
fortæller tydeligt om de faste rammer, der omgav bondens dagligliv

året igennem:

»Så snart sneen orn foråret svinder væk, skal alle gærder gab-

lukkes«.

»Alle vanggærder skal være i forsvarligstand til 1ste maj, og den

dag synes efter gammel skik«.

»Tofte og havegærder, som ikke er hovedgærder, gorder enhver

om; og som han vil have dem i fred, fanger han selv skade, fordi han
ej lovlig havde gærdet; da have han skade for hjemgæld«.

»Alle gærder i Rugmarken skal være i forsvarlig stand hele vin-

teren«.

»Hver mand skal ved sine vanggærder") sætte sit navn på en

stavre eller pæl, som han kan drive i jorden,på det oldermanden kan
kende den, når han går i marken«.

»Når vårkornet er tilsået, samles alle mænd og sætter faste skel,

først mellem laugene, siden mellem mandsparterne både ved agrene,

engbund og skovmål, især høvdeskel; thi de, som ejer høvderne vil

gerne pløje nogle furer mere end de bor«.

»Før noget kreatur må sættes i tøjr, skal tøjrene synes af older-

inanden og de otto mænd, og hvilke, som ikke findes i forsvarlig
stand, kasseres. Og befindes sligt kasseret eller andet ugyldigt tøjr på

nogens kreatur, da betale han, endskønt ingen skade er sket, 7 skil-

ling til ligedeling imelem angiveren og oldermanden«.

I 1este, koer, får, svin, gæs m.m. fik deres føde om sommeren på

r evenlrevene (det er de stykker jord, som lå udyrket hen, eventuelt

Lmiga utle pn hymarken) og i de såkaldte »haver«: heste, ko, kalve,
.7 I innochaver, der vist i regelen bestod af småkrat, stundom også

elsirv.

t iven\revene var eit ikke byens, men godsets, som så takserede

Ínse taiiir.'bler i forhold til det antal høveder, der mentes at kunne få
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Hver gård fik tildelt græsning til et vist antal kreaturer. Fr. Bag-

ger bestemte, at hver helgård måtte ialt have 18 høveder til græsning.

Husmænd måtte have 1 ko, 5 får, 2 gæs med gase og 1 gris årlig i

græsning.
Skoleholderen skulle efter skoleloven have ret til 1 ko, 4 får, 2 gæs,

1 gase og 1 svin. Hvilejorden blev også benyttet til græsning.

+



JORDENS DYRKNING, SÆDSKIFTE m. m.

Arent Berntsen, den dansk-norske topografiske forfatter, hvis bog
-13anmark

og Norges frugtbare herlighed« er et værdifuldt kilde-
sk rift til studiet af landboforhold i årene omkring 1650 her og i

Norge, oplyser følgende om landbruget i Danmark: »Al sådan jord,
som úl en by er liggende, deles almindelig (undtageni Halland, Ble-

king, samt nogle steder i S.kåne og Jylland)i trende parter eller mar-

ker, a.f hvilke enhver særdeles er med gærder eller diger indelukt -

y de ivende årligen dyrkes, men den tredie hviler og ligger fælled
d.v.s. plojet).

I len forste kaldes rugeangen, som med rug er tilsået, udi hvilken

e,l sies orter, vikker, bønner og havre.
I len anden kaldes bygvangen i hvilken byg er sået, hvor iblandt

es
tininerhvede og boghvede. Den tredie mark kaldes fælledendet

dr, llen hviler og ikke tilsåes, men alene som udmark til fæets over-
th Ili MllytW,

tin dette ska.\ sil forstäes, at ikke en mark altid år efter år skal

va le I,rlL ti, tan de andre continue') dyrkes.

i ) · lho i na rk, som å r I648 tilsåes med byg, blandkorn, sommer-

hielle olho bisphve<le,sites 1649 med rug, hvede, ærter, havre, men

IDM I h¡,art f.Hled og IM I t ilsiirs igen med byg, blandkorn o.s.v.



