
EN GÅRD BYGGES 

Opførelsen af Vesterdal i Udby srgn i 1862 

Af M. V esterdal. 

Den 21/12 1910 bragte FYNS TIDENDE følgende nekrolog: 

Morten Nielsen Vesterdals begravelse igår blev måske den stør

ste, der nogensinde har fundet sted på Udby Kirkegård. Der var 

ca. 400 mennesker til stede. Kirken var overordentlig nydelig pyntet 

med grønt og lys, og kisten var dækket med et væld af kranse, 

hvoraf mange med signerede bånd: fra Fyns Tidende, fra Forenin

gen af sognefogeder i W edelisborg Birk, fra Nørre Aaby Spare

kasse, fra Svendborg Amts Sparekasse, fra Vesterdal Skole, fra 

Hempel Syberg og fra mange flere. 

I kirken talte først pastor Hansen, Udby, ud fra ordene:· "Jeg 

er fattig og elendig, men Herren er min hjælper". Disse ord be

tegner grundtonen i Morten Nielsens liv lige fra hans tidligste ung

dom, og til han døde med dem på læben. 

Pastor Lassen, Asperup, omtalte den afdødes virksomme liv og 

hans betydning for hele Nordvestfyn gennem en lang årrække. Han 

var i sine bedste år i kundskaber og dygtighed langt forud for sin 

tid, og han var i sit arbejde en glad og lykkelig mand og lykkelig i 

sit hjem. 

Sidst i kirken talte en af den afdødes sønner, skolebestyrer 

cand theol Vesterdal, Odense: Det sidste, min fader sagde til mig, 

var: "Jo mere vi betænker støvets børns vilkår, desto mere må vi 
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Morten Nielsen og hustru oktober 1862. 

takke; jo mere vi takker, desto mere får vi". Ud fra disse ord 

skildrede han træk fra sit barndomshjem og takkede sin fader fot 

det, han havde været for den store børneflok. 

Derefter bar den afdødes sønner og nære slægtninge kisten til 

graven, hvor pastor Rud, Odense, bragte en tak fra de unge, som 

Morten Nielsen så godt forstod og glædede sig iblandt. 

Pastor Hansen forrettede derefter jordpåkastelsen, og skolebesty

rer V esterdal takkede det store følge. 

Morten Nielsen var en meget talende og skrivende mand. Det 

skrevne findes stadigt bevaret i en anselig række dagbøger ført med 

sirlig gotisk skrift. Der har tidligere her i årbogen været uddrag 

af disse optegnelser, 1) og i den sammenhæng blev dengang også 

omtalt, at han i året 1862 opførte gården Vesterdal i Udby sogn, 
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hvor han fik jord ved køb af en del af Ronæs præstegårds ud

marksjorder.2) 

I dagbogsform findes efterladt en udførlig beskrivelse af hans 

byggevirksomhed. Sammenholdt med det materiale, der også fore

ligger i en meget omhyggelig ført regnskabsbog, giver dette et bil

lede af landbrugets vilkår i tiden lige før 1864. Det nedskrevne 

rummer tillige træk fra hverdagslivet, som det dengang formede 

sig på Middelfartegnen, og der er indflettet bemærkninger, hvori 

nogle af tidens åndelige rørelser afspejler sig. 

Ud fra den opfattelse, at man her står over for et stof, som bør 

bevares for efterverdenen og vel også fortjener at blive kendt af en 

lidt større kreds, skal der i det følgende gives en fremstilling af 

gården V esterdals opførelse. 

Inden vi går over til fortællingen herom, er det naturligt at præ

sentere nogle af de synspunkter, der er lagt til grund ved udvælgel

sen og tilrettelæggelsen af det rådige stof. 

Det er i reglen ikke en fordel at gengive dagbogsoptegnelser i ube

skåret form, medmindre det drejer sig om enestående beretninger 

om store begivenheder. Hvad der ellers skrives i nuet, fra dag til 

dag, vil set i sammenhæng bagefter ofte vise sig at rumme gentagel

ser, der kan virke trættende. Det her foreliggende kildemateriale in

deholder ydermere en mængde spredte notater såsom dødsfald blandt 

kendte mænd, kortfattede avisreferater sammen med en broget 

mangfoldighed af småoplysninger. En væsentlig del af alt dette er 

af så perifer eller endog uvedkommende art, at det ganske simpelt 

må skæres fra. 

Hvad stilen angår, har det været lidt vanskeligere at tage et klart 

standpunkt. Efter nogen vaklen frem og tilbage er det fundet be

rettiget at udelade visse vendinger, som på vor generation virker 

overdrevent svulstige og kunstlede. For at vise, at sådanne udela

delser ikke forvansker teksten skal her gengives to tilfældigt valgte 

uddrag, i hvilke det udeladte er fremhævet; (for 26/4 således): 

" ... Jeg saaede. ja, jeg har for første Gang saaet mit eget Korn. 
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Hvor det faldt underligt. Hver Dag bringer mig noget Nyt. Gud 

give nu Lykke og Velsignelse, Væxt og Grøde ... ", og (for den fo

regående dag flg.): " ... J a, det er glædeligt for mig og i Aften, da 

jeg hørte Kirkeklokkerne i Gamborg, saae ud over det yndige Lille 

Belt, hørte de mange travle Ænders Stemme i Inddæmningen og 

tænkte paa, hvor godt det gaaer og paa, hvad jeg haaber i Fremti

den, da blev jeg rigtig glad og kan af Hjertet takke min himmel

ske F ad er for alle hans Velgjerninger imod mig ... " Det skal i denne 

forbindelse tilføjes at sådanne følelsesudbrud som "Gud ske Lov" 

og "Oh" jævnligt forekommer i det nedskrevne men uden blusel er 

strøget i de her gengivne uddrag. Sproget i dagbogen er gennemgå

ende let og flydende, alligevel er det fundet hensigtsmæssigt i det 

følgende at veksle mellem en rent refererende form og direkte ud

drag. Disse sidste er anført i citationstegn og med " . . . " til mar

kering af det stof, som af den ene eller anden grund er "siet" fra. 

Når man læser originalen, kan man ikke undgå at føle sig imponeret 

af en næsten lydefri ortografi og tegnsætning. Af hensyn til den 

moderne læser (og i ønigt af rent praktiske grunde) må det dog 

være naturligt at anvende nutidig retskrivning. De ganske få steder, 

hvor et ord er faldet ud i teksten er her rettet ved at indføje det 

manglende i ( ). 

Noter med supplerende oplysninger har ikke kunnet fremskaffes 

for en række af de personer, som optræder i Morten Nielsens skil

dringer, måske kan en enkelt af læserne med særlig lokalhistorisk 

interesse og kendskab til Vends herred alligevel nikke genkende i 

nogle tilfælde. I så fald har det været berettiget at nævne de pågæl

dende. 

Købet af Vesterdal 

I maj 1857 blev den 32-årige Morten Nielsen forlovet med Kirstine, 

som da gik i sit attende år. Hun var datter af en væver i Heden, 

men var vokset op i Nørre Lyndelse hos en barnløs moster, Gertrud 
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Hermansdatter (1799-1873), der var gift med gårdmand Hans 

Christian Sebastiansen Døllner (1799-1858). Da Bastian, som han 

hed i daglig tale, døde, kunne de to unge vel have giftet sig og 

overtaget gården i Lyndelse. Det har imidlertid ikke været efter 

deres hoved at vælge den "traditionelle" løsning. Målet var i stedet 

at få en anden gård. Gennem tre år havde de forgæves ventet at 

finde en egnet mulighed. Endelig i januar 1862 erfarede Morten 

gennem sine fætre3
) i Udby, at der skulle holdes auktion over en del 

af Ronæs præstegård. Sammen med Kirstine kørte han til Udby, hvor 

han den første søndag i det nye år sammen med sin jævnaldrende 

fætter, gårdmand Lars Andersen i Udby tog ud for at få et indtryk 

af den jord, som ville blive bortsolgt den følgende dag. Ved den 

lejlighed traf han skolelærer Jørgensen,4
) som sammen med sin fa

milie var ude at bese en af de parceller, Enkeløkken, der indgik i den 

jord, som skulle under hammeren. - "Jørgensen vil så gerne have 

den og huede næppe, at jeg var kommet". Senere på dagen gik 

Morten til præstegården for hos pastor Bork5
) at høre noget om 

betingelserne. De var ret gunstige, idet 2/3 af købesummen kunne 

forblive indestående, så længe køberen ønskede det. 

Auktionen holdtes den følgende dag i en sal i præstegården med 

birkedommer Brun fra Kærlingbjærg som auktionsdirektør. - "so

len skinnede på det hvide snetæppe, som i aftes faldt på jorden, 

men det var meget koldt ... De lysthavende og de nysgerrige, de 

sidste flere end de første, samledes efterhånden. Man småsnakkede 

og gned sine hænder, og det kom da ligesom bag på mig, at skolelærer 

Jørgensen gjorde mig flere tilbud, og vi blev enige om, at han skulle 

have Enkeløkken, om jeg blev højstbydende, til samme pris, som jeg 

købte den, imod at give 200 rdlr og adskillige småvilligheder. Så 

begyndte auktionen ... Den første, en stor kalkunsk bondemand 

med 200 til eller 210, jeg lagde 100 til, så Rammeskov 100, og så 

nåede vi 13.000. Rammeskov bød endnu engang men faldt så fra, 

og nu sloges så Thomsen og jeg, idet jeg bød 20, han 100 fuldt ... 

men dog var jeg rolig, og så nåede vi 14.000. Nu kneb det for alvor. 
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Jeg turde ikke binde an med den store Thomsen, og jeg turde ikke 

mere for min pung. Men så hvisker Jørgensen: "Lad de 200 gå 

til", og jeg fik mod til at byde end engang, hvorpå min modstander 

stod frem og sagde, han ville ikke mere, hvorpå hammeren faldt for 

14.020 rdlr. Præsten erklærede sig vel tilfreds, ønskede mig tillykke, 

og auktionen hævedes med, at min fætter Lars Andersen blev 

skrevet som kautionist, skønt jeg havde den fornøjelse at blive taget 

god foruden. Ligeledes havde jeg den fornøjelse, at næstbydende fik 

et lille snært, idet man ikke fandt det værd at skrive hans bud til 

indstilling, da det er almindelig bekendt, at han ikke kunne købe 

det, som vi også bagefter hørte, samt at han ikke kunne have stillet 

sikkerhed. Dermed var det afgjort. Pastor Bork lovede straks at 

indstille budet til approbation ... Fætter Peder syntes, at Kirstine 

skulle se jorden. . . Vi var glade, ikke alene over, at vi skulle eje 

jorden, men og fordi, at vor gård vil komme til at ligge på et mage

løst yndigt sted med udsigt over en stor del af det nordvestlige Fyn, 

ned til Middelfart, over til Slesvig, til Skamlingsbanken, ned til 

Halk Hoved, ud over det yndige Lille Bælt, tæt ved den påtænkte 

jernbane ... " 

Oven på disse mere lyriske følelser måtte også dagen og vejen 

have Mortens tanker. Sammen med lærer Jørgensen drøftede han 

muligheden for at spare en ikke ubetydelig udgift ved med det 

samme at få oprettet to skøder. - "I den anledning gik vi ned til 

Ronæs præstegård for at spørge pastor Bork, om han ville ind

stille os begge i forening. Han var meget flink og mente, at sagen 

hørte under birkedommeren. I øvrigt så lod han mig vide, at jeg 

havde gjort et godt indtryk på ham og (han) håbede, at vi nok 

skulle komme godt ud af det, hvilket jeg ikke svarede på, da jeg nok 

ser, han vil blive skuffet i sin forventning ... " Samme aften sad 

Morten og Kirstine ·sammen hos en af fætrene i Udby - "og i tan

kerne byggede vi og sad allerede i den nye gård, som vi kaldte Ves

terdal ... " 

Hjemme på Ellerupiund bifaldt faderen købet, og Morten var na-
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turligt optaget af, om købet nu blev godkendt. Bl. a. skrev han til 

kandidat Thurah6
) i København for at spørge, om han mente, det 

kunne "hjælpe at rejse ind og spørge Monrad,7
) om jeg må få den 

jord". Den følgende søndag tilbringer de forlovede i hendes hjem 

i Nørre Lyndelse, og som det så ofte var sket før, tog de til Rys

linge for at høre pastor Birkedal.8
) - "I forpagterboligen var en ung 

norsk kunstner i begreb med at modellere BirkedaL Busten var næ

sten færdig og gjorde et velsignet indtryk på os ... Så var jeg inde 

hos BirkedaL Han gjorde løjer med mig og mente, at jeg allerede 

lignede en gårdmand. At jeg havde mine store støvler på, mente han, 

var bevis på, at jeg nu havde kastet alle finesser bort. Forresten 

ønskede han mig hjertelig til lykke og var overgiven munter. Sohjør

ring9) var så urimelig glad ved min handel og sagde, den var særde

les god. Han havde set det i avisen fra Middelfart og sågar i Ber

lingske." 

16/ 2: " ... Da vi kom fra kirke, modtog jeg efterretning om, at 

approbationen er kommet. Amanuensis Wilcken har skrevet følgen

de til Gydesen 10
) : "Det højeste bud 14020 r dl r på Ronæs præste

gårds udmark, foruden den årlige kornafgift, er approberet. 

Odense den 14 feb 1862 

Din C. A. Wilcken." 

Hvilket brev Gydesen sendte mig ... " 

Morten Nielsen kunne nu gå i gang med at forberede byggear

bejdet. I den anledning ankom han den sidste lørdag i februar til 

Udby, hvor han indlogerede sig hos fætteren Lars. Den forventnin

gens glæde, han ellers ville have følt ved det forestående, kunne ikke 

få lov at udfolde sig. Afskeden med hjemmet havde været umådelig 

tung på grund af moderens sygdom. Gennem næsten fire måneder 

havde hun været sengeliggende efter et fald gennem en åbentstående 

kælderlem, hvorved hun havde brækket låret. For den 70-årige 

kvinde, der i forvejen var skrøbelig, havde dette medført komplika

tioner, som gang på gang havde givet anledning til alvorlig æng

stelse. Dagen før Mortens afrejse havde hun haft feber og været 
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uden bevidsthed nogle gange, så selv om hun var i bedring, var hun 

stadig udmattet, så i de første dage var det med bange anelser, søn

nen hver dag ventede at blive kaldt hjem ved bud. Selvsagt giver 

dette sig udtryk i dagbogen. Moderen kom sig, da beretningen om 

hendes bedring naturligt er af rent privat karakter, tages den ikke 

med her. 

En søndag med kirkegang i Udby kirke blev Mortens første rig

tige dag i det nye sogn. Herom dog kun få udpluk: "En smuk kirke, 

dårlig, næsten ingen sang, uden af kirkesangeren; den evangeliske 

rimstok, 11
) en rationalistisk præst af den værste skuffe. . . . Jeg 

blev inderlig bedrøvet, men er dog glad ved, at sognebåndet er 

løst ... " Der kan vel næppe være tvivl om, at denne spænding 

mellem det grundtvigianske og det rationalistiske livssyn har været 

afgørende for den tilbageholdenhed, den nye gårdmand viste over 

for præsten allerede på mødedagen. 

"Efter kirketjenesten talte jeg med Jørgensen. Ham er jeg glad 

ved. Han deler mine anskuelser om præsten, og ham håber jeg at 

blive gode venner med ... " Dette håb blev skuffet. Det varede ikke 

længe, før de to mænd blev uvenner, hvilket holdt sig livet igennem. 

