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IndleCning.

Dette hæfte af Eskel Sørensen er det hid.til
sid-ste manuskript fra hans hånd, der er fundet.
Desvæme er vistnok alt f or mange gået tabt.
I{anuskriptet tilhører Det L,okalhistoriske Arkiv i Ejby og er en gave fra peter Jørgen pedersen, Balslevo der er en efterkomrner af Eskel
Sørensens søster Anne l{arie Sørensdatter. Oplysninger om Eskel Sørensen find.es i "Fynsk
Hjemstavnrr L954 s. lr4 tf. optegnet af H.C.
Frydendalrl og i "Om Gelbierg" udgivet L9?, af
lokalhistorisk Arkiv i Ejby.
Hæftet mangler d.e første 6 sid.er, ligesom
side 46-+7 synes at være klippet ell-er skåret
ud. Det er sluttet den 28.10.1816 og mid.t i
beretningen orn kløveravlen. Nu er d.et imid.lertid så heldigt, at gdr. Hans Bang Olsen,
Liljehøj, Nr. Åby, har bevaret sin bed.stefar
Søren Nielsen Sørensens mange afskrifter af
Eskel SØrensen. Ganske vist forekommer vort
hæfte ikke i afskrifterne, men derimod_ fortsættelsen. Skik og Sæd hos Bønderne sidst i
det 18. og f ørst i det 19. Årh. - Fortsætte1sen om det sande Bondevæs€rlr Skrift nr. 19.
Dette skrift nr. 19 begyndero hvor vort hæfte
slutter, nemlig med omtalen af kløveravlen,

og d"et sluttes den 15.11.1816, hvilket er
ca. 14 dage efter vort hæfte. Altså er vort
hæfte nr. 18 i serien om Skik og Sæd. Det
ville være fristende senere også at ud.give
hæfte nr. 19, selv om vi kun har d.et i af-

skrift.

Selve teksten med- noter må stå for sig
selv. Her skal kun gives nogle få tilføjelser. Eskel Sørensens tekst er gengivet så
nøjagtigt sorn nruli-gt. Det er helt j-gennem
hans stavemåd-e, d.er er benyttet, dog ikke
begyndelsesbogstaverne, idet han er ret vil_
kår1ig på Cet punkt. Jeg har d"erf or valgt at
bruge de nuværende regler for stort og li11e
begyndelsesbogstav, ligesom tegnsætningen
er min. Flvor vidt Eskel Sørensen har skrevet kladde ti1 sine hæfter er svært at af_
gØre, men <iet har han nok ikke, Læg mærke
til, at det næste hæfte i rækken, nemlig nr,
190 er færdigskrevet ca. 14 d_age efter at
vort hæfte er fær'di-g. Deri-mbd. synes d.e mar_

gintilføjel-ser, d.er find.es .i hæftet 1 sted.r
der, at viser åt han på et senere tid.spunkt
har gennengået sine værker og gjort tilfø_
jelser. 0n harr har tænkt på at ud.give dem,

vides i-kke.

Alt i alt giver denne skildring af landboforhold for over 15O år siden et interessant bidrag til forståelsen af vore fædres liv og virke.
lårup præstegård. april
T.,aust

1978.

Kristensen.
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.... - ikke herler lade staae ud.en for krostuerne hele tiner, medens han sid-er derind.e og svirer - Vare si g for at menge sig i med_ øvrighed,
dog forsvare sin ret paa en rimelig maad_e. og naar
han kommer tir folk af høyer stand_, da at brive
staaende inden for døren med. hatten i haand.en, og
, kun da tale om det han skal tale, med.mind.re de vil
byde ham at sætte si.g ned erler give ham noget at
leve åf, saa kan han tage d.et, men ikke snakke for
rneget og pakke sig igien saa snart som muligt.
IIans øvrighed saasom hans præst, forvalter erler
herredsfoged maae han i d.et mind_ste engang betænke ned en smule foræring, som 1 skp. grynr or_
ter, et par ænder eller hønsr ofl i-kke just af
kieri-ighed eller have r-øn d.erfor, saae ikke en
anden gang at have ond.t ell_er skad_e deraf .
Hans tøyer hænger paa sit sted., naar creatu_
ret blev sraaet løst, hans led. ind.sættes i et huus
t eller hænges paa en væg und-er et tag, naar ævret
er forbi, kort sagt, åt hvert af hans red-skaber
skulle hænge, ligge eller staae paa sit visse sted.,
naar det e= brugt. Thi naar d.et laae her og der onkring i huus og mark, saa blev d"et sønd-ersraaet
eller raadnede. Tilmed giøre d"e ud.seende af hulter
ti1 pulter i hans gaard. Ingen stand_, pind. eLler
andet maatte ligge. Det skurle være paa sit sted.
Naar creaturet i forsommeren er udkomroet paa græs,
saa skulle giødningen - hvis myd.ningen er i gaar_
den opkastes og afskubbes ved. siderner og gaard.srumnnet forresten holdes reent.
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endelig, saa meget som muligt holder fredog god omgang med sine naboer, sælger god"e og
sunde vafrrer med og rigtig maal og vægt. Og i
selskaber ikke fylder sig med drik til overdaadighed, he11er ikke brulle eller bande for meget.
Hans kone omgaas han vaerlig og venskabelig,
og hvis hun er ved sine fem sind, da ikke at binde hinde fra noget af huusvæsenet, men lader
hind,e skialte og valgte dermed, som det var noget,
der ikke vedkom ham. Intet sælger eller kiøber
af betydelig værdie uden først at raadføre sig
med sin kone. Kort, hvor han endes og vendes, d.a
i alt komraer hæderlig og skikkelig af sted_; men
hvor finder rnan all-e disse dyder hos en mand. Thi
ingen er fuldkommen.
Og

Iivad bondekonens ord-entlighed. angaaer, da
kommer det først og fornemmelig an paa, at hun
holder et rent huus, vil sige feye og strøe sand.
paa sine stue sulver, skure borde og bænke og
stoleo at de kunne være reene, erhvert stykke af

ting, saasom potter, fade, ta1lerkener, buller og kar, være paa sit visse sted,
naar det ikke er i brug. Hindes egne, mandens og

hi-ndes huuslige

børnenes daglige klæder være simpieo ligefrem og
af hiemnegiort tøJ; men være reenlig. De andre
(af) deres klæd.er til hel-Iigd.ags og stad.s - naar
de ikke har dem paa - hænger eller ligger paa sit
visse sted.. Hun bli-ver for det meste hiemme for
at passe sit huus og sine børn - hvis Hemen
har betroet hinde nogle og efterser dem, naar

behov giøres, rned reenli-ghed. Hindes folk giver
iu.rn d.eres kost, naar tid €Tr og det reenlig, frisk
og sund bondekost. IIun passer sine huuslige tingo
og lader sin mand passe sine. Hun holder il<ke megen sli-der el1er slaCer med kiellingerne, ej heller lader dem løbe med hindes huusgeraaC for bag-

gatel1er.
or{

FLITTIGI{ED

flittigired.

