
ste steder opkastet en lille jordhøjning,hvorpå voksede vilde torn,
hassel, pil, el o.s.v. alt efter jordbundensbeskaffenhed.

Agerhø kunne der efter omstændighederne ikke være tale om, uden
for sä vidt de i de sidste år før udskiftningen begyndte at dyrke klø-
ver i haver og tofter, hvor det groede overordentlig frodigt, men
fract var meget kostbart omkring 1 kr. pr. pund, og derfor gik det
under navn af »dukatfrø«.

Dette afholdt mange fra at købe denne luksus, og man holdt sig i
stedet til det vildtvoksende græs i eng og skovkrat. Det var af stor
betydning økonomisk, at vinteren blev kort; thi såsnart jorden var
opteet, og græsset begyndte at pippe frem imellem buskene, måtte det
straks efterses; thi hestenekunne ikke trække ploven, førend de blev
»græskvægede«,

som det hed, og derfor blev det sent, inden al jorden
blev pløjet, harvet og tilsået«.

Stort anderledes har forholdene sikkert ikke været andre steder på
Østfyns grusede, uensartede jorder.

+
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DEN FØRSTE UDSKIFTNING

I 1781 kom en lovbestemmelse, der var egnet til at sætte sving i
nye tanker. Loven fastsatte, at dersom blot en lodsejer i et sogn for-
Iangte at få Sin jord samlet på et sted, så skulle al sognets jord ud-
skiftes. Dette benyttede en selvejergårdmand, Christen Pårs, sig af i
1787.

En landmåler, J. Fr. Utke, opmålte hele sognets jordareal,og un-
der Baggers opsyn udskiftedes jorden,så hver gård fik sit tilliggende
så vidt muligt samlet på et sted, mens husmændene fik tildelt ca.
4 cdr. land på passende steder. Næste år foretoges udskiftningen af
Christen Pors's jord tilligemed anneksgårdens.

I Vinding herreds landvæsensprotokol oplyses alt dette 19. april
1788: » I følge anmodning af hr. JustitsrådBagger til Juulskovtil hr.
landinspektør Nyholm om at udskifte Refsvindinge bys jorder mel-
lem lodsejerne samme steds, hvilket fællesskabs ophævelse er rekvi-
reret og påstået af selvejer Christen Pårs sammesteds, hos landinspek-
tør Nyholm ved skrivelse til amtmanden, hr. gehejmeråd von Holsten
af 2den april, begæret en kommissionssamling, som til i dag er be-
rammet, og samtlige lodsejere havde indfundet sig her i Refsvindinge.
Nemlig hr. justitsrådBagger på egne vegne, sognepræsten, hr. Eng-
berg, på hans annexgårds vegne, forvalter Kjær på Ravnholt, for-
valter Larsen fra Hindemae og Chr. Pårs for sin ejendom, hr. by-
skriver og forvalter Nielsen på møllerens, Anders Espensens i Lille
molle, hans vegne«.

I)en egendige udskiEtning golder kun de to gårde, resten er blot en
regulering af sognegrænserne niod Herrested og Ellinge. Sognegeo-
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grafisk har denne udskiftningsforretning interesse og gengivcs derfor
ordret:

»Forvalter Kjær fra Ravnholt anmeldte, at Villumstrup by havde
ret til jord beliggende i Refsvindinge mark bestående af agre, eng og

mose noget over 2 skp. land, som han begæredeudlagt til Villumstrup
mark, hvilket blev bevilget, således at samme udlægges vesten åhuset
af Ellemosen norden for vejen til Villumstrup. Men da Refsvindinge

by hidtil har haft markskelshegnet og leddet på dette sted norden for
vejen, ligesom og Villumstrup by, så da det ny markskelshegn nu
bliver kortere end det forrige, så tager enhver by del i samme forhold
til den længde, de hidtil har hegnet. Ligeledes havde Pårup by en
plet jord, som tilhører Hindemae, liggende i Refsvindinge Bys Hede-
mark, hvilket med vedkommende lodsejers tilladelse bliver at mage-
lægge fra Refsvindinge Hedemark til Ellinge marker.

