
han havde for 2 år siden afløst sin far. Det samme var tilfældet med
den 35-årige Johs.O. Håstrup, Liselund, som også to år i forvejen
havde afløst sin far i birkedommerembedet. En mand, der efterhån-
den spillede en stor rolle i sognet, Daniel Olesen, var 46 år, skole-
læreren i Refsvindinge, Rasmus Larsen, 52 år. Sådan kunne der fort-
sættes.

For Kullerups vedkommende var tallet 31, deraf 10 husmænd.
Efter junigrundlovensvedtagelse i 1849 er der i den gamle proto-

kol udfærdiget valglister for de efterfølgende år indtil 1864. I disse
lister er praktisk talt alle selvstændige, mandlige næringsdrivende
opført med angivelse af alder. Vælgertallene er naturligvis nu langt
højere: I Refsvindinge 117, Kullerup 84 valgberettigede.

Ved valget 1848 opstilledes der i de 15 fynske kredse 42 kandi-
dater. I Højby- og Nyborgkredsen opstilledes kun een kandidat, der
valgtes ved kåring.

Valghandlingen fandt sted i Nyborg kirke.
43,7 °/o af 30-årige volgere i Nyborgkredsen stemte.
I Nyborg- og Kertomindekredsene overstiger antallet af indskrevne

husmænd på vaglisterne antallet af gårdmændene.
I Nyborgkredsen var tre kandidater på tale. Den politis.ke aktivitet

ringe. Opstillet var: Overlærer Sick fra Odense, pastor H. P. Engel-
breth, Ørbæk, magister v. universitetet F. E. A. Schiern, som valgtes.

1864.

Treårs-krigens løftede stemninger afløstes 13 år senere af 1864
med alt, hvad dette år indebar af tragedie og sorg.

16. novbr. 1863 kom der offentlig forbud mod al forlystelse som
følge af kongens sygdom (Frederik d. 7.). Det var nøjagtig dagen
efter hans død på Lyksborg slot; så langsomt gik det i de tider.

Der er ingen 48-49-stemning mere. 2. jan. 1864 melder protokollen
om ekstra udskrivning af heste til horen, fire inden 12. jan. 26. jan,
hedder det: »Da kommunekassen vil få store udgifter til de indkaldte
krigeres efterladte familier, foreslog formanden at påligne 2 rigsd.

pr. td. hartk., hvilket udgør 707 rigsd., 1 mark, 8 skill. Endvidere
oplyste sognepræsten, at efter den derom udkomne lov skal under-
støttelsen til de indkaldtes familier udredes af fattigkassen. De ind-
kaldte var på dette tidspunkt: Gårdmand Henrik N. Pedersen, gård-
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mand Alexander Pedersen og indsidder Niels Bendixen. De fik hen-
holdsvis 4, 5 og 3 rigsd. pr. måned.

Det er nu meget småt med den frivillige offervilje, efterhånden

som ulykkerne fra krigsskuepladsenbreder sig: Dannevirkes rømning,
Dybbøls fald etc. Den 19. maj 1864 skal der igen udskrives krigsskat.
Man forsøgte med frivillig ansættelse, men kun een, væver Jorgen
Eriksen, satte sig selv i skat, de øvrige blev lignet efter hartkornet.

Det faldt ikke så heldigt ud. 8. juli klagede 19 beboere i kommu-
non over for høj skatteansættelse. Det var med en enkelt undtagelse

hitter husmænd og håndværkere, der følte sig forurettet.

I)rn I-l. maj 1864 skrivelse fra stiftsøvrigheden om, at Refsvindinge Kirke skal

benyites solli ophevariiinssted for krudt, og at sognepra·sten skal gøre forslag til
IIL l P‡lt"dP115 11114 L'I'II( IC illHll lillig.



COLERAEN

Et par år efter treårs-krig.ens slutning opskræmtes hele landet ved,

at der var udbrudt en coleraepidemi i København, som i løbet af kort
tid i sommeren 1853 bortrev ca. 4700 mennesker i byen. Nu frygtede
alle udenfor København med rette for, at sygdommen skulle brede
sig til det øvrige land.

Fra justitsministerietudgik der henstillinger til sogneforstander-
skaberne om at være forberedt på alle eventualiteter under en epi-

demi.
Mandag den 25. juli 1853 holdtes et ekstramøde i Refsvindinge

skole, hvor forstanderskab-et vedtog følgende resolution, som indi-
rekte giver et billede af den almindelige hygiejne eller rettere mangel

på hygiejne i småt og stort efter nutidsbegreber.