angaaende. Ligesom en
vindr:øller har nøye agt på vinden, saa maae og
d-en flittige
bonde have nØye agt paa tiden. Om nu
just ikke en mand, holder jermt hanmel med tiennestefolk i arbeyCe, thi saa har han ingen nytte
On

ivland.en

af at have eller eye en gaard. Og ved bomslid at
konne igiennem er hel]er ikke den rette maade,
saa kan han ikke have opsigt ned alle ting i hans
gaard-. ilan maae baade arbeyden kommandere og have
opsigt. nn god. kornmanderer er stundorn lige saa

en arbeyd.er. Dog holder rnan for, at den
mand, son for det meste følger sine folk i arbeyde og selv tager ved med, at hans arbeyde gaaer
ordentlig;st og raskest fra hænCerne. Iivis ikke,
saa maae han dog bestandig have opsigt med ethvert arbeyde, naar den eller den ting skal forhandles eller fØT. Han maae havd Øye paa enhver
i;ing i hans gaarC. Det vi1 sigeo han maa have
opsigt og sine tanker henvendt til al-t det, som
hører han til, saasom; hans gaards bygning, naar
den skal repareres; hans avls og gaards red-skagod" som
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ber, naar

eller den ting mangler, det at
faae noget i sf,srlen for, inCen han 1i-ge skal brud-et; hans creatur fra det største til det mind.ste, hvordan det bliver passet og omgaaes, at
det kan være ham til hæv og nytte. Kort sagt, alt
hvad ha:r har, maae han have sine tanker til, naar
tid er.
Den flittig
og tænkende boncle passer nØye paa
tiden og paa hans arbeyde, åt d_et i_kke skal- f ors.nmes eller blive tilbage derrned for sine naboer,
som (= det) han regner for en skam tillige skad.e.
Oin vinteren staar han tidlig op om morgenen, han
gaaer ud at see til sit creatur, on det staaer
godt og er ved. live, han røgter nu sj_ne heste,
han vækker sine tiennestef ol_k til arbeyd_e. Om
da3en er [an i sit huggehuus for at giøre ad.skillige redskaber til sin gaards e11er avls brug.
I pløyetiden orn foraaret maae han ligeleCes være
den første oppe om morgenen for at røgte sine
heste, han passer dem saaledes eller har opsigt dermed - morgen miCdag og aftenr oS d.river
dem ikke stærkere elier i længere bierie, som
han indser, hans heste kan taale og gaae pløyetiden igiennem uden at blive træte. IIan pløyer
selv sine jorder oS saaer sit korn, saa veed han,
i
hvordan det bliver giort.
d-en

On sommeren maae han
oppe on nor$enen, d.ee1s

ligeledes være den første
for at vække sine tiene-

stefolk, deels for at gaae ud i marken, for at

hans creatur staaer tøyret elier d_et gaaer
løst i hans kcrn. f hø,stens tid. maae han og have
opsi gi ned sit korn, naar det er tienlig til at
høstes, naar det er tienlig til at indages.
i{an naae o65 forøge sine kundskaber for at lære
noget neere, især' naar han kornmer i sel-skab me.d
sine rnedbrødre bønderne, d_a at give agt paa hvad.

se

om

der tales for at komme til kundskab om et e11er
andet. Og naar han kommer fremmede steder hend.,
da at see efter og give agt paao hvord.an d.en e1ler
den ting er giortr oil det kan være kan ii1 ford.eel
at giøre det efter, og for alt maae hand. lære at
kiende en hests feyler e1ler dyd"er tillige d.ens
værd, det samme foi'staaes og om hans ki_ør. Sælge
det ringere af hans creaiur og behold_e d_et bed_re,
undtagen som ofte skeer hos bønCerne. Naar d"e har
et godt creatur, som de overhaands kan faae betaltr 03 det kan uadværes uden at kiøbe igien, Ca
at sæIge det for skrlJ-ingens skyld. i'len for al-

ting, ikke reent ud sæ1ge et godt slags bed.ster
ell-er kiør af trans gaarcl osv.
Flitti$hed. Bondekonen angaaende. Først maae
hun iagttage morgenstunden, vil såge, ligeson
nanden værre med den første oppe om norgenen for
at faae sii huus reent og sin mad færd.ig ti1 folkene. Llen Øvrige tid om dagen, naar hun ikke har
med maden ai bestille, da at passe sine børn
har bun nogle - sine r^iadkar, si-n meJ-kning, sine
s smaae creaturo stopper sX€, bind.e eller spind-e.
I{un mager det saaled-es - hvis evner er dertil-
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at faae saa måget gi-ort ti1 værkso vi1 sige tøyer af vadmel, lærret og dynevaar, at hun kan
hendlægge noget ti1 sine børns nytte i fremtid.en,
saa hun kan have noget mere tilovers, en son hun,
manden eller børnene gaaer rned til dagl-ig e1ler
til helligdags e1ler ligger paa. Især er hovedgienstanden for dette hindes arbeyden åt hun kan
faae en seng ti-1 hver af sine børn, d-et €rr 7
med fied.er fylte d.yner, €t eller 2 par lagner
e ned tilhørende hovedpuder og omhæng, ligesorn den
kan redes op. Dette arbeyde legger hun haand- paa
saa snart som muligt i til-fælde åf , at hun ved.
døden skulle henri-ves fra sine børn, de da kunne
have dette efter hinde. I{un kiærer sig ikke
meget efterr oE hindes børn, medens de ennu er
smaae, om de just ikke gaaer med d.e smukkeste
klæder påår naar d-e kun har d.em saaleCes, åt d.et
kan nogenlunde være bekiendt; thi hvem bryder
dem saa meget om børns klæCedragt. Kan de kun

faae noget, naar de bliver voxne folk og skal
ved giftemaal forsørges, det kommer (det) an paa.
i Kun flaneren, kun d-en letsind.ige koiie forød-er
sit uld.ent og lint i stad,selig vad-nel og hvergarns
tøyer samt penge i udenlandske tøyero åt huno
roanden og børnene kan være de smukkeste og skiønneste i alle selskaber, og være med de første,
der har nye modens klæderr oB har d-ermed kun ligesom dagens forbrue (i tankerne). Glernmer el1er
tænker ikke påår at hendlegge noget til sine
børn, ifald hun skul-le døe tidlig fra dem.

Naar den fliitige kone gaaer hend. i byen, saa
medtager hun sin bindehose for ikke gandske at
være ledigr og kommer hiern igien saa snart som
muueli-gt. Reyser hun i besøgelse til f amiliien e1ler iil brylluper, saa giemmer hun først nøglerne
ti1 d.e vigtigste giemrner og værelser. IIun bager
og b:'ygger saa betids, at hun ikke skat laane af
sine naboerske. Iiun bager og toer saa ofte om slne
vedkommende, at de ikke skal gaae med. skid.ne
klæCer o. s .v.