2) Den mark, som 1648 såes med rug, hvede etc. er 1649 fælled og

såes 1650 med byg, blandkorn etc. 1651 atter med rug.

3) Den mark, der 1648 ligger fælled, såes 1649 med byg etc., 1650

med rug og er 1651 atter fælled og så fremdeles.

Sådan hvert tredje års hvile behøver jorden,efterdi bonden al hans

jord at gøde, ikke uden hvert 8 - 10 - 12te år kan overkomme, så

derfor i dets sted ved slig hvile, jordensfrugtbarhed vedlig.eholdes ).
Fællesskabet om dri.ften havde mange ulemper, tit standsede det

ikke ved sognets grænser. Mange gange var flere landsbyer fælles om

dyrkningen af jordlodder,de alle havde del i, det samme kunne også

gælde overdrev, hvor man var fælles om græsningsretten. En anden

ulempe var, når et sogns jord var delt mellem flere lodsejere, og fz-

stebønderne dermed under forskellige herrer; hvad det måtte betyde

for dyrkningen kan man forestille sig, når bønderne samtidig skulle

gøre hoveri hver for sig på tre, fire eller flere forskellige herregårde.

I 1688 var der i Refsvindinge 8 lodsejere:
Kongl. Majestæts ryttergods: 2 gårde. Baroniet Holckenhavn: 6

gårde + 2 møller. Knud Urne, Juulskov:18 girde + 1 mølle. Mette

Niels Friis, Ørbæklunde: 1 gård. Christoffcr Sehested: 1 glird. Jens
Lassen, Oberst Dewitz's frue, Fru Anne Sophie Krabbe og Hans

Urne: 1 gird tilsammen )
Det er muligt, at de fire sidste gårde ikke har været hoveripligtige;

men hele resten har sikkert måttet dele deres tid mellem arbeidet

hjemme og så de tre herregårde, Juulskov,Holckenhavn og Ørbok-

lunde. Disse forhold har været en kilde til stadig uenighed blandt

byens folk. Fr. Bagger siger følgendederom i sine »Oplysninger fra

Juulskov«.
»Hvad ulejlighed og bøndernes indbyrdes klammeri (da eder og

bander ofte måtte udgøre, hvem der skulle til hove, især når fogeden

ej var accurat i optegningen, og ladefogeden tog drikkepenge) slig

hovningsordning forårsagede, det indsees lettelig«.
Et andet forhold, der må have voldt stadige vanskelgheder i det

daglige, og stundom anrettet store ulykker for mennesker og dyr, var

manglen på ordentlig vandforsyning. Mange ejendomme havde slet

) Arent Berntsen, I)anmark og Norges ult. iii.ty.vän, lue hiiul,
S JC1]Stil' SC 3LI l'/ I Lillill 11 (S I 1 I IV, IIIII hit U i I Og

$U$grildr,

") Matricuh protocol l6HN, l.au fallisivel ( Liense.
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ikke gravede brønde, men nøjedes med kildevæld, mosehuller og gade-

kær. Værst var det på overdreven og i »haverne«, hvor kvæget gik

om sommeren. Traf det ind med tørke, så vandstederne udtørredes,

var det forfærdeligt for de arme dyr, der ikke kunne få slukket tør-

sten og heller ikke finde føde på de visne græsgange.
De vanskeligheder fandtes sikkert ikke i Resfvindinge, her var

efter alt at dømme så mange dybe moschuller og vandløb, at der
ingen virkelig vandmangel blev om sommeren.