For det første bestemte man, at sognene skulle deles i 4 distrikter,
som sogneforstanderne med en hjælper hver iso:r skulle tage sig af;
navnlig påse, at vinduerne i stuehusene var til at lukke op og også

blev lukket op daglig; »At den strengeste renlighed holdes overalt,

sengene forsynes med ren halm, møddinger og andre samlinger af
stinkende genstande bortskaffes fra huse og gårde, at folk vogter sig

for syrlige spiser og drikken af syrligt øl og nydelse af frugt«.
Derna·st skulle de straks gøre anmeldels:e til præsten, hvis der fore-

kom sygdomstilfælde, der lignede colera, f.eks. smerter i underlivet,
voldsom opkastning, diarrhoe, kalde i lemmerne. Forsømmelse af an-
meldelse straffedes med mulkter fra 10 til 100 rigsd.
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Anmeldelse påhvilede husfaderen især. Eftersynet skulle foretages
hver 8. eller 14. dag.

Distriktslægen fra Nyborg var til stede ved det ekstraordinære
mede, og gav forskellig slags vejledning. Man måtte være forberedt
på at indrette lazaretter, hvis epidemien meldte sig, sådan at man
kunne afsondre de syge. Sygesengene skulle være med åbne sprodser i
bunden, hømadrasser og to uldne tæpper til hver seng foruden de
fornødne sengeklæder. Desuden skulle anskaffes 2 børster med rem
over, 6 lerdunke på 5 pægle, 4 stikbækkener af ler. Ligeledes skulle

der akkorderes med 6 koner og 3 mænd til sygevogtere.
Man skulle dog ikke anskaffe disse ting, førend det var nødven-

digt; men den 31. aug. gik rygtet, at coleraen var kommet til Nyborg,
og så blev det vedtaget i forstanderskabet straks at sætte 2 senge ned

i Refsvindinge skole til midlertidig brug. Dog blev det anset for rig-

t igere at vælge JensRasmussens hus i Kildemose til almindeligt laza-
. ret for begge sogne, »om sygdommen, hvad Gud forbyde, skulle
hjemsøge os i nogen grad. Dette hus ligger afsondret og frit imellem
sognene, og familien mener vi at kunne få plads til i den gamle degne-
holig«.

Sogneforstanderne lovede på et afsondret sted der i nærheden at
udse en plads, »hvor vi straks i påkommende tilfælde kunne opføre

e i broddeskur til lighus«.
Man kan uden overdrivelse sige, det var godt, at coleracn ikke

rykkede ud på landet, så havde resultatet rimeligvis blevet nogct nær
det samme som i København, en katastrofe for mange hjem. Der
var i hine tider i by og på land intet af det, man i dag regner for
selvfølgeligheder i hygiejnisk henseende. I g:årdene lå møddingen inde
lii glirdspladsen. I stuerne var vinduerne sjældent til at lukke op, og

.dkovesengene

blev aldrig udluftede, men stod lukkede dagen igen-
nem. Enten gulvene var ler eller træ, blev de sandstrøede, og man
gik med det samme fodtøj ude og inde.

Spytteri var almindeligt, hvor man fordedes. Ja, det betragtedes
m noget selvfølgeligt i almindelig samkvem. W.C.er fandtes kun

pl -fine steder« og i byerne. Man gik ud i staldene, bag huset eller i
kanten af meldingen.

Forst i 1843 blev der indrettet W.C.er ved Refsvindinge skole, et
iil drengene, et til pigerne og et for lærerens familie. Der var på det
tidsporkt, som for n.vvnt, ca. 140 børn i skolen.



Man kan måske forestille sig, hvordan den side af børnenesdaglige
liv i skolen har formet sig, før disse »moderne« indretninger byg-
gedes.

Heller ikke lægevidenskabenhavde nogen større viden om, hvor-
dan en sygdom smittede; der var endnu ikke opstået en Pasteur, som
påviste mikroorganismernes eksistens og deres virksomhed i naturen.
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SOGNERÅD

Den 6. juli 1867 kom loven om sogneråd.
Sognerådene betød en forenkling og et lille skridt nærmere idealet,

det kommunale selvstyre, men det var kun et lille skridt.
I sognerådene samledes nu alle kommunens anliggender; fattig-

skole- og vejvæsen samt skatteligning. Præstens dominerende stilling
udgik, han måtte nøjes med at føre tilsyn med skolen som formand
for skolekommissionen.