O}{

SPARSOI\II.{ELIGHTD

Spar.somhed-. Mand.en angaaende. SparsomheC be-

roer for en deel paa den førhend omtalte ord.entlighed, thi ved ordentlig omgang med. a1t d.et, som
hører ham til, sparer han rnanpSen skilling, imod.
naar d-ei bliver behandl-et uordenilig. F.eks. naar
han hver vinter lader sin plov ligge ud_e paa mar_
ken, saa kommer ham en ny plov langt snarere paa
bekostning, som naar han tog d.em hien i huuslye.
Enhver ting staaer hell-er ihke saa megen fare for
at blive slaaet i sønd.er, naar d.et er paa sit rette stedr som naar det ligger her og der i hurter
til pulter.
Saa er det og en stoer sparsomhed", åt en mand.
il<ke reyser oftere til kiøbstad-en eller and.re lange reyser, som behov giøresl thi derved sætter
han penge til. At iigge hieme om natten er at ligge paa sin pung, Uden at tale ofrr at han kiører
sine heste og slider sin vogn. Heller ikke maae
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han venne sig til at gaae for efte til kroes,
Cerved gaaer og penge til-, og er anledning (til)
drukkenskab. Iian tænker omtrent som Assessor
Ravn siger i "\1ød og hielpe bog for Bondestanden" , bonde, lciøb ikke alt det som du synes at
have behov, men kiøb, hvad Cu ikke kan være foruden. Det vil sige, ikke kiøbe for rnan,,;e unyttige ting, især .,udenlandske. En mig bekiendt
bonde have til ordsprog, 'rden ski1ling, son spares, er lige saa god, son den der fortienes, og
den er bedrert. Dog maadelighed. rned alle ting.
Thi spare, knappe svelte og slide sig rig, det
er en elenCig grundsætning. Det gaeer med den,
son ordsproget 1yder, "ond nende giør' aldrig
glad hierte". Omendskiøndt sparsornhed og rnaadelighed er en herlig ting, saa maae han dog ikke
i seiskaber være en fitte for een e1ler flere
skill-inger skyld.
' Saa hører det og ti-l sparsomhed-, naar en mand
rider eller kiører, han da ikke jager sin hest
over evne, naar det paa en tid ikke giøres behov.
Thi hestekiød er dyrt. En forslæbt hest kan komne sitsr men en forrenget aldrig neere siger bønderne. Heller ikke lader han dem staae uden for
krohuusene halve d.age at hænge og fryse, som man
kalCer at drikke stave-øil, rnedens han sider
inde i kroen, driklcer og sludrer en heel deel
vaas. l,ien om han paa længere reyser binder sine
heste uden for en kroe, medens ban gaaer ind at
faae sig en dram og snakker et qvarters tid og
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har ØJe med sine heste ude for og kiører saa
igien, Cet regnes for, at hans heste skulle tage
veyretr og selver kunne karr have en d.ram behov
pea en langevers reyse. Tilmed. saa vare han sig
og for at giør'e for mange besøgelser ud.en for hans
faniliekreds. Thi ved at lad.e sig traktere i en
anCen niands huus paad::ager han sig den bilighed.
og skyldighed, at han :-gien skal traktere hanr oB
flere saadanne visltter og contravisitter, d.et er
slaberads og til ødelægr:else. Sar:.t nok, det er
benageligi at blive begegnet godt i en and_en narrd.s
huus, men <iet sker nok ikke mere som engang, uden
inan giør dem omtr.eni Cet samme igien. I',lan giør jo
gocr, for ai vi1 giøres god.t igien. fngen kan ven_
te, at folk skal- gi_øre noget af d.ein, ud"en d.e og
giør'er noget af d"em igien. Mdn naar man kun har
en skilling i sin lcrnme, d-er kan klarere f or hvert
livets opnold, hvor nan konner hend, saa er d.et
betalt. Og rnon ikke riad.en kunne snage lige saa
godt hj-enme i vort eget hruus som i en fremned.es.
Dog for iidt og ior meget ford.ærver a1le ting.
En kone kan legge et irynd,e under sin rnand. i et
fremned ia:id o. s.v.
Soarsonnelighed. Bondekonen angqaaend.e. Da
kor:mer det fo::ne.:neJ-ig an paa, at hun holder saaleaes sit huus r',red sit huusforaad iselr med. sin
j-ndslagtning, at hun kan have noget hele aaret
i-gennen, åt det ganle kan naae det nJie. Og ikke
son ød.elæggersken, der braser opr medens h'.mhar
nogetr og siden laaner elier kiøber ti1 h'.rn igien
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faar nye ind.slagtning. I{eller ikke son d-enne,
der hemmelig sæl-ger en eller flere skæpper korn,
flere pund flæsk og smØr, uldent eller linet for
at konme til penge for stads og lækkei.ierr og
cierved bestiæler og ødelægger sin rnand i bund og
gruund., Nejo den retskafne konen hvis mand- omgaaes hinde sømmelj-g og skikkelig, sælger i_ntet
saaoant, uCen hindes mands forlov og vi-dende.
Xei forstaaer sig selv, at hun i sin klæCedragt
og huusholdning skal have det ligeson de fleste,
at hun kan være ligesom andre folk. Men forresten varer hun sig for ikke at kiøbe for mange
uCenl-andske ting af krara og specerier som gaaer
altid løs paa penge. Heller ikke lad-er hun mere
bince eller spinCe (af frernmede), som hvad hun
antog ikke selv kan naae. Thi det gaaer og paa
bel-,ostni-ng.

Ikke det allene

som ovenmeldt, at hun sparer
mand for udgifter, men hun ser og

og skaaner sin
ti1 ved" sin vind.sxibel-igheo at formere hans kasser saasom ved hindes smØrsankning, ved at fede
gode valle svin og ved ikke at tage mere til indslagtningo som behov giøres, saa hi-nCes mand
kan sæ1ge et creatur meere.

l4

tsO}IDEN

OG

tsONDEKONENS HÅNDTERTNGER

HELE Ånnn
Nu

.

føIger

IGENNEM

fremd.el-es bond.ens og bond.ekonens

handieringer og sysler hele aaret igiennem fra
maaned til

maaned.

Ja.:ruarj maaned er rnandens arbeyde at passe sine
heste og de anore ereatur i hans gaard. cl1er og
har opsigt derrned, som er nok hverdags arbeyde al_le vinter maaneder igiennem, medens hans creatur
staaer paa foder. Stundom arbeyder han og i sit
huggehuus n et arbeyd.e - hvis harr har lyst og ne$]me
ti1 at hugge og snitte - der af nødvend.ighed_ driver ham af og ti1 hele aaret igiennem ud.en just
maanedlig at bestenime dette arbeyde.
Kiører og reyser, naar behov giøres. Hans karle staaer i loen at tærske. Stund_om skal han og
ud at Øse sne, naar paakræves. Om aftenen spind.er

(han) hamp e1ler blaar ti1 tøyer.
Konens arbeyde i Ce naaneder, med_ens helligdagene varerr €i at sJr€r thi'af overtroe maae man
da hverken binde, spinde eller vind_e. Efter høytiden hindes f ornenste arbeyd.e med at spind.e.
Foruden det sædvanlig og daglig arbeyd.e, nernlig
holde rent huus, madlavning og creaturets røgt,
som nævnes

her

engang

for alle uden at opregne

d.et

maanedlig.
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Februarj. Først i denne maaned ved. lqrnd.elmisse
skal han have sit korn optærsket. ilan begJmd.er nu

at skove, hvis veyen og veyret er d_ertil,
saa og at spinde til tøyer.
Konens arbeyde i d_enne maaned. er som i forri_
ge maaned med at spinde r og er d.et f or ciet meste
en rege1, &t uldspind til vadmel skal være til
ende ved kyndelmisse. og nu begynd.es med. at spinde til hørgarn. Konen spinder nu hør og pigerne
med

b1aar.

Marti

15

l6

Hvis jord.en nu er optøyet, saa
begynder nu manden rned, at pløye, f ørst ned at
fæl1e. I{ans karle saver nu træer og skover, hvis
de ikke har det i fomige maaned., saa og staver
gierder.
Konen og hindes pigers arbeyd_e i d.enne maaned.
enu med at spinde, koge garn og vind.e garn, giøre
ma1t, hænge flæsk og kiødmad i rØgr brygge giemme
øLI, og behøver nu kiørene lidt meer røgt, nu d.e
begynder

April

maaned.

at kalve

som

i fomige

maaned..

maaned. Først i denne maaned_ begynd_er
nu manden at saae havre, saa og tromle erter og
(:. margi.n tilføjet: naar jord.en er beqven, d.a
saaes og erter rnidt e1ler sidst i denne maaned.,
som hol-tes for best) havrejord.en. I{ans karle

henter nu giersel, hvis de ikke i foryi-ge maaned,
har faaet den hentet, staver gierder og grøfter
efter omstænd-ighed, ligesoni behov giøres..
Konens og hindes pigers arbeyd,e er at spind.e,
vinCe, flid til vævs, legge lærret og hænge garn
paa bleg - fra forrige aar - saa og slagte iralve,
fæ11e kaaljorden, saae urte ftøe o.s.vo
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l"la)J maaned..