I henseende til selvejer Christen Pårs, da blev det bestemt efter

lang ventilation med lodsejerne, at bemeldte Christen Pårs's jorder
bliver at uddele således:

1.) »beholder sin forrig:e norden gården beliggende og indhegnede
tofte, så og sin enghave sønden gården og desforuden Thomas Søren-
sens') enghave østen smedens«.

2.) »gives ham vederlag for al hans øvrige jord vesten for Kuk-
kerlykken af Kukkerlykkehøjs agre, Rullebanke agre og noget af

Eskemose også og Klakkemose hütte, item en part af Rullemose, så-

vidt han kan tilkomme.

På hvilken måde denne lod på den østre side grænser ind til møl-
lerens jord,på den søndre side af Aabjergsmarken, samt på den vestre

og nordre side af Landevejen, hvilken bliver forlagt uden om Chri-

sten Pårs lod«.

Der kan vist ikke være tvivl om, at denne gård er matr. nr. 20.
»Derefter blev Annexgården foretaget, som beboes af Ole Jensen

og tilhører sognepræsten br. Engberg. Delingsplanen for samme gårds

jord blev da med br. justitsrådBaggers og sognepræstens hr. Engbergs
samtykke bestemt således, at annexgården ) beholder sin tofte nor-
den gården og får en hovedlod norden samme af omtrent 50 tdr.

*) Thomas Serensen marr. nr. 23 a.
**) Matr. nr. 8.
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lands størrelse, navnlig af Ringe hütte, Lykke agre, Aale agre, Møl-
højsagre og Vanges agre, således at den lods østre side bliver det
nuværende gærde vesten for Bøgebjergsmarken. Det nordre skel
efter skovengen, det søndre skel bliver vejen ved Bjerre tofte og det
vestre skel vil målEt bestemme. Dernæst beholder annexgården sin
forrige skovhave, og sønden samt østen for samme tildeles 20 tdr.

land. Men sognepræsten erklærede, at han endnu ikke var sindet at
udtræde af fællesskabet, hvorved hr. justitsrådBagger og fandt sig
fornøjet. Ligesom han og erklærede selv at ville sørge for sine hus-
mænd i henseende til de grunde, forordningen siger, dem skal tillog-

ges. Men da justitsrådenhar en del ufri jorder i Refsvindinge, som
han ønskede at få samlede på tvende steder, så blev derover ventile-

ret med bønderne, hvor samme bedst og belejligst kunne ske. Da det
formentes, at samme ufri jorder bedst kunne magelægges med bøn-
dernes, dels Orekro og det andet ved Langebjerg, hvorom justitsråden
med bønderne blev enige. Da altså intet mere blev begæret at foreta-
ges ved denne forretning, så blev den hermed sluttet«.

Actum Refsvindinge 19. april 1788.

Efter jordebogenover Juulskovsbøndergods var der i 1789 foi
gende fæstere i Refsvindinge sogn:
*) Henrik Larsen: 47 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fi. hartk. - Hans Pedersen:
?, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Lars Jensen:44 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fi.
hartk. - Niels Andersen: 47 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Anders
Steensen: 39 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Christen Jocumsen:47
år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Niels Jørgensen:52 år, 7 tdr. 3 skp.

1 fj. hartk. - Peder Simonsen: 67 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. --

Hans Jensen:48 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Hans Steensen, 50 Gr,
7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Hans Hanscn: 67 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fi.
hartk. - JohanHansen: 55 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. ---- 1(rik
Hansen: ? år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Mads Madsen: ? nr,7 alt.
3 skp. 1 fj. hartk. - Unge Hans Pedersen: ? år, 7 tdr. 3 skp. 1 fi.
hartk. - Erik Nielsen: ? år, 7 tdr. 3 skp. I fj. hartk. -- Thomas So
rensen: 70 år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Knud Knudsen: 50 år,
7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk. - Jocum1.arsen: ? är, 7 tdr. 3 skp. I fi.
hartk. -- I lans Knudsen: ? lir, 7 tur. 3 skp. 1 fj. hartk. --- 1.ars Itas

nuissen: 71 tir, 7 tur. 3 skp. 1 fi. hartk. -- I.ars jensen: 15 Br, 7 tdr.