17



FÆSTEBONDENS ØKONOMI

I)eime hvilede helt og aldeles på kornavlen; men høstudbyttet var
inenet: lille, i gennemsnit 2 à 3 fold. En helgård') med 16 tdr. korns
misxd avlede f.eks. 48 tdr. korn.

l
.uidgildeydelsen

var almindeligvis 1/3 af udsæden eller fra 16 %

i ll i I "/liaf udbyttet. Det blev for helgårdens vedkommende 5 tdr. til

vierein I)ertil kom en pengeafgift på 1 rigsd., undertiden også en
wrlig kornskat på 1/4 til 1 td. korn. Værre for bonden var tienden

ill kirken, alt:s" 1/10 af afgrøden. Bonden med de 48 td. fik med
in.lie iml, it.'ir tidsæden for næste år var lagt til side, ca. 20 tdr. korn

tilloise til er,et forbrug. Ved siden af kornavlen havde han indtægter
al monin ,ilgrader:

orter, boghvede o.s.v. og desuden høhøsten og
hiculaierne. 1)er var også indtægter af får og svin; men af dissemåtte
del isomien kv.vntiende svares den såkaldte »småredsel«.

O\ inte ekseinpler fra forskellige tidsrum kan give et indtryk.
IM nieleii, I,aurs Itasmussen,") under Holckenhavn gods her i Refs-

, inibuye svaleile 1755: 2 tur. 1 skp. 3 fj. byg. 3 tdr. O skp. O fj.
har te ! lisillimi smor, 1 lam, I gås, 4 høns og 1 rigsd. i penge. Går-
dom h iillaa n v.ir 8 it\r. 2 skp. O fj. 1 alb.

k½etektivg3ril'") under juulskov svarede 1798: 3 tdr. 4 skp. byg.
4 Idi o ah p. Inivtr. I l.un, 1 gäs, 4 høns, 5 mark 13 skill i penge,
id;+lvus heillon u var 6 idr. 7 skp, o fi. tili, alb.

Uml Inda h inn i 5 Inihr I).inin,ii kulúsiorie, I ll hind, shle 242 og følgende
einviolaul li.i I loh haih ivil I/19 18 UL
»Le li Novhi imi
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ONDE TIDER

Fyn er i regelen sluppet billigere fra det end de øvrige lands:dele,
n%r krig og ufred rasede; men to gange gik det slemt ud over øen:

Grevefejden 1533-36 og i krigen med Sverige 1658-60. Navnlig i den
sidste krig fik de sogne, der lå nærmest ved den store landevej, hvor
horene drog frem, dens grusomhed at føle. Det var i de tider lige
forfærdeligt,enten det var venner eller fjender, der rykkede frem.
Monoctfor al krigsførelse var: »Krigen betaler sig selv«, det vil sige,

anidaternetog deres føde, hvor de kom frem, og tit også den løn,

som fehherren ikke betalte. Det betød for den stedlige befolkning
plyndringog voldshandlinger af den værste art. Afbrændte lands.byer

ogbyer,myrdede mænd og skændede kvinder var de spor landsknægt-
Spperne efterlod sig.

14,Novbr. 1659 stod slaget ved Nyborg, hvor den svenske hær led
gå ÑAg og blev drevet bort fra Fyn. Krigen sluttede kort efter, og

e 14udelagte landsbyerog forhuggedeskove, hvor de fremmede
er havdehuseret.
Ohn af nommeren 1660 lod regeringen foretage synsforretnin-

Vindhigherred over de lidte skader. Det viste sig f. eks., at i

gdyrehavevar der foldet 7000 bøge og ege; på »øen« var der
AÛbrændt1220 troer, i borgeskov 420 foruden alt, hvad

list og endnu ikke var kørt bort. I Aunslev og Hjulby stod

Stillagehvertsted,
16AOvar synamondene i Refsvindinge. Deres indberet-

imn folgeri

g ter a miwluien, tidukrift im Rigarkivet ved dr. phiL Holger



»Peder Madsens Jordt'sgård står øde. Kvinden sidder vel i gården,

dog hun er slet forarmet. Gården er ellers vel ved magt på bygninger,

men intet avlet«.

»Sten Nielsen og en ejendomsgård er vel ved magt, alene mangler

3 kobbel spær og en gavl så vel som noget til skillerum og døre. Intet

avlet«.

Hans Lauridsens gård ved magt, alene mangler 3 kobbel spær og

tag over porten, såvel og overdelen over svendekamret. Intet avlet«.

