Årbog for Odense og Assens Amter 1916

Uddrag af V. P. Sei.delins Manu skript om Dreslette Sogn.
Ved John M. Møller.

I.

Landsarkivet i Odense findes nu et Manuskript (• Historisk
Topographie over Dreslette Sogn«), som tidligere gjerntes i
Dreslette Præstegaard, hvor det blev forfattet og i det væsentlige fuldendt i Aaret 1831 af daværende Sognepræst Seidelin.
Manuskriptet, som er i Folio, udgjør 372 Sider - adskillige
Sider ere dog blanke - og er forsynet med 3 af Forfatteren
med Vandfarve fremstillede Billeder, det ene af Haven ved Dreslette Præstegaard, de to andre af selve Præstegaarden, ligesom
der ogsaa til Manuskriptet hører et af ham (efter Opmaalingen
i Aarene 17R4 og -85 og Udskiftningen i Aaret 1789) tegnet
Kort over Dreslette Sogn.
Hr. Seidelin skriver, at han med den nøjagtigst mulige Flid
har samlet Stof til sit Skrift, dels ved 22 Aars Agtpaagivenhed
og Embedserfaring, dels ved Afbenyttelse af de i Skriftet citerede Kilder og meddelte Bilag, og han tilføjer : »Hverken Frederiksgave, Flenstofte eller Løgismose Herregaarde besidde et eneste Arkivstykke, der giver mindste Oplysning fra Fortiden, og
Adgang til de kjøbenhavnske Arkiver er endnu ikke bleven aabnet •. Nu er Stillingen, hvad dette sidste angaar, ganske anderledes; nu kunde der skaffes mange Tilføjelser til flere Afsnit åf
det, t;fter den Tids Forhold, fortrinlige Manuskript, saaledes
især til det om Flenstofte, Kirken og Præsterne meddelte, hvilket derfor ikke her medtages, da der i det væsentlige. kun skal
gives et Uddrag af selve Manuskriptet, idet - foruden adskillige spredte Bemærkninger nogle af de i kulturhistorisk
Henseende mest interessante Afsnit meddeles fuldstændigt.
Forfatteren, Valentin Peter Seidelin, fødtes 30/, 1781 i Kjøng
Præstegaard; hans Fader var Sognepræst I var Seidelin; hans
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Moder hed Anne Marie Falsen. Efter at have nydt privat Un dervisning i Hjemmet, tog han i Efteraaret 1797 Exam. art.
med Udmærkelse og det følgende Aar Philosophicum og Philologicum med samme Karakter. I Sommeren 1803 blev han
cand. theol., ligeledes med Udmærkelse, og fik det følgende Aar
Tilladelse til at modtage Præsteembede, uagtet han ikke havde
den befalede Alder; men han gjorde ikke Brug heraf, blev derimod i samme Efteraar
af Prins Christian Frederik sendt til Meklen borg-Schwerin for at
undervise hans daværende Forlovede, Storhertugens Datter, Prinsesse Charlotte Frederikke, i dansk Sprog,
Historie, Statistik etc.
Var der indtil Sommeren 1806. I det fø lgende
Aar blev han Bibliothekar hos Prins Christian
Frederik . 1809 kaldede
Agent Ryberg barn til
Sognepræst i Dreslette,
hvor han 26 /lo s. A. ægtede Margrethe Dorothea
,Jacobsen, Datter af hans
Formand, Provst Jacob
Valentin Peter Seidelin .
Jacobsen, og Anna Margrethe Erichsen. - Hr.
Seidelin, som 1829 udnævntes til Konsistorialraad, blev 28 /10
1836 R. af Dbg., 28 /5 1837 Provst for Baag og Vends Herreder,
2
28 /6 1845 Dbmd .
/6 1859 blev der tillagt ham Rang med Biskopper. Han blev entl. som Provst i Vends Herred 1 % 1861,
i Baag Herred 6/ n 1862, og døde 3/t 1863.
Ved hans Død hedder det: , Ligesom han i sin Embedsvirksomhed var en særdeles dygtig Mand, saaledes Yar han
en Mand med omfattende Kundskaber og levende Kunstsans.c 1 ).
1
)

Fyens Stiftstid . 1863, Nr. 4.
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Ved hans Begravelse (12 /1 i DresletteJ fremhævede to af Talerne, Biskop Engelstoft og Provst Bøgh, den afdødes utrættelige og velsignelsesrige Medvirken til, at der blev bygget Kirke 1 )
paa Baagø. - At han var en Mand med en levende historisk
Sans, derom vidner hans smukke Manuskript om Dreslette
Sogn; betegnende i saa Henseende er det da ogsaa, at det var
ham, som tog sig af Amtsbibliotheket og sørgede for, at dette
fik sit eget Hus i Assens (se Aarb. for 1914, .s. 109).

•

*

*

Dreslette Sogn har en ualmindelig yndig Beliggenhed imellem Skov og Strand, Kirker og Herregaarde, og dets for det
meste plane, veldyrkede, overalt med levende H egn indfattede
Marker, hvoriblandt grupperer sig enkelte smaa Skovpartier,
giver det fra et ophøjet Standpunkt et smilende Udseende af en
eneste stor, frugtbar, ved Hækker inddelt Have.
En langt større Udstrækning end den nærværende har Sognet havt i ældre Tider; thi førend Reformationen har hele Helnæs og Frederiksgave Koblemark ligget indenfor Sognets Grænser og været tiendepligtige til Præsten i Dreslette.
Jordbunden har, selv i ældre Tider, i Sammenligning med
Nabosognene, været .berømt for sin Godhed og Frugtbarhed,
hvorfor ogsaa den her 1688 indførte nye Matrikel paasatte Sognet, i Forhold til dets Areals Størrelse, et højere Hartkorn end
Nabosognene i Almindelighed.
Sognegrunden er og har stedse været, som ogsaa Sognets
. Navn antyder, for største Delen en Flade eller Slette. I Særdeleshed ere de 3 Byer Dreslette, Snave og Brydegaards Jorder
for det meste plane og jævne, naar undtages de for Brydegaard
sydlig mod Stranden beliggende Jorder, hvorpaa findes adskillige Høje, iblandt hvilke Fidbanken, der bestaar af gult, aldeles ufrugtbart Sand, og formedelst sin lange Udstrækning og
hvidgule Farve kan ses i en betydelig Frastand, er den mærkeligste.
Overfladens Skikkelse er i Løbet af de sidste to Aarhundre der undergaaet betydelige Forandringer, i Særdeleshed ved Sko1
)

Indviet 3/n 1861.
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ves Oprydning, Vands Afledning, Fællesskabets Ophævelse ved
Udskiftningen, Plantning overalt af levende Hegn, der her fortrin ligen lykkes, og overhovedet ved en omhyggeligere Agerdyrkning, der dog endnu paa de fleste Steder efterlader meget at
ønske. I de ældste bekjendte Tider har Skov, Moser og Enge
indtaget en saare betydelig Del 1 ) af Sognets Areal, og Pløjelandet forholdsvis kun været lidet, hvor ogsaa Græsgangene for de
æ ldre Beboere have upaatvivleligen været en rigere Nærings kilde end Agerdyrkningen. Man ser det ved at kaste et Blik
paa Opmaalingskortene fra 1784 og 85, da Agerdyrkningen dog
betydelig var tiltaget, hvor store Strækninger Skov- og Mosegrunden indbefattede, og gaar man endnu l a 200 Aar længer
tilbage, da vidne gamle Dokumenter og Sagn, at den hele sydlige og sydvestlige Del af Sognet for det meste har været overgroet med Skov, og at denne Grund aldeles ikke dyrkedes, men
brugtes alene til Svins Olden og Græsning.
En hel Bondegaard havde saaledes paa de Tider i Skoven
Græsningsret til 17 Høveder.
Nu for Tiden er af Sognets 4003 Tdr. Land ikkun lidet
over 200 Tdr. Land begroet med Skov, og deraf 2/s Under skov.
Voldbjerg Skov udenfor Brydegaard ved Brunshus fortjener
særskilt at næ'vnes for sin dejlige Beliggenhed og den skjønne
Udsigt, derfra haves over Stranden, Als, Helnæs . etc. De gamle
i Brydegaard fortælle, at der paa Banken ofte har væ1:et set
Lys brænde om Natten, og mene deri at have et Tegn paa, at
der i samme gjemmes en Skat.
Klimaet mærkes i Almindelighed at være blidere og behageligere end i de nærmest tilgrænsende, nordlige, højtliggende ~
bankerige Nabosogne Flemløse og Søby.
Sognets fordelagtige Beliggenhed, for det meste plant, med
en liden Skraaning mod Sønden, hvorved Jorderne ere udsatte
for den virksomste Solvarme; Læ for Vindene fra N orden og
Østen formedelst Bakker, og tildels fra Vesten formedelst Skov ;
Jordernes egen Modtagelighed, formedelst Jordbundens Beskaffenhed, for Regnen, hvorved de fugtige Dunster - der, naar de
1
)

De i Moserne hist og her fundne Træsorter er de almindelig bekjendte,
især Eg.
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blive staaende i Jordens Overflade, virke ufordelagtigt paa Klimaet- tabe sig; alt dette tilsammen medvirker sandsynlig til
det kjendelig mildere Klima· og Jordens større Frugtbarhed her
end i nogle af de tilgrænsede Sogne.