Sognerådene skulle volges for 6 år ad gangen, og halvdelen på
valg hvert tredie år. Medlemstallet forblev det samme som i forstan-
derskabet. Størsteparten udgjordes af de større skatteydere, resten
valgtes af samtlige de beboere i kommunen, som havde valgret til

folketinget.
Den 10. jan. 1868 samledes det nye sogneråd for første gang. Til

formand valgtes godsejer Langkilde, Juulskov.De øvrige var lærer
Th. Jørgensen,Kullerup, vover Jørgen Eriksen, gårdejerne Rasmus
Christensen, Hans Olsen, Niels Nielsen, Hans Pedersen, Anders
Christensen og Anders Pedersen, i alt 9.

Det gamle forstanderskab afleverede regnskab etc. Der iblandt
arkivet, hvoraf en stor del desværre ødelagdes senere ved en brand.
En del er dog bevaret og forefindes dels i sognearkivet, dels i lands-
arkivet i Odense.
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SOGNEFORSTANDERSKAB OG SOGNERÅD

Formænd i forstanderskabet:
1841: Sognepræst Fr. Chr. Fritz.
1855: Birkedommer Johs.Otto Håstrup, Liselund.
1858: Forpagter Trolle, Juulskov.
1862: Lærer Thomas Jørgensen,Kullerup.

Sognerådsformænd:
1868: Godsejer H. P. Langkilde, Juulskov.
1886: Gårdejer Knud Danielsen.
1889: Godsejer Langkilde, Juulskov.
1909: Gårdejer Chr. Rasmussen.
1927: Murermester Martin Hansen.
1953: Gårdejer Johs.Eriksen, Longgård.
1955: Møbelfabrikant Aksel Nielsen.
1958: Gårdejer Rasmus Storm, Kalvegård.
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LANDEVEJE

Et stort kapitel i sognets og kommunens historie fortjener vejene.
Landevejen Nyborg-Bøjden, blev anlagt i sin nuværende skik-

kelse i årene mellem 1811 og 1832. Den var et led i det store lands:-
omspændende vejanlæg, der tog sin begyndelse med den kgl. forord-
ning af 13. decbr. 1793. Denne forordning danner grundstammen i
det vejnet, som i vore dage forbinder landsdelene.

Vejene inddeltes i tre klasser: Hovedlandeveje, mindre landeveje
og biveje. Hovedlandevejene skulle være 20 alen brede med grafter
på begge sider. Mindre landeveje 12-14 alen, biveje 8 alen, sogne-
veje 6 alen. Til anlægget af de større veje skulle hele landet bidrage
med arbejde eller penge.

Udgifterne og arbejdet pålignedes det skattepligtige hartkorn, men
også godsejerne skulle bidrage til gennemførelsen. Det praktiske ar-
bejde blev udført med skovl og spade, hjulbør, vogne etc. Banderne
skulle for hver tønde hartkorn udføre enten ½ spanddag eller 1½
gangdag om året. Husmænd og inderster var pligtige at gøre 1 dags
arbejde årlig.

Alle inden for 2 mils afstand fra det nye vejanlæg havde arbejds-
pligt. Det ville i praksis sige, at bønder, arbejdsfolk og husmænd
rundt i hvert sogn omkring den nye vej i Svendborg amt i de år, vej-
arbejdet s.tod på, skulle indrette sig på, at en del af året gik på den
nye vej.

Materialerne skulle tages, hvor de var at finde på områderne nær-
mest vejanhegget. Enhver jordbruger var pligtig at afstå den jord,
som var nødvendig til selve vejen; det samme gjaldt grus, sten o.s.v.,
alt mod en rimelig hetaling. Det var et k:ernpearbejde efter den tids

forholl li.eks. var i året 1832 bonder fra Ryslinge beskæftiget ved
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vejstykket gennem sognet her, mens andre fra andre sogne afgravede

banken ved Dalshuse. Man må forestille sig et vogntog med bønder
og arbejdsfolk komme fra Ryslinge, arbejde om dagen på vejen, ind-
kvarteres om natten her-i byen med heste og mandskab.

Det var svært for folk at indstille sig på alt det nymodens væsen,

som et sådant vejarbejde var.
I februar 1829 fik sognefoged Ole Hansen en skrivelse fra amts-

direktionen med strengt pålæg om at se efter og anmelde til politiet
de »tilstødende jordejere«,der kastede jord ud på den nye vej eller

gravede dybe huller i den eller i grafterne, plantede hegn på den side
af grøfterne, der vendte ud mod vejen, gravede i vejkanten o.s.v., da
disse mennesker skulle idømmes bøder og tvinges til at g:enoprette
skaderne.

