
LANDSKABET

I dag er sognets bebyggelsejævnt fordelt. Få sogne på Fyn har det
så udpræget. Dette forhold taler sit eget sprog; der har ikke været her
den samme frygt for at komme ud i ensomheden, som man kan møde

spor af i andre sogne, og hvoraf følgen blev en dårlig udskiftning i
stjerneform. Hvordan så her da ud før udskiftningen eller rettere
udflytningen?

Om dette kan et øjenvidne give et lille indtryk: I maj måned år
1800 foretog en præst La.go Mathias Vedel") en rejse fra Nyborg over
Refsvindinge, Villumstrup og Hellerup til Søllinge. Denne mand gi-

ver følgende beskrivelse:
»Refsvindinge og Villumstrup er tvende kønne landsbyer, hvor der

findes en del hækker og torn og hessel, nogle stengærder, dejlige eng-
stykker, frugtbare agre, megen agerdyrkningsflid, så vidt som sarame
kunne være anvendelig på jorder, der endnu ikke var udskiftede.
Haverne viste ejernes omsorg, endog med humle, endskønt denne egn
ikke afgiver sig så meget med denne dyrkning som de byer, der ligger
henne ved det lille bælt. - Gårdene i disse byer var meget godt og
net byggede, gavlene og hjørnerne på husene var brækkede, som vist-
nok beskytter dem mere for storm end vore høje, brede gavIc.

Kvæg og heste var vel ikke store, men ved triveligt huld. At der
endnu findes mange tjørnestubbe og buskadser inde midt i ageren, så
vel som mange store og mindre sten, og enge, der havde sure vand-
steder, må alt tilregnes det endnu der herskende fællesskab; ellers var

*) I ter el ter llaviiholtbogen af I h. I haulow.
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der skønt korn, men dog blandet med en del ukrudt. Det hegn, der
var opsat, dels levende, dels jorddigerog grøfter var såre vel gjort og
ordentlig så vel som risgærder, hvor der gaves fornøden underskov.
ßendernes plove og øvrige dyrkningsredskaber var simple, men efter
sandsynlighed bekvemmeat behandle«.

Med undtagelse af, at præsten ikke havde noget nøjere kendskab
tl, hvad der to år tidligere var sket i sognet, gives der sikkert nok et
troværdigt billede af dets udseende.



HUSMÆNDENE

Nederst på den sociale rangstige i landsbyen stod husmændene.
Husmændene var i regelen byens fattigste, »Husmænd« kaldtes de,
fordi de boede i »gadehusene»,

som 11 strøede rundt om langs by-
gaden, mellem gårdene. 4-6 fag smalle, lavloftede huse, - hvis der
overhovedet var loft over alle husets rum. - Man skelnede mellem

de egentlige gadehuse, som ejedes og var opførte af herregården og
blev bortfæstet ligesom bøndergårdene, og så de huse, der hørte til

den enkelte fæstegård, og som gårdmændene selv kunne leje ud. Ende-
lig var der også huse, som fattige folk frit fik lov selv at bygge, de
var endnu mindre: 3-4 fag. Til husene var der lidt kålhave, men i
regelen ingen jord. Gårdmændene sørgede gerne for, at hver husmand
fik lov til at græsse en ko, nogle får og lidt fjerkræ sammen med
gårdmændenes kvæg i fællesgræsningenfor en mindre betaling i penge
eller arbejde. På samme betingelser fik husmanden tørv og brænde.
Gårdmondene var ikke hensynsløsemod dem; thi det var ofte gård-
mandens lod, når han ikke længere kunne klare fostet, at ende som
husmand. Husmændene var stavnsbundne ligesomgårdmændene; men
de kunne dele deres arbejdskraft mellem herregården og bønderne.
På herregården udførte de det meste af året de arbejder, som ikke
direkte kom avlingen ved: De huggede brænde, gravede grøfter,
istandsatte gærder, gjorde håndlangerarbejde, hjalp røgteren i stalden

og gartneren i den store herregårdshave og besørgede »gående rejs:er«.