Der er ingen grund til at behandle det forhold, fejl har nok været 

på begge sider. Der er selvfølgelig en del i dagbogen om deres for

skellige sammenstød, men de vil i det kommende kun lejlighedsvis 

blive berørt. 24/2: " ... Fra arkitekt Haugsted i Odense modtog 

jeg en tegning over en bondegård, hvormed fulgte oplysninger om 

samme. Desværre, jeg kan ikke bruge den. Hans Hansen fra Lid

mose Huse kom. Lars fulgte med. Vi gik til Rolund og fik Hans 

med og gik så til VesterdaL For første gang stod jeg på min egen 

grund. Hans Hansen gik med vejrenP) Vi sagde: Der skal gården 

ligge, og et par minutter efter fandt han en åre. Det var heldigt, 

omend ikke på det heldigste sted men dog således, at det kan lade 

sig gøre, især da der ligger en mergelgrav tæt ved. 

Forresten var jeg glad ved at komme derud. Jeg gjorde adskillige 
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opdagelser. Der er sten at samle, flere læs, der er torn i et gærde, 

der er ellebrænde osv. Ja, det gjorde dog godt. Så gik vi over til 

Garnborg til Rasmus Jørgensen, hvor jeg gjorde det første indkøb til 

gårdens bygning, nemlig omtrent 60 traver rør a 4 mk og 8 sk. Jeg 

var også inde hos smeden, som bejlede til mit arbejde og kan også 

gøre sig håb derom, da han er dygtig og tillige den nærmeste smed. 

Begge steder blev jeg venlig modtaget og kan ikke andet end håbe 

godt fra disse folk. Rasmus Jørgensen bliver min nabo. Så gik vi 

til Rolund igen. Af min fætter Hans købte jeg den første hest, en 

stor rød, stærkbygget hest for 120 rdlr. Det var noget mere end jeg 

ventede, men tror dog ikke, jeg skal komme til at fortryde handelen. 

Lars og jeg gik nu til Udby og straks derpå til Gadstrup for at se 

Jørgen Olsens stuehus og så til Byllerup Mark til murer Niels Niel

sen Møller, som rimeligvis skal være min bygmester. Uheldigvis var 

han ikke hjemme, så vi fik ikke aftalt synderligt andet end anmo

dede hans folk om at formå ham til at komme over imorgen ... " 

Selvfølgelig opstår der bryderier, når en stor handel afsluttes. For 

den nye ejer bestod der første stød i at skulle betale ca. 120 rdlr 

mere på birkekontoret, end han havde regnet med. I præstegården 

viste det sig, at han måtte af med godt 40 rdlr mere end ventet. -

"Lidt efter at vi var kommet til Udby igen, gik jeg op i kroen 

for at tale med forvalter Evers, der var der for at betale skat. Jeg 

ville bede ham om tilladelse til at benytte dæmningen ved Ronæs 

Bro til derpå at opsætte sten og tømmer i sommer. Imod forvent

ning var han flink, lovede at tale min sag hos greven og var fore

kommende imod mig. Han berørte grænselinien mellem grevskabet 

og min jord, og da jeg netop i dag havde erfaret, at jeg ikke kan 

forvente at få den strækning af rørmosen lige overfor min jord 

til dybet, men at greven, da han foretog inddæmningen, havde er

hvervet sig tilladelse til alt det inddæmmede, så turde jeg langt fra 

gøre den påstand på samme, som jeg troede mig berettiget til og var 

forsigtig i håb om, at jeg måske kunne få lov at skære røret "halvt" 
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på den omspurgte rørplet. Med forvalteren løb det heldigt af. Det 

bødede lidt på den uheldige tur til Kærlingbjærg i formiddags." 

Byggearbejdet 

Lejlighedsvis måtte Morten Nielsen hjem til Elleruplund, inden han 

første gang tog fra Udby - " ... kom skipper Pedersen, Illums13
) 

broder, ham som formentlig skal skaffe mig de fleste materialier. 

En ny sky kom frem på horisonten. Der er ingen sten at få ved 

Egernsund tillave priser, og det er sandsynligt, at de endnu vil stige 

højere ... Imidlertid han havde så et par ladninger indkøbt i Hold

næs, 14
) hvoraf han overlod mig den ene til 6 rdlr og l mk, og måske 

jeg kunne få den anden med ... Jeg red nu og kom forbi Tybrind 

ad Eskør forbi Husby til Holmehus, til min ven fra krigens tid, 

Anders Nielsen, og det blev mit ærinde at få ham til at bygge eller 

rettere være min tømmermand. Han var villig, og det blev nu be

stemt, at han i næste uge skulle komme til Udby for at aftale det 

nærmere ... " Mens Morten derefter opholdt sig på Elleruplund, var 

han en dag henne "for at tale med Ole Snedker15
) om snedkerar

bejdet til bygningen. Han lod til at kunne gøre det for det halve 

af det, Hans Jørgensen på Asperup Mark har forlangt ... (jeg) blev 

meget glad, jeg sparede derved over l 00 rdlr." 

I marts er han atter i Udby og tager da i Asperup kirke. - "Efter 

tjenesten var jeg inde i præstegården og havde en rar eftermiddag, 

omend jeg må sige, at jeg erfarede mangen en vanskelighed ved sog

nebåndsløsningen og så meget andet, der forestår, så jeg blev ikke 

så lidt både tavs og beedrøvet." Men hver dag har nok i sin plage", 

det mindede den kære Melbye16) mig om . . . Vi sang Ingemanns: 

Dejlige er jorden, Melbye både prædikede og talte om "tonen fra 

himlen", hvilke ord i de sidste dage stod altid for ham, rimeligvis 

opfriskede ved Ingemanns død. Henimod aften gik jeg fra Asperup 

præstegård igennem Indslev, hvor jeg kom forbi den store Herr 

Lørups gård ad en forskrækkelig sølet og sjasket vej her til Byllerup 
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Mark, til murer Niels Nielsen Møller, der skal være min bygmester 

og udføre alt murerarbejdet for lidt over 350 rdlr. Her har jeg nu 

været i aften, og vi har talt om indretningen og begyndt på afrids

ningen af de to første lader." Om den næste dag (11/3) fortsætter 

han: "Straks efter, at jeg var stået op i morges, gik mureren og jeg 

igennem Mosegaard til Gelbjærg, hvor jeg af ejeren, Peder Hansen, 

købte 100.000 mursten: 50.000 gode, 15.000 af mellemsort og 35.000 

blegsten, for 716 rdlr, hvorimod Peder Hansen transporterer de 

50.000. Den handel om de sten varede temmelig længe ... " 

Næste dag holdt fuldmægtig Heilmann17
) fra Kærlingbjærg auk

tion over løsøre i Anders Pedersens gård i Kaslund. Den ny mand 

på det kommende Vesterdal mødte også op og erhvervede hest med 

vogn og seletøj for 2201/2 rdlr. - "En uhyre mængde genstande af 

alle slags blev solgt og spredt over det halve Fyn. Mange hundrede 

mennesker havde indfundet sig ... " 

Fra midten af marts var Morten Nielsen definitivt flyttet helt 

til Udby, hvor han fortsat boede hos fætteren Lars, til det blev 

muligt at rykke ind i en midlertidig bolig på VesterdaL Dagen efter 

sin ankomst var han til bryllup i Kauslunde, hvor en anden fætter, 

gårdmand Hans Andersen i Rolund, der nu efter at være blevet en

kemand atter indgik ægteskab. - "Kl. 10 samledes vi hos Hans i 

Ro lund og fik der en fin frokost. 1 O ridende kom fra Kauslunde 

og fulgte med brudgomsfølget, da samme henad middag drog af 

sted ... Stor stads i gildesgården, 5 musikanter. Atter frokost over 

alle grænser, kostelig. Mange folk, fine over al beskrivelse men dan

nede og belevne ... Kl 2 gik vi til kirke med musik i spidsen. De 

unge folk foran og hver herre med dame, eller rettere hver karl med 

sin pige. Jeg havde kusine Mette til min pige og nød den ære at gå 

tæt foran brud og brudgom. Klokkerne kimede ... Henimod aften 

kom vi til bords. Mange retter, to slags budding, ikke at gøre nar af, 

nej alt var superfint. Et godt glas rødvin. Jeg var oprømt. Om af

tenen dans, jeg var ikke i salen: Franciscanere osv., dem kendte jeg 

ikke og kunne ikke lære dem. Derimod lærte jeg mange mænd at 
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kende såvel fra Kauslunde som fra Rolund, (og) med hvem jeg 

fik mangen en samtale og en lille whist. Jeg tog alt som det var og 

fandt mig deri, ja jeg havde endog en fornøjelig aften ... Kl. 4 

morgen kom jeg til Udby. Månen skinnede blank, så natten var lige 

så smuk som dagen ... " 

16/3: "Oven på nattetummelen lidt ør i hovedet om morgenen ... 

lidt efter, at jeg havde fået det18
) kom Ole Snedker og havde 

sidste nat ligget hos mureren på Byllerup Mark, som han besøgte 

for at aftale en fælles plan for bygningen. Jeg fulgte med ham over 

til Rolund, hvor han foretog adskillige opmålinger i Hans's stue

hus. Imidlertid kom Lars kørende og ville til Kauslunde til bryllup 

igen, og jeg fulgte med. Folk samledes efterhånden i gildesgården, 

og kl 2 gik vi til kirke. Kand Clausen, 19
) en søn af afd. brænde

vinsbrænder Clausen i Odense, prædikede ... Og så begyndte gildet 

igen, dog først henad aften kom vi til bords. Ved bordet herskede 

endnu mere livlighed end i går. Skåler udbragtes for brudeparret af 

Clausen, for værten og værtinden af Nielsen, for hjemmet i Rolund 

af Jørgensen og for damerne af Wisbech. Aftenen gik som i aftes: 

Polskpas med de Rolund mænd. Jeg var ikke i dansesalen. Mange 

bekendtskaber. Livlighed og munterhed midt i det, som ellers ikke 

kan kaldes godt. Som jeg skulle til at rejse hjem, måtte jeg lige 

oven på hinanden drikke et glas vin, en kop kaffe og en "kaffe

knægt". Dus med Illum. Det tog til maven, men det gik dog. Turen 

hjem yndig som i aftes .... " 

17/3: " ... Jeg skulle have været til trediedags gilde i Kauslunde 

men sagde tak, jeg kunne ikke få tid ... " 

Førstkommende mandag atter til auktion men lod sig ikke friste. 

- "Med flere mænd her fra egnen fulgtes jeg nu tilbage efter Mid

delfart igen. Vi gjorde en lille visit ind i hofjægermesterens stald 

på Hindsgavl, og jeg fik en herskabelig stald at se, der fornøjede 

mig meget og fornøjede vel hestene end mere. Fra Hindsgavl gik vi 

igennem det nye smukke Adelershus til Middelfart, hvor jeg en 

timestid efter kom med en færgebåd over til Jylland, hvor jeg ville 
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købe kalk. Fra Snoghøj gik jeg vester på langs stranden, om til Bø

rupsand, til en kalkværksejer Jørgensen, hvor jeg bestilte 35 korn

tønder kalk at levere om fjorten dage. Alt gik godt. Hos Jørgensen 

sad jeg et par timer og morede mig med samtale. Han var en livlig 

mand. Så skulle jeg til at tænke på at komme til Fyn igen. Jør

gensen anviste mig en mand til at sætte mig over. Hans svigerfader 

Dahl, tidligere bosiddende i Thorøhuse, gav mig et kompas, som jeg 

skulle styre efter, da fiskeren, som roede, ikke forstod denne ind

retning. "Far med Gud", sagde den gamle fisker, og vi roede af 

sted. Det var en tyk tåge, og vi så ikke andet end den og det stille 

hav. Vi roede længe og ventede land men forgæves. Jeg sagde, vi 

stod for meget i syd og gentog det, men min fisker gloede på 

mig og skød farten fremad. Endelig nåede vi land. Der lå nogle store 

sten. "Det er Gammelslots sten", sagde han og roede fort, så kom 

nok Hindsgavl Bro. Nej, der kom ingen. Han roede og roede, så på 

det nære land, som skimtedes i tågen. Vi hørte folk tale. Han holdt 

inde med åreslagene og råbte ind, "hvad er det for et land?" "Det 

er Fænø", var svaret. Nå, det var spænd. Han var flov, og jeg 

var glad ved at opleve et lille eventyr og tænkte på, hvordan det 

ville være gået, hvis vi havde kommet lidt længere mod vest, måske 

vi så havde landet på de vendiske kyster. Vi lagde ind mod land, og 

de to, som vi havde talt med, et par jyder, kom i båden. "Det er 

kraftens god lykke, vi havde, vi kom her med", sagde den ene, ... 

så kom vi nord om Fænø, og hvor mørkt det end var, fandt vi 

broen ved Hindsgavl Havn ... " 

20/3: " ... Hos Jørgen Hansen for at købe sten til grunden. Han 

og Rasmus Jørgensen fulgte med over til Svinø, hvor vi (i) en 

"sudde"20
) fandt en uendelig masse små sten, og hvis de befindes 

at være gode, så købte jeg 100 læs for 1 mk for læsset. Jeg købte 

nu flere små sten, der er spredt omkring på jorden og har nu de 

bedste udsigter til at få grundstenene ... Fra fader modtog jeg i 

morges brev skrevet den 16., han ønsker, at mureren og jeg enten 

onsdag, torsdag eller fredag skal komme til Skalbjærg, hvor Peder 
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Nielsen i disse dage lægger grund af konkret til et nyt stuehus, så 

vi kunne se, hvordan det gik til og derved spare den ulejlighed at 

hente en anden murer. Brevet var uheldigvis blevet forsinket i Oden

se og Middelfart, så jeg fik travlt ... " Et forrygende snevejr gør 

det nødvendigt at vente med at se, hvordan dette byggearbejde 

foregik; de nåede det om lørdagen. Dagen efter er Morten på besøg 

hjemme på Ellerupiund og noterer bl. a. " ... Efter kirketjeneste var 

jeg i præstegården, hvor jeg modtog den glædelige efterretning, at 

fru Thurah i København er den 17. ds nedkommet med en søn. 

Tillige fortalte fruen, at kandidaten til maj rejser til Paris for at 

uddanne sig i fotografi ... Før jeg rejste hjemmefra, skrev jeg et 

brev for Hans Nielsen Larsen til branddirektør Munster i Holsted. 

Det H. N. Larsen tilhørende stuehus i Knudsbøl er brændt den 3. 

marts, og jeg skulle skrive til branddirektøren om, at han var til

freds med taksationen af det reddede ... " 

I slutningen af marts er vejrforholdene i høj grad ugunstige for 

byggeri; sne, islag og hård blæst sinker arbejdets iværksættelse. Må

ske er det derfor dagbogen har en bemærkning om fremtidens tra

fikforhold. "Når jernbanen kommer", siger man så tit, og jeg 

siger det især i denne tid, så bliver det morsomt, og dobbelt rart 

bliver det for mig, hvis stationerne bliver, som avisen melder i dag, 

nemlig ved Nørre Aaby og Baagegaard. Ja til den tid ser det ander

ledes ud ... " 

28/3 "I morges skrev jeg et brev til bogbinder From i Odense og 

gik så hen til "posthuset", kroen, min sædvanlige morgentur i disse 

dage, for at læse bladene. Da jeg havde læst mig træt, gik jeg over 

til Rolund for at se til min karl og mine heste. Der kan jo ikke 

udrettes det ringeste, og så har man det i den anden henseende over

måde godt .... Christen Pedersen var her og ville have haft mig 

med til Indslev kro til et møde i morgen, men jeg har nu berammet 

at skulle over til Stenderup til skovauktion i morgen, ellers havde 

jeg fulgt med til Indslev. Vi fik forresten en lang politisk samtale, 

der morede mig meget. Jeg synes ret godt om folk hernede i politisk 
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henseende og har håb om megen glæde, hvad dette vigtige spørgsmål 

angår." 

