
sum af 1200 rigsd., hvoraf han lånte de 850 rigsd. i enkekassen. Går-
dens hartk. var da formindsket til 4 tdr. 1 skp. 2 fj. 2¾a alb. Det
frasolgte gik. til Liselund. 1816 er ejendommen overgået til Christen
Madsen, men 1842 hedder ejeren JensHansen, og han ejer gården
endnu i 1864. 1871 overtog hans søn Rasmus Jenseneiendommen.
1912 overgik den igen til en søn, Morten Jensen.Efter hans død 1961
ejes gården indtil videre af hans enke.

Matr. nr. 12, JensHansen i byen: 7 tdr. 2 skp. O fj. 19/a alb. -

JensHansen selv: 4 tdr. 1 skp. 2 fj. 2½a alb. - Cancelliråd Håstrup,
1isoland: 3 tdr. O skp. 1 fj. ¾a alb. - JensHansen ny matr.: 4 tdr.
2 skp. 1 fj. ¾a alb.

Matr. nr. 16 HoUegård.
Baroniet Holckenhavn ejede fra 1680 og til 1761 6 gårde i Refs-

vindinge; heraf var Holkgård den ene. Gårdens hartkorn var da
8 tur. 6 skp. 2 fj. O alb. 1760 hed festeren Hans Hansen, og fra
denne mand går der efter alt at dømme en lige linie i slægtskab til
nutiden.

i lan er fæster endnu i 1789 og er da 69 år. 1799 er han afløst af

sonnen Ole Hansen, som i 1804 får selvejerskøde på gården, den
kostede 2000 rigsd. Han havde som soldat ligget ved de lette fynske
dragoner og fik i 1803 sit afskedspas fra regimentet. På dette står

hans signalement: »Nu 31 år. 64¾", blå øjne, brunt hår, stærk af
ska Idre, stærk af ben, har orlig og tro udtjent ham påliggende 8 år
ved fynske regiments lette dragoner; meddeles derfor dette velfor-
tiente afskedspas, hvorefter han kan opholde sig, hvad sted ilandet,
han lyster«.

Ole Hansen var Refsvindinge sogns tredie sognefoged fra 1809,
hvor han efterfulgte Peder Knudsen, hvis far, Knud Knudsen, ud-

oxvntes til sognefog.ed 1799 (efterloven af 11. nov. 1791).
Enkelte gamle embedsbreve giver udtryk for, at Ole Hansen for-

va ltede sin offentlige bestilling med myndighed. 1813 sendte han en
k lage til forligelseskomm.issionenfor Vinding herred over en gård-
inand, der i fuldskab havde brugt fornormelige udtryk om ham og
hans virksomhed, kaldt ham »en osel og en bedrager, som narrede

og bedrog. hvermand«. Kornmissionens formand, birkedommer Hå-
unip, fik et forlig i stand, ved hvilket gårdmanden offendigt gjorde
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afbigt for de slemme ord, han i fuldskab havde ladet komme over
sine læber, og vedtog en bøde på 5 rigsd. til fattigkassen.

Hans Hansen og Ole Hansen var brødre. Ef ter broderens død gif-
tede han sig med dennes enke, Karen Larsdatter. Blandt børnene af
første ægteskab sønnen Peder Hansen. Han overtog til sin tid gården.

1844 var gården delt mellem Peder Hansen og hans søn, Hans
Pedersen, der gerne benævntes som plejesøn af Ole Hansen, der til
slut levede på Holkgård som aftægtsmand. Han blev 86 år og døde
15. jan. 1856.

Omkring 1844 afstod Ole Hansen gården til plejesønnen, Hans
Pedersen. Ejerne af Holkgård havde ord for at være driftige, vilje-
stærke mænd. Da den særlige mølleskyld efter 1862 var ophævet,

blev der på denne egn plads for en vindmølle.

I et hjørne af Holkgårds mark byggede Hans Pedersen i disse år
en vindmølle. S-tenenei den vældige underdel blev taget fra et sten-
gærde, som løb på langs gennem matr. nr. 17-c, der tidligere var
købt. Indtil 1877 blev møllen drevet fra gården.