Almindeligvis var husmandens afgift for leje af bus 1 dags arbejde i
hvor uge året igennem på hovedgården. Lønnen for arbejde, af hvad
art det end var i de tider, ydedes i regelen i naturalier. 20 dage skulle
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der arbejdes for 1 tønde rug, 15 dage for 1 tønde byg. Var hov-
honden fattig, blev der endnu mindre til husmanden at fortjene.
Yngre ægtefolk tog tit tjeneste hver for sig, og fattigt var det alli-
gevel i stavnsbåndstiden. En præst fortæller, »at i trange tider fik
man i de fleste husmandshjem ikke anden varm mad end brødskorper
kogt i vand med lidt sirup, samt kål uden sul tiL I misvæksttider
liggede selv husmænd, der aldrig havde tigget før eller tænkt på det«.

Desuden hvilede værnepligten tungest på husmændene, de var jo
ikke nødvendige for jordensdyrkning, derfor ville godsejeren gerne
skäne sine gårdmænd, og husmændene var nemme at få overtalt til

at
»springe soldat« i stedet, blot der kunne tjenes en lille ekstraskil-

ling ved at være stedfortræder for fæstebondens søn.
I ra midten af 1600erne udfolder adelen store bestræbelser for at

ramle deres strøgods omkring hovedgårdene - som før nævnt. - En
folge heraf var, at mange bondebrug forsvandt, hele landsbyer blev

.1agt

ode, og jorden føjedes til hovmarken. Derved øgedes antallet af
husmænd, men deres økonomiske stilling blev ikke bedre, snarere
vxrre. De bliver mere og mere nødvendige for herremanden, det hæn-
ler, at de avancerer til gårdmænd, når det kniber med at få. fæstere.

I)og g;elder det for husmændene på Fyn, at de havde bedre leve-
vilkär end på mange andre egne af landet. Husene var bedre byg-
y,cde og mange havde jord nok til både frugt og kornavl.

Vi vender derefter tilbage til udskiftningen. Som allerede nævnt i
len forste forretning forbeholdt Fr. Bagger sig at bestemme beliggen-

Iwden af de parceller, der s:kulle gives husmændene til sin tid. Af
protokollen for 998 fremgår det, at jorden for størstedelen blev
laget fra anneksgårdens tilliggende. Til denne gård har der vistnok i

.eldre

tid vorce henimod 50 tdr. land, måske mere. Ved matrikulerin-

gen 1688 blev den, som før nævnt, sat til 10 tdr. 2 skp. 1 fj. hart-
]assa; men hvor mange tdr. land, der var gået til hver td. hartk. kan
ikke umiddelbart ses. Et blik på udskiftningskortet siger med al tyde-
liglied, livilken jord, der er tale om. Det er husmandslodderne langs
Krrteniindevejen ved Bøgebjerg og de små ejendomme langs »gene-

ralgydens og Idlingevejen.
I.s>ven Dr. flagger hentyede til er forordningen af 8. juli 1787 om

Iwnlrggelse af jord til jordløsehuse. IIeri hedder det bLa. »så må det
ons,'i nu være godseiere tilladt ved udskiftningco af de byer, hvor
ildeles ingen jor<lloseImse er, eller hvor disses ant.il er rine,ere end



gårdenes, under ovenmeldte forordning anførte vilkår at fratage
gårdslodderne (dogingen over 3 højst 4 tdr. land) undtagen, hvor
gårdslodderne måtte være af så betydelig størrelse, at den kunne tåle
at miste Jordtil tvende huslodder«.

Fr. Bagger foretog atter her en fortjenstfuld handling overfor sine
fæstebønder. I stedet for at beskære deres ejendomme, som han efter
loven havde ret til, hvis der ikke kunne skaffes jord til husmændene
på anden måde, så klarede han sagen ved hjælp af anneksgården, der
samtidig var blevet fæste under Juulskov.
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DE NYE TIDERS FØRSTE KRAV

Hvis det var rnuligt at skrue tiden tilbage et øjeblik til årene fra1798 og til 1804-5, så ville man sikkert have set, hvordan ny skel-begn mellem de enkelte ejendomme blev rejst, grøfter blive gravet forat lede vandet bort fra de lave steder, sten og krat blive ryddet væko.s.v. Det er rimeligt at antage, at man har rettet sig efter den nyehegnslov,som kom allerede 29. oktbr. 1794. Det hedder heri som be-grundelse:
»Da fæHesskabetalt mere og mere i Danmark ophæves, så er kon-gen fremdeles betænkt på at rydde alt det af vejen, som endnu findesat hindre landmanden i hans vindskibelighed og fra at høste denfulde frugt af hans bestræbelser. Til at opnå dette øjemed,