Først i denne

maaned. saaes byggo

gierdes og grøftesrhvad som ey kunne naaes i den
forrige maaned. Byggjord.en tromles. Sid.st i maa_
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nedens saaes boghvede. creaturet ud.sættes paa græs.
Konens arbeyde ei. nu med at sætte kaal: oS foruden det sædvarrlige huusarbeyde spind.e og blige.
Junj. Sist i denne maaned saaes og boghved_e og
tronles d.en. Ryder engene. Sist i maaneden begyndes og ned at skære tørv, kline og kalke (husene).
Konens og pigernes arbeyCe er nu meget med_
malkning€or markarbeydet og med. at blege
Julj n:aanea. Stakke tørv, slaae græs, age høe
og tørv hiemo ryde vandgangene. Konens arbeyd.e er
enu omtrent det samme som i forrige maaned..
Auguste maaned. Nu høstes og ages korn. Konens
arbeyde er ontrent son i forrige naaned_.
Septe@er naaneci. iliu pløyes, ud.ages giød.ninB€nr plukl<er humle, støder æbler, begynd_es med.
tærskningjen. Konens ar.beyde er nu med" at bryde og
skage hør og ved iidt aftensæde at sye.
f october maaned saaes rugr p1øyes og graves
vandrender af rugen af vinterfælter og nu begyn_
des for alvor ned tærskningen. Nu ind.tages føllene og et par af de beste bedster. Konens arbeyd.e
er nu at giøre ost, skage og hegler og ved_ aften_
sæd 'at sye.
November naaneC. Enu vinterfæ1les, sid.st i naaneden indtages nu creaturetr og nu begynCes af.Lensædet med at spinde, ligeson og den flittige bond_e
begynder med at spinde hanp til tøyer on aftenen.

_

,
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lecember maaned. Er mandens arbeyde rned at
passe sine heste, karlene tærsker, fruentimmerne spinCer o.s.v
Anmærkning. I marts og april maaneder podede
og plantedes træerr og stundoni plantedes i novernber maaned, især levende hegn. f nay, junj

el1er julj
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maaneder efter orostændighederne da at
iække og bøde paa tagene, samt at rydne huuse,
saa og fylde veye o.s.v. Enu tilføjeso åt først
i junj og først i october maaneder klippedes

faar. Sidst i marts ser man til bierner og sidst
i september maaned- optager rnan dem, sorn skal optages. I apriL. maaneC stænges humle o"s.v.
Fuldstændigen oplysning oitn enhver af disse
opregned.e naanedlJ-g arbeyder, saameget ieg derorn
veed-, baade af teorien - vid-enskab uden øvelse
praxis øvede videnskab
PT.,ØYE

OG

SAAE.

Skønt man hørte tale om, at bønCerne ned.er
ved SvenCborg kanten især paa Trolleborg god.s,
hvor der er mere lettere jord, brugte d.e saakaldte engelske plove rned 2 haandvj-ge, men ingen
hiul, saa brugte man ennu her paa egnen de sædvanlig stærkere plove med 2 hiul og et handvig,
en plovkiæp med Øvrj-ge tilbehøro og den som plø22 er gaaer paa landet oven for furerne.
Omendsktønt scn før i bogen rnelt, åt p1øyevidenskaben er af de lærdere anset som i-ntet
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videnskab, saa er der d.og noget at f orstaae ved.
at sætte en plorr igang, saaledes at den som p1øy_
er ikke skal- hold"e paa d.en med- magt, ved. bestan-

dig at skyde oen fra elrer hold-e den til land"et,
men at naar den ti'æirkes ved blot at styre med_
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handviget og ploviriepen. Da forrescen rigesom
kan gaae af sig selv- pt-ovjernene saaledes sad.e,
at den pløyer. hele og passelig fur.er; at strit
navlen og mulcfjællen siaar,saaleies tii at stryge
furerne r åt den irverken konmer til a-b rigge paa
flaCen fladkast - eller staaer ret opr men paa
skraaesr saa den ene fur kommer til at hvile paa
den anden. Deite e' hoved-v-i censkaben i at p1øye
"
onendskiønt piøyningen er boncrens hoved.næfingsvey og hvert aau Øver sig deri, saa ser man d.og
imellenstunder Ce bønd_er, som a1_d.rig lærer at
pløye ti1 gavnsl enten ved at bræ]rke furerne,
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ladkaste eller p1øye f or tynd.e.
Saa nneget ieg :rf theorien ved om at pløye,
saa komrner det fornemmelig an paa, åt langjernet staaer mere ti1 lanCet en skiæretr og at
ski-æret staaer nærraere joroen en langjernetr åt
stritnavlen og mulfieilen staaer son førhen rnelt
til at stryge fumen. At pløye dybt, ilænices
plovenr og driver den øverste kiile i handviget,
at pløye overlig, undlænkes plovenr 06 dri-ves den
und.erste kile i handvigeto at pløye store fumer,
sættes langjernet meere ti1 landei.
Hvad p1øyningen ellers er angaaende, da holder
man i alnindel-ighed for, at den beste pløyning er
at pløye dybt, hele furrer, d-er komrner til at
ligge skraas paa hveranCreo the at pløye overlig,
bulke eller flakaste giver intet korn. Saa kommer
det og me6et an paao hvorledes en mand holder
sine jorder i hævo nemlig at han ikke p1øyer sin
jord for mange aar i rad el1er afkræfter den
ned flere halns havre, eller ikke giver den sin
tilbørlig hvile ved at bryde den for tidlig. Thi
at begaa disse feyler i en række af fiere aar,
kan en manC p1øye sig til fattigdom, ja, endog
fra sin gaard. Men dette naae fornenmelig enhver
bonde stud.ere paa at kiende sine jorders natur,
hvor mange aar den kan taale at drj-ves r o.S hvor
nange aar den skal ligge i hvile. Man har sagt
for et gamrnelt ordsprog, åt jord skal leyes,/hvi1e
til den groer mos paa d"en. Ved Assens kanten
drives jorden i 4 aar og leyes i 4. IIer paa egnen
f
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især i min fød-eb;r 1"ted.es jorCen i 6 aar og pløyes
i 5 aar. Altsaa er en rnand.s jord. lndeelt i IZ
aars braad, saa d.e 6 er i læg og d_e 6 i d.rift.
I{vad korn d-er saaes i d,isse 6 aar, er forhend. om-

talt i bogen nr t om Fæl]_esskabet.
omtrent L77o var d-et en ahnincielig skik at giøde oven paa jorden og pløye giødningen ned til
rusr men paa tiden har man nu den skik først at
pløye jorCen og da giøde paa d_en pløyede jord" tii
rug. Der var længe tvende neninger om d.enne giød._
ningsmaade, thi nogle paastoC at legge giød.ningen
oven paa den p}øyede jord saa hend.tømed.es giød.ningen fo= vind og soel og blev ikke jord.en saanegei til nytte? saa (= soro) naaer man pløyed.e
gi-ødningen ned. Arligevel saa blev d.et dog alnindeligto &t giøde oven paa d.en pløyede jord. ti1
rug. ligeledes var d.er tvetyCige meninger, om
ciet var best at fælle i foraa'et eller i efteraaret. Thi efieraars var rigtignok meere skiør
en foraarsfæl, men og ner kold. og vaad_ en foraarsfæl, men denne -,/ar derilnoC meere tør og varm en
hin. l{ogl_e paastod.e, at efte.raarsfæl_le paa høy
og tør jord var neere til skad.e en ford.eel. l{ogle
brugte d-esaai'sag kun at færle d.en jorc, son var
sid- og vaao i foraaret. Efteraarsfæile hvad_e især
den nytie, at rran i f oraar.et kunne skaane sine heste, hvis de ikke ved. efteraarsfæl-l-e havd.e faae-b
saa rneget af regn og kul<i, at de ennu havd_e meen
deraf . Tillige kunnd.e den nand., son iravce fæl1et
meget i efteraaret bedre naae sit foraarsarbeyd.e.
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(i margln tilføjet: l,lB. Nu fælder enhver i ef30 teraaret saa meget son de kan naae).
Nok i.erom. l{o61e efteraarsfæller a}t, hvad de
kunne naae, andre derimod. lod ali ligge til f or'aaret, men bl ev da og ciesraere stren6t f or Ceres
heste. (i margin tilføjet: nan fællede til boghveCe og bygg).
I almanakken

