
det for d.eto sogne valgte forstanderskab for at vælge formand«. Der
var 9 i alt: Sognepræsten C. Fritz, godsejer H. P. Langkilde, Juul-
skov, birkedommer Hans Håstrup, Liselund, sognedegn Andreas Jør-
gensen, gårdejerne Mathias Rasmussen, Christen Knudsen, Anders
Rasmussen, Daniel Olsen og møller Chr. Johansen,Aas mølle.

Formanden valgtes for et år ad gangen. Man valgte pastor Fritz,
og han genvalgtes hvert år, så længe han var præst i pastoratet. For-
standerskabet samledes i regelen seks gange årligt, med andre ord
hveranden måned.

Alt, hvad der forhandledes om, blev indført i protokollen, alle
embedsskrivelser til og fra regering eller amtsråd blev indført tillige,
så der er ganske interessante ting imellem, idet sogneforstanderska-
berne i alle vigtige spørgsmål måtte indhente amtsrådets samtykke
og i et og alt rette sig efter dettes afgørelse. Alle sognets offentlige
og fælles anliggender hørte ind under forstanderskabets varetægt:
Skolevæsen, fattigvæsen, vejvæsen etc.

Skole- og fattigvæsen havde fra gammel tid været varetaget af
sognepræsten; men nu blev man flere om at tage beslutning. Det var
dog kun et meget lille budget, året omfattede. Til eksempel hidsættes
regnskabet for 1857, som repræsenterer et middeltal.

Skatten lignedes med 2 mark, 4 skilling pr. td. hartkorn.
Indtægt.

Kullerup: 38 rigsd. 2 mark. - Såderup: 24 rigsd. 2 mark 13 skill.
Refsvindinge: 72 rigsd. 1 mark 5 skill. - Indtægt af distrikts hest:*)
5 rigsd. 2 mark 10 skill. - Fouragepenge: 48 rigsd. 2 mark. -

I alt 188 rigsd. 4 mark 12 skill.

Udgift:
Porto m.m.: 0 rigsd. O mark 12 skilL - Brevbærerløn til Chr. Væ--

ver: 4 rigsd. O mark O skill. - Brevbærerløn til Frants Skrædder:
10 rigsd. O mark 0 skill. -- Retsvidueløn: 23 rigsd. 5 mark 4 skilL -

Forpagter From, Sofienberg, for en distrikts hest: 40 rigsd. 1 mark
a skilL - Skolelærer Jørgensenfor en distrikts hest: 40 rigsd. 1 mark
0 skilL - Bidrag til skolefonden: 7 rigsd. O mark o skill. - Sogne-
foged Peder Rasmussen, skat: 17 rigsd. O mark 0 skill. - Sognefoged
(:hr. Knudsen, skat: 24 rigsd. O mark 0 skill. -

I alt 186 rigsd. 2 mark o skill.

1 Miliisciliente mlstalinneret.
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1855 balancerede regnskabet med 86 rigsd. 4 mark og 2 skill. Præ-
sten havde i forvejen lagt disse penge ud.

Skole- og fattigvæsen havde deres egen protokol. Her forbigåes
skolens anliggender, da de andetsteds er beskrevet. Om fattigforsor-
gelsen forteller forstanderskabsprotokollen derimod en del.

Fattighjadpen bestod næsten udelukkende i naturalier, og man son-
drede skarpt imellem sognets egne fattige og så udensegns tiggere.
gjaldt det om at holde fra dørene, så de ikke skulle blive »hjemme-

hørende« og falde kommunen til byrde:
Onsdag den 30. marts 1842 beretter protokollen. »For at hæmme

det overhåndtagende tiggeri og omleben af betlere og løsgængere,
blev det vedtaget at antage en

»stodderkonge« i hvert sogn, hvem
det pålægges at iagttage og til vedkommende sognefoged opbringe
slge personer«.

»Stodderkongen« eller »tiggerfogeden«,
som han også kaldtes, var

en suerk tigger fra sognet, som for betaling skulle anholde - om han
da var stærk nok -- og bringe til politiet, de fremmede tiggere, som
blev truffet indenfor sognets g:rænser.

Det havd-e åbenbart sine vanskeligheder med at finde en stodder-
konge; thi 19. maj samme år hedder det: »Den bestemmelse, som
sogneforstanderskabet tog ved sidste møde, at lønne fattigfogeder for
a e komme tiggeriet til livs, så vi os ikke i stand til at sætte i udøvelse,

da ingen var at få, som ville påtage sig forretningen, dog forhåbent-
lig lykkes det bedre til vinteren«. Det lykkedes temmelig sikkert
ikke, der findes i alt fald ikke flere notitser om sagen, så det er nok

drevet over.

