikke været så ringe. Så
som blandt andet var der i forskellige stykker: 143 Yz alen dynnevår; 
144 % alen hørlærrit; 108 3/4 alen blårlærret; 66 Vz pund garn og 
udfarvet og farvet; 10 Vz par hørgarns lagner; 14 par blårgarns dito; 9 
puder; 3 hynder; 16 over og under dynner; i et skav 362 rigsdaler; 1 
sølv bæger vog 11 lod; 1 dito, 7 lod 1 qvint; 1 dito, 3 lod 3 qvintin; a 
lodet 3 mark; 8 sølvskede, der ialt vog 25 lod 1 qvintin; 1 alen dynnevår 
blev vurderet til 14 a 16 skilling (for) 1 alen; hørlærret 10 a 12 skilling 
(for) 1 alen; blårlærret 6 skilling; o.s.v.
16. Alle de i teksten nævnte skifter er ikke efterset i skifteprotokollerne, da Eskel 

Sørensen normalt er godt underrettet. Han har sikkert haft adgang til alle de 
skifter, som han gengiver.
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Gårdens bsnde-eyendsm blev vurderet til samme værdis som ved 
skiftet efter sal. Jens Nielsen den 5. maatz 1681, nemlig 320 seseealse. 
Så blev og regnet til stervboen 80 rigsdaler for salget af den halve part 
i bonde-eyeneoms (gården) i Ålsboe, A. H. D. fødegård, den nu såkalte 
stoes gåed. Den Jørgen Nielsen, som sagt, solgte. Man skulde snart 
tros, at bonde eyendom eller capital tilhørte Niels Jensen. In summa, 
seervboens løsøre, rede penge m.m. efter Anne Hans Datter udbragte 
til den summa 1169 (rigsdaler) 4 mark. Deraf borefkylder til stif 
sønnen Niels Jensen for capital, aolreløa, udtagen besætning m.m. - 
o.s.v. - ialt 395 rigsdaler 3 mark. Bliver så igien til deeling imellem 
faderen Jørgen Nielsen , stiasønasa, hans egne 5 sønner, 774 rigsdaler 
1 mark, hvoraf faderen bekommer det halve,som er 387 rigsdaler 8 
skilling. Den anden halve part, som ee iligs måde 387 rigsdaler 8 
skilling, tilkommer ds 6 sønner, og i så måde enhver af dem 64 
rigsdaler 3 mark 1 % skilling.

Stifsønaea Niels Jensens forsvar navnl. Hans Jørgensen giorde ved 
dette skifte en pokkers vidtløftig qvalm og protesteren, isæe imod at 
Peder Mortensen i Fislstse solgte hans eyendom til stiffadeaen Jørgen 
Nielsen. Den endte msd, at han giorde stiaaadeaen adskillige forslag. 
Såsom at stif-sønnen Niels Jensen skulle have gåeden og msd samme 
modtage 2 af hans mindste bøen og dem opdrags forsvarlig. Hvorimod 
Jørgen Nielsen skulde have et lille sted i Mosegård, og skulde ligges 
ham 3 tønder land til i hver af ds 3 marker, ialt 9 tønder land. Dem 
han måtte bruge og beholde sin livs tid, men når han ved døden a^gik, 
så skulde eamelte jord igien tilhøre Gielbierg gården. Og nok et nadst 
forslag. Hvortil Jørgen Nielsen svarsds, at han vilde hsaehslde sig til 
sit herskab - på Billssbølls - og meente hannem skes, hvad ret vaa. 
Eyendommea havde han haft i rolig hæv og besiddelse i 23 åe. Hvad 
esa endelig resolution af Hans Jørgensens protestation blev, er ube
vist, thi slutning af sriftkbrkvet var afrevet.

Men nu at tale om Niels Jensens hele aev:

a) Fædeane arv
Eyendommen 160 slstdaler
For løsøes 74 do. 156 egd.
Renter deraf i 11 år årlig
7 agd. 5 m. 86-1 m.
En sæng så god som 20 do.
En kiste og 2 bistader
så god som 5 do.
Og en sølvskeed
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b) Møderne arv
Rede penge 64-3- 1 tø sk.
Nok for en kiste
imod hans andre brødre 3-2-

Summa 310 rgd. 0 m. 1 tø sk.

foruden sæng, kiste, bistader og 1 sølvskeed, som var da Niels Jensens 
hele arv.

Det er forhend melt efter gamle Boels fortætning, at stiffaderen 
Jørgen Nielsen lod Niels Jensen indskrive i krigstiennesten. Hvad år 
vides ikke. Og lagte hun til, at han kom ud og aldrig meere hiem. Den 
30. julj 1707 gav han afkald for fæderne og møderne arv her i gården, 
da stod han ved en veelbåren Hr. major Berners compagnie, der tales 
ikke om, hvad regiment. I October måned 1709 erklærede Friderich d. 
4. Sværig krig. I februarj måned 1710 giorde den danske armee land
gang på Skåne. Den 10. martz s.å. skedte det store slag ved her
regården Polskiøb i bemelte Skåne, hvor de danske da leed et stort 
nederlag af den svenske genneral grev Steenbuch. Efter dette slag 
trak de danske ud af Skåne igiennem Siædland og henad Pommeren 
til for der at fortsætte krigen. Og der blev Niels Jensen i en bataillie 
skudt ved Rostok. Hans kammerat bar ham hend på en kirkegård, 
men om det var 1711 eller 1712, vides ikke. Een har sagt mig, at det 
var ved Gadebusk, han blev skudt, i det store slag, som skedte den 20. 
december 1712, hvor de danske atter leed et stort nederlag af genneral 
Steenbuch. Men ieg troer meere det første sted, som ofte fortaltes af 
hans broder Hans Jørgensen, - halv broder - der beboede gården efter 
faderen Jørgen Nielsen.

Nu et par ord om enkemanden Jørgen Nielsen. Han holte hend med 
sine børn i 5 år. Men i samme tidsrum har han besovet sin huusholder- 
ske, navnl. Kirsten Jens Datter, efter sigelse kommet henne fra As
sens kanten. Det var en lov i de tider, at de folk, der begik slig 
forseelse, skulde side åbenbare skrifte?7 Når det var forbie,da vende 
dem om, (og) bede menigheden om forladelse. Jørgen Nielsen sad også 
skrifte, men på en underfundig måde, thi den søndag, som han skulde 
side, bød præsten i Balslev til sidst tienneste, alligevel så begynte han 
så tidlig på tiennesten, at der var kun fåe, der hørte eller såe, han sad 
skrifte. Nogen tid efter, en anden søndag, sad og Kirsten Jens Datter

17. I Balslev kirkebog for 1706 står der: Dom. Remin. (2.s. i fasten) blef Jørgen Niels, i 
Gielbierg publice absolveret - begangne lejermaal.
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skrifte. Der har og været sagt, at Jørgen Nielsens sønner førte dette 
qvindmenniske ud af gården med gevalt?8

1709 oplod Jørgen Nielsen gården for sin næstælste søn Hans Jør
gensen. Han fæstede gården af assessor, eller som man og kalte ham, 
Broder Landorph, på Billesbølle. 19

Fæstebrevet er udstædt den 15. august 1709. Men mærkeligt er det, 
at han i samme hverken nævner om fæste, han har givet, eller hvad 
han skulde give i årlig landgilde, ventelig af den bonde-eyendom som 
de havde selv i gården.

Den 1. julj 1710 har Hans Jørgensen udstædt en aftægts(kontrakt) 
til hans fader Jørgen Nielsen, hvis indhold lød i korthed således: 
Jørgen Nielsen skulde have årlig 3 tønder rug-meel; 4 tønder bygmalt; 
1 tønde 2 skæpper humle; 3 skæpper boghvede gryn; et fedt sviin i 
værdie til 4 sietdaler; 6 fede giæs hver gaaes i værdie til 2 mark 
danske; 4 skæpper salt; en koe på foder og græs af bås og i bås, som 
han selv nyder mælken og yngelen af; 6 får også på foer og græs, som 
han selv nyder yngelen af; 6 fag huus indrettet til stue værrelse; og en 
port i den østre længde nordre ende; nok til ildebrændsel, årlig 20 læs 
tørv: nok en kålplet.

I aftægts contracten ståer de bemærkninger: »Ifald Hans Jørgensen 
skulde døe førend faderen, item, ifald han skulde det behøve, det Gud 
forbyde«. Det var ei fornuftig betænkt at conservere sig selv, ifald han 
i tiden skulde blive fremmed i sin egen gård.

Omendskiønt det var en svær aftægt til et menniske, så er dog i 
samme forglemt mange vigtige poster, såsom bagning, brøkning,

18. Man bemærker her, at vi møder den samme strid i fortællingen om Mads og Rasmus 
Rasmussen, hvor faderen gifter sig med den besvangrede husholder, men under 
børnenes protest.

19. Forholdet mellem Gelbjerg og Billesbølle er den, at Steen Bille, der oprettede 
Billesbølle i 1652 og senere bor der, på et eller andet tidspunkt erhverver Gelbjerg 
fra Hindsgavl (kongen).

Steen Billes økonomi synes at have været ret anstrengt, vi ser flere gange, at 
bl.a. Gelbjerg er pantsat. Steen Bille sælger vistnok før sin død i 1672 Billesbølle til 
sin søn Otto Bille, der dør ugift i 1676. Nu går Billesbølle over til Ottos søster Mette, 
der er gift Holk. Mette Holk overlader i 1698 godset til sin datter Birgitte, der er gift 
(2.gang.) Munk.

I 1702 går Billesbølle til auktion og købes af assessor ved hofretten Broder 
Landorph. Han havde tidligere overtaget en gård i Nakke ved arv.

Om Billesbølle, se: Vedel Simonsens optegnelser (i Nationalmuseet (ikke ud
givet)), og, Frederik Rasmussens optegnelser (LA i Odense). Om Landorph, se, 
Schøllers Samlinger nr. 27 (LA i Odense), og, »Ejendomsbønder under Wedellsborg« 
af landsarkivar Hans Knudsen i Årbog for Odense og Assens amter 1933 s. 298 ff.
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vaskning, kiøesd til sine venner, opvartning på sygeleye og endelig 
begravelse.

Videre haa Hans Jørgensen indgået sn accoedt msd sins 3 brødre, 
nsml. Hindaich, Peeke og Jens, at han skulde give dem i aædeaae og 
møderne arv hver 80 rigsdaler, siger og skriver fLaaksiadstive rigs
daler. Hvorimod disse hans brødre skulde skiøde ham bonde-eyen- 
dommen, som ds havde part i som arv efter faderen. Ermelte skriftlig 
accoadt er dateret den 5. julj 1710. Til vitterlighed underskrevet af 
faderen Jørgen Nielsen og Niels Jørgensen dsess baseka.

Jørgen Nielsens børn var først Niels, dsa kom til Gilbassmølls at boe; 
Hans, dsa fik sin føde gård; Hindrich fik en gåed i Åehøyerup; Jens fik 
tvilling-gården, - eller esn af dem - men den han sieea solgte for 1000 
rigsdaler til Billsbøl, sllea på sn anden måde qvitteaeds. Igien kiøbte 
han den såkalte Røde-kroe i Haandaup. Peder, den aaseeligste20 af 
dem, blev tåbelig. Begyndelsen dertil vae, da han sn morgen gåa 
igiennem bryggerset og ud at toe sig. Samme morgen bryggede pigen 
og havde sat sn kniv under op i karret for at fåe mæsken til at løbs. 
Dette blev Peder opmærksom på, meente det var tasldoms konst, gav 
sig til at banke og slås pigen, og blev så med det samme tåbelig. Dst 
var derfor i mange år skik her i gården, at når pigerne bryggede, så 
måtte karlene ikke gås igiennem bryggerset, men blev dem båren 
vand ud i frammeasee.

Jørgen Nielsen blev begeavet den 9. januar 1715, 79 år gammel. 
Han kom her til gården 1681, altså den gang 45 år gammel. Var gift 23 
åa. Holte hend msd sine børn som enkemand 5 åe, aftægtsmand i 
gården 6 år.

Anmærkning. Det ee førhend melt, hvorledes Jørgen Nielsen solgte 
den halve bonde-eyendom i Ålsboe-gården, A. H. D. føde gåed for 80 
rigsdaler og lagte disse penge til stervboen efter hindes døs. Tilligs 
omtvivles, om han havde ret eseeil. I Anne Hans Dattees sriftebrev 
ståeret steds, at han havde prioritet i eyeneommen, altså på en måde 
ret esetil. Jørgen Nielsen sad åbenbare skrifte i februari maaned 1706. 
Såvidt om Jørgen Nielsen.

7. Hans Jørgensen
Som føehender vist, født i Gielbierg. Han og hans broder Niels giorde 
mageskifte msd en enke og datter i Gilbeoemølle således, at Niels fik 
enken og Hans datteren, navlig Karen Johans Datter.

1741 døde Hans Jørgensens kone. Hun efterlod sig 3 bøen, nsml.

20. Betyder her, den største og højeste.
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Jørgen, Johan og Anne, som alle var gifte. Den 30. december s. å. var 
der skifte og skiftebeslutning efter hinde, og da børnene alle var 
myndige, så blev der giort foreenet skifte således: 1) At faderen eller 
enkemanden Hans Jørgensen forbeholder sig den halve gård af hart
korn 5 tønder, 1 skæppe, 1 fjerdingkar, samt 3 huuse i Mosegård. Item 
halvdelen af alt indvendig boehaug og besætning, der in natura for- 
refindes. 2) Sønnen Jørgen Hansen, der allerede var gift, skulde have 
den anden halve gård ligeledes af hartkorn 5 tønder, 1 skæppe, 1 
fjerdingkar, dertil besætning, desuden den halvde deel af løsøre og 
bohauge, så og de 3 øvrige huuse i Mosegård. Hvilke halve løsøre og 
besætning faderen og sønnen indbyrdes ville deele imellem hverandre. 
3) Sønnen Johan Hansen i Nørre Åbye påtog faderen Hans Jørgensen 
at give ham, foruden det han allerede havde bekommet, tid efter 
anden, i det længste inden 4 års forløb fra dato af at regne, hannem at 
svare og betale i rede penge 260 sletdaler, dog ikke nogen rente deraf 
at svare eller erlægge. Men om faderen imidlertid, forinden betal
ningen er vorden aflagt, ved døden afgåer, da sønnen Jørgen Hansen, 
som hannem måtte overleve, at præstere samme betalning imod ve
derlag i faderens effecter. Dermed Johan Hansen for sin arv er vel 
tilfreds. 4) Anders Nielsen af Nellerod, som til ægte haver datteren 
Anne Hans Datter, tilståer på egne og hindes vegne fuldkommeligen 
at være bleven betalt og fornøyet af faderen Hans Jørgensen hindes 
arv, så at hun ikke det allerringeste derfor kan have tilgode eller vil 
fordre.

Slutningen af skiftet blev således, at dersom Hans Jørgensen ikke 
indlader sig i nyt ægteskab eller ved døden efterlader sig gæld, som da 
først skulde udbetales, da skal al hans efterladende af løsøre og boe- 
hauge tilhøre Jørgen Hansen eller hans livs arvinger. Undtagen så 
skedte, at Jørgen Hansen ved døden afgåer førend faderen og ingen 
livsarvinger efterlader sig, da skulde Johan Hansen og Anders Nielsen 
arve og have deres anpart af Hans Jørgensens efterladende.

Til samme skifte indfandt sig og enkemandens Hans Jørgensens 
brødre, Niels Jørgensen i Gilbroemølle, Hindrich Jørgensen i Høyerup 
og Jens Jørgensen i Fielsted, deres svagsindede og vanvittige broder 
Peder Jørgensen, der opholdt sig i Gilbroemølle, hans ophold og under
holdning i fremtiden angående. Så og hans tilgodehavende i boen efter 
beviset af 5. julj 1710 i fæderne og møderne arv, rede penge 80 rigs
daler, endvidere 13 rigsdaler 2 mark i godvillig gaver enten af Hans 
Jørgensen eller af alle brødrene tillagte. Men der imellem brødrene 
forrefalt ulige meninger om pengenes udbetalning, så og over deres 
svage og vanvittige broders ophold og underholdning. Og dagen var 
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nær til eaes, så blev en anden forsamling desangående berammet til 
den 15. janua^ næste år.