for aaret havde man en afhandling om at brakke, dens nytte og fordeel - Det
er Cen jord, som marr agter at saae rug eller hvede i til e.fteraaret. Skr:lle p1øyes om sonmeren i
junj eller julj ma.aned, $jødes til første rugsædo p1øyes op igien og saaes - Forpagterne og
no61e af præsterne brugte at ba:akke og anprisede
dens nytte. lien dette kunce bønderne ingenlunde
faae i deres hoved, åt d.et var dem til fordeel
ai brakke og dei paa grund åf, jo mere korn en
nand saaer i foraaret, jo mere høster han, jo
mere græsning han har, jo mere og bedre ban føsit creatu='. Thi saaledes at p1øyje et heelt braad.
om sonmeren i den beste græsrid., d-et syntes han
at være spille sin græsning og for:nærne sii creaturr oB korn avlede han intet den sommer efter
denne pløyning.
Det passerede gandske

vist sidst i det l-8" aar-

hundrede, at en præsi og en bonde her paa egnen
havCe hver et skift jord liggenCes tæt ved irverandre og af lige goi.hed, der et foraar va:c falden ti1 at saaes med boghvede og til efteraaret
med. rug. Præsten fand.t for god.t, at i- sted.et for
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at saae boghvede, brakkede han det omtalte skift
nen bond-en saaede boghvede i d.et sted.. Denne av_
lecie megen boghvede, saa avled.e hin tidsler og
andet udkrude. Nu tænkte præsten nok, at hvad- han
tabte i boghvede, det skulle hanrol< vind.e i rugsæden. De saaer nu begge toe rug. Bond"en i sin
. bogjord og præsten i sin brakjord.. 0g nu avlede
bonden langt bedre rug end præsten, d.er nu maate
tilstaa, åt hvis han hvade saaet boghved.e i sted.et f or at brakke, saa havde d.et været ham ti1
fordeel.
Ikke det allene

som før

nreltr at bond.en syntes,
at hans jord var spilt ved at brakkeo men tid_en
tillod ham det ihke heller. En præst har kun sit
eget arbeyde at drages med, herregaard.s forpagterne har hovningsbønderne til at giøre d.eres me31 ste arbeyd"e, men bonden har kongeægter, hoveriet
og overalt sit eget arbeyde, der besiandig tager
fat i hverandre, sorn tvende hiul i en møl_le. Vil
sige, man bliver neppe færd.ig med et arbeyd.e f ørend et andet staaer for. Det ene skal passes, og
det andet maae ikke for sØmmesr €r et almind.eligt
bondeordsprog.

Dette er nu saavidt fortalt orn p1øyningsmaaden.
Det var ellers en almi_ndelig skik at saae rug
efter boghveden, og den nu var groet god.t, saa
holte rnan det f or et godt tegn til, at d_er og

blev god rug. Der var dem som ansaae d.et for meere
fordel at saae bygg i den tilfald.ne bogjord" d.og
først at giøde den. Det forstaaer sig se1v, åt

2.3

naar d"ei ind.traf , åt

boghved-en

slog feyl,

saa

var der langt neere fordeel ved ai saae DySgr
men der blev da heller ikke saa god rug i denne
sorn i bogjorden.
T.,igeson'r man ved liiCdelfart-siden gjord.e sig
mest af bygsæden, saa gjorde rnan sig ved Assenssiden nest af rupSsæden. Jo tør de kunne faae
denne lagt i jorden jo bedre, *undom B ell_er 14
d-age for }iichels d.ag. For nu ikke at skade den
opkomne rusr saa holte de bestandig hele vi_nteren igiennen Ceres faar t;rret, åt sige naar
det var tøeveyr. l\oget son man enu ikke brød_
sig om ved l.1idd.el-rart siden. llan lod dem hele
vinteren gaae i flokke paa rugen, af'den aarsag
saaed-e man rug enten mrdt eller sidst i october
naaned, m.enedens naar rugen kunne kornme vel op
inden vinteren, saa var d.et nok, den blev kun
afæiit af f,aarene.l neCens rugen ved Assens-sj-d.en
stod grøn cg stundorn saa iang, at den kunne
si<:.ul-e en lærke.
Efter den kund.skab ieg har on agerdyrkning,
saae synes nig den maade at saae t:_dlig rug og
hol-d e den i fred er den rette; rnen hvor byr<ie-

fult er det da og ikke at holde faarene tyret
hele vinteren igiemnen, medens de ar:.dre l_od d.eur
gaae Iøse ti1 nidt el1er siCst i'rnarts naaned.
I Cet hele taget saa avledes og reenere, tidligere og bedre rug ved Assens siden en I'liddelfart siden, deels kon Cet nok an paa d.en førhend
omtalte vj-nterfred paa rugen, at den <ia natur-
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ligvis var meere fremnet i foraaret, imod, naar
den va* afæd-t, deels af den rneere lettere og
varnere jord og endelig, at d.er aarlig;t kon man_
ge tønder provstie sæderug, enien d-irecte-fra
33 provstien eller af and.et and.et aars avl paa
egnen hos forpag$erne, præsterne eller af d.eres
. naboer bønderne.
llvede var der ingen bønd.er, der saaed.e af
. betydenhedr thi rnan holte
for, at den rigesour
havren afkræfied.e jord.en. Dog var d.er d.em.iroellern, som saaede 1 eller 2 skiepper til eget
huusbehov.
Bygsæden, den

var som før melt hoved.sæd.en
ved l{iddelfart siden. omtrent tir l?To til hend.
nod 1780 saaede man her paa egnen den ti-dlig 6
rader smaa bygg, siden opkom den saakalte sildig
bygg ogsaa med 6 rad-er. Denne groed.e langt stærkere en hinr men meere sild-ig til at brive moen,
og foret meere strit og iktee saa god.t at fore
neC. l{en forrqedelst den var saa si}dig og saa
strii foringr saa var der nange d.er aflagte cette
slags bygg. Men nærmere hend. mod. end.en af aar-

hundredet beg;'nd"te man med, især ved. Assens
siden, &t saae den saakalte rad.ebygg med 2 ra_
d'er ko'n- Detie srags bygg holte man for meere
givtet til skieppen, bed_re til grynr og kunne
man overait faae den bed"re betalt 'end. d.e førhend.
ontalte tvende slags bygg. Kun alleene til malt
var radebyggen ikke god. Til d.ette var især d.en
tidlig smaa bygg best af alle slags. Man saae
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og et and.et slags bygg kald.et himmel bygg, der
let lod sin skal afbanke og var da ligesonn hvede,
men ieg saae ingen bønder der saaede af dette
slags bygg.
I almindelighed var det skik at saae sin
halve bygge jord med rade bygg og den anden ha1ve med smaae tidlig eller sildig bygg.l,ien nu
egentlig at tale on bygg sæden, saa begynte man
at saae bygg først i maj maanen. Dog en mig bekiendt og stor by paa egnen havde i lang tid.
til regel at saae bygg ved. lære af skarnvrippen,