1884 døde Hans Pedersen. 1899 overtog hans søn Karl Hansen
gården. Gamle folk fortæller, at han var en af de første, der gjorde
brug af landbrugsmaskiner. 1935 blev en datter og svigersøn, Hans
Christoffersen, ejere af den gamle gård, der desværre totalt ned-
brændte i 1960, hvorved meget gammelt og værdifuldt bohave gik
tabt.

Matt. nr. 16 Ole Hansen, nu Hans Pedersen.
a) Den halve gård: 3 tdr. 5 skp. O fj. 2/n alb. (16).- b) En parcel

af Poul Hansen: 0 tdr. 2 skp. 2 fj. ½ alb. (9).- Peder Hansen den
anden halvgård: 3 tdr. 5 skp. O fj. /n alb. (16). - Ialt ny matr.:
6 tdr. 2 skp. O f).2¼ alb. harth.

Ma.tr. nr. 17, samt nr. 82-83.
Är 1789. Fæster: Mads Madsen.
1804 købte han gården for 2000 rigsd. Gårdens hartkorn var 7 tdr.

2 skp. O fj. P/2 alb. To år
-efter,

1806, solgte han 1 ed. 2 skp. O fi.
2½ alb. til Christen Jochumsen,som på dette tidspunkt havde fra-
sa.gt sig fostet på Østerskovgård og boede i denne gårds gamle stue-
Inis i Refsvindinge by. 1816 er gården afhændet til Christian Nielsen,
Måre. Dens hartkorn er nu 2 tdr. 3 skp. O fj. 1 alb.

('hristen Jochumsendøde ikke mange år efter, og hans enke, Lis-
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beth Knudsdatter, giftede sig i 1810 med Anders Hansen Kiær. Efter
hans død overtager sønnen, Knud Christensen, ejendommen med af-
tægtsforpligtelse for hans moder. Købesummen var 400 rigsd.

1846 købte Knud Christensen parcellen nr. 82, 3 skp. I fj. 1/4 alb.
af gårdmand Ole Knudsen i Refsvindinge (matr.nr. 8) for 600 rigsd.

1881 døde Knud Christensen, og samme år overtog svigersønnen
Rasmus Hansen gården. Hartkornet var da:

nr. 82 3 skp. 1 fj. ¼ alb. Købesummen 8000 kr.
nr. 83 6 skp. 2 fj. 2½ alb.

1881 overdrog Rasmus Hansen ejendommen til sin søn Hans Han-
sen. Denne ejede gården til 1955, da igen en søn, Aage Hansen Kjær,
overtog den.

Matr. nr. 17-a Christian Nielsen: 7 tdr. 2 skp. O fj. P/n alb. -

Christian Nielsen selv: 2 tdr. 5 skp. 1 fj. 1 alb. --- JensHansen")
på den østre mark: 2 tdr. 6 skp. O fj. ¾a alb. (17-c).- Knud Chri-
stensen Kiær: 1 tdr. 2 skp. O fj. 2½ alb. (83).- Ole Knudsen: o tdr.

4 skp. 2 fj. ¼ alb. (82).- Christian Nielsen ny matr.: 2 tdr. 3 skp.
Of ). 1 alb.

26. febr. 1856 giver ministeriet tilladelse til, at Lars Christiansen
må nedlægge en gird matr. nr. 17-a imod at opføre et hus på den frie
TarCCI.

Matr. nr. 18. Eskernosegård.
Är 1789 er fæsterens navn JohanHansen, 57 år. Gårdens hartkorn

7 tdr. 3 skp. 1 fj. O alb. Ti år senere afstod JohanHansen fæstet til
Ole Danielsen; men forgængeren forbeholdt sig det gamle stuehus

og 3 tdr. jord med udhus til afgrøden. Ole Danielsen, der i sin tid

I avde været ladefoged på Rønninge Søgård, købte i 1804 gården til
selveio af Søren Hillerup for 2000 rigsd.") »den mig tilhørende fra
Refsvindinge by udflyttet »Eskemose« kaldet«. Købesummen blev
betalt med det samme.