29/3: " ... Jeg havde sendt bud til Rolund, at Rasmus Christian 

skulle komme og køre for mig til Fønsskov. Han kom kl 6 i mor

ges, og vi kørte straks ad Ronæs Bro, Rud, Fønsskov til Fønsskov 

Ellegård, hvor jeg stod af og lod ham køre tilbage. I Ellegård traf 

jeg flere mænd, som også ville til auktion ... 6 i tallet steg vi i en 

jolle. Med en frisk nordost styrede vi over efter og kom snart til 

GL Aalbo, hvor vi landsatte de to, hvorpå vi sejlede lidt længere 

mod nord og gik i land ved Stenderupstrand, hvor vi straks efter 

var på en stor vej ind ad skoven. Jeg blev gjort opmærksom på, 

at de effekter, som skulle sælges, forinden auktionen måtte være 

beset af lysthavende, da opråb sker på et sted ved alle auktioner 

herovre. Tiden var knap, men vi skulle alligevel se os om. Heldigvis 

lå de lange aske tæt ved vejen, så jeg fik at se, hvad jeg ville og 

kom dog i god tid til ledvogterhuset i skoven, hvor auktionen skulle 

holdes. Denne begyndte ikke før hen imod elleve. Husfoged Heuc

kendorf fra Haderslev holdt den. Kun få lysthavende havde givet 

møde. Når budene nåede vurderingen,. blev givet hammerslag. I 

reglen blev kun sagt "er budt", og dermed var et nummer solgt. 

De lange aske, jeg havde udset, var jeg så heldig at få. Jeg siger 

heldig, thi nogle lysthavende sad og passiarede, mens jeg købte dem. 

Jeg tror, jeg fik et rigtig godt køb .... Salæret er kun 18 sk, 6 sk af 

hvert nummer. Med en mand, Niels Jeppe Juul aftalte jeg foreløbig 

om transporten til stranden, og når jeg så skal flåde dem over, vil 

det hele komme mig på omtrent 20 rdlr. Det hele indeholder 12 a 
16 spær og bjælker og over 100 lange længter. Allerede før kl 1 

var auktionen forbi. Jeg ville over til Jylland21
) til Børupsand og 

aftalte med Laue Madsen Fisker fra nævnte sted. Uheldigvis kom 

han og flere til at svire, og tiden løb hen. Jeg benyttede tiden til 

at opsøge en bunke (træ), som jeg ikke vidste, hvor var, måtte først 

hen at spørge skovrideren, kammerjunker Bodenhoff, hvor den lå, 

og da jeg havde fået det at vide, gik jeg ud at opsøge den. Først 
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efter at jeg var gået fejl af den, fandt jeg den endelig og skyndte 

mig så ned til stranden, da jeg frygtede Laue Madsen var sejlet af. 

Han var der ikke og kom ikke heller før en time efter. Jeg gik frem 

og tilbage ved bredden og syntes, jeg var så inderlig stille glad ved, 

at jeg nu skal bo ved denne strand. Omsider kom han. Vi steg i 

jollen, og på en halv time var vi ved Børupsand. Atter heldig. 

Som vi landede ved Jørgensens kalkbrænderi, træffer jeg Jørgensen, 

fik talt med ham om kalken og efter 5 minutters ophold på nør

rejysk grund, roede Laue Madsen og jeg igen efter Hindsgavl. 

Det var en anderledes morsom tur end sidst, da den sorte fisker 

roede vild. Snart var vi ved Hindsgavl Havn. For 2 mk og 8 sk 

kom jeg al den sejlads. Atter var jeg på fynsk grund og fandt det 

nødvendigt at gå lidt, thi jeg frøs, så det knagede i mine lemmer. 

Ad Hindsgavl og Adelershus gik jeg til Middelfart, hvor jeg forgæ

ves søgte efter retur til Udby. Alle vognene var kørte, så jeg måtte 

tage til fods bagefter. Men det gik. Alligevel, det var drøjt, og 

før(st) kl 9 var jeg her i mit hjem ... " 

Et lille halvt hundrede sider står blanke i dagbogen. Vi må gætte 

os til, at dagbogsforfatteren har tænkt sig senere at nedskrive, hvad 

han har oplevet i de første tre uger af april. Det er aldrig blevet 

til noget. Efter denne lakune fortsættes. 

22/4: " ... I after (da) jeg kom fra Rolund, gik jeg ind til skip

per Pedersen, der var hos Lars'es og fik der at vide at jagten Anna 

er i dag løbet ind til Ronæs Bro med nok en ladning sten: 17.000 

mursten, 10.000 helbrændte, 4.000 hårdbrændte og 3.000 klinker og 

6.000 tagsten, hentet fra Iller teglværk ... " 

23/4: " ... Sanket 5 læs sten på øst skift. Smeden i Garnborg 

sendte 3 folk til at sanke sten gratis. Han er en flink mand og gør 

mig mange tjenester. I Garnborg spiste jeg til middag og gik så 

derfra ad Vesterdal til Ronæs Bro, hvor jeg får losset sten i dag. 

Netop som jeg kom, begyndte losningen af tagstenene, og jeg var 

med at opsætte dem. 10.400 helbrændte mursten var alt udlossede. 

Jeg er vel tilfreds med de handeler, Pedersen har gjort og håber, de 
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skal fremdeles glæde. Jeg bestilte endvidere 525 hvide og blå fliser 

til gulv i gangene og mælkestuen og 90 til rygningspander, så der 

bliver endnu en ladning. På jagten Anna spiste jeg mellemmad. Det 

morede mig meget at komme derud, ligesom det også morer mig 

at have gjort bekendtskab med skipperen, som jeg har fundet at 

være en ærlig og retsindig mand ... " 

23 l 4: " ... Henad aften trak jeg i stadsklæder. J eg skulle til gilde. 

Min fætter Hans Andersen i Rolund gjorde "l Gang" for at hans 

nye kone kunne komme i lauget og få sin rang ved gilder og sam

menkomster. Mand og kone var mødt. 20 mænd og 10 koner. Man 

spiste og drak, og alt gik fredeligt og meget roligt af. Alle folk 

modtager mig med megen forekommenhed, langt mere end jeg kunne 

vente. Efter bordet var dans, der varede til langt ud på natten. Jeg 

deltog slet ikke i dansen og gør det vist aldrig mere. Der blev også 

spillet en lille polskpas, men heller ikke det deltog jeg i. Men aftenen 

gik alligevel, og den gik for mig på en særegen måde. I lang tid har 

der været et spændt forhold mellem Jørgensen og mig. Han har 

nemlig villet snakke sig fra vor akkord, og det har huet mig så ilde, 

at jeg har fjernet mig fra ham i bitter stemning, da jeg syntes at 

have kommet (ham) således imøde, at han nok kunne have skikket 

sig. I går aftes lod det til at blive bedre. Jeg blev inderlig glad og 

troede, alt havde jævnet sig. Men det slog fejl, thi i aften kom det 

til en udtalelse, der ikke løb småt af. Først talte vi længe, og jeg 

satte ham i stå, hvilket gik godt nok af endda, men så talte han 

mig ind i et kammer, og her "rev det ud", idet han ikke undså sig 

for at tale om, det jeg sagde var en "disken op", og så tog jeg bla

det fra munden og sagde ham sandhed rent ud af posen, hvorpå han 

tav stille, og dermed skiltes vi ad. Men vist er det, at det gjorde 

mig ondt for alvor, fordi jeg har set fejl af Jørgensen og er gået 

glip af den glæde, jeg ventede ved at have ham til ven. Det er slemt 

og er mig det eneste, der trykker mig hernede. Gid det måtte blive 

bedre." 

25 l 4: Lidt rusten oven på gildet, meget søvnig, ked af historien 

s• 
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med Jørgensen i aftes, regnvejr uden for. Nej, det var virkelig ikke 

godt i morges. Dog alle skyer fordelte sig, det blev et yndigt vejr, 

og efter endt gerning er jeg i aften så lykkelig og glad som sædvan

lig. Min gerning er gået godt. Det blev et yndigt vejr. Ja, det er 

glædeligt for mig, og i aften da jeg hørte kirkeklokkerne i Garn

borg, så ud over det yndige Lille Belt, hørte de mange travle ænders 

stemme i inddæmningen og tænkte på, hvor godt det går og på, 

hvad jeg håber i fremtiden, da blev jeg rigtig glad ... Men træt er 

jeg blevet, og det hører med til dagens orden. Somme tider spiser 

jeg til middag, og somme dage får jeg ikke varm mad. Det går som 

bedst. Dog, jeg kan finde mig deri og er stadig ved godt helbred. 

En hård sommer forestår. Jeg ser allerede, at det vil blive drøjt at 

gå igennem, dog jeg har godt mod og håber det bedste. 

Vi har kørt foder fra Ronæs præstegård. Jeg havde to daglejere, 

og fætter Lars kørte med sin befordring. Vi fik 23 læs. Det er god 

hjælp til gødning, som jeg især mangler ... " 

26/4: Jeg har for første gang sået mit eget korn .... Jeg såede 

8 tdr og 7 skpr havre i vestre lægd i Vibyløkken og fandt, det 

var en urimelig stor plet. Forøvrigt var det en strenge dag. Jeg var 

ikke hjemme i middags og er derfor dygtig træt i aften. Jeg har 

kun fået lidt tør mad og drukket flere gange af mergelgraven, men 

det gør mig ikke noget. Jeg er i aften som jeg plejer van, rigtig 

glad og siger: Gud ske lov for i dag og for denne uge, og for at 

det er søndag i morgen .... 

I aften har jeg været omkring her i byen at betale. Om morgenen 

lejer jeg, og om aftenen må jeg betale. Bare kassen kan holde ud ... " 

1/5: "Skønt klokken var over 12, før jeg sov i aftes, var jeg 

vågen før kl 4 og har ikke været vel tilpas nogensinde som i dag. 

Jeg skrev et langt brev til min gode fader og lod ham min mening 

vide så småt, at jeg ikke er vel tilfreds med handelen i Lyndelse.22
) 

... Jeg stampede af sted til Rolund, hvor jeg måtte fortælle, hvordan 

sagerne stod. Det var en smuk morgen. For første gang så jeg en 

kirke ovre i det slesvigske. Jeg tager alt med og er hver dag glad 
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ved VesterdaL . . . Det har været en umådelig blæst og tørre. Ve

sterdalmandens jord kan snart blive for tør .... " 

3/5: "For resten har jeg af og til været bekymret i dag. Det har 

ikke gået så rask fra hånden, som det plejer. De to heste var borte 

den meste eftermiddag, Rasmus Christian er blevet syg og har fe

beren. Det ser ud til regnvejr, og jeg skulle have min jord tromlet. 

Dertil kommer og, at rygtet har fortalt, at grev Wedell i morgen 

ville besøge mig. Jeg tænkte, det var for at få jagten og om grænsen, 

hvorfor jeg var noget forknyt for at komme vel fra det, men i aften 

hører jeg, at det ikke er sandt, og så er den sorg slukt ... " 

15/5: " ... Jeg har været på en rejse, og jeg har hørt og set 

meget på mange måder Her nogle linier til minde. I morges gik jeg 

først til kroen at læse aviserne, så fik jeg endelig en daglejer dre

vet op til at være karlene behjælpelig med at læsse sten ovre på 

Svinø. Så gik jeg til Rolund til Søren Andersens, hvor jeg traf mu

reren, der, uagtet jeg klemte ham, ikke ville love mig at komme før 

nogle dage efter tømrerne. J eg ærgrede mig og gik så ad Ronæs 

til for at få lejlighed til Slesvig. Den fik jeg også snart. Jens 

Pedersen førte mig over i sin jolle, og det gik rask. I mindre end 

en time og 20 minutter var vi (ved) Gl Aalbo. Vi havde en stærk 

storm, og i pilsnar fart skød båden op ad Garnborg Fjord. En yn

dig tur ... Fra Gl Aalbo gik jeg til Stenderupstrand og siden ind 

igennem den smukke skov til skovrider Schrøder, hvem jeg lejede til 

at nedkøre det tømmer, lange aske, som jeg købte ved auktionen den 

29 marts samt betalte ham beløbet af auktionen og af lejen. Jeg 

opholdt mig der en times tid, hvilede mig ud efter turen og gik så 

videre ad Nørreskoven ned til Kolding Fjord, som jeg ville over. 

Efter nogen traven frem og tilbage traf jeg endelig i Agtrup Vig en 

16-års knægt, der ville sætte mig over til Skærbæk. Vi kom ud men 

ak, hvilken sejlads. For første gang fik jeg et lille begreb om, hvad 

det er at pløje søen i storm og bølgegang. . . Styr efter land, 

sagde jeg til fyren, og så kom jeg i land vest for Skærbæk, drivvåd 

-for 2 mark. Nej aldrig glemmer jeg Kolding Fjord. 
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Hos Laue Madsen i Skærbæk blev jeg sundet mig lidt. Jeg akkor

derede med ham om at flåde mit træ fra Stenderup Fjord om til 

Garnborg og gik så til Snoghøj langs strandbredden. Straks efter kom 

posten, og jeg fik en overordentlig morsom gyngetur med færgen 

over til Middelfart, hvor fætter fra Udby og alle stadens klokker 

tog imod mig. Det var Store Bededags aften. Politiet havde travlt 

med at jage folk ud af byen, en stakkels tosset indretning at Kon

gens dag skal gå foran Vorherres.23
) 

Jeg fik mine ærinder forrettet og ville til at rejse, da pludselig 

en flaske portvin stækkede os allesammen. Skipper Kjær og Chri

sten Pedersen betalte gildet. Dog det kan være det samme, thi jeg 

fik næsten for meget til min part. Nok er det. Vi kom rask hjem, 

men jeg frøs som en hund og er slemt forkommen oven på denne 

dag, efter småt mål, bevægede dag ... " 

16/5: "Hvordan gik så Bededagen? Skidt gik den, jeg er ikke så 

glad ved den, som ved de andre dage. I morges sov jeg længe, jeg 

var utilpas oven på gårsdagens strabadser. Formiddagen gik med in

tet. Jeg skrev et lille brev til Kirstine og kom 5 minutter for sent 

til kroen med det. Så gik jeg og ville til Balslev kirke men fandt 

dørene lukkede, begge pastorerne ligger syge. Nu gik jeg til Gelbjærg 

og ville have været der lidt af eftermiddagen. Peder Hansen24
) fo

reslog en tur til Tybrind. Jeg tog med. Man foreslog firkort. Fy, 

jeg gik med og ærgrer mig ikke alene over tabet af nogle mark 

men og over hele selskabslivet, flot og friskfyrmæssigt .... Forresten 

må jeg sige, at det var mig interessant at komme ned og se Ty

brind. Der var et velbesat bord med udmærket spise og drikke. En 

rar tur hjem. 