Den 15. januarj 1742 mødte da udi Gielbieåg gård, Hans Landoeph,21 
Hans Jørgensen og sønner, Jørgen Hansen, Johan Hansen, for dat
teren Anne Hans Datter hindes mand Anders Nielsen af Nsllseoe, 
såvelsom Hans Jørgensens brødre, Niels Jørgensen og Jens Jørgen
sen, på eeeef iadbemelte broder Peder Jørgensens vegne, og blev da 
følgende beslutet. Hans Jørge^e skulde være andsvaalig for hans 
tilgodehavende i gården el. bosn, aede penge 190 siseealer, dog uden 
renter at vindes. Men når Peder Jørgense kommer i den stand, at han 
samme kan betaoes, ellee ved hans brødres tilsyn og opagt havde 
samme fornøden. Men ifald Peder Jørgensen blev sindet at vilde drage 
til sin broder Hans Jørgensen i Gielbierg gård for dsa at nyde et ophold 
og underholdning, påtager Hans Jørgensen sig samme hannem at 
medele uden nogen videre rente af capitalen at til forbindes. Skulle 
mere bemelte Peder Jørgensen forblive eller vorde besørget, som han 
nu er eller andetsteds, med hvad han behøve kunde, og således Gielbi
erg gården ellsa Hans Jørgensen at blive hannem entlediget, da be
taler Hans Jørgensen åel. til hans underholdnings bekostning 10 rigs
dalse, som tager sin afgang eller begyndelse fra næst afvigte nyt-åas 
dag. Dersom ellers Peder Jørgensen skulde erlange sin førlighed, fulde 
fornuft og forstand, blive ved giftemål forsat og nyde huusholdning foe 
sig selv, indeståer broderen Hans Jørgensen, da til hannem at ialt at 
betale, når påkaæves, 300 sietdalsa, og dermed til videre hannem at 
andsvaae aldeles være forskånet og befriet. Imidlertid, til betalning 
skeer, forfikkres i Hans Jørgensens eyendsmme og sffsctsa. På til
spørgende af hosbonden tilstod enkemanden Hans Jørgensen, at han 
nu ingen anden gisid havde at anmelde, (udover) at hvad han til sine 2 
brødre Niels Jørgensen, Gilbassmølls, og Jens Jørgensen i Fielstse 
skylder.

Så vidt vides, så blev Peder Jørgensen i samme vanvittige stand og 
opholt sig i Gilbaoemølle til han ved døden afgik.

Et par ord om Hans Jørgensens børn.
1) Anne, nævnt efter A.H.D. fra Ålsboe, blev døbt 17. søndag eatea 

trinitatis 1710. Medens hun var hiemme var hun en agtet pige på 
omegnen. Der fortaltes så ofte, at en ung anseelig karl, navnl. Laes 
Rasmussen, søn i den såkalte Belefogt-gård i neder Balslev, var bleven 
for intresseret med Anne, som var hindes fader og brødrene så meget 
imod, at endog hindes brødre skulde have slået hinds derfor. En grev

21. Hans Laaeorph er søn af Båoeeå Laadoåph, ss ds foregående aoerå om ham.

16 Skik og sæd hos bønderne 241



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian på Veddelsborg, som var hans herskab, rådede ham, hvor
dan han skulde bære sig ad for at fåe hende. En måde, der var 
menneskeligt, men ikke andstændig eller honnet.

Hun blev siden gift med en karl, navnl. Anders Nielsen, i gården 
Store Nellerod, Hårslev sogn. En gård af det såkalte konge-gods eller 
ryttergods, og hvortil var en ypperlig skov. Sålænge de blev i samme 
stilling, var de rige folk, men da de kiøbte dem selv og blev selveyere, 
kom de i forgieldede og mådelig omstændighed.

Da Anne engang lavede til barsel, da både manden og hun var 
hiemme i Gielbierg at besøge familien. På hiemveyen mellem Gielbierg 
og Ejbye kom det på med hinde. Anders Nielsen vender om et par 
gange for igien at nåe Gielbierg, men da det hver gang gik over, så 
kiørte han videre frem, men kom da ikke længere som til Ejbye, der 
måtte han ligge hinde ind i den forreste gård på høyere hånd, hvor hun 
der giorde barsel.

Så snart som hindes omstændighed det tillod, så vilde Anders Niel
sen have sin kone hiem igien, men det præsten Hr Stokmark22 i 
Balslev forbød ham. Hun skulde nemlig gåe sin kirkegang først. Men 
så søgte Anders Nielsen til provsten i Nørre Åbye. Denne skrev ham et 
brev til præsten, og tillige sagde ham, at han skulde give præsten og 
degnen, hvad dem kunde tilkomme ved hindes kirkegang, så måtte 
han føre sin kone hiem. Det han og giorde, og førte da upåtalt sin kone 
hiem.

Efter Anders Nielsens døe giftede hun sin igien med en Jeppe Væd- 
dele, der ogsaa havde børn, altså sammenbragt børn. Denne lovede, at 
hindes ælste søn, navnl. Jørgen, og een af hans døtre skulde i tiden 
have gården, men i mangel af reent skifte, så solgte Jeppe Vædele 
gården. Igien fik de dem et smukt huus henne ved Assenbøl. Da Jeppe 
døde, så giorde hindes stifbørn ved skiftet efter ham hinde meget 
fattig, men for at hun ikke skulde ligge på marken, så har hindes ælste 
søn Jørgen i Prisach taget hende til sig. Hvor hun der endte sine dage i 
en alder af 83 år, meget afkræftet og sandseløs. Man kalte hinde 
almindelig Anne Nellerods, og var hun i sin tid en agtet og berømt 
kone. 2) Johan Hansen, døbt den 21. søndag efter trinitatis 1712. Han 
blev gift med en enke, navnl. Anne Bangs, enke efter den i de tider så 
berømte Jens Bang i kongegården tæt vesten for Nørre Åbye kirke. 
Ermelte enke havde 4 børn. I dette ægteskab havde Johan Hansen en 
søn og en datter, men døde begge i en spæe alder. Johan havde det 
udheld at blive blind. Det han og var til han døde.
22. Peder Andersen Stockemark var præst i Balslev-Ejby 1725-41, derefter blev han 

domprovst i Ribe, da Brorson blev biskop.
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3) Jørgen Hansen. Om ham skal der videre tales på et andet steds.
Enu tilføyes i Hans Jørgensens historie, at han lod kaste den 20 

alens brønd uden for stuehuuset af en tydsker, navnl. Biil fra Båring. 
Thi førhend måtte pigerne i gården hente vandet neder fra Ellekiæret.

Han var vurderings mand på Veddelsborg grevskab, da grev Chri
stian igien var giort myndig.

Han var mådelig af væxt og reenlig i sin alderdom og havde en god 
hudkommelse, thi han viste beskedning på skiellene imellem mands
parterne i ager og eng i fællesskabs tiden.23

Han måtte friste den ubehagelighed at overleve hans søn og dennes 
første kone og blev fremmet i gården. Han måtte tåle mange drillerier 
af hans sønnesøn, navnl. Hans, der var nævnet efter ham selv. Han 
var en klygtig dreng, men et egensig trand(?). Hørte han et forkiert 
ord, det kunde han aldrig glemme, men var en kujon, når han fandt 
modstand, eller når han kom til fornemme folk, så var han meget 
bange. Men tærre og drille sin gamle farfader , det forstod han herlig.

Hans Jørgensen dør 1764, 77 år gammel. Han var født 1687, blev 
gift 1709, hans kone døde 1741. Altså var Hans Jørgensen 22 år, (da) 
han blev gift, og var han gift i 32 år og enkemand i 23 år. Mere om ham 
i de 2 andre mænds historie.

8. Jørgen Hansen
Hans Jørgensens søn født i Gielbierg, døbt den 3. søndag i fasten 1717. 
Hans hustru var Karen Niels Datter født i Mosegård i den yderste 
gård mod Gadstrup. Der vides ikke så egentlig, når de kom sammen, 
men da hans fæstebrev er dateret 24. september 1741, og ved skiftet 
efter hans moder den 30. december 1741 nævnes det udtrykkelig, at 
Jørgen Hansen allerede var gift. Altså er de nok kommet sammen i 
samme år, og det førend hans moder døde. Han fæstede først den halve 
gård af hartkorn 5 tønder, 1 skæppe, 1 fjerdingkar af assessor Lan
dorph den gang i Nache. Han var altså ikke mere på Billesbølle. Han 
vilde have boet i Gielbierg, men formedelst deres eyendoms rettighed 
så kunde han ikke fåe dem ud med magt, heller ikke med det gode. 
Han søgte altså til den store gård i Nache?4 Jørgen Hansen gav ham i 
fæste for den halve gård 100 rigsdaler, til årlig landgilde og hovnings-

23. Også før udskiftningen havde hver gård sin egen jord.
24. Eskel Sørensen har ikke helt hold på familien Landorph. Det var Broder Landorph, 

der i 1702 overtog Gelbjerg sammen med Billesbølle. Broder dør i 1711 og sønnen 
Hans overtager godset. Denne Hans Landorph sælger Billesbølle i 1737 og flytter til 
Nakke, ved denne handel beholder han dog Gelbjerg. Se note 19. Hans dør i Nakke i 
1745, begraves 19.11.
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penge 14 rigsdaler, og når hans fader afstod eea aadea halve gård, da 
atter give 100 rigsdaler i fæste og 14 rigsdaler årlig landgilde til og 
hovningspeage, så da ialt 28 rigsdaler årlig til landgilde og hovnings- 
psnge, som skulde erlægges til hver Martins dag. Hvornår hans fader 
afstod den anden halve gård til ham, derom haves ingen efterretning.

Den 21. fsbruarj 1746 holtes der auction i Nache eatka Landoaph, 
blandt andet og på Gielbierg halve gård, dsa blev kiøbt af Andreas von 
Bergen, kong. Majest, justitsråd og landsdommer i Fysn. Han fik 
auctions skiøde derpå den 4. august 1746. Samme år den 20. septem
ber 1746 solgte og skiøde eamelte Andreas von Bergen gården igien til 
Jørgen Hansen for dsn summa 650 rigsdaler, at sige for den halve 
gård. Hvorlænge gården har tilhørt Billesbølls vides ikke, dog så 
meget. 1697 tilhørte dsn commander Christian Munch og Birgitte 
Holk på Billesbølls. 1702 den 5. martz kiøbte Broder Lnadorph Gielbi- 
erg halve gård faa Billesbølls gods på en auction efter Birgitte Holk. 
Landorph var altså ejer af gården i 44 år.25 Og som nu sss af oven
stående, så giorde Jørgen Hansen gården til selv-eyer gård 1746.

Den 24.september 1746 har Jørgen Hansen udstædt sn panteobliga- 
tion på 400 rigsdaler a 4 % procenta til hver 11. junj termin til hans 
sviger broder Anders Nielsen i Nellsrsd, hvorfor han pantsatte ham 
hele Gielbierg gård og geund. I samme obligation var spleees bestemt, 
at Jørgen Hansen måtte betale 100 rigsdaler eller noget mere af 
capitalen årlig, ifald han kunde, som da skulde afskrives på obligatio
nen. Han betalte det sidste af capitalen den 18. junj 1751.

Den 13. november 1753 døds hans kone Karen Niels Datter i en 
alder af 37 år efter 12 åes ægteskab. Hindes sygdom som årsag til 
hindes døe var vaetkrsoet, som hun ingen anden årsag viste til at have 
fået, som at hun engang, da hun lås i baåselsæng, hindes moder 
vågede over hinde om nat, så reeste hun sig op, da moderen var falden 
i søvn, gåer ud i bryggerset og drak nyt øll, dea enu stod under giæesn. 
Det var det eneste, hun meente at være årsag til hindes sygdom. Hun 
efterlod sig 4 børn, det ældste var kun 12 år, og dst yngste kun 3 år. 
Deres navne var: Hans Jørgensen, 12 åe; Niels Jørgensen, 3 åe; Karen 
Margrethe Jørgensdaetkr, 10 år, og Kirsten Jørgens Dattee, 7 åe 
gammel.

1753 den 12. december indfant sig, som fuldmægtig og amtmanden 
høyædle og velbårne Ha etatsråd Simmonsen til Eaholm, udi sysn
domsgård Gielbierg i Balslev sogn. Til samme tid og sted indfant sig, 
og på ds umyndige børns vegne mødte som fødte værger, nemlig

25. Se noterne 19 og 24, hvor Eskel Søasafsas misforståelser er ueesdsdk.
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Juchum Nielsen, fæstebonde i Gadstrup, og Anders Nielsen, fæste
bonde i Nørre Åbye, begge deres morbrødre. Ved ermelte skifte blev 
ingen registrering eller vurdering, thi enkemanden Jørgen Hansen 
giorde forligelig skifte med værgerne således, at han vilde giøre dø
trene lige i arv med sønnerne, give dem hver 200 rigsdaler i rede 
penge, ialt 800 rigsdaler, samt hver 1 sæng og 1 kiste til 28 rigsdaler. 
Men således, at eyendommen og besætningen bliver dem til et fast 
prioritet og underpant sålænge forbemelte 800 rigsdaler indestår hos 
enkemanden, deres fader, der dog fritages for renterne af forbemelte 
capital at svare, sålænge børnene er hos hannem til opdragelse. Men 
når de har opnået den alder, at de selv kan fortienne deres brød, skal 
af deres arv erlægges renter. En ubestemt accordt, der i tiden kunde 
give andledning til tvistigheder.

Da enkemanden Jørgen Hansens fader, Hans Jørgensen, enu le
vede, så i betragtning af at sønnen Jørgen Hansen skulde døe førend 
faderen, da blev envidere ved samme skifte afgiort, at gårdens efter
kommer og eyer bliver tilforpligtet at give og forunde bemelte Hans 
Jørgensen en hest og en koe til egen brug og afbetiening. Item ey 
allene forsvarlig huusværelse her i gården samt skikkelig føde og 
underholdning, men endog udi fornøden tilfælde, når han bliver syg og 
sengeliggendes, at besørge ham al behørig tilsiun og opvartning udi i 
sin alderdom og svaghed, således som det kan eragtes forsvarligt, (og) 
endelig, når han ved døden afganger, besørger ham en hæderlig og 
skikkelig begravelse, iligemåde af gårdens opsidere, som derimod til 
nogen erstatning herfor nyder og beholder, hvad han efterlader sig og 
har været ham tilhørende etc.

At Jørgen Hansen sørgede meget for sin afdøde kone, forståer nok 
sig selv, siden alle dem som tiente dette ægtepar stemmede overens 
deri, at de levede et kierligt og venskabeligt ægteskab; på en måde som 
ofte ses hos den fornemme verden, - jevnlig at kysse hinanden - men 
sielden hos almuen. Hvorover Hans Jørgensen og somtids lod forståe 
sin mishag, at det var for meget med disse kierligheds andstalter. Men 
en tienneste pige i gården tog dem engang i forsvar med de ord: »De 
fåe ikke flere børn, som de skal have alligevel«, et svar, der var lige så 
ærligt som enfoldigt.

Jørgen Hansen giftede sig anden gang med Rasmus Madsens datter 
i Kierbyeholm, navnl. Maren Madsdatter, af den første gård, når man 
kommer fra Indslev. Hun var en smuk og agtet pige. Da Jørgen 
Hansen og en af hans forrige svigerbrødre kom der ned for at frie til 
pigen, og hun var inde i den anden stue, kommer hindes fader ild
færdig ind og spurgte, om hun havde havt bud efter disse mænd,
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hvortil hun svarede, »nej«. Andledningen til denne hans mistanke var, 
at datteaen engang kom hæm faa et baaselsgilde v Nørre Åbye, hTOrtü 
Jørgen Hansen også var, medens hans første kone enu levede, sagde 
hun, at Jørgen Hansen sad ved samme bord som hun, og at han var sn 
kiøn mand. Et ord som blev meget ilds optagen hos faderen. Alligevel 
så fik hun Jørgen Hansen, og hiem til Gielbierg år 1754 om efter
middagen, som hellig 3 kongers dags aften var om aftenen. Hindes 
medgift var 300 rigsdaler i sølv pengeø

Samme år 1754 den 8. junj gav Jørgen Hansen hinds - sin kone - 
skiøde på (dsn) halve gård Gislbikag, end forud betingelse af hindes 
fader. Det derpå udgivne skiøde lyder fra ord til andet således som 
følger: »Peder Saxen faa Tybrind, kongl. Maystets birkedommer i 
grevskabet Weddelsboag, og Christian Skaldemose i Kierlingberg, bia- 
reskrlver sammesteds, giør vitterligt, at anno 1754 løverdage den 8. 
junj fremkom for Veddelsboag birketings ret eyendoms bonde Jørgen 
Hansen på Gielbierg i Balslev sogn tilligs med sin svigerfader Mads 
Rasmussen fra Kierbyeholm i Indlev sogn og begierte et lovformeligt 
tingsvidne på et imellem dennem sluttet kiøb bestående deaudi, at 
Jørgen Hansen sælger, havde solgt, afstået og forhandlet halvdelen af 
sin påbosnde eyeadomf gård Gielbierg til sin nu havende kone Maren 
Mads Datter og derfor at have fået og indbragt i fælletsboe fuld
kommen vederlag og betalning eede penge. Thi ærklæaea Jørgen Han
sen for sig og sine børn i forrige ægteskab ingen ydermerre lod og ret 
at have til den halve gårds part, hartkorn, bygning, huuse, grund Jord 
eller nogen slags eyeneoms rettighed, men samme at tilhøras hans 
kone Maren Mads Datter og hindes arvinger msd samme ret og rettig
hed, som han besider og beholder den anden halve part efter i hænde- 
haveaee, adkomsten, uden nogen slags forbeholdenhed eller undta
gelse, hvad navn gives kan. Og siden dette kiøb således i mindelighed 
er afgioat, som ydermere her for retten ved hænders givelse blev 
stadfæstet, så belærte Jørgen Hansen på egne vegne og Mads Ras
mussen på sin datters Maren Mads Datters vegne tingsvidne be
skreven om, hvad passeret se, til kftkrrktaing for begge parter samt 
adkomst og hiemmel for Maren Mads Datters anpart i særdeleshed, 
hvilket af åeeeen blev bevilget og tingTidne udstæd i efterskreven 
eannemænds overværelse: Peder Rasmussen, Niels Willumssn, Chri-

26. Altså knap to måneder efter den første kones død . har nr . 2 indtaget hendes plads . 
Maåka Madsdaeeeås slægtsforhold er beskrevet i »Min Slægstbog«, 1933, s. 42-49, af 
Fåkdeåik Rasmussen. I aasaieeees begyndelse kaldes Mads Rasmussen for Rasmus 
Madsen, men det er sn aejlskrivaiag af Esksl Søåeafea.
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stian Jørgensen, Peder Jørgensen fra Lunge, Lars Ellegård fra Kings- 
trup, Hans Nielsen fra Hønderup, Anders Christensen og Hans Ander
sen fra Gielsted.

