
Fra Hindsholm 
for 1-iundrede ·Aar siden. 

V ed Lærer A x e l g a a r d, Langø. 

Slutningen af Aåret 1818 Hk de fleste Tiendeydere i 
~tubherup Sogn ved Tiendekommissionens Kendelse deres 
Tiendeafgift, der indtil da af alle var ydet i Kærven, forandret 
til en fast og bestandig Afgift, der ydedes med Korn i Skæppen, 
og i Januar næste Aar skete det samme for Dalby Sogns Ved
kommende. 

Tiendekommissionen for Odense og Ruggaards Distrikter, 
der bestod af Formanden, Etatsraad, Borgmester Bendz i Odense, 
Stiftslandinspektør Arnstrop i Render og Landvæsenskommis
sær Ivar Hvid, Sandagergaard, gik meget grundigt til Værks. 

Før den afgav sin Kendelse, blev hver Mark undersøgt, 
for at der kunde skønnes over, hvor meget der kunde avles et 
almindeligt Aar. For hver Mand blev optegnet Hartkornets 

tørrelse, Antal Tdr. Land under Plov, om Jorden var sandet, 
muldet, leret, moseagtigt o. s. v., hvor mange Skifter Jorden var 
inddelt i, hvor meget der kunde saaes af hver Slags Sæd, hvor 
mange Fold der kunde avles m. m. 

Man faar efter Tiendekommissionens Protqkoller fyldige 
Oplysninger om Landbrugets Tilstand her i · disse Sogne for 
godt hundrelde Aar siden, og man undres over, at Bønderne den 
Gang trods de megett svære Byrder, som de var tynget af, dog 
udviste en ret stor Dygtighed. 

Hindsholm havde meget højt Hartkorn, saa højt, at den 
Yed den ny Matrikel blev nedsat med omtrent en Trediedel, og 
Hoveribyrden var ualmindelig tung, særlig i Stubberup Sogn. 

De smaa og daarlige Gaardel i Nordskov, der ved den ny 
Iatrikel kun blev sat til 3--4 Tdr. Hartkorn, maatte saaledes 

4 
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hver udføre 80 Spanddage og henimod 300 Gangdage aarlig, og 
Husmændene, hvoraf de fleste havde meget lidt Jord, maatte 
hver yde 16 Dages Hoveriarbejde! om Vinteren, 28 Dage om 
Sommeren foruden 6 Dage i Høsten med fuldt Jern d. v. s. med 
baade Mejer og Binder. 

Trods de svære Byrder stod dog Landbruget her ret højt, 
og det vil sikkert kunne have almindellig Interesse at faa noget 
at vide om Landboforholdene her for hundrede Aar siden 
væsentlig efter Tiendekommissionens Beskrivelse; men det vil 
være nødvendigt - først at gøre Rede for Tiendeforholdene i al 
Almindelighed, saaledes som de formede sig den Gang . . 

Tiende er jo en gammel Afgift til Kirken og Præstestan-
den. 

Det kneb i sin Tid adsldllige Steder med at faa de!n. ind· 
ført. Man vil huske, at V en delboerne i Knud den Helliges Dage 
hellere vilde betale Bøder end gaa ind paa at yde Tiende, skønt 
Bødernel var saa svære, at de fleste vilde blive forarmede, men 
Bøderne skulde dog kun udredes een Gang, Tienden derimod 
kunde de aldrig blive færdig med, den vilde blive ved at 
tynge Børn og Børnebørn, ja alle Efterkommere. I Vendsyssel 
blelv Tienden først indført efter Bøndernes Nederlag under 
Kristoffer af Bajern. 

Efterhaanden som Adelens Magt steg, unddrog den sig 
Skatterne, ogsaa Tienden, og kort før Reformationstiden var paa 
Landet kun Bønderne tiendepligtige. 

Tienden deltes i tre lige Dele: Præste-, Kirkel- og Bispetien
de, men efter Reformationen tilvendte Kongen sig Rispetienden 
og satte de ny Bi_sper, som nu skulde kaldes Superintendenter, 
paa fast Løn, og Rispetienden kom derefter til at hedde Konge
tiende. 

Præstetienden beholdt Præsterne, og Kirketiende!n kunde 
adskillige Steder næppe forslaa til Kirkens nødtørftige Vedlige
holdelse. Derfor og for at forbedre Præsternes Løn, der flelre 
Stetler var saare lille, blev der kort efter Reformationens Ind·· 
førelse Landet oYer nedrevet et ret betydeligt Antal Kirker. 
Dette skete paa Fyn bl. a. med Kirkerne i Hjulby og Fer
ritslev. 
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Kort efter Svenskekrigen var Tiendelils Værdi særlig langt 
nede. Paa Grund af Krigens Ødelæggelser og den . store Ar
mod var Avlen rundt om yderst ringe, og skønt Hindsholm havde 
lidt mindre end de fleste Egne paa Fyn, kunde dog den ny Ejer 
af Eskebjerg, det nuværende Schelenborg, Hr. Friederich von 
\Vittinghoff, kaldet Scheel, den 14. Juni 1678 købe alle Hinds
holms Kirker - Dalby, Stubberup, Viby og Mesinge - meld de- · 
res Tiender og med Herligheden over Præstegaardene og Degne-

olene og Kirkernes tilliggende Jordegods og anden Herlighed 
og dertil ovoo i Købet Kaldsretten. Alt dette fik han for en For
dring paa 3256X Rdlr. 