Stormen har raset med endnu større voldsomhed en igår. Det har 

været to hårde dages vejr for græs og korn .... " 

18/5: " ... Siden har her været selskab hos morbroders. Det be

stod af skipper L. Pedersen, Hans og Lars tillige med deres koner 

samt madam Illum. Ingen spil, ingen drik, ingen uterlighed, lidt ge

mytlighed. Det gik ret morsomt ... " 
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20/5: " ... Jeg var i Rolund, grusgraven og på pladsen25
) og 

blev alle tre steder forsinket, så jeg i den trykkende hede kom lidt 

"æbag" til Skrillinge mark, til skipper Pedersen, der havde lovet at 

sætte mig over. Først ved middagstid løb vi ud, syd om Fænø, med 

en lille vind, smult vande, dejlig tur langs de mageløst dejlige grønne 

kyster. Vi kom også snart over og traf heldigt, i afdeling X i Nør

reskoven, det nummer, vi søgte, beså det, gik norden om Fænø 

Kalv og Fænø. Måtte først krydse, så stage, så ro, stage igen og 

atter ro. Vinden var braset op til en halv storm, der var høj bølge

gang. Havde det været behageligt med vind og strøm, havde det 

blevet en overordentlig dejlig tur forbi det fortryllende Hindsgavl, 

men det var mindre godt i dag. Kl S kom vi til Pedersens og satte 

os til middagsbordet. Maden smagte godt .... Jeg var venligt mod

taget og såvel der, som under hele turen, ja hele dagen, har jeg haft 

megen fornøjelse. Det er forresten tolvte gang jeg er kommet over 

Lille Belt i dette forår ... " 

21/5: " ... Fra Garnborg gik jeg hen til Anders Larsens, hvor jeg 

atter blev overmåde venligt modtaget; og mærkeligt nok, den mand 

som jeg har været så vred på i den sidste tid, og som nu er blevet 

min nabo, bliver måske en god ven .... Fra Anders Larsen gik jeg 

til pladsen, hvor, som anført, jeg hjalp mureren med at afvinkle de 

to lader. Fra pladsen gik vi til Udby kro og drak et glas cognacs

toddy ovenpå den tur ... " 

5/6: "Ja, hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende. En mageløs 

dejlig dag er gået hen. Jeg har oplevet meget og kan ikke beskrive 

det, hvor gerne jeg end ønskede det. Kun få linier skal antyde lidt 

af det, som jeg en anden gang mulig med fornøjelse vil kunne læse ... 

Jeg gik om morgenen til VesterdaL Der var en mængde at ordne på 

alle måder. Savmændene fik deres regnskab opgjort, de har nu savet 

787 alen planker og fjælle. For de første fik de 3 sk og for de sidste 

2 sk pr. alen. Med kostpengene beløb det hele sig til 18 rdlr og 2 mk. 

De rejste i eftermiddag. Mine egne karle fik jeg til at køre fyldning 

fra. Murarbejdet på Vesterdal på det "lille hus" begyndte. Mureren 
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fra Assens ankom i morges og 4 mand stærk begyndte muringen ... 

Jeg hejsede Dannebrog på pladsen .... Det er 5. juni, det er Grund

lovsdagen, og derfor mente jeg, at det ret kunne være rart at se Dan

nebrog. 

Så gav jeg folkene på pladsen 9 mk til at gøre sig til gode med, 

hvorpå jeg gik for at komme til grundlovsfest i Hindsgavl Kryb

skov. Siden har jeg hørt, at folkene har været muntre, drukket 

Grundlovens, faders, min kærestes og min skål, ledsaget af rungende 

hurraer, der nåede vidt nok, endog til Kauslunde. De drak min fa

ders skål, fordi det er hans fødselsdag, fordi at det er for hans 

penge, at Vesterdal bliver bygget ... 

Jeg skyndte mig tilbage til Udby, hvor jeg endnu inden middag 

fik mine ejendele vurderet og blev jeg fra den 1 juli d. å. interessent 

i de mindre landejendomsbesidderes assuranceforening for rørlig 

ejendom i Vends, Baag m. fl. herreder. Forsikringssummen er 3300 

rdlr. 

Det var formiddagen. I eftermiddag har jeg været til grundlovsfest 

i Hindsgavl Krybskov. Jeg kørte med morbroders. Snart var vi i 

Middelfart. Folk samledes snart, og 21/2 begyndte udmarchen fra 

torvet med flyvende faner og klingende spil. Det var en yndig 

tur ud i skoven, og det var et stolt syn at se de mange mennesker 

bevæge sig i en retning ... (desværre slutter beretningen her. De ef

terfølgende tre blanke sider har tydeligt stået rede til en skildring, 

der aldrig er fæstnet til papiret). 

I det efterfølgende vil det ses af datoangivelserne, at der er tale 

om ret store spring, dette er ikke i overensstemmelse med dagbogen, 

der ofte i disse dage er meget udførlig. Til gengæld vil det følgende 

stof mest muligt undgå de mange ensartede hændelser, som ellers 

ville virke noget stereotype. 

13/6: "Jo - endnu er jeg ved godt mod, skønt det i dag har set 

mørkt ud. Det var den tungeste formiddag, jeg har haft hernede, 

og aldrig så længe jeg lever og bor på Vesterdal, vil jeg glemme den. 

I morges tog jeg min gamle fart ind i kroen at se avisen og så over 
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til Hans i Rolund. Jeg var tillige hos Peder Andersen at købe lang

halm og så i sandgraven at læsse ler. Som jeg når op ad løkken, be

gynder det at regne så småt, snart bliver det værre og værre. Reg

nen strømmede ned med en voldsomhed, som jeg ikke mindes si

den den 13 juni 1860 og i de dage i juni samme år, da vi havde det 

forfærdelige vandskyL Vi søgte nu husly og var endda glade ved, at 

der var husly på pladsen. Regnen strømmede ned. Alting flød. Inde 

i laderne stod vandet højt op på muren. Et lyn og et tordenskrald. 

Vi fik så at høre og se, at det var en tordenbyge .... Alle mand 

ud at grave render. Der blev stødt hul på muren flere steder, det så 

forskrækkeligt ud. Da vi så var færdige med det, begyndte det atter 

at regne og vedblev til middag ... 

Drivende våd traskede jeg af sted til Udby, fik tørre klæder, og 

alt var godt igen. Jeg sov til middag, og så gik jeg igen til Vester

dal. 

I eftermiddag var vejret bedre. Murerarbejdet blev fortsat lidt ved 

laderne. Grundens udflækning fortsættes og blev sluttet. Forresten 

var de to murere inde i det lille hus. Skorstenen er færdig, det mind

ste kammer ligeså, og det mellemste mangler kun gulv. Om få dage 

er det hele i stand, og vi skal så derud at bo ... " 

14/6: " ... Jeg har i dag holdt termin med Jørgensen. Han lånte 

mig 2500 rdlr til 11 december termin med 31/2 Ofo rente, og for samme 

udstedet jeg en simpel obligation, hvorpå Hans Andersen underskrev 

som kautionist. Han betalte mig tillige de 200 rdlr, som jeg skulle 

have i fortjeneste, og vi opgjorde vort øvrige mellemværende. Alt 

gik fredeligt og godt af, men det var langt fra hjerteligt. 

Jeg gik nu med alle mine penge om til Hans Andersens og derfra 

ned til Ronæs Bro, hvor karlene ankom med vognene, som vi læs

sede med rundt egetræ: 53 alen og 200 stk S/ 4 tommer drænrør til 

grunden under stuehuset. På tilbagevejen stødte jeg sammen med 

Jørgensen i Enkeløkken. Jeg bad ham om at få min vej over løkken 

lagt over til Søren Jørgensens hegn, men det ville han ikke, og nu 

udspandt sig et alvorligt ordskifte. Det værste jeg har haft endnu, 
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som her nu ikke videre skal omtales .... Jeg holdt dog temmelig 

tømme på min tunge, ihvor gruelig Jørgensen end slog om sig, og 

hvor grov han end var. Men enden blev, at vi blev forsonede og 

rakte hinanden venskabshånd igen med løfte om at glemme alt, hvad 

der har ligget imellem os i det sidst forløbne fjerdingår. Det· skete 

under tårer .... Nu får jeg vejen over Enkeløkken og alt efter øn

ske ... " 

16/6: Lidt skulle jeg skrive for denne dag, ja lidt om alt, hvad 

der har mødt mig. En såre mærkelig dag er henrunden, en lang 

skærsommerdag så mærkelig, at jeg ikke kan beskrive den. Derfor 

kun lidt at antyde og i kommende dage minde mig om den store 

mærkelige tid, jeg oplever, hvoraf denne er en part. 

Altså i morges kl 4 kom Lars Hansen, og vi skulle til Odense. Kl 

8 var vi derude.26
) En dejlig morgentur. Jeg fattedes 700 rdlr, og 

dem kunne jeg ikke få før henad middag, hvorfor fader og jeg tog 

en tur til Set Jørgens teglværk uden for byen. Ejeren, den lille 

Schnakenburg, modtog os meget gæstmildt og viste os om i hans 

bolig, hans have og hans vidtløftige fabrik, som det alt er en stor 

fornøjelse at se. Jeg bestilte 3 slags gesimssten eller rettere 2 slags 

gesimsten og en sten til solbænke. 

Nå så gik vi til byen. Jeg fornyede mine lotterisedler og andet 

mere. Hos stiftskasserer, amanuensis cancelliråd Wilcken, holdt jeg 

termin, efter at jeg på Schnakenburgs vegne havde hævet de mang

lende 700 rdlr i Discontokassen. Jeg afbetalte af købesummen 3956 

rdlr og 4 mk tillige med renter af hele min anpart af købesummen 

(11 870 rdlr), 237 rdlr 2 mk og 7 sk .... Og er jeg således nu fuld

stændig i besiddelse af Ronæs præstegårds udmark. 

Terminen var overstået, og nu skulle vi hjem til Ellerupiund igen. 

Da vi kom hjem, var Hans Kam27 ) kørende ud tillige med Marie 

og Jørgen. Så kom Hans fra Vedtofte stampende med 1000 rdlr, 

hvoraf jeg i aften bringer 700 med til Vends herred. Karlene kom 

hen at læsse min vogn med alleslags, både husgeråd og fødemidler ... 

Af sted drog vi, Hans Madsen, Hans Kam og jeg. En lille stakkels 

Fynske Årbøger 1966



M. Vesterdal: En gård bygges 299 

gris, kommen fra Akkerup og købt på torvet i Odense, rejste også 

med. "Hille den skidte jøde", sagde Karen, da vi kom med ham i 

aften .... 

24/6: " ... Skipper Pedersen er ankommet til Ronæs Bro med en 

ladning brosten, som han har samlet ved Illum, hvilken ladning i 

morgen skal udlosses. Pedersen var selv heroppe at melde sin an

komst. Jeg fulgte med ham igen til broen og var siden i Udby ... " 

25/6: "Det er blevet midnat, men alligevel må jeg skrive, thi 

det er en mærkedag i Vesterdals historie. Morgenen begyndte med, 

at den sorte hest løb i kornet. Det var nu slet ikke så rart endda. 

Siden har ellers dagen gået strålende, ja været som en højtidsdag 

for mig. Vejret har været særdeles yndigt. Alt har lykkedes så 

overmåde vel. ... Tømrermesteren ankom i morges med 3 mand. 

Der blev taget ret alvorligt fat på, hvad der fattedes fra den side. 

Murerne blev færdige, og da tømrerne også troede at kunne blive 

det, blev rejsningen af staldladen bestemmet, og skønt det holdt hårdt 

så nåede det sig alligevel henad aften og kan jeg nu sige, at staldladen 

er rejst. Den første længe af Vesterdal, 15 fag, er i dag rejst. En 

stor 4-krans hejstes, og oven over vajer Dannebrog, som min Kir

stine har syet. Et rungende hurra lød i aftenstunden hen over Viby 

og Garnborg marker. Alle mand stod på bjælkerne. Et glas tømtes, 

ja mange. Så gik vi ind og spiste en æbleskive og atter tømtes et 

glas, ja mange, men da jeg syntes, at det var nok, så sagde jeg 

stop, for ellers havde det vel nok gået over skrævet for adskillige. 

Forøvrigt gik det godt. Man sang flere danske sange, alle var gla

de ... " 

Vi har allerede fået adskillige uddrag af en flittigt skrivende 

mands dagbog og føler også, at vi her hører om en særpræget type 

med såvel gode som svage sider. Men det er jo ikke så meget for at 

høre om ham men også for at få en skildring af livet dengang, at 

dette lægges frem. Det vil da hjælpe noget at vende sig mod mindre 

personligt prægede småbemærkninger. Vi er alle, og det gælder selv

sagt også Morten Nielsen, hjemmehørende i den tidsalder og de om-
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givelser, vi lever i. For således at få noget mere frem om tidens 

sædvaner og skikke, kan der ved helt korte udpluk gives et billede, 

som lejlighedsvis også understreger kontrasten mellem dengang og 

nu. 

For os hører det sig til at tage flaget ned ved solnedgang. Men 

sådan har det ikke altid været praktiseret. Som den natteravn, Mor

ten Nielsen var, har han natten efter sit første rejsegilde gået sin 

runde på byggepladsen. Bagefter bemærker han: "Jeg hører Danne

brog flagre. Det er over mi dna t. J eg går til h vil e." Vi forestiller os 

vel, at et krebsegilde er noget, vi har taget op efter svenskerne. Det 

kan næppe være tilfældet, man må have nydt krebsen før det blev 

moderne, thi midt i juli fortæller han: "Det er over midnat. Vi 

har fanget krebs, Carl har sunget, vi har i vort lille hjem haft en rar 

passiar." Ellers synes "fiskeri" kun drevet lejlighedsvis og på primi

tiv maner, som da han hen på året fanger fire kønne gedder, mens 

han sammen med sin tjenestekarl "rydder" Viby Å. Under arbejdet 

var man på Vesterdal forskånet for alvorlige uheld, en enkelt dag 

har dog: "Tømmersvend Christian huggede sit skinneben. Det var 

det første uheld her på pl-adsen i sommer". 

En enkelt bemærkning om, at hans karl har modtaget udskrivnings

pas for at møde ved 19. Bataillon i Flensborg, der har geninkal

delse, medfører ikke betragtninger om mulighed for krig. Det var 

også en rutinemæssig genindkaldelse, men som helhed levede alle i 

den sorgløse ubekymrethed, der er så karakteristisk for tiden inden 

1864. Da karlen senere tog til Middelfart for at gå ombord i damp

skibet Absalon og med dette sejle til Flensborg, kommer heller ingen 

formodninger om det optrækkende uvejr til orde i dagbogen. 

Datiden bød på visse fordele, tænderne vil nok i dag løbe i vand 

hos en og anden, når det kan fortælles, at manden, der byggede 

Vesterdal, købte en kobberbryggerkedel, der kunne rumme en tønde 

vand og slap med den overkommelige pris af en rigsdaler. Men lad 

os så ikke glemme de mange ulemper, man den gang måtte slås 

med. Vi ser det bl. a. i september, hvor han ærgrer sig over træ-

Fynske Årbøger 1966



M. Vesterdal: En glird bygges 301 

værket, der er fyldt med orm og bl. a. skriver: "Det følger altid med 

nye bygninger, men alligevel synes vi, disse slemme gæster er kom

met her i altfor stor mængde." Landbrugsarbejdet dengang var præ

get af ensformigt slid, ikke mindst gjaldt det tærskningen, som 

endnu foregik med plejl. En ny tid var dog ved at komme. Det ses 

af bemærkningen om, at smeden i Garnborg har fået en ny tærske

maskine i gang, men "uheldigvis sprang den straks." En aften i au

gust har Morten Nielsen måttet over i hestestalden, fordi hestene 

ha v de fået et skillerum revet ned. Da han fik det ordnet skar han 

"hakkelse ved måneskin" og tilføjer lige efter "ja, det er dog en 

romantisk tid." Den gammeldags skærekiste, han må have brugt 

blev udskiftet i september, da han modtog en ny hakkelsesmaskine, 

om hvilken han tilføjer, at det er nr. 162 af smedens fabrikat. Fol

keholdet gav nu og da bryderier, herom fortæller han på sin kærestes 

fødselsdag: "Jeg var nemlig vred på mine folk, der lod til at være 

meget trevne, især Anders Larsen, som er en doven slubbert. Jeg ek

sede ham dygtigt, og han blev også knotten; .. men kom så i gang og 

gik så sin skæve gang." 