] 838 sxlger Ole Danielsens søn, Daniel Olsen, gården til sin svo-
ger, Rasmus Christoffersen, som var gift med hans søster. Han be-
sidder ejendommen indtil 1853, da den overtages. af sønnen Chris.ten
R.ismussen. l ian efterfølges i 1899 af sin søn Rasmus Christensen,

'') lem i I,insen var pleieson af Christian Nic]sen.
'"1
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der igen i 1931 afstår Eskemosegård til sin næstældste søn, den nu-
værende ejer Alfred Christensen. Gården har da siden 1799 været i
samme slægts eje.

Matr. nr. 18, Rasmus Christoffersen 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/12alb. -

Deraf Rasmus Christoffersen selv: 4 tdr. 6 skp. 3 fj. 2½a alb. - og
en bebygget parcel: 0 tdr. 7 skp. 1 fj. 2½ alb. (71-b).- samt skov-

parcellen: O tdr. O skp. 2 fj. 2 alb. (71-c).- Hans Olsens parcel:
O tdr. 6 skp. 1 fj. 1¾ alb. (71-a).- Hans Jørgensen,Kukkerhuset:
O tdr. 1 skp. 2 fj. 2 alb. (85)- og en parcel af Pors's udparcellerede
gård: o tdr. 7 skp. O fj. 1 alb. (65).
Altså Hans Jørgensen,Kukkerhuset: 1 td. O skp. 3 fj.
Peder Sørensens enke, af gårdsplet og have: 3 skp.

men efter afdrag for landevejen: 2 skp. 2 fj. 2 alb. (47)
Rasmus Christoffersens ny macr.: 5 tdr. 2 shp. 0 f).¾ alh.

Matr. nr. 20.
Är 1789. Fæster: Niels Hansen, 54 år.
1805 er Niels Hansen endnu fæster og er den ene af de seks fæstere,

som på dette tidspunkt endnu er tilbage under Juulskov.
Han er nu over 70 år og har i 1816 fået en afløser, Mads Nielsen,

måske en søn. Gården er nu selveje, hartkornet er det samme som i
1805: 3 tdr. 5 skp. O fj. "½salb.

1844 er gården overdraget til hans søn, Niels Madsen, 36 år gam-
mel. Niels Madsen afhænder gården i 1870 til Hans Ottosen, der igen
sælger ejendommen til Lars Peder Pedersen omkring år 1900.

Derefter har forskelligeejet gården indtil 1935, da dens nuværende

ejer, Thorvald S-torm,købte den.

1859 matr. nr. 20.
Udstykning af Niels Madsens gård, således at dens hartkorn:

3 tdr. 6 skp. O fj. 3/4 alb. deles i 4 parceller:
1) Hovedparcel: 2;tdr. 5 skp. 1 fj. 2½ alb.

2) Mads Nielsens enke 6 skp. O fj. 3/4 alb. (20-b)
3) Claus Pedersen: 2 skp. 1 fj. 11/4 alb. (20-e)
4) Knud Jensen:0 skp. O fj.-21/4alb. (20-d)

Matr. nr. 21. Halsæblegård.

Är 1789. Fxster: Knud Knudsen. Gården er en helgård med 7 cdr.

3 skp. I fi. O alb. hartko·rn. 1799 har sønnen, Lars Knudsen, over-
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taget fæstet. Hans far, der i 1789 var 61 år, er rimeligvis død. Lars
Knudsen får i 1804 skøde på gården af Søren Hillerup, »den mig til-

hørende gård på Refsvindinge mark »Halsæblegård« kaldet«.
Hartkornet er nu forandret til 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alb.
Lars Knudsen er ejer endnu 1816 og 1822, men hartkornet er da

formindsket til 6 tdr. I skp. 1 fj. 2¾a alb. 1844 er ejendommen over-
taget af Peder Nielsen »af Måre«. Denne mand er ejer endnu i 1864.
Efter hans død fortsatte enken indtil 1879. Hun kaldtes i folke-
munde »den fattige«. En bem:erkning tillagt hende er bevaret, den
lyder sådan: »Har I rid til at få jeressirupsflaske fyldt 2 gange om
måneden, for det har vi s:takler ikke?«.

