
itævnet.

iriidt i ii,r:ndbyerne var ler i ælctre Iid en aaben, ubebyggei Plads,
uCen cm hvilken Gaiirdene med d.eres Tofter Laa. Pladsen kaldtes Forte.
oprind.elig forta, hvor te betyd.er Indhegning, Fo1d. Den tilhørte
r:,11e 3ymænd.ene og ha,r fra først af maaske j-sær været bru,gt som et
SteC, hvc:' tsyens Kvæg kunde være i Sikkerhed on Natten, men tillige
var d.en Saulingssted for B;,rnændene cg tildels fælles Gaartlsplrr,ls for
d.e onliggende Gglr4e. Den var cngrvet af et Gærd.e eller en Jor,ivolil ,

irvori der vsr Led ind.r.til 0aar,lene og til ,te veje, der førte ti.L
eller fra i3yetr. I Langbyerne v.rr i'orten clen rnellern [aarCrækkerne
liggencle Ve j eller Ga,:le. .iicrten kunrte osss.ii være Betegnelse for den

indhegnede Drivevej for Kvæget utL i,riarken, og senexe i Forrnen Fortoy
for .rordstykket foran et lius.

r sallirnåe har deri aabn-e Plads melIem Gaardene været der, hvor
nu Købnandsfcrretningen rned GeiarCsplaci.s og lIave og Ye jene d.eromkring er.
Yejene fra 3y4, llcrd og Vest Iøb sa.nrnen her lige }Iorl for aaen, cier
tidliger.e bredte sig som en Ii1le Sø med. sirapede Breticer til begge
sider for ,-len nuværende gamle Landeve jsbro. Kranset af Gaerc.ene og
tsa.nken nod jtord og foraocentlig ogsaa !rægrupper laa pl_adsen iiyllisk
og indbydende for B;'nændener nå&r Ce vi_Id.e sanlee fcr at tale meC

hverandre on Byens færres Ånliggend.er erler for at høre nyt.
ro at' Byens Gaarde ligger encnu r;,aidder-bart cp tir plaisen,

en Eredie brændtr: for 20 - )o aar siden og blev flfi&et noget tilbage
fra 3aden. De tc ljørregaaz-fe 1aa indti.l ud.skiftningen lige i,rord for
paa hver sj-de af vejen ti1 Ølsted, saaledes at den tilgrænsende Jorri
ud'enou, undtagen mori Syd., hvor der var sumpet os nange Kird.eværd, var
helt opt:,6:t af Gaarlene mec d.eres rofter og liaver og et enkert e11er
e b Par liuse .

r det nordvestlige iljørne lige neden for Banken og tæt op ti1
Gaarden vest for Ølstedvejen var -Qlsr11*ilnetl l(lokken, son kaldte
3.'v"nænden.: a:i.ilrnor1 ' r'iænaere besternt vair stecet J.er, hvor tsyens sprø jteiius
stod. riL for en snes -rLir sid.en, og hvor nu et mod.erne Hus er bygæt
1:aa iijørnet u,f ,rl-e;tejve jen og Ve jen vesterud af B;,sn. iier har
-byr'iændenes sten da staaet i en iiuncikre,l , og her koar de se.lrmen i Reglen
søndag ,ll'te,,rii,id.ag, el-l-er naar det var nød.vendigt at møde ti1 andre
I 1de r,



I i,ingbcsen næ\mes stævnet nogle Gange, saaledes at det kan ses,

hvor det h::r været. L674 kour to i.lænd driventie Syd fra med nogle iJksnet

som skuld.e til Srobygaard og Gelskov, ogrrda som de kom paa Sallinge

Gad.e lrge t'or Stærmen" blev rie stendsede af en treC.ie, .men drog

d.erpaa videre vestemd lf B;'en gennenn Vesierled. 1?07 tales der om en

L,iand., sorl gik rruC paa l3anken ved Stævneklokken fni itasmus i{eI1esens

Husrr, og dau ]:ørte og sae han nogle tale meC hinanden inde i Gaarden

SJ'Cvest for Stævnepladsen. L579 er en af Byrnænd.ene blevet overfaldet
paa Sallinge Giirj.e i'ved Sallinge Stævnegærde udenfor Stævning'en.rl

Stærrnei:ladsen el1er en j)al af len maei da have været indgærdet særskilt
paa cien øvrige Plads.