»Hans Dinesens gård nogenledes ved magt, mangler 7 kobbel spær

over ladehuset, dog manden vel besidder gården, men er dog slet for-

armet og haver intet avlet«.

»Jens Madsens gård er vel ved magt, mangler alene 3 fag hus i

stuelængen. Intet avlet«.

»JensJespersensgård. Manden er død, og gården står øde. Det

halve porthus er nedfalden, ellers mangler og en del skillerum, lægter,

lofter og døre. Er intet avlet«.

»Christen Iversens gård ren afbrudt og står slet øde«.

»Niels Andersens gård, alt så nær som stuelængen afbrudt. Intet

avlet«.

»JensPoulsens gård, ren afbrudt og
øde. Intet avlet«.

Når det hedder »vel ved magt« betyder dette kun, at gården ikke

er øde eller afbrændt.

Kirkerne gik heller ikke ram forbi, der var man jo i regelen sikker

på alterkalk, sølvlysestager og lignende.') 1664-65 lod Fyns biskop,

Niels Bang foretage en opgørelse over kirkernes tilstand og indtogter.

I den hedder det om Refsvindinge kirke bl.a.: »Kirken har ikke kalk

og disk (brødæske)uden et lidet af tin, som tilforn før krigen brugtes

til de syge. Skabet, som klæderne skal forvares i er fordorve I p;í

lågen og låsen. - Det kunne tyde på, at det var landsknogtene, der

her har været på spil. Landsbyen bestad den gang af ca. 30 glirde og

nogle få jordløsehuse. De ødelagte ciendonune var endnu 7 nrel'ter

»slet øde«, som det hedder i en præsteindberetning, fra It,t,7.



Man behøver ikke megen fantasi for at kunne forestille sig, hvor-

dan det har set ud i sognet, og hvilken nød og fattigdom, der må

have hersket.
Og bonden var

»landets
marv4, som Chr. Reventlow mange år

senere sag.de. Fra jordenskulle landets indtogter hentes. Det fik bøn-

derne at føle.
Under normale forhold kunne indtægt og udgift på bondegården

nogenlunde dekke hinanden; men det blev sværere og sværere i den

kommendetid, hvor staten s:tadig havde brug for flere penge. Efter

svenskekrigen kom »Skånske krig« 1675-79. Den kostede atter store

summer, som skulle pines ud af jorden,og det ville atter sige af fæste-
banderne.Hvordan nogle efterhånden blev stillet økonomisk, kan en

præsteindberetning') fra 1686 fortælle om. Det er sognepræsten i

Kulerup, der klager sin nød for biskoppen: »Haver jegunderskrevne

en annexgård i Refsvindinge. Mændene, som samme annexgård be-

hoer, er forarmede. Udi indeværende år haver de vel leveret mig

fjerdepartenaf landgildet. Men når foråret kommer, trænger de til

vederlag derfor, så at jegmå forstrække dem med korn til at så, eller

b]«lpedem med penge til deres skatter at udrede og venter mig der-

for ikke det ringeste igen«.
(koske det samme kunne mangen godsejer sige; thi efter enevæl-

demimlførelseskulle herremanden sørge for, at skatterne kom ind

fra inndbruget- men når bønderne hverken havde såkorn eller

pengetil at habe for, måske heller ingen kreaturer --- de kunne være

Ëggleaf Nult i løbet af vinteren - ja, så var der kun een udvej, den,

i Auge for, at fosterne fik, hvad de manglede.

1640ejedes juulskov af Sivert Urne. Hans strøgods omfattede 50

to Iwategårde,I-leraf ca. halvdelen under Juulskov.
ydebogen viser, hvor forfærdeligt svenskerne hærgede Vinding

, Af de 50 gårde var 22 øde eller afbrudte. I 11 gårde var

a ded,og de øvrige gårde delvis utilsåede. (Kay Uldall i Fyn-
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Matrikaleringen 1688.
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