
SOGNEFOGEDER

Sognefogedbestillingen indførtes 11. nov. 1791:
»Arntmanden skal beskikke en sognefoged i hvert sogn til at bistå

herredsfoged og politimester«. Det skulle være en af de »skikkeligste,

redeligste og mest kyndige mænd«.

1799: Gårdfæster Knud Knudsen (matr.nr. 24). Han er rimeligvis

den første. Når han skulle medvirke ved en skifteforretning eller
lign., måtte han skrive »med ført pen«.

1808 er han efterfulgt af sin søn Peder Knudsen,
1809 udnævnes Ole Hansen, Holkgård, (nr.16) til sognefoged.

Flan beklædte stillingen til 1829, da han fratrådte. I hans sted ud-
nxvntes Peder Andersen, Kalveg.ård, (nr. lob), der udførte hvervet
til sin død 1847.

I fans efterfølger var Christen Knudsen (nr.23) 1848.
18602 JørgenEriksen.
1906 Erik Jørgensen.
1931 Hans Bang.

+
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LISELUND

Birleedommer Hans Håstrup og »Liselund«.

Gården Liselund hed oprindelig Oure skov og var en ejendom på
32 tdr. land opmålt som en slags »enestegård«, d.v.s. en gård, der
var udenfor det almindelige landsbyfællesskab. Den bestod af to
jordstykker,et på 2 tdr. 4 skp. hartkorn i Refsvindinge sogn og et på
2 tdr. 7 skp. 1 fj. 1/2 alb. hartkorn hørende til Kullerup under Juul-
skov.

Den 22. jan. 1805 solgte cancelliråd Søren Hillerup Oure skov til

forpagterne Albert Rasmussen og Rasmus Nielsen. Før dette skete,
var der indkøbt fra naboejendommen (matr.nr. 12) 3 tdr. O skp. 1 fj.
hartkorn.

Den 12. jan. 1813 solgte forpagterne Oure skov til birkedommer
over Ravnholt birk Hans Håstrup. På dette tidspunkt var der opført

en gård »Liselund« på ejendommen.
Hans Håstrup var den første eksaminerede jurist i birkedommer-

embedet. Han var 29 år, da han køb.te »Liselund« og rimeligvis
bosatte sig der. Arce i forvejen havde han købt Refsvindinge kirke.
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Ved tilkøb af jord voksede gården i størrelse. 1844 var dens hart-
korn 6 tdr. 2 skp. 3 fj. 1¾ alb. foruden skoven.

Hans Håstrup var en meget driftig landmand efter den tids måle-
stok. I amtsbeskrivelsen fra 1837 fortælles, at han f. eks. indrettede
et stort humleanlæg inde i skoven. (14.350O alen). Humlen blev
efter tørringen solgt dels i København og dels i omegnen. Ligeledes
berømmes han for sin omhu for den til gården hørende fredskov.
Han plantede 10.339 graner og 1.006 lerketræer 1818-19-20, og

disse »står for størstedelen i
god grøde«. (Dalgas 1837).

Som kirke- og skolepatron i
Refsvindinge havde han megen
indflydelse i årenes løb. Han
var medlem af det første sogne-
forstanderskab i 1841; men
frem for alt valgtes han som
deputeret til stonderforsamlin-

gen i Roskilde 1835-36, et
hverv, som han beklædte til
sin død 1846.

Hans indstilling til sine man-
ge gøremål var den retskafne

jurists. I stænderforsamlingen
talte han mere end een gang
bønders og husmænds sag, hvad
der absolut ikke faldt i god

Hans Håstmp jord alle s.teder. - Et enkelt
eksempel skal her nævnes:

Under en debat i Roskilde om vejvæsenets udvikling foreslog Hå-
strup, »at det priviligerede hartkorn også skulle være med til at bære
de okonomiske byrder ved vejenes vedligeholdelse, som udelukkende

hidtil havde hvilet på bønderne<. Forslaget mødte kraftig protest fra
godseierside. Kammerherre Benzon udtalte bl.a.: »JegfrygtEY nemÏig
for, at man ved konsekvent at gennemføre sligt princip i alle livets
forhold ville komme til at ophæve alle privilegier og trede ejendoms-

ret ten sii nær, at man til sidst også ville finde en ubillighed og ulig-

hed i, at der i staten gives rige og fattige«.
Med 43 stemmer mod 18 forkastedes 1listrups ondringsforslag.
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Foruden birkedommerembedet førte han en tid lang tilsyn med

Ravnholt og Nislevgård for den unge Chr. Sehested, mens denne op-
holdt sig i udlandet eller i København.

I 1828 ville godsejeren opføre et bryghus bag hovedbygningen, og
ville benytte fæstebøndernesom arbejdskraft. Dette frarådede Hå-
strup på det bestemteste: Man skulle nøjes med at holde bønderne til,

hvad der var deres pligt, men heller ikke forlange mere, end hoveri-
kontrakten påbød, det ville ikke være klogt. Godsejeren rettede sig
efter Håstrup. Der blev ingen
bønder kommanderet til at ar-
bejde på bryghuset. a y

Efter Håstrups død i 1846,
blev hans søn, cand. jur. Johs.
Otto Håstrup hans efterfølger i
embedet som birkedommer. Den
19. febr. 1861 ophævedes Ravn- 4
holt birk som selvstændigt ade-

ligt birk og lagdes ind under
Vinding herred.

Hans Håstrup lod opføre en
fængselsbygong fnt hggende
tæt ved den gamle hovedbyg-
ning på Liselund. Denne flytte-
des for nogle år siden til den
»Fynske landsby«.

Pi Refsvindinge kirkegård
har slægten Håstrup familie- Fængslet.

gravsted umiddelbart op til den
nordre kirkemur med et epitafium over Hans Håstrup og hustru
anbragt på muren over gra.vene. - 1865 solgte O. Håstrups enke,

E. Histrup, Liselund til Rasmus Hansen, der i 1887 overdrog den
til sin svig:ersøn, Anders Christensen, som i 1892 solgte gården til

Laur. Larsen, Lysemose, af hvem afdøde L. P. Knudsen købte den i
1912. Gården ejes endnu af hans enke, Margrethe Knudsen.

Matr. 1844. Liselund, cancelliråd Håstrup.
1) Under Uselund (tlforn. Orcskov) hører hartkorn 2 tdr. 4 skp.

matr. nr. 13.
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2) En parcel fra JensHansen 3 tdr. O skp. 1 fj. ¾a alb. hartkorn.
3) En parcel fra Hans Hansen, Stenhave, 4 skp. O fj. 2½ alb. hart-

korn (72).
4) En fredskov anført under (ikkeskyldsat) (96).

Altså under Refsvindinge 6 tdr. O skp. 1 fj. 22¼= alb. hartkorn.
5) Under Kullerup sogn en parcel af Holmegård 2 tdr. 7 skp. 1 fi.

¼ alb. hartkorn (1).
Tilsammen Liselund af begge sogne: 8 tdr. 7 skp. 2 fj. 262/m alb.

hartkorn.

R. Håstrups gravsted.
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DE GAMLE MØLLER

Refsvindinge sogns bønder har