anses intetfor vigtigere end at forskaffe enhver, som attrår det, fred på hansjorder hele året igennem«.
Derefter følger en fortegnelse over hegn, som, når de forsvarligholdtes vedlige, skulle gælde for lovlige.
a.) Stengærder, 9 kvarter høje såvel dobbelte som enkelte.b.) Jordvolde,som i det mindste er 3 alen brede i grunden i godfast jord og 4 alen i løs og sandet jord med dobbelte grøfter. Hvergraft i det mindste 9 kvarter bred og 6 kvarter dyb i lodret mål,volden mindst 7 kvarter høj.
c.) Volde af jord, græstørv eller lyngtørv uden dobbelte grafter,3-5 alen i grunden 10 kvarter høje.
d.) Ilyttegorder 8 kvarter høje, stængerne ikke over 5 tm. fra hin-



e.) Grøfter i enge og moser 3½ alen brede og 2 alen dybe. »Har
fxsteren ikke fornøden sten eller pilestiklinger til pilehegn, skal jord-
drotten være pligtig at ansk.affe sættepile, planter eHer sæd eller le-
vende hegn og undervise ham i plantningen«.

1)et næste spørgsmål var vejene. Nu kunne man ikke nøjes med de
gamle veje ud i vangene, de måtte læggeshelt om, så de så vidt mulig
gik i skellene mellem ejendommenes jordlodder.I 1793 kom den
huidsomfattende forordning om vejvæsenets omlægning og moderni-
scring, den forordning, der danner forudsætning for det vejnet, alle
wuere slægter har færdedes på.

I denne lov blev der også givet regler for, hvordan sognenes veje
skulle indrettes. I § 8 hedder det: »Hvor udskiftning herefter finder
sied, skal de veje, som efter § 12 må forandres, læggesimellem lod-
( Uf11C«.

lindvidere skulle der være led på alle disse veje, »vel hængte«, så
de bekvemmeligen kan gå op og i, og forsynet med sådanne klinker,
at de kan åbnes, uden at de ridende behøver at stå af hestene«.

Endelig blev der sat strenge straffe for at beskadige de nye hegn
forsætlig: Første gang 10 rigsd., anden gang det dobbelte, tredje gang
forbedringshus i 3 mdr.

At springe over anden mands gærde kostede 8 skill. og erstatning
af skaden.

At hugge grene af eller stjæle hegn kunne straffes med vand og
I rod, hvis synderen ikke kunne betale bøden. Børnene gik heller ikke
fri, lavede de ravage to gange i træk skulle de have ris i to vidners
<iverværelse i den gård, hvor forseelsenvar begået.

Uopklarede ødelæggelser af hegnene og vejene skulle bekendtgøres
pli sognestovne og naboerne derefter hjælpes ad med udbedringen.
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BYGNINGER OG INVENTAR

Det vil være naturligt at forsege at danne sig et billede af, hvordan
de nye landbrugsbygninger så ud. Et lille indtryk kan man få ved at
følge en skifte eller taksationsforretning. Her skal anføres et pareksempler:

11. novbr. 1798 overlod daværende ejer af Juulskov,Eskild Salo-
mon Lindegård, sin kusk, Reinholdt Christoffersen, Østerskovgård,
som fæstegård »aldeles

og i alle optænkelige måder ganske befriet
for hoveri«.

Gården udflyttedes i sommeren 1800 og året efter blev den nyopførte gård takseret. Stuehuset var på 12 fag ege under- og fyrre
overtømmer, stråtag og klinede vægge. Indendørs var der 3 fag stor-
stue, 1 fag forstue med skorsten og kølle. 3 fag til dagligstue, senge-
kammer og spisekammer. 2 fag til pigekammer, 3 fag til bryggerhus
med ovn og skorsten forsynet med loft overalt. 11 fag vinduer, 7 hele
og 4 halvdøre. Østre længe: 9 fag, 3 fag til hølade, 2 fag til tørvehus
med 5 heldøre. Søndre længe: 20 fag indrettet til 10, lade og port. 2
hele og 4 halve døre. Vestre længe: 9 fag indrettet til kostald og he-
stestald samt 2 fag til forderlo forsynet med spiltov, krybber oghække. 3 bele, 2 halve samt tre små døre. Alle bygninger ege under-
og fyrre overtømmer, stråtag og klinede vægge.