Nævnte år solgte hun eiendommen til Søren Rasmussen fra, Såde-
rup. Denne var ejer til 1929, hvorefter gården overtoges af hans søn,
Magnus Rasmussen. Ved salget i 1962 gik gården ud af slægten.

M.atr. nr. 21-a, Peder Nielsen: 7 tdr. 2 skp. O fj. P/u alb. hartk.
Deraf Peder Nielsen selv: 6 tdr. 1 skp. 1 fj. 2%s alb. hartk. - Ras-
mus Hansen: 0 tdr. 7 skp. 3 fj. 1¼ alb. hartk. (78-a).- Hans Tøm-
mermand har desuden sin huslod: 3 skp. (64).- Æble mølle, Peder
Rasmussen: 4 skp. 3 fj. 1 alb. harck. (22-c).- og af Christen Knud-
sens gård: 1 tdr. 2 skp. 1 fj. 1"he alb. harck. (89).- Peder Nielsen,
ny matr.: 5 tdr. 2 skp. 1 fj. 2 alb. hartk.

Matr. nr. 22-a.
Ar 1789 hedder fæsteren Erich Nielsen. Han afstår 1804 fæstet til

sønnen Hans Erichsen, der samme år køber gården til ejendom for
2000 rigsd. Gårdens hartkorn var da 7 tdr. 2 skp. P/m alb.

1816 er gården overtaget af Christen Knudsen. Dens hartkorn er
nu formindsket til 4 tdr. 1 skp. 3 fj. 11/4 alb.

1844 er Christen Knudsen stadig ejer, han afløste til sin tid Peder
Andersen, nr. 10-b, som sognefoged.

1877 overtog hans søn Ole Christensen ejendommen. Dens: hart-
korn var da. 3 tdr. 3 skp. 3 fj. 2 alb. Ole Christensen døde 1901, og
hans enke giftede sig med Karl Emil Pedersen. Denne var ejer af
garden indtil 1930, da den overtoges af en son af første ægteskab,

( hr. (\hris.tensen. 1954 fratrådte denne, og hans søn Kaj Christensen
blev ejer. ( irden flyttedes i 1910 til sin nuværende beliggenhed.

Matr. nr. 22-a, (.:hristen Knudsen: 7 tdr. 2 skp.0 fj. Plus alb. hartk.
I)eraf (:hristen Knudsen selv: 4 tdr. 1 skp. 3 fj. 1¼ alb.. - Æble
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mølle, P. Rasmussen: 1 tdr. 2 skp. 1 fj. liva alb. (89). - Knud
Thomsen foruden ved: 1 tdr. 1 skp. 3 fj. 1 alb. (22-e).- Peder Dines
af bygeplads: ¾ alb. (89). - Christen Knudsen ny matr.: 3 tdr. 4
skp. O fj. O alb. hartkorn.

Matr. nr. 23-d. Dunleærgård.
År 1789. Fæsterens navn er Ihoivias Sørensen. Hans sen, Knud

Thomsen, køber 1804 gården, »som hans fader hidtil har haft i fæ-
ste«. Købesum 2200 rigsd. I den anledning lånte Knud Thomsen 1450
rigsd. i enkekassen med Seren Hillerup som kautionist.

Gården havde 1799 7 tdr. 2 skp. O fj. Phs alb. 1844 døde Knud
Thomsen. Hans enke overlevede ham i nogle år. 1850 er ejendommen
overgået til hans son Thomas Knudsen. Thomas Knudsen døde 1875,
og hans enke, Caroline, overlevede ham i en årrække, siddende i
uskiftet bo. Først 1903 bekræftes det af øvrigheden. Efter hendes død
overtog hendes to døtre, Mette Kirstine og Karen, ejendommen. 1922
efter søsterens død fik Karen Knudsen rådighed over gården. Efter
Karen Knudsens død i 1951 overtog hendes bestyrer, Anders Chri-
stoffersen, ejendomrnen.

Matt. nr. 23-d, Knud Thomsen: 7 tdr. 2 skp. O fj. P/m alb. hartk.
- Deraf Knud Thomsen selv: 5 tdr. 1 skp. 2 fi. P/a alb. - Parcel:
Aas mølle: 2 tdr. O skp. 2 fj. O alb. (matr.38). - Foruden af anførte:

5 tdr. 1 skp. 2 fj. 12/1aalb. - har han af Christen Knudsen: 1 tdr.