*

*

*

Hverken af Sten- eller Jordarter gives her nogen besynderlig,
vort Sogn fortrinsvis tilhørende. Sognegrunden er i det hele
taget fattig paa Sten, hvorfor ogsaa Stengjærder ere en Sjældenhed, og Jordgrøfter, beplantede med Hvidtorn, Hessel, Pil etc.,
de almindeligste Hegn.
Mergelen, denne Guldgrube for Landmanden, fortjener ikke
at regnes blandt de Sognet egne Jo.r darter, thi at den bruges
mindre i Nabosognene end her, dertil ligger for det meste Grunden i, at man der ej tilbørlig nok har søgt efter samme, skjønt
enkelte udensogns Beboere have dog forsikret mig, at de have
søgt forgjæves.
.
Af Træsorter er her ingen sjældne, Gran- og Lærketræer
undtagne; men desværre nærmer den engang saa udmærket
skjønne Granskov i Ungersbjerge sig sin visse Undergang i Møde,
og inden to Aars Forløb vil næppe være Spor tilbage af den paa
disse Egne Natursjældenhed.
·
Berberissen·, hvorover Landmanden vist ikke uden Grund
klager som en medvirkende Am·sag· til den fortærende Rust paa
Kornstraaet, især Rugen, har her ingensinde indsneget sig, og
Rusten paa Kornet hører her, Gud ske Lov! ogsaa til Sjældenhederne.
Urter. Af Ukrudtsurter bære de dyrkede Agre en Mængde
formedelst Mangel paa dyb Pløjning, Renbrak, Exstirpatorens
Brug etc. Af helbredende Urter voxe adskillige i Skov og Eng,
men hverken lade Apothekerne samle, heller ikke bliver noget
af Betydenhed samlet til Husbehov.
Insekter ere her de almindelige i Landet; de anrette sjælden
Skade, naar undtages Oldenborrer og Gaasebiller, der i enkelte
Aar holde slemt Hus med Frugttræerne, hvor disse staa langt
fra Skoven eller fra andre Træsorter, f. Ex. vilde Kastanietræer,
hvori hine Insekter hellere søge Næring.
Den lille · sorte Kornbille grasserede i en 10 a 12 Aar paa
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F lenstofte, i Særdeleshed paa Kornlofterne, hvor den udhulede
Kjærnen af mangen en Korndynge og lod de tomme Skaller
tilbage. Mangel paa Udluftning og Røren i Kornet om Som meren, saavelsom Heden under Tegltagene har nok fra Begyndelsen af foranlediget dette Onde, hvorimod man længe arbej·dede forgjæves. Paa det sid&te Par Aar er det dog lykkedes
ved omhyggelig Rensning og Anvendelse ~f Tjære, hvor det lod
-sig gjøre, at blive disse uvelkomne Gjæster kvit. Nu vil man
have fundet et meget sikkert og lidet .bekosteligt Raad imod
disse ødelæggende Smaadyr: at bestænke Korndyngerne med
nogle Draaber Annisolie og derefter kaste Kornet vel imellem
hinanden, hvorved den stærke Dunst gjennemtrænger hele Mas-sen. Kornet faar en behagelig Lugt, og Kornbillerne forgaa.
Bier have ikke fortrinsvis hjemme i Dreslette Sogn, eller
dyrkes med Iver, i Særdeleshed efter Angivelsen til Tiendes
Ydelse af samme; men denne er ogsaa højst u paalidelig. J eg
bar et eneste Aar ladet eftertælle, og det var et jævngodt Bi- ·
aar, og da befandtes her i Sognet at være avlet 148 Sværme.
De behandles aldeles paa gammeldags Maneer, dræbes om Efteraaret, hvad der ikke skalleve over, med Svovl; og Bier, Honning og Vox røres derpaa sammen og sælges kandevis til Mjødblænderne.
Fisk. Saltvandsfisk: Torsk, Flyndere, Aal, Rejer, ogsaa Aalekuer og Hornfisk giver Stranden i temmelig Mængde, og kunde
gi've mere, hvis Fiskeriet her blev drevet i det større, men
dette har, af Mangel paa Opmuntring, Forskud og Afsætning,
ogsaa formedelst Agerdyrkningens Fremgang, der har sat flere
Hænder i Arbejde, meget aftaget i Sammenligning med ældre
Tider. Nu er her i Sognet en 5 a 6 fattige Fiskere, der have
deres egne Baade, som, n a ar intet mere indbringende · er at fortjene, anvendes til Fiskeri. Om Efteraaret ligge her undertiden
ved Brunshus et Par Fiskekvaser, som afkjøbe Fiskerne deres
Fangst og føre den til Kjøbenhavn. Ogsaa fra Nabosognene
indfinde sig, hos disse, Fiskehandlere, som tage et saa stort Parti,
-som de paa en Stang kunne bære over Skuldrene.
løvrigt gaa Fiskernes egne Koner med Fiskekurven daglig
omkring i Sognet, og enten tilbytte sig hos Bønderne lidt Flæsk,
Brød, Æg, Lys og andre Livets Fornødenheder for deres Fisk,
eller ogsaa sælge den for rede Penge, et Knippe Torsk, :>: 3 a
. 31
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4 af Middelstørrelse for 3 a 4 Sk.; et Knippe Plyndre, 7 a 8, for
a 3 Sk. (de skjelne imellem Skrupper 'Og Plæder, de første ere
de billigste. Rødspætter gives her kun sjælden, de agtes lige
med store Plæder); et Knippe Aal, o: 2 Pd ,, 20 Sk. Aalekuer,
en meget tør Fisk, som Bonden bruger til Suppe, og Hornfisk
agtes ringe og betales ringe. Rejer have ingen fast Pris og
sælges lrell~r ikke efter bestemt Maal; et temmelig stort Fad
fuldt, naar Rejefangsten er kommen i Gang, kan haves for
4 a 6 Sk.
Ferskvandsfisk ere i Sarup Sø Suder, Gjeder, Brasen; i Fienstofte Sø Aborrer, Karusser og Suder; i Nørre-Sø Gjeder, Aborrer og Skaller. De tvende sidstnævnte Søer, hvis Fiskeri bruges af Etatsraad Ryberg paa Frederiksgave mod en aarlig Afgift i Penge til den kgl. Kasse, ere, skønt de afbenyttes meget
sparsomt, og aldeles intet sælges, ikke fiskerige. Sarup Sø,
hvori Fiskerettigheden tilhører de tilgrænsende Jorders Ejere i
Sarup og Strærup, giver et bedre Udbytte, som vedkommende,
der dog ikke gjøre sig nogen betydelig Fordel eller jævnlig Brug
af Søen, dels fortære selv, dels forvandle til Penge.
Fugle gives her ikkun de almindelige Arter. Af Trækfugle,
der kunne have nogen særdeles Interesse, bemærker jeg her
Valdsnepperne, som dog ikke komme i stor Mængde, og Storkene, der her, som overalt i Landet, leve i det fredeligste Samfund med Menneskene, og regelmæssigen hvert Anr vende tilbage til deres engang anlagte Reder, hvoraf her i Sognet dog
ikke gives mere end en 5 a 6 Stykker. En gammel Overtro
anser det for et Tegn paa Held og Lykke, naar Storken vil
bygge sin Rede paa en Mands Hus. Sandsynligen ligger her,
som for saa mangen overtroisk Sentens, noget godt til Grund, i
dette Tilfælde, at skaffe det godmodige, uskadelige Dyr et sikkert og roligt Opholdssted.
Vilde Dyr. Siden Udskiftningen og Løgismose Godses U dparcellering har Jagten her i Sognet tabt sig betydeligt, dels ved
de mange jagtberettigede smaa Selvejere, der betragte denne Sag
fra et ganske andet Synspunkt end Godsejeren, dels ved Kryb skytter, der nu bedre kunne dække sig end tilforn, og som gjøre
sig Pengefordele af deres ulovlige Haandværk.
Medens Etatsraad Ryberg ejede Frederiksgave og Flenstofte
Godser, hvorunder den største Del af Sognet henhører, efter2
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gaves en Del smaa Selvejere, der laa Jagten nærmest, deres
Korntiende for Jagtrettigheden, og Rentekammeret tilstaar endnu, for at frede om Jagten, samme Eftergivelse. Dog er hverken denne Opofrelse eller den økonomiske Brug, som Etatsraad
Ryberg, der har Jagten, ligesom Fiskeriet, i Forpagtning mod
en aarlig Pengeafgift, gjør af samme, i Stand til at afværge Vildtets Formindskelse. Nogle Raadyr gives der imidlertid omkring
Flenstofte, ogsaa Harer, saavel der som overalt i Smaaskovene,
men langtfra i Overflødighed . Grævlinger har ogsaa ' i den senere Tid vist sig i Ungersbjerge, og man haaber og ønsker, at
disse ville formere sig. Af Fuglevildt er Valdsnepper, Agerhøns
og Kramsfugle, de 2 sidste Slags især i temmelig Overflødighed.
Af skadelige vilde Dyr fortjener især at nævnes Maaren, og efter den Ræven. Maaren anretter her megen Ødelæggelse paa
Fjederkreaturet i Husene og Vildtet paa Marken, og ihvorvel
den forfølges paa alle Maader ved Gift og Skud, findes den
meget hyppig. Rævene have derimod i de senere Aar her aftaget, da der iblandt dem har været en smitsom Sygdom (et
Slags Skab), hvoraf mange ere døde. Ved Siden af den Skade,
Ræven gjør paa Gæs, Lam og desl., bør ikke overses den Nytte,
som den bringer Landmanden, idet dens Næring for en stor
Del bestaar af Mus og Muldvarpe. Af det mindre, men derfor
ikke mindre skadelige Husvildt nævner jeg endnu Rotter og
Mus, hvoraf de første i Laderne og paa Lofterne anrette uberegnelig Skade, og hverken Katte eller Rottekrudt ere mangesteds i Stand til at raade Bod paa dette Onde. Musene ere, i
Sammenligning med disse, beskedne Gjæster, og . holdes ogsaa i
streng Ave af Kattene.
Muldvarpen, om den ellers bør regnes iblandt de skadelige
Dyr, da den uden Tvivl fortærer mange Orme og andre Sæden
fordærvelige Smaadyr, viser sig her, som overalt i Fyen, i Særdeleshed i den velpløjede og omhyggelig behandlede Jord,
da den synes fortrinlig at ynde det Jordsmon, hvori den
lettest kan arbejde. Dens Skud jævnes af den flittige Landmand, dels med Skuffe, dels med den saakaldte Muldvarpeslæde.
Tamme Dyr. Af Heste og Køer ere her vel ingen udmærkede eller forædlede Racer. Hesten er den almindelige fyenske
31*
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Bondehest1), der plejes omhyggelig, fodres vel, og ingensinde overlæsses eller drives over Evne. Sjælden sælger en Bonde Havre,
men hvad han ikke yder i Tiende og Landgilde, saaer, forbruger til sine Gæs eller i sit Hus, det giver han sine Heste. Desuden hersker her den Skik, at hvad der under Tærskningen af
alle Slags Korn fejes oven af paa Logulvet (Overfejningen), det
kastes eller renses ikke videre, men opbevares, alle Slags imellem hinanden, for at bruges til Hestene om Foraaret i Pløjetiden, og det er ordentlig en Æressag for Bonden, at hans Heste
ikke se kantede eller magre ud. Fordelen er desuden her med i
Spillet, da Tillæget, der helst søges ved solide, stærkbyggede
Hingste i Nabolaget 2 ), giver ham mangt et Aar en smuk Indtægt. Man kan overhovedet regne, at Gaardmændene her hvert
andet Aar lægge et Føl til, da her aarligen avles henimod 30
Føl i Sognet. Køerne ere i Almindelighed jævngode Malkekøer,
men ikke af udmærket Anseelse, og der anvendes intet paa Racens Forædling.
Gaardmændene i Byerne vexle efter Omgang med at holde
Tyr, og det stedse ikkun af eget Tillæg. Alt i det 2det Aar tillader man ofte Kvierne at løbe for ret tidligen at have Fordel
af disse, hvorved de naturligvis standses i Væxten. Smørret er
for det meste slette Handelsvarer, betales derfor ogsaa kun maadeligt. Straa og Hø er Kvægets jævne Føde, dog gives dem dagligen om Vinteren, og saa længe de staa paa Stald, l Gang,
sjældent 2 Gange, Avner og Drav 3) sammenrørt med Vand, som
kaldes »Skaling«, men hverken Korn, Kartofler, Roer eller deslige ~nvender Bonden her til Kvægets Fodring. Forresten passes
og røgtes det vel, faar 8 a 10 Gifter daglig, og næsten hele Vinteren 2 Gange, kun i de allerkorteste Dage l Gang, Vand daglig. Til Sommerstaldfodring kjendes her intet iblandt Bønderne.
Malkekøerne holdes i Tøjr indtil Ævretstiden. Ungkvæget gaar,
saavidt muligt, løst paa Udlodderne. Den jævne Indtægt af
BondemeJerierne er l Fjerding Smør til Salg aarlig af hver Ko
1
) Dog ere Hestene her og i Flemløse Sogn tiljævns større og anseeligere end i
de andre Nabosogne. - 2) I Sognet holdes ingen Hingst, og de nærmeste stadselige Paradører Ilaa Frederiksgave og Skovgaarde, skjønt de saa godt som uden
Bekostning kunne benyttes for at forædle Hesteracen, søges mindre af Bonden,
end man skulde formode. ') Derved forsta~es det, som bliver tilbage af Maltet,
efter at Kraften er fravendt samme til Øllet.
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og hvert 2det A:u en l eller 2 Aars Kvie af Opdrætten ligeledes
til Salg. Overhovedet kan der omtrentlig beregnes for Gaardmændene l Ko paa hver Td. Hartk., for Husmændene-derimod
l Ko paa 3 a 4 Skpr. Hartkorn.
Faarene ere her, med Undtagelse af en spansk Faarehjord,
hvorom mere siden, af det sædvanlige Slags, som man træffer
overalt hos Landmanden i Fyen, og er her, ligsom andensteds,
det Husdyr, · der behandles med mindst Omhyggelighed; det maa
stedse nøjes med den ringeste Græsning om Sommeren og faar
hele Sommeren igjennem, selv om det er tøjret, ingensinde Vand .
Det græsser ude om Efteraaret indtil hen i Vinteren, saa længe
Jorden blot er bar, og kommer i det højeste ind i de allerkoldeste N~tter. I den strengeste Vinter, naar alt er bedækket
med Sne, fodres Faarene først paa Stalden, og maa her tage til
Takke med den simpleste Kost, ofte kun hvad d et andet Kvæg
01·ter 1), dog faa de nu l Gang om Dagen Vand.~ I Foraa·r et,
mod den Tid de læmme, behandles de bedst, gives Hø, ogsaa
undertiden en Smule Havre, men meget knap, og henvises atter,
naar Sneen er gaaet af Jorden, at søge deres Føde paa Marken
om Dagen. April er den sædvanlige Læmmingstid, og Tvillinger, selv Trillinger, ere ikke sjældne. Set. Hans Dag og Mikkelsdag er den almindelige Faareklipningstid . Ulden sælges ikke,
men forarbejdes til Husets Brug. Enkelte Lam sælges under tiden om Sommeren til Slagterne, men efter Reglen fortæres de
fleste i Husholdningen og udgjøre om Efteraaret en væsentlig
Del af Indslagtningen, der bestaar af Lam, Svin og Gæs. Sjælden slagter Bonden her en . Ko. Det almindelige Faarehold er
for en hel Gaard en 12 Moderfaar, for en halv 7 a 8, foruden
Øe, som holdes for Tjenestefolkene, thi det er almindelig Skik
her at føde et Faar med dets Afgrøde saavel for Tjenestekarle
som Piger.
End maa her nævnes med Udmærkelse det spanske Skæferi
paa A vernæs. Det blev nemlig i Forpagtnings- Konditionerne for
.6 Aar siden paalagt Forpagteren af Frederiksgave og Flenstofte
Hovedgaarde, Hildebrandt, at anskaffe et saadant paa Avernæs,
hvis Jorder dertil især ansaaes bekvemme. Dog lod det kgl.
Rentekammer sig bevæge til gratis at levere en Stamme af 125
1
) Et fyensk Udtryk, som betyder at vrage, lmste til Side i Baasen eller
Krybben .
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Moderfaar og 3 Bukke. Disse have nu formeret sig med Beder,
unge Faar og Lam til 600 Stykker og røgtes og plejes af en i
Meklenborg undervist Skæfer. Moderfaarene og Lammene nyde
en omhyggeligere Behandling end Faar i Almindelighed og faa
noget Korn, Kartofler og desl.; de øvrige om Vinteren ikkun
Straa og Hø. De klippes ikkun l Gang om Aaret, ved Set. Hans
Dags Tider, og Ulden giver nu aarlig et Udbytte af ca. 500 Specier. Pundet sælges til 18 Sk. kurant. Tvillinger ere sjældne.
I dette Foraar har Sygdom - sandsynligvis en Følge af den
foregaaende fugtige Sommer, maaske ogsaa af slet bjerget Foder
og Hø - bortreven henved 100 Stykker.
Af de øvrige tamme Husdyr komme her endnu kun i Betragtning Svin og Gæs, der i ingen Henseende udmærke sig fra
Landets almindelige. Begge holdes, med meget enkelte Undta gelser, alene til Husbehov. En 2 a 3 Svin opfødes og slagtes
aarlig i hver Gaard, og selv den jordløse Husmand feder sig en
Gris til samme Øjemed. Gæs tillægges i Almindelighed ikkun
af Gaardmændene, som ordentligvis hver have 2 overfødte og
en Gasse ; Afkommet forbruges i Husholdningen, sælges sjælden.

