
en endelig bestemmelseom bivejene; thi vel var beboerne blevet enige

om at ville gøre arbejdet på denne tid, som både anses belejligst for
beboerne og bedst med hensyn til vejene; men skønt tilsagt at udføre
arbejdet på sognevejen fra Kullerup til Juulskovi afvigte fredag,
mødte meget få, så arbejdet blev også denne gang til intet«.

Alle tænkelige undskyldninger blev benyttet: Peder Jensenhavde
ingen vejpart på sognevejene, Lars Pedersen ingen på det stykke fra
KuÌ1erup til Lamdrup o.s.v.

Endelig var der »generalgyden«, den var åbenbart fuldkommen
ubrugelig om vinteren. Her måtte politimesteren også træde til for
at få vejen gjort farbar. »Man vedtog at indstille sagen til politi-
mesteren; thi vejen trænger hårdt til forbedring, hvis den skal ved-

blive som vej«. Det ender foreløbig med, at Håstrup, Liselund og
1 angkilde, Juulskov,tilbyder at sætte den fornødne stenkiste, og der-
efter pålægges det Refsvindinges beboere at istandsætte og holde vejen
vedlige herefter. Vedtagelsen skete i juli 1843. Arbejdet skulle ud-
fores i »betimelig tid til næste forår«; man forhastede sig ikke.

ßlad for blad, næsten, i den gamle protokol fortælles om det evin-
delge vejarbejde, som alle var kede af, fordi det var en ekstra be-
lastning for den arbejdskraft, der var hårdt brug for på andre mere
fordelagtige områder.

I)isse besværlighederhørte op med den ny forordningom vejvæse-
net i 1867, hvor man foretog en radikal ændring i lovgivningen:
Samtlige veje inddeltes nu i 2 klasser: Landeveje og biveje. Lande-
vejene var de veje, der hidtil havde heddet Hovedlandeveje og min-
dre landeveje, Bivejene var alle andre offentlige veje af mindre for-

Amtsrådene fik bestyrelsen af landevejene, og vedligeholdelsen
skulle altid ske ved lejede folk. Bivejene fik kommunerne ansvaret

Anlog og vedligeholdelse kunne ske ved udbud i entreprise eller
ved naturalarbejde. Sognerådene skulle ene bestemme,hvad der årlig
skulle foretages ved vejene. Det blev ret hurtigt til, at man lod alt
vejarbejde i kommunen udføre efter licitation for betaling.

Ikrinest blev det et spørgsmål om, hvor mange af sognets veje

der kunne ophøjes til biveje og dermed komme ind under den of-
fan lige vedligeholdelse. Det antal, der inddroges, er så nogenlunde



Ret ejendommeligt er det at erfare, at indtil 1874-75 var der led
for vejene til Lille mølle og Æble mølle. Sognerådet får da pålæg
om, at lodsejerne, gårdejerne Niels Madsen, Hans Ottosen, Knud Ol-
sen, Christen Knudsen og møller Peder Rasmussen, får tilhold om at
fjerne leddene; der var to led på hver af veiene.

Den sidste vej, som optoges blandt offentlige biveje, var vejen
gennem Stenhave og til Ellinge. Det skete i 1913.

Der var dog endnu et område vejene vedrørende, som var lige be-
sværligt: at holde dem farbare om vinteren.

En af de gamle snefogeder kunne fortælle, at man undertiden
havde 30 dages snekastning. Bøjden landevej harte med til forplig-
telserne. Den skulle være farbar af hensyn til diligencen fra Nyborg
til Svendborg, som gik ad denne vej indtil Ørbæk. Derfor skulle dette
vejstykke ryddes først efter en snestorm.

GAMLE VEJE
På den kopi af det oprindelige kort, der fremstilledes til brug ved

udskiftningen 1787-98, er en del af de gamle færdselsveje gennem
sognet antydet. »Svendborgvejen« følger den nuværende hovedvej
fra Toftehuset til matr. nr. 24. Der drejer den til højre og fjerner sig i
østlig retning fra denne, indtil den i skellet mellem matr. nr. 22 og
23 er ca. 135 meter inde på marken.