1 skp. 3 fj. 1 alb. - og af Hans Nielsen, beboet af Peder Poulsen:
0 tdr. O skp. 2 fj. 3 alb. (22-bog 23). - Knud Thomsen ialt ny matr.
5 tdr. 4 skp. 1 fj. 2/2 alb. hartk.

Matr. nr. 24 Krogagergård.
Är 1789. Fæster: Knud Knudsen. Han udnævntes i 1799 til sog.ne-

foged i Refsvindinge efter loven af 11. nov. 1791.
1805 købte han gården til ejendom for 2200 rigsd. af Søren Hille-

rup. Gårdens hartkorn var de sædvanlige for helgårdene: 7 tdr. 2
skp. O fj. P/u alb-.

1816 har sønnen Peder Knudsen overtaget gården. Han efterfulgte

sin far som sognefoged, men afløstes allerede 1809 af Ole Hansen.
Hverken Knud Knudsen eller Peder Knudsen kunne skrive. De måtte
underskrive i embeds medfør med »ført

pen«.
I844 er gården igen overgået til en søn, Knud Pedersen. Hartkor-

net er da formindsket til 5 tdr. 2 skp. 3 fj. 2/u alb. Han er endnu

e er af gårdro I864.
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Gården er for mange år siden udgået af slægtens eje.
Knud Pedersen var musikalsk og brugtes som spillemand. Han skal

også have konstrueret en plov, »Refsvindingeploven«.
Matr. nr. 24-a. Knud Pedersen: 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/2 alb. hartk.

- Deraf Knud Pedersen selv: 5 tdr. 2 skp. 3 fj. 2/12 alb. hartk. -

Frederik Hansen: 1 tdr. 1 skp. 1 fj. 1½ alb. hartk. (24-b).- Peder
Bech: o tdr. 5 skp. 3 fj. 2½ alb. hartk. (24-b).- Knud Ped6rsen ny
matr.: 4 tdr. 7 skp. 3 fj. O alb.

Matr. nr. 27-a Mosegård.
Navnet er et af de få, som rækker tilbage til 1688. Det synes, som

om latinskolen i Nyborg har haft en stor part i ejendommen; men
efter at Fr. Bagger har overtaget Juulskovog dermed fæstegodset,
bliver i fortegnelsen over hartkornet ikke angivet noget

»til Nyborg
skole«.

Fosterens navn var i 1688 Hans Rasmussen. 1701 afløser Jens
i Iansen ham; men fra 1744 og til 1760 kommer et nyt navn, Knud
I'edersen, som fæster.

Fra dette tidspunkt og til 1853 synes slægtslinien at være ubrudt:
1760-1789 Knud Pedersen.
1789-1804 Hans Knudsen.
1822-1851 Hans Hansen.
1851-1853 Frederikke Hansdatter og Anders Christensen.
1853-1895 Anders Christensen.
1895- Lars Chr. Andersen.
1934- Aksel Andersen.

Matr. nr. 27a, Hans Hansen, Mosekrog 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb..
hartkorn.- Hans Hansen selv 3 tdr. O skp. 2 fj. 17 26 alb. hartkorn.

I lans Rasmussen 1 td. 6 skp. 1 fj. 18/4 alb. hartkorn (26).- An-
ders Conradsen 6 skp. 1 fj. 1½ alb. hartkorn (25a).- Daniel Olsen
2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn (25d).- Christen Hansen 4 skp. 3 fj.
I alh. hartkorn (27h).- Daniel Olsen 2 skp. 2 fj. 11/2 alb. hartkorn
(25c).- Niels Rasmussen 2 skp. 1 fj. 23/4 alb. hartkorn (25h).-
I lans i lansen ny matr. nr. 2 tdr. 7 skp. O fj. 1/2 alb. hartkorn.

Matr. nr. 28. Longgård.
Är 1789. I lans Pedersen. Gårdens hartkorn var 7 tdr. 3 skp. 1 fj.
lixsteren blev da kaldt »unge llans Pedersen«.