---+
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FATTIGFORSØRGELSEN

Sognet bestod i 1847 a.f 34 større og mindre gårde, 91 huse, hvoraf
28 var jordløse.21 af disse små ejendomme var fæstehuseunder Juul-
skov. Hovedparten af disse boede på de fra udskiftningsprotokollen

nævnte parceller, d.v.s. matr. numrene 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68 og 69.

Siden udskiftningstiden var befolkningstilvæksten i stadig stigen,

og det skabte øgede vanskeligheder for fattigforsørgelsen, da tilvæk-

sten ganske naturligt var størst i den nederste ende af samfundet.

1847 havde Refsvindinge skole ca. 140 skolepligtige børn, og skole-
direktionen forlangte derfor, at der skulle oprettes et andenlærer-
embede i sognet. Det var forstanderskabet ikke meget villig til og
undskyldte sig med, at »en stor del af beboerne er parcellister og
husmænd - at de fleste derved fremståede mange huse med lidt
jord, mange uden jord lægger grunden til det uforholdsmæssige store
antal børn«. (1850var folketallet 710 næsten en fordobling siden
1801).

Det er i disse år, fattiggårdene og arbejdsanstalterne bygges - til
skræk og advarsel for småfolk. Her i sognet synes man at have klaret
vanskelighederne ved egne kræfter. Hvert år havde sognepræsten
optaget en fortegnelse over de familier og enkeltpersoner, der skulle

forsørges om vinteren isor. Derefter lignedes naturaliebidragene på
girdenes hartkorn.

I.igningen for 1844 var følgende:
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1¼ lispund mel, 1¾ lispund malt, ¼ lispund gryn,
1/4 pund smør

og flæsk, samt 31 tørv pr. td. hartk.
Almissetørv skulle være 9 tommer lange, 6 tommer brede, 3 tom-

mer tykke.

Senere forandredes dette mål til 7 tommer lange, 31/2 tomme brede,
3 tommer tykke.

Ligningen blev underskrevet af forstanderskabet og fremlagt i 8

dage fra 1. januar. Samtidig blev det foregående års fattigregns.kab
indsendt til amtsrådet.

Det var i sin orden, at de, der ikke kunne klare dagen og vejen,

skulle hjælpes, men det var jo ikke uden følger for den eller de, som
modtog fattighjælpen. De blev for det første borgere af anden klasse,
som ingen regnede med, for det andet, så tilfaldt deres ejendele fattig-
væsenet, som havde lov til ved dødsfald at gøre disse i penge eller

give dem til andre »fattiglemmer«.

I'or et samvittighedsfuldt forstanderskab var der da både det ene
og det andet at tage hensyn til. En ansegning om fattighjælp fra aug.
1844 fik følgende omtale i forhandlingsprotokollen:

»Skønt det er sognet bekendt, at Hans Tommerup har haft en tung

hyrde med sine syge børn, kunne vi dog ej finde ham, som kun har
denne ene søn hjemme og sidder med et godt hus, kvalificeret til at
nyde understøttelse af sognet. I al fald kunne vi ikke yde ham hjælp
uden at måtte registrere hus og ejendom.

l)ertil kommer, at den omtalte person vel er svagelig, men dog
uliske kunne have været i mindre hjælpeløs stilling, om hans opførsel
havde været bedre. Sogneforstanderskabet føler det også urigtig at
tage en sidan person under forsørgelse; thi ej alene vil han selv op-
imintres derved til intet at bestille, men eksemplet kunne let blive
fristende for andre«.

I 1er i slutningen af redegørelsen giver prosten udtryk for tidens al-
mindelige mistillid til fattigfolks hæderlighed; men naturligvis har
der ogsli den gang været folk, som uden moralske skrupler tog, hvad
de kunne fii gratis.

I or at kunne sikre sig mod, hvad en streng vinter kunne medføre,
in:itte forstanderskabet altid sørge for at have kornforråd nok til

I)et skme ogsli uden for ligningen som frivillige bidrag. 3. decbr.
18 15 noteres i protokollen, wat den udgangne opfordring om korn-



oplag have beboerne med velvilje kommet i møde, således, at vi har
at disponereover:

73 tdr. 6 skp. rug
= 22 mark pr. td. - 36 tdr. 7 skp. byg = 20

mark pr. td.
Denne beholdning var beregnet til de »værdig trængende«, d.v.s.

småfolk, som ellers klarede sig, men var kommen i øjeblikkelig nød

på grumd af sygdom eller anden skade. Disse kunne købe kornet til
nedsat pris.