Om et besøg på Sølyst hos Hans Illum får vi følgende lille op

lysning: "Vi beså den nybyggede skonnert Anna, der skal føres af 

en kaptajn Andersen fra Odense. Det var interessant. Og så spiste vi 

o,g hørte på Illums fortællinger, som vi nødvendig måtte le af". 

Dagen efter dette besøg er Morten Nielsen i Middelfart, hvor han 

"besøgte redaktør Madsen, hvor jeg indleverede et avertissement, 

hvorved Jørgensen og jeg aflyser ulovlig jagt på vore jorder." Efter 

disse spring i stoffet kan vi tage dagbogen i tidsmæssig rækkefølge 

1gen. 

26/6: " ... Hen på eftermiddagen gik jeg en tur, først til Rolund, 

hvor jeg var inde hos Søren Andersen, og så til Udby, hvor jeg både 

var hos Christen Pedersens, morbroders og i kroen. Det sidste sted 

læste jeg i avisen en ganske mageløs tale af den kære pastor Birke

dal, holdt til de svenske og norske studenter. Fra Udby gik jeg til 

Rolund igen, hvor jeg var hos Hans Andersens for at tælle efter i 
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hans stuehus, hvor mange sten, der vil gå i mit. Derfra gik jeg ad 

Svinø til Gamborg, hvor jeg var inde hos sognefogdens, der lod til 

at være et gæstfrit hus." 

1/7: " ... I eftermiddags begyndte murerne at lægge grund til 

stuehuset. Jeg lagde den første grundsten til min fremtids bolig og 

hjem, ud mod sydøst, mod Ellerupiund og Nørre Lyndelse. Over 

tredieparten er allerede lagt. Kælderen er gravet. Vi har kørt sten 

fra Ronæs Bro, 36 læs: 20 800. Der er tilkørt 5 læs langhalm .... 

Arbejdet har som sagt gledet overmåde godt fremad. Folkene af alle 

professioner har været flinke, og naboer for venner har gjort mig så 

mange tjenester, at jeg er helt overvældet ved tanken om al den 

godhed og forekommenhed, som bliver mig bevist .... " (Den dag 

havde Morten Nielsen 24 mand i arbejde på gården og desuden 2 

daglejere på Ronæs Bro). 

3/7: " ... Murerarbejdet på stuehuset er påbegyndt. Jeg murede 

den første sten i den indvendige side i det sydvestlige hjørne i kæl

deren, hvorpå jeg havde ridset dag og år ... 

Gamle Offer har i aften fået sin afregning for at slå sten. Sten

siagningen er hermed forbi. I førstningen så det noget broget ud med 

at få alle de sten til grunden, og det er nu gået så overmåde godt. 

Jeg tror endogså, at jeg har flere slået, end jeg behøver. Offer ville 

vist have vedblevet hele sommeren, og det faldt ham vist ubelejligt, 

at han skulle holde op. Jeg tror, han var vred." 

4/7: " ... Ellers havde jeg i morges en lang samtale med tømre

ren. Han erklærede sig utilfreds med adskillige ting her på pladsen, 

og det skulle vi to gamle venner have opredet, men det tog sin tid. 

Det er første gang, at jeg har haft de ubehageligheder her på plad

sen, og lige straks var jeg også meget ked i det, men nu er de hen

vejrede og glemte . .. " 

5/7: " ... Lidt over middag kom 3 læs hjemme fra med dørkarme, 

vindueskarme og vinduer ... og min gode fader, som for første 

gang besøgte mig i min egen bopæl. Jeg fik nu frieftermiddag og 
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har haft travlt med at vise mine gæster omkring i mit hus og på 

min jord, og fik derved lejlighed til at komme ned ad Vesterdal, 

hvor jeg ikke har været, siden jeg gik med sækken på nakken. Det 

var mig en sand fornøjelse, og jeg har haft en mageløst yndig ef

termiddag . . " 

8/7: " ... Kornladen er rejst. Kransen er hejst, og Dannebrog va

jer atter oven over. Jeg glemmer aldrig denne forunderlige dag, ... 

Vi fik travlhed, som havde noget at betyde. Rejsningen har med

taget hele dagen lige fra morgenstunden af. Alle har haft nok at 

gøre. Vesterdals beboere har ikke haft megen tid at -spøge med. I 

begyndelsen så det lidt broget ud. Jeg blev bange for, at det skulle 

have gået ilde til. Det blæste stærkt op, og enkelte af mandskabet 

lod til at være bange for at komme til vejrs. Men gudskelov gik det 

overmåde heldigt hele tiden. Til middag var skillerummene rejst, og 

straks over middag begyndte vi at hejse åsene op. Ved solens ned

gang var spænderne oppe, kransen hejst, og et rungende hurra lød 

over marken. Alle var glade. En stor gerning var fuldført, et nyt 

hus står rejst, en stor part af Vesterdals bygninger er til ende. Jeg er 

glad, og det er alt, hvad jeg har at sige. Alle arbejdsfolkene, 19 i 

tallet, har spist nadver, fået nogle snapse. Alt løb heldigt af. Før 

midnat skiltes man ad. Der er i dag kørt 8.200 sten fra Ronæs Bro. 

Med min egen befordring 4.700, Jørgen Sørensen, Viby Mark 1.000, 

Hans Jørgensen, Garnborg 1.000, Niels Nielsen 1.000 og Ole An

dersen 500. Nu er der kun 21.000 tilbage ved broen. Tillige har vi 

kørt 2 læs sand. Og det var således en heldig dag, at - en i dette 

urolige vejr overmåde heldig dag. 

Murerarbejdet på skillerumsgrundene i stuehuset fortsat og er næ

sten færdig. 

Leen er første gang i år gået hen over Vesterdals marker, idet 

Anders Larsen har begyndt at slå rajgræs. 

9/7: " ... Jeg har i lang tid været bedrøvet over mine gode heste, 

som foruden alt det slæb, de har, må døje al den kulde, vi har og 

Fynske Årbøger 1966



304 M. Vesterdal: En gård bygges 

stå ude både nat og dag. I aften er jeg inderlig glad, thi vi har fået 

indrettet en foreløbig stald der, hvor kohnset skal være, og der er 

nu alle 4 heste i aften lunt og godt ... " 

10/7: " .. Før jeg var i Middelfart, besøgte jeg skipper Pedersen, 

hvor jeg nød den sjældne glæde at spise en ret jordbær. På hjem

vejen, som jeg lagde langs stranden, var jeg inde at besøge Illum, der 

arbejdede rask på et nyt fartøj. Han lovede at køre en tur for mig 

en af dagene ... " 

11/7: " .. Kransen er nedtaget. Flaget var revet itu. Uheldigt. 

Tækkemændene, Rasmus Larsen og Hans Nielsen, er ankommet i 

aften, og fra i morgen begynder tækningen. Det morede mig at se 

disse to gamle husmænd komme stampende, men om det morer dem 

at ligge inde i svinehuset i nat, det ved jeg ikke, dog tror jeg nok, de 

finder dem i stillingen." 

12/7: " .. I denne tid har jeg stjålet lidt fra min søvn hver af

ten og læst i St. St. Blichers: Gamle og ny noveller, 6. del." 

13/7: "En søndag, en Herrens dag er atter gået til ende. Og 

hvordan er den gået? Ja den er gået, som en af de forunderligste, 

jeg har oplevet. Hvad var det. sidst-e, jeg bestilte? Svar: Jeg spiste 

solbær, som mine kære i mit elskede hjem har sendt mig og har såle

des nået at smage den kære haves frugter. Og så videre? I morges 

tidligt kørte jeg for Anna Kathrine til Udby, hvorfra hun med Lars 

Andersen skulle til Elleruplund. Rasmus Christian var med og ville 

til sit hjem med en gris. Lidt efter at vi var kommet der, rullede 

de af sted. Mine tækkemænd var også med og var mig behjælpelig 

med at læsse et vinfad øl, og ellers traskede de omkring for at bese 

egnen. Jeg var inde hos Christen Pedersen, der underrettede mig om, 

at jeg ikke kunne få så meget halm, som han har lovet. Jeg købte en 

tønde havre til at lette lidt på hestenes humør, der i den sidste tid 

ikke har været det bedste. Og så blev jeg huden til barselsgilde på 

søndag hos Christen Pedersen. I kroen modtog jeg atter mit søn

dagsbrev eller søndagsbreve fra min kære gode Kirstine. Hun fortæl

ler mig mange nyheder, men ingen så stor som at svigermoder har 
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haft en frier, en stakkel henne fra Heden, hvilket naturligvis har 

været til grin for dem. . . . (De sidste vinduer og snedkerne med 

deres værktøj ankom, desuden flere besøgende) ... Hele gården har 

været som bestormet, og det har været mig både fornøjeligt og byr

defuldt. Jeg har rigtig savnet den gode Anne Kathrine. Henad af

ten kom savmændene igen. De og snedkerne er gået til Garnborg at 

overnatte. Tækkemændene sover samme hus som grisen. 4 mand 

ligger på loftet ... " 

14/7: "Nu har der aldrig været så travlt på Vesterdal før. En 

sådan dag hører til de sjældne og vil tit og ofte mindes. 4 murere 

og 3 håndlangere. Murerarbejdet på stuehuset rigtig påbegyndt igen. 

En huggen sokkel mod gårdsiden muret og dørene sat. 2 tømrere. 

Stikspænderne over lobuerne opsat og det halve af gårdsiden lægtet. 

2 tækkemænd. Jeg var håndlanger. Den virkelige tækning mod 

nord af kornladen påbegyndt. Smeden i Garnborg leverede en gratis 

udstikker. Savmændene begyndte på deres arbejde. Snedkerne var i 

Middelfart for at udtage fjælle til loft over karlekamret og stue

huset. 4 mand slog i formiddags. Morbroders leverede 2 karle gratis. 

Rasmus Christian har hentet 3 læs langhalm i Balslev, 2 hos Jesper 

og 1 i Humlegården. Skibsbygger Illum har med 2 vogne hentet 

5.200 mursten fra Ronæs Bro: 8 læs. Peder Larsen i Mosegård har 

kørt 5 tylt askelægter og 2 traver langhalm. Christen Pedersen i Ud

by har kørt 1 læs langhalm. Anders Jensen i Humlegården i Balslev 

har kørt 1 læs langhalm. Morten Jensen har kørt 8 læs mursand 

fra Møllehøj. Bertel fra Middelfart har kørt 1 læs brædder, som 

Møller har sendt. Og sluttelig er fra Middelfart ankommet 2 læs: 

20 korntønder kalk. 

Ialt er tilkørt 25 læs. Over 50 kopper kaffe er udskænket. Det 

har været en strenge dag for Anne Kathrine, men hun gør det med 

glæde for min skyld, om end det var strengere ... " 

Som anført var jeg håndlanger ved tækkemændene, men det var 

min mindste gerning. Jeg har fra kl 5 i morges været i uafladelig 

bevægelse hele dagen igennem, faret frem og tilbage. Det strengeste 

6 Fynske Aarbøger 
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var i eftermiddags med at læske kalken. Den kom lige ud af ovnen, 

og værre kalk til at bruse har jeg ikke set nogensinde. Jeg måtte or

dentlig tage fat, da det lod til ikke rigtig at kunne gå. Men vist er 

det, en interessantere dag har jeg ikke haft længe, ikke siden arbejdet 

herude påbegyndtes. Vejret har været godt. Liv i sejlene. Gang i ar

bejdet .... 

Fra Gelbjærg har jeg modtaget brev angående stenene til den 

sidste lade, og det har ikke huet mig, thi han kan ikke levere dem 

før den 10. august. Nu ved jeg ingen udvej til at få den op. Men 

der må blive råd". 

15/7: "For mig var denne dag aldeles forskellig fra igår. Jeg fik 

imorges tidlig støvler på begge ben og har været i Rolund, Udby, 

Ronæs, Garnborg og Kauslunde. Jeg har allerede begyndt at erfare 

hvad det er at fattes penge. Kassen har været tom i et par dage, 

jeg har standset udbetalingerne. Og da fader ikke kan skaffe, kan 

det ikke nægtes, at jeg har været noget forknyt, eftersom forfænge

ligheden er så stor hos mig, at jeg nødig vil høre, at jeg ikke kan 

"klarere". Der skulle i dag komme en del langhalm, og den skulle 

jo betales. Af sted måtte jeg og fik da også noget for min gang, 

som man siger, idet jeg anden gang blev hjulpet af Christen Peder

sen i Udby med 300 rdlr. Hvor det lettede på mig. Straks begyndte 

jeg at betale min smågæld og har også lykkelig og vel sluppet føl

gende summer: ... (ialt opregnes en halv snes kreditorer med beløb 

fra 1 mark til 30 rdlr, ialt 128 rdlr og 4 mark for langhalm, ar

bejdsløn, korn, fyrretømmer og smålån) ... Frem og tilbage på plad

sen og så fra en by til en anden. Det var min dont i dag. 

Murerarbejdet fremmedes så vidt, at døren i gavlen blev opsat, 

og den fra salen ud til haven ligeledes. Kælderen muret op til bjæl

kelaget, og dette lagt på. Tømrerne blev færdige med at lægte korn

laden, og den er nu færdig fra deres hånd. Snedkerne begyndte rigtig 

at arbejde og har lagt loft over karlekammeret. Tækkemændene 

fortsat på nordre side. Morten Jensen har kørt 14 læs mursand. Fra 
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Lambæksgård har jeg fået 2 læs langhalm, fra Humlegården 1 læs 

og fra Lars Andersen i Udby 1 læs. Og endelig har vi kørt de 

sidste sten fra Ronæs Bro, så den sorg er nu slukket med den store 

stak sten. For fjorten dage så det broget ud, dengang stod der 60.100 

mursten, nu er de på pladsen allesammen. 

I morges så det trist ud. Det regnede ikke så lidt, og humøret 

stod slet. Op ad dagen brød solen gennem skyen, og nu står humø

ret godt ... " 

21/7: "Vi begyndte igen på vort arbejde, men det var ikke nogen 

rar dag. Vejret har været over al beskrivelse slemt. En storm fra 

vesten har raset med overordentlig voldsomhed, og flere store byger 

er faldet. Dertil en for denne årstid usædvanlig kulde, så vi næppe 

har kunnet arbejde os varme. Alle mand står med frakker eller trø

jer. Når mon det bliver rigtig sommer? 

Hidtil, har det ikke været sommer i år, og det er da vist og sandt, 

at .så længe som vi mindes Vesterdal bliver bygget, så længe vil vi 

mindes den kolde sommer, som ledsagede os og hele vor gerning ... 

For første gang har der været 5 murere på pladsen. Vinduerne 

til havesiden, 11 karme, er opsatte. Stilladset flyttet ved gårdsiden. 

Muren midt op og på vinduerne rundt om. Tømrerne rykker godt 

frem, skønt de kun er to. Mesteren kommer ikke før fredag. Sav

mændene er færdige med at skære bjælker og har begyndt at skære 

småtømmer, dørkarme m. m. 4 Tækkemænd, 2 fra Gamborg, har 

været her. Det er gledet godt op på bagsiden af kornladen. Jeg har 

været håndlanger og haft en temmelig streng dag. Rasmus Chri

stian har været to gange i Gelbjærg og hentet 1.300 sten. Thomas 

Madsen i Ronæs har kørt et læs sten samme steds fra. Ialt er der 

på sidste regning kørt 2.400, det er dog fremad. Morten Jensen 

har harvet brakjord. Halvdelen er harvet, det er også fremad. Mu

reren har sin gamle hest med, som jeg har lovet at græsse en lille tid. 