Karakteristisk for tiden er, at man kun optegner, hvormange heste
og avlsredskaber, der forefindes:
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1 brun hoppe med stjerne 6 år, 26 rigsd. - 1 sort hoppe 7 år,
24 rigsd. - 1 sort hoppe 10 år, 12 rigsd. - 1 sort hoppe 12 år, 12
rigsd. - 1 mørkebrun hoppe 12 år, 14 rigsd. - 1 sort hest 1 år,
8 rigsd.

Avlsredskaber.
1 vogn beslået, 20 rigsd. - 1 arbejdsvogn m. tilbehør, 12 rigsd. -

1 trovogn m. tilbcher, 8 rigsd. - 1 træplov, 2 rigsd. - 1 jernharve,
1 rigsd.

»Hvilken besætning og inventarium vi anså at være fuldkommen
tilstrækkelig til denne gård, som er hovningsfri og står for hartk.
7 tdr. 2 skp. 1% alb. og altså uden nogen mangel«.

En brandtaksation fra 1824 kan give en lille forestilling om vær-
dien i penge af de nye gårde. Taksationen gælder Eskemosegård, som
den gang ejedes af Ole Danielsen:

a.) »Stuehuset i sønder: 13 fag langt, 9¼ alen dybt. Ege under- og
fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag, loft, vinduer og døre
samt skorsten i faget, ialt 494 rigsd.

b.) Det næste hus: 12 fag og 8½ alen dybt. Ege under- og fyrre
overtømmer, klinede vægge og stråtag.

c). Det nordre hus: 13 fag, 9 alen. Bygning som det forrige til lo
og lade.

d.) Det østre hus: 14 fag, 9 alen dybt. Ialt 1350 rigsd. sølv«.

Knud Thomsens gård, matr. nr. 23, vurderedes til 1778 rigsd. sølv,

men gården var også lidt større: Stuehuset 14 fag, 10 alen dybt med

2 skorstene. Østre hus: 13 fag, 10 alen dybt. Søndre længe: 17 fag,
10 alen dybt. Vestre længe: 16 fag, 10 alen dybt og en del af udhu-

sene havde murede vægge mellem bindingsværket.
Det har naturligvis været forskelligt, hvor meget indbo man havde.
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DE MANGE SELVEJERE

Der skulle kun gå seks år, før hovedparten af fæstebønderne he
nyttede sig af den lejlighed, der kom, til at købe sig fri for afhængig -

heden af hovedgården. Det var gået rask med ejerskifte på Jtnilskov
siden Bagger i 1789 afstod gården til Laurits Lindegård. Allerede i
1796 gik godset ud a.f denne slægts eje, idet Eskild Salomon 1,inde-
gård solgte det til grev Adam Trampe, som allerede i 1804 afhondede
det til kancelliråd, Søren Hillerup, en af datidens berygtede »godt

slagtere«. I det år, han ejede Juulskov,fik han bønderne i stort tal til

at overtage deres fæstegårde til selveje mod en rimelig betaling. I).i
han i løbet af 1805 solgte hovedgården til forpagter N. H. Flaugsted,
var der kun 6 fæstegårde tilbage. Det var:

Matr. nr. 4 a.· Reinholt Christoffersen. - Matr. nr. 6: I lans Jor
gensen, Kallehangegård. - Matt. nr. 7: Rasmus Sørensen. - M a i r.

nr. 3: Hans Larsen Beck. - Matr. nr. 8: Ole Jensensenke, Anilelss
gården. - Matr. nr. 20: Niels Hansen.

Hovedparten købte deres gårde på den måde, at Hillenip kaniii,
nerede for købesummeneller en del af den, pengene lintes i luiidens
vel nok eneste solide låneforetagende til den slags fornal slho alin
enkekasse«.

I Vinding, Bjerge, Aasum herredsfoged arkivs skøde- og pantepro
tokol 1793-1810 findes en kort samlet fortegnelse over de ciencloinn

der købtes til selveje. Den hidsættes her i uddrag.

Matr. nr. Is. 11. decbr. 1804.
Ole Danielsens skøde: »Ihn niig tilharende glird l'ra Itel'avindilige
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