Det kneb også undertiden med at få folk ud til arbejdet på vejen.

Sognefogederne måtte stadig være på færde.
Den 17. febr. 1823 er det galt med husmand Pors i Refsvindinge.
»Dersom denne mand fremdeles efter sognefogedens opfordring

vxgrer sig ved at møde - bemyndiges sognefogeden til at leje en
karl i hans sted for billigste betaling - og affordre Pors en mulkt
af 2 rigsd. sølv for hver udebleven dag«.

Der kunne også opstå vanskeligheder på anden måde. 1821 hen-
vender godsejer Langkilde sig til sognefogeden med krav om at få
66 rigsd. 89 2/7 skill. sølv udbetalt som betaling til »mine husmænd«.

Gårdmændene havde fået penge fra staten for den jord, der fra
byen var afgivet til den nye landevej; men de havde »glemt«

at give
luism;endene andel i disse penge.

Der var også mangel på tjenestefolk i disse år. Der var brug for
folk på gårdene og brug for arbejdsmænd på vejen.

En pr:est i Svindinge beklag:er sig højlydt: »Tjenestefolk er nu

snart mere bydende end lydende, en karl forlanger i årlig løn fra
24 til 40 rigsd., og en pige 12 til 16 rigsd. med ekstraskat, god føde
og frihed til at gøre, hvad de selv lyster. Daglejeren forlanger om
sommeren i dagløn 24 til 32 skilling, om vinteren 16 til 20 skilling
tillige med god øl og mad og brændevin om dagen«. Og de to nye
kongeveles anlæggelse til Odense og Bøjden er een af årsagerne til

naseren, mener den gode præstemand.
I)e mange grusgrave rundt i markerne blev efter afbenyttelsen

takserede og vurderede efter den kornavl, jordstykket kunne have



givet. En taksation af 1 skp. land kunne se ud som følger: Der kunne
være avlet 6 fold byg med fradrag af sædekornet 5 skp. Pris 3 rigsd.

5 skill. sølv pr. td., hvortil kom betaling til taksationsmændene 1
rigsd. 40 skill. Ialt for grusgraven 3 rigsd. 31 skill. Sognefogederne
foretog taksationerne.

Bøjdenvejen hørte til de mindre landeveje, men den fik sanone
bredde som Nyborg-Odensevejen, fordi Hans kgl. højhed, senere
konge, Christian den Ottende, ad denne vej drog til Sønderjylland,
når han skulle besøge sin tilkommende. For at lette de økonomiske

byrder, dels for statskassen, dels for amterne, blev
.der

anbragt bom-
me for hver mil på hovedlandevejene. Hvor en kørende eller ridende
skulle passere en bom, måtte der betales bompenge, f. eks.: en vogn
med 2 heste for 2 skilling, en karet 5 skill., en rytter 1 skill., får og
lam 4 stk. ½ skilling.

Vejenes vedligeholdelse skulle iøvrigt besørges af amter og kom-
muner, sådan at hvert herred, sogn, by og gård fik hver sit stykke

at holde vedlige uden betaling. Kun sognefogederne var fri for vej-
arbejde.

Kneb det med at holde sig loven efterrettelig for de store vejes

vedkommende, var det endnu sværere, når talen blev om bivejene.
Her skal nævnes et par eksempler: Den 10. maj 1843 ved sogne-
forstanderskabsmødet blev det vedtaget »at gøre gårdmand Hans
Hansen i Kullerup opmærksom på, at han bør gøre vejen ryddelig
uden for sin gård og borttage den vedkast og hvad mere, som stedse

ligger der og er en hindring for fri passage. Ligeledes de to husmænd
i Fuglsanghuset at påmindes om ikke at lægge mødding ud på vejen«.

Samme år klager skrædder Conrad Pedersen i Kullerup over, at
vejbetjent Bech uden forlov har taget grus på hans jordlod og øde-

lagt et stort stykke jord for ham. Daniel Olsen og Christen Knudsen
i Refsvindinge kunne bekræfte rigtigheden af klagen: »Så må for-
standerskabet på hans vegne bede vejbetjent Bech forevise os hjem-
mel for, hvad der således manden til skade er sket«.

Det var i det hele taget et stadig stående dilemma med sognets
egne veje, som beboerne også skulle holde i orden. Arbejdet skulle
ske om efteråret, inden føret blev ufremkommeligt. Den ene gang
efter den anden må politimesteren træde til og gerne på folk for at
fä arbejdet gjort.

1843 er der ekstramede i forstanderskabet »for
om muligt at tage
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