N a ar Sognet først er blevet bebygget, og Bebyggelsens Anledning, lader sig hverken af Dokumenter eller Sagn bestemt
angive. At Grunden har været beboet i de hedenske Tider, derom
vidne Tegnene til hedenske Begravelser, der endnu findes hist
og her paa Markerne, men mange af disse ere i det sidste halve
Aarhundrede dels udslettede, dels gjorte ukjendelige af den omhyggeiige Agerdyrkers Haand, og i Sammenligning med de mange
anseelige Kjæmpehøje, der ses paa de tilgrænsende Voldtofte
Marker, lover Sognegrunden her i denne Henseende kun et ringe
Udbytte. Den eneste mig her bekjendte hedenske Begravelse,
der endnu har sin Dæksten, ligger i Ungersbjerge i Hans Han ·
sen Bødkers Skovlod. Sagn eller overtroiske Fortællinger an gaaende disse Gravhøje herske nu for Tiden aldeles ikke iblandt.
den Dreslette Almue . At man imidlertid i ældre Tider har været opmærksom paa samme, ses af den befalede Præste-Indberetning 1755 om Sognets Mærkværdigheder, hvor det hedder
til Slutningen: » Paa Sognets Marker findes endelig mange hedenske Begravelser og Altere. ~ Nogle af disse ere ogsaa i Aaret
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1776 blevne aabnede og undersøgte; de findes beskrevne i Odense
Adr. Cont. Efterr. 1776, Nr. 11, men afgive ingen faste eller aldeles sikre Resultater i Henseende til Sognets Ælde. I Aaret
1821 er i Snave Dam eller Tørvemose tilfældigvis af Gmd. Lars
Hansen i Dreslette funden en Del sjældne Kobbervaaben og Pry·delser, der ogsaa tyde paa en meget høj Alder; de bleve indleverede til Museet for Oldsager og findes beskrevne i Antiqvar.
Annaler IV, 600 f.
En gammel Gradual af 1637, som opbevares i Dreslette Kirke*)
{kjøbt -til samme 1646, og 1779 af Konferensraad Ryberg, Kir•kens daværende Ejer, besørget ombunden) har nogle enkelte
·skriftlige Antegnelser hist og her, som berøre Sognets Skjæbne,
i Særdeleshed i Fædrelandets almindelige Trængselsaar 1658-60.
:Saaledes: »Anno 1658 den 30. Jannari kom Fjenderne her i
Landet.«
,Anno 1658 den 31. Januari, som var den 4de Søndag efter
Hellig tre Kongers Dag, da kom de Svenske Fjender herind i
Dreslette Kirke, og tvende Ryttere kom herind ridende og holdt
midt paa Kirkegu lvet, der Præsten var gangen paa Prædike·stolen, og Folket var faldet paa Knæ, og Prædiken skulde begyndes, og samme tvende fornævnte Ryttere vare uden Tvivl
Polakker. Deres Heste, som de sad paa, lode deres Urenlighed
paa Gulvet, og de begjærede, at Præsten skulde gaa ned af Prædikestolen, hvilket han ogsaa gjorde, og da fulgte hannem Rytterne til Alteret og begjærede Hundrede Rixdaler af hannem,
og saa plyndrede saa Folket ud altsammen. «
Besynderligt, at den daværende Præst, Hr. Jens Povelsen,
·som for samme Søndag i Ministerialbogen har indført tvende.
paa den Dag af ham begravede Lig, ikke melder et eneste Ord
·Om denne mærkelige Begivenhed I Overhovedet give Ministerialbøgerne, der ).laves her lige fra 1646, slet ingen historiske Notitser eller Oplysninger af denne Natur, men ho lde sig stedse
kun koldt og tørt til de kirkelige Forretninger. Af Sagn ere, nu
i 6te Generation, næsten ingen tilbage. Iblandt disse vidste jeg
ikkun et eneste, der sammenhængende har bevaret sig om de
Svenskes Modtagelse og Adfærd i Simmersholm. Der skal ved
-deres lndmarsch i Gaarden være mødt dem nogen Modstand,
·*) [Nu i Landsarie i Odense.]
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thi en havde her skjult sig i en Brændestabel, hvorfra han ned skjød flere Svenske. Da disse imidlertid fik Undsætning af deres Kammerater, maatte den dristige Skytte tilsidst bøde med>
Livet for sit uforfærdede Mod; thi da han sneg sig om paa et
aabent Sted for at tage Sigte paa en Officer, blev han greben
bagfra af de svenske Ryttere, Hænder og Fødder ham bundne,
og han selv med en Snor om Livet hisset op i Skorstenen, hvor·
de tændte Ild under ham i noget Foder, og han saaledes kvaltes i Røgen .
Gradualen melder iøvrigt angaaende Svenskekrigen ikkun
dette : »Anno 1660 den 20de Junius havde vi Freds Bededag
efter den store U roe, som her har været paa 3d ie Aar. «
Man ser ellers af Gradualen og Kirkebogen, at Krig, Dyrtid
og Pest næsten samtidig med hinanden har hjemsØgt Sognet..
Om Korn- og Foderpriserne har Gradualen følgende:
»Anno 1654 udi Sædetiden in April kunde man kjøbe en
Skjeppe Byg for 11 Sk. og ringere; en Skjeppe Rug for 9 a 10·
Sk.; en Skjeppe Havre for 4 a 5 Sk. Aarene tilforn, nemlig 53,
52 og 51, da kostede Skjeppen Rug over 3 Mk.; Skjeppe Byg
2 Mk. 4 Sk.; Skjeppe Havre l Mk. 2 Sk.«
,Anno 1655 da kostede en Skjeppe Rug 6 eller 7 eller 8 Sk. ;.
Byg 8 Sk. Skjeppen. «
»Anno 1662 den 21de April, da haver jeg hørt, at en Ungkarl ved Navn Rasmus Mads.e n, barnefød i Mosebo, haver solgt
Rug, Skjeppen en Rixdaler. Item Byg Skjeppen 5 Mk., hvilket
han haver kjøbt og hent i andre Lande. «
~Anno· 1668 var her en ganske dyr Tid paa Foder ; da kostede et Læs gammelt Foder 2 Slette Daler. Anno 1670 da er
her lige saa stor Nød for Foder. Anno 1690 var her ligesaa
stor Nød for Foder. «
At den smitsomme Sygdom, der, omtrent til samme Tid som
Svensken huserede i Fyen, rasede hist og her i Landet, ogsaa
her har bortrevet mange Mennesker, derom vidner Kirkebogen
fra hin Tid. Saaledes findes ved Optælling for Aaret fra lste
S. e. Trinit. 1659 til samme Søndag 1660, at de dødes Antal har
i dette Tidsløb været 91, da i de 5 paafølgende Aar, 1661-1665,
den aarlige Sum af de døde, efter et Middeltal, ikkun beløber
til 6.
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Saa langt Efterretningerne fra Fortiden gaa tilbage, melde
disse aldeles intet om Fribønder, men alle, baade Gaard- og
Husmænd, vare Fæstere. I Aaret 1664 vare Hagenskov og Løgismose Herskaber største Lodsejere i Sognet. Hagenskov havde
28 Gaarde og 3 smaa Steder, foruden Huse; Løgismose 16 G.
og 4 Smaasteder, foruden Huse. Desuden besad Ravnholt, Brahesborg, Søgaard og flere Strøgods i Sognet. I Aaret 1688 var
her ingen Forandring foregaaet, undtagen at Ravnbolt og Brahesborg Strøgods .for en Del var lagt under Skovgaarde. Søgaard
og de øvrige Smaaherskaber ·her i Sognet havde for det meste
afhændet deres enkelte Gaarde. Stensgaard derimod faaet 2de
i Skaarup; men endnu fandtes her iblandt Bønderne ikke en
eneste Selvejer. Dette blev først Tilfældet, da den Kapellanen')
i Assens pro officio tilhørende Gaard i Mullerød solgtes 1784,
og Grev Trampe til Løgismose i Aaret 1799 udparcellerede sit
Gods, hvorom en fuldstændig Annonce læses i Od. Adr. Cont.
Efterr. 1799, Nr. 105.
Udskiftning af Sognegrundens Jorder gik for sig Aar 1789
af Landinspektør Nyholm. Største Lodsejere i Sognet vare paa
den Tid Konferensraad Ryberg til Frederiksgave og Grev Trampe
til Løgismose. Vel kan Udskiftningen her i det hele taget ikke
tælles iblandt de mislykkede, men nyttigere kunde den have
været, hvis flere Gaarde vare blevue udflyttede. Ikkun 4 fra
Slrærup og l fra Brydegaard, alle paa Løgismose Gods, forandrede
ved denne Lejighed Plads. Paa Frederiksgave Gods bleve ingen
udflyttede, thi at de tvende Gaarde fra ·Brydegaard senere hen
i Aaret 1800 bleve flyttede til Enemærket, skete ikke i Favør
af Udskiftningen, men for at arrondere Hovedgaarden Flenstoftes Jorder. Imidlertid vandtes dog betydeligt for Jordens bekvemme Drift og Markfreden ved Udskiftningen . I Stedet for
at hver Lodsejer havde sine Jorder paa 20 til 30 Steder (Præstegaarden paa 29), fik de dem nu paa 4 til 5 Steder, og Agerbruget synes ogsaa i denne Periode ligesom at have faaet for højet Liv og Interesse for Bonden, . der i Særdeleshed snart lod
1
) Kapell anen i Assens har i ældre Tider været beneficeret med 2de store
Gaarde og et jordtilliggende Hus her i Sognet. Den ene, nu Hans Madsens i
Mullerød, blev 1640 af Kapellanen mageskiftet med nogle ved Assens liggende
Jorder til Jørgen Brahe til Hvedholm, den anden blev tilligemed Huset 1784
solgt ved Auktion (se Adr. Cont. Efterr. 1784, Nr. 31 og 44).
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sig tilsyne i de her, fremfor i de tilgrænsende Nabosogne, omhyggeligen plantede og siden særdeles vel lykkede levende Hegn,
Vandgrøfter etc.
Udparcellering af Bøndergods, hvor saadan sker paa taalelige Vilkaar og ej overdrives, bør uden Tvivl, især formedelst
den dermed følgende Befrielse fra Hovarbejde, anses som et
Middel til Agerdyrkningens Fremme og Bondestandens Opkomst.
Her er Udparcelleringen gaaet for sig under ovenanførte Betingelser. Begyndelsen skete med Salget af den Kapellanen i Assens beneficerede Gaard i Mullerød, men Parcellisternes Antal
tog her først ret til fra Aaret 1799, da Grev Trampe udstykkede
Løgismose Gods, der for en Del var beliggende her i Sognet,
omtr. til en 300 Rd . pr. Td. Htk. Strærup By kjØbte sig saaledes
selv, og da Kjøbesummen for det meste tillodes at blive staaende,
og Papirspengenes. Værd senere hen tabte sig, i samme Forhold som Naturalprodukterne steg, saa gjorde enkelte en meget
fordelagtig Handel. Man fortæller saaledes, at en af Kjøberne,
der havde ladet sin Gjæld henstaa til 1812 a 1813, betalte sin Gaard
med ca. 4 Fjerdinger Smør, thi - som bekjendt - gjaldt en Fjerding Smør paa de Tider en 300 Rd. i de da gjældende slette Penge.
Hoveribestemmelse, i Særdeleshed hvor den er bygget paa
liberale Grundsætninger, er unægtelig en af de retfærdigste og
hensigtsmæssigste Foranstaltninger i Mangel af det endnu bedre,
nemlig fuldkommen Hoverifrihed; thi saaledes som det var her
og overalt paa Godserne tilforn, at Jorddrotten kunde paalægge
sine Bønder uden Indskrænkning alt det Arbejde, han behagede,
da var imellem Bonde- og Trællestanden ikke grumme megen
Forskjel. Var Godsejeren enten en ond eller blot en meget entreprenant Mand, da gik det bestandig ud over Bonden. End vide
Selvejerne i Strærup at fortælle, som Reminiscenser fra deres
Barndom, hvor megen Strabads og Slid det kosted'e deres Fædre at iværksætte den virksomme Løgismose Godsejers Ideer,
nu med dobbelte Stengjærder omkring Hovedgaarden, nu med
alle Ladebygningernes Opførelse ved Flenstofte etc. etc. Her blev
raadet Bod paa tlette Uvæsen ved Hoveriforeningen mellem Grev
Trampe og hans Bønder af 15. Juli 1795, arngjort den 22. Apr.
1800, efter at Flenstofte Gods var bleven solgt til den forrige
Ejer Etatsraad Ryberg - ved Hoveriforeningerne imellem Etatsraad Ryberg og Frederiksgaves Godses Bønder af 14. Juni 1792
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-og 4. April 1798, der endnu staa ved Magt. Efter disse paaligger det en Frederiksgave-Gaard, der staar for 5 Tdr. Htk., at forrette a a r lig følgende Arbejde .. Summa: 9 Pløjedage, 36 1/24 Spænd-dage og 77 Gangdage. Hoveriforeningen af 22. April 1800 med
Fieostofte Godses Bønder, hvoraf nogle · give Penge i Stedet for
Hovningen, er gunstigere for Bonden. Hoveriet, som Skovgaarde
Godses Bønder have at forrette, er i Sammenligning hermed
meget ubetydeligt.
Indfæstningerne af Gaardene have her ingensinde' været opskruede, men, siden Frederiksgave og Fieostofte Godser tilhøre
den kgl. Kasse, endogsaa langt under, hvad Bonden kunde og
uvægerligen vilde give. Af en halv Gaard, der forhen gav en
500 Rbd. i Fæste, tages nu ikke engang 100 Rbd., saa at Bonden selv ofte forundrer sig over denne Godhed. Hensigten; den
nemlig, at den tiltrædende Fæster ikke skal savne en Forskudseller Driftskapital, opnaaes herved kun sjælden, thi den, af det
lette Fæste flydende, Fordel beregnes ved Skifte og Deling alle
Søskendene i Gaarden tilgode, saaledes at Nyfæsteren til disse
maa udrede en ·desto større Arvelod. Til hvor høj en Indfæstning (der naturligvis i Almindelighed ikke kunde eller burde
tages til Maalestok) Bønderne lade sig formaa, beviser følgende
Exempel: Gaarden i Snave, som Lars Hansen nu beboer, var
af den forrige Fæster Peder Larsen bleven saa ilde medhandlet,
at Rentekamret fandt sig foranlediget at sætte ham fra samme
og overlade den til daværende Forvalter, Kammerraad Bindesbøll, under den Betingelse, at han i Tilfælde af Forflyttelse
maatte søge Regres for de Bekostninger, han anvendte paa Gaardens Istandsættelse, hos en ny Fæster. Da Tilfældet virkelig
indtraf efter 1/2 Aars Forløb, overbød den ene Liebhaver den
anden i den Grad, at nærværende Fæster betalte ham 2700 Rbd.
for at tiltræde Gaarden, der nu var sat i Stand som en almindelig vel vedligeholdt Bondegaard med en god Kvægbesætning.
Paa Skovgaarde Gods tages jævne, taalelige lndfæstninger,
3 a 400 Rbd . af en Gaard paa 4 a 5 Tdr. Htk.
Tiendeforening fortjener her at nævnes som en, vel ikke for
Tiendetagerne, men for Tiendeyderne, især i Tidens Længde, saare
velgjørende Indretning, ikke alene paa Grund af den derved vundne
Frihed til i Høstens ofte vanskelige Tid at kunne hjemføre sit
Korn ,efter Lejlighed, uden, som i fordums Tid, at være tvunl
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gen til halve Dage at vente paa Tiendetagernes Tællere og derpaa gjøre lange Rejser til flere Sider med Tiendekjærvene, førend der turde skrides til lndkjørsel af Bondens eget Korn; men
tillige formedelst den herved givne Lejlighed til Gjødningens
Formerelse, da Bondens Jorder nu ikke mere, som tilforn, aarligen unddrages 1 /lo af det paa samme avled~ Straa. Paa Tiendetageenes Bedste er derimod ved disse, af Regjeringen fremmede,
fasteTiendeakkorder ikke taget Hensyn, thi naar Kornproduktionen
engang stiger over det dobbelte, og det vil den her, ved Hjælp
af Tiendeforeningen og et bedre Agerbrug, lettelig kunne, og
Kornpriserne da sandsynligvis synke i samme Forhold, som
' Produktionen formerer sig, da vil Tiendelagernes Indkomst,
som er fast og uforanderlig, komme til at staa i et skjærende
Misforhold tll deres oprindelige Rettighed at nyde den tiende
Del af Jordens Afgrøde.
Folkeløn er den Udgift, hvorom der, i Sammenligning med
Fortiden, almindeligt føres Klager, og virkelig ikke ugrundet,
da denne af Mangel paa arbejdende Hænder er i bestandig Stigen. Naar et Tjenestebud for en 40 til 50 Aar siden fik sin
Løn i rede Penge, _da beløb denne for en Karl sig til en 12 a
16 Rbd. aarlig, for en Pige til 7 a 8 Rbd.; nu er Karleløn i
rede Penge 40 a 50 Rbd.; Pigeløn 25 indtil 30 Rbd. aarlig. Bonden giver imidlertid for en stor Del Løn i Varer. Saaledes har
en tjenstdygtig Karl aarlig 20 til 25 Rbd. i Penge, 12 Alen hvidt
Vadmel, 6 Alen Hørlærred, 6 Alen Blaarlærred, Træsko 2 Par,
og undertiden et Faar født Vinter og Sommer med dets Afgrøde.
En konfirmeret Dreng 10 a 12 Rbd. aarlig i Penge, 10 Alen
Vadmel, 10 Alen Blaarlærred, Træsko. En Pige, der (efter Bondens Udtryk) tjener for fuld K'rind, har aarlig en 6 Rbd. i Penge,
7 a 8 Alen Hørlærred, 14 Alen Blaarlærred, 3 a 3 1/2 Al. uldent
eller linnet Tøj til et Forklæde, 2 Huer med Silkebaand, 5 Alen
Hvergarn, l a 2 Pd. Uld, 2 Par Træsko. Mindre følelig er
denne Lønningsmaade for Bonden, da alt Tøjet næsten forarbej des i Huset.
Af foranførte, der sammentaget noksom tilstrækkelig beviser,
at Bondens Stilling og Kaar i det hele nu ere langt bedre og
heldigere end forhen, maatte man med Grund vente i Løbet
af disse mange Aar betydelige Fremskridt til et rigtigere og hensigtsmæssigere Agerbrug. Det har imidlertid ikke yæret Til-