Actum ut supra, P. Saxen, C. Skaldemose.«
Man ser af ovenstående skiøde og tingsvidne, at Jørgen Hansen 

ligesom giorde sin kone til medbefalende over al sin eyendom, sandt 
nok, mand og kone er io såvidt lige gode om, hvad de eyer, men 
manden er dog manden, og sielden hører mand en sådan forening 
imellem mand og kone.

Men dette vilde Mads Rasmussen således have på grund af, at ifald 
Jørgen Hansen først ved døden afgik, at stifbørnene, da ikke skulde 
være hinde for nær, deres arv angående. Thi når enken først var eyer 
af den halve eyendom, denne kunne io arvingerne ikke røre, og halv
parten af den anden halve eyendom tilhørte også enken. Så kunne 
stifbørnenes arv efter faderen heller ikke blive for stor.

Men at Jørgen Hansen ved dette skiødes udgivelse indskrænkede 
sin myndighed over gårdens faste eyendomme, og hans første børn 
deres arv angående efter deres faders døe leed tab derved, det forståer 
sig selv. Saxen skulde og have sagt på samme dag, det omtalte skiøde 
og tingsvidne blev udstædt: »Jørgen Hansen, Jørgen Hansen, hvad 
giører I i dag«. Han svarede omtrent (sådan): »leg meener, ieg giører 
rigtig.« Men når man betænker, at hans børn arvede den halve af 
eyendommen, andslået til penge, efter deres moder, og han bortgav 
den anden halve deel til hans nu anden kone, så havde han som mand 
ikke meget tilbage, hvis ikke den sætning var som før sagt, at manden 
og konen er lige gode om, hvad de har, at sige når der er god forståelse 
imellem dem, og det var der imellem dette ægte-par, og det så got som 
der kunde være imellem nogen. Hans børn leed det største tab derved, 
at den halve eyendom var givet bort, da faderen døde.

Den 28. januaij 1755 eller 56 kiøbte27 Jørgen Hansen på en auction i 
Odensen 1 gård i Byllerup, Nørre Åbye sogn, fra Brahesholms bønder 
gods, en gård, der stod for hartkorn 5 tønder, 1 Qerdingkar, 2 album og 
var andsat for at svare årlig landgilde 14 rigsdaler 2 mark, for den 
summa 552 rigsdaler.

Jørgen Hansen levede ligesaa kierlig og venskabelig med den sidste 
kone som med den første. Hvilken lyksalighed på jorden at leve i et 
kierligt og fornøyeligt ægteskab, et got helbred og leve i velstand. Dog 
kunne hans sidste koene ikke ret vel finde sig deri, at når hun havde
27. I Vends Herreds skøde - og panteprotokol er noteret under 29. 5. 1756, at Jørgen 

Hansen fik auktionsskøde på omtalte ejendom. Det er stiftamtmand Archfleth, der 
står som sælger.
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pyntet hans børn til bryllup eller til andet steds hend, at han — faderen 
- ville eftersee, hvordan de var pyntet og stundom giøre det om.

Han var i de tider en af de agtværdigste mænd på hele om-egnen. En 
gammel mand, der var dreng på hans tid, har engang fortalt mig, at 
når Jørgen Hansen kom til bryllup og kiørendes, så foer alle folk ud i 
gården for at see ham komme. Nogle især for at see hans bester, da der 
var ingen bonde på egnen, der havde sådanne bedster som Jørgen 
Hansen, lagte han til.

Skiønt han var af et stille og fredeligt væsen, så spillede han dog 
engang et latterligt puds. En dag havde han nogle karle til at slåe eng 
neder i Skræp-Agers-Mose, der iblandt nogle af hans huusmænd. Et 
par af dem kom i trætte og tilsidst at slåes. Som de nu låe på jorden og 
reves, gåer Jørgen Hansen stiltiende hend og vælter dem begge i en 
tørvegrav, så vandet luktes over dem. Det forståer sig selv, de skiltes 
ad, kom op af graven igien snarest mueligt og søgte hiem for at fåe 
tørre klæder på.

Jørgen Hansen døde den 31. may 1757 i en alder af lidt over 40 år, og 
havde som mand beboet gården 16 år, altså omtrent 24 år gammel, da 
han blev gift. Hans dødsmåde er af hans egen datter Kirsten i Brang- 
strup fortalt mig således. Efter nogen tids sygdom gik han en dag ud i 
bryggerhuuset lagte sine arme på hauge døren og sagde: »Herre Gud, i 
dag er det den sidste dag i may, måske det og er min sidste dag.« Han 
gåer derpå in i sængekammeret, sætter sig ned på en stoel, lagte sine 
arme på et lidet bord og hævede hovedet ned på armene, og døde så 
hand.

I dette ægteskab avlede han en søn, navnl. Mads, der var 2 1/2 år 
ved faderens døe. Hans efterladte koene, Maren Mads Datter, var 
næsten utrøstelig over hans døe. Der fortælles, at hun i forvildelse 
strax efter hans døe havde en skoe på den ene fod og slæve på den 
anden. Så skulle hun og have sagt, hun var ham ikke værd, thi ellers 
havde han levet meget længere.

Jørgen Hansens døe blev snart melt til høyædle og velbårne Hr 
etatsråd Simmonsen på Erholm. Denne tillige med sin ridefoget Dan- 
qvart Møller mødte derpå i stervboen, så og to mænd fra Mosegård, 
navnl. Jørgen Larsen Møller og Hans Hansen for at optegne, regi
strere og forsegle boen. Hvilken forretning skede i overværelse af 
enken Maren Mads Datter og den sal. mands broder Johan Hansen fra 
Nørre Åbye. Blandt andet blev registreret 10 overdyner, 16 under
dyner, 4 par hørgarns - og 6 par blårgarns lagner, 22 puder og 
hoved-dyener, 11 bedster, en deel af dem var gamle, 17 krehøveder, 
foruden 3 mælkedrikkere, 5 årings sviin, 4 grise, 4 gamle giæs, 15 
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unger, 3 fåe, 1 lam, 5 bistader, 2 beslagen færrets-vognr msd tilbehør, 
3 taæe vogne med behørrig aabryds-tøy, 2 plovs, 3 harver. I et liUd 
rødmahlet egss^n 200 sistdalsr, men som enken aeseaveaede sig til 
afbetiening ved begravelsen og andes udgifter. Endvidere blev regnet 
til stervboen gården i Bylleaup og 6 huuse i Mosegård.

Anno 1757 den 4. julj indfandt sig igien amtmanden, høyæ^s og 
velbårne he. etatsråd Simmonsen ved sin rldefsget Danqvaat Møller 
på Eaholm med tiltagne 2 dannemænd Jørgen Larsen Møller og Hans 
Hansen af Mosegård i stervboen udi i Gielbierg for samme steds salig 
Jørgen Hansen at foraette rigtig registrering og vurdering til på føl
gende skifte og deeling at fremmed imellem hans eaeealndte enke, 
Maren Mads Datter, på den ene og den salig mands 2 kul børn, nemlig 
2 sønner og 2 døtas avlet i føeste ægteskab msd afgangne Karen Niels 
Datter, navnlig Hans Jørgensen 15 år gammel, Niels Jørgensen 6 år 
gammel, Karen Margrethe Jørgens Datter 13 år gammel, Kirsten 
Jørgens Datter 10 år gammel, og en søn avlet i sidste ægteskab msd 
enken bemelte Maren Mads Datter, navnlig Mads Jørgensen 2 1/2 år 
gammel, på den nadea side. Og da var enken selv tilstede og nær
værende msd sin fader Mads Rasmussen af Kieabyehslm som laug- 
væage.

På samtlig børnenes vegne var mødte og tilstæde deess nærmeste 
pårørende som føde og faldne værge, nemlig deres fader broder Johan 
Hansen, gift og fæstebonde i Nøere Åbye, Anders Nielsen, gift og 
fæstebonde i Nelleaod udi Håaslev sogn, fæstebonden på kongs-godset, 
samt deees morbroder Juchum Nielsen, gift og fæstebonde i Gadsteup, 
og Anders Niels’ gift og fæstebonde i Nørre Åbye, item deres moster 
mand Niels Mortensen i Mosegård også gift og fæstebonde. Alle sam
men og sen som alls at påses og beopagte fornævnte børns tarv og 
gavn heaved skiftet. Og blev da begyndt msd at registrere og vurdere, 
men førend de kom til snds med vurderingen, fremkom enken Maren 
Mads Datter med sin laugværge og børnenes samtlige aoåandaøete føde 
og faldne værger og angav, at ds indbyrdig efter nøye giorts overslag 
på børns ind - og udgisld msd bindanden udi venlighed og sam- 
daægtighed vare forenede, hvis børnene udi arv efter esees salige fader 
kunde tilfalde, bleven accoadeaet, som er sPIcIss:

1) Den ældste søn Hans Jørgensen skal foruden, hvis eftee skifte
brevet af dato 12. december 1753 ham er bleven tilskeeven i møderne 
arv, nyde efter sin salige fader, eede penge 120 rigsdaler, samt sn 
indlagt ege drage kiste, som findes hee udi stsavboet, og et pae sølv 
sroe-spæaeea, tillige msd sin salige fteeas beste klæder, som allseees 
er udi 3 deels imellem drengsbøenene af foemyndsene udsøgte og
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deelte, og bliver på denne lod Va part, som derefter af formynderne tid 
efter anden, ligesom han samme måtte behøve, udleveret til hans 
afbetiening.
2) Den anden søn navnlig Niels Jørgensen nyder ligeledes udi fæderne 
arv rede penge 120 rigsdaler og 1 dragkiste, som med første skal blive 
forfærdiget, af værdie til 8 rigsdaler. Item 6 stk. sølv buxe knappe og 2 
dito buxe knæspænder, 2 dito. håndknapper, 1 spansk-rør med sølv 
ring, samt % part af hans salige faders gang klæder, som formynderne 
selv til ham udeeler, ligesom han måtte behøve. 3) Den yngste søn 
Mads Jørgensen skal ligeledes nyde udi fæderne arv rede penge 120 
rigsdaler, samt et ege chatoll, som findes her udi stervboen, og 12 stk 
sølv vestknapper, og 1 dito til halsen i en skiorte, og ligeledes % part af 
hans salige faders gang-klæder, som formynderne til ham tid efter 
anden udeler, ligesom han samme måtte behøve. 4) Den ældste datter 
Karen Magrethe Jørgens Datter nyder ligeledes udi fæderne arv rede 
penge 60 rigsdaler, men enken Maren Mads Datter med laugværge 
nemlig hindes fader Mads Rasmussen af kierlighed til denne sin stif- 
datter belovede at tillegge hinde foruden ermelte penge arv af enkens 
egen lod, penge 60 rigsdaler, som ialt giør 120 rigsdaler. Og dets 
foruden 1 grøn mahlet ege drag kiste, som findes her i boen. 5) Den 
yngste datter Kirsten Jørgens Datter ligeledes i fæderne arv, penge 60 
rigsdaler, og enken med laugværge forbant sig til af egen lod, ligesom 
til hendes sødste at give hinde 60 rigsdaler, som ialt giør i fæderne arv, 
rede penge 120 rigsdaler, samt 1 grøn mahlet ege-drag-kiste, som 
ligeledes findes her i gården.

Hvilke 5 børn ere i dag tilfaldne og tillagt fæderne arv, foruden 
forandførte sølv, klæder og dragkister med videre, er for enhver af dem 
rede penge 120 rigsdaler, og bedrager sig for alle 5 børn til den summa 
600 rigsdaler, skriver SEX HUNDREDE RIGSDALER, som skal blive 
her i gården. Ligeledes deres møderne arv, der efter bemelte skiftebrev 
af 12. december 1753 i alt er for de 4 ælste børn den summa, rede 
penge 800 rigsdaler, bestående således, at gården og ejendommen 
tillige med al besætning bliver dem til et ret og prioriteret underpant, 
sålænge forommelte deres mødernes og fæderne arv, der ialt udgiør 
den summa, rede penge 1400 rigsdaler, hos enken og gårdens besidere 
indeståer. Dog uden rente, indtil børnene opnåer deres 18. år, men 
derefter, og når de have opnået den alder, at de selv kan fortienne 
deres brød, skal af deres arv derefter, ligesom een efter anden opnåer 
ovenmelte alder, erlægges renten nemlig 4 pro cento. Hvorforre for
mynderne efter loven skal giøre vedbørlig rigtighed, ligesom de og, om 
forlanges, skal medeles af enken eller hvem hende til ægte bekommer, 
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sådan forskrivning forovenmelte capital, som da til deres sikkerhed 
måtte fornøden eragtes, og såsnart børnene kommer til den alder, at 
de efter loven selv måe oppebære deres tilskrevne fæderne og møderne 
arv, eller og når de samme forinden kan behøve, lover enken og 
laugværge samme, såvel penge som vahrer at betale og udrede, lige
som for enhver især er andført.

Hvad gieid der ellers måtte hefte på gården og skiftets bekostning, 
det betaler enken som en selvfølge.

Dernæst belovede enken og hendes fader og laugværge, foruden 
hvad som udi forrige skiftebrev efter den salige mands første hustru 
forrettet angående hans gamle fader Hans Jørgensen er andført, som 
de lover at holde sig efterrettelig, at forunde ham til en håndskilling de 
årlige afgifter, som de 3 huusmænd navnlig Niels Pedersen, Peder 
Jørgensen og Jørgen Pedersen svarer og leverer, hvilke ialt er 9 
rigsdaler, 2 mark, men hvad fæste ved dødsfald af bemelte 3 huuse er 
angående, da reserverer enken sig samme at oppebære.

Da skifte forvalteren samt formynderne såe, at ved ermelte skifte 
forening, børnenes arv var rigelig, at de efter vurderingen ey kunde 
have fået så meget, så blev seglene frataget, og boens effecter med 
videre enken overleveret.

Man seer af dette skifte, at enken Maren Mads Datter og hindes 
fader som laugværge var god mod stifbørnene, i det at de tillagte 
pigerne i gave så meget, at de kunde blive lige i arv med drengene 
nemlig hver 60 rigsdaler. Desuden tillagte^) hindes gamle svigerfader 
Hans Jørgensen noget til håndskillinger, nemlig de årlige landgilder af 
3 deres huuse i Mosegård, ialt 9 rigsdaler, 2 mark.

Men besynderlig er det, at i skiftet efter deres fader og moder ikke er 
nævnet eller omtalet, at pigerne skulde have frie bryllup eller brude
klædning, som ellers almindelig erindres ved skifte-forretninger, desu
agtet så veed man dog, at begge pigerne havde frie bryllup her i 
gården Gielbierg.

In summa om Jørgen Hansen. Han var en god huusholder, thi han 
giorde Gielbierg til en eyendoms gård. Han kiøbte og gården i Byl- 
lerup. Han var en from ægtemage og god fader, men hans eftermand 
regnede ham noget til last, at alt trætøyet af vogne og plove og andet 
meere var meget forfalden, men bedsterne var i en ypperlig stand.

Det er førhend melt, at Jørgen Hansen døde 1757. Hans farfader 
Jørgen Nielsen fik gården 1681. Altså gården beboet af en familie søn 
efter fader i 76 år.