I 1804 købte han »en gård udflyttet fra Refsvindinge kaldet Long-
gård«. Købesummen var 1800 rigsd.

Året før, 1803, havde Hans Pedersen og hans hustru Karen Mads,
datter oprettet et testamente, hvori bestemtes, at den længstlevende
skulle arve gården uden nogen forpligtelse overfor eventuelle arvin-

ger, selv om vedkommende giftede sig igen.
1826 fornyer de testamentet igen med den tilføjelse, at hvis Hans

Pedersen dør først, skal ungkarl Hans Pedersen, »som for tiden tje-

ner hos os«, have udbetalt 200 rigsd., men hvis hans nuværende kone,
JohanneMadsdatter dør først, skal Karen Knudsdatter, datter af
gårdmand Knud Thoms·en, have 600 rigsd.

1838 fornyes testamentet for tredie gang. Det bestemmes heri, at
ungkarl Hans Pedersen og pigen Karen Knudsdatter, der nu er gift
med hinanden, skal arve gården med alle dens herligheder mod, at de
vil vise »os kærlig og forekommende tjenstagtighed«, som de stedse
har vist, til vor død.

Den 3. aug. 1840 døde Hans Pedersen den ældre, 22. maj 1854
hans hus·truJohanneHansdatter.

Hans Pedersen den yngre var født i S·kjellerup 1806.
1864 er Hans Pedersen endnu ejer af »Longgård«, dens hartkorn

er nu 6 tdr. 5 skp. 1 fj. 23/4 alb.
Indtil 1844 var ingen parcel solgt fra g°arden.

Matr. nr. 29. Flademosegård.
Ãr 1789. Fæster: Hans Jensen,48 år.
1804 køber han gården »udflyttet fra Refsvindinge »Flademose«

kaldet«. 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/2 alb. hartkorn.
Købesummen var 2000 rigsd. med et lån i enkekassen på 1290

rigsd.
Den 26. septbr. 1805 afstår Hans Jens.engården til sin søn, Peder

Hansen for samme beløb, som han selv har givet for den.
1849 afgiver Peder Hansen skadet til sønnen Hans Pedersen.
Hans Pedersen døde allerede 1872 efterladende sig hustru og tre

mindreårig,e børn: Johanne,Ane Marie og Peder, den sidste født
1869.

Ejendommelgt virker det, at et testamente oprettet 3. jan. 1863
bestemmer, at den longstlevende ægtefælle skal være universal arving
til Girden,da de »ikke have born eller livsarving;er«.
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Da sønnen Peder Pedersen blev voksen, overtog han ejendommen.
1944 fik hans søn Hans Pedersen skødet.

Matr. nr. 29a, Peder Hansen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1% alb. hartkorn.
- Deraf Peder Hansen selv 6 tdr. 3 skp. 1 fj. 2% alb. hartkorn. -

Slagter Rasmus Pedersen 6 skp. 2 fj. O alb. hartkorn (90).-- Peder
Hansen ny matr. 6 cdr. O skp. 3 fj. 21/4 alb. hartkorn.

Matr. nr. 30. Dastrupgård. (Stenhave).
Efter oplysning i »Traps Danmark« stammer navnet fra en lands-

by, Dastrup, som før 1682 er blevet nedlagt, og jorderneført ind un-
der Juulskov.

Den 12. decbr. 1804 købte Hans Hansen gården. »Den mig tilho-
rende og køberen iboende gård fra Refsvindinge udflyttet »Dastrup-
gård« kaldet, af Juulskovgods«. Hartkorn 6 tdr. 7 skp. 2 fj. %a alb.

Købesummen var 2100 rigsd.
Gården udparcelleredes stærkt i de følgende år.
Omkring 1844 udgjorde hovedparcellen kun 3 tdr. 3 skp. 3 fi.

/n alb. hartkorn.