Herfra går den nogenlunde parallelt med hovedvejen tværs over
markerne, indtil den ved Bakkelund svinger mod nord i en skrå linie
over matr. nr. 4 og videre i en bue fra det sydligste hjørne af matr.nr.
18-d over det nordligste af matr. nr. 18-e for derefter at følge den
nuværende lille vej mellem matr. nr. 71 og 18, til den forsvinder ud
af sognet mod Kullerup.

Den af alle kendte »Nyborggyde« fra Refsvindinge går mod øst

ved den sydlige del af matr. nr. 3 og 17 til matr. nr. 4, hvor den
krydser den ovenfor nævnte Svendborgvej i en afstand af ca. 67 m
nord for den nuværende og fortsætter derefter næsten i samme af-
stand øst på til matr. nr. 65 og forlader sognet der.

Den vej, der fra »Hjørnegården« går mod øst forbi vejrmøllen,

har fortsat i en snorlige linie tværs over matr. nr. 15, 4, 71 og 18
nor »Hyrehaugen« til sognegrænsen. Fra kirken udgik en vej nord
på langs igennem matr. nr. 2 og videre ud, skærer det østBgste hjørne
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af matr. nr. 36 og støder til den nuværende vej ved matr. nr. 84.
Derfra følger den vejen af i dag ud mod Ellinge. Lige vest for sogne-
fogedens gård gik vejen ned til Aas mølle. Den gik vest for den lille
skov, fulgte den østlige ende af matr. nr. 27, 26, 25 og gik derefter
skråt over matr. nr. 24 for endelig at ramme sognevejen ned til

møllen.

Vejen, som udgår næsten vinkelret fra Stenhavevejen og vestpå

i Íige linie mod gården Liselund, bærer navnet »Generalgyden«, fordi
den anlagdes af »den gale general« på Juulskov.»Generalen« var

Eskild Salomon Lindegård, generalkrigskommissær, som en kort tid

var ejer af herregården. Det var ham, der lod »Juulskovkorset«
hugge i skærver, fordi det var i vejen inde i slotsgården, når han
skulle vende med sit firspand. Han var i øvrigt venligt sindet over-
for godsets bønder.



Jens Snedher«s hus.

DE GAMLE HELGARDE OG
HALVGÅRDE

Som før nævnt foretog Fr. Bagger i årene efter 1760 en omlæg-

ning af fæstegårdenes jordtillig:gende,så deres hartkorosansættelse
blev ens (enforanstaltning, som fandt sted på den tid i mange egne
af landet). 24 helgårde og 6 halvgårde. Hartkornet blev ansat hen-
holdsvis til 7 tdr. 3 skp. 1 fj. og 3 tdr. 5 skp. 2 fj. 1½ alb.

Ved en senere nøjere ansættelse blev de samme gårdstørrelser i
1799 ansat til 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alb. og 3 tdr. 5 skp. O fj. 1½«

alb. Denne ansættelse er benyttet ved de første udparcelleringer efter
udskiftningen.

Normest ved et tilfælde er der bevaret en matrikeloversigt over
Refsvindinge sogn med angivelse af den udstykning fra gårdene,

der har fundet sted før og omkring 1844, da den nye matricul trådte

i kraft.
I den efterfølgende omtale af de fleste af de gamle gårde er tallene

fra ovennovnte oversigt føjet til for hver gård, hvorfra der var fore-
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taget en eller flere udparcelleringer. Matrikelsoversigten bærer som
undertitel »gårdenes ejere med deres og parcellisternes hartkorn«.

Endvidere findes der i Kullerup-Refsvindinge pastorats journal en
fortegnelse over udstykninger efter 1845. Disse anféres også af og til.