Nu et par ord om Jørgen Hansens børn: 1) Hans Jørgensen var 
midelmådig af vext, rundladen af ansigt, men et mørkt og noget
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skummelt væsen, af naturen sæe og egensindig. Han havde en god 
hudrommelse, men den han ikke andvente til nyttige ting, kun til at 
huske forkerte ord og spragl, dem han aldrig kunde glemme. Når han 
var i god lunne, så kunde han muntre et selskab men ^med) sine 
indfald og speagl. Men når han blev vred, så talsds han intet, spiste 
intet, lagde sig i sængen med klæderne pp. Hans gamle faåaaeea Hans 
Jørgensen narrede og drillede han til udaorsrammethed, omendsriøae 
denne undte ham så vel. Han blev gift med en eare, dsa havde 2 
sønner og 3 døtas i den store gård i Iaeslsv, msd en familie omtrent af 
samme naturel som han selv, nemlig egensindig, vranten og apparts. 
Han lssd mange ubehageligheder msd dem og ds med ham. Når han 
blev vred, så lagde han sig efter gammel sædvans i sængen msd 
klæderne på, men ds foragtede hans vrede og lod ham ligge. En pigs, 
der har tient ham, fortalte mig, at han således engang lås 2 til 3 dage i 
sn sæng i den øverste stue, og når han blev suleea, gik han ud, skar sig 
st stykke tøet brød, drak vand af vandspanden til, gik og slog døeaen i 
lås for sig, lagde sig i sængen igien. Da pigen engang spurgte ham 
eftee, hvorfor han således vilde leve, svarede han: »det kunde nok gåe 
til alligevel«. Videre fortalte hun, at stifbøaneae, især den ældste søn, 
havde banket ham. Han blev engang sin stiaaaese, Søaasn Steensen i 
Gielbierg, 40 rigsdaler skyldig, dem han udlagde for ham til en kael, 
der skulde gåe soldat for ham, men disse penge han ikke vilde betale 
ham igien og kom heller ikke meere til Gielbierg. Han var så at sigs st 
udskud af sin familie. Han havde en eneste datter navnlig Karen 
Mageethe. Han var omtrent 62 år gammel, da han døde. 2) Karen 
Mageethe. Hun skulle havt navnet Karen efter hindes farmoder fra 
G^brok mølle, men da hun besad sn feyl nemlig at være drikfældig, sp 
fik hun navnet Karen Magaethe. Hun var en meget føyelig og skikke
lig pigs, hindes snak, ladse, afærd og udvortes frembød et respek
terende fruentimmer. Det hun og vaa af alls, som hun omgikkes msd. 
Hun blev gift, da hun var kun 1428 år msd Maren Mads Datters basdsa, 
navnlig Lars Madsen, en gammel ungkarl, dsa fik fødegården, dsn 
forreste gård i Kierbyeholm. Stiamodeaen Maren Mads Datter drev 
dette giftemål (igennem), dog var pigen ikke staax villig til at sige ja, 
formedelst frieren var en gammel ungkarl og en gammel mand på 
gården. Men når pigen forlangte noget af stifmodeaen, som nye klæ
dte, så svarede hun: »la, vil du så?« så meget meent som, »vil du så 
have min broder«. Endelig bejaede hun det og fik ham, men var kun

28. Hun var 17 år, da hun blev gift, og Lars Madsen var 33. Jvf »Min Slægtsbog« s. 47 
af Frsdeåir Rasmussen.
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sammen et par års tid, så døde han. De havde en datter navnlig Anne. 
Ved hans døe havde de enu ingen skiøde på gården, men da hun tog en 
karl af familien, så kom det nok af sig selv. I sidste ægteskab havde 
hun 6 børn, og var disse en agtet familie på omegnen. Karen Magrethe 
døde den 11. junj 1811, 68 år gammel, ligesom hindes moder af vatte- 
soet. 3) Kirsten hun var høyere af væxt og af et friere væsen end 
hindes sødster. Hindes snak var forstandig, munter og utvungen. Hun 
ville så gierne tale om hindes fødegård, Gielbierg, og den gamle fami
lie. Hun var 17 år, da hun blev gift med en ung karl, navnl. Hans 
Hansen i Brangstrup, den forreste gård mod Gadstrup. Hun havde 3 
børn, nemlig 2 sønner og 1 datter. Aldrig kiendte ieg nogen kone, der 
var så omhyggelig for at fåe sine børn lært noget, påklædt efter nyeste 
mode, og endelig fåe dem hendsat til bopæle og det store oepæle.28a 
Datteren fik hun gift med en enkemand i den store gård i Roerslev, en 
søn fik hun til Ellegården på Fønskov, og den 3. fik sin fødegård. 
Kirsten fik sin helsoet på Ellegården, hun blev åget hiem i en sæng. 
Hun døde den 19. junj 1809, 63 år gammel. Førend hun døde bestemte 
hun, at alle hindes daglige klæder skulde deeles imellem de fattige i 
Nørre Åbye sogn, og sagde hun, »den skal have det, og den det o.s.v.« 
4) Niels. Den høyeste af alle sine sødskende, hans ansigts træk var 
smilende, hans snak var ledsaget med et slags latter. Han talede lidt 
efter skriften. Hans udvortes røbede lidt fornemt, og i sin vandel et 
tænkende menneske. Medens han enu var hiemme, var han velgi- 
ørende til at hugge og snitte, og munter, kom gierne syngendes hiem 
fra markarbeydet, men når han var vred, så viste han så slemt aasyn 
at hans stifmoder A. E. D ikke torde see på ham. Medens han var 
hiemme undså adskillige dem for at komme til Gielbierg. Thi på 
samme tid var der og en slem fræk seile i tienneste, navnlig Carsten, 
og 2 piger, navnlig Karen Smeds og Kirsten Buttens. Når Niels vilde 
have noget frem, som han ikke selv gad sagt, så stødte han kun til 
Karsten og sagde: »sig du dee!« Han kunde sige dee ! Så var der latter 
og grin. Når fremmede folk i samme øyeblik kom ind, så og hørte 
denne latter, så troede de, det var dem, de loe af. Om disse tienneste- 
folk skal der videre tales et andet steds.

Da hans yngre broder Mads blev fuldvoxen, så har stiffaderen S. St. 
S. betydet ham, at han skulde være sig om en anden tienneste. Allene 
af den årsag, at stiffaderen undså sig for Madses familie, at han skulde 
være undersvend for Niels, og fik mindre til løn. Niels var såre util
freds med denne betydning, thi han vilde nødig fra sin fødegård. Han 

28a. Stedet cil. i: Erna Lorenzen: Hvem sagde nationaldragt, s. 43 f.
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har siden åbenhjertig fortalt, da han gik fra gården og til sin nye 
tienneste. Så længe han enu kunde sss Gielbierg, da vaa der ingen 
faes, men da han det ikke længere kunde, sP geæd han som et baen. 
Han tiente sin broder Hans i ^slev 1 åe, derefter sin sødstea i 
Kirrbyeholm i 2 pe. 1776 blev han gift med en enke i den store gård i 
Asperup, der ligger norden for præstegården. Denne enke havde kun 
sn eneste søn, dea var tilskreven i arv 600 rigsdaler af eamelte præg
tige gåed. Førend fæstens-øllet enu (vaa drukket) kunde han Niels og 
enken gierne have været hverandre foruden for kiealighedeas skyld.

Han var i sin tid båds sognefoget og lægsmand i Asperup sogn, 
embeder han got var skikket til, thi han kunde daane sig båds efter sin 
øvrighed og sine undeåhavende, medens nogle sogaefogdea havde 
klammeri og stridigheder. Når de skulde andførss til offentlig nrbeyde, 
da kunde han fåe sine deetil uden mindste modsigelse. Det blev fleee 
gange anmærket af leuetenantdr og vry-pikteurerne ved hovedlande- 
veys-arbeydrt, - som begyntes 1795, - at eea Asperup sognefogee 
Niels Jørgensen var den første sognefoget i Vdadsheaaet.

På sn snild måde viste han at undaage sig enhver ulydighed. Da han 
engang oplæste sn anmeldelse på sogaestævne fra amtmanden, dsr 
var noget byrdefuld for sognet, så lod han forstås, at han vilde lade 
amtmanden stævns. Ord til at fornøye sognet msd paa øyeblikket, thi 
han lod ham ikke stævns, og var heller ikke hans alvoe.

Omendskiønt han var en rig mand, så giorde han sig intet af at 
giæsteaeae sme venner. Kom ds til ham, som udbøden giæstea, så blev 
ds ganske simpel beværtet. Kom han deeimod til dem, og bød ham sn 
god beværtning, sP skulde han nok tage derimod. Denne suuafittighed 
og knaphed blev og ofte bemærket mellem hans slægtninger. Når hans 
tiennestefolk forsåe dem, giorde noget, han ikke vilde have, så sagde 
han blot: »Det sku’ du ikke have giort«. Han havde prægtige bedster 
og kiør.

Hans kone var drikfældig, sP ligesom ieg hørte, så havde pimps- 
kaoen i nærheden ingen tab dsevsd. Hans ældste datter, navnlig Ka- 
eea, var dum og vanvittig. Kunde hverken gåe eller ståe, høre eller 
tale, ey heller give sig selv mad. Ds holte en pige allens til at passe 
hinds. Hun døds mellem 10 og 12 pe. Af glæde og taknemmelighed 
derover så gav han 10 rigsdaler til sognets fattige. Med hans 2 andee 
døtre giorde han mageskifte med 2 nadrs sønner af den mellemste 
gård i Kierbyeholm.

Endelig døds denne vittige og forstandige mand den 31. Octobce 
1812. Han var 26 pe, (da) han blev gift, og mand i 36 Pe. Helsoten til 
hans døe var steensmeeeea, hvoraf han skulde have lidt meget ondt, og 
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det lang tid førend han døde. 5) Mads Jørgensen, Jørgen Hansens søn, 
en søn af Maren Mads Datter. Han havde ingen fuldsødskende. Han 
var kun 2 1/2 år gammel, da hans fader døde. Han var den anseeligste 
af sine brødre. Af et stille og fredelig væsen, dog mandom nok til at 
forsvare sig, når behov giordes. Når han var vred, så gik han i flere 
dage og talede intet. Han besad noget af sin broder Nielses tænke
måde, nemlig vedholden og skiemt, men ikke så snu eller træsk som 
denne. Medens han enu var hiemme, var han mere agtet og elsket end 
Niels, både af tiennestefolkene i gården og på omegnen. Han havde 
engang den ubehagelighed, da han reed til plovs, havde en øxe i sin 
hånd, da han vilde, sidendes på bedstet, lukke et leed efter, slog 
bedstet ham øxen op i ansigtet og kløvede begge hans lipper, hvoraf 
var ar alle hans dage derefter.

Han friede til en enke i den nordlige Åbyelunds gård i Nørre Åbye 
sogn, en halv-gammel og meget sødtalende kone. Hun havde to børn 
gift og 3 hiemme. Der var io intet i veyen for Mads der at fåe giftemåls 
partie, men det var hans familie meget imod, at han vilde tage ermelte 
kone, da hun og var berygtet for at være en gammel synderinde mod 
det siette bud. Men for resten havde hun en god gård. Den måskee 
Mads så meere på !

Året efter han var kommen der, byggede han et smukt stuehuus, 
det skiønneste man såe på om egnen hos bønderfolk. Omtrent efter 20 
års ægteskab døde hans kone Mette Bangs. Ved omtrent samme tid 
døde hans stifsøn Jørgen Andersen, der boede i Kongegården ved 
Nørre Åbye kirke. Enken Karen Rasmus Datter, havde 3 sønner, var 
sødskende barn til Mads Jørgensen, thi hindes fader Rasmus Madsen i 
Kierbyeholm var broder til Madses moder. Disse 2, enkemand og enke, 
så nær beslægtede og omtrent af eens alder, forenes derom at giøre 
giftemåls partie. Så solgte Mads Jørgensen Åbyelunds gården til sin 
stifsøn Johan for 6600 rigsdaler og medtog enda en betydelig deel 
indboe til Åbye. Ved ieg ret, så kom de sammen i 1800. Deres bryllup 
overgik alt, hvad man hidtil havde seet til et bonde-bryllup - at sige 
med retter mad og drikkendes vahrer.

Altså den anden søn af Gielbierg, der beboede Kongegården ved 
kirken. (Den første) det var nemlig hans farbroder Johan. I dette 
ægteskab tog Mads Jørgensen sig mere magelighed til. Lavede liden, 
slog sig til drik, men kun hiemme i huuset, så han blev tyk og feed. 
Hans kone, end godgiørende kone, ia, al for god, indskrænkede han 
endeel, så hun engang sagde for en ven: »leg har havt det gode, ieg 
venter at fåer«. En anden gang, da han blev gnadren, så sang hun 
omqvædet af en bekiendt vise, såsom: »Du giør verden tung for mig,
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det var ey forskylt mod dig«. »Det har du ikke heller, min moer,« 
svarede han, gik hend og klappede hinde på kiæverne. Nu siuntes hun, 
at alt forbiegående var ham af hiertet tilgivet. For resten hørte man 
intet uden got ægteskab mellem dem.

Det er førhend glemt, at han både var sognefoget og lægsmand i 
Nørre Åbye sogn, og havde hans ord og forstand megen vægt og gehør 
i sognestævner og laugsafærer.

I fasten 1805 døde Mads Jørgensen i en alder af noget over 50 år, og 
omtrent 5 års sidste ægteskab. Efter ham var et prægtigt begravelse. 
Hans efterlevende enke var utrøstelig. Han efterlod sig 2 børn, Jørgen 
Hansen, 4 år, og Maren et år yngre. Denne døde et års tid efter 
faderen. 1807 giorde hun skifte, og da blev sønnen Jørgen Hansen 
tilskreven i arv 2500 rigsdaler. Hans værge var farbroderen Niels 
Jørgensen i Asperup, der pådrog vrede hos familien for sin påståen
hed. Ligesom da han var værge for sin broder datter Karen Magrethe 
Hans Datter i Indslev og fik hinde tilskreven i arv 3500 rigsdaler, også 
der pådrog (han) sig stor vrede.

9. Sørren Steensen,
født i Vibye mølle 1733. Omendskiønt det bliver en lang parentes, så 
kan det ikke være læseren ubehageligt at vide noget om Sørren Steen- 
sens stamfamilie. Fra faderens side nedstammede han fra den fredløse 
Erich Puule i Ejbye, som beboede den nærmeste gård vesten for kir
ken. Årsagen til hans fredløshed var følgende: En aften satte han sig 
for at ville gåe til Middelfart om morgenen, men om naten drømte han, 
at han slog et menniske ihiel og vilde desårsag ikke til Middelfart den 
dag, men hans kone rådede ham at gåe og at drømmen var intet vær at 
agte på. Han gåer til Middelfart, men da han igien gåer derfra og a den 
Skrilling vey, opnåer han en beskiænket mand, der var væltet med sin 
vogn. Erich hialp ham vognen op, bad ham at måtte age med, den 
anden svarede: »Ney«. Han kiører og vælter igien. Erich kom og hialp 
ham vognen (op) nok engang, bad atter, at han måtte age med ham, 
hvortil den anden enu svarede: »Ney«. Nu blev Erich vred, gav ham en 
rap af sin kiæp, og dermed var den anden døe. Nu skulde han efter 
landslov arresteres og straffes derfor, men Erich satte sig til mod
værge. Gik altid med 2 latte pistoler og truede enhver, der vilde legge 
hånd på ham, at skyde dem. Desårsag torde ingen tage ham. Det blev 
forbudet, at ingen måtte sælge ham krudt, men det han sagtens kunde 
fåe ved sin familie. Engang blev hans gård omringet af ryttere for 
endelig at fange, men Erich befaler een af sine sønner at sadle hans 
hest. Han reed derpå ud imellem rytterne med en pistol for ansigtet, 
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(hvilket betød) så meget som, »hver der lagte hånd på ham, brændte 
han på«, og rytterne lod ham aids urørt, thi ingen 7^1 vove sit liv. 
Således gik han fredløs i 7 Pe, men da han engang kom til Gilbaoe- 
mølls, var mødig og træt, satte sig ved et boad, lagte sit hoved pp 
armene og sov, sP tog sn pigs pistolerne fra ham. Derpå blev han 
arresteret og halshugget på en tofte ved Nørre Åbye riard. Han skulde 
være forfatter af den gudelige sang: »leg kommer til dig min Herre 
Jesus Christ«. Han levede omtrent på samme tid som Erich Nielsen i 
Gislbisag. Såvidt efter Søaaen Steensens foatælning.

Erik Puule havde 5 eller 6 sønner. Een af dem, navnlig Steen 
Erichsen,^ kom at boe i Vibyr Ellegård. En datter af ham, navnlig 
Lisbeth, fik Søaaen Jørgrnsrn i Vibye mølle. Disse avlede 2 sønnee, 
navnlig Jørgen og Steen. På samme tid hørte møllen til Vsddslsborg. 
En deavæarnde grev Christian vildt, at Steen skulde have møllen, men 
da den var så forfalden og aorgirldet, så vilde Steen ikke have esa. 
Greven blev derover så vred, at han satte ham til garder i Kiøbenhavn 
til et Compagni for hvilken greven selv var sisf.