O Folker.rlling,en I78/.
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3 skp. 1 fj. hartk. - Hans Jørgensen:? år, 7 tdr. 3 skp. 1 fj. hartk.
- Chr. Knudsen: 48 år, 3 tdr. 5 skp. 2 fj. 1½ alb. hartk. - Rasmus
Steffensen: 61 år, 3 tdr. 5 skp. 2 fj. 1½ alb. hartk. - Ole Jensen:
76 år, 3 cdr. 5 s.kp. 2 fj. 1½ alb. hartk. - Hans Larsen Bech: 53 år,
3 tur. 5 skp. 2 fj. 11/2alb. hartk. - Niels Hansen: 54 år, 3 tdr. 5 skp.

2 fj. 1½ alb. hartk. - Søren Christensen: ? år, 3 tdr. 5 skp. 2 fj.
1½ alb. hartk.

I)csuden gjorde 20 husmænd ugedags hoveri, 15 ogedage hver om
sommeren. ,

1 felgårdenes afgifter var i penge: 1 rigsd. 1 m. 13 skill.

l naturalier: 3 tdr., 4 skp. byg. 4 tdr. 2 skp. havre, 1 lam, 2 gxs,
2 hans, 20 æg.

I falvgårdene gav: 7 rigsd. 1 m. 15 skill.
l naturalier: 1 td., 6 skp. byg, 2 tdr., 1 skp. havre, ½ lam, 1 gås,

I hone, 10 æg.

I1vis man sammenholder omstående kort over udskiftningen med
nahosognenes - Ørbæk undtagen - vil man let kunne se, hvor ud-
mærket Refsvindinge sogns jorder er fordelt, det er et helt skakbræt

a t se på; den store vanskelighed for udskiftningskommissionerne var
ellers, at bønderne ikke var til at få ud af landsbyerne her på Fyn.
1)e vanskeligheder har ikke været tilstede her, da det endelig gjaldt.
I orck>big - 1788 og de følgende år forblev alt ved det gamle; men
forarbejdet til en gennemgribende forandring var gjort, og i dette
Irivde Bagger sin store andel.

Med hensyn til annexgirden, si synes sognepræsten at have haft
eine tanker mod udskiftningen; thi 19. septbr. 1788 får han og Fr.
Ikigger kongelig konfirmation på, at gården må overgå til Juulskov
gods pä folgende betingelser:

»mod
at mig og efterkommende sognepræster årlig betales til hver

1l. dechr. for alle tre parter korn og kvægtiende samt for landgilde,
hoveripenge med videre, som hidtil har været svaret, ialt 50 rigs-

Ilaggers beskroftelse herpå er følgende:
IS foreskrevne vilkår og i anledning af frellesskabetsoph:cvelse,

nu ice, justitsr"d Bagger med mine bønder i Refsvindinge agterat
lovelage, larhinder jeg mig og efterkommende ejere af Juulskovher-
ved .il

svare lil br. Itagherg (summennxvnes) Forste gang udbetales
I l. decIrr. 1781.



DET STORE TIDSSKIFTE

1789 afhændede Fr. Bagger Juulskovtil justitsrådLaurids Linde-
gård, ) men blev iøvrigt boende på Juulskovtil sin død 1791.

Tiden og udviklingen løber nu hastigt. Stavnsbåndet er løst, ho-
veripligten begrænset, og der er på mange måder opbrud fra det
gamle og nedarvede. 1798 d. 14. septbr. er landvæsenskommissionen
atter i Refsvindinge, og nu gælder det både udskiftning og udflyt-
ning. Det skete efter begæring af Eskild Salomon Lindegård, der to
år i forvejen havde overtaget Juulskovefter sin far.

Landinspektør J. F. Utke ledede arbejdet. I forvejen var alle jor-
der blevet takserede af to lovlig udnævnte mænd og taksationen god-
kendt af Refsvindinge bymænd. Ved denne sidste udskiftning fik
sognet sin nuværende udstrækning i det store og hele.