Omtalen af de enkelte gårde er langt fra fyldestgørende. Dog vil

det være muligt med dette grundlag at søge videre. Hvor gårdene
tit har skiftet ejere uden for slægten, har vanskelighederne været
uoverkommelige.

Matr. nr. 2.
1789 Christen Knudsen Borres. 48 år.
1811 Christen Knudsen Borres skøde på gården af forpagter Niels

lfansen Haugsted på Juulskov.
Gårdens hartkorn 3 tdr. 5 skp. O fj. "/s alb. Købesom 2000 rigsd.

1838. Daniel Olsen. Skøde 1837.
Daniel Olsen erhvervede foruden matr. nr. 2 tillige nr. 15, 56-c,

57-b, 58-c, 59-c. 1852 er han sognets største lodsejer og afløser birke-
dommer Haastrup som skolepatron.

Matr. nr. 15 var også en halvgård. Den og så et par mindre par-
celler var tilkøbt inden 1844. Daniel Olsen var en periode formand
for sogneforstanderskabet. Han døde 1868, og hans enke Ane Knuds-
datter blev siddende i uskiftet bo til 1872, da gården overgik til

sønnen Knud Danielsen.
1921 overtog den nuværende ejer P. Danielsen gården.
Matr. nr. 15 tilhørte efter skøde fra 1805 Lars Rasmussen, hart-

kornet var 3 tdr. 5 skp. O fj. 1¾e alb. Købesummen var 1630 rigstL
Omkring 1837 købte Daniel Olsen ejendommen og lagde den ind

61 matr. nr. 2.

l>aniel Olsen. NB. Han har sammenkøbt 2 halvgårde, nemlig for-
hen I.ars Rasmussens og Christen Knudsen Borres, og begge udgør

no en helgård med 7 tdr. 2 skp. O f).P/n alb.
1)en første halvgård (nr.2) 3 tdr. 5 skp. O fj. *¾e alb. - Den an-

den halvgård (nr. 15) 3 tdr. 5 skp. O fj. 19u alb. - En parcel af
I lans ] Iansen, Mosekrog, (nr.25-d) 0 tdr. 2 skp. 3 fj. 1 alb. -- En
parcel af samme gård (nr. 25-e) 0 tdr. 2 skp. 2 fj. 1½ alb.

Altsii I)aniel Olsen ny mats.: 8 tdr. 4 skp. 1 fj. 2 alb.

1(h1



Matr. nr. 3 Bælegård.
Gården har sikkert sit navn efter bækken, og da den aldrig er ud-

flyttet, er det rimeligt at antage, at navnet er gammelt, ældre end
udskiftningen. Är 1789 hed fosteren Hans Larsen, han døde 1808,
og hans enke fortsatte fæstet indtil 1811, da Lars Rasmussen købte
gården til selveje fra Juulskov,dens hartkorn var 3 tdr. 5 skp. O fj.

"haalb. 1824 afhændede Lars Rasmussen ejendommen til Simon
Hansen fra Kappendrup. 1867 sælger denne gården til sin svigersøn
Knud Christensen, gift med

.datteren

Maren Simonsdatter.
1874 døde Knud Christensen, og hans kone giftede sig. igen samme

år med ungkarl JensJakobsenfra Refsvindinge, og denne blev der-
med ejer af Bækgård. 1906 afstod han også gården til en svigersøn
Chr. Tholstrup fra Jylland.1935, efter Tholstrups død, gik gården

over til Jens.Møller Pedersen, gift med Ingeborg Tholstrup.
Indtil 1844 var ingen parcel solgt fra gården.

Matr. nr. 4-a Østersleovgård. 4-b.

1787 er fæsterens navn Christen Jochumsen,han var på det tids-

punkt 47 år. 1798 frasagde han sig fæstet, som derefter overgik til

Reinholdt Christoffersen, der var født i Sandager, men nu var kusk
på Juulskov.