thi

Cersom dens luus under bugen var nærmere
hovedet, saa begynd-te na.:: tidlig med bygg sæden,
men dersom luusene var nærnere bagtil, saa skulLe
byggsæden være meere sil_dig. (Tilføjet i margin:
meere rinelig havde nogl s til regel at saae
bygg, naar bøgen vat? grØn, og boghvede, naar
36

de saae rugvip).
Samrne bye havde og den skik at harve bygg
jorden saa fint som et urtebeeci. Dog ssaled"es
at harve fint var ikke antagelig hos mange af
bønderne, thi de troede, åt harve jorden forrneget, saa gav den meere agerspiir og andet ud-

krudr eD naay' den blev harvet til maade. pløye
sl-et og harve goCt giver udkrud og lidt korn,
men pløye goCt og harve slet giver kornr €t et
almindelig bonde ordsprog. l{an saaede ellers ..
., (et blad- revet el-ler klippet ud af hæftet
side 4f og aB) ... at saae erter var d-et ikke
for byggsæden sky1d, saa var d.et aldrig værdt
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at saae erter.. [irj- ingen kornsæd hiorde jorden
saa skiør og beqven som netop ertesæden. Paa
nærværende tid saaede man mest de alrnind-elig
hvide erter, dog har man og seet et andet slags
hvide erter, som holdes for at have længere
og flere be1le og mere frugtbringendes end hine;
men d.er var ikke mange, som enu var disse erter
.

bekiendt.
I d.e byer tæt ved. Iviidd.elfart saaed-e man flere
graae erter en nogen anden steds paa egnen, oB
det af den aarsag, åt disse ennu skulle være
bedre til at skiøre og beqvemne jorden en de
hvide. Irian saaede erter sid.st i marts og først i
april. l"'ian sagde og for et ordsprog, 3t de skulle
saaes saa tykt, at man kunne spore en kat, som
gik deroverr oB om jorden va-r' saa vaad, at erterne kunne piumpe, naar man saaede dem, det var
ingen skader oo det nu kunde forl:olde sig (sådan)r €r mig ubevist. Thi nogle andre vil paastaae, åt det er best, naar sæden bliver lagt
i tør jord, og dei strax naar den er pløyet.
i'iogle brugte, naar Ceres erter blev for meget
blandet med graae erter eller viklcer, da om vinteren at udløse en eller flere skiepper for
igien at bekornne reene erter. Man afmeyede er-

terne sid.st j- argust e1ler førsi i

sep-bember.
samme pris med.

erier var omtrent i
æde rugen. De andre ikke koge erter havde nan til
enten at fore bedster med eller ti1 at fed.e sviin
med. Til samme øiemed brugte man og de graae
God-e

koge
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erter, og hvis

vikker, saa var
disse eene og alleene til at fore bester med.
man saaede

OM HAVRNSÆDE}T.

Sidst i det 18. åarhundrede var der adskil1ige, der havde foruden den almind-elige havre
at saae ogsaa den store lol-landske rade havre.
Denne groede rigtignok langt stærkere en d.en
anden, men da foret var saa strit, saa aflagde
man den. Havre var den sidste halnn, man saaede
i driften. Nogle brugte at saae den havre tykt,
som de vill-e have at skiære.tiI bedstepn6, fordi
denne var blødere at skiære. Nogle brugte, men
kun faae, at saae tvende halm havre i rad. Saae
een og sanme jord" med- havre i 2 aar, men hvad.
skade d.ette var, fik vel eyerne selv at fornenrne, da havre just er den sæd, d-er mest afkræfter jorden.
Naar havre jorden var bestent iil at iigge i
1æg næste aar, saa saaede man kiøver i den, naar
havren var saaet og overslævet, noget ned mest
ftøe og noget rned avne. Det var jo best at saae
den med nnest frøe, men deels slculle man gaae
til raads ned- sin pung, naar rnan ikke avlede
selv saa meget, og deels kunne man ikke udslænge
avnerne, der stundon gav godt kløver efter sig,
Dem der havde nok at smØre påår saaede 1 pund
reent frøe i hver skiepp land, men dem som kun
havde noget mindre, saaede å pund i hver skiepp
landr oB blev stundon godt kløver. Noget neere

2A

kløver avlen skar afhand"les viclere et

om

and.et

c'{-aÅ
uvvua

Foruden den omtaLte b;,gg, erter og havre
sæd, saaede man og b}ænd.korn. Det første slags
bygg og havre sannen, og d.et si<1ste havre og
erter sarnnen. Ti1 blænd.ing saaed.e man gierne
noget meere bygg en havre, og til blænd.korn no_
get meez:e erter en havre, saasom j rnod. I eller
4 mod 1 ligesom enhver for god_t befand.t. Begge
disse slags afgrød.e besteriite rnan til enten at
fe'Je s'riin med- eller fore bester med. Blænd_ing
brugte man især si'ax at tærske ce! saasnart

det var inairlet, 1od. d.'et grutte til f ed.esviinr men blænd.rrornet at skiære tir besterne.
som

\J r'l

BOGIJVEDESÆ]]trN' .

i almind_elighed. tvende s1a6s bog_
hvede. Den store kanted.e og den meere trind.e.
Hin holte n.an for var bedre ti1 at groe og bed.re
tii skieppen, nen d.en s:-d.ste gav fleere gryn.
Den første saaedes meest paa bierg egnene, men
den sidste meest paa d.e f astb egne.
Boghveden saaed.e rnan i o(p)pløyet jord. af
1æ9. ilogle havde til regel at saae boghved_e,
naar slaaentornen var i bl0rnster. Boghved.en var
og et sJ-ags korn, som srulle saaes meget tyndt
ontrent 1 skp. bogirved.e i 7 skp. sæcleland.. i,Taar
den ville groe god_t, saa kunne cler b1ive nok.
Den korn neest an paa en vaad. sonrner, især i junj
og julj maaned. let var ellers et meget vanske_
Ivian havCe

29

ligt

slags korn at saae. Iet kunne faa skad.e
ved en nattes frost eller ved. stærk storri. iulen
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for.medelst bog grynenes raritet og bog jorden
giødede jorden saa beqveen til rugsæd.en, saa
var det, at enhver ;'ord_bruger saaed.e bogh,rede.
l"ian saa et anået slags boghved".e kalcet d en anerikanske, men denne har ikke været meget længe
her i landet, thi ieg hørte først tal_e om den i
forsommeren 1815. Denne boghved.e i hast at see
havde megen lighed ned Concheriile. Der var. ingen bønder her paa egneno der ennu sa;ed.e af
den, kun en forpagter" havd.e begynd.t dermed_.
OI'i FI'JIi OG HA}itrESÆ'EI{

Hør saaede man i
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d_en

tilfald.end"e hoghved.e jord..

Man saaede hør til tvend"e forskiellige tid.er.
Nogle saaed.e d.en i en fur nogen tid_ efter, at
jor'den var fællet, og dei førenC Va1bori65 dag,
andre saaede den, naar de saaed"e boghveåe. Det

var ennu ikke afgiort til hvilken af d.isse ti-d.er,
det var best at saae. Dog holte man for, at cien
sildig skulle groe becire. Dei hele kom nok meest
an paa veyret om sommeren, thi et aai'er den tid.lig sæd den beste, et and_et aar d_en silaig, saa
39
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nan kan sande ned bonde ord_sprogei:"Sæd.emanden
bliver aldrig k1og". (T margin er tilføjet: Den
tidlig saaede hør har den beste tave).
ilvad hanpesæden var a:rgaaend_e, d.a var d_er
ingen, der saaede meere soir d-e o.ntrent havCe behov for til tøyer. Det høyeste nan saaed_e af
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d-ette slags var fra I til 2 skiepper, og d-et enten
i en hauge eller tæt ved gaard-en.
Fiampen udkræver god jord og giødning. Man
giødede den ned faare glødning og det næsten hvert
OLd.:L.