Samme Dag blev der udstedt Gavebrev til nævnte Friede
rich von Wittinghoff paa Birkeretten over hans Gods paa Hinds

olm, og balvandet Aar efter, 12 Marts 1680 blev Godset op
ettet til et Friherreskab under Navn af Baroniet Schelenborg. 

Den ny Baron afhændede siden Viby Kirketiende, men fik i 
'tedet Kongetienden af Dalby, Stubberup og Mesinge, og disse 
er·~ Dohbeltiender beholdt han og hans Efterkommere. 

Tienden var, den Gang den ydedes in natura, en meget 
tung Byrde; det var jo en Skat paa næsten 10 Procent af hele 
Bruttoindtægten, og dertil kom, at Aflevering af Tienden var 
forbunden med store Be8værligheder. 

Bonden maatte ikke hjemkøre sit Korn, førend Tiendeta
gernes Tællere havde udtaget Tienden, og denne skulde køres 
hen til Tiendetagerne eller dem, Tienden var afhændet til. Den 
maatte ofte køres langt - en Mil eller endnu længere - og 
iorst naar Tienden var afleveret, kunde Bonden faa sit Korn i 
Hus, hvis der da ikke kom Bud fra Herregaarden, at han skulde 
-.·e mk øre! Herremandens Korn først. 

Tiende, ja det betød, at Tiendeyderen skulde give en 
Tiendedel af saa at sige alt, hvad han fik ind. Han skulde ikke 
.tnel give hvert tiende Neg af det Korn, han avlede, men ogsaa 

~iende af Rivningoo, og dyrkede han Ærter og Vikker, skulde 
isse bringes sa:rpmen, saa de kunde maales med Stok eller 

• t-h, saa ogsaa en Tiendedel af disse Afgrøder kunde ydes. Ogsaa 
Boghvede, Hør og Hamp maatte der svares Tiende. Kun 

. æs og Grønfoder var - mærkeligt nok - tiendefri. 
Endvidere skulde der svares Tiende af Føl, Kalve, Lam, 

, Bistader, samt Gæs, Ænder, Høns og Grise. Dernæst skul -
4* 
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de der i Almindelighed svares Degnetrave - en Trediedel af 
Præstetienden - og endelig skulde Præst og Degn mange 
Steder have Mælk og Æg mindst een Gang om Aaret. Præsten 
i Delby modtog saaledes Mælk to Gange aarlig og af hver Gaa:rd · 
til Paaske 30-40 Æg. 

Tiendeydelsen iu natura havdel ogsaa den Skavank, at 
den virkede som en Mulkt paa Flid og Driftighed og. som en 
Præmie for Ladhed og Ligegyldighed. Jo mere en Mand avlede 
og jo flere Dyr han lagde til, des større blev hans Tiende. 

Regeringen var klar over, at Tiendens Ydelse in natura 
var til Hinder for en bedre Dyrkning af Bondejorden, og ved 
adskillige Forordninger søger den at fjærne de værste Ulemper 
og derved mildne Bøndernes Kaar i denne Henseende. 

Saa tidlig som 7. April 1740 udkom en Forordhing om, at 
F.:vægtienden burde betales med Penge efter bestemte Takster. 
Der skulde over hele Landet ydes 10 :13 for hvert Føl, og 8 :13 for 
hver Kalv og hvert Bistade. Paa Sjælland skulde der gives 5 :13 
for hvert Lam eller Kid, paa Fyn, Langeland, Laaland, Falster 
og Møn 4 :13, men Jyderne kunde slippe med 3 :13. 

I Forordning af 8. Jan. 1810 sloges det fast, at Taksterne 
fra 1740 skulde gælde fremdeles, enten saa Tienden vedblivende 
ydedes i Kærven, eller den blev afløst med en fast aarlig Af
gift i Korn elle'r Penge, og i samme Forordning blev det til
lige bestemt, at »da oftei, naar Tillæget af Føl, Kalve og Lam 
af Tiendetageren var antegnet, hænder sig, at samme enten af 
Sygdom eller ved andet Uheld bortdør, førend de til Vinter
fodring indtages, saa skulde del ansatte Kvægtiendepenge 

· ikke betales for videre Tillæg, end for de Føl og Kalve, som 
er i Live, naar de til Vinterfodring indtages af Marken, og for 
de Lam, som enten er i Live ved St. Hansdagstider eller da er 
:->aa vøkne, at de fra Faarene afvænnes, saa og for de Bistader, 
som er i fuldkommen Stand og ved Magt, saa at de ved Efter
aarstiden optages eller tillægges.<t 

I samme Forordning (8. I. 1810) bestemtes det endvidere, 
at Tiende af Gæs, Ænder, Høns og Grise hereftelr aldeles ikke 
kal oppebæres in natura. Derimod skal af Tiendeyderen, som 

V ederlag for saadan Tiende, hvor samme hidtil har fundet Sted, 
betales ialt 3 :13 af hver Td. Hartkorn. 