I kontrakten vedrørende fæ.stemålethedder det, at Christen Jo-
chumsen forbeholdt sig det gamle stuehus og 3 tdr. land. Gården blev
udflyttet 1801. Fæsteren var fritaget for hoveri af enhver art. 1821
var gården endnu i fæste, deus hartkorn var dengang 6 tdr. 7 skp.
O fj. 1½a alb.

1828 deltes ejendommen i to, idet Christoffer Reinholdtsen i den
nordlige del af jordenopførte en ny ejendom med 2 tdr. 7 skp. 2 fj.
1 alb. hartk. tilliggende, mens broderen JørgenReinholdtsen blev
boende på hovedparcellen.

1861 udskiltes fra denne 1 fj. 11/2 alb. hartkorn.

Ma.tr. nr. 4-a JørgenReinholdtsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾9 alb. -

JørgenReinholdtsen selv 3 tdr. 7 skp. 2 fj. 2/ta alb. - Christoffer
Reinholdtsen 2 tdr. 7 skp. 2 fj. 1 alb. (4-b). - Hans Nicolajsen af

gårdsplet og have o tdr. 3 skp. O fj. O alb. (54).-- JørgenReinholdt-
sen ny matr. 3 tdr. 4 skp. O fj. 1 alb.
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Matr. nr. 5. Ibjerggård.
Gårdens oprindelige navn synes at have været »Ibeksgård«. ) 1789

hed fæsteren Lars Jensen.Han lever endnu 1805, da Søren Hillerup
sælger Juulskovtil NieÌs Hansen Haugsted. Der var på det tidspunkt

kun 7 fæstegårde tilbage; en af dissevar matr. nr. 5. Fæsteren bliver
kaldt gamle Lars Jensen.

Imellem 1816 og 1823 skifter gården ejer og er blevet selvejendom.

Ejeren hedder JakobNielsen, han beboede gården til 1856, da han
sxlger den til Hans Andersen. Gården, som i sin tid var en helgård,
ined 7 tdr. 2 skp. O fi. 142 alb. hartkorn, er efterhånden udparcelle-

ret så stærkt, at der i 1890 kun var 3 tdr. O skp. 1 fj. 1½ alb. tilbage

soin hovedparcel. Gården, som 1918 overtoges af Jobs.Jensen,havde
siden 1856 haft følgende ejere: Henrik Davidsen, Karl Pedersen,
I lans Poulsen.

Matr. nr. 5 a, JakobNielsen: 7 tdr. 2 skp. O fj. P/n alb. - Deraf

JakobNielsen selv: 3 tdr. 2 skp. 1 fj. 1¾ alb. - Ole Ovesen, Vil-
lumstrup: 2 tdr. 3 skp. 2 fj. 2/4 alb. - Peder Mortensen: 0 tdr. 5 skp.

3 fj.%s alb. (5c). - Anders Hansen: 0 tdr. 3 skp. 1 fj. O alb. (5b).
Vxver Hans Pedersen: o tdr. 3 skp. O fj. 2 alb. (5 e). - JakobNiel-
sen ny matr.: 3 tdr. O shp. 1 j). 1½ alh.

Matr. nr. 6. Kallehaugegård.
Girden nævnes ved navn 1688 som

»kgl. Majestæts ryttergods«.

I76 I solgtes den af ingeniørkaptajn Dines Lemming til Fr. Bagger på

juulskov. 1596 ejedes gården af Christoffer Walkendorff til Glorup.
Af et gavebrev til latinskolen i Nyborg ses, at Kallehaugegård og

to andre gårde skal yde deres landgilde til Nyborg skole, for at sko-

len til gengæld skulle sende »tvende disciple til Svindinge kirke for
.u. hjælpe degnen med sangen« om søndagen; men

»på den gård i
RefSYLDAingC, Som Niels Kallehauge iboer er mange års restance af
Sinor og korn«.