.

Efterhaano.en som nu jorden var tilsaaet, saa
blev den tromlet, undtag;en rug, hør og harnpe-

1and. Denne troraling var blot for at jorden var
d-esbedre at gaae paa i høstens tiC og lettere at

rive.
Naar kornet nu var tilsaaet og jorden tromlet,
saa skulle der og rydes enge. Det var den pløye
jord., der stødei.e paa engen. Nu de ved pløyningen udslæbte steene og j,:::d., siculle føres til-bage med en skovl for ikke at være i veyen, naar

de skulle slaae enge"
Ennu hører til sædemandens kund.skab, at han
ikke saaer et slags korn for mange aar i rad, thi
rnan kan saae et slags korn saa mange aar paa en
grund til Cet reeni uarter o.ci tilsidst neppe kan
afgive sæd.en. Det er cterfor godt, &t sæd.emanden
imellemstunder forandrer sit korn, det er kiøber
sig sædekorn fra fremmeCe egne og saaer.
Onenskiønt den opkonne sæd kunne vise sig
skiøn e1ier ringe i begyno.elsen, saa kunde man
dog ikire si-ge deraf , forinden man var komrnet forbi nidsoniner. I{an havd.e d-esaarsag åt ord-sprog;
41 "En rnand kan gaae ud rnidsornnnerdag at see sit korn
og hverken gaae glad eller sorrigfuld- hiem';, thi
det korn, der rnidsommerdag saa godt ud, kunne
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blive slet nok, og det som saae slet udr kunne
blive godt, det kom allene an paa veyrli_get.
Naar den opkomne vaarsæd: bygg og havre, var
blændet mange tidsler, saa skar man d.em af .
Man havde til den ende tvende kieppe omtrent 6
qvarter lange. .l)en ene ned et lidet kIøft i den
ene ende. I den anden kiep et splide hu1 igiennem den ene enden, hvor man indstak bl-adet af
42 en legge knivo bøyede skaftet oro til kieppen og
bant det fast med en baand. Man holder nu tidslen med klov kieppen af den venstre haand og
skar den af med kniv kieppen af den høyere haand_.
Dette arbeyde kunne gaae ret hurtig for sigr saa
en rnand med alle sine fotk kunne snart afskiære
tidslerne i en stor plet korn, men først og fornemmelig i havren, fornedelst desbed.re at skiære
til besterne, derefter i byggen, hvis man havd_e
tid dertil. Dette arbeyCe f ometted.es i mid.ten
af julj maaned.. Ved samne tid_ var det og man
43 galerede hampen.
Først i sainme maaned eller sid"st i junj var
det og man lukte udkrudet af hømen veC at side
paa smaae stole eller skamler. lette arbeyd.e

forre'btedes nest af fruentimrner, stund.om leyed.e
man og nogle huuskoner dertil. Et meget nyttigt
arbeyde, naar man kunne overkonme og naae d.et.
Iivad høsten er angaaenCe, då er Cet unødven-

digt at fortælle nogei; derom, d.a det er en handtering og videnskab, som omtrent nok bliver een
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44

45

46

og den samne, saalænge der er fol-k til at dyrke
jord.en. Dog saa meget d-erom, åt naar en rnand. havde et stk rug, som han betænkte til sæderug, saa
gih han hen med sine folk et par dage førend det
skulle høsies, for at rense det saa me5get som mueligt for klint og heyrer. Det første samlede man
sanmen og førte hiem, men heyren rippede man af
og lod den falde paa jorden, It{an havde til regel
atat høste rugr naar klinten var spraat i enden.
Ti1 at høste rug fik man sig gierne saa mange
karle til at høste og qvindfoli( til optager, åt
man kunne faae ende derpaa paa een og sanme dag.
06 var det regnet en skam for den karl, der ikke
kunne gaae sj-n skaar uied d.e andre, ligesaa og
f or den pige eller kone, der i-kke ret kunne f ø1ge
sit jern, bli-ve for langt tilbage ned at binde og
derved f orhold.e alle de eandre, der var bag ef ter
h.ind-e.

Paa de egne hvor man avlede saa megen rug, åt
denne avl ligeson var grundstanden for dets hele

avl, der var rughøsten ligesom en halv høytids
dag. En mand fik sig saa mange folk samlet, åt
de kuni.e faae ende derpaa ti1 nnedaftens tid, og
havde sig en musicasrter, der hele dagen gik ude
ved høst fol-kene, spillr:de paa fiol eller bIæste
for <i-em i klarinet. Naar arbeyd.et var tj-1 ed.ne,
da hienme i huuset blev beværtet med trende retter
mad son tiL et bryllup, og derefter musicho dans,
og brændeviin saa længe den lystede.
i?ug, bygg og havre bant man i høsten strax i

ø1,L
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oegr

men blænding, b1ændkorn?
boghvede lagde man paa skaar

blive

erter, vikker og
for desbed.re at

giennem veyret.

OM KIØVER A\TIEiS.
Omtrent 17BO havde min fader og en anden marr.d
af lauget faaet sig h.ver 4 pund kløvel frøe
hiem fra Sønderbye til at saaer og det var den
første gang, man her paa egnen saae kløver. Faae
aar derefter havde man kl-øver overal-t paa egnen.
Om kløver avlin€5en var der tvende neninger, nemlig om dens nytte og unytte. Først var kløveren
i sig selv god formed-elst oens overflødig græsning ti1 ereatur, saa og til høeo som mal-r holt
bedre ti1 foring en det almindelig græshøe1 men
paa den anden side, saa var Cer ad.skillige som
47 ville paastaae, at kløveren barede jorden i
henseende til korn avI, og vil ieg her fortælle
nogle ex. derpaa.

blev alminCelig hos alle
jordbrugere, saa blev det og i nin fødebye und.Da kløveren som sagt

tagen hos een eneste rnanc.. Denne paastod, åt
kløveren tog saften af jorden, desaarsag vi1le
han a.ldrig saae kløver i d.et. Stod hans anore
naboer forrnedelst kløversæden (og) havde overf1ødig græsni-ng om sommeren til deres creatur,
48 saa var hans græs jord derimod. lige paa en fæ1e.
l'Ian'havde illke nødig at spØrge efter, hvis d-enne
græsning var, naar men saa den. Og d.et forsiaar
sig selv, a'u han flere gange bl-ev til latter og
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spot for sine naboer over sin egen troe

.

on

k1øveret.
iien naar nu det el-ler det skift blev saaet
med kornn hvor han naboer havde saa mefTet kløver, og han Cen før orntalte ringe græsningo saa
var hans korn igien den beste. l{an havde da he}t
ler ikhe nødig at spØrge efter, hvis d-en ager

korn var.
Jeg har og engang seet, &t en mand havde 4
ager jord ;ævnsides ved hverandre, c1e 2 blev be-

saaet raed kløver, men de 2 inget, Paa deres græsning var der nu og da stoer ulighed? men da de
skulle besaaes med korno saa var der og igien
lige saa kienCelig ulighed. Det paa kJ-øver agrene
var ikke saa godt som de andre, nen mest kiende1ig blev det den gang de skulle besaaes med bygg.
Thi da var der saa mange græsrøder i kløver agre49 Der at mange afharvede nange 1æs, og a::.dre som
der var intet afharvet. Paa byggen bl-ev der da og

forskiel.
Gielbierg d. 28. october

1816.