Der var det år 19 personer i Kullerup o-g 39 i Refsvindinge, hus-
mænd og inderster, som kendtes trengende til at få af kornet.

De indkomne penge fordeltes til de gårdmænd, som havde ydet
kornet. Men det kunne jo også ske, at

»værdige trængende« havde
købt af oplagskornet og ikke kunne betale, så var der også udveje:

20. marts 1846: »Niels Rasmussen i Kildemose har af oplagskornet

fået 6 skp. rug og 3 skp. byg, hvilket man indrømmede måtte i be-
tragtning af konens sygdom og familiens øjeblikkelige trang at måtte

betales af fattigkassen med beløbet 4 rigsd., lig:esom det blev ind-
rømmet, at lægen på kommunalregning måtte hentes til konen«.

Det afhang nu helt af sogneforstanderskabet, om denne mand

skulle være
»borger af anden klasse«.

Det er dog sandsynligt, at sognemyndighederne nødig tog. dette
skridt, selv om en familie en enkelt gang havde måttet ty til fattig-
kassen.

»Almisselemmer« blev kun de uarbejds.dygtige og de syge. Men det
var altid et minus at have fået af fattigkassen;og fattighjælpen var
den eneste udvej, en familie havde, når den var slået ud af modgang

og ulykker.
Som eksempel hidsættes et andet tilfælde:

10. juli 1846: »Husmand Lars Rasmussen, Refsvindinge, som i
længere tid har haft et dårligt ben, og som dertil havde det uheld i
år, at et træ faldt over ham i skoven og beskadigede hans skulder,

har andraget om hjælp af fattigkassen til lægen. Da manden både er
trængende og værdig til hjælp og har som svagere til sin gerning ondt
ved a.t ernere sin familie,så vedtoges det at hjælpe ham«.

Det mest nedværdigende ved fattiglovgivningen var dog måske be-
stemmelsen fra 1824 om at ingen, der havde modtaget fattighjælp,
kunne få lov til at indgå ægteskab uden sognemyndighedernes tilla-

delse. Det fremgår med al tydelighed i forhandlingerne i stænder-



forsamlingerne, at mange mente, at den store befolkningsforegelse for
en stor del skyldtes, at fattigfolk giftede sig uden at have eksistens-
muligheder, og dette måtte for enhver pris hæmmes.

Et talende eksempel på hvilke mellemkommunale vanskeligheder,

der kunne opstå, gengives fra protokollen 1854.
»Det ærede sogneforstanderskab for Rønninge har i skrivelse af

10. novbr. d.å. forlangt erklæring om, hvorvidt vi ville samtykke i,
at Johan Henrik Michaelsen, der er hjemmehørende i Refsvindinge,
indgår ægteskab med fruentimmeret Anna Dorthea Pedersdatter af
Rolfsted, uanset at hun har 2 uægte børn, til hvis opdragelse hun har
nydt og nyder offentlig understøttelse, hvilke børn Rolfsted com-

mune fremdeles vil påtage sig at opdrage, indtil de kunne ernære sig
selv. - Skant vi nødigen lægger hindringer i vejen for dem, der ville
vandre den lovlige vej, tør vi dog ikke ubetinget gå med på forslaget.
J. 1-LMichaelsen er en fattig karl, hvis afdøde forældre var almisse-
]emmer i Refsvindinge sogn; han har altså, så vidt vi vide, intet at
gifte sig på. Det ser ej heller ud til, at hans forlovede tilfører ham
úmeligt gods. Der hører derfor ikke meget til i disse tider, førend en
sådan familie bliver trængende, og trangen ville da straks sages af-

hjulpen i mandens hjemstavn. Vi kunne derfor, i hensyn til vor kom-
munes tarv, ikke give samtykke til ægteskabet, med mindre det ærede

sogneforstand.erskab foruden den tilbudte forpligtelse med hensyn til

de to børn, 1eanog vil fremdeles sikre os, at i tilfælde denne familie
hiiver trængende til offentlig understøttelse, og man ikke andet-
steds har erhvervet sig forsørgelsesret, Rønninge-Rolfsted kommune,
da for bestandig deler byrden af dens underhold med vor kommune«.

Lovgivningen kunne forhindre et ægteskab, men den kunne ikke
Forhindre, at de to mennesker fik børn sammen, og det var i særlig
grad børnene, der kom til at lide ondt.