Der er også her interessante ting fra protokollen, som slal nævnes:
a.) »Hovedgården afgiver den nordre part af det såkaldte Dastrup,

nemlig agerlandet i nord med noget engbund østen for til og hen
imod skoven«.

b.) »af den såkaldte Orekrogs indhegning, den nordre part efter
det gamle gærde, som går øster og vester over lekken - bestående af

en stor del middelmådig agerland, engbund og skovgrund til god
græsning, samt anselig gærdselshugst, som Refsvindinge by vinder.

*) lantrüh I..indegard.
Shqv:en 1.inden'i.nl kan fores tilbage til 1500 årene bestående af embedsmænd og

lwhmond i (Llense,
i l700 Grene erhvervede al ypen en del 1)nske landejendomme bl.a. Rugård,

I Irllerup l'errimlevg'ini, I,ykkesholns jun1skov m.fl.
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Det her befindtlige gamle, forfaldne skovfogedhus nedlægges og et
andet hus i stedet oprettes på et dertil bekvemt sted, da såvel denne
som først bemeldte grund under litra a bliver tildelt tvende gårde,

som hver til sine steder tillige med 10-11 andre gårde af byen ag.tes
udflyttede af hovedgårdens og byens ejere til disse og længst fra lig-
gende jorder, til største nytte for denne bys vidtløftige fællesskabs
ophævelse, med betydelige omkostninger. Og siden agtes i det mind-

ste 2 gårde årlig at udflytte, først til de længst fra liggende siden det
ved byen nærmere beliggende, så at alle gårdene, inden et tidsrum af
6 år kan være udflyttede, da alle på en gang at opbygge findes ugør-
ligt formedelst den store mængde egetømmer, der skal anskaffes«.

Hovedgården skulle have erstatning for den afgivne jord i Bøge-
bjergsmarken. Den jord, der her er tale om, er i det væsentlige det
stykke af Juulskovsnuværende marker, der ligger mellem matr. 24 c
og matr. nr. 82-83.

Jordstykketsgamle marknavne er Nørretved og Killery. Lande-
vejen til Kerteminde gennemskærer stykket fra Refsvindinge til

Juulskov.
Det hedder derefter videre i protokollen:
»Kommissionen fremkaldte gårdfæsterne af Refsvindinge by, som

mødte, og efter at den af hr. landinspektøren nu nedskrevne plan
dennem var bleven forelæst, tilstode bemeldte gårdfæstere, at de ikke
havde noget imod planen at erindre. De ønskede allerede, at udflyt-
ningen og afsætningen af deres lodder måtte ske udi en tid af trende

uger og så betimelig, at de kan få deres rugsæd for indeværende år
betimelig lag.t. Og da hr. landinspektør Utke lovede dette, så erklæ-
rede de sig alle at være fornøjede.

Ejeren, hr. generalkrigskommissær Lindegård, har, som allerede i
dag protokollen er tilført, anbedet at udflytte 12-13 gårde, alt såvidt
fornødent gøres til bekvemmelighed for byens udflytning. Han for-
langte endvidere husmændene tillagt 51000 O alen til enhver af II
klasses jord, - hvorimod den rettighed til 1 høveds fælles græs på
byens marker ophører, og hvorved han troede, de kunne være vel-
tjente, nemlig den græsning de efter afgangne etatsråd Baggers lega-
tum har haft.

Husenes antal er 27 stk., og hvoraf den største del af jorden,som
dem úlbtgges er af den gård, som forhen tilhørte præstekaldet, og
ved kgl. tilladelse er nedlagt.
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Gårdmændene, der, som mødte, var tilstede, erklærede sig hermed
ganske fornøjede, når husmændene bliver pålagt deraf at svare det,
de allernådigst ergangne anordninger befaler, og at de derfor nyder

den dem tilkommende godtgørelse.
Og da ingen begærede noget videre fremmet under forretningen,

så blev denne således sluttet og af alle vedkommende underskrevens<.

Actum Juulskovut supra.
Schumacher,*) Bekker,") Toftegård,6) Berg,')

Utke,3) Anders Espensen?)

Derefter alle gårdmænds og husmænds navne med påholden pen:
29 gårdmænd - 24 husmænd.

l>esværre har skriveren skrevet navnene så sjusket, at de er ganske
uloselige.