I)a Bagger købte gården havde den 12 tdr. 4 skp. 2 fj. 1 alb. hart-
korn. I 1805 ved salget af Juulskovvar Kallehaugegård den ene af de
6 garde, der endnu var f:este under hovedgården. Fosteren hed Hans
jargensen, og gården havde det almindelige helgårds hartkorn: 7 tdr.

sky. O ff. 1% alh. Omkring 1813 solgte Hans Jørgensenca. det

) 1Wandlar ringsproioltol 1800-1857, lonelsarleivet.
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halve af ejendommens jordtilliggendetil møller Anders Espensen i
Lille Melle.

1816 hedder festeren Niels Thomsen. Imellem dette år og 1820 er
gården blevet købt til selveje. 1844 er den oprindelige helgård redu-

ceret til det halve: 3 tdr. 4 skp. 2 fj. ¾a alb. Ejerens navn var da
Poul Hansen.*)

Matr. nr. 6. Poul Hansen, den såkaldte Kallehaugegård.
Den, såvel som alle dens parcellister samt huset, JacobSørensens

enke, svarer hverken korn eller kvægtiende til sognets ordinære ti-

endetagere, men samme har fra Haugsteds tid været annexgårdens

ejere forbeholden alle 3 parter tiende; men til fattigvæsen og alt øv-

rigt ligesom de andre.
Hele gårdens hartkorn: 7 tdr. 2 slep. 0 fj.P/n alb. - Poul Hansen

selv: 3 tdr. 4 skp. 2 fj. Vu alb.
NB. Desuden anført i ny matr. under (5-33/2)(86 , og 5-3-1½)

(87)- Akså Poul Hansen i ny matr.: 3 tdr. 2 skp. 2 fj. 2½ alb. -

Lars Rasmussens enke, foruden af Porses: 1 tdr. O skp. O fj. 2 alb.

(88).- Lille Mølle, foruden Porses: 0 tdr. 7 skp. 1 fj. 1 alb. (19).
Mads Nielsen: O tdr. 5 skp. 3 fj. 2¼ alb. (20).- Skrædder Conrad
Pedersen: o tdr. 5 skp. O fj. 22/2 alb. (17b). - Ole Hansen, nu Hans
Pedersen: 0 tdr. 2 skp. 2 fj. ½ alb. (9),nu i ny matr. regnet sammen
med, hvad han har af Porses gård tilsammen 2 tdr. 5 skp. 3 fj. O alb.

Matr. nr. 7.

År 1789. Fæster: Søren Christensen.
År 1799. Fæster: Rassnus Sørensen.
1805 købte hans søn, Lars Rasmussen, gården for 1630 rigsd.

Dens hartkora var 3 tdr. 5 skp. O fj. "/oalb.

Lars Rasmus:sen ovedrager gården den 15. septbr. 1838 til Knud
Olsen. Et par år efter sin overtagelse flytter Knud Olsen gårdens

bygninger ud fra byen til den nuværende plads.
1874 fratræder han til fordel for sin søn, Lars Knudsen, der var

ejer af gården indtil 1924, da sønnen Rasmus Christian Knudsen
overtog den. Christian Knudsen døde af spansk syge allerede to år
efter, og ejendommen gik over til broderen, Marius Knudsen, som var

) Efter Poul Hansen fulgte Reinholdt Christoffersen. 1912 blev Laurits Larsen
ejer aF Kallehaugegård. Ved hans død i 1957 overgik gården til den nuværende
ejer, Svend 1.auritsen.
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ejer til 1959, da dennes søn Rasmus Christian Knudsen overtog går-
den.

Indtil 1844 er ingen parcel solgt fra gården.

Matr. nr. 10 og 10 b.
År 1789. Fæster: Henrik Larsen. Gårdens hartk. var 7 tdr. 3 skp.

1 fj. O alb. 1805 købte Henrik Larsen gården af Søren Hillerup på

Juulskov.Et lån blev samtidig optaget i Enkekassen på 1450 rigsd.
mod godsejerens kaution. 2. decbr. 1809 overdrog Henrik Larsen sin

En af de gamle helgårde.

svigersøn, Knud Rasmussen, det halve af ejendommen, 3 tdr. 4 skp.
3 fj. 2¾a alb. hartkorn, samt halvdelen af bygningerne og halvdelen
af ind- og udbo for 1200 rigsd.