Og så vil jeg slutte, idet jeg endnu vil tilføje, at jeg atter i dag 

har været særdeles meget plaget af gigt. Jeg har virkelig ikke i mange 
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tider været· så sølle som i disse dage. Forgæves har jeg ventet brev 

både fra min kære Kirstine og fra kbmd. E. Schnackenburg angående 

gesimsstenene til stuehuset." 

24/7: "Jeg har været vred i dag, dog ikke hele dagen men et 

øjeblik. Alligevel fortæller jeg det først for at blive færdig med det. 

Savmændene har været ublu med betalingen for deres arbejde, og 

jeg gav dem på hovedet. Det var slet ikke rart, og lige i øjeblikket 

fortrød jeg det, men nu fortryder jeg det slet ikke. Godt at alle folk 

her på pladsen ikke er så uforskammede med betalingen, for så så 

det rigtignok galt ud ... " 

25/7: "Stuehuset er rejst. Dette er denne dags største begivenhed 

for mig ... 

Omtrent kl 3 eftermiddag blev både murere og tømrere færdige, 

kun S minutter var der forskel, og rejsningen begyndte. Der var denne 

gang meget at bære på og i hvor meget mandskab, der end var her 

på pladsen, fik de alle nok at trække på. Jeg var i morges ude hos 

Illum og hente en talje og nogle blokke til at hejse bjælkerne op 

med, hvilket lettede betydeligt. Også spænderne var nogle forskræk

kelige tampe at sætte op, men det gik dog, og omtrent kl 8 rejstes 

det første kobbel og kransen med Dannebrog oven over blev hejst. 

Et hurra lød, og den store gerning var til ende. Vi var 23 ialt. Jeg 

har rigtignok ikke udrettet stort, thi gigten har været overmåde 

slem ved mig. Mine tre fætre fra Udby og Rasmus hos morbroders 

har været her~ Lidt hen på eftermiddagen kom min kære fader. Jeg 

havde ventet, at Kirstine skulle have været med og havde ret glæ

det mig dertil, men det glippede. Det gjorde et lille skår i min glæde, 

og hvis hun vidste det, så kom hun bestemt, om det så var i morgen 

den dag. Dog alligevel er jeg inderlig glad, ingen er kommet til skade 

på nogen måde, og i aften har vi fået en lille gemytlig passiar ved 

aftensbordet. Og da vi fik et glas punsch holdt Carl et gevaldigt 

vrøvl, så han helt tog luven fra Søren Skomager, der ikke kunne få 

en syl i vejret. Det var tredie gang rejsegilde, nu en gang til, så er 

den stads forbi. 
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VesterdaL Stuehuset set fra sydsiden. Udlængerne nedbrændt efter lynnedslag 
efter 1960. 

I øvrigt fik vi en del hø gjort op. Morten Jensen harvede 

brakjord, og vi begyndte at lægge grunden til den sidste lade. Fra 

Jessen på Tallemplund modtog jeg brev af 19. ds angående Rasmus 

Vandløs.28
) 

Og det er 1stedslagets årsdag. Den store løve på kirkegården i 

Flensborg blev afsløret. Vi har været fem på pladsen i dag, som var 

med hin mindeværdige dag ... " 

26/7: " ... Hver dag nyt. Henad aften var sognetaksationsmæn

dene, Jesper Pedersen og Hans Andersen, her for at assurere stald

laden og kornladen. Den første 

takseredes til 40 rdlr pr fag 

og den anden til 45 rdlr pr fag 

I alt 

600 rdlr. 

1170 rdlr. 

1770 rdlr. 

Fra kl 6 aften er laderne forsikret i Landets Almindelige Brand

forsikring. 
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Det første dyr der er født her i gården, er født i eftermiddag. Det 

var en liden kalv ... " 

27/7: "Jeg fik mig en god søndags morgenhvile og blev vækket 

for at tage imod en ridende. Denne ridende var jæger Crone fra We

dellsborg, som søgte efter en hund. Om det var hans egentlige ærinde, 

ved jeg ikke, men jeg tror næppe, det var så. Han med flere jægere 

har i går været på andejagt nede i rørene og har ved den lejlighed 

været på mine enemærker. Jeg tror han ville udforske min mening 

om den sag. Det blev nu kun ved samtale denne gang, siden 

bliver vel den sag klaret. 

Formiddagen gik med næsten ingenting. Jeg så mig om og så på 

mine sager, på den store forandring, der er sket siden i søndags. I 

eftermiddag kørte jeg for Anne Kathrine, Rasmus Christian og 

snedkerne til Asperup, hvor vi var i kirke. Pastor Melbye prædikede 

over dagens epistel og evangelium, om at den sande retfærdighed 

ikke fås af vore egne gerninger men af troen og håbet. Han var 

overmåde begejstret, han klappede i hænderne og hans ord og vid

nesbyrd var gribende ... " 

30/7: " ... Forvalter Jørgensen fra Sparretorn har været her for 

at få mig til at sige ham, hvor mit skel er nede i engen. De er i for

legenhed de godtfolk, men jeg har i sinde at holde fast ved, hvad 

der er mit, eftersom jeg tror at mærke, at de vil over mig ... " 

31/7: " ... På pladsen fire murere. Mesteren kom igen, og han 

kom tids nok. Anders Bred havde vatteret29
) den østre lade helt fejl 

af, og ·en del af muren måtte tages op igen. Niels var inderlig ær

gerlig og bedrøvet, Anders var uhyre flov ved det. Det gjorde mig 

i sandhed ondt for dem begge to, især for Anders, som ellers er 

mester og en meget pæn karl. Det gik forresten fredeligt af, men 

det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg har fået mere agtelse for 

mme murere. 

Niels Andersen fra Gadstrup Mark kommer ikke mere. Han er 

en snavs person og ville narre mesteren, så denne jog ham væk. Her 

har han været pæn og flink ... 
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Atter i dag har grevens jægere behaget at traske i mit græs. Det 

er i år og så skal jeg nok sige stop! ... " 

1/8: " .. Ikke så lidt blev jeg overrasket ved at træffe fremmede 

og kære fremmede. Jensen i Vejle og Lumholdt er på deres tur til 

Jylland i ferien kommet her til og overnatter til i morgen. De ligger 

i Anne Kathrines seng, og hun, ligger i min. Jeg skal så ligge hos 

grisen. Det har gjort godt at få en samtale med disse kære venner, 

og jeg kunne have lyst til at skrive derom til minde. Men det er mid

nat, og jeg må snart til sengs .... " 

2/8: "Jeg har sået raps for første gang. Jeg har sået i den ne

derste del af braklægdet, østre side, tre agre -ny inddeling af styk

kerne: 15 alen. Jorden er temmelig bekvem. Rasmus Jørgensen i 

Gamborg, Jesper Ellegaard og Lars Andersen i Udby har hjulpet 

mig, og det uagtet de to første høster i dag. Jeg modtager mærkelige 

beviser på velvilje mod mig, og det var vist næppe sket noget andet 

steds her i Fyn. Nok er det, det var en morsom dag. Jeg bliver aldrig 

træt af at se på den yndige jord ... 

Stodderkongen her i sognet, Søren Fedde, der modtager sin kost 

på omgang, er i dag kommet til V esterdal ... " 

6/8: " ... Jeg ventede regn i dag allerede fra i går middags, og 

det slog til. Vi har ikke haft så voldsom en regn siden midt i juni, 

da grunden var muret på laderne. At få stuehuset under tag lå mig 

uhyre meget på, hvorfor jeg i aftes var meget bekymret. Men i mor

ges tidligt kom murerne, og de var belavet på at lægge teglet på. 

Snart var alle mand i arbejde, og inden middag var det oppe alt

sammen. Som vi næsten var færdige med havesiden, begyndte det at 

regne. Det tog mere og mere til, og inden vi blev færdige med gård

siden, var vi som drukne mus. Alligevel var jeg glad, thi nu slap jeg 

for at ærgre mig over, at vi havde tøvet for gesimsens skyld, thi 

det gik alligevel godt. 

Forresten var det interessant at lægge tegl på. Elleve mand var i 

arbejde. Fire murere og jeg lå på taget, jeg øverst oppe og syv mand 

langede frem. Snedkerne havde også travlt med at skære lægter og 
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tømrerne med at slå dem på. De blev ikke færdige, før også de var 

aldeles gennemblødte. Hvad jeg i øvrigt mindst huede, var at der 

mangler et par hundrede tagsten, og følgelig blev der et lille hul inde 

i gården. 

Lidt over middag klarede det op. Alle arbejderne indfandt sig at

ter. Murerne tog fat på den østre gavl, tømrerne begyndte at hugge 

på den sidste lade og snedkerne begyndte at gøre sengesteder til kar

lekammeret .... 

. . . Endelig tog vi stilladset ved gårdsiden bort, hvorved det tegl

hængte store stuehus er kommet til at tage sig særdeles yndigt ud. 

Ja det ser yndigt ud, og dog har jeg i eftermiddag slet ikke kunnet 

glæde mig. Den gode Ole fik i sinde at sige ny ubehageligheder an

gående nogle brædder og det på en sådan måde, at jeg har ærgret 

mig forskrækkeligt derover. Han har imidlertid i aften været inde 

og bedt om tørrevejr, så jeg igen er glad og går nu ud for i den 

dejlige måneklare aften at se mit røde stuehus ... " 

9/8: " .. Min kære gode ven Gydesen, hans kone, hans to små

piger og barnepige sover i nat i karlekammeret. De er så de første, 

der sover i min gård. Hen på eftermiddagen kom de kørende fra 

Jylland, hvor de har været på rejse i over otte dage. Nå, det var igen 

en lille forfriskning. Hvor det har glædet mig at se især min gode 

ven. Til langt ud på aftenen har vi siddet og talt om alle vore gamle 

sager og været så glade .... 

Melbyes to smådrenge og et par andre drenge fra København har 

været her i dag. Søren Fedde rejste "af omgang", otte dages ophold. 

10/8: "Efter nogle timers søvn måtte jeg på benene igen. Gydesen 

stod også op og havde sovet ret godt første gang i det nye karlekam

mer. Gydesen og jeg gik lidt ud i markerne, så kom Jesper Ellegaard 

med min brandforsikringspolice, ... 

Og så har jeg i dag fået handel. Jeg solgte 4 pd smør til Gydesen 

og fik den første daler i indtægt." 

15/8: " .. En stor mærkedag på VesterdaL Den østre, den sidste 
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lade er rejst. Hele gården er nu oppe, hele Vesterdal er så vidt 

færdig .... 

I morges lagde vi grunden til skillerummene i indkørselsporten. 

Grunden blev muret med brændte sten. Lidt over middag var murer

ne færdige til rejsning i morges, og den tog sin begyndelse i formid

dags. Så fra kl 12 til 4 blev hele laden rejst ... det gik langt mor

sommere og livligere end nogensinde før .... 

Det gik i nogle timer mere end almindeligt. Rugen blev tjenlig til 

at komme i hus, og vognene blev forspændte. Nogle kørte rug, andre 

rejste hus. Jeg fik det første læs korn ind, og den sidste lade rejst 

på en gang. Ikke mindre end 14 læs rug blev kørt ind. Så hen på 

eftermiddagen rejste mine fremmede . . . (Kirstine og fra Ellerup

lund) ... Da de nu var rejst, spændte vi fra vognene og samledes 

ved bordet her inden for til rejsegilde for fjerde gang. Efter målti

det drak vi et glas punsch, udbragte skåler for selskabet, for vært

inden, bygherren, hans forlovede, for Kongen, for Danmark. Ge

mytligt var det, alle var glade .... 

19/8: "Atter en dag med nye forandringer. Vi har været et sted 

i gården, hvor vi ikke har været i to måneder, nemlig i stalden. Fra 

morgenstunden af begyndte vi med at rense op og rydde ud. Høvl

spåner, brænde, fjælle m. m., som hele huset var fyldt med fra sned

kere og tømrere, som her har haft værksted. Snedkernes tøj blev bå

ret op på loftet over stuehuset, og det hele blev ryddet. Så kom vi 

til at køre eller rettere trille fyldning ud, ned i den store lo, og da vi 

var færdige med pladsen, hvor foderloen skal være, grov vi rende 

til grund under skillerrummet mellem foderlo og stald og fik så 

grunden lagt hertil. Vi brugte alt det, vi kunne samle op af skærver 

ved den østre lade. Og endelig blev muret et par skift brændte sten 

oven på grunden. Murerne blev færdige med at mure bue over ind

kørselsporten til gården og begyndte på den til marken. Muringen 

af brandmuren mellem østre lade og stuehuset fortsat. En dørkarm 

indsat. 
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Karlene har atter slået i engen. Morten Jensen har kørt tre læs 

ler og sand. Anders Larsens søn kom kørende med et læs rapsfoder, 

som han forærede mig ... 

Og hermed ender jeg denne lille beretning om Vesterdals bygning". 

Det er nu ikke helt rigtigt, at fortællingen stopper her. Dagbogen 

er skrevet ud men en ny fortsætter, i denne får man et tilsvarende 

indtryk af aktiviteten i de sidste 8-9 uger, inden Morten Nielsen 

som nygift rykkede ind og satte bo på sin gård. Men lad os nøjes 

med ganske korte glimt fra den sidste tid. Hvad det kostede at 

bygge, vil blive omtalt i de afsluttende uddrag af regnskabsbogen. 

Dagbogen på sin side nævner foruden de tørre tal også de bekym

ringer, Morten føler, når han må låne penge. Karakteristisk for 

hans letbevægelige sind er skildringen af det omslag, han føler, da 

han en dag efter at have måttet stifte lån - kommer hjem og finder 

hele seks skolelærere som gæster. Det lykkedes at klare indkvarterin

gen med fire af dem i herberget. Næste morgen, inden de tog af 

sted, og Morten måtte ud til sine høstfolk, fyldtes hans sind med 

glæde ved at høre deres morgensang: Morgenstund har guld i mund 

og Så ville vi sige hverandre farvel. 

Om selve arbejdet kan nævnes, at glarmester Sørensen "Pariser

snedkeren", som han kaldtes, blev færdig med vinduerne i slutnin

gen af september. Samtidig blev brolægningen i staldene færdig, og 

hestestalden kunne tages i brug. Jernstøber Hess fra Middelfart kom 

med komfuret. 

16. oktober rykkede de nygifte ind på gården. Som afslutning 

kan passende citeres fra den dag: "Med overordentlig forbavselse er 

jeg draget ind i min gård i aften. I de ni dage, jeg har været borte, 

er her udrettet mere end almindeligt, jeg kan næppe kende det igen. 

Så glad har jeg ikke været før ved mit stuehus, ja ved hele min gård. 

Samtlige fire stalddøre, begge loportene og de øvrige otte døre i 

gården er hængt. Køkkenskorstenen med pibe og piben over bryg

gersskorstenen er muret. Bryggerkedlen er indmuret. Skillerummene 

til spisekammeret, til pigekammeret og det meste af samme fra gan-
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gen og ind mod bryggerhuset er muret. Salen og gæstestuen er truk

ket af. Forlister, vindueslister, Gerekter i de begyndte fem værelser 

er slået på .... Alle glade. Et velsignet indtog ... " 
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TILLÆG 

Oversigt over omkostningerne ved købet af 56 tønder land af 

Ronæs præstegårds udmarksjorder og opførelse af gården VesterdaL 

(U d drag af Morten Nielsens regnskabsbog 1862~64 ). 

(Idet der som bekendt går 16 skilling på 1 mark og 6 mark på 

1 rigsdaler, er det af hensyn til overskueligheden valgt at anføre alle 

beløb opdelt i tre grupper, f. eks. således: 8 rigsdaler og 3 mark = 
8-3- 0). 