Kapitlet om børnenes behandling og skæbne i disse fjerne tider

er vel det mørkeste i hele denne usseldom, som begrebet fattigfolk
spændte over.

l)et gjaldt dog også i denne henseende, at hvor sognestyrelsen
havde hjertet på rette sted, blev der gjort, hvad man fandt rigtigst i
hvert enkelt tilfælde. Her skal nævnes et enkelt eksempel:

11. decbr. 1846. »Angående Peder Dinesens søn, Dines, som sogne-
forstanderskabet var enige med fattigkommissionen i, at man burde
sorge for at have udset, hvor han kan få den pleje, som han i høj



grad mangler hjemme, og derved opnå, at han muligen kunne blive
konfirmeret til næste år, og sognet sådan blive fri for mere byrde af
ham, sluttedes i dag akkord med skolelærer Larsen, som modtager
drengen 20. decbr. 1846 og beholder ham i kost og logi til 20. decbr.
1847 rnod, at fattigkommissionen sikrer hr. Larsen 1 td. rug og 1 td.
byg, som leveres i foråret og i penge, hvad Larsen synes at burde have
for at være skadesløs, hvilket dog ikke må overstige 10 rigsd. Hvad
klæder, drengen behøver, anskaffes på fattigkassens regning«.

Det er nok ikke gået så godt med Dines; thi 15. oktbr. 1847 hed-
der det:

»Dines Pedersen, som Larsen ikke længere vil beholde, kunne vi
ikke anderledes sørge for, end man blev enige om at godtgøre for-
ældrene for at tage ham fra nu af og til majdag«.

Her har styrelsen åbenbart overtaget et barn fra et hjem, som vist-

nok ikke er under fattigvæsenet. Man sørger så for ham, til han kan
blive konfirmeret og komme i plads. Fra det øjeblik er så fattigvæse-
nets forpligtelse foreløbig ophørt - antagelig.

Det var i øvrigt almindeligt, at når en familie ikke kunne klare sig
selv, så oplaste sognestyrelsen hjemmet, lod mand og kone gå ud

som karl og pige i hver sin gård, mens deres børn tingedes i kost og
pleje til den lavest bydende. Man lod hele familien »gå på omgang«,
som det hed.

Det praktiseredes rimeligvis også her i kommunen, men også det
kunne volde vanskeligheder.

Der boede i Refsvindinge i 1841 en fraskilt kone, Christiane, hun
havde en flok børn og ikke det allerbedste rygte.

Først prøvede styrelsen at få hende anbragt i et tomt hus i Refs-
vindinge by; men det protesterede sognefolkene meget kraftigt imod:
»Sådan et kvindfolk ville man ikke varigt have iblandt sig«. Amts-
råd og det kgl. cancelli foreslog, at man skulle tage børnene fra hende
og anbringe hende selv i Refsvindinge hospital. Også det proteste-
redes der imod; thi i hospitalet måtte kun komme hæderlige personer.
Til slut lykkedes det dog for forstanderskabet at skaffe Christiane
husly med alle hendes børn; en gårdmand i Kullerup tilbød at give
en grund i sognet til et hus. Godsejer Langkilde lod huset bygge. Det
kostede 88 rigsd. Så fik konen husly og fik oven i købet lov til at
heholde sine børn hos sig. Når man ikke liciterede hende ud, var det
af to grunde: lugen ville have hende i tjeneste, og hun var fyldt 50;
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men da hun sørgede for, at børnene fulgte skolen, så var der ingen
grund til at tage dem fra hende.

Der er også eksempler på, at småfolk forstod at udnytte de fordele,
fattiglovgivningen indebar.

18. septbr. 1850 anmelder »Niels Rasmussen i Kildemose, at han
el novbr. var husvild, da han havde solgt sit hus, og intet havde i
behold at få husly for«. Forstanderskabets resonnement hertil var
folgende:

»Skønt denne anmeldelse kommer vel sildig, er man i følge lov af
4. juli 1850 forpligtet til at føje fornøden anstalt, og vi mente, at en
bolig bedst kunne opføres ved siden af søsterens hus i Refsvindinge,
livor pladsen tilhører sognet. Og vil straks dèr iværksotte det for-
nodne til husets påbegyndelse«.

Det ovennævnte kunne se ud som en finansoperation fra Niels
Rasmnssens side.

lin anden gang er det en murer, Hans Giø, der ville have forstan-
derskabet til at skaffe ham husly, fordi Peder Jensenhavde opsagt
ham. Det viste sig, at Peder Jensengodt ville beholde sin leier, hvis
l'accigkommissionen ville garantere ham huslejen. Det loved.e forstan-
derskabet. Mureren har nok slet ingen husleie betalt, men vidste, at
1an kunne forlange husly.