Matr. nr. 30a, Hans Hansen, Stenhave, 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb.
hartkorn. - Dera.f Hans Hansens enke 3 tdr. 3 skp. 3 fj. ¾a alb.
hartkorn (30a)og en parcel af JacobOvesen 1 td. 1 skp. 3 fj. 2½a
alb. hartkorn (32d).- Rasmus Nielsen 1 td. 3 skp. 1 fj. 2½s alb.
hartkorn (37a).- Tommeruphuset,JensK. Bech, 7 skp. O ff. 1 alb.
hartkorn (91).- Skrædder Anders Sørensen 5 skp. o fj. O alb. hart-
korn (37b).- Peder Henriksen (Håstrup) 4 skp. O fj. 2¼ alb. hart-
korn (72).- Ole Skovfoged (Langkilde) 2 skp. 2 fj. 1 alb. hartkorn
(69).- Hans Hansen ny matr. 2 tdr. 3 skp. 1 fj. ½ alb hartkorn.

Matr. nr. 31. Hedegård.

Är ] 804 fik Rasmus Hansen skøde på en gård »udflyttet fra Refs-
vindinge »Hedegård« kaldet«. Købesummen var 2050 rigsd.

l>ens hartkorn var 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartkorn.
I 84 i er Rasm.us Hansen fratrådt, og den nye ejer hedder Hans

Efter den nye matrikel er hartkornet nu kun 3 tdr. 7 skp. 2 fi.
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1864 er Hans Jørgensenendnu ejer. Han efterfølges af sønnen,
Karl Hansen. Denne igen af Hans JørgenHansen, som døde 1902.
Gården blev derefter købt af Hans Peder Hansen fra Longgård.
H. P. Hansen ejede Hedegård indtil 1956, da en svigersøn, Erik Jør-
gensen overtog den.

Matr. nr. 31, Hans Jørgensensgård 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb.

hartkorn. - Deraf Hans Jørgensenselv 3 tdr. 7 skp. 2 fj. 22/ia alb.

hartkorn (31).- Simon Nielsen 1 td. 5 skp. Of j. O alb. hartkorn. -

Hans Hansen, Mosekrog, 6 skp. 7 fj. 1/4 alb. hartkorn (32e).- Ras-
mus Jensenog Knud Smed 6 skp. 2 fj. 2½ alb. hartkorn (73).

Matr. nr. 33. Langemae.
År 1799. Foster: JørgenJacobsen.Han får 1805 »skøde på en gård

»Langemae« kaldet, udflyttet fra Refsvindinge by«. 7 tdr. 3 skp.

hartkorn.
Resten, 4 tdr. 7 skp. 1%a alb. hartkorn, forbeholder godset sig.
Gårdens hartkorn blev ca. 2 tdr. 3 skp.
Imellem 1822 og 1844 skifter gården ejer, idet JacobOvesen -

vistnok JørgenJacobsenssøn - nu har overtaget gården, og har
haft den i nogen tid. Om hans tragiske-død skal kort fortælles.

Han havde ha.ft noget udestående med en nabogårdmand, Simon
Nielsen. Denne havde en dag ævlet sig ind på ham - formodentlig i
fuldskab, »tumlet

og danset« med ham, så hans brokbind var gået
løs, og brokket gled ned. Skønt han bad for sig, blev Simon Nielsen
ved at tumle med ham. Det førte til, at han efter et strengt sygeleje

døde som følge af mishandlingen. Sagen blev meldt til herredsfogden,
som udbad sig en foklaring af sognepræsten.

Sognepræstens udtalelse er her gengivet, den slutter med følgende
smukke ord om JacobOvesen: »Jeghar kendt ham som en uendelig
retsindig og ædruelig mand«. (P'astor Fritz).

Matr. nr. 33 JacobOvesen 7 tdr. 2 skp. O fj. 14/n alb. hartkorn. -

Deraf JacobOvesen selv 2 tdr. 3 skp. O fj. O alb. hartkorn (33).-

Hans Andersen 1 td. 7 skp. 3 fj. 2¼ alb. hartkorn (32&).- Hans
Hansen, Stenhave, 1 td. 1 skp. 3 fj. 21/u alb. hartkorn (32d).

Matr. nr. 34. Tommerupgården.
År 1804 fik Anders Andersen »skøde på en gird, »Lyndskov«

kaldet, udflyttet fra Refsvindinge«. 7 tdr. 2 s:kp. O fj. 12/u alb. hart-
korn.
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