491Årbog for Odense og Assens Amter 1916

fældet. Vel har den Dreslette Bonde, saa langt man kan mindes
tilbage, stedse været vindskibelig og flittig, hvilket Vidnesbyrd
ogsaa gives ham i Pontoppidans Atlas VI, 656 f.; og i enkelte
Stykker kan det heller ikke nægtes, at han er gaaet frem med
Tiden. Kløveret er her kommet i Brug omtr .. for 60 Aar siden
efter min Formands Formand Hr. Myginds Tilskyndelse; Kartofler skal min Formand Provst Jacobsen for omtrent 50 Aar
siden have indført. Ved Vands Afledning, sure Jorders Opdyrkning, Skovrydning, Mosefylding, , mangfoldige levende Gjærders
Plantning o. des!. er ogsaa en Del udrettet, der med rette kan
anses som Forarbejde til et bedre Agerbrug; men meget, saare
meget staar endnu tilbage, især formedelst den faste Vedhængen
ved gammel Skik og Brug. Saaledes er Driftsmaaden og Sædfølgen, i denne lange Rad af Aar, i Almindelighed bleven uforandret, som den var for flere Aarhundreder siden.
Ogsaa i J ordens Behandling eller Pløjning, Harvning etc. er
i Almindelighed ingen Forandringer foregaaet til det bedre. Plov og Harve ere, med meget enkelte Undtagelser, de sa·mme,
som her have været brugte fra Arilds Tid, og virkelig gaar
ogsaa den fyenske Hjulplov meget godt, og kan pløje dybt;
ikkun til Tværpløjning har Svingploven umiskjendelig Fortrinnet.
Sædarterne have her i Almindelighed ligesaa lidet forandret sig som alt det øvrige. End ikke Hvede, der paa disse
Jorder saa vel kunde dyrkes, udgjør nogen staaende Sædart.
Den er for en 30 Aar siden begyndt at dyrkes af min Formand;
men Bonden saaer sjælden mere end et Par Skjæpper aarlig til
Husbehov, da han mener, at Hveden matter Jorden, og han
ingen Kredit har for H vedefoderet.
Smørproduktionen synes endnu at give Gaardmanden og
forholdsvis ogsaa Husmanden sin jævneste og sikreste Indtægt,
-endskjønt begge nu besaaer et langt større Areal end i gamle
Dage; men Smør ydes nu heller ikke mere i Landgilde, som
forhen; det eneste, der afgaar Smørproduktionen, er de mange
Maal Morgenmælk, som han i Ævredstiden afgiver til Præst,
Degn, Møller, Smed, Væver og flere, der, som Præst og Degn,
enten ha ve lovligt Krav paa denne Ydels e eller modtage den
som en Gav.e; og ligeledes den daglig bortgivende Mælk til jordløse Husmænd og lnderster, thi ingen sælger her Mælk for Penge.
Da SQiørret, med enkelte Undtagelser, kun er maadelig Han-
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delsvare, saa er og Betalingen derefter. Af ovenanførte er det
klart, at Landvæsenet i det hele her ikke er skredet frem ti1
den Fuldkommenhed, som det kunde og burde, og at store Forandringer til det bedre maa gaa for sig, førend Lokalitet og
Omstændigheder kunne siges at være rigtig benyttede. Men tiJ:
at fremlede og fremskynde hine ere ogsaa store Vanskelighederat overvinde, og deriblandt vel den største: Bondens egensindige,
paastaaende Vedhængen ved det gamle, saa længe han ikke af
sine Jævnliges Exempel opmuntres til at vælge det bedre. Ofte,
naar jeg - der nu i 11 Aar har fulgt den nyere og langt mere
indbringende Driftsmaade - forestillede vedkommende de be-tydelige Fordele, som Helbrak, Mergling, en bedre Sædfølge,
Raps- og Hvededyrkning, en forsigtig indrettet Staldfodring etc.,_
føre med sig, fik jeg ikke sjælden det Svar: ,Ja, Fa'er 1)! det
kari altsammen være godt nok; men vi har, som vore Forfædre,.
fundet vort gode Udkomme ved den gammeldags Maneer. Hovningen gi'er os desuden saa nok at bestille.« Noget synderligt
lader sig heller ikke modsætte denne Indvending, især af Præsten, hvad det første Led af Svaret angaar; thi hans Sag er det
jo ikke at lægge sin Menighed Erhvervet af den timelige Rigdom ret nær om Hjertet, og hvad det sidste angaar, da er det
kun altfor sandt, at Hoveriet, endog i sin nærværende Form,
lægger Bonden følelige Hindringer i Vejen for at kunne anvende
den fornødne Tid og Kraft paa sin egen Jord, og at denne Anstødssten for et bedre og fordelagtigere Agerbrug burde, om
muligt, ryddes af Vejen. Naar man betænker, at en Helgaardom Aaret maa forrette 18 Pløjedage, 72 a 73 Arbejdsdage med
Heste og Vogn, 154 Arbejdsdage med Hænderne; at den største·
Del af alle disse kræves i den travle Tid, hvor hans Virksomhed hjemme er dobbelt fornøden, at han i Høst og Slet ofte
maa gjøre mange forgjæves Rejser, naar Regn indfalder, efter·
at han er mødt paa Hovedgaarden for at ind kj øre deres Av l;.
at det i de senere Aar overordentlig tiltagne Vellevnet imellem
Hovfolkene, baade med Brændevinsdrik og bedre Føde, end,
1
) Denne trohjertige Tiltale: • Fa'er<, som enhver Præst maatte gjøre sig enÆre af at fortjene, er i den sidste halve Snes Aar meget gaaet af Brug, og_
ombyttet med •Præsten< eller et stadseligt • Herr.<, ligesom ogsaa· det gammel-dags >Han<, hvormed Bonden for en Snes Aar siden tiltalte enhver Hæders·
mand, · har maattet vige for >De< .•
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Bonden selv nyder hjemme, medfører betydelige Udgifter, saa
kan man visselig ikke andet end ønske, at alt dette besværlige
Pligtarbejde maatte afskaffes og ombyttes med en aarlig Afgift
i Korn eller Penge.
I Forbindelse med foranførte Middelmaadighed i Agerbruget
nævner jeg her med Tilfredshed de enkelte Afvigelser fra
den gamle Dont og Fremskridt til det bedre, der ere skete i
Særdeleshed i de sidste 5 a 6 Aar.
Mergling, denne Guldmine for Landmanden, dermed gjorde
jeg det første Forsøg for 16 Aar siden, men skjønt Virkningen
snart viste sig, fulgte, især i Begyndelsen, ikkun faa efter. I de
sidste 6 Aar er derimod denne Jordforbedring blev~n almindeligere.
Helbra k, et bedre Sædskifte, Raps og Hvededyrkning i regelmæssig Drift, i Forbindelse med Mergling, have endnu ikkun
3 Gaarde i Sognet indført, nemlig: Niels Jensen i Mullerød for
sin Fæstegaard, Hans Madsen, sst. (eller rettere Sønnen, Mads
Hansen, der dog endnu ikke har fæstet) for sin Fæstegaardt
Hans H anse n i Brydegaard for sin Fæstegaard; de tvende sidste især ved Opmuntrin·g af Forpagter Hildebrandt paa Frederiksgave, som understøttedes af de i de sidste Aar stedfundne
høje Raps- og Hvedepriser, og hos disse, som unge Mænd, ikke
heller fandt den sædvanlige Hindring i de ældres Stivsind. Af
den øjensynlige, meget omtalte Fordel, som nævnte 3 Mænd i
de 5 Aar, de have dyrket Raps og Hvede i hele Skifter, have
høstet ved denne nye Dyrkningsmaade - hver aarligen i rede
Penge fra 8 til 1200 Rdl., tør man sikk~rt love sig en almindeligere Udbredelse af dette bedre Agerbrug. Hvor meget Exemplet har virket, og Fordelen lokket i denne Henseende, ses deraf, at i afvigte Sommer 1830 er her i Sognet bleven besaaet
med Raps i Mergel og Brak 95 Tdr. 6 Skpr. Sædeland af Bondejord. Alt dette bebuder Fremskridt til det bedre i Agerdyrk ningen. Kun staar aldeles tilbage Forædlingen af Smørret, som
Bonden unægtelig var i Stand til at levere bedre. Vel har Forpagter Hildebrandt paa Frederiksgave ogsaa heri tilhuden vedkommende Anvisning, men saa længe Bøndersmørret er i Miskredit, og det bedre behandlede kun bliver betalt som almindeligt, naar det leveres af Bonden, saa vil denne stedse mere se
paa Kvantiteten end paa Kvaliteten af denne Produktion .
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Havedyrkningen drives her kun til nødtørftigste Husbehov.
I mange og vel de fleste Haver fiudes gode Frugttræer, nogle
endog af de ædlere Sorter, og i de udgaaendes (Sted) plantes
nye. Humle avles det fornødne til eget Brug For Resten er
Kartofler, Kaal, nogle faa Madurter, et Bed med Blomster, som
Bonden kalder med et Navn »Roser «, det, hvad man i Almin delighed finder i Bønderhaverne, og Smag eller Sans for Havevæsenet søger man her forgjæves.

I Aaret 1854 blev Frederiksgave og Flenstofte· Bøndergods
solgt til Beboerne, efter Foran.s taltning af Domænedirektoratet,
for omtrent 1/s af dets virkelige Værdi.

Beboerne ere i Almindelighed af en sund og kraftfuld Legemsbeskaffenhed, og nogen, Egnen særegen Sygdom hersker
her ikke. Folkeformereisen er derfor i bestandig Tiltagen. De
fødtes Antal har, efter et Middeltal, i de sidste 10 Aar været
dobbelt imod de dødes. Mange bringe det ogsaa her til en høj
Levealder, og af de i sidste Decennium 148 døde vare 41 halvfjerds Aar og derover. Af de nulevende 939 ere ligeledes 41
halvfjerds Aar og ·derover. Den ældste er Degneenken Mad.
Lunde*) i Snave, 99 Aar gl. En Mærkelighed er det, at her i
Sognet i mange Aar har været flere, i større eller mindre Grad,
afsindige, hvoraf nogle endog holdes indesluttede. For Tiden
er de vanvittiges Antal 7. Skylden ligger imidlertid hverken
i' Lokaliteten eller i Galenskabens almindeligste Anledninger :
Sværmeri, Stolthed eller ulykkelig Kærlighed. Afsindigheden
synes her at være arvelig, da den i Særdeleshed ytrer sig hos
een Familie. Man paastaar, at dette Onde for en Del hidrører
fra en i sin Tid meget agtværdig Bondemand . . . , der omtrent
for et halvt Aarhundrede siden i sin bedste Manddomsalder
ulykkeligvis blev smittet i den Grad af venerisk Syge ved nogle
Omrejsende, som han gav Nattekvarter, at endogsaa Næsebenet
faldt, og at de - efter denne Periode - i hans Ægteskab avlede Børn iblandt flere Onder ogsaa have lidt af Forstandssvæk*)

[t
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kelse. Vist er det, at 2 ·af disse Børn og l af hans Børnebørn
have været eller ere endnu svagsindede. ·
I Sygdomstilfælde kaldes kun sjælden (dog i den senere Tid
oftere, da Almuen har faaet mere Tillid end sædvanlig til den
unge praktiserende Læge Hempel i Assens) en videnskabelig
Læge. For udvortes Skader søge B.ønderne helst deres Jævnlige, hvoraf der findes adskillige i N ellemose, Falsled, Rolshusene etc., som give sig af med Benbrud, Lemmeforvridninger,
Kontusioner, Kræft og desl., og nogle af disse gjøre virkelig undertiden deres · Sager meget fortræffelig. I Tilfælde af indvortes
Sygdomme venter man gjerne paa, at Naturen skal hjælpe sig
selv, som vist ogsaa mangen Gang belønner sig tned et bedre
Udfald, end strax at probere alskens Medicin. Varer Sygdommen imid lertid Patienten for længe, da bruges almindeligst Husraad, hvoriblandt nogle ere ret brave, andre igjen voldsomme
og uforsigtige. Blandt de første regner jeg Svedekurene med
gammelt Øl og Hyldesirup eller varm Mjød; blandt de sidste :
de ofte meget utidige Aare ladninger, der anvendes for hyppig
og ej sj ælden uhensigtsmæssig; nogle af Feberkurene med en del
Peber og dansk Brændevin.