Pastor Fritz er en ypperlig fortæller, og han glemmer ingen enkelt-
heder, derfor får Izseren så tilforladelige oplysninger om forholdene
i kominunen, og det nye styres mange problemer.
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1848 1864.

De ca. 20 så skæbnesvangre år i Danmarks historie finder også sit
udtryk i det gamle forstanderskabs protokols korte optegnelser:

Den 18. maj 1848*) kom der fra justitsministerieten forespørgsel,
om der her i sognet eller kommunen var tegn på uro eller »farlig

tendens« til stede for offentlig ro og orden eller til krænkelse af

ejendomsretten.
Forstanderskabets svar virker næsten humoristisk: »Om også en-

kelte individer, ved en eller anden lejlighed har tilladt sig dadelvær-
dige ytringer i slig henseende, eller vel endog kunne have lyst til at
sætte bevægelse i den retning, tror vi dog ikke, at de ville være i
stand til at vinde noget almindeligt bifald eller afstedkomme fare-
truende virksomhed«.

Henvendelsen fra ministeriet skulle man synes var meget over-
flødig her. Der var i de tider meget langt fra Rendsborg og oprøret,
til en fredeliglandkommune på Fyn, hvor man vel mest var optaget
af, hvem der skulle indkaldes eller var indkaldt til militærtjeneste.

Den 3. juli meddeler justitsministeriet,at de familier, hvis forsør-
gere er i krigen, ikke bør forsørges som almindelige almisselemmer,

men ønskes forsørget ved kommunens frivillige gaver.
På denne henstilling svarer forstanderskabei lidt selvfølende: »At

vi alt tidligere havde taget en sådan beslutning her i pastoratet«.

*) I oranlediget af: Storm pli Brabetroleborg, hvor man ville have fat i de »tyske

Reventlower og lagt pä andre tyskere, forpagtere og ejendomsbesiddere.
(Sig. Nielsen: Valgene på Fyn

.18&

Fynske Krb. HT, 1948).
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Det må her erindres, at almindelig værnepligt endnu ikke er ind-
ført i landet. Det har derfor rimeligvis været husmænd, der måtte
afsted.

Familierne fik 2 skp. mel, 1 skp. malt, y2-skp. gryn for hver må-
ned. mændene var borte, eller 2 rigsd. og det smør, der blev tilovers
fra almisseuddelingen.°)

De indkaldte er Mads »Murer« og JohanLarsen.
I forstanderskabets bemærkning antydes lidt af den stemning, der

var herskende under treårs-krigen.

I august 1849 samledes der penge ind til hjælp for de nødstedte
familier i Fredericia:

46 rigsd. 3 mark 12 skilling fra Refsvindinge. - 38 rigsd. 5 mark
4 skilling fra Kullerup, og efter Isted-slaget blev der igen foretaget
indsamling af penge til de sårede. 50 rigsd. 1 mark 8 skilling fra
kommunen i alt.

I en pause under krigen kom valgene til den grundlovgivende for-
samling. Østifterne skulle tilsammen vælge 65 medlemmer. Heraf d.e
7 fra Svendborg arnt. Valgret havde alle selvstændige, uplettede
ma:nd over 30 år.

Volgerne skulle selv melde sig til optagelse på valglisten, der måtte
ikke agiteres for meget. Dette havde til følge, at der blev adskillig
lerre valgberettigede, end der kunne have været. Kun 6 "/oaf hele
landets samlede befolkning, i alt 86.000.

I kommunens arkiv findes endnu den gamle valgprotokol fra hine
dage roed »fortegnelse

over de personer i Kullerup og Refsvindinge
sogne, som har ladet sig indskrive som vælgere til den bebudede rig.s-
I'orsamling overensstemmende med valglovens § 9 af 7. juli 1848«.
'I're mænd fra sogneforstanderskabet havde i en uge den opgave at
indskrive dem, der måtte ønske at afgive sin stemme for en af de
opstillede kandidater. I Refsvindinge lod 52 personer sig indskrive,
41eral 20 husmænd og 4 boelsmænd, hvad der er bemærkelsesværdigt,
da det almindelige var, at

»småfolk« holdt sig tilbage fra deltagelse i
valget. Valglsten er yderligere interessant derved, at vælgerne skulle
<pgive alder, og man får da at vide, hvor gamle en række af sognets
mond var pä det pågældende tidspunkt: Godsejer H. P. Langkilde
var f.eks. 71 är, pastor Fritz 50, sognedegn Thomas Jørgensen30 år;

) i Ivor noinge iali fra kommunen siger promkollen intet ani.
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