Eskel Sørensen.
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NOTER

1. Ævret = hegn om kornmarker. Når kornet er
i hus, kan man opgive ævret (taOe hegnene
falde) oS lad.e kreaturerne gå over d_ei hele.

2. En del

af de manglend_e sid_er må aliså

have

fortalt om bondemand.ens ord.entlighed".
7. buller er sikkert det sarome som bolle, d.er
betyCer større skål med lav fod ti1 d.rikkevarer (jvf. punchebolle).
IL
bied-e, egentllg bid = den tid hestene kan
gå uden pause.

strikke.
6. omhæng er forhæng for den indbyggede alkove.
7. bager er her meningsLøs, men mås]<e sneget
sig ind fra fomi-ge sætning.
B. Om denne bog f ølgend-e: Nød- og llielpe Bog
for Bondestanden eller Beskrivelse over
Landsbyen Egerup i dens I.,ykke og Ulykke.
Oversat af det tydske Sprog ved. provst
LauriCs Hasse. Efter Befaling af Commissionen
for Alnueskolerne paa Landet. Onarbejd.ei; og
udgivet af Carl Gottol-b Rafn, Assessor i
5. binde =

General Land-Oekonomie- og Conmerce-Collegiurn. Kjøbenha'rn 1800.

Citatet står s. toi. Bogen er ret rationalistisk og d-ækker. ikke i den forstand. Eskel-
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Sørensens synspunkter. F.eks. har bogen
en del om kløveravl (s. 293-jOA) , men d.et
ser ikke ud ti1, &t han har taget sin be_

sierivelse derfra.
9. Spare, knappe, svelte og slide sj-g rig,
skal nok forståes på f ølgend_e måd.e: ved_ at
spare, ved at være knap, ved at sulte sig
og "red at

slide

..o

10, fomenget betyder måske brækket, men ordet er ikke fundet i ordbog.
11. begegne = opføre sig på en vis måd.e, komme imøde, behandle.

til, at også i 1816 var d.et megei bedre i .gamle dage !
Ir. Et vers eller et slagord-, d.er har været
godt kendt, men det siger os ikke noget
i dag.
14. 2. februar.
Ir. fæ1le = p1øje "tynde" furer.
16. Stavr.er gierderl stavre kan betyd.e tilvirke staver ti1 gærd_erne (ævret), men
begge ordene betyder nok her at opsætte
gærder. Under april kan stavre = tilvirke
stave; og gierder = flette Etrenene ind.
1-2. Læg mærke

17.

mellerc stavene
kline. Husene lerklinede

værket.

nellen bind.ings,
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18. og 19. bryd.e = knusel skage = befri for
skætter; hegle = kæmme el1er rede blår fra.
20. rydne er nok at ordne rygningen på husene.
2L. i"1an får gennen di-sse optegnelser et meget
tydeligt billede af et selvforsynende og
næsten pengeløst samfund.

22. Hjulplovens historie er ikke skrevet endnu,
men der findes dog en del beskrivel-serr s€
f.eks.: Kulturhistorisk leksikon for nordisk Middelalder, bd. Ilr sp. |tA ff ; og
Anton Christensen: landbrugets redskaber og
masl<iner, lgtir s. 5 3B og llenrik Vensil:
Navndrupåsen, €t bidrag ti1 Hjulplovens historie. Fra Viborg Amt 1969, si-d.e ,2 ff .
f al-le forhold synes Eskel Sørensen at have
været den, der holdt fast ved det gamle.
Selv om der andre steder er indfØrt nJrs
plove, så er han helt sikker på, at den
slags nymodens ting ikke durg det er staciig den velprøveCe hjulplov, d.er skal bruges
på oen tunge jord.

21. handvig betyder håndtag.
24. udtrykket: stritnayle lyder mærkeligt og
er da heller ikke kendt. I de beslcivelser
af gamle hjulploven jeg har set, bruger man
ikke det udtryk. Der er flere muligheder
for, hvor stritnaglen har siddet. Foran på
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har der været en trænagle, d.er lcunne
flyttes alt efter, hvor dybt man vil1e
p1øje - det kan være den, der kaldes stritnavle; men også ved muldfjælen sad der
åsen

nagler.

2r. lisse kiler kunne bestemme stillingen på
skæreto idet det bagerste af skæret var
forbundet roed stjerten (trånataget). lrTår
man hævede det bagerste af skæretr gik
skæret dybere i og onvendt.
26. Efter nogle år med korn, li6ger jorden
i græs.
27. braad., egentlig nrark dannet ved skovrydning og afbrænding. IIos Eskel Sørensen
åbenbart et almindeligt udtryk for en mark.
28. Dette hæfte findes vist ikke mere.
29. at fæ1le, at p1øje tynde furer. Man
kalder det også at skraldpløje.
30. Disse tilføjelser i margin er måske senere

tilføjelser af Eskel Sørensen selv. llan
vi-l let kunne se r at Ce ikice er' aamtid"ige
med teksten. Se også indledningen.
1!. Bond.ens pligtkørsel for mili-tær, øvrighed, kronen il.v.
V2. 29. september.

.

i

I
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11. Det er svært at

af gøre om d.er

skal stå
gange.
to
"andentt
Det kan være en skri_
vefejl hos Eskel SØrensen.
34. Men vi får ikke at vid.e, hvad. d.et er for
en by.

15. skarnvrippen kan være et fynsk ord for
skarnbassen, men jeg har ikke fund_et or_
det. En skarnbasse kald.tes også for
skarnvrØv:-.

36. jvf. note tO.
t7. Concherille ?
,8. 1. naj.
19. jvf. note 70.
40. Altså reb til kreaturerne !!1.v.
/ii. 2+. juni.
+2. foldekniv.
41. at galde eller gald.re hampen betyd.er at
luge hanplanterne fra; galere betyder
uden tvivl det sanme.
+4. i{vis Eskel sørensen så en mejetærsker ville
han nok undre sigl
45. Klinte og hejre var alm. ukrud.t i vinter_
sæd tid.l_i_gere, se f . eks. land.mand.sbogen
l99r, bd_. 1, s. 5?6, udg. af T.Westermann.
+6. spraat er en tillægsform af sprække.

40

47. barede = udtærede.
48. fæle er sikkert det samme son en fælled..
Fælled, egentlig en kvægmark, men her i

betydningen en dårlig mark
49. andre må være de and,re agre, d.er ikke var
besået med k1øver.

litteratur, d.er er nævnt i noterne,
er også benyttet: Ordbog over d.et d.anske Eprog,
og H.F.tr'eilberg: Bidrag til en Ordbog over
Ud.over d.en

jyske Alnuesmål, (19O4-B), samt and.re ord.bøger
og leksika, der dog sjældent gav resul-tater.
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Billedet af hjulploven er en tegnin6 af en
rekonstrueret hjulplov på Stiftmuseet i Viborg.
Tegningen er af Kjel-d lleltoft og find.es på
s'i de 11 i "Brikker af en verden" af Peter Seebers, (I97r).
Tekst til

billedet:
Forest hjulene, hvoraf d.et højre, der går i
furenr €r stør$t. Den vandrette bjælke kalCes
åsen, som fortil hviler på hjulakselenl derefter komner det bøjede langiern, d.er forskærer furens bredde. Selve ploven sikker fast
fortil på sulen, der er kilet fast til åsen
gennem et hul. Ploven består af skæret, der
vender inC mod landet og muldfjælen. Skæret
er bagtil fæstei til stjerten, afsædsen eller
hånd.taget (l ord f or det sanme), denne stjert
ender foroven i hånd.taget e1ler hand-viget.
Mal ser også plovkæppen til højre for håndtaget. (1ængd.e ca. 165 cn) .