Udskiftningsforretningen skulle s.enere bekræftes af alle gårdmænd
ved tingsretten.

Udskiftningen 1798 betegner det store skel mellem gammelt og
ny t. Det er værd at læggemærke til, hvor glat det øjensynligt er gået
med det hele.

Sognets folk har jo så også haft 10 år, til at betænke sig i og til at
forberede sig på de nye tider.

Ingen i dag vil være i stand til virkelig at forestille sig, hvor stor
oinvxltningen var; men der er grund til at undres over, så hurtigt
omstillingen i førs:teomgang skete. I løbet af 8 år var over 20 fæste-
glirde overgået til selveje, og da udskiftningskortet i 1805 kopieredes
var ialt fald 10 gårde udflyttede. Dette gælder matrikelsnumrene

4 - 5 - 18 - 21 - 28 - 29 - 30 - 31 - 36 og 80.
()phruddet fra landsbyen skete på lidt forskellig måde; enten rev

man hele den gamle gård ned og byggede en ny ude på jorden, eller
di lod man det gamle stuehus stå, brød avlsbygningerne ned og

brugte, hvad man kunne bruge til den nye gård. Det gamle stuehus
hiev s.'i holig for »inderster«

og andre uden jord.
udsejeren skulle ef ter loven uden fortjeneste levere bindingsvær-

I>. Schumaelier: Amtmarul over Svendborg omt.
|alen Nic. Iterg: Stiftslam.linspektor.
oli. Fr. lhlte: I.andmiller, senere landinspektur.
l'ofiegird: (|mlsejer?
A inlers I,spenren: Mo!1er i l.ille Malle.



ket, som helst skulle være egetræ. Udflytteren måtte selv sørge for
tagværket man.; spærene var i regelen fyrretømmer.

Det kneb i begyndelsen med at få godsejernes medvirken ved ud-
flytningen; men efter 1792 blev det bedre, idet der kom en forord-
ning, som gav jorddrottenvisse fordele eller erstatning for deres ud-
gifter. Det hedder i § 1. at det må være jorddrottentilladt, »at for-
dele, efter hartk., på de gård- og husmænd i enhver by, som har fået
deres jorder udskiftede og af dem, sålænge de bibeholder bemeldte
jord i foste, lade sig årlig betale belebet af renten, beregnet til 4 %
af den kapital, som bevisligen er bleven anvendt på bønderjordernes
opmåling og udskiftning mellem mand og mand«.

Der var dog fra regeringens side stillot ganske bestemte betingelser
desangående:

§ 6. »Enhver jorddrot, som, efter denne forordning vil vente at få
renterne af de her omtalte forbedringsomkostninger hos sine foste-
bønder bør iagttage følgende: » Jordloddengives en bekvem skik-

kelse. Ingen hovedlod må være mere end 4 gange så lang til det yder-
ste markskel, som den er bred (på midten). Længste afstand 1500
alen til yderstliggende agerjord. Bønderne gives sådan hjælp til ud-
flytning, udskiftning, loddernes indhegning og grundforbedring.er, at
de ikke ved udskiftningen med rette kunne anses at være blevne be-
byrdede over deres kræfter.

At der for bønderne ved udskiftningen tilvejebringes ikke mindre
fordel årlig end renternes beløb. Hvis disse punkter ikke iagttages,
har godsejeren ingen ret til at forlange renter af de ved udskiftningen
anvendte bekostningers.

Der var også faste regler for, hvor dyre de nye bygninger måtte
blive.

§ 3. »De bedste bygninger må ikke beregnes højere i omkostninger
end 7 rigsd. for hvert fag stuehus. 3 rigsd. for hvert fag udhus. Et
udflyttet hus 3 rigsd. for faget. Neden tømmeret må ikke komme i
anslag under omkostningerne«.

Der har vistnok ikke været nogen vanskeligheder med godsejeren
her i sognet. I proff. Gr. Begtrup's beskrivelse af Vinding herred fra
1806 hedder det om Refsvindinge bl.a. »12 gårde er udflyttede, som
er velbyggede og skal have kostet 6-700 rigsd. hver at opføre«.

- +
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