Denne sidste Bestemmelse fik sin Betydning her i Sogne-
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ne. Her havde det nemlig været gammel Skik, at hver Gaard
mand ved Mikkelsdagstider gav Præsten en »mager« Gaas, og 
de Husmænd, der holdt Gæs, ydede en Gaas hvertandet Aar. 
Der var den Gang i begge Sogneine 71 tiendepligtige Gaarde, 
og Præsten regnede med gennemsnitlig at modtage 80 Gæs aar
lig. Da Bønderne blev bekendt med ovennævnte Be~temmelse, 
saa vilde de ikke! længere yde Gæs, de vilde betale med Penge, 
det var meget billigere. Præsten gjorde gældende, at de Gæs, 
der tilkom ham, ikke var Tiendegæs, men almindelige Y de
gæs, og derfor var man fremdeles pligtig at yde ham Gæs som 
hidtil. Dog Præstens Forklaring kunde ikke overbevise Y der
n e; der kom ingen Gæs. 

Nu klagede Præsten -m Stiftsøvrigheden, og Amtmanden 
gav Ordre til, at de genstridige skulde udpantes. 

Imidlertid klagede to af Bønderne til Cancelliet, og derfra 
resolveredeS, at Sagen skulde afgøres ved Lands Lov og Ret, 
Præsten burde tilstaaes »fri Proces«; men Præsten, Niels Holm-, 
blev enig med sig selv om, at han hellere vilde tabe en ham 
tilhørende Rettighed end føre Proces meld Sognenes Beboere 
og leve i U enighed med dem. 

1796 og 1798 udsender Regeringen »Indbydelse<' til 
Tiendetagere og Tiendeyderel om »ved mindelige Foreninger« 
at forandre TiendensYdelse i Kærven til en fast bestandig aar
lig AJgift i Korn ellelr Penge. Flere Steder blev saadanne mintie
lige Fordringer indgaaet, men de fleste Steder blev det ved det 
gamle. 

Saa endelig udkommer den alt nævnte Forordning af 
8. Januar 1810. 

I denne gives der udførlige og nøje Bestemmelser om, hvil
ke Sædarter, der skal tiendes af, og hvilke Jorder der er tiende
pligtige!. Der bestemmes i alle Enkeltheder, hvorledes Oppe
børslen af Tienden skal foregaa, og endelig bestemmes der, at 
enhver Tiendeyder har ubetinget Ret til for Fremtiden at faa 
sin Korntiende afløst af en fast aarlig Afgift i Korn eller Penge, 
og der gøres udførlig Rede for, hvorledes en saadan Afløsning 
skal for.egaa, saafremt »mindelig Forening« ikke kan opnaaes. 

Efter denne Forordning skal der ikke ydes Tiende af Bøn
ner, Hør, Hamp og deslige Sædarter og heller ikke af Roer, 
Kartofler, Tobak, Humle eller Havevækster. 
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Dog skal Rettigheden til at oppebære Tiende af slige 
Vækster vedblive, hvor samtlige eller i det mindste tvende Tien
detagerel endnu ved Forordningens Bekendtgørelse er i lovlig 
Desiddelse af saadan Tie:nde eller Godtgørelse derfor; men der, 
hvor alene Præsten oppebærer saadan Tiende, ophører denne 
Tiendetagelse med den nuværende Besidders Embedstid. 

Fra al Tiendeydelse skal fremdeles være aldeles fri 
tagne: 

l. L y n g h e d e r, der indtages til Opdyrkning, naar de er 
uden Sammenhæng med anden dyrket Jord. 

2. D e m e d S t e n b e l a g t e, som herefter opdyrkes, 
naar de indhegnes med anordningsmæssig StengærdeL 

3. J o r d s t r æ k n i n g e r , som til Dyrkning indtages fra 
Havet. 

4. F e r s k e S ø e r, som udtørres. 
Moser og Søer, som indtages til Dyrkning, skal være und.

tagne1 fra at svare Tiende i 20 Aar, fra det Aar saadan Jord 
bærer Sæd. 

Husmænd, Inderster og ugifte Mandfolk, der ikke giver 
Tiende til Kirken, skal for Fremtiden ikke svare mere end 2 B 
~Cvartalet, eller ialt ikke over 8 B om Aaret. 

Endvidere slaas det udtrykkelig fast, at Præstmne ikke 
kan fordre baade Høstdag og Tiende af Husmændene, meri for 
Fremtiden skal nøjes med en af Delene. Dog bør Præsten have 
Ret til at vælge, enten han vil have Tiende eliler Høstdag; thi 
adskillige Huslodder kan være saa smaa, at Tiende deraf bliver 
af mindre Værdi end en Høstdag; men naar Præsten een Gang 
har gjort sit Valg i denne Henseende, skal dette gælde som be
standig Regel, saa længe der ikke sker nogen Forandring med 
Husets Tillæg af Jord. 

Husmænd og Huskvinder, der bor i jordløse Huse, skal er
klære sig, om de vil forrPtle Høstarbejdet in natura eller i Steder 
for betale Penge, 24 B for en Mand og 16 B for en Kvinde. Hvis 
nogen saa ikke møder for at gøre Høstarbejde, naar de tjlsiges, 
skal de betale som Skadesløsholdelse det dobbelte, 48 B eller 
32 B, men kan de godtgøre, at de har haft lovligt Forfald, 
slipper de med almindelig Godtgørelse for en Høstdag. 
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Det paalægges Tlendetagerne at ansætte et tilstrækkeligt 
Antal Tællere!, og disse skal i hele Høsttiden opholde sig pua 
8t bekvemt Sted, helst midt i Sognet, saa Tiendeyderne ved, 
hvor de kan træffe dem. Samme Dag, som Tiendeyderen vil 
have Kornet talt, skal han sende Bud efter en Tællelr, og denne 
er da pligtig at møde senest to Timer efter, at han har modtaget 
Bud. Indfinder Tælleren &ig ikke efter den fastsatte Tids For
løb, er Tiendeydeiren berettiget til at afsætte Tienden paa Mar
ken i Overværelse af to Vidner, der kan tages blandt hans 
Høstfolk, og derefter kan han saa indhøste sit eget Korn. 

Tiendeyderen er berettiget til at faa talt saa mange Gange, 
som han finde'r fornødent efter Kornets forskellige Art og Mo
denhed. 

Tiendetageren kan begynde Tællingen fra hvilket Neg, han 
~inder for godt, blandt det Korn, der skal tælles , men han skal 
Yedblive at tage Negene, som de kan falde eftelr rigtig Tælling. 

Tiendeyderen er pligtig at hjemkøre Tienden til Tiende
tageren eller den, han vil afhænde deln til, dog er han ikke 
pligtig at køre med den længere V ej end e en Mil eller 12 000 
.\len. Har Tiendeyderen hidtil fremført den længere!, men nu 
ikke vil, saa er Tiendetageren berettiget til at faa Tienden af
løst med en fast aarlig Afgift. 

Tiendeyderen er pligtig at køre fra Marken med Tiende
kornet straks efter, at Tællingen hos ham er sket, og før~nd han 
hjemkører sit eget Korn af samme Slags fra den Mark eller det 
Sted, hvor Tællingen ør sket. Indfalder ustadigt V ej r under Tæl
ling®, eller forinden Tienden er læsset, da bør Yderen op
sætte Bortkørslen, til det bliver Høstvej r , men indfalder der 
Regnvejr, efter at Kornet er læsset, da maa han desuagtet ved
blive at fremføre Tiendekornet til Tiendetageren. Dersom den
ne ikke finder Kornet tjenligt til at indsættes i Hus, da skal 
Tiendeyderen være pligtig at henføre og aflæsse Tienden paa 
det Sted, Tieludetageren anviser, dog at dette sidste Sted ikke er 
længere borte end 500 Alen fra det Sted, hvor Y de ren ellers er 
pligtig at aflæsse Tienden. Derimod skal Yderen ikke i dette 
Tilfælde være pligtig igeln at henføre denne saaledes aflæssede 
Tiende til Tiendetagerens Hus, men dette bliver dennes egell 
'"'ag. 

Dersom Tiendeyderen ikke kommer med Tienden før elfter 
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Solens Nedgang, skal han lade Vognen staa og saa næste Dag af
læsse Tienden. 

Tiendeyderen skal afstikke Tiendeh fra sin Vogn i Hus 
eller Gaard, der hvor Tiendetageren anviser, men gives der ham 
ikke inden en halv Time den fornødne Hjælp til at modtage 
Tienden fra Vognen, er han berettiget til at aflæsse den i 
Gaarden paa det Sted, Tiendetageren anviser, og vil han ikke 
anvise et saadant, maa Yderen aflæsse den paa et bekvemt og 
passende Sted i Gaarden. 

Naar Forordningen af 8. Januar. 1810 saa nøje og omstæn
delig værner Tiendeyderne, saa viser dette klart nok, at Tiende
ejerne ofte har stillet urimelige Fordringer til Yderne. Imidler
tid kunde Tiendelagerne oguaa ske U ret fra Ydernes Side, og 
for at hindre dette er delr i Forordningen en hel Del Bestem
melser, der skal værne Tiendetagernes lovlige Rettigheder. 

Hovedhensiglen med denne Forordning er dog særlig den, 
at bane V ej for, at Tiendeyderne kan faa Y delsen i Kærven 
afløst med en fast aarlig fgift i Korn eller Penge, og · denne 
Hensigt naaes i fuldt Maal; thi nu gaar det rask med Tiendeaf
iøsning, og i Løbet af en Snes Aar er de allelffleste Tiendeaf
gifter fastsatte. 

I Dalby og Stubberup Sogne blev Trangen til at faa Tien
den fastsat stærkere og stærkere hos Yderne. 

Ved Aar 1800 stod Landbruget højt paa Hindsholms Her
regaarde. Særlig var Hverringe og Bøgebje!rg rene Mønster
brug. Stamhusbesidderen paa Hverringe, Hr. Kammerjunker 
Rudolf Juel, var med Rette anset for at være en af Landets mest 
fremragende Jordbrugere!. Han var tillige en fremsynet Mand, 
der havde Øje for, hvad der skulde til, for at ogsaa hans Fæ
stere kunde blive dygtige Landmænd. Han fritog dem mod en 
billig Pengeafgift for Hoveriarbejdet, han fik Udstykning og Ud
flytning iværksat og hjalp i det hele sine Fæstere saa godt til 
Rette, at Professoren i Landøkonomi, Hr. Gregers Begtrup, da 
han 1802 besøgte Hindsholm, kunde give dem det Skudsmaal, 
at de var Fyns dygtigste mindre Jordbrugere. 

Selvfølge'lig var det til stor Fordel for Bønderne at blive 
fr i for Hoveriarbejde, men Hr .. Juel erklærede til Professor Beg
trup, at ogsaa han havde megen Fordel af Hoverifrigivelsen; thi 
han kunde nu drive sine Gaarde, som han ønskede!, uden at 
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være bunden af Hoveriforeningens Bestemmelser, og han avlede 
nu saa store Afgrøder, at hans Fordel af Hoveriafløsningen var 
meget beltydelig. 

Deln Gang var Præsterne mange Steder Foregangsmænd 
::;om Landbrugere ; men en af de allerdygtigste var Præsten i 
Dalby. Kun 29 Aar gammel modtog Pastor Niels Holm dette 
gode Embede frit for alle Pensionsbyrder. Baronee paa Sche
lenborg havde Kaldsret, og der blev ikke taget Aldershensyn. 
Hvorledes Pastor Holm var som Præst, har det ikke været mu
ligt at skaffe Oplysning om, men Skolevæsenet tog han sig ivrigt 
af, og Landbruget tog han fat paa med megen Enelrgi, og man ser 
af hans Regnskaber bl. a., at han leverede Saasæd vidt omkring 
til Præster, Forpagtere, Herremænd og enkelte Bønder. 

Det mest intelressante ved Præstens Regnskaber er for os . 
dog dette, at han lod sit Tiendekorn tærske særskilt; thi der
ved bliver vi i Stand til at se, hvor meget Tiendeyderne i Dalby 
og Stubberup Sogne Aar for Aar avlede lige fra 1790 indtil 
:1819, da Tienden blev afløst. Præstetielnden var jo nemlig en 
Tredivtedel af samtlige Tiendeyderes Avl. I Aarene 1807-12 
'er det dog ikke muligt at bestemme Avlens Størrelse; thi i disse 
6 Aar er det meste af Stubbenip Sogns Præstetiende bortfor
pagtet for en fast Pengeafgift 

I Aarene 1790-99 beløb Præstetienden sig i Gennem
snit til kun 230 Tdr. Korn aarlig, og ganger vi dette Beløb med 
30, ser vi altsaa, at samtlige Tiendeydere i begge Sogne kun 
har avlet ca. 7000 Tdr. Korn om Aaret. Af nyt Hartkorn fik Tien
deyderne i begge Sogne paa det nærmeste 400 Tdr., og man ser 
da, at der gennemsnitlig kun avledes 17-18 Tdr. Korn pr. Td. 
Hartkorn . 

Nu tager imidlertid Udskiftning og Udflytning Fart. 
1799 blelv Byen Stubberup og hele Dalby Sogn udskiftet. Præ
stegl!ardens Jorder var bleven udskiftet fra Fælleisskabet med 
Dalby Bymænd allerede 1783. - Den største By i Stubberup 
Sogn, Martofte, blev udskiftet 1805, og de andre kort eftelr, und. 
tagen Egense, hvor Fællesskabelt holdt sig til ind i Halvtred
serne. 

Efter Udskiftningen blev det gamle Trevangsbrug forladt, 
og den almindeligste Inddeling af Skifterne blev nu 6 med 
Korn og 3 med Kløver og Græs. De tre Skifter blev nu 6 med 
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gode JordeT tilsaaet med Byg, og de andre med Rug, Ærter 
og Havre. 

Nu steg Udbyttet ret betydeligt, hvilket man kap. se af 
l'ræstens Tienderegnskab. I Aarene 1800-06 modtog han 
gennemsnitlig 300 Tdr. og 1813-18 370 Tdr. 

At Tienden steg saa stærkt var meget tilfredsstillende for 
Tiendetagerne, men blandt Yderne var der Uro og Gæring, 
de vilde gerne have Tienden bestemt, inden den blev alt for 
liøj, og da Tiendetagerne var utilbøjelige til at gaa med til 
en Afløsning, tog de modigste ai Bønderne, de i Martofte, fat 
og fik udarb~jdet og afsendt følgende Skrivelse til Tiendekom
missionen: 

»Da en Del Beboere af Martofte By i Stubberup Sogn 
»paa Hindsholm ønsker at erholde den af dem ydede Korn
»tiende bestemt til aarlig Afgift, saa skal vi undertegnede paa 
· samtliges V egne herved anmode Tiendekommissioneln om, at 
:·den saa snart (som) muligt vilde foretage delllne Forretning 
til Afgiftens Bestemmelse, ifald mindelig } ortning . ej skule 

"kunne erholdes meld Tiendetagerne, som er for Kongens og 
//Kirkens Parter, Besidderen af Baroniet Schelenborg og for 
, Præstens Part, Hr. Holm i Dalby. Alle Beboerne er Fæstere 
»under Baroniet Schelenborg. 

Martofte den 2den November 1816. 

Hans J ens en. Niels Jensen. 

Skrivelsen havde følgeinde Tilføjelse: 

/- Endvidere begærer undertegnede paa Øen Bogense saa 
og Anders Pedersen i Egense, begge i Stubbeirup Sogn og 
Fæstere til Schelenborg, vores Tiende bestemt til aarlig Afgift. 

Lars Jensen.« 

Tiendekommissionen lod nu alle Vedkommende indkalde 
til e't 1\Iøde i Martofte Fredag den 18. April 1817, Formiddag 
Kl. 9 hos Sognefoged Niels Rasmussen for i Overensstemmelse 
med Forordning af 8. Januar 1810 at faa Tiendeafgiften bestemt 
for RekYirenterne enten ved mindelig Forlig eller i Mangel 
heraf ved Kommissionens Kendelse efter en nærmere bestemt 
og forudgaaende UndersØgelse. 
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Samtlige Gaardmænd i Martofte var Rekvirenter, und
tagen Godsforvalter Lauritzen, der var Fæster af Udflytter
gaarden »Sofiedal«, og af Byens 22 Husmænd krævede de 18 at 
faa Tiendeafgiften fastsat. 

Efterhaanden kom flere og flere med, og da Kendelsen 
endelig den 23. December 1818 blev afgiven, kom den til at 
oml'atte de allerfleste af Sognelts Tiendeydere. 

Der opnaaedes mindelig Forening um Tiende af Hør og 
Hamp. Disse tilkom alene\ Præsten og skulde kun ydes i 
Pastor Holms Embedstid; men ellers var det ikke muligt at 
opnaa Forlig; thi Y dem e vilde ikke tilbyde mere end det, 
de ydede før Udskiftningen, og Præsten og Baronen krævede 
lige saa melget, som de havde modtaget i de senere Aar, og da 
rle førstnævnte ikke vilde lægge til, og de sidste ikke slaa af, 
blev det nødvendigt for Kommissionen at afsige Kendelse. 

Inden Afsigelsen af denne Kendelse foretoges en Del 
Forhandlinger mellem Kommissionen paa den ene Side og 
Tiendetagerne og Tiendeyderne paa den andeln Side; og der
efter blev Jorderne eftersete og undersøgte, og der blev reg
net ud, hvormeget hver kunde avle! i Gennemsnit, og derefter 
olev Tienden for hver saa endelig udregnet. 

Baronens Fuldmægtig gjorde gældende, at Fradragning 
af Tærskningsomkostninger for Baronens Vedkommende for
mentlig ikke burde finde Sted, efterdi Tiendeyderne var plig
tige som Hovelriarbejde at udtærske deres Tiende. 

Tillige krævedes der ogsaa fra Baronens Side en høj Be
taling for Halmen, »fordi der lides et stort Tab ved dens Af
, savn. Af Mangel paa dert sædvanlige Foder maa Besætningen 
, indskrænkes, der tabes en Del Gødning, og desuden maa 
Halmen i denne Egn anvendes til Ildebrændsel, da Brænde 

;"næsten ikke e!r til at opdrive.« 

Præsten oplyste, at Boghvedetienden ene tilkom ham; 
l:nn modtog af denne Kornsort almindelig 4-5 Td. aarlig af 
Beboerne paa Lang, i Egense og Nordskov, og det mindste, 
han havde modtaget, var 2--3 Tdr. 

Dnronen havde i Aaret 1817 ladet Tiendekornet tærske 
særskilt fra 2 Gaarde i Martofte og fra 1 Gaard paa Lang og 
Udbyttet blev henholdsvis fra 
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l. Mads Larsens Gaard i Martofte 13 Td. 1 Skp. 2l/2 Fdk. Korn 
2. Frands Christensens " " " 12 " 6 l " 
3. Hans Madsens " paa Lang 9 " · 7 

Baronen opgav dernæst, hvor mange Kærver og Neg af 
hver Slags, han h avde modtaget fra hver af de 3 Gaarde i 
Aarene 1814-16, og hvis Korne~ i disse Aar havde givet lige 
saa meget af sig som i 1817, saa vilde Kornudbyttet af deres 
Konge- og Kirketiende i disse 4 Aar i Gennemsnit have beløbet 
sig til for: 

1. Mads Larsen . '. 12 Td. 7 Skp. 
2. Frands Christensen 12 " 2 F, Fdk. 
3. Hans Madsen . . . 8 " 2 

.tivis alle Tiendeydere i Sognene havde kunnet yde for
holdsvis lige saa meget som de nævnte tre Mænd, saa havde 
hele Tienden kunnet beløbe sig til ca. 1500 Tdr. Korn eller 500 
Tdr. til Præstens Part. 

Præsteltienden i disse Aar beløb sig imidlertid til kun 
370 Tdr., saa det ses, at Baronen havde valgt nogle af de bedste 
Gaarde til sin Prøvetærskning. 

Kommissionen tog intet Hensyn til Prøvetærskningen og 
heller ikke til Baronens Krav om, at der ikke maatte foretages 
Fradrag for Tærskningsudgifter for hans Tiendekorn. Dette 
Fradrag blev fastsat ens for alle tre Tiendeparter, til 48 :6 for 
l Td . Rug eller Ærter, 40 :6 for 1 Td. Lyg og 24 :6 for en Td. 
Havre, og for Tiendens Oppebørsel blev der fradraget 12 :6 for 
hver Td. Korn. 

Da der ikke kunde opgives nogen Pris for Halm, fordi 
· der ikke handledes med denne Vare, blev Godtgørelsen for 

denn e fastsat i Havre, ;; som det Korn, der mest nærmer sig 
til Halmen ., og hvoraf følger, />at denne Værdi bestandig stiger 

og falder forholdsvis merl denne -Kornsort, hvorved man for
mener, at hverken Tiendotagerne eller Tiendeyderne lum 
blive fornærmet, hvilket elilers kunde blive Tilfældet, naar 
Halmen blev beregnet til Penge og derved blev staaende som 

. fast Afgift.« 
!stedet for Boghvedetiende fik Præsten forlods en Skæppe 

Byg af hver Gaanl i 1~ordskov, Egense og Lang ialt 14 Skp., og 
Tiende af Hør og Hamp, som Pastor Holm skulde nyde; sin 
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Embedstid, blev efter Overenskomst ansat til ialt 31 Y. Pd. 
Hamp og 45 7:! Pd. Hør, begge Dele renskaget 

Samtlige Tiendeydere erklærede derpaa, at de viide 
afgive den fastsatte Afgift i Korn i Skæppen, og det blev der
efter fastsat, at Tiendekornet skulde leveres hvert Aar inden 
December Maaneds Udgang. 

Kommissionens Beskrivelse af de enkelte Landbrugs Til
stand og Y deevue følger nu, men af Hensyn til, at delnne 
meget lange Beskrivelse vil optage megen Plads og næppe 
være af almindelig Interesse, skal her kun meddeles den ejen
dommeligste samt meget korte Udtog af enkelte af de andre. 
~r . . 1. Gaardmand i Martofte Jens Rasmussen (nu Niels 
Christian Nielsen) har 37Y. Td. Sædeland (a 12000 D Alen) 
hvoraf Hovedlodden, 27"/s Td. Land er muldleret, Mellemlodden 
9 --Td. Land, leret og sandblandet, og Englodden 7/s Td. Land 
er sandblandet Den almindelige Drift saavel for denne Mand 
f"(JW for de øvrige Reboere i Martofte By er (i Aars Brug efter 
3 Aars Hvile, og er 1ste, 3dje og 5te Halm Byg, 2den Halm 
Rug, 4de Halm Ærter og Vikker og 6te Halm Havre. 

Skønt .Jorden næppe kan udholde dett() Sædskifte mere 
'~JHI lJ<9jst 2 Omgange, er det dog den almindeligste Driftsmaade 
i Byen, og kun enkelte af Beboerne, som enten har af de rin
gere Jorder, eller de,, som kan se det uheldige i Driften, har 
begyndt med at lade Jorden hvile i 4 Aar, men vedbliver at 
drive den i 6 Aar. 

Der gives ogsaa nogen Undtagelse, hvor Agrene støder 
mod Moser og Enge, da slige! som oftest side og kolde Ageren
der efter 2-3 Udsæd enten besaaes med Havre eller udlæg
ges til Græsning. 

»Af disse Aarsager har vi set os beføjede til at formindske 
Bygsæden og udvide Havre'sæden, mere eller mindre efter 
Loddernes Beskaffenhed, ligesom og for Gaardmændene en 
længere Hviletid paa Jorden, alt ligesom det ved Undersøgelsen 
paa Marken befandtes, og JorderneJ efter deres ringere Bonitet 
behøvedes. 

Hvad her er sagt angaaende Driftsmaaden refererer sig 
til Byens samtlige Beboere, hvorfor man anser det for overflø
dig videre for hver Mand at omtale denne. 

~ 
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remeldte Jens Rasmussens Pd~æd og Avl ansels saaledes: 

Middelpris efter 10 Aars 
Udsæd Fold Avl Hel Tiende Kapitelstakst 

Rug og Ærter 6Td. 4 24 Td. 2 Td. 3' 5 Skp. =17 Rbd. 2 .Jt 13' /z B 
Byg .. .... 12 " 6 72 " 7 " l '/5 " = 31 4 " 2 
Havre. . . . . 7 " 5 35 " 3 " 5 = 9 4 " 5 
Halmen udgør i Vægt 1738/ 5 Lpd. Hver 20 Lpd. af 
Værdi som 3 Skp. Havre, er 261/g5 Skp og i Penge = 9 " 3 '/~" 

Herfra afgaar: 
Tienelens Oppebørsel paa Ageren 
13 Td. '/5 Skp å 12 B pr. Td. er l Rbd. 3 .Jf.. 12 B l 
Tærskeløn for 2 Td. 3'/5 Skp 

Rug eller Ærter å 48 B er l " l " 13 " 
Do.for7Td.l·'fo SkpBygå 40 B er 3 -" - " 
Do. "3Td.4Skp. Havre å 24 B er 5 " 4 " -:-

Tienelens Værdi i Penge er altsaa . . ..... .. . 
Hertillægges den ved Forordningen al 8. Jan. 18!0 

befalede "en Tiendedel" . ........... . 

67 Rbd. 5 .J!t 8 B 

6 Rbd. 4 "ft. 4 B 

6t Rbd. l Jt. 4 B 

Hvorved Tienelens Beløb i Penge bliver . , . . . . 67 R bd. 1 11 15'/~ B 

Som til Korn reduseret udgør . . .. .. . . .. = 3 Td. 5 Skp 2'/. F dk Havre 
..... ... . = 3 Tdr. Rug 
. . . . . . . . = 8Tdr. Byg 

der ydes med Korn i Skæppen, og hvoraf Besidd eren af Baro
niet Schelenborg faar de to Tredjedele, og Sognepræs ten i StuJ ,. 
berup een Tredjedel. 
Nr. 61. Niels Jensen paa lang (nu Hans Niellsen) har en 
samlet Lod paa 44 Td. Land, hvoraf 28 Td . Land er leret og 
16 Td. Land stift Ler. Endskønt Jordbunden saaledes er mege t 
forskellig fra de øvrige og foran anførte Jorder paa Øen, (der 
væsentligst er sanel ede og moseagtige) skønner man dog i k k<:·, 
at der paa denne stive Jord, som er meget vanskelig at be
handle, kan avles en større Afgrøde end paa disse, og Tien
den ansættes til 3 Td. Rug, 3 Td. 3X Skp. Byg og 3 Td. Havre. 
Nr. 47. Pedelr Nielsen i Nordskov (nu hans Sønnesønssøn Niels 
Peder Niel en) har 46 Tdr. Land, hvoraf Bylodclen er sand- og 
lerblandet og indeholder 22 Td. Land. Udlodelen 24 Td. Land 

r Sand, og Y. Del deraf lidet muldet. I Tofterne til denne By 
kan saaes Byg og Ærter, og det i tørre Aar enelog med (kun) 
maadeligt Held, da Jorden mange Steder er underkastet Solfald. 
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Størstedelen af denne Jord er under Drift med Vaarsæd, og 
efter hvad der kan skønnes, er :X af hver Mands Bylod besaaet. 
Udiodderne bestaar derimod paa meget faa Undtagelser nær af 
Sand og gaar over fra blød Sand til nogelt fastere Sand og en
kelte Steder meget lidet muldelt, alene skikket til Rugsæd, 
samt noget Boghvede og Havre, af hvilke Kornsorter tages et 
Par Halme efter 6-8 Aars Hvile, og anses denne Brugsmaadel 
at anvendes af samtlige Gaardmænd i Byen. 

Skønt Gaardene i Dalby og Hersnap var og er lige saa 
gode som Martoftegaardene, og skønt Udskiftningen var fore
taget 6 Aar tidligere, stod Landbruget noget tilbage for samme 
i Martofte. 

Og dog fandtes et af Fyns allerypperste Landbrug den 
Gang i Dalby, nemlig Præstegaardens. 

Den landøkonomiske Professor Gr. Begtrup, der 1802 be
søgte Hindsholm, var den Gang ogsaa sammen med Herre
manden paa Hverringe i Dalby for at se Pastor Holms fortrin
lige Landbrug. Hans Beskrivelse af dette Besøg kan passende 
danne Afslutningen paa herværende Skildring. 

Professoren fortæller: »Præsten var saa god at vise os 
»sine Marker, der prunkede med den herligste Sæd. Præstens 
»Lod er 60 Tdr. Land gelometrisk, blot Agerjord. Paa disse 60 
»Td. Land er den aarlige Udsæd 60 Td. Sæd; thi Sæden saaes 
:? meget tykt i denne Egn. Det Aar - 1802 -var Udsæden 40 
~ Td. Dyg, 12 Td. Rug, 3 Td. Hvede, 4 Td. Havre, 1 Td. Ærter, 
:moget Havre og Vikker til Hestene til at slaa grønt, og om
»trent 10 Td. Land med Kløver. Omendskønt Udsæden var 
saa stor holdt han dog en Besætning paa 11 Heste, 12 Køer, 

»30 Faar, 4 Svin og stor Mængde Gæs. Hestene holdtes inde 
»paa Vikkehavre, til Kløveren var slaaet. Den ny Kløver blev 
»skaaren i Hakkelse og given med Valle paa, og saaledes blev 
»den henstaaende i et Kar et Døgn for at syr(n)es, førend den 
»gaves til Svinene. En stor Vrimmel af Gæs blev underholdt 
»i en liden Enghave, hvor de havde Vand. 

»Samme Aar forpagtede Hr. Holm sin Præstegaards Avl 
»til en Bondekarl paa følgende Vilkaar: Gaarden skulde drives 
»efter Præstens Forskrift og Plan. Af Kvægbesætningen skul
»de Forpagteren græsse og vinterfodre 6 Køer for Præsten, de 
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»øvrige 6 var til Forpagterens Nytte, desuden 8 Heste og 30 Faar 
»for Præsten. Forpagteren vedligeholder Hegnet. Tienden ved
»kommer ej Forpagteren. D e n V i l l i g h e d a f B ø n d e r n e, 
>/a t d e u d k ø r e r P r æ s t e n s G ø d n i n g, o v e r d r a g e s 
»F o r p a g t e r e n. Forpagterens Afgift er 3 /o af den udtær
»skede Sæd. - Præstegaardens Jorder er af den Godhed og i 
»den Gødningsstand, at man sikkerlig kan regne 8 Fold. -
»Udsæden var 60 Td. a 8 Fold, giver 480 Td.; deraf tilkommer 
»Præsten 3/5, er 288 Td., foruden Græsning til 8 Heste, 6 Køer · 
»og 30 Faar. Denne Forening var mere værd end en Forpagt
»ningsafgift af 12 Rdlr. (1 Rdlr. = 3 Kr. 20 Øre, 1 Rbd. = 2 Kr. 
~ (indført 1813) pr. Td. Land. -t 

Kilder. 

»Forordning af 8. Jan. 1810.« - »Kronens Skøder.« - »Can
celliets Brevbøger« og Gr. Begtrup: »Beskrivelse af Landbru
gets Tilstand paa Fyn.« Kbhn. 1806. Desuden af utrykte: 
»Tiendekommissionens Protokoller« samt en Del Dokumenter 
fra Dalby Præstegaardsarkiv. 
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