I Gaard.en nænnest ved Stævnet (i{orJvest for d.enne) boed.e orokring

veci UOQ iasurus ilasmussen. IIan benævnes i l(irkebogen U01 som Rasmus

Basmussen ved Klokken i Sallinge UO5 Samle Rasmus Rasmussen ved

Xlokken og 1707 itssnrus R.asmussen Klokker. Il:rn har naaske haft Cen

Bestilling at ringe n:eC Stævneklokken,

Paa den stcrre le1 af Pladsen nedenfor cg Syd fcr Stærnet var

3),ens Fold. Det var en Indhegning ti1 zt sætte Kvæg i, som blev
optaget p&a BJmerken, Den kaI,ltes cgsina Pantehave, fo:d.i d.et optagne

Kvæg blev betragtet som Pant for Bøden cg Erstatningen for Cen Skade,

det havtie forvoldi. Det var Syraændenes Pligt, n&ar de traf 1øsgaaend.e

Kvæ5; i vangen, at drive det ind i l'oIden og overgive J.et til Foldværgen,
iroliiefogCen eller Fold.egemmeren, son her havde ?ilsyn med d.et.

Syens irold i Sallinge ontales L7O7, som om d.en nu i_kke mere

eksisterede, t hvert Fald paa den aabne plads mi,jt i Byen. 16!8 høres
d.er om Folden i NybøI1e r og 1669 oa Folden 1 Eø jrrp, hvor Rasrnus

Basmussen er !'oldeværge.

llof var der strid o& en -Der af pladsen syd for stævnet.
Jorden her nea for en Del have henligget ubenyttet i nogen Tid, siien
Degnen Cfeiiiend Jørgensen havde tilegnei sig ilen og ladet rlen indhegne.
0m denne rrved KLokken i sallinge liggende Have'r, ,d.en Have necenfor
Klckken, var cer opstaaet strid. ligesom om ,en anden rndhegning paa

den anrlen side Yejen, ind niod clernend Jørgensens Gaani sydvest for
slevnepl,"rdsen, hvor han ogsaa havd.e tilegnet sig et styi<ke af Gace-
jonlen. '[,tni.:r''Ji3--n blev i,-.0i; fu.:lr:raret, at,j.er intet vir,r] påa pi.risarr,
.i.-')l.erre'r,1 .-Tørgenserr ind.tog !.aven, men for en Jo Aar siien havde cer
staeet i-'n srnecir:, soiir var blevet opbygget til svend 3rned.s søn,
llads svendsen i odense og straks efte-c igeii var b]-evet afbruit.



iler i-ravde ogsaå Byens I'old været og nogla Plantebed.e, eom tilhørte
Byen og i Særdeleshed I af Gaardene. Plantebedene vsr hvert Aar

bl.evet :-nliragnet, men si'ien a,ii;:,gt ti1 Sallinge Gad,e og tllhorte den.

Ved Ind,tagelsen af Jorden paa den enden Side Gaden var d.enne

blevet forrååget og Fortovet formindskeb, men nogle gamle Pile viste,
hvor Oer:iet f{rr ir*vle strr,1et, lj,:r veå ået ganle Gær,le ver en Brirrr,j.

eLl;:r li.j.lde ud iil r']:lCenr som hørte til" Gaarian i{orL for Saden ved.

Klokken. iår tid^ligez.e }Jjer af Clereend Jørgensens Gaerd , Jørgen

tl,asuussen (f f - 5), som v&r den si.lste Selvejer i Sognet, havd.e

llorire:i i,,jteget st-ilile Grrrnj. c; iSrcr:l bil s::r ]zarå, men Bynæniiene

f,:ri:øi hrirr j=t. rl':t1i-5er,: 11.::.-/l.e ,i r i -r:ir.]t .-.i. 7; j e1ler Gyie unlrring
G:,i-.::,.:. r i i-1 .:t:.i)-ac?:i, ren L:n f'crri 3e rijer hav'ie $om Veierlag for
ve;en, der maa være blevet nedlagt, nyd.t 1 Høveds Græsning i Bymarken.
Da Gsarden }l*v,:.e lldkørsel t11 Gad.en gennem en port i Norrllængen, as,å

vejen til 3roen irave gaaet vest for laar,ian, irvcr.l.en var en srn..j.l

P+ss-r;e ;leIIen 'ierures Yestrænge og d.en vest fcr liggenåe Gaard,.

L777 havde Gaarden ingen cstlænge, nen laa aaben u,1 til stævnet,
og saaledes har det ve1 ogsaa været i Uo7, da man fra Banken ved.

stævneklokken kunde se, hvad der foregik paa Gaardspradsen.
I I'lybøIle maa Stæwrei og BJrens Fold. h:rve været Cer, hvor nu

&iindesiuærket for Syens overEang tir- serve je ez. re jst. Evorled.es ilet
har været i Hil]erslev oi,- itø jrup ken ikke mere paavises.