Knud Rasmussen døde allerede 1813, kun 36 år gammel. Hans
enke Karen Henriksdatter giftede sig med ungkarl Peder Andersen
fra Lakkendrup i Gudbjerg sogn, der på denne måde blev ejer af
gården. 1816 døde Karen Henriksen, og samme år giftede Peder An-
dersen sig med Mette Jensdatter.1829 udnævntes han til sognefoged

som. afløser for Ole Hansen i Holkgård.
Efter 1844 benævnedes gårdene matr. nr. 10 a og 10 b. Den sidst-

nævnte havde da alt længe båret navnet Kalvegård.
Imellem 1816-1822 fratrådte Henrik Larsen i nr. 10 a og overlod

gården til sønnen Lars Henriksen. 1843 afhændede dennes enke, Ane
Knudsdatter, ejendommen til sin svigersøn Poul Christiansen for
1000 rigsd. Denne afstod til sin tid, 1885, gården til sin søn Lars
( hrinian Poulsen.
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Omkring 1849 blev dens bygninger flyttet til sin nuværende plads
fra den oprindelige i umiddelbar nærhed af kirkegården, hvor endnu

en del af det gamle stuehus er bevaret som beboelse. Lars Chr. Poul-
sen døde 1921. Fire år senere overtog svigersønnen den nuværende
ejer, sognefoged Hans Bang, den gamle gård.

Peder Andersen, 10 b, døde 1847 af et broktilfælde, 64 år gammel.
Han efterfulgtes af sin søn Andreas Pedersen. Peder Andersens enke,

Mette Jensdatter,overlevede sin mand i mange år. En søn, Ditlev
Pedersen, var næste ejer. Han døde 1927, hvorefter hans enke, Jo-
hanne Pedersen, overdrog gården til dens nuværende ejer, Rasmus
Storm.

Matr. nr. 10 a, Poul Christiansen: 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb.
Poul Christiansen selv: 3 tdr. 4 skp. 3 fj. 2¾a alb. - Sognefoged
Peder Andersen: 3 tdr. 3 skp. O fj. ½e alb. (10b). - Lars Andersen:
0 tdr. 1 skp. 3 fj. 2¼ alb. (10c). - Poul Christiansen ny matr.: 3
tdr. 2 skp. 1 fj. 11/4 alb. hartkorn.

Matr. nr. 11. Dyhmosegård.
År 1799. Fæster: JensPedersen køber gården i 1804. Dens hart-

korn var 7 tdr. 2 skp. 0 fj. 12/12alb.
Købesummen var 1800 rigsd.

Ãr 1822 er han endnu ejer; men 1844 har hans søn, Peder Jensen,
gården.

1864 har gården igen en ny ejer. Hans navn var Hans Olsen, som
rimeligvis besidder ejendommen til omkring 1880.

1885 købte Carl A. Bang matr. nr. 11. 1933 overtog hans søn,
Gustav Bang, gården.

Indtil 1844 er ingen parcel solgt fra gården.
Gårdens oprindelige beliggenhed var i umiddelbar nærhed af matr.

nr. 12 ved vejen fra kirken og nordpå.

Afdøde Abelone Pedersen har fortalt, at da Hans Olsen, der i be-
gyndelsen af 60'erne havde købt gården, havde sit første barn i kirke,
begyndte han at samle materiale til en ny gård. Da drengen skulle

konfirmeres, var det hele samlet. Stenhuggerarbejdet udførte han
selv.

Matr. nr. 12.
Är 1789. Foster: Niels Andersen. Gårdens hartk. var 7 tdr. 3 skp.

1 fj 0 alh. 1805 kohte Niels Andersen gården til selveje for en købe-
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