Det er noksom bekj endt, at den fyenske Bonde i Almindelighed fører en overflødigere og bedre Levemaade i Mad og Drikke end den øvrige danske Landalmue, men især i dette og
nogle tilgrænsende Sogne ere dette Slags Nydelser i de sidste
3 a 4 Decennier tiltagne baade i Kvantitet og Kvalitet i samme
Gr~d, som Rondens Kaar have forbedret sig.
Kunstige og m~
get krydrede Retter kjeuder Bonden her vel endnu ikke til. Vin
er en stor Sjældenhed i hans Hus og nydes kun ved meget
enkelte Lejligheder: de rigeres Bryllupsfester, Sygdomstilfælde
o. desl. Kaffe drikkes hyppigere. dog hører den ikke til den
ordentlige, sparsommelige Bondes Nødtørft, men bruges af ham
kun ved højtidelige An ledninger, hvor den efter Skik og Brug
ikke tør savnes, selv blandt de fattigere.. Daglig Kaffedrikken
anses endnu her som et Bevis paa slet Husholdning, og i de
Huse, hvor denne er indført, bruges den ligesom kun i Smug
og gives ingensinde til den egentlig arbej dende Klasse. The er
32

496Årbog for Odense og Assens Amter 1916
meget ualmindelig og ligner - formedelst sin Tyndhed og Sim pelhed - ej den Drik, som de mere kultiverede Stænder nyde
under samme Navn . Hverken i Kaffe eller The gives Sukker,
men der tages blot et Stykke i Munden, medens hin nydes.
Men renoncerer Bonden end for en stor Del paa disse finere
Livsnydelser, desto al vorligere tager han til sig af sin solide,
stærke, veltillavede Mad . · Grød, isrer Boghvedegrød, Suppe paa
nedsaltet Kjød, Ærter, Kaal, Vælling, Kartofler 1 ) , Flæsk, Æg,
Smørrebrød, er hans almindeligste daglige Kost, men dog t.ræffer man ogsaa hyppigen fersk Oxekjødsuppe; Oxekjød med
Peberrod, Fisk, især Strandfisk, Ande-, Hønse-, Lamme-, Kalve og Grisesteg paa hans Bord, og især i Høstens Tid og i Julen
fremsættes i overflødig Maade det bedste, enhver . er i Stand til
at bringe tilveje.
Bondens Sommerdiæt her er 5 a 6 daglige Maaltider, nem lig: 3 varme, 2 a 3 kolde ; det l s te hedder Frokost og bestaar
af Smørrebrød med Ost og Kjød og Brændevin, som nydes Kl.
5· om Morgenen. Det 2det Davre, nemlig: Øllebrød og Mælkegrød, derefter Flæsk eller Smørrebrød; nydes Kl. 7. Det 3d ie
Mellemmad eller Formiddagsmad, atter Smørrebrød med Ost og
Kjød, Kl. 10.
Det 4de One, ~ : Middagsmad, nemlig: 2 Retter
varm Mad Kl. 12. Det 5te Midaftensrnad (ligesom Formiddagsmaden) imellem Kl. 4 og 5 Eftermiddag.
Det 6te Nader eller
Aftensmad, nemlig: Grød med sur Mælk eller Øl og Smørrebrød, imellem 8 . og 9 Aften. N ogen Forskjellighed finder heri
Sted efter Aars tiden, Arbejdet, der skal foretages, og H u senes.
Skik og Husbondens Kaar, saa at for Ex. Davren gives tidligere,
og Frokosten derved falder bort, men i Slæt, Rapstærskning og
Høst tør intet af disse Maaltider savnes, og især i de 2 sidste
·Tilfælde lux u rieres ret med Mad og Drikke. I . Stedet for at,
den øvrige Sommer, Smørrebrødet skjæres af Madmoderen, og
hver Arbejder gives l a 2 Gange om Dagen sin Snaps, saa frem sættes nu Viktualierne og Brændevinsflasken, saa enhver kan
tage efter Behag haade Morgen, Formiddag og Eftermiddag, ved
hvilke Lejligheder der da ogsaa beværtes med fint Brød (Sigtebrød af sigtet Rugmel) og hje'mmebagt Hvedebrød ; om Eftermiddagen Pandekager o. desl. Til Aftensmad gives paa disse
1
)

Næsten den eneste Gemyse, Almuen her l{jender til.
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Dage Oxekjød- eller Lammekjødsuppe, og - som Bonden kal det - Sød- ::>: Boghvedegrød med Smør i. Den hele Dag igjennem drikkes stærkt gammelt Øl, d. e. fedt, humlet Øl, som er
brygget i Marts Maaned og lagt hen til Brug om Sommeren,
thi i Løbet af samme skjænkes meget hyppig med dette. Øl,
der er Bondens Livdrik, og hver Husmoder brygger derfor ogsaa en 4 a 5 Tdr. af samme om Foraaret. - Hin rundeligere
Beværtning af Mad og Drikke ved de angivne Lejligheder er
imidlertid ikke Husbonden til nogen følelig Byrde, thi den indskrænker sig kun til visse Dage, men langt mere trykkende for
ham er det, hvorover man ogsaa hører jævnlige Klager, at
samme Liberalitet i Mad og Drikke - efter en i de senere
Aar indrykket Uskik, den, vedkommende undse sig ved at bryde
- finder Sted Sommeren igjennem i den Madkurv, der medgives den hoverigjørende Bondes Tyende, der sendes til Hoveriarbejde. Det er virkelig en tærende Orm i Bondens Økonomi,
som man maatte ønske at kunne befri ham for, men som vanskelig vil ske uden ved · Hoveriets Ophævelse.
Tarveligere i Sammenligning med foranførte er Bondens
Vinterdiæt. Han staar nu sildigere op,_sjælden før Dagbrækningen imellem Kl. 7 og 8, og enten Frokosten i eller Formiddagsmaden gaar desaarsag af; de øvrige Maaltider ere de
samme; N ad ve ren nydes Kl. 7. BrændeYin er nu ikke mere
en staaende Artikel, og den daglige Drikke er tyndt Øl iblandt
Husfolket. Husbonden, der i Almindelighed tager sig det ret
mageligt om Vinteren, gjør sig dog ogsaa mangesteds tilgode
med en Taar og en Kop Kaffe, som ogsaa her og der falder i
Husmoderens og Bønrenes Lod. Viktualierne (den egentlig saakaldte Sul) ere ligeledes ved denne Aarstid sparsommere, og alt
reducerer sig især til at indskrænke Forbrugen af Smørret og
Flæsket saavelsom Ost og ryget Kj ød, for at der ·af den første
Artikel kan sælges desto mere, og de sidste ej skulle savnes til
Forbrug om Sommeren. Fedt og Grever (d . e. J3undfaldet af
det afkogte Fedt med iblandede Æbler) smøres derfor paa Brødet i Stedet for Smør. Til Morgensul gives ofte Finker (d. e.
smaahakket Kjød af Affaldet fra Slagtningen). Flæsket, stegt i
Panden, Bondens Livret (naar det anvendes paa denne, Tid)
gives, hvor Lejligheden tillader det, Drøje ved at komme Æbler (Æbleflæsk) og andet deslige derpaa. Kartofler nydes ogsaa
32*
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hyppig som Eftermad, alene uden Kjødspise til samme etc. etc.
Ikkun i Juletiden, og denne varer regelmæssig fra Aftenen før
Juledag til Kyndelmisse, altsaa over 5 Uger, hersker en større
Luxus i Almuens Levemaade. Der gives i denne Tid 3 saakaldte Højtidsaftener, Juleaften, Nytaarsaften og Helligtrekongers Aften, paa hvilke Bordet dækkes overflødigere for alt Husfolket end sædvanlig. Af disse er Juleaften den fornemste . Da
modtager ethvert Tyende og Barn i Huset førend Aftensmaaltidet et stort Sigtebrød, en Prossekage (d. e. en Kage, der er
sammenrørt af Havregryn, Mælk, Æg, Sirup og Krydderi, og
som bages i et Kar (Skalgryde) i Ovnen tilligemed Brødene, og
siden skjæres i Skiver og steges i en Pande i Fedt) og et Stykke
Flæskesteg; paa enkelte Steder desuden et halvt hjemmebagt
Hvedebrød, Æbler og Pebernødder. Al denne Proviant gjemme
vedkommende i deres Kister og nyde efter Behag i Julen. Aftensmaaltidet paa denne og de to andre Højtidsaftener bestaar
af Suppe - i Almindelighed paa saltet, udblødt Kjød med Hvidkaal paa - og Grød eller Steg, Brændevin, godt Øl, som brygges i denne Anledning, og, hvor dim haves, Æblemost. Efter
Maaltidet spilles i Almindelighed Kort indtil Kl. 11. Desforuden beværte ogsaa Familierne, Naboer, Slægt og Venner, hin anden i Løbet af disse 5 a 6 Uger med Suppe, Steg, Prossekage,
Kaffe etc. etc. i overflødig Maade, og ikke at ville nyde noget,
i hvilket Hus man paa denne Tid kommer, det var at tortere
Værten, og det hedder »at bære hans Jul ud. c Ogsaa de unge
samles i Julen til Dansegilder, naar de her og der kunne faa
en Stue til Laans, tillangt ud paa Natten, og Præstens pligtmæssige I vren herimod er ikke tilstrækkelig til aldeles at hæve
denne Uskik.
·
·
Af ovenanførte sammentaget ses, at Almuens Levemaade i
Mad og Drikke, relativ til andre Egne, er i det hele meget god
og grænser, i det mindste paa visse Tider, med Hensyn til de
hyppige og overflødige Maaltider, næsten til Vellevnet, og baade
for Tiden, som disse mange Maaltider medtage, og Indflydelsen,
som den hyppige Spisen ytrer paa Legemets Bevægelighed og
Raskhed, virker denne Levemaade ufordelagtig for Arbejdets
Fremme og foranlediger større Lyst til Hvile. Lad fortjener
Bonden her egentlig ikke at kaldes, men der arbejdes dog nu
mindre og soves mere end . som forhen. Om Sommeren staaes
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op Kl. 5, soves i Almindelighed til Middag l Times Tid, ophøres med Arbejdet ved Solens Nedgang og gaaes i Seng Kl. 9.
Om Vinteren staaes op med Dagens Anbrud, næsten aldrig ved
Lys, tages ingen Middagssøvn, men Arbejdet er ogsaa i Almindelighed tilende med Dagen, og kun paa meget enkelte Steder
tærskes ved Lys. Fruentimmerne spinde, karte og sy dog de
Vinteraftener til 9 a 10; det mandlige Tyende derimod sidde
som oftest med Hænderne i Skjødet og søge Sengen, saa snart
Aftensmaden er fortæret imellem 7 og 8. Dog gives der ogsaa
enkelte Huse, hvor Mandfolkene i Vinterartroerne besl<jæftige
sig med Tøjrespind, Snitten o. desl., eller ogsaa den færdigste Forelæser iblandt disse læser højt enten i Bibelen, A: viser,
en Historiebog osv., og holder derved de øvrige vaagne.

Sprog · og Dialekt iblandt Almuen her udmærker sig ikke,
som Tilfældet er med flere Sogne og Egne i Provinsen, fra det
alminde lige fyenske Bondesprog, og d el er med dette Idiotismer
og Udta le. Kjøns- eller Stedordene han og hun bruges kun
sjæld en ·grammatikalsk rigtig, alene om Mennesk~r, men meget
hyppigen om Dyr og livløse Ting, »Kirken «, f. Ex., •Kakkelovnen «,
,Dørene er hun . »Kniven«, »Børsten «, »Hestene er han.
Udtalen er bred og noget slæbende, og skjønt den ikke her
har noget særegent eller afvigende fra den almindelige fyenske
Bondedialekt, nedskriver jeg dog, for Efterslægtens Skyld, da
Udtalen med Tiden vil forandre sig, her en Prøve:
Ætter jæ ha'e faat min Daure,
aae j æ te Ohne e Støkke Smiema,
aa sued in Bytte Skjørmjelk te, mæ
hu var saa suur som Æeke. Vor
Mo'r sa'e r ej te nok, a j æ saa ville
faa den Kable, hin·te jæ sored: De
tyer idde; mæ j æ fik hinne ellein,
da jæ gik hehm ætter Meauten
stras før Soelbjerre, aa vouvere
har jæ aller væhr, saa lænne jæ
ka house, aa jæ maate ouven
') Midt paa Efte1·middagen.

Efter at j e$ havde faaet min Davre
aad jeg t il Middagsmad et Stykke
Smidemad (Smørre- eller Fedtebrød
og søbede en Bøtte Skjørmæik (Sur-\
mælk) til , men den var saa sur som
Eddike. Vor Moder (Husmoderen)
sagde rigtignok, at jeg saa vilde
faa Kolden (Feberen), hvortil jeg
svarede: Det betyder intet ; men
jeg fik den alligevel, da jeg gik
hjem efter Midaften 1) strax før So-
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Kevet høre saa møj Toulihed ba
ætter a Kveenne hos mi Vifaers
yre aa Hynet a Ga'en, for jæ idde
ku taale den Drøvve Mjelk i mi
Liv. Nu ær jæ igen vall i Maut
aa ska nok vutte mæ heræ tter. '

lens Nedgang, og sygere har jeg
aldrig været, saa længe jeg kan
huske, og jeg maatte oven i Kjøbet
høre saa meget Spøg bag efter af
Kvindfolkene hos min Svigerfaders
ovre paa Hjørnet af Gaden, fordi
jeg ikke kunde taale den Draabe
Mælk i min Mave. Nu er jeg igjen
vel i Magt (frisk) og skal nok vogte
mig herefter.*)

Simpelhed i Klædedragt har hos Almuen her bedre vedligeholdt' sig, baade imellem Mænd og . K vinder, end mange andre
Steder. Til Klædningsstykker bruge begge for det meste hjem megjort Tøj: Vadmel og Hvergarn, og Klæde, Sirts eller Silketøj er en Sjældenhed. Mandfolkenes Farve paa Søndags - og
Højtidsklæder er mørkeblaa, dog formedelst denne Farves Kostbarhed ogsaa graameleret og mørkegrøn. Den blaa Farve gives
Vadmelet af Kjøbstadfarverne, men smitter i Almindelighed i
den Grad, at Bond.ens Hænder - naar han ifører sig en ny
blaa Kjortel - næsten ser ud som en Negers. Den graa Farve
tilberedes hjemme af hvid og sort Uld, hvisaarsag nogle med
Flid lægge Vinci paa sorte Faar. Søndagsdragten er saaledes
en mørkeblaa (graa eller mørkegrøn) Vadmelsfrakke med 2 Rader overtrukne eller hvide Metalknapper (de gamle uden Krave
.paa samme, de yngre med en ombøjet opstaaende Krave); en
stribet Hvergarns sammenknappet Vest med 2 Rader Knapper
(de yngre bære den nu ogsaa aabenstaaende med een Rad Knapper, undertiden af Kjøbetøj); et kulørt Bomulds- (sjælden Silke-)
Tørklæde om Halseri ; Vadmels-, Hvergarns- eller Skind-Knrebuxer (de yngre bruge lange, saakaldte Slottebuxer); blaa Uldstrømper og oftest Træsko, selv i Kirken. Støvler og Sko bru ges meget sparsomt. Til Kirke, i stor Stads og paa lange Rejser
bruges Hat, ellers højrød eller .stribet, ulden, strikket Nathue,
ikke blot hjemme, men paa Besøg omkring i Egnen. Et SølvLommeuhr og en sølvbeslaaet Merskums-Pibe ere 2de Pragtstykker, som den sidste Snes Aar har indført iblandt de unge
Karle og yngre Mænd . Ryge disse ikkun sjælden Tobak, Pi*) [I Manuskriptet findes ogsaa >Ordbog over Provinsialismer<.]
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ben maa dog medbringes i alle Lag, og selv i Kirken stikker
Pibespidsen ud af Kjolelommen. - Den daglige Mandsdragt er
almindelig bl a a eller h vid Vadmelstrøje, Hvergarnsvest og Vad·mels eller Lærreds (hvide) lange Buxer (korte blandt de ældste)
efter Aarstiden ; hvide Uldstrømper og Træsko; paa Hovedet en
Hue eller gammel Hat; de yngre bruge ofte Kasket, og hvo,
som har l{aad dertil, ung eller gammel, bærer om Vinteren
lodden Hue . - Fruentimmernes Klædedragt er her - i det
hele taget - tarveligere end i de fleste Landsbysogne, og hjem megjort Tøj bæres for det meste . Deres Søndagsdragt er for
P igerne og de yngre Koner enten en Hvergarns Kjortel eller et
Livstykke af Hvergarn, broderet Vadmel, Bombasin eller Katt un med højrøde, uldne, strikkede, lange Ærmer, og Hvergarns
Skjørt, og i begge Tilfælde hjemmegjort, linned Forklæde ; paa
Hovedet en Sirtses Hue med Silkesløjfer under Hagen og i Nakken og stort udstaaende Kappetøjl) med broderede Strimler eller
Kniplinger omkring; paa Benene blaa UldstrØmper og Træsko.
Til større Stads, Bryllupper, Barnedaab og desl. bruges Silkehuer med bredere Baand, klare eller sorte Silkeforklæder, brede
Silkelivbaand og Besætning af Silkebaand neden om Kjortelen,
og hverken ved disse eller andre Lejligheder, f. Ex. Aller- eller
Offergang, bruge enten Mandfolkene eller Fruentimmerne Træsko. Ved Kommunionen, paa de 3 store Højtidsdage, Jul, Paaske og Pintse, ere alle Fruentimmerne iførte sorte Vadmelskjort~
ler, ligeledes i Tilfælde af Sorg!), og da tillige hvide Kippershuer med sorte eller lilla Silkebaand (Mandfolkene bære ingen
ydre Kjendetegn paa Sorg undtagen et hvidt Halstørklæde)_. -Om Vinteren bruge de yngre blandt Fruentimmerne Kavajer af
blaat Vadmel, undertiden besatte med sort Bomuldsfløjel, og store
u dstaaende saakaldte Kyser af stivt Papir, overtrukne med sort
Bomuldsfløjel, kantede med sorte Kniplinger _og fodrede med
Silketøj. De ældre Koners Dragt afviger deri fra de yngres, at
de endnu bruge Trøje og Skjørt, Hætter og Lin, de første 1
) Det dækker Ansigtet i den Grad, at Præsten ved Alteret højst vanskelig
kan se, om en saadan Kommunikantinde nyder Vin af Bægeret eller ikke. Be-synderligt nok, at netop for 100 Aar siden klagede Præsterne paa Landemodet
i Odense over det samme.
2
1
/2 Aar for
) Bonden .har, som de a ndre Stænder, sin bestemte Sørgetid,
Ægtefælle og Forældre; ellers 6 Uger og 4 Uger for Søskendebørn, Brødre etc.
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de saakaldte Konehuer - af sort Silkefløjel, rigt besatte med
ægte Guldgaloner; om Vinteren Hvergarns- eller Vadmels-Kaaber, der kun gaa til Lænden, kantede om Halsen med Foderværk, og ligeledes Kyser, som ovenfor ere beskrevne. - Fr<Ientimmernes daglige Paaklædning er: Hvergarns Livstykke over
en rød eller grøn, ulden, strikket Nattrøje, kraprøde, blaa eller
trykkede Va'dmels-Klokker 1) , tærnet Ha lstørklæde af Hør- eller
Blaarlærred; Sirtses Hue udeh Kappetøj, mørkeblaa Strømp'er
og Træsko . Om Sommeren oliema lede, grønne Solhatte.
Bygningerne her ere alle uden U udtagelse af Egebindingsværk, og der findes i Sognet ikke en grundmuret Bygning; Tagene af Straa. Flenstofte Stuehus alene er teglhængt. I de
ældre Bøndergaarde og Huse findes endnu for det meste lerklinede Vægge ; i de nyere ere U odervæggene m urede af brændte
Sten, Overvæggene for det meste af raa , dog undertiden ogsaa
af brændte. Væggene ere afstolpede røde eller lysegraa; de
brændte Sten affugede. En Bondegaard bestaar af 4 sammen byggede Længder med dækket Indkjørsels- og Bagport I Stuehuset, der udgjør den ene Længde, findes sjælden mere end 2
Skorstene, Kjøkken- og Bryggerhus-Skorstenene. Kjølle til Maltgjøren er i de fleste Gaarde.
Af Værelser· haves i Alminde li ghed følgende : Kjøkken, som
tillige er Spisestue; Bagstue eller Vinterstue, som tillige er Hus bondens og Madmoderens Sovekammer; Daglig- eller Mellem stue, som undertiden er forsynet med Senge til Fremmede;
Over- eller Storstue, og derved, især i de nyere Gaarde, 2de
Gjæstekamre. Desuden Bryggerhus, Mælkestue, Spisekammer,
Pigekammer og Ølkammer (thi Kjældere kjender Bonden ikke
til). I Kjøkken og de øvrige Økonomi-Stuer er Ler- eller Kam pestensgulv, men som oftest Fjællegulv i de egentlige Beboelsesværelser, dog findes i de gamle Gaarde endnu hist og herLergulve, hvilke, især da de øverste Stuer af M~ngel paa Skorsten og Kakkelovn, aldrig blive opvarmede, naturligvis give megen Fugtighed, og da Vinduerne (i de gamle Bygninger endnUJ
Blyvinduer) mangest~ds ere tilsømmede for at spare Jernbeslagene, og ingensinde kunne aabnes, saa er Luften i disse Værelser hverken den sundeste eller behageligste, saa lid et som
1
)

Med et uldent Hvergarns eller linned Biaargarns Forklæde.
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den i Almindelighed er det i Bondens Dagligværelser, da der i
disse for lidet sørges for frisk Lufttræk. I de nyere Bygninger
have Trævinduerne for en stor Del fortrængt Blyvinduerne, ligesom vel forarbejdede Laase, ofte med sirlige Messinghaandtag
og Skilter, de gamle Jern-Dørklinker ; dog bruges disse endnu
bestandig i Kjøkken, Bryghus og desl. - Oliemaling anvendes
nu langt hyppigere end tilforn paa Vinduer, Døre, Alkovesenge,
Kister, Borde, Stole, men oftest grelt og uden Smag. Lofterne
oliemales ikke, men have enten Træets naturlige Farve eller
overmales med Vandfarve.
Bøndernes Husgeraad eller Menblement bærer her i det hele
Præg af den gammeldags Simpelhed og er meget smagløst. Malede Fyr-Klædekister med Navne og Aarstal paa ; svære Ege- ·
Dragkister; hos de rigere Schatoller med Skjænk; store, blaa,
malede Slagborde og do. Træstole sammenhobes i Stuerne, saaledes at alle Væggene ere dækkede, og det er det sande Kjende tegn paa Velstand. En stor Mængde af hjemmegjorte Klædningsstykker, Lærreder og Døtrenes Udstyr (der foruden Sen_gklæder me~t bestaar af Lagener og Pud.evaar, thi egentlig Dækketøj kjender Bonden intet til, Servietter ikke engang af Navn;
hans Borddug er et langt, smalt Stykke stribet Blaarlærred, der
kan skjule hans smalle Spisebord) gjemmes ogsaa i disse mange
Kister, og med Velbehag viser den flittige Bondekone alt dette
frem for sine fremmede. Ogsaa .Sengene, der ofte have Plads
i Stuen jævnsides Kisterne, bære Vidne om Husflid og Overflødighed ved de mange deri opstablede Dyner, der give dem
mere Udseende af Magasiner end maneerlig opredte Senge. Et
lille ubetydeligt Spejl, nogle brogede Thekopper paa Dragkisterne og undertiden nogle i Ramme udspændte, elendige Papirsbilleder fuldende en saadan Stues Meublement.
• Det øvrige Boskab og Husets hele daglige Orden tyder ligeledes hen paa de gamle, simple Sæder.
Paa tvende Bænke sidde Husbond og Madmoder med Børn
og Tyende tilbords ved det lange, smalle Spisebord; de spise
alle af Fade med hinanden, 4 om Fadet; h ve r har sin Træske
med indskaaret Navn (Sølvskeer ere, formedel!!t Vanen til Træskeer, Bonden ubehagelige; han brænder sig paa 9em). Eftermaden nydes enten paa lange, smalle Fjelle eller Lertallerkener,
b lot ved Hjælp af enhvers egen Lommekniv; thi egentlige Bord-
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knive og Gafler bruges hverken til daglig Brug eller til Fester.
Kanden eller Kouskenet med Øl staar paa Bordet under alle
Maaltiderne, og enhver drikker af samme efter Behag.
Husfliden, baade blandt Mænd og Kvinder, strækker sig i
. Almindelighed kun til Husets Forbrug, og der frembringes kun
s:jælden et Stykke Lærred eller Vadmel til Salg. Hvor det sker,
s ker det af Pengemangel, thi det er Skik og Brug at gjemme
alle Hjemmefabrikater hen, som ikke opslides i Huset; og da
alle k læde sig i hjemmegjorte Tøjer, udfordres en saare stor
Del til den daglige Nødtørft. Kvindekjønnets Industri er ogsaa
i det hele langt større end Mændenes, thi paa det Trætøj og
Tøjr nær, der hører til Gaardens Brug, og som gjøres lejligheds·vis om Vinteren og Søndag Eftermiddage om Sommeren eller i
Regn vejr, n a ar Markarbejdet standser, beskjæftige kun fa a af
Mandfolkene sig med Haandgjerning, og medens Fruentimmeme
spinde flittigen de lange Vinteraftener, strække hine sig paa
Bænken eller søge Hvile. (Det var at ønske, at Strømpestrikning var indført iblandt Mandfolkene som Haandgjerning, ligesom i visse Egne af Jy,lland). Imidlertid gives der dog ogsaa
fra denne Almindelighed hæderlige Undtagelser.
Age'rbruget er her den almindeligste og rigeste Er h verskil de,
th_i vel gi ves i Sognet en 60 Familier, der nære sig af Haand værker (21 Vævere og Væversker, hvoraf nogle have 2de Væve;
5 Skræddere, 4 Smede, 3 Hju~mrend, 3 Træskomænd, 3 Snedkere, 3 Bødkere, 2 Tømmermænd, 6 Fiskere, 2 Kurvemagere,
l Hattei:nager, l Brolægger, l Slagter, l Bøssemager, l Soldsætter, l Rullegrynsfabrikant, l Gartner, l Musikant); men næsten alle ere de i smaa, nogle endog forknyttede Omstændigheder, og Virtuoser i deres Fag er heller ingen iblandt dem.
Mange af disse, saavelsom de øvrige, især jordløse, Husmænd
nære sig for en Del ved at gaa i Dagleje. Daglejen er 12 Sk.
a l Mk. og Kosten, eller ogsaa det dobbelte i Penge paa Herregaardene. For at opgrave 100 Læs Mergel gives 5 Mk. a l Rdl.
og Kosten. Meget Arbejde betaler Gaardmanden ikke med Penge,
men med N~turalier: Tørveskjær, Jord til Hørsaaening, P løjning
og Spanddage for de Husmænd, der have Jord etc.
Formuestilstanden er i det hele god, og ingen Kommune i
Amtet kontribuerer saa lidt til Fattigvæsenet som Dreslette. Dog
gives her ikkun faa egenlig rige ; ikkun en 2 a 3, som have flere

•
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Tusinde paa Rente, de ' øvrige af Gaardmændene, paa en 5 a 6
nær, der stedse ere i Pengeforlegenhed, sidde i jævnt gode Oms't ændigheder, svare hver Mand Lige og Ret . og samle med
Aarene nogen Velstand 1). Skatterestancer høre her til Sjældenheder. Husmændenes Kaar ere i Al~indelighed mindre gode,
og der gives iblandt disse i alle Byerne flere virkelig hus arme, der selv undertiden nyde en temporær Understøttelse . af
Fattigkassen.
Bondens Sæder og Skikke ere, ligesom hans Husgeraad, Klædedragt og huslige Indretninger, simple og trohjertige. Hans Hilsen til sine Jævnlige er et simpelt ~God Dag « eller •Guds Fred•
(iblandt de æ ldre) uden alle Komplimenter, enten Bukken, Haandtag, Hovedets Blottelse, Kyssen eller desl. Hans Tiltale til Jævnaldrend e. om de end ere noksaa fremmede, er )) Du«; til de ældre ,1«. For alle, som ikke ere bondeklædte, tager han Hatten eller Huen af og tiltaler dem med • Han« eller »Hun e. Den
sidste Generation har begyndt med • De«. Det er Brug, at de
højere Stænder sige »Duc til de yngre og »l« til de æ ldre iblandt
Bønderne, og disse fornærme sig ikke herover i Almindelighed,
skjønt det let kunde tydes hen til Misagt for denne hæderlige
Stand .
.: ··Kjendeligst Præg af Sædernes Simplicitet bære de her endnu
brugelige Bryllupsskikke, der sikkerligen gjennem flere Aar·hundreder have bevaret sig, og da en Forandring i disse sandsynligvis er nær forestaaende, eftersom Bonden selv ønsker den,
nedlægger jeg her en fuldstændig Beskrivelse over en saadan
Højtidelighed, der især for en sildigere Efterslægt ikke vil være
uden >Interesse. Dog først et Par Ord om Bondens Giftermaal
i Almindelighed, Medgiften etc.
Giftermaalene ere næsten alle Fornuftpartier, hvori Egennytten og Forfængeligheden , spille Hovedrollen, og Bonden kjender ligesaa godt til Mesalliancer, som den stolteste Adelsmand;
Gaardmandsfamilierne forbinde sig saaledes efter Reglen med
hverandre, og de fornedre sig i deres egne Tanker ved at indgaa Ægteskab med Husmændenes Børn. Et Slags Lighed i Velstand bestemmer igjen Forbindelserne imellem hine, og derpaa
1
) Det synes, som Velstanden især er i Tiltagende iblandt de Gaat·dmænd.
der have indført de nyere, forbedrede Jordbrug. 3 af disse have i de senere
Aar aarligen solgt Raps og Hvede for 1000 i\ 1200 Rbd.
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gaar Spekulationen især ud, at de 1,1nge Folk kunne komme
ved deres Giftermaal i Besiddelse af (som det hedder) Gaard og
Grund, hvilket . ikke sjældeo iværksættes ved Double-Alliancer.
Overhovedet negocieres meget frit og uden synderlig Delikatesse
om sligt, og F ruentimmerne fri eller lade .fri for sig ligesaa godt
som Mændene .
. Der akkorderes formelig om Medgiften, og kan Akkorden
ikke blive bragt i Stand, gaar undertiden Partiet tilbage. Pengemedgiften retter sig naturligvis efter vedkommendes Kaar, fra
et Par Hundrede til et Par Tusinde Rbd., og er saaledes ubestemt, men Varemedgiften for en Gaardmands Datter er i Al mindelighed følgende: l Hest, l Ko, l Dragkiste, l Klædekiste,
l eller 2 Senge (til en Seng hører 2 linnede Underdyner og l
do . lang Pude, l ulden Overdyne og 4 do. Hovedpude ~, Sengested og Omhæng af tærnet Lærred eller Hvergarn; 3 Par Hørgarns og 3 Par Biaargarns Lagener; 4 a 6 Pudevaar; 4 a 6
Bordduge; 4 a 6 Viskestykker; undertiden 3 a 4 Stole; l Rok.
Naar nu alt dette er bragt paa det rene, og Brylluppet er
berammet, bedes Gjæster (ved private Sendebud), i Almindelighed 70 a 80 1), nemlig Familien og Lavet i Byen, samt Præst 2)
og Degn . Kokkekonen, der staar for hele Beværtningen, Bagning, Kogning og Stegning, møder i Bryllupsgaarden 5 a 6 Dage
før Gildet, og hendes første Forretning er Brødbagningen, som
er meget betydelig; der sigtes nemlig l Td. Rug til h ve r 20
Personer, altsaa til 80: 4 Tdr. Brødkorn, hvoraf 1 /4 eller 1/s er
Hvede; grubbes 4 Skpr. Byg til Mel og Gryn, og grynes l Td.
Havre til Prossekage. Brødene ere meget store, og deres Antal
til et Bryllup paa 80 Personer beløber sig gjerne til 150 a 160.
Efter fuldendt Bagning bereder man sig til det, Bryllupsfesten
forudgaaende, Fødnings- eller Føringsgilde, der gives de Piger
og Mænd, som 2 Dage før Brylluppet bringe fri Viktualier og
Drikkevarer til samme. En saadan Fødning eller Føring bestaar
af 1/2 Lam, saltet eller fersk, eller 1/2 n.yfødt Kalv ; l Gaas, ligeledes saltet eller fersk, eller 2 Ænder; 2 Høns; l Skinke eller
et Stykke Flæsk; ca. 2 Pd. Smør; l Snes Æg; 2 Franskbrød;
1
) Man har ogsaa Bryllupper paa næsten det dobbelte Antal, dog nu yderst
sjælden, og Beværtningsforberedelserne tages da efter en dobbelt Maalestok.
2
) Da Beværtningen ikke
konvenerer mig, beder jeg mig i Almindelighed
undskyldt.
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4 Lys; og er Føringsgiveren nær i Familie med Brudefolken e,
da tillige l Td. godt Øl og en 4 Kander dansk Brændevin, i
hvilket sidste Tilfælde dette tilbringes af Manden i vedkommende
Gaard, som da ogsaa deltager i Føringsgildet Tilberedelserne
til dette bestaar deri:
l Gris (::>: 1/ 2 Aar gammelt Svin) slagtes, undertiden l Kvie.
Forgangstolkene (::>: tvende af de nærmeste Naboer med deres
Husgesinde, som have at anskaffe Duge, Fade, Skeer, Lysestager, Røgtobakstallerkener, Overtræk til Loerne, og øvrigt Husgeraad, som bruges til Bryllupsgjæsterne, med Undtagelse af
Borde og Bænke, som Manden, der gjør sin Datters Bryllup,
besørger) kaldes. Der trækkes i Loen, det vil sige: trykkede
Lærreder udspændes paa Væggene og drages til Loft. Af deslige trykkede Lagen har gjerne hver Gaardmand et Par, og
disse laanes da sammen af Forgangsfolkene. Musikanterne et Par Violiner, dertil undertiden et blæsende Instrument hentes; til Føringsgildet spille disse uden Betaling, men til Brylluppet betaler hver dansende Ungkarl enten l Par Sk. for hver
Dans, eller l Mk. a 24 Sk. for hele Aftenen. Desuden gaar Spillemandsfadet om ved alle Bordene under Maaltidet, og hver giver
et Par Sk., Brudefolkene og Honoratiores l Mk., saa· at Musi kanternes Indtægt er ikke ubetydelig.
De net pyntede Piger indfinde sig nu med deres store Mad kurve paa Hovedet Kl. 3 om Eftermiddagen; de modtages med
Smørrebrød og Brændevin, konversere derefter til Kl. 6 a 7, da
Lavets unge Karle møde i Bi'yllupsgaarden, rigtignok kun i et
uforholdsmæssigt Antal, en 8 a 10 til 30 Piger, for at danse med
disse. De skikkes nu alle til Sæde og beværtes før Dansen med
Aftensmad, nemlig: Melvælling- Sylte - Kjødsuppe- Prossekage og Pølse, ved hvilket Maaltid Bruden og en Pige i Gaarden gjør Opvartning.
Under Dansen, der vedvarer til Midnat, beværtes med Øl og
Brændevin. Ved Afskeden faar hver Føringspige l Sigtebrød
hjem med sig i sin Kurv; de, som foruden Føring tillige have
bragt Øl og Brændevin, 2de.
Mellemdagen fra Førings- til Bryllupsgildet anvendes herpaa
til at arrangere Huset for de forventede talrige Gjæster. ·Der
trækkes i end en Lo. Al den modtagne Kjødmad, salt og fersk,
paa Hønsene nær, der anvendes til Suppe, steges j Bagerovnen
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og opvarmes næste Dag. Borde og Bænke skaffes frem og stilles
op. De første bestaa i Almindelighed af nogle lange Fjælle, der
hvile paa Tønder, og de sidste af uhøvlede Fj.ælle, der hvile
· paa Bukke eller trebenede Stole.
Borddugene, en 5/4 Al brede, af stribet Blaarlærred, bredes
nu paa ' de lange, smalle Borde; en 6 a 9 - ligesom Bordet e1~
langt til ·- hele Brød stables op paa Bo.r det; 3 a 4 Tallerkener
med Smør fordeles omkring paa samme; et Par Saltkar, en Tineller Lertallerken til hver Kuvert, eller ogsaa en smal, tynd
Bøgefjæl til hver 3, en Træske pro pers. og undertiden nogle
Kopper med Rødbeder udgjør den øvrige Dækning. Alting er
nu beredt, kommer til Bryllup!
Efter at Brudgommen om Morgenen med en Vogn fra Bryllupsgaarden formelig er bleven hentet fra det Sted, hvor han
indtil Forlovelsen eller Tillysningen fra Prædikestolen har havt
sit Ophold (thi fra den Tid af flytte de eve ntuelle Ægtefolk i
Almindelighed sammen), og Bruden er bleven iført sit Smykke
(under alle Tilfælde en sort Vadmelskjortel, og er hun Mø, da
-- som det kaldes - a aben t Hoved, :>: Haaret krøllet og besat med alle Slags kunstige Blomster og Flitter; Halsbaand og
en hvid. Modest 1 ); er hun Enke eller falden Pige, da en sort
Silkefløjelshue med brede Silkebaand, og et hvidt Tørklæde paa
Halsen under Kjortelen) samles Gjæsterne i Bryllupsgaarden Kl.
11, og efter ved Ankomsten at have indtaget en lille Hjertestyrkning af Brød og Brændevin, berede alle sig til Kirketoget, som
ville bivaane samme.
'Bruden med sine tvende Næstekoner kjører foran, derefter
kommer Brudgommen med sine tvende Næstemænd og en halv
Snes ridende Svende, der galopere foran ham og modtage ham
ved Kirken ; derefter det øvrige Følge, undertiden en Række af
nogle og tyve Vogne. Kirkens Ritus ere . naturligvis de anord nede. Efter Vielsen gaa Brudgommen og hans Næstemand først .
op til Offers, derpaa det øvrige mandlige Følge. Bruden ofrer
ligeledes med sine Næstekoner, hvorefter Brudepigerne umiddel bart komme; Konerne og det øvrige kvindelige Følge slutte Processionen. Brud og Brudgoms Offer er gjerne l Rbd . pr. pers.
1
der da
) I Almindelighed pynter min Kone de dertil kvalificerede Brude,
komme til hende Bryllupsmorgenen Kl. 9, og da hun for Ulejligheden intet vil
modtage, medbringe de tit Foræring et Sigtebrød og en Steg i en Kurv.
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uden synderligt Hensyn til Vilkaar, Næstemænds og -Koners 2
a 3 Mk . pr. pers. ; det øvrige Følge 3, 4 a 6 Sk., og et saadant
Bryllup indbringer en 6 a 7 Rbd. 1 ). Fra Kirken: kjører Brudgommen foran, og Bruden følger bagefter. Er Brylluppet i Byen ,
bruges naturligvis ingen Vogne. Ved Hjemkomsten fra Kirken
modtages Brudefolkene og andre Honoratiores, naar de kjøre
ind ad Bryllupsgaarden, med Musik af et blæsende Instrument.
Der bydes Brød og Brændevin, ryges Tobak og passiares herpaa henved et Par Timers Tid, inden alt Folket samles og bli ver skikket til Sæde ved Middagsbordet, og Klokken er da
imellem 3 og 4_
I Henseende til Sæderne iagttages ingen anden Orden eller
Rangfølge end den, at Næstemænd og Næstekoner samt den
nærmeste Familie og Gjæsterne udenfor Bondestanden anvises
Plads ved BrudebordeL Er Præsten og hans Kone tilstede,
faar· den første Plads ved Siden af Brudgommen, den sidste ved
Bruden, og Mandfolk og. Fruentimmer sidde hver paa sin Sid e.
Præstens medbringer da i Almindelighed --- paa Forlangende I1ogle Sølvskeer, Knive og Gafler, ogsaa Servietter, som uddeles
iblandt Gjæsterne, saa langt de kunne naa; de øvrige behjælpe
sig med en Træske, og deres Lommekniv og Fingrene isterlenfor Gaffel. Efter Aftale med Brudefolkene giver Degnen nu et
Signal, ved at slaa med en Ske paa en Tintallerken, til at Maaltidet begynder, og han læser højt en 2 a 3 korte Bordbønner.
I store, dybe Tinfade er allerede den første Ret, en brun Vælling, kaldet Grubbesuppe, frembaaren. Den bestaar af runde
Byggryn, Sirup, Eddike eller Most, Svedsker og Vand, med Ka nel og Sukker bestrøet_ 5 a 6 Gjæster spise af et Fad med
hverandre, og til denne Grubbesuppe skjærer enhver sig et eller
flere Stykker Smørrebrød efter Behag. En af Forgangsfolkene
gaar imidlertid flittig omkring med en stor Potte og fylder Fadene, naar det begynder at svinde. Naar man omsider er færdig med denne Anretning, thi Opvartningen gaar meget langsomt,
frembæres den 2den Ret: alle Slags Stege, f~rske og saltede, opstablede imellem hinanden paa store Fade, som skjæres for just ikke efter Trancherbogen
af hvem der vil, og man maa
1
Organisten betales i Al) Degnens Offer el· Halvparten eller lidt mere.
mindelighed l Rbd ., og han tillige med Bælgetræderen inviteres til Gildet.

510Årbog for Odense og Assens Amter 1916

prise sig lykkelig, naar vedkommende har og vil bruge Gaffel
til dette Arbejde. Spølkummer med smeltet Smør gaa omkring
til Stegene, undertiden ogsaa Rødbeder.
Ligeledes sætte nu
Skjænkerne store Vinglas med Brændevin, Rom, og naar det
gaar stort til, hvid Vin i Cirkulation; 3 a 4 store Ølglas, som
-staa paa Bordet, forsynes flittig med Øl. Spillemændene gjøre
ogsaa nu deres første Ronde i Stuerne og Loerne og spille hvert
Sted et Par Stykker.
Der serveres under denne Anretning tillige med Røgtobak,
og smaa Fyrfade med Gløder rækkes omkring. Omsider renses Tallerkenerne ved at samle alle Levningerne paa l eller 2
store Fade, for at opbevares til Plukkesteg den følgende Dag,
og den 3die Ret bæres nu frem, nemlig Hønsekjødsuppe, der
serveres og nydes paa samme Maade gom Grubbesuppen, med
-de samme Skeer, som enhver tørrer af i Borddugen eller sin
Serviette, om han har en saadan.
Efter Kjødsuppen gives til 4de Ret Høns og Oxekjød med
Peberrod. Atter gaa Brændevinsglassene omkring, og Spillemændene indfinde sig nu 2den Gang medbringende en Tintållerken, som de sætte paa Bordet for at indsamle Skillinger. En
-og anden tænder igjen Tobakspiben, og endelig sluttes Maaltidet
med den 5te Anretning, der enten bestaar i kogt Flæsk med
Eddike til, eller, naar det er ret fornemme, en Butterdejgstærte
med Svedsker i. Er denne fortæret, giver Degnen med fælles
Minde, og efter at Musikanterne ere tilkaldede, atter sit Signal,
-denne Gang til Læsning fra Bords, som ligeledes forrettes af
ham højt, og sluttes med en Bordpsalme, som Musikanterne
akkompagnere, og alle Gjæsterne istemme. Denne Sang, som
er af høj Ælde, og findes ikke engang i den gamle Psalmebog,
afskrives her, som et Minde fra Fortiden:
Vi bede dig, Herre Jesus Krist!
Som Ægteskabs Stand til Ære
Omvender Vand til Vin forvist,
Du vil tilstede være
I Ægteskab hos Mand og Kvind'!
Og dem at ·leve med eet Sind
Efter dine Bud og Villie.
Du vil for diu Barmhjertighed
Deres Sorg til Glæde omvende!
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Bevar dem fra Uenighed
Og dem din Naade sende.
Dig ske Tak, Ære, Lov og Pris,
Din Fader og desligervis,
Dertil den Hellig Aand .
Amen .

Efter fuldendt Bøn og Bordsang holder enten Degnen eller en
a f Familien (Værten og Værtinden i Gaarden tage iøvrigt ingen
.a ktiv Del i Selskabet, ere ikke engang højtidsklædte, men gaa
blot omkring og se til) en lille Tale til Gjæsterne, hvori disse
tåkkes, anmodes om at komme næste Dag igjen Kl. 12, og for
Øjeblikket at blive siddende paa deres Sæder ; dog gjøres denne
Anmodning om at b li ve siddende ikkun ved Brudebordet, thi
Meningen er, at her nu skal skjænkes Kaffe, og til denne Kaffe-drikken tilkaldes lidt efter l!dt alle Gjæsterne fra den anden
Stue og Loerne.
Begjæringen efterkommes naturligvis, og - saavidt man kan
naa - rækker man hverandre Hænderne med det Udtryk »Tak
for Mad «. Bordet afdækkes derpaa, og en stor Kaffekjedel, et
Fad med Fløde, et Par Tallerkener med hvidt og brunt Sukker, en Del Kopper og Spølkummer, men ingen Theskeer, frem sættes. Kaffen er i Almindelighed god, og den nydes ogsaa i
stor Mængde. Hver, der har faaet sin Kop eller Spølkumme,
rækker hen til Sukkertallerkenerne og tager sig efter Behag et
Stykke Melis eller Kandis og putter i Munden, og saaledes vedbliver denne Kaffedrikken, med bestandig Gaaen og Kommen
af Gjæsterne, indtil de alle ere blevue forsynede. Er dette vidtløftige Værk tilendebragt, da tænkes strax paa at gjøre Stuen og
·en Lo eller ogsaa 2 Loer ryddelige til Dans. Degnen engagerer
da først Bruden til en Menuet, hvorefter hun danser samme
Dans med sin Brudgom og nogle af de nærmeste af Familien,
ligesom ogsaa flere Par imidlertid danse Menuet, saa længe
Bruden er i Danselokale!, og Spillemændene spille saa længe
uden Betaling; men denne Herlighed varer kun kort, thi Bruden gaar meget snart bort for at . afføre sig sin sorte Klædning
og sit" Brudesmykke, og naar hun ~ommer tilbage i stribet
Hvergarns-Kjortel med sort Fløjels-Konehue paa Hovedet, gaar
Engelskdansen og Valsen an og vedvarer til Kl. 2 om Natten.
33
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De Ikkedansende ryge Tobak og konversere; sjælden spilles
Kort.
Hele Aftenen og Natten staar et Bord dækket med Brød,
Smør, kold Steg, Flæsk etc., hvoraf enhver kan tage, som de
lyste. Brændevin og Øl skjænkes flittig omkring. En Bolle
Punsch til de fornemste og nærmeste af Familien gives undertiden i Smug.
Naar Gjæsterne have erlagt deres Brudegave 1 ), 4 Mk., l a 2
Rbd., eftersom de ere vell,lavende, og nær af Familie, absentere
de sig, efter Behag, imellem 11 og 2, og første Dags Fest er
saaledes til Ende.
2den Dag møde alle Gjæsterne, i Overensstemmelse med Ind bydelsen, atter Kl. 12, beværtes og leve i alle Henseender som
første Dag, kun med den Undtagelse, at der, tillige med enkelte
hele Stege, gives Plukkesteg af den forrige Dags Levninger, med
surt og sødt tillavet. Der danses atter til Kl. l a 2.
3die Dag indskrænkes Gjæsternes Antal omtrent til Halvparten, thi ikkun de, der have sendt Øl til Føringen , det mindre Lav
i Byen og undertiden de unge Folk og Børn i Byen have Ad gang til denne Dags Gilde. Beværtningen er den samme som
de foregaaende Dage, dog opvartes somme Steder med Melvælling til første Ret i Stedet for Grubbesuppe . Der danses atter
til Kl. l a 2. Den fø lgende, 4de, Dag forlader Kokkekonen
Bryllupsgaarden, og Forgangsfolkene bringe alt det laante Gods
. omkring. Første faar i Betaling l Rbd. i Penge, den bedste Føring, 2de Brød og l eller 2 Stege samt en Potte Stegefedt. De
sidste faa ligeledes, men mere som Present, med sig hjem l
Steg, l Brød og en Skaal Plukkesteg. Mange Fødevarer ere
undertiden levnede, s~m Husfolk komme og kjøbe, eller som
gives til fattige, ligeledes flere Tønder Øl, som vedkommende
gjemme og bruge ved lignende forekommende Lejligheder anden steds, thi Øllet er for godt til at anvendes i Husholdningen 2) .
Nu skulde man tro, at de unge Brudefolk vare fri med disse
1
)

Det kommer an paa en Akkord, hvem Brudegaven, der kan beløbe sig:

til en 40, 50 Rbd., skal t ilhøre, enten de unge Folk eller · Brudens Fader. Faar

Bruden ingen Pengemedgift, beholder hun Brudegaven. I andet _ Fald tages
denne ofte af hendes Fader.
2
) Husmændenes Bryllupper ligne i et og alt den her givne Beskrivelse,
kun efter en mindre Maalestok.
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3 Dages Beværtning, men intet mindre. Faa Dage efter maa de
give et nyt, saakaldet lgangsgilde for at komme ind i Lavet.
Det bestaar for Mand og Kone i l Td. Øl, 4 Kander Brændevin og Smørrebrød, som gives til Pris hen imod Aften, og hvorpaa tæres i 2 Aftener af Lavets Mænd og Koner .. De unge Karle
og Piger i Byen møde tillige til ·Dans, men have ingen Andel
i ovennævnte Beværtning, dog rækkes dem ogsaa en Taar og
en Bid Brød af Gjæstfrihed.
Ligeledes maa efter død Mand og Kone, foruden Begravelsesgildet, gives Afgang i samme Forhold som !gang, dog naturligvis uden Dans og Musik. Overhovedet ere Formalia ved Ligbegængelser lige saa omstændelige og bekostelige som ved Bryllupper, naar den afgangne hører til Gaardmændenes eller de
velhavende Husmænds Familier 1) . I Tilfælde af Dødsfald tilkaldes strax 4 a 6 af de nærmeste Nabokoner for at tage Liget
af Sengen, vaske det over hele Legemet og lægge det paa Bordet. Dagen før Begravelsen møde atter Lavets Koner for at
pynte Liget, er det et Mandfolk med et Overtræk af hvidt
Sukkerdug, sorte Baand .om Hænderne, en hvid Halsklud og
en hvid Bomuldshue paa Hovedet ; er det en Kone, ligeledes
med hvidt, o;.:; hendes sorte Fløjels Konehue paa Hovedet; er
det en Pige, da med fr.iseret Haar og Krans af kunstige Blomster. Efter denne Forretning beværtes alle tilstedeværende, hvoraf
ikkun et Par· have beskjæftiget sig med Liget, med varm Mad :
Melvælling eller Suppe, Steg eller Smørrebrød o. desl., Øl og
Brændevin. I Henseende til Begravelsesgildet forholdes i det
·væsentlige, hvad Mad og Drikke angaar, baade med det forudgaaende Føringsgilde og Beværtningen selve Dagen, ligesom forud
er beskreven ved Bryllupper; kun holdes een Dags Gilde; Mu sik og Dans ere naturligvis borte; Gjæsternes Antal er ringere,
i Almindelighed en 40 a 50; der gi ves ikke saa rundelige Føringer9) og ingensinde Øl, og alle Gjæsterne tage bort strax efter
·
·
Kaffen.
Barselgilder, som forhen vare i Brug, og da bestredes ene
1
) Naar dette er ikke Tilfældet, jordes den afdøde uden Klokkeklang, Ligprædiken og Begravelsesgilde. Lavet, som stedse følger med til Graven, beværtes i dette Tilfælde forud ikkun med Brændevin og Smørrebrød .
2
) Føringsgildet holdes ved denne Lejlighed Dagen før det store Gilde og
falder sammen med Pyntekonernes Beværtning.
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af vedkommende, uden Føringshjælp, ere nu næsten aldeles afskaffede; ikkun den, der bærer Barnet og giver Die i Kirken,
spiser en Suppe med Familien .
Foruden foranførte offentlige Højtideligheder og Saml'ag, der
i økonomisk Henseende kun gaar alt for tit paa for Bonden, haves
her iblandt Almuen ingen andre almindelige Lystigheder og Fester end Jule- og Høstgilder og Markeder. De første, nemlig
Jule- og Høstgilder, imod hvilke der fra Sædelighedens Side med
Grund kan indvendes et og andet, da de bestaa i · en Forsam ling af unge Karle og Piger, der laane en Stue i en Gaard, og
paa deres egen Regning, uden de ældres Opsyn, holde sig lystige
med Dans og Kortspil, Øl og Brændevin (undertiden Smørrebrød) indtil langt ud paa Natten, ere i de senere Aar blevne
sjældnere, men finde dog endnu undertiden Sted 1), og burde vel
heller ikke ganske afskaffes, naar de ikkun kunde ordnes bedre.
Markederne, Bondens Liv og Lyst, i Særdeleshed Krammarkederne i de nærmeste Kjøbstæder, ere saa almindelig bekjendte
og sig selv overalt saa lige, at de behøve ingen særlig Beskrivelse.
Paa et højere Trin af Oplysning staar unægtelig den nærværende Generation af Almuen fremfor den forr :ge; og kunde
man vente andet af den sidste Alders omhyggeligere Skoledannelse? Bonden behøver nu ikke mere at stave sig frem i Bøger,
baade Mandkjønnet og Kvindekjønnet regner og skriver nu i
Almindelighed temmelig godt; Almuens Synskreds er mangfoldig
bleven udvidet, og Bonden anført til fra yngre Aar at tænke
over mange Livets Forhold, over hvilk~ hans Forfædre slet ingen Betragtninger gjorde sig. Man sporer i flere Stykker Virkningerne af denne fremskridende Oplysning hos den nærværende
Slægt, i Særdeleshed ved de friere Anskuelser af Livet, som
Avisers og enkelte Flyveblades og Stridsskrifters Læsning udbreder, og der gives i denne Kommune, som i andre, iblandt
Bønderne lige saa vel Politikere og Polemikere som iblandt de
mere dannede Stænder. Grundtvig og Clausen kjendes iblandt
mange ikke blot af Navn, men deres Skrifter læses, naar de
1
) Jeg nævner i Forbindelse hermed en anden Uskik hos vor Almueungdom,
der i de sidste Aar har indsneget sig, at de unge Karle og Piger flokkes paa.
Gader og Veje Sommeraftener, især Lørdag og Søndag, og tilbringe en Del af
Natten med alskens Leg og Lystighed.
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kunne overkommes; de have hver deres Tilhængere, og der
disputeres i Samlag drabeligt mellem begge Parter. Ogsaa Herrnhuttismen har her i Menigheden sine Venner, men de ere for
det meste fromme, skikkelige Folk og drive her intet Uvæsen.
Med Kjærlighed har jeg ogsaa stedse, ved given Lejlighed, søgt
at moderere det excentriske i deres Ideer, og selv i dette Øjemed oftere forsamlet en Del af den voxne Ungdom, hos hvilken
hines Anskuelser havde fundet Indgang, i Præstegaarden. Om imidlertid den stegne Oplysning, eller det Punkt af samme,
hvorpaa Menigmand nu staar, virkelig gjør ham tilfredsere og
lykkeligere end hans Forfædre, er et Spørgsmaal, jeg ikke
tør besvare, da jeg ikke har levet med Forfædrene; men vist
er det, at der, hvor hans Oplysning skiller sig fra den kristelige Tro, der vækker den kun et vildt Frihedssind, Misundelse
paa de højere Stænder og Utilfredshed med egen Forfatning Virkninger, hvorpaa ogsaa denne Kommune kan opvise flere
Exempler.
Som en heldig Frugt af Oplysningen fortjener her at nævnes det kjendelige Afbræk, som Overtroen ved samme har lidt,
thi i Sammenligning med den forrige Old er vor Tid i dette
Stykke gaaet meget frem til det bedre. Vel er Overtroen endnu
ikke ganske udryddet, men det spøger dog langt fra saaledes i
Aimuens Hoveder som forhen, og allerede det er et godt Tegn~
at dens Tilhængere, hvoraf der i Smug gives adskillige, ikkevel tør være sig selv bekjendte. En Del af den gængse Overtro·
har ogsaa en moralsk Grund, eller er dog uskadelig. Lænkehunden, f. Ex., er det første Dyr, der slaaes løs i Tilfælde af
Ildebrand, thi ellers vilde Gaarden brænde paany, efter at den
var bleven opbygget. Uderi denne Overtro vilde sikkert det
arme, hjælpeløse Dyr oftest blive et Offer for Ilden. - »Der er
Held ved, at Storken bygger sin Rede paa Tagetc, og den uskyldige, fredelige Fugl befinder sig meget vel ved denne Tro. Den frugtsommelige Kone, der døer, gives med megen Samvittighed et fuldslændigt Børnetøj med i Ligkisten. Sjælden indtræffe deslige Dødsfald, og Bekostningen er i alt Fald kun ringe.
Ogsaa paa Varsler, især for Døden, haves endnu nogen Tro.
Snedkeren indbilder sig at kunne høre, at Høvlen gaar om
Natten i hans Værksted, Smeden, at der arbejdes i hans File-

•
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kammer, hvor Skruerne til Ligkisterne forfærdiges, og begge
sige: Vi fa a snart Lig J
Dreslette Menighed hører, fra Sædelighedens Side, til de
bedste blandt Landsbymenighederne i Fyen. Beboerne ere, paa
meget enkelte Undtagelser nær, ærlige, fredelige, ædrue, flittige,
tjenstvillige, godgjørende og gudfrygtige, hvilket hæderlige Vidnesbyrd ogsaa i Omegnen erkjendes at være fortjent. Politieller Retssager for vedkommende J urisdiktioner ere herfra en
•
Sjældenhed, og i de enkelte Tilfælde, hvor de finde Sted, angaa de ikke egentlige Forbrydelser, men uforsigtige Udiadelser
i Hidsighed og desl. Processer afskyer Bonden her som en Pest,
og i Tilfælde af Stridigheder bliver næsten altid mindeligt Forlig bragt i Stand. Konspirationer og Mytterier enten mod Autoriteterne eller for at eludere Lovene, der vel undertiden høres
fra andre Kommuner, kjende vi her ikke til. I Sognet gives
ingen Kroer - disse skadelige Institutler for Drukkenskab, Kortspil, Slagsmaal og Oprørsaand, og iblandt Sognets 900 a 1000
Mennesker vidste jeg heller ikke mere end l eller højst 2, der
fortjene Navn af drikfældige. Det gamle patriarkalske, simple,
jævne Forhold i Familierne hersker her endnu for en Del; Freden imellem Ægtefolkene brydes her sjælden af Udsvævelser
eller oprørte Lidenskaber; hvert Medlem af Familien røgter tro
sit Kald, og Tiden fortæres ej unyttig med Tant og Stads og
Broderi og al den Overforfinelse, som man nu andenstedsfra
hører om Bondens Døtre. Imod Menighedens Lærere, Naboer eller andre, som behøve en Tjeneste, vises den villig,
og indbyrdes Laan af Penge og Gods gjøres uden Vanskelighed.
Den fattige og husarme rækkes gavmildt Haanden efter Evne,
og ingensinde talte jeg en trængendes Sag forgjæves til Menigheden. Uden mindste Betaling meddeles daglig de mange jord. løse Husmænd den fornødne (overblæste) Mælk af Gaardmændene, naar hine indfinde sig med deres ·Bøtter, og naar Muligheden er der, vilde de.t af de fleste anses for en Skam at nægte
dem samme. Guds H u s besøges af gamle og unge meget
flittigen, og en højtidelig Andagt og Stilhed hersker sted~e i
Kirken. Hjemme, især de Vinteraftener, læse ogsaa mange de frommere tillige Forberedelsesdagene før deres Kommunioni Bibel, Psalmebog og gudelige Bøger, og Husandagten er iblandt
denne Stand endnu ikke gaaet af Mode.