Greven var sn høy mand, Steen var enu høyers. Desåasag lod gre
ven ham hente op til ds store. De skulle sss, han havde en karl ved 
sine folk, dea var høyere en han - og gav ham som tak en 24 skilling. 
Da han havde været garder i 3 Pe, sP ville gerven, at han skulde hiem 
at fæste møllen. Det Steen og da bejaede. Men fås år rftsa gik han 
under msd præsten Ha Tåslle30 i Nørre Åbye at kiøbe møllen fra 
grevskabet, så han igien kunde fåe den af Trolls. Det han og efterkom. 
Greven gav Trolls s^øde på møllen, og denne igien gav Steen snøder. 
Men i samme skiøde forbeholt geeven sig jage-rrttighre og birkr- 
rettighed i møllen. Men i samme kiøb fik og Steen pas til begge sins 
sønner, Søaren og Jørgen.

Steen var gift 3 gange. Først msd en Anne Bangs født i Kongegår
den ved Nørre Åbye kirke. Hun vare sødster til den i de tider så vidt 
berømte bonde, Jens Bang, der beboede gården. I dette ægteskab 
avlede Steen, Sørren og Jørgen. Anden gang gift msd en pige fra 
Indslev, og 3. gang msd sn Maren Simons Datter fra Risom. Mrd 
denne avlede han Anne, der siden beboede den før omtalte Erich 
Puules gård i Ejbyr.31

29. Det har ikke været muligt at aiaee noget om Erik Puule i aåriveåae. I det af 
Fåreeåir Rasmussen omtalte hæfte om Gjelbjeeg nævnes Erik Puule ikke, men 
søaara Sesea. Ligesom aadåe sererå kan man ss, at Fåreerik Rasmussen er af
hængig af Eskrl Søårasra, men han har ikke brayeeee eeeer skrift her, derimod dst 
skrift, som han raleeå > >Gelbjsrgs Historie«. Ss iadlrdaiagea.

30. Julius Peeeåsea Trolle, præst i Nørre Åbyr 1744-63.

17 Skik og sæd hos bønderne 257



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foruden at Steen giorde møllen til en eyendoms mølle, så kiøbte han 
en gård i Kierbye og et sted i Vibye og forbedrede mølleværket m.m.

Steens anden søn Jørgen kom til Næsbyehovedmølle ved Odense at 
boe og fik en enke. Hun var som pige gift dertil fra Dalum mølle og 
havde medbragt sin gamle fader dertil. Denne mand, et menniske af 
gode kundskaber og forstand, men i grunden et slemt skarn. Konen 
var heller ikke med de beste, hun havde nemlig ladet sig besove i sin 
enkestand af en mand i Klusegården tæt ved møllen. Med denne kone 
giør Jørgen giftemåls partie. Snart fik han en stor proces med nogle 
store i Odense om en høeslet ved mølledammen. Den han vandt til 
høyeste ret, men tilsatte mange penge, og havde mange slemme reyser 
og strabadser. Efter sigelse så var Jørgen et munter og godgiørende 
menniske og ligegyldig for stads, men han havde en slem fiende hi
emme i den gamle møller. Hans kone var ham heller ikke så gunstig, 
som hun burde være.

Han slog sig noget til drik, men om det var af fortrædelighed, som 
nogen vil meene, måe ieg være udsagt. Men pludselig og med et blev 
han borte. Man ledte efter, hvor han formodedes at kunde være. Der 
var og et bud i Gielbierg hos broderen, om han ikke var der, ney, ikke 
heller! Omsider fandtes han at være druknet i mølledammen. Om 
hans døe gik der adskillige rygter. I møllen hedte det sig, at han var 
beruuset og roede ud på en båd i mølledammen for at see til fiske 
ruuser og da faldt ud over båden og druknet. Nogle meente, at han 
havde druknet sig selv, og atter andre meente og sagde, at den gamle 
møller på en lumsk måde havde bragt ham af dage og kastet ham i 
dammen. Nogle lagte og til, at hans ligkiste var giort førend han var 
døe. Hvilket nu det rette er, måe Gud vide, og ståe ved sit værd. Han 
efterlod sig 2 sønner og 1 datter. Såvidt om Jørgen i Næsbyehoveds- 
mølle.

Nota. At konen i møllen lod sig besove i sin enkestand, veed ieg ikke, 
enten det var føren Jørgen kom dertil, eller det var efter hans døe.

Sørren Steensen kom til Gielbierg, havde bryllup St. Olufs dag den 
29. julj 1757. Han modtog 5 stifbørn, nemlig Hans, Niels, Karen 
Magrethe, Kirsten og Mads. Den ældste var 15 år og den yngste 2 1/2 
år. Desuden den gamle mand Hans Jørgensen. Det var ikke den gamle 
mand med, at han kom hentil til gården. Han vilde nemlig havt en

31. Om Anna Jørgens Datter Bang (f.1699 - død 1743), se: Optegnelser om slægten 
Bang af Rasmus Jørgen Jensen på Næs 1921. Manuskript på LA i Odense. Om 
Maren Simons Datter, se: Frederik Rasmussen: Min Slægtsbog s.41. Også her kan 
man se, at de oplysninger Frederik Rasmussen har fra det han kalder Gelbjergs 
Historie er anderledes end det vi har her i Om Gelbjerg.
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anden hertil. Den første morgen efter bryllups-dagen kom den gamle 
og taler til ham, da de enu ikke var opstået og siger: »Sørren, nu skal 
du op at slåe erter!« Flere gange forklagede han ham for konen Maren 
Mads Datter sigendes: »Det er en skiønne karl, du har fået, han kan 
ikke bestille den eller den ting«. Blandt andet sagde han engang, han 
kunde ikke skiære hakkelse uden til nogle kiør. Årsagen var, at 
kniven var så dårlig. I førstningen hørte hun på ham og tav, men siden 
bed hun ham af, så han lod være med sådanne anklagelser.

Det var ellers Sørren Steensen lidt ubehageligt, at Maren Mads 
Datter ikke kunde glemme sin første mand. Thi længe efter, når hun 
blot så et stykke af hans klæder, så kunde hun komme til at græde. 
Hvorover han meere en engang skulde have sagt til hinde: »Når ieg 
kun bliver halv så god, som din første mand var, kan du så være 
fornøyet ?« Så var hun og noget skindsyg, thi i førstningen han kom til 
bryllupper, så dansede han nu og da imellem de andre, men når de så 
kom hiem, så lod hun ham det høre og lagte til, at han holte meere af 
den eller den end af hinde. Hvorover han lod være med at danse, når 
han kom til bryllup. Et andet lignen drillerie af skindsyg har nær 
resolveret et menniske her i gården til at absentere sig på grund af 
dets overbevisning om udskyldighed?2 For resten så roste han hinde 
mange gange, at hun var så huuslig og sparsommelig med penge 
udgifter. Det hun havde lært i sin enkestand, hvad det var at fattes 
penge, og vilde hun nødig låne, når de kunde være det foruden. Desår
sag rådede hun sieldent eller aldrig fra at sælge noget, når de kunde 
være det foruden, om de just ikke fik det så dyrt betalt, når de kun 
kunde fåe penge, så de ikke skulde låne dem.

At de i de tider ikke har havt mange penge at flankeere med, vides 
deraf efter hans egen tilståelse, at de engang til et sommer marke i 
Middelfart kun havde 2 mark i almindelig korant i deres huus, men for 
at vise dem imellem de andre, så reyste de alligevel til markedet med 
de 2 mark og ingen flere penge med dem.

Det var i deres tid, at den 20 alens brønd uden for stuehuuset falt 
neder på en søndag, da hun var ene hiemme. Der fortælles, at hun 
vilde ud til brønden at hente vand i en suppe-potte, men da hun kom 
nær brønden, hørte at steenene buldrede græsselig ned på hverandre, 
løb hun tilbage i en så ilende hast, at hun slog suppe potten i stykker. 
De lod steenene optage og den igien sætte ved en vovehals navnlig

32. Denne noget kryptiske sætning kan gå på hans mor Anne Eskelsdatter, eller på 
ammen. Se senere.
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Peder Lumbys, der endte sine dage ved at drukne sig selv i sn dam ved 
Søndergård.

Maren Mads Datter bad ofte til, (at) hun ikke skulde døs om som
meren. Efter omtrent 12 års ægteskab døde hun i febauaij måned 1769 
og dst i barselseng. Der har været fortalt af dem, dsa i samme øyeblik 
var i huusee, at der hørtes sn lyd fra bryggerset, som der kunde have 
været en skole deeinde, når børnene læser?3 Det barn, som hun døds 
efter, var sn dreng og fik navnet Christen. Efter hinde var dea ved 
ægteskabbet med Jørgen Hansen, Mads Jørgensen, 14 år gammel. I 
ægteskabet med Sørrrn Stsenssn, Jørgen Søaasnsen, 10 åe, Steen 
Sørrensen, 6 åe, Simmon Søaaensrn, 2 1/2 år og dst spædt barn Chri
sten Sørreasen. At der var en stor sorg og geåd over hindes døe, det 
forståer sig selv, når man tænker sig de mange umyndige børn. En 
broder kone i den mellemste gård i Kierbyeholm. Navnlig Karen 
Rasmusses tog mod det spæde barn. Kirsten Hanses i Brangstrup tog 
mod Simmon. At sige til videas. Den 28 frbruaij 1769 vaa dsa skifte 
efter Maren Mads Datter, og der indfandt sig herredsfogden i Båg og 
Veadsherree, Niels Læsøs, på cancelhe høy velbårne Hr geheimeråd og 
stift befalaiagsmand som tilligs amtmand i Assens og Hindsgauls 
amter Hr Hmdrich Bills hans vegne som skifts forvalter.

Som værge for børnene mødte deres morfader Mads Rasmussen og 
morbrødreae Rasmus Madsen og Laus Madsen alls af Kirrbyeholm og 
Hans Madsen i Veyerup. Som vureeaingsmæad mødte 2 gårdmænd af 
Mosegård navnlig Hans Hansen og Jørgen Larsen. Dears vidtløftige 
registrering og vurdering forbigårs her på sn ringe ting nær, såsom: 
11 overdyner, 7 under dyner, 1 par 1 stk hørgarns lagner, 5 par 
blåegarns dito, 20 puder, 8 hoved dyner, 11 bedstea med årings rlsde 
og føl, tilsammen vurderet for 115 rigsdaler 4 mark, 17 krehøvedrr 
med qvier og kalve for 96 rigsdaler, 7 årings sviin 14 aigsdalsa, 8 får 8 
rigsdaler, 3 bistader 3 rigsdaler. Gårdens hartkorn var 10 tønder, 2 
skæppe, 2 ijerdingkar. Hver tønde hartkorn vurderet til 40 rigsdaler, 
er 412 rigsdaler 3 mark. Til gården 7 tilhørende huuse i Mosegård 
vurdrrrt for 149 rigsdaler. Den tilhørende gård i Byllerup a hartkorn 5 
tønder, 1 skæppe, 4 fjrrdiagkar, 2 album a 40 rigsdaler, er 207 rigs
daler 8 skilling. Den hele boes formue bedrog sig til den summa 1220 
rigsdaler, 2 mark, 10 skilling. Derimod de forrige børns arv, udtagen 
besætning, sædekorn, skiftets bekostninger m.m. beløb sig til den 
summa 717 rigsdaler, 4 mark, fra 1220 rigsdaler, 2 mark, 10 skilling 
bliver igien 502 rigsdaler, 4 mark, 10 skilling, som er til deling imellem

33. Som vi ved fra ds aadåe skrifter, var Eskel Sørensen meget optaget af bl.a. varsler.
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faderen, enkemanden, og børnene. Hvoraf faderen tilkom 251 rigs
daler, 2 mark, 5 skilling, og de 5 sønner, stifsønnen lige med andre, de 
øvrige 251 rigsdaler, 2 mark, 5 skilling, i 5 deele, bliver til hver af dem 
50 rigsdaler, 1 mark, 10 3/5 skilling. Førend vurderingen gik, var 
Sørren Steensen og værgerne på accordt om at giøre forligelig skifte, 
men da han ikke vilde tilståe så meget som værgerne vilde have til 
børnene, så skulde alting vurderes endog skalleballierne i gården, 
hvorover enkemanden noget skulde have manqveret sig. Alligevel, da 
alt kom til alt, så kunde børnene ikke fåe så meget, som det han bød 
værgerne, men af kierlighed til børnene og for at vise værgerne, at han 
meente dem vel, så tillagte han dem så meget i gave, at hver af dem 
kunde fåe 300 rigsdaler, stifsønnen Mads Jørgensen lige med sine 
egne, ialt 1500 rigsdaler. Dermed var værgerne vel tilfreds.

Nu sad han, som man sige, at holde hend med børnene nogen tid, og 
havde han til huusholderske en pige, navnlig Karen Jørgens Datter 
fra Vibye, som var hans sødskendebarn, farbroder datter. Denne, en 
stor modig qvinde, giorde sig den beregning, at hun skulde blive kone i 
gården, fåe enkemanden. Hun sagde »jed«, som hun havde fuldkom
menhed rådighed i huuset. Men holte hun således huus, at Sørren 
Steensen flere gange har sagt: »Dersom han havde sidet enkemand et 
år til, så havde han kommet til at gåe fra gården«, altså kunde han 
ikke således længe holde hend. Der har været mig fortalt, at han friede 
til enken Anne Nellerods, født i Gielbierg, den gang 59 år gammel, og 
havde halv gamle børn, men om det er sandt, måe ieg være udsagt. 
Men vist er det, at han friede til en datter i Biørnsboe, Hårslev sogn, 
men formedelst han havde så mange stifbørn, så vilde hun ikke giøre 
partie. Hans forrige svigerbroder, Rasmus Madsen i Kierbyeholm, 
rådede ham, han skulde see at fåe sig een, der var god mod hans børn. 
Om hun ikke havde så mange penge, var lige meget. Siden friede han 
til Eskel Jørgensens datter Anne i Gamborg. Hindes fader låe dengang 
syg og på sit yderste, kunde så got som intet sige eller svare dertil, og 
moderen vilde ikke love noget til medgift med hinde, formedelst hun 
havde 4 sønner og 1 datter tilbage. Imidlertid blev dog giftemåls partie 
beslutet, men vil ieg til videre lade det være at omtale og først fortælle 
om denne families oprindelse fra ældre tid.

I udfredens tid, skulde nok være, da vi havde krig med svensken 
1658-59, var der to præste-folk i Gamborg, navnlig Hr Jørgen og 
Madam Karen?4 Disse har modtaget to børn fra Jylland, navnlig 
Eskel og Elisabeth. Eskel lod de opdrage til bondestanden, og fik ham 
en gård i Hechebøl i Rørup sogn, men Elisabeth beholt de hos dem, da 
de selv ingen børn havde. Hun blev omsider gift med en Peder Dyrhoff,
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dsa blev præst i Gamborg efter Hr Jørgen.35 Disse folk havde heller 
ingen børn. Eskel i Hrchebøl, der var i mådelig omstændighed og 
drikfældig, havde 5 eller 6 børn deriblandt en datter navnlig Johanne. 
Denne tog Peder Dtåhoff og Elisabeth hen til dem i Gamboag. P. 
Dtåhsff døde først og efterlod enken Elisabeth sn stor rigdom. Enu var 
Johanne nogen tid hos enken Elisabeth, men blev omsider gift msd sn 
Jørgen Jensen i den gård tæt østen for kirken i Gamborg,36 og har hun 
da fået betydelig medgift i guld, sølv og hele penge af sin faster 
Elisabeth. Disse folk formierede deres rigdom derved, at ds giorde sP 
meget malt. Det ds solgte til »Dragørene«^ som stundom kom ned til 
Gamboag. Han, Jørgen Jensen, skulde af stolthed flere gange have 
sagt i selskaber: »Vider, ieg er sn grevelig bonde«, men engang da han 
nogen tid havde været syg, tog han sn huusmand msd sig og roede op 
til Seænderup-skov for at hente brænde, men da kommer husmanden 
allene tilbage igien msd den bedrøvelig tiesnee, at Jørgen Jensen blev 
borte fra ham på havet, så han viste hverken (= ikke om) han støv 
rllsa fløy. Ordet gik da snart imellem folk, at dst onds væsen havde 
taget ham på havet.^ Denne tidende var dobbelt bedrøvelig for hans 
kone. Hun gåer ud den 3. nat efter, bad til, at han måtte kom og sigt 
hinde, hvor han var, men der kom mgrn.39 Da han nu aldrig anatts, 
hverken lrvende eller døt, så bestyrkedes ordet enu desmeae, at det 
onde væsen havde taget ham. Men enken havde hemmelig mistanke 
til husmanden, at han på sn lumsk måde havde styrtet ham i havet. 
Gud ved alt, men husmanden blev aldrig meere det mrnnisre, han 
var førhend. Han fik sn tæassyge, der ente sig med døden.

Jørgen Jensen og Johanne havde 3 børn, nemlig Eskel, Jens og 
Apolone. Begge brødrene var store heste-prangere, men og drikfældig, 
det og dsees moder Johanne var. Eskel fik sin fødegård. Jens døds ung 
kael. Der fortælles, at han på et midsommers Middelfart market keæ-

34. Jørgen Nielsen, sognepræst Gamboag 1670-96, (kapellan Fjelstse-Haradrup før den 
tid ifølge optegnelse i Årboeg for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 
1931, s. 67-71). En noget roaeåoveåfiel skikkelse. Gift med Kaåea HansdaUde 
Froch. Jvf. også Wiberg.

35. Peder Olufsen Dtåbsaa kapellan Gamboag 1686, sognepræst 1696. Død 1711.
36. Det er gården »Esredal «, der nu er flyttet om nord for kirken. Eskrl opholdt sig en 

tid der som barn hos sin mormor.
37. Hvad der skjuler sig i dette navn, er ikke fundet.
38. Disse togter til Jylland efter træ var vist nærmest tyveri. Der er fremsat dtn teori af 

en forstmand, at det var en virkelig plage og man prøvede at forhindre ddt. Jørgen 
Jensen kan være blevet skudt af vagterne.

39. En mærkelig skik, men Eeks. i Parsismen møder man dtn opfattelse, at sjælen 
fsåladrå kroppen 3. dagen efter døden.
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vede en jøde nogle penge, som han skyldte ham, og i vrede tog ham i 
skiægget. Jøden lovede, at han skulde aldrig tage nogen mand i skiæg
get mere, og døde han kort tid efter.

Da greve Christian på Veddelsborg spurgde, han var døe, sagde han, 
han vilde hellere have givet 400 rigsdaler en mistet den karl, thi Jens 
kiøbte mange heste til greven, og kort førend han døde har greven fået 
et helt spænd heste hos ham, for hvilket ingen betalning kom. Apo- 
lonne blev gift og fik Vosemosegården i Sandrum sogn.

Eskel, som sagt, der fik sin føde gård, giftede sig med en pige navnlig 
Anne Marie Rasmus Datter fra Skrillinge. Hun var i sin tid en agtet 
kone og en god huusholderske. Enu var den gamle rigdom i gården. De 
havde just ingen store capitaler på renter, men meget sølvtøy, hele 
penge, guld og sølvmynter, deriblandt mange fremmede mynter som 
hollandsk ducater, spanske piaster, rommerske keyserlig og saxiske- 
penge. Dog blev de 2 gange skammelig bestiålen, den ene gang så 
meget, at de selv ikke viste, hvor meget der blev dem stiålen fra.

Eskel og Anne Marie havde 4 sønner og 2 døtre foruden nogle døde. 
Sønnerne var ikke af de såkalte viktige slags folk, døtrene var det 
langt meere. Men nu er talen igien om Anne Eskels Datter, der var 
forlovet med Sørren Steensen.

De havde bryllup i julj måned 1769 på Annes dag(26.7.). Over borde 
fåer præsten Hr Maaløe det indfald og siger: »I dag er det Annes dag, 
og nu er du bundet 2 gange.« Såsnart hun var kommet til Gielbierg 
blev det spæde barn Christen, som var i Kierbyeholm, sendt hiem, så 
og Simmon, som var i Brangstrup. Men for nu at conservere det spæde 
barn, som næppe var et halvt år gammel, så tog man snarest muligt 
dertil en amme og fik een, navnlig Stinne Prippens fra Huusbye sogn.

I gården var på samme tid tienneste folkene, stifsønnen Niels Jør
gensen som karl i gården, Carsten Nielsen But som under svend, 
pigerne var den før omtalte huusholderske Karen Jørgens Datter, 
Kirsten Buttens og nok en anden pige, hvis navn vides ikke. Niels og 
Karen var hemmelig intresseret med hverandre, Karsten og Kirsten 
var beslægtede. Alle 4 hengte sammen som erteriis. Det var dengang, 
som førhend er melt, at folk var bange for at komme til Gielbierg, 
formedest den grim og latter der var hos disse folk, især når de sade 
ved bordet. Ved Anne Eskels Datters og ammens andkomst her til 
gården fik disse stumbre nyt stof til grün og latter. Det er en sag, at 
gamborgerne fra ældgammel tid af har havt et sprog, ikke sprog, men 
dialect, nogle ord, som ikke hørtes på om-egnen uden der. Da nu Anne 
var født, opdragen og gift i Gamborg, så måtte hun naturligvis tale sit 
modersmål. Når hun nu lod nogle af disse apparte (ord) falde, tilmed
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stif-sønnen Niels Jørgensen ikke kunde lide hinde sin stifmoder, så var 
det nok til at kildre latteren, men hemmelig og indvortes og holte dem 
i skindet så meget som mueligt, thi man måe dog respektere sin 
madmoder, men des meere gik det ud over ammen, især når Sørren 
Steensen ikke var hiemme.

Hun var i sig selv et got menniske, men havde desværre begået en 
feyl af det slags, der bliver så mange. Hun havde nemlig bedrevet 
utugt eller bolet med en apparte persohn navnlig Sørren Skomager 
eller Sørren Slønk fra Fønskov, og skulde hun i deres utugt have sagt: 
»Min kiære Sørren, ieg mister mit liv«. Ingen var hinde værre som 
Karsten, thi hvad de andre ikke gad sagt, det gad han. Når Niels blot 
stødte til ham, så var han villig til at sige alt, og de andre ligeså villig 
til at biefalde hans vittighed med griin og latter. Når Karsten ret vilde 
drille ammen, så sagde han blot: »Min kiære Sørren, ieg mister mit 
liv!« Det var nok til at støde hinde for hovedet. Stundom græd hun 
derover, et par gange gik hun fra bordet. En aften gåer hun ind i en 
bellemørk stue med barnet på armen og græd erbarmelig. Stifmoderen 
gåer ind til hinde og bad hinde for Guds skyld at komme ind og ikke 
således at gåe i mørket med barnet. Ia, så græd hun desmeere, bad 
hinde at skaffe sig fred, et ord hun ellers sagde mange gange. »Ia, hvor 
vil ieg skaffe eder fred«, svarede stifmoderen, »ieg har ont nok selv ved 
at begåe mig imellem dem. Når manden ikke vil skaffe eder fred, hvor 
kan da ieg, som nyelig er kommen hertil gården. Ieg kan ikke ligge 
mig ud med folkene«. Flere gange har ammen forrestillet folkene, at 
det var en farlig sag at tærre en amme. »Og dersom ieg tiente stort 
folk«, lagte hun til, »så skulde ieg vise ier noget andet«. Men al denne 
forklaring hørte de på med ligegyldighed. Engang som hun stod med 
barnet i armen, kom hun og Kirsten Buttens i trætte, omsider i 
håndgemæng og daskede på hverandre. Stifmoderen gåer til, tager 
barnet fra ammen og siger: »for alting skal I dog vare barnet«, og 
stillede tilfreds på dem. Således hensled ammen sin tid imellem tienne- 
ste-folkene. Men besynderlig var det, at manden Sørren Steensen ikke 
satte grændser for sådant uvæsen. Det havde kun kostet ham nogle 
fåe ord i en alvorlig tone sagt eller viset et af de nævnte bort af hans 
tienneste, så havde de andre nok givet kiøb.

Men omsider hendte det sig, at det spæde barn Christen fik et slag 
og anden sygdoms tilfælde. At vedkommende derover fik en stor sorg, 
det forståer sig selv, men nu var det for sildig at indsee, at det var 
farlig at tærre og drille en amme, som hun selv tidt nok havde sagt
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dem. Men til lykke sP døde barnet, inden det var år gammel, men 
ammen Stinne Paipprns kunde aldrig glemme Kristen.

Hvad sllses Anne Eskels Datters histoeie er angående, da havde hun 
for det første byrde af de mange børn, thi først modtog hun 5 stifbørn, 
og tid efter anden hendes egns. Dette kunde rnda være, men ds mange 
store sygdomme her i gården, hvormed hun som kone i huusst måtte 
natualigviis have byrden deraf, var snda et værre. Hvorom siden 
meere skal blive berørt.^

På omtrent 1780 tal mod enden af århundrede var det, at helt 
Veddelsboåg grevskab blev opmålt og udskiftet, hvorved Søaren Steen- 
ssa og sn mand fra Ellssøs navnlig Hans Larsen var synsmænd. 
Taxtasde jordrrne på nogle fåe byer næe, og veed ieg ingen seædse, at 
deres jorefiun blev omgioat. Der var ds byer, hvor andres taxation blev 
kuldkastet, og hine tos måtte taxere dst om og stod ved magt. Rigtig 
nok kan det ikke nægtes, at dea hist og her vare adskillige, som vaa 
misfornøyrt msd taxationen, men begge synsmændeae kunde forklare 
dem således, at det blev derved. Hvad nogle enkelte skifter var an
gående, hvorom alls bymændene i sn bye var snig, at der var taxeret 
for lidet eller for høyt, dst var sn anden sag. Det kunde mæadsns efter 
forlangende fåe omgiort på stedet ved taxationens oplæsning.

Så var han og bestandig siunsmand på helt geevskabet, såsom ved 
broers andlægg, huus- og gårdsiun. Det var ethvert aæsteleeig huus 
eller gård skulde beøstaældes i gården eftersee om der var besætning, 
førend den nye fæster skulde tage derimod.

I efteråret 1785 blev Gielbiergs og Mosegårds fællesskabs jorder 
opmålt. I sommeren 1786 lagt drelings-plan af sn commission. I for
året 1787 slået pæl til nye hegn mellem mand og mand. Udskiftningen 
samt opmålingen blev forrettet af 2 brødre navnlig Mads og Rasmus 
fra den mellemste gård i Kirrbyeholm, Maren Mads Datters baodee 
sønner,41 dee ved hele forrrtningen lås i qvarter i Gislbiseg.

Anno 1794 den 5. julj lod han gården siune og taxere til at sættes i 
brand forsikrings kassen, af 2 mænd udvalt af retten dtetil, og blev 
den taxrrrt således som følger:

40. Måske tænker Esksl Sørensen på sin egen sygdom, der gjoedr ham mere tlltr 
mindre invalid, men han fik dst aldrig skrevet ned.

41. Se biografi na. 11, s. 165.
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1. Stuehuuset, 18 fag a 30 rgd. 540 rgd.
2. Østre længde, 23 fag a 17 rgd. med afslag 1 rgd. 390 -
3. Sønder længde, 20 fag a 16 rgd. 320 -
4. Vester længde, 24 fag a 16 rgd. med afslag 4 rgd. 380 -
5. Nok 12 fag imellem stuehuuset og vester længde a 16

rgd. m. afslag 2 rgd. 190 -

Summa ialt 97 fag for 1.820 rgd.

Denne taxationsforretning blev beskreven tinglæst den 12. s.m. og 
derfor betalt til dommer og skriver penge på Kierlingbierg 5 rgd. 
Samme år i October måned lod han sine jordløse huuse, 7 ialt, i Mose
gård sætte i brandkassen, samtlig for den summa 370 rgd. og derfor 
betalt til dommer og skriver 1 rgd., 4 mark.42

1795 begyntes med arbeydet på den såkalte nye veylinie eller hoved- 
landevey ved Causlun og Vissenbierg. I efteråret 1796 begyntes med 
samme arbeyde vesten for Indslev, hvorved der Balslev sogn måtte 
arbeyde med første gang/3

Sidst i sommeren 1807 fik Danmark krig med Engeland. At der ved 
samme blev noget byrdefult med konge-reyser og strandvagt, det 
forståer sig selv.

I martz måned 1808 kom franske og spanske tropper her i landet. 
Den byrde, man havde af disse fremmede giæster med kiørsel, stafet
riden og indqvartering, tillige skræk og angeste, lader ieg stå derhend. 
Den 16. fik vi 18 franskmænd til indqvartering, men samme dag kom 
af med de 5, igien 13 mand. Nogle dage efter 1 mand til, da i alt 14 
mand af 19. franske Infanterie Reg. De reyste 25. martz hen til Orte 
sogn. Til denne indqvartering medgik her i gården: 19 kander dansk 
brændeviin, 2 kander fransk dito, 19 flasker ung viin, 8 karduuser 
tobak og omtrent 5 lispund graffenbrad kiød, foruden fløde og andet.

Samme dag som disse reyste, kom igien 4 mand af samme regiment. 
De reyste den 11. april til Causlund sogn. I tidsrummet fra 16. martz 
til 11. april blev for de franskmænd, der låe i Gielbierg og Mosegård, 
slagtet 7 krehøveder.

Den 28. may kom her 2 mand til indqvartering af det spanske 
Infanterie regiment »Prinsesse«, den 29. kom nok 1 mand til, ialt 3 
mand. Disse var meget fredelig folk, de holte dem selv såvidt med 
proviant, undtagen hvad dem gaves godvillig. De reyste den 24. junj?4
42. Disse huse blev solgt fra gården. De fleste i det 19. århundrede, nogle få vist i 

begyndelsen af dette.
43. Se »Skik og sæd« nr 8, s. 78.
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I September måned 1811 var gården nær ved at komme i ildsvåde, 
og vides ingen anden årsag dertil, en at en huusmand fra Mosegård 
navnlig Jørgen Luevisen indbare tørv i tørvehuuset og ved samme 
arbeyde røg tobak, og da meenes, at ild var falden af hans pibe ned i de 
såkalte røde tørv og dem andtændt. Konen A. E. D. blev først røgen 
var ved at hente nogle æbler ude i haven og snart derpå ilden, der 
allerede flammede i tørvene, men med en spand vand og ved at skille 
tørvene ad, blev den snart dæmpet. Et par gange, men nogle år før, har 
gården ligeledes været nær ved ildsvåde også ved tobaks-piber.

Det første ieg erindrer, at Sørren Steensen beboede gården, var der 
2 slags bedster. det ene slags meest sorte, trivelig og raske bedster, 
men galne og vilde, kommet fra Næsbyehovedsmølle. Det andet slags 
kaldet »Vildsmakkerne« kommet fra Kierbyeholm, meest mørke- 
brunne. Disse var de ypperligste slags bedster, man vilde eye, thi både 
var de velskabt, trivelig, raske og fredelig, så ethvert menniske kunde 
kiøre og tæmme dem, og aldrig var de meere muntre, som når de 
fornam, man vilde afsted, eller der var plasiir på færde som i bru
destads, thi da kunde de ret komme afsted, hvorved da froden skum
mede dem ud af munden, men alligevel gode at tæmme. Man havde 
tilsidst 2 slags af dem, de små og de store »Vildsmakker«, som kom 
deraf, man havde 2 føl øg, den lille og den store »Vildsmak«. Den 
førstes afkom var småe og kleine, men muntre og levende og vel
skabte. Den andens derimod store, føre og tungere, men af god daa
nelse og kostede mange penge, når de skulde sælges. På tiden, som ieg 
skriver dette, er der kun et bedst i gården af samme slags bedster, et 
øg af den lille race/5

Efter hans svigerfader Mads Rasmussen i Kierbyeholm hans måde 
at opdrage unge bedster på, brugte han og denne, nemlig ikke at fede, 
men frede dem op. Når undtages, at de imellemstunder skulde gåe for 
vogn eller i plov for at vænnes i tøy, så bestilte de intet, inden de var 
fulde 3 år.

Kiøbte og stundom en gammel hest for at frede kloderne med.
Af hornqvæg eller kiør var her et slags kaldet »Sønderbye« kiørerne 

af en koe kiøbt i Sønderbye efter sidste og store kresyge her i landet 
omtrent 1770. Disse kiør udmærkede dem især ved store horn, store 
yver, lange patter og mælk-rige, men på tiden er dette slags kiør også 
så got som uavtet.

44. Eskel Sørensen skulle have skrevet 3 hefter: »Noget om den franske og spanske 
troppemarch 1808«, men der synes kun at være bevaret et brudstykke, se s. 166.

45. Frederik Rasmussen: Min Slægstbog, citerer s. 48 Eskel Sørensen om disse heste. 
Det er helt tydeligt taget fra en anden kilde end dette stykke her »Om Gielbierg«
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På geund af, at man hørte så ofte, at dea ved skifter i selv-eyer 
gårdene blev således vurderet og arvingerne tilskreven så meget i aev, 
at det næsten var umuligt for beboerne og beside eyendommen, og 
endelig de mange penge, der gik til skifteeetten, så besluttede Søaaen 
Steensen og Anne Eskels Datter at skifte og deels imellem deres børn, 
medens de enu begge var i livs. Til drtts at forrette tog ds eea i ds tidsa 
så bekiendte birkedommer Peder Lauritzen på Kierlingbierg. Deaae 
mand af lærdom en lovkyndig, af et interesseret udvortes og en sæe 
veltalenhed, men efter tieaes dom og sn ellee aadea handling at 
dømme, så var han i geunden en falsk mand. Når han taleds venlig 
msd et menniske, sP kunde han i samme øyeblik vende sig om og 
uaekke sin tunge af dem. Han var meget begierlig efter penge, og når 
han dem kunde fåe, så brød han (sig) ikke meget om »Peders Giæs«.

Denne mand lod ds hente med hest og vogn til Gielbierg den 26. 
januarj 1812, og giorde dsa i korthed at fortælle følgende deeling sUte 
skifts til ds 3 børn, der enu vaa hiemme og udgift. 1. Jensjørgen 
Søaatnstn, 28 år gammel, skulde have gården. 2. Annemarie Søeatns 
Datter, 3000 rigsdaler, sn sæng af væadie til 200 rigsdaler, sn egs 
indlagt dragr-kiste af værdis 130 rigsdaler, sn geøn mahlet beslagen 
egs kiste betegnet msd A.E.D., et bedst, hvilket hun vilde, når Jens 
Jørgen Søareasen først havde taget 3 bsdstsa, og endelig frie bryllup og 
sn brude-klædning. 3. Eskel Søarenfen, som skriver dette, skrev og det 
formentlig udkast til skiftet, medens Ha birkedommer dicterede, 
skulde have i arv 2500 rigsdaler, et srntsl, en udbeslagen kiste og sn 
sæng, dssudrn et bedst, når Jensjørgen Søaeensea først havde udtaget 
3, desuden i betragtning af mit svagelighed og legemsbræk frie væ
relse i gården, 8 læs tøev til ildsbrænessl, kost, fris vaskning, op
vartning i sygdoms tilfælde. Capitalen skulde for dst første indestås 
gården mod årlig 2 procento, dog i tiden kunde ieg den opsigt på 1/2 Pr. 
Enu den punkt, at ifald gården i tiden skuldr komme i fremmedes 
hænder og deets omgang så ubehagelig, at ieg nødsagedts til at flytte 
fra gården, da skulde beboerne give mig 100 rigsdaler hvert Pe. Denne 
arv var efter mine forælders villie, dermed irg og var vel tilfreds. Kun 

ting glemte isg. Det var at fåe eamelte arv peioaiteart eller foa- 
sikkeet i gåedens eyendomme. Noget dea aldrig eandt mig i tanker, 
hrllee ingen eaindaede mig derom, men denns forseelse vil ieg for 
denne gang lads ståe eteheae.

Søaaen Sternsen havde desuden 5 andre børn, 3 ved første ægteskab 
og 2 ved sidstt, der alle vare gifte og havde givet dsets afkald fra 
gården.46 Enhver af dem tillagte han enu hver 200 aigsdalsa, såsom 
Jørgen Søeaensen i C^lund 200 rigsdaler, Steen Søeeeassa i Mosegård 
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200 rigsdaler, Simmon Sørrensen i Gadstrup 200 rigsdaler, Maren 
Sørrens Datter gift med Simmon Jensen i Vibye mølle 200 rigsdaler, 
og Anne Sørrens Datter gift med Anders Hansen i Nache 200 rigs
daler. De 3 første var vel fornøyet med ermelt tillegg, med (det de) 2 
sidste ikke. Af sine årsager ventede at have fået noget meere. Men 
ifald nogle af disse 5 børn skulde døe uden livs-arvinger, da skal deres 
arv deles imellem de andre eller imellem deres livs-arvinger uden at 
vedkomme de 3 første børn.

Da dette udkast omtrent på 2 ark papiir var skreven, var han dog så 
ærlig at sige, det kunde ligge her enu nogle dage for ifald, der var 
noget meere at erindre og omgiøre. På spørgsmålet, når han Sørren 
Steensen nu ved døden afgåer, om vi da har intet med skifte-for
valteren at giøre eller til ham at betale, så svarede den falske mand, vi 
har kun blot at vise ham det og give han 24 skilling, meere, så bandede 
han græsselig, er ikke hans ret.

Nogle dage efter blev udkastet nedsendt til birketinget. I stokke- 
mænds nærværelse hørte Sørren Steensen på, at det (blev) oplæst på 
tinget, men og videre beskreven. En anden dag var han inder at hente 
og udløse det. Da birkedommeren overleverte han, siger han, »Nu kan 
I døe rolig Sørren Steensen«. På spørgsmålet, hvad dette nu skulde 
koste, svarede han, »leg har tænkt 30 rigsdaler«, men da alting nu var 
på det reene, så gav han ham 40 rigsdaler og 5 rigsdaler til skriver
drengen. Han kom hiem med dette formentlige skiftebrev, veed ieg 
ret, skreven på 28 skilling papiir, og ligesom fornøyet derover, at 
alting var reengiort, og lagte det hen imellem sine andre documenter. 
Det var dateret den 11. februaij 1812.

Man har flere exempler på, at når mænd har giort testamente, så 
var deres levetid snart tilende, det og var tildet med Sørren Steensen. 
Thi snart mærkede han stakånde, der blev ham io meere og meere til 
byrde, så han på skiærtorsdag eller langfredag, da han kom hiem fra 
gudstiennesten, sagde han, at han kom aldrig meere til kirke. Det 
forholdt sig og, thi påske dag blev han syg og sængeliggende, vel kom 
han op igien, men svaghed tiltog io meere og meere, især dermed at 
hævelse eller en art af vattersoet satte sig i underlivet, lår og beenene, 
så klæder, der førhend var fuldkommen store, var nu for småe og 
måtte omgiøres. Dette onde forværrede sig med pine og uroe, så han 
ingenstæder kunde være ret længe, og værst var det, når han låe ned

46. Sørren Steensens børn. 1. ægteskab; Jørgen, 17585; Sten, 1761, død som spæd; Sten, 
1763; Simon, 1766; Christen,1769, død 1 år gammel. 2. ægteskab: dødfødt, 1770; 
Eskel, 1771; Maren, 1774; Anne, 1778; Anne Marie, 1782; Jens Jørgen, 1784.
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som i en sæng, så han drsåasag meest sad oppe. Stundom når dst var 
smukt solskind, bares ham en puds ud i haven, som han nogle minut
ter kunde hvile sig på imod solen. Den 12. junj om eftermiddagen 
kunde vi ikke vel forstår, hvad han taleds til os, den 13. kunde vi sldt 
ikke foaståe ham. Een af disse dags var eee, at præsten Ha Bang i 
Balslev var oppe at tale msd ham og frembragte adskillige bibelsprog. 
Han lod som ville (han) svars derpå, men ingen kunde forståe ham. 
Den 14. på tn søndags morgen kl. 3 kom dsa ham sn stærk nysen på 3 
gange snart efter hverandre, og dermed var han døs.

Dødsfaldet skulde nu meldes til hereedsfogdea for at fåe attest til 
præsten, men først rådførte Jens Jørgen Søaarnstn, dsa skulde have 
gården, (sig) msd Ha birkedommeren (om), hvem han skulde foaevisr 
fklftebrevet foe. Svaret var, for forvalteren på Veddslsbseg. Her sP vi, 
at han skindbaalig vilde narre os. Han aeystr derimod til den rette 
skifte-forvalter nemlig herredsfogee Sommer i Middelaaåe. Da han så 
det, sagde han: »Det er got, men det er kun tn disposition«, så meget 
som en bestemmelse, men ingen (skifts ?), »og«, sagde han, »længere 
hend i sommer skal I fåe bud, når I skal ud til skifte.« Nu opdagede vi 
først, at Ha birkedommeeen på en lumsk måde havde ført os bag lyset, 
men således skiftede han for flere, vi var ikke ds sasfes.

Til begravelsen blev budet 26 gårde og møllrboeae, 7 huuse i Mose
gård, præsten, degnen, snekeren og smeden. Han blev begravet den 
19. junj 1812, men eateå omstændighedernes medfør, så blev kisten 
slået til førend giæsteanr kom. Degnen sang derpå en salme over liget. 
Derpå bares det ud i gården på ligbåaen, 4 af hans sønner bar ham ud 
af gården, så bar lauget, 20 vogne fulgte efter dst. Ved kirkeporten 
modtog atter hans 4 sønner ham og bar ham til graven. Efter jord
påkastelsen blev der paædiket over ham. Texten dertil var af Salemons 
Ordsprog 16. cap. 31. v/7

Foruden hvad dsa blev givet til fødning, blandt andet 15 griist, sP for 
at vist ds tiders priser og omkostningerne til begeavelset, så anføres 
alt til summraisk beregning:

2 tønder 6 skæpper rug a 50 egd. 
1 tønde bygg a 40 egd.
til geubbe - og sigte-penge 
drikke-penge

137 egd. 3 mark
40 -

2 - 3 -
3 -

47. Geå hår er tn dejlig kasar, når ds findes pP retfærdigheds vtj.
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Til de første dage kiøbt
1 pund kaffebønner 4 -
1 pund sukker 3 - 4 -
6 pund tobak 7 - 3 -
1 karduse cegorie 1-8 skilling
17 kander brændeviin a 16 1/2 mark 46 - 4 - 8 -
for adskillige specier købt
i Middelfart 60 - 1 -
3 lispund 9 pund kiød a 2 mark 19 -
2 tønder øll a kanden 24 skilling 32 -
1/2 fjerding smør 29 -
1 læs tørv 12 -
for ligkisten 40 -
til præsten for ligprædiken 20 -
til degnen 10 -
til kokke-konen 4 -

468 rgd 5 mark 0 skilling

Hvad Sørren Steensen ellers var andgående, da var han midelmådig af 
væxt, munter og redtalende, venskabelig mod og overbærende med 
tiennestefolkes forseelse, tilgav småe fornærmelser, især når fornær
meren vilde falde tilføye. Men havde han og mod og mandom nok til at 
forsvare sig og sin rettighed, når det kom derpå an. Han havde gode 
insigter i bonde-handtering og landvæsenet. For øvrigheds persohner 
bar han ærefrygt og var bange for at støde dem, »thi«, sagde han, 
»hvad de ikke selv kan giøre, det kan de fåe en anden til.« Han var 
desårsag agtet hos sin øvrighed. Når nogle kom feyl afsted, der gialt 
om æres fortabelse eller skam, sa sagde han: »Gud bevare vos og vore 
for verdens skam og for alting fra den evige skam«, og følte ingen 
glæde derover. • Han sagde og ofte: »Sige sæt og giøre ret, så kan vi 
snakke med«. Når han kom til brylupper på om-egnen, så var han 
meget agtet, og når det gik an på snak i selskaber, så formedelst hans 
frie og utvungne talemåde, og viste meget, så var han gierne omgiven 
mange, der hørte på ham. Af levemåde og klædedragt giorde han ikke 
fordring på store ting, men var fornøyet med tarvelig ting. Alt dette 
siges her til hans berømmelse, men lastes han for, at når hans børn i 
sidste (ægteskab) fik soet eller sygdom at drages (med), så lod han som 
det skulde komme sig af sig selv, i hvad onde de så leed (af). Ligeså 
brød han sig heller ikke om at fåe brød eller boepæl til dem. Han 
værgede snarer fra en styrkede til. 2 pligter, der er dog enhver fader så
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magtliggende, at have sunde og friske børn og få dem til brød og 
boepæl. Men at han således var, forstod ieg således, at han var bange 
for penge udgifter.

For resten var han en god fader.
Længere hend i sommeren kom der bud fra herreds contoiret i 

Middelfart, at vi skulde møde derude den 6. julj 1812 for at få skiftet. 
Præsten Hr Bang i Balslev var enkens laugværge, og den ælste broder 
Jørgen Sørrensen i C aslund var værge for Annemarie. Det første, han 
herredsfoget Sommer spurgte os til, var, om dispositionen var os alle 
bekiendt, hvortil vi svarede, »ia«, hvorefter skiftet blev stilet med 
nogle fåe punkter undtagen, såsom at der i dispositionen var ind
rykket, at sønnen Jens Jørgen Sørrensen efter faderens døe strax 
skulde tiltræde gården, noget der slet ikke var talt om. Men således er 
det, når man ikke giver agt på, hvad man læser. Nogle fåe ord kan 
binde og fordærve den beste contragt. Det blev således omgiort, at 
enken Anne Eskels Datter skulde råde for sin gård, sålænge hun 
lystede, at herredsfogden som overformynder for Annemarie tog går
den Gielbierg i 1. prioritet for hindes arv, og endelig, ieg som skulde 
have mit ophold i gården, skulde først have renter af min capital, når 
enken, min moder, afstod gården, og enda kun 2 procento. Dette var 
got, thi det var en førhend aftalt sag, men hvor blev ieg ikke forbavset, 
da ieg hørte, at herredsfogden tog gården Gielbierg i 1. prioritet for 
min sødsters Annemaries arv, en rettighed, der ene kunde have til
kommet mig som første broder, men det ieg nu først erindrede at 
havde glemt, men syntes nu forsildig at tale derom. Men at denne feyl 
mange gange i stille eensomhed volte mig ærgrelse og fortrydelse, det 
forståer sig selv. Thi deels kunde folk dømme om mig, at ieg måtte 
være et enfoldigt menniske, og deels kunde de omstændigheder ind
træffe, at den hele arv blev disputeret. Men (det) der var giort, var 
giort. Bag efter er for sildig.

Dispositionen havde den nytte, at skifte forvalteren hverken kunde 
registrere eller vurdere boen. Gården og boens masse blev under et 
vurdere af skifteforvalteren og Hr Bang for 14.900 rigsdaler dansk 
courant. Da skiftebrevet blev indløst så kostede det i alt 553 rigsdaler 
55 skilling, som blev afskreven på skiftebrevet og det stykviis til 
enhver deel. Videre for skiftebrevefs tinglæsning på Kierlingbierg blev 
betalt 15 rigsdaler 1 mark 8 skilling.

Da Jens Jørgen Sørrensen talte med Hr birkedommeren om skiftet, 
der måtte omgiøres, (og sagde, at man) ikke (kunde) ståe sig (ved) og 
betale så mange penge derfor, så svarede han: »Ja, der kommer så 
meget på, som man ikke veed af at sige«. En anden gang så ieg, han 
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Nogle dekorative bogstaver tegnet af Eskel Sørensen - dat. 1. maj 1805.

giorde en særegen mund og bandede, at herredsfogden ikke måtte tage 
så meget til skifte-penge, som om han vilde lede os på proces med 
herredsfogden. Da han en anden gang et steds pralede af, at alt hvad 
han havde giort, havde og stået sig, så svarede een af mine sødstre, 
som var nærværende: »Uden den gang han skiftede i Gielbierg.« »Ja, 
de kunne den onde pine mig have bleven fra herredsfogden med 
skiftebrevet«, svarede den falske mand. Hvem skulde vi andre vise det 
frem for, end for vor skifte-forvalter. Men nu ikke et ord meere om den 
sorte siel, Hr birkedommer Lauritzen.

Samme sommer havde vi ont ved her i gården at nåe vort arbeyde, 
formedelst vi ingen fremmede karle havde, thi de fleste karle, der var 
til noget, stod enten ved linietropperne eller landeværnet. Kun ved af 
og til med nogle huusmænd, gode venners hielp og et par jyder på en 
kort tid fra Stribs batteri var dem vi hialp os igiennem med den 
sommer.

Den 17. October samme år havde vor sødster Annemarie bryllup, der 
og bidrog meget til det besværlige at nåe arbeydet.48
48. Søsteren bliver gift med Jochum Anchersen i Balslev, se Fynske Årbøger 1972, s.41 

ff. om ham. Det var Anne Maries oldebarn, Peder Jørgen Pedersen, der er omtalt i 
indledningen, som udlånte dette manuskript til udgivelse.
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Ved november fik vi en karl og en huusmand til at tærske og nok en 
huusmand til at passe bedster. I december måned fik Jensjørgen 
Sørrensen ordre som enkes søn med flere (til at komme) ind at lære 
exercitzien i Odense og det i 4 uger. I den tid havde vi nogle småe 
ubehageligheder med ermelte huusmænd.

Året 1813 var især mærkværdig ved en forordning af 5. januarj om 
en forandring i penge-væsenet. Lydende på, at alle courant banco 
sedler skulde nedsættes til 1/6 således 1 rigsdaler kun 1 mark, 5 
rigsdaler 5 mark, 600 rigsdaler til 100 rigsdaler, som skulde tage sin 
begyndelse til februarj måned samme år.

Alle obligationer og contracter lydende på penge skulde omskrives 
til sølv værdie efter deres alder. Dertil var en tabelle, f.ex. 100 rigs
daler indsat på rente førend 11.september 1807, skulde omskrives til 
daler for daler. Det er 100 rigsdaler dansk courant, skulde omskrives 
til 100 rigsdaler sølv værdie. Men en obligation yngre end 11. septem
ber 1807, men ældre end 11. december 1807, hvert 100 rigsdaler til 95 
rigsdaler sølv værdie - o.s.v. Ved såsom en obligation yngre end 10. 
junj 1812, men ældre end 11. september 1812, hver 100 rigsdaler til 25 
rigsdaler sølv værdie. Nu er det førhend melt, at efter dispositionen af 
11. februarj 1812 og skiftet 6. julj samme år, at min sødster Annemarie 
blev tilskreven i arv 3000 rigsdaler dansk courant og ieg 2500 rigs
daler. Efter ermelte tabelle så kunde vi kun fåe 25 rigsdaler sølv 
værdie for hver 100 rigsdaler dansk courant. Det var altså for de 3000 
rigsdaler, 750 rigsdaler sølv værdie, og for de 2500 rigsdaler, 625 
rigsdaler sølv værdie. Men længere hend kom der en forordning, at en 
mands disposition eller testamente skulde ikke regnes efter hans døds
dag, men efter år og dato han udstædte det. Altså efter tabellen yngre 
end 10. december 1811, men ældre end 11. martz 1812, for hvert 100 
rigsdaler, 30 rigsdaler sølv værdie, som bliver for 3000 rigsdaler dansk 
courant, 900 rigsdaler sølv værdie, og for 2500 rigsdaler dansk cou
rant, 750 rigsdaler sølv værdie.

Ved ermelte omskrivninger tientes der mange penge på skifte con- 
toirene, thi da nogle af os var i Middelfart den 16. julj 1813 at fåe 
Annemaries penge omskreven, så betaltes derfor 32 rigsdaler dansk 
courant, men så ingen omskrivninger. De sagde, det er udslukt i 
protocollen.

På søndagen den 25. samme måned var de 5 sødskende her i gården 
for at modtage de penge, der var dem tilskreven efter dispositionen, 
nemlig hver 200 rigsdaler dansk courant. Samme morgen giorde vor 
broder Steen Sørrensen, ieg og Jensjørgen Sørrensen et udkast til
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afkald på et papiir. Dens indhold var, at de skulde have hver 200 
rigsdaler gammel dansk courant og dateret den 3. januaij 1813, som 
om pengene var dem udbetalt førend (de) kom. Præsten Hr Bang i 
Balslev, enkens laugværge, mødte da til samme tid som arvingerne. 
Han havde et udkast til et afkaldsbrev lydende på, at dem skulde 
udbetales 30 rigsdaler sølv værdie for hver 100 rigsdaler gammel 
dansk courant. Da Jensjørgen Sørrensen giorde indvendinger der
imod, så lagte præsten til grund, at pengene nu var så ringe, og at dem 
skulde gives noget til åboe.

Imidlertid kom der bud fra præstegården, at Hr Bang snarest mue- 
ligt skulde komme hiem. Han gåer. Nu fremkom Jens Jørgen Sørren
sen med det før omtalte udkast, til hver 200 rigsdaler gammel dansk 
courant. Det oplæstes og om de var fornøyet dermed, hvortil den 
ældste broder Jørgen Sørrensen i Caslund svarede, at for ham måtte 
det gierne, så gav og alle de andre efter. Snart blev et afkaldsbrev 
skreven, deres penge, hver 200 rigsdaler gammel dansk courant, dem 
udbetalt, og skrev de under på afkaldsbrevet, dateret den 3. januarj 
1813, skiøndt det var den 25. julj 1813. Anders Hansen i Nache, gift 
med Anne Sørens Datter, skrev sidst under, og vilde ingen penge have 
af bare fortrydelse over skiftet.

Omendskiønt ieg som skrev udkastet og afkaldsbrevet, hverken var 
ophav eller tilskynder af ermelte handel, men af svaghed og lige
gyldighed fulgte efter som vraget følger strømmen, så aldrig erindrer 
ieg ermelte handel, uden ieg angrer ubilligheden deri, at vi gik an på 
at afdrage vore kiære sødskende endeel af den arv, som vor afdøde 
fader og øvrighed havde tillagt dem. Thi i steden for de fik hver 200 
rigsdaler gammel dansk courant eller 33 rigsdaler 2 mark navne 
værdie, så kunde de hver have fået 60 rigsdaler sølv værdie. Sandt 
nok, de kunde have ladet være med at give efter, men for at undgåe 
uenighed, misforståelse og at komme her en anden gang, så gav de 
efter.

Den omtalte penge-forandring eller pengenes værdie nedsat til %, 
giorde, som man kan tænke, forundringer, desputer, stundom til 
stevnmål og forligelses commissioner imellem endeel af credi og debi
torerne, thi disse sidste fandt det urimeligt, at de skulde betale 600 
rigsdaler gammel dansk courant for 100 rigsdaler i såkalte gode 
penge, de havde lånt. Nogle af debitorerne var så snue at rende de 
skyldige summer sammen i hast og dermed betale en enfoldig creditor, 
så han kun fik 16 rigsdaler 4 mark for 100 rigsdaler. Stundom obliga
tionen så gammel, at den ved omskrivning kunde blive til daler for
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daler. Det var 100 rigsdaler dansk courant kunne blive til 100 rigs
daler sølv værdie. Deraf opkom stridigheder og had endog imellem 
familier og venner.

Pengenes nedsættelse, krigen i det nordlige Tyskland, troppemarser 
igiennem landet avlede den dyre tid. Især september måned priser 
1813, såsom: 7 til 8000 rigsdaler for et par smukke vognheste, 1000 
rigsdaler for en god koe, 3 til 400 rigsdaler for 1 ijerding smør i 
Middelfart, 120 rigsdaler for en skæppe salt, 30 rigsdaler for en almin
delig uldhat, 16 rigsdaler for en kande brændeviin, 16 rigsdaler for en 
karduse tobak, 10 rigsdaler for et par træsker, 10 rigsdaler for en 
vindues rude, hver rigsdaler 96 skilling ...49

49. Her slutter beretningen næsten midt i en sætning.
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Ordforklaringer

afbunden tvinde > garn der er pletfarvet ved at binde om partier af 
det.

aften varsel > tilsigelse senest aftenen før den dag hvervet skal ud
føres.

allarmstænger > stængerne til den optiske telegraf ? 
med alle > fuldstændigt, helt og holdent, 
anseeligste > største, stateligste.
apparte > aparte, særskilt,
arbeyds-røy > arbejdstøj, dvs. seletøj til heste, 
avle > abild, æbletræ.

bardyre-steene > borduresten, kantsten, 
beopagte > iagttage.
be(d)sterne > hestene.
bibro > det bræt på hvilken bikuben anbringes, bibord, 
bieder > bed, arbejdet mellem to hvil.
blanskiette > blanchet, stiver i korset.
bleg > det lærred der lå ude til blegning.
bokiet stof > buketstof, stof med indvævede buketter, 
bomolie > vegetabilsk olie.
brakkegård > ussel gård,
braske > falde i øjnene,
brocan > brokade bartian.
brülle > flyde (ud); overført betyd^]^]^|^:> tale hurtigt og utydeligt, 
brækkes (af brække) > pløje jord, der har hvilet i længere tid. 
bråd > brud, ager skifte.
bud > tyende, tjenestekarl eller — pige.
bud dage > hverdage, hvor bønderne var pligtige at sende 1 arbejder, 
bulke > balke, komme til at springe over en strimmel.
bunden > strikket.
byegang > det at gå i byen, gå ud, bytur,
byttet > delt i portioner.
bøger > behandler med hed lud af (bøge)aske og vand.
(rønker og) bønker > (rynker og) folder ?
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chalons > let blankt uldstof, opr. fra Chalon.
conchenille > Cochenille.
cormoisin rødt > karmoisinrødt.
coren > korden, linningen.

deputaterne > deputat, ydelse (især til embedsmænd) bestående af 
brændsel.

doceman > doucement, blidt.
Dragøerne > drejøerne, beboerne på Drejø?
dykke > dygge, vande.
dys regnskye > dystregn, støvregn, byge.
dåne > danne.

egler > igler.

fantenelle > fonteneile.
fetallie > fødevarer, især om sul.
flasket > tilsmudset.
fitte > gnier.
flankere > leve overdådigt, soide.
flid > flig.
flid til vævs > fly til vævs, levere til vævning.
flosset > forsynet med flos, uldgarnsløkker, på bagsiden, 
fodestykke > fodrem.
foermændene > vognmændene.
Fontenases pung > Fortunatus’ pung (som var uudtømmelig).
foret > foderet, halmen.
forlangen > anmodde.
forrenget > forrendt, ødelagt ved for stærkt eller langvarigt løb. 
forsoret ånd > som har brudt sin ed, ryggesløs.
frammers > fremmers, forstue.
fuldkommen > færdigudviklet, fuldvoksen, moden, 
fældning > fælgning, første pløjning af (grøn)jorden. 
fælle skåre > (egentlig) dømme skår.
fælledes, at fælge > pløje jorden, især grønjorden, første gang, 
færrets-vogn > færdesvogn, vogn til rejsebrug.
fødningen > førningen, de varer man leverede til et gilde.

galant > godt.
galerede > galrede, indhøstede humlens hanplanter (som blev tid

ligere moden end hunplanterne).
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gang dag > pligtarbejdsdag, der ydes uden hest og vogn, 
gevæhr > gevær, værge.
gjerdbro > gærdebro.
Gottesacker > Herrnhutternes betegnelse for kirkegården, 
graffenbrad > groffenbrad, oksekød.
granpærer > grankogler.
græse op > bringe det slåede græs op på højereliggende steder for at 

det kan tørres.
grån > gran, smule.
gulve > korngulve.
gårdsrummet > gårdspladsen.

halen > angelen på lebladet hvormed det fæstes til leskaftet.
halm > årsafgrøde.
haug vogne > havevogn, vogn med høsthaver.
hegle > behandling af hør til spindning.
på sin hegte (egt. hægt = arrest) > på det grundlag, i den hensigt, 
herberge > karlekammer.
himmelbygg > Himalayabyg, nøgen byg.
husgesinde > dem man bor sammen med. 
hverret > hvervet, vendt.
(godt) i hæv > i hævd, i (god) stand, (godt) passet.
(til søndags) hæv > til søndags brug.
høst hauger > lange åbne sidefjæle på vogn indrettet til hø - og 

kornkørsel.
håndvige > håndved, håndtag.
hårdgjører > hærder.

indkastet > indhegnet med grøfter.

ject > gigt.
jern > le, også om person som arbejder med le, høstkarl, 
jernstemp > jernstempel.

kabuuse jvf. s. 101.
kallamanch > kal(le)mank, blankt uldstof i satin eller damaskbinding, 
kapprønnike > (af chapron ) jvf. s. 102.
kartæsker > projektiler til svært skyts. (Pose med metalstumper), 
kaste sig > blive surt under gæringen.
kleberen > klæbberen, knebelen.
klepper > apparat til at klapre med ved klapjagt.
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klode > klodde, plage.
knappe > spare på. 
kløvtræ > en slags fork.
kollet op > rettede op med stivere.
kramlue > jvf. s. 101.
kringel > krængel, akavet, kejtet.
kringelblomster > krængelblomster, kranslilje.
krukherret > krukhærdet, duknakket.
kviehasen > med haserne vendt indad som en kvie, udtilbens. 
kysse papir > kysepapir, om solskærme.

legge kniv > læggekniv, foldekniv.
lettelig > sagte, stille.
leyste > lejested, gravsted.
liderlig > (i ældre fynsk ofte) drikfældig.
lier > bredder.
ligefrem > enkel, tarvelig.
linier > linninger.
liren drager > lirendrejer, lirekassemand.
luphandsker > bælgvanter.
lyd > ly, lunhed.
holde lyd > rituel fremsigen af fast indledning ved bymændenes for

samling.
lykke > løkke, indhegnet mark.
lynet > skin af lynild, det at lyn slår ned.
ligge i læg > henligge som grønjord, med græs.
et løjer > løjerne (vel gengivelse af jysk ’æ løjer’).
låden hue jvf. s. 101.
låremand > ?

made > eng.
mallem > marven.
manchester > bomuldstøj fabrikeret i Manchester.
manqveret > ?
(det var ikke den gamle mand) med > stemte ikke med hans ønsker, 

var ham imod.
menni > en ed.
merlinske kniplinger > Malines kniplinger.
messenskruen > messeskrudet.
mirer > sigtetavler, redskaber anv. v. nivelleringsarbejde.
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muldom > multum, let valket, opkradset uldstof; en slags flonel, 
møde af byen > genne væk.

navnlig > ved navn.
nemme > lærenemme.
nende > nænne, lyst, tilbøjelighed.

occulere > okulere, forædle et træ ved at indpode en enkelt knop, 
ommen jorden > ved jorden.
ophisse brødkurven > ophejse brødkurven, dvs. gøre det vanskeligere 

for folk at få føden.
oplåen > oplod jvf. s. 105.
opsnive > afkviste, hugge grenen af stammen.

partede > delte.
plommer > plummer, uklart, grumset vand.
plørris > pleuritis, brystbetændelse.
pocade > brokade.
polle, pollie > puld.
polmede > larmede meget med munden.
positur > påfaldende latterlig forfatning mht.
til klædedragt og udstyr.
postyr > stygt eller latterligt udseende, person, spektakel.
Povls dag > 25. januar.
provsti > landskabet Probstei i Holsten.
prås > tyndt lys (ved brugen anbragt som en spiral).
purrer > forkrøblede træer.
puudsen > pusen, møddingspølen.
paa qvansisvis > på skrømt.

rabat > afkortning, fradrag.
gjorde rede for > gjorde regnskabet op.
rendes > løbe om kap.
roser > om haveblomster i aim.
ruer > håndlinninger.
ruinertte > ødelagde.
rudaser > muffedisser.
rydne > rygne, lægge rygning på tag.
ryes > groft uldstof.
røde tørv > lette, mosede overfladetørv.
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salveter > servietter.
saxes farve > saksisk rød. 
seller, sæller > geseller, fyre. 
seve balsom > sæbebalsam. 
seveter > servietter.
sianke silke > changerende silke, 
skakke ned > skråne.
skalleballierne > skoldebalje, lille rund træbalje, fodertrug, 
skalu > jaloux, vred, gal.
skansere > changere.
skarnvrippen > skarnbassen.
skillig > skellig, gyldig.
skjægge > skæg; halmhat, der blev bundet uden om bikuben om 

vinteren.
skrønte > skrænte, glatte ?
skyrost > skørost (brugt om hvid strikket bomuldshue, jvf. skånsk 

syltmjølk om hue).
slyden > hø - eller kornstænget.
smide > smøre.
soesnidere > sosnittere, personer, der steriliserer sogrise, 
soles > svales, afkøles.
sort > såt (den del af et jagtområde som på en gang omspændes af 

jægere på den ene side og klappere på den anden).
spand dage > hovdage hvor bønderne skulle møde med et spand heste, 
splide > splitte, slids.
spragl > opsigtsvækkende snak.
språt > spiret ?
spøl > bærme, affald fra brændevinsbrænding.
stanggierder > stanggærder, raftehegn.
stavrer gierder > anbringer, nedbanker gærdestavrer, 
stile > aftalte.
stive > styne. 
stivtræer > træer til at styne. 
stof > etoffe.
stomp hoser > stunthoser, hoser uden fødder, 
strand > ?
stripper > stropper.
stritnavlen > stridnaglen, nagle der fastholder muldfjælen. 
stryge furren > vende furen så den ligger skråt.
strygegang > tiden mellem 2 strygninger af leen, 
stræbe > skynde sig.
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strøe bud > arbejder til at sprede hø. 
stumbre > stympere.
stænge rækker > stængeræk, raftehegn. 
stær > stargræs.
støv > (af stuve) falde, styrte ? 
suurfittighed > gnieragtighed. 
svannebay > let, blødt uldstof, 
svelte > sulte.
svikker > svikler, kileformet, mønstret stykke på strømper, 
svøbe læssene op > ombinde læssene flere gange med et langt reb. 
sæt > sandt.

tale til > kalde på.
tara > fradrag for vægten af indpakningen.
tilkiøre > udase, køre trætte.
traver > et vist antal neg (på Fyn normalt 40) 
triumphant > svært silkestof med vævet blomstermønster, 
trykklokke > underskørt med påtrykt mønster.
træsker > træsko. 
tvifærdig > tvemoden. 
tvinde > tvundet garn, strømpegarn. 
tyret > tøjret.
tærre > tærge, tirre, drille.
gå i tøj > gå i seletøj.
tåkket > tokket, tildelt efter skøn.

udbo > (modsat indbo) rørligt gods som er uden for huset. 
uderste > yderste.
udløse > udlæse, udvælge, sortere ?
underdan > undersåt. 
undersvend > andenkarl.

vallret > flammet, moirevævet. 
velgiørende > dygtig, fingernem.
Vildsmakkerne > (egt.) brugsheste som om efteråret blev slået løse og 

så om foråret indfangedes i halvvild tilstand.
villere > pænere.
villeste > dygtigste, også: pæneste.
vøgre > vidjer.
åboes (dreng) > åbod, tilgift, erstatning.
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Rasmus Madsen 165,245
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Rasmussen, Mads 165,174,267 
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Simon Sørensen 215,260,268 
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Sofie Nellemann 188 
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Steen Sørensen 257
Steen Sørensen 260,268,274 
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Sørensen, Eskel 268,274 f. 
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elmetræ 139 
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forvarsler 206 ff 
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gudsfrygt 58,67 
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