Køb af jorden: 

Parcellerne 1 c af U db y og 

1 a, e, f, g, h, i af Viby .............. . 14 020-0- o 
Fragår ved videresalg af 

parcellen 1 c af U d by ................. . 2 150-0- o 11 870-0- o 
Omkostninger i øvrigt: 

Auktionsdirektørens salær ..... ...... . ... . 223-0- o 
Andre udgifter vedrørende auktionen .. . 94-4-14 

Landinspektør Wilckens for udstykning 72-1- o 
Kort ......................................... . 4-0- o 

393-5-14 

Fragår andel, der overtages af 

køberen af l c af Udby .. ............ . . 60-2- 8 

333-3- 6 

Skøde (stempel og udstedelse) ........ . 113-1- 5 

Tinglæsning af skøde .................... . 99-3- o 
Til de fattiges kasse .................... . 0-4- o 
Pastor Bork for pløjning i 1861, 

gødningskørsel og vintersæd ........ . 94-3- o 640-5-11 

I alt for købet af jorderne .. . 12 510-5-11 
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Byggeomkostninger: 

Gårdens opførelse (i rede penge) 

(se flg. sider) ....................... . 

Gaver: 

Vederlagsfri kørsel (besørget især 

af gårdmænd på egnen) (anslået) .. . 

Lånt 1051/2 traver langhalm .. ......... . 

Tømmer fra Ellerupiund .............. . 

4 slingede grundsten til tærskel 

i stalddøre (fra Ellerupi und) ....... . . 

Bespisning af to snedkere i 19 uger un

der arbejde på Elleruplund, hvor de 

forfærdigede vinduer og døre samt 

for afhentning af materialer i Oden-

se (anslået) .................. . .......... . 

Kørsel fra Ellerupiund til Vesterdzl, 

drikkepenge til kusk n m. 

Samlede omkostninger ... . . . 

Af de således anførte beløb var: 

I rede penge .......... . ................. .. . 

Lånte materialer (langhalm) . . ...... . . . . 

Frikørsel .......................... . ...... . .. . 

Gaver fra hjemmet ... . . ................. . . 

Byggeomkostninger: 

l. Gr.und ......... .. . . . . .. ..... . . .. ...... . 

2. Mursten ........... . . . . . . . . . ...... . .... . . 

3. Tagsten .. .. . . . . ....... .. . .. . . . ...... .. . . 

4. Rå sten (ialt 12 000 stk.) .... .... .. 

5. Kalk ....................... ........ .... . 

6. Brosten til stalden (14 læs) ..... .. .. 

7. Fyrretømmer ........... .............. . 

8. Egetømmer og asketræ ........ .. .. . .. 

18 107-1- 7 

140-4- o 
351-2- 4 
149-0- 12 

317 

5 596-1- 12 

351-2- 4 
140-4- o 
83-2-12 

4-4- o 

40-0- o 

21-4- o 

18 748-2- 7 

104-5- 6 
l 565-0-14 

150-5- 2 
24-0- o 

222-5- o 
8-3- o 

825- 0- 14 

63-2- 4 
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9. Brædder 

10. Søm, spiger m. m. .. . ............ .. . 

11. Lægter ............. . . .. . . .. .. .... .. . . . . 

12. Rør (til tækning) ...... ......... ..... . 

13. Langhalm ..................... ..... . .. . 

14. Simer ....................... . ... ... .... . 

15. Tagrender ............................. . 

16. Støbegods ................. .......... .. . 

17. Grovsmedearbejde ......... .... .... . .. 

18. Kleinsmedearbejde .................. .. 

19. Glas og glarmesterarbejde ........ . 

20. Tækkeløn ............. .. .............. .. 

21. Murerarbejde ............ ........ .... .. . 

22. Håndlangerarbejde 

ved murerarbejdet .............. .. .. . 

23. Savearbejde ......... .. ..... .... ...... . . 

24. Snedkerarbejde .................. .... .. 

25. Tømrerarbejde .......... ...... .... .. .. 

26. Forskellige udgifter ......... .. ...... . 

I alt byggeomkostninger i rede penge ... 

M. Vesterdal: En gård bygges 

696-3- 6 

111-3- 9 
86-2- 8 
56-3- o 

108-3-12 
22-5- o 
52-5-14 
78-0- o 

216-5- o 
109-4-14 

48-2- 6 

41-1-14 
292-4- o 

135-2- 12 
48-2- 8 

192-2- 9 
231-1- o 
101-3- 4 

5 596-1-12 

For hver af de 26 poster foreligger meget detaillerede beregninger 

og opgørelser. Uddrag af disse skal gengives i det følgende i det 

omfang, de kan bidrage til at anskueliggøre omfanget af bygge

arbejdet. 

1. Grunden: 

I stedet for den almindelige kampestensgrund blev anvendt den i 

de sidste år opfundne konkret: En blanding af slagne småsten, sand 

og kalk m. m., som blev stampet, og efter at sokkelen var muret, 

oversmurt med en blanding af beg og kultjære. Egentlige grundsten 

blev kun brugt ved portene og under sulene.30
) Til grunden brugtes 

200 læs materialer (omtrentligt). 
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50 læs småsten (samlet på egen jord) (arbejdsløn) .. .. . . 

47 do. (købt af forskellige) ..................... .. . 

30 stort grus opgravet i en sude på Svinø 

tilhørende Jørgen Hansen i Gamborg. 

Pr. læs 0-1- O = ....... ..... .. ... . . ....... . 

Arbejdsløn .................................. . 

S-0- O 
3-1- 8 

42 - grus (hentet i Møllehøj) (indgår i udgifter under 

pkt. 26) 

13 - småsten (frit hentet forskellige steder) 

12 - småsten (frit tilkørt af forskellige) 

4 -
2 -

14 

smedeskel hentet ved Garnborg smedie 

teglbrokker hentet ved Gelbjærg 

brosten (ialt 10-0- O, heraf halvdelen til stal

dene, resten under portene og sulene, d.v.s. til 

grunden) ............................... ... . .. .. .. . .. . ... . 

For at slå 8 kubikfavne småsten ........... . . . .. . ... .... ..... . 

2 hamre og 2 ringe til stenslagning ....... .. . .. .......... .. .. . 

l stampe ("jomfru") .... . ... .. . ... .. . ... . .. .. .... ...... .. ... . .. . . 

Lægning af konkreten ............................ ....... . . .... . 

Overtjæring af sokkelen (tjære, -kost og beg) 9-4- O 

Arbejdsløn . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . 0-4- O 

Ialt . ... .. 

2. Mursten. 

319 

13-1- 4 

7-3-12 

8-1- 8 

S-0- O 
35-0- o 
3-1-12 

4-3-12 

17-3- 2 

10-2- 4 

104-5- 6 

Fra Gelbjærg teglværk (mursten) ...... 

Fra Iller teglværk på Broager (mursten) 

Skipper Pedersen for fragt fra Iller 

132 200 stk. 954-2-13 

60 100 - 366-1-142/s 

til Ronæs Bro ....................... . 

Fliser 547 stk., halvdelen blå a 0-0-5, 

resten hvide a 0-0-4, ligeledes fra 

Iller teglværk ..... .. . . . . . . .. . .. .... . . ... . . . 

Fra Kauslunde (mursten) .. ... ..... .. .... .. 

- Mosegård (gulvsten) . .. ...... ..... . .. . 

8 200 

1 500 -

30-1- o 
71-1- o 
15-0- o 
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Fra Schlaikærs teglværk på Broager 

(mursten) .. .. . ... .. . .......... . . . ... . . 1 000 8-4- o 
Set. Jørgens teglværk i Odense (ge-

simssten) . ..... . . ... .. .. .... ....... .. . . 720 -

(sten til solbænk) .................... . 256 - tils.19- 3- O 

Løn for at tage sten i båd ind fra jagten 

Anna til Ronæs Bro 

Transport af gesimssten m. m. fra 

Odense til Gribsvad ...... . ............. . 

15- 0- 14 

4-3- o 

Ialt .. .. .. 1 565- 0-14 

3. Tagsten. 

Fra Iller teglværk på Broager 

(tagsten) .................................. .. .. 

(rygningspander) ........ .. ........... . . ... . 

Fra Lyngs teglværk ved Middelfart .... .. 

6 725 stk. 

90 -

350 -

137-1-13 

4-1- 5 

9-2- o 

Ialt...... 150-5- 2 

4. Rå sten. 

I 1862 forbrugtes 10 000 rå sten og i 1863 2 000, købt 

for 2-0-0 pr. 1 000 sten hos Jens Jørgensen i Garnborg 24-0- O 

5. Kalk og cement. 

Fra Børupsand 351/2 korntønder .... .. .. ... . .... . .... . .. ... . .. 

- Middelfart kalkbrænderi 58 korntønder .............. . 

- · Odense 1 tønde bornholmsk cement ............ . .. .. . 

6. Brosten. 

Foruden halvdelen af det parti, som er nævnt under pkt. 

1, blev et mindre parti købt, så udgiften til brolægning 

i staldene blev i alt ..... ....................... .. ...... .. .. .. 

Brosten til brolægning af gårdspladsen ikke medregnet i 

byggeomkostninger. 

82-5- o 
134-0- o 

6-0- o 

225-5- o 

8-3- o 
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7. Fyrretømmer. 

2543 løbende alen (4-9 tommer) 

1572 alen i 177 stykker (hanebjælker, bjælker lade, 

stolper i stuehus, spænder). 

4115 alen ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825- 0-14 

8. Egetømmer og asketræ. 

123 alen egetræ ... .. ... . . . . . . .. ........ .. . . . .. ... . .. . .. . . . . . . . . . . . 23-2-12 

392 alen asketræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24- 5- 8 

Transport af asketræ fra Stenderup Skov til Garnborg 

Fjord .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . 15-0- O 

Ialt...... 63- 2- 4 

Desuden fik Morten Nielsen 270 alen egetræ fra faderen på Ellerup

lund. 

9. Brædder. 

351/2 tylt gennemskårne brædder (ballingsbord) bl. a. til 

stuehuset. 

34 tylt svensk vragbord 

81/2 tylt til vinduer og døre 

612/a tylt fyr og gran til loft, gulv, trapper, paneler, 

køkkenborde og husgeråd m. m. 

Diverse bjælker og planker til vinduer og døre. 

Heraf leveret fra Brdr. Schnakenburg i Odense 90-0- 4 

Heraf leveret fra købmand P. H. Møller i Middelfart. .. 606- 3- 2 

I alt for brædder... .. . 696-3- 6 

10. Søm, spiger m. m. 

Almindelige, rørsøm og mindre søm ialt ca. 43 900 stk. 

Desuden døkker, jerntråd, jern til stalde, båndjern til 

trapper m. m., leveret dels af Hans Pedersen, smed i 

Magtenbølle og af smeden i Garnborg samt handlende 

i Middelfart, tilsammen for .. .... ..... .. .. .. .. .... .. .. .. . 111- 3- 9 

11. Lægter. 

7 Fynske Aacbøger 

Fynske Årbøger 1966



322 M. Vesterdal: En gård bygges 

8 tylt fyrrelægter. Købt hos købmand P. H. Møller i 

61 tylt askelæægter. Middelfart, i Eskør samt hos gård

mænd i sognet. 

Bødkeren fik 1-5- 8 for at kløve askelægterne. 

Ialt for lægter og arbejdsløn ved kløvning ...... 

12. Rør. 

Fra Rasmus Jørgensen i Garnborg 60 traver a 0--4- 8 

Hans Andersen i Grønmosegård 11 traver a 0--4- O 

- Peder Andersen i Rolund 5 traver a 0-5- O 

86-2- 8 

45-0- o 
7-2- o 
4-1- o 

56-3- o 
Foruden de således købte 76 traver brugtes 18 traver af egen avl, 

d.v.s., derialt anvendtes 94 traver rør til tækkearbejdet. 

13. Langhalm. 

Til gårdens udlænger beyttedes 190 traver til tække-

arbejdet, heraf købtes 851/2 traver bl. a. i Balslev og på 

Lambæksgård. Ialt . . .. . ... . . .. . . .. . .... . . . . . .. .... . . ... . .. . . 108-3-12 

De resterende 1051/2 traver låntes. 

14. Simer. 

Fra Niels Sille i Sjokkenshøj 400 stk. a 10 favne ........ . 

gårdmænd i Udby, Viby og Garnborg 770 stk ..... .. 

Ialt for 1170 simer ...... 

15. Tagrender (af zink) 

Forfærdiget og opsat af blikkenslager Timmermann i 

Middelfart 

Til siderne ........................... 85 alen og 8 tommer 

- nedløbene ........................ 221/2 do. 

Ialt . . .. . . 

16. Støbegods 

Leveret fra J. S. Hess jernstøberi i Middelfart 

Staldvinduer, 22 stk., heraf 7 dobbelte til at lukke op .. . 

Tagvinduer, 4 stk .................... . .............. ... ......... . . 

10-0- o 
12-5- o 

22-5- o 

42- 4- o 
10-1- 4 

52-5- 4 

34-0- o 
10-4- o 

Fynske Årbøger 1966



M. V esterdal: En g!ird bygges 

Luger til ovne, skorstene m. m. . .. ....... ......... . .. ..... .. . 

Ventiler og riste ..................... ... ...... ........ ....... . .... . 

Navneplade med årstallet 1862 ............................. . 

Ialt ...... 

17. Grovsmedearbejde 

Udført af smeden i Gamborg, J. H. Rasmussen, med 

hvem der var akkorderet således: 

For ankerjern pr. lispund 2-0- O ............................. . 

hængsler, beslag til porte og døre pr. lispund 2-4- O 

- hanke til tagrender og nedløb ......................... .. 

- stivere over salen 

323 

25-5- o 
5-3- O 
2-0- o 

78-0- o 

107-0-12 

100-5- 4 
7-5- o 
1-0- o 

Ialt...... 216-5- O 

18. Kleinsmedearbejde 

Udført af J. S. Hess jernstøberi i Middelfart. Det vil være 

for omstændeligt at nævne alle arbejder, hvorfor kun en

kelte poster skal anføres: 

541/2 karmbeslag ............................................... . 

29 par hollandske hængsler ................................ . 

29 låse, heraf 2 hængelåse, dørgreb m. m. 

19. Glarmesterarbejde 

Udført af glarmester Sørensen, Roerslev Mark. Køb

mand P. H. Møller i Middelfart leverede 2 kister glas til 

22-0- O, arbejdslønnen beløb sig til 20-2- O, desuden 

kostede 40 ruder 6-0- 6 

20. Tækkearbejdet 

Udførtes af Niels Rasmussen, Husby, Jens Rasmussen i 

Gamborg, Søren Sørensen i Rolund, Jens Nielsen i Udby, 

Jens Olsen i Broende, Hans Nielsen i Timmershaven, 

Niels Helnæs i Tommerup Lilleskov og Bertel i Gamborg. 

Udgifterne ved arbejdet fordelte sig på de enkelte byg

ninger således: 

43-0-14 

16-3- o 
50-0- o 
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Tørvehuset (tækkemændene på egen kost) 

Staldladen (løn og bespisning, kostudgifter ikke medregn.) 

Kornladen ( do. do. 

Østre lade ( do. do. 

Ialt ...... 

21. Murerarbejdet 

Udført af murermester Niels Nielsen Møller, Byllerup 

Mark. Hos ham arbejdede Anders Bred; Anders Ejby; 

Anders Larsen Gremmeløkke; Hans (mesterens søstersøn); 

Niels Madsen, Gadstrup Mark, og Mads fra Balslev. For

uden disse var der i et par dage to murersvende fra Assens 

til arbejde på tørvehuset samt murer Knud Jensen, Viby 

Mark. I manddage omfattede arbejdet: 

5-0- 8 

11-5- o 
14-2- o 
11-0- 6 

41-1-14 

221 dage i juni-august på egen kost a 0-5- 4 . . . . . . . . . . . . 193-2- 4 

204 dage (heraf dog 37 dage i 1863), næsten alle med be-

spisning og med dagløn varierende mellem 0-3-4 og 

0-2-4 .. ... .. .. .... . .. . . . . . .. .. ... . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 99-1-12 

22. Håndlangerarbejde ved murerarbejdet 

Udført af Søren Skomager i Viby som kalkslager, Hans 

Madsen i Viby som lertriller og Jørgen Madsen i Rolund 

som stentriller. 

Daglejerarbejdet omfattede: 

1721/2 dage på egen kost a 0--4-0 

61 1/2 dage med bespisning, hvor daglønnen varierede 

mellem 0-2-0 og 0-1-8 (heraf 8 dage i 1863 a 0-1-0) 

23. Savskærerlønnen 

Det store parti fyrretømmer blev savet i Middelfart af 

brødrene Jens og Rasmus Vandløs fra Tommerup (kost-

115-0- o 

20-2-12 

penge se pkt. 26) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 48-2- 8 

24. Snedkerarbejdet 

Udførtes af snedker Ole Jørgensen, Tommerup Lilleskov; 

som medhjælpere var broderen Rasmus og Carl Sørensen 

Baagøe. 
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Der blev ialt lavet 23 døre, heraf 3 dobbelte udvendige a 
3-4-0 og 2 dobbelte udvendige a 3-0-0. Med karme 

og fyldinger .... .. .. . ... ... ... ... . . .... . . .. .. ... . . .... . . . . .. .. . 

Vinduer 4 karme enkelte, 24 karme dobbelte og 4 karme 

kældervinduer, alle med beslag ......................... .. 

Loftet over stuehuset (351/2 tylt) og karlekammeret .... .. 

Gulvene (171/2 tylt) med lejer og underlag ................ .. 

Forskalning (17 fag) ............................................ . 

To trapper med gelændere, skabsindretning, beklædning 

og forskalning ............................................... . 

Fyldningsbeklædning, lister og diverse småarbejder ..... . 

25. Tømrerarbejdet 

Udførtes af tømrermester Anders Nielsen, Holmehuse, der 

dog kun var der i kortere tid. Hovedparten af arbejdet 

udførtes af Jens Sørensen, Rolund, sammen med Chri

stian. Medhjælp fire andre tømrere: Niels Kindstrup, 

Jeppe og to ikke navngivne fra henholdsvis Kerte og 

Haarby. Der arbejdedes 330 dage, betalingen beregnedes 

således: 

325 

57-2- o 

28-4- o 
23-4- o 
14-3- 8 

8-3- o 

25-0- o 
34-4- 1 

For at hugge 77 fag (på egen kost) .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... . 154-0- O 

Grund under sulene . ... . . . .. ... . .. . . . . . .... . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . 1-3- O 

Staldindretningen og karlekammeret .... ... . . . . .. ... . . . . . . . . 43-3- O 

Skillerum ved smågulvene .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2-3- O 

Arbejde (med bespisning) i kostalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-4- O 

Indvendige døre, hønsehus, lokum, port og dør ved 

gavlene . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-0- O 

26. Forskelligt 

Daglejerarbejde, der ikke indgår i foranstående . .. .. .. .. 17-4- 2 

Kostpenge i 34 dage for savmændene (hos smeden i Garn-

borg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2- O 

Brolæggerarbejde i samtlige stalde (Peder Hansen, Ege-

mosedam) .. .. . . . . . . . . . . .. .. ... . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . ... .. . . .. ... . 10-0- O 

300 stk. krybbesten fra Markusholm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9-0- O 
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Leje af hest 6-0- o 
Beslag på dørtrin og trappetrin .. .. ...... .. .. .. .... .. .. ...... 2-0- O 

Drænrør (200 stk. under stuehuset, 13 til trækhuller i 

stalden og l til trækhul i mælkestucn) . . .. . . . . . .. .. .. . .. 1-5- O 

Drikkepenge (hovedparten til håndværkerne) .. .......... 32-0- O 

Arkitekt Haugsted for tegning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6-0- O 

Grus og sand fra Møllehøj . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4-0- O 

Diverse småudgifter .. .. .. .. .. .. .. .. .... ................. ..... .. . 1-4- 2 

Kørsel 

Transport af 50 000 mursten fra Gelbjærg (halvdelen), 

tømmer fra Middelfart og langhalm var ineluderet i pri

sen. Ud over dette blev tilkørt 1426 læs. Af disse var 1327 

byggematerialer: 458 læs grus, sand og ler, 364 læs bro

sten, rå sten, tømmer m. m. De resterende 99 læs var 

brænde, flyttegods m. m. 

Gårdmænd i Garnborg og Udby bistod gratis med kør

sel i rigt omfang, bl. a. bragte de 205 læs byggematerialer 

til Vesterdal; værdien af den bistand er opgjort til 

351-2-4. 

Besætning, redskaber og indbo 

4 heste ........................................................... . 

l ko og l kvie ........ . . .. .. .. . .. . ... .. ....... ..... . . ........ . .. . 

2 tre-ugers grise ................... ........ . . .................. . 

Vogn med fjælle og agestole .... ............................ . 

Seletøj ................................ ...... . . .. .................. . 

l Refsvindingeplov ................ . ... ........ ............... .. 

l kornrensemaskine (fra Assens) ....................... . .. . 

l hakkelsesmaskine 

Komfur ............................... .. .............. . ........... . 

Kobberbryggekedel ................. .... . .. ...... . . . . . . ......... . 

Klædekiste (egetræ) ................. .. .. . .. . . ... .. . .. ... ....... . 

Lænestol .. . . .. .......... ... ... . ....... . .. . . .. .. . ..... . .. . . . .. . ..... . 

Gulvtæppe (fra tvangshuset i Odense) ..... ....... .. ...... . 

487-3- o 
71-3- o 
4-3- 8 

54-3- 4 

17-2-12 

12-0- o 
24-0- o 
53-0- o 
34-0- o 
31-0- o 
8-0- o 

13-0- o 
6-0- o 
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Jernkakkelovn 

Kakkelovn ........................................................ . 

Rullegardiner (7 fag) .......................................... . 

Desuden en række andre effekter, ialt for 942-4-5. For

uden dette var der også en del gaver fra hjemmet. Vær

dien af disse ansattes til 123-0-0, bl. a. 1 ko 40-0-0 og 

1 svingplov 8-0-0. 

Hvad de to, Morten Nielsen og Kirstine havde af ud

styr (f. eks en del af besætningen fra Nørre Lyndelse), 

skal ikke uddybes. Som afslutning må dog nævnes, at 

Morten Nielsens bogsamling, der indgik i denne sidste 

part, stod ham i 300-0-0, hvilket svarer til 11/2 pct. af 

gårdens værdi med besætning og indbo medregnet. I og 

for sig et talende bevis for, at han var noget af en ener. 

NOTER 

327 

10-0- o 
5-4- o 
7-0- o 

l) "Brudstykker af en fyensk jægers dagbog fra Treårskrigen, Fynske Aarbøger, 
1948. 
2) Ronæs præstegård blev ved tre udstykningsbevi:ltinger (17/9 og 12/11 1861 samt 
28/11 1863) udstykket i 18 parceller. Hovedparcellen blev ved præstegården, 
resten fordeltes på 7 ejere: 

Udby matr.nr. 1 a 
- 1 b 
- 1 c 

Viby matr.nr. 1 a, e, f, g, h, i 
- 1 b, k 
-1d,n,o 
- 1 c, l 
-1m 
- 1 p 

tdr. skp. fdk. alb. 

Præstegården ........ ... .. .. . 7 7 o P/4 
Købmand Tidemand .. ..... . . 2 
Lærer Jørgensen ..... ...... . 1 5 o 112 
Morten Nielsen ..... ..... .. . 7 7 3 21/4 
Anders Larsen ............ . . 4 1 P/4 
Mads Henrik Pedersen .. .. . . 4 1 3/4 
Hans Madsen ....... .. .... . 4 o P/2 
Søren Hansen ....... ...... . 23/4 
Peder Jørgensen ..... . , .... . . 1/4 

------------------
lait .... 19 1 2 1/2 

(de foranstående oplysninger er alene taget fra regnskabsbogens afskrift af de 
officielle dokumenter). 
3) Sønnerne af Morten Nielsens morbroder, Anders Dideriksen (1794-1850) g. m. 
Karen Hansdatter, f. 1794. 
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Anders Dideriksen havde indtil 1840 sin faders hus på Helnæs, hvorefter han 
fæstede en gård i Udby. Af hans 8 børn, hvoraf 7 nåede voksen alder, forblev 
de 5 på egnen: 
- Hans Andersen f. 1819, gårdmand i Rolund, g. 1. gang m. Mariane Pedersdatter 

(1824-61) g. 2. gang m. Mariane Andersen, f. o. 1834. 
- Lars Andersen f. 1822, gårdmand i Udby, g. m. Marie Sofie Frederikke Frede-

riksen, f. o. 1831. 
- Mette Andersen (o. 1829--!>4), ugift, hjemme hos broderen Peder. 
- Anders Andersen (o. 1833-88), ugift, hjemme hos broderen Peder. 
- Peder Andersen f. o. 1835, gårdmand i Udby, g. m. Kirsten Larsen f. o. 1844, 

han overtog faderens gård. 
Når der senere i teksten lejlighedsvis bruges udtrykket "hos morbroders" e. lign., 

menes der hos Peder Andersen. 
4) Steffen Jørgensen, skolelærer og kirkesanger, Rolund. 
5) Ove Henrik Bork (1805-78), sognepræst i Udby fra 1860. Var først kaldet til 
Hem og Sem (Randers amt), dernæst Alrø og senere Søllinge-Hellerup. 
6) Søn af sognepræsten i Tommerup, C. E. de Thura (1794-1869), der betød en del 
for livet på Elleruplund. 

Morten Nielsen var en del påvirket af hans to sønner. De var begge theologiske 
kandidater. Laurids, der var blevet kompagnichef under Treårskrigen, kaldtes på 
den tid i reglen: Kaptajnen, han var allerede på dette tidspunkt lærer på Tønder 
Seminarium. Den her i teksten nævnte: Kandidaten, er Christian Henrik de Thura 
(1830- 98), senere sognepræst til Hesselager. 
1) D. G. Monrad var kultusminister på dette tidspunkt. 

Formentlig er det ham, Morten Nielsen har tænkt sig at opsøge. Da det ikke er 
sket, kan man vel gå ud fra, at det er blevet ham frarådet. 
B) Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (1809-92). 

Det skulle vel nok her i Fynske Aarbøger være overflødigt at fortælle, hvem 
Vilh. Birkedal var. Lad det være nok at minde om, at han efter i 16 år at have 
været sognepræst i Ryslinge blev afskediget 1865 for sine angreb på ministeriet. 
Han dannede derefter en frimenighed, der blev anerkendt ved valgmenigheds
lovens gennemførelse 1868. 

Den folkelige vækkelse, den sønderjyske sag og forsvarssagen lå ham stærkt på 
sinde. Da det blev danske præster forbudt at prædike i Sønderjylland, ordinerede 
Vilh. Birkedal 30/7 1874 Cornelius Appel til fripræst for sønderjyder, der var 
udtrådt af den prøjsiske statskirke. Sagen kom for provsteret og endte i Højeste
ret, hvor Birkedal i 1877 (i øvrigt på Dybbøldagen) sammen med de præster, der 
havde deltaget i ordinationen i Askov, idømtes en bøde. 
9) Jens Nicolai Ludvig Schjørring (1825-1900). 

En tid hjælpepræst hos Vilh. Birkedal, senere sognepræst til Ørslev og Bjerre, 
V. Flakkebjærg herred pil. Sjælland. 

Har skrevet salmen "Kærlighed fra Gud". 
Hørte til de grundtvigske præster. 

lO) Lars Møller Gydesen f. o. 1829 i Borris, Ringkøbing amt, lærer Naarup 
skole, Verninge sogn, g. m. Petrine Holm. 
11) Evangeliske Rimstok udgivet 1554 af Peder Palladius. 
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Det kan dog ikke helt bestrides, at udtrykket her blot skal forstås overtørt 
betydning. 
12) Veger=tynd, bøjelig gren af træ (oftest pil). 
13) Hans Pedersen Illum (1820-94). 

Skibsbygger, havde værftet "Sølyst" i Skrillinge. 
En meget foretagsom mand, der også var medvirkende ved stiftelsen af Nørre 

Aaby Sparekasse. 
14) Halvøen ved den sydlige del af Flensborg Fjords udmunding. 
15) Snedker Ole Jørgensen, Tommecup Lilleskov. 
16) Mads Melbye (1817-79). 

Sognepræst til Asperup fra 1845. Deltog i Appels ordination på Askov 1874 og 
ikendtes derfor ved Højesteret en mulkt på 100 kr. samt part i sagens omkost
ninger. 

Har skrevet fortællinger af kirkehistorien. 
17) Jens Henrik Heilmann (1833-69), exam. jur. 1856. Fuldmægtig ved Wedells
borg Birk. Ugift. 
18) Brev fra Kirstine. 
19) Niels Clausen (1836-1906), uordineret medhjælper hos provst Fønss, rejste 3/4 

år til udlandet. Deltog i krigen 1864 som menig ved daværende 5. Infanteri Regi
ment (nu Sjællandske Livregiment). 

1865 kst. forskolelærer, kordegn og klokker i Assens, 1871 sognepræst på Baagø, 
1875 sognepræst til Astrup-Storarden og Rostrup, 1880 sognepræst til Helsinge
Valby og 1889 sognepræst til Hvedstrup-Fiøng. Den sønderjyske sag havde en 
varm talsmand i ham; i nogle år skrev han søndagslæsning til Roskilde Avis. 
G. m. Emma Elfride Larsen (1838-91). 
20) Ordet findes ikke i Ordbog over det danske Sprog udg. af Det Danske Sprog 
og Litteraturselskab. 

Utvivlsomt er der tale om "soden", der egentlig betyder morrige sadtørv fra 
enge eller heder, men her sikkert må opfattes som et stykke på en strand, hvor 
græstørven er skåret bort, så der kan graves sten og grus. 
21) Stenderup Skov ligger i de "8 sogne", dengang under Slesvig. 
22) Der menes her handelen med svigermoderens gård. 
23) Chr. V forordning "om en exstraordinaire Bede-Dag aarligen" (27 /3 1686) 
bestemmer "baade i købstæderne og på landet aftenen før fornævnte Bededag på 
den fjerde fredag, som efter påske helligdag indfalder, klokken seks skal ringes 
med den største klokke til hver kirke, da alle boder, kældre eller kroer, hvor 
nogen slags vare eller drik sælges, straks skal tillukkes" (Store Bededag er ikke, 
som man ofte tror, indført af Struensee som fællesdag for afskaffede helligdage). 
24) Ejeren af Gelbjærg tglv. 
25) Her menes byggepladsen på VesterdaL 
26) På Vestfyn er brugen af "ude" almindelig i forbindelse med Odense, ofte siger 
man: "ude i Odense". 
27) Hans Rasmussen Kam, hans jævnaldrende ungdomsven fra Dyrehavegård i 
Tommecup sogn (død 1899). 
28) Fra Tommecup sogn, udførte savskærerarbejde på VesterdaL 
29) Folkesprog for brug af Vaterpas. 
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30) Sule = (fritstltende) støtte/stolpe. 
Betegnelse for de lodrette træstolper (bjælker), der i ældre bygninger (bønder

gltrde) var anbragt i række fra gulv til tagryg og med den øverste (ofte kløftede) 
ende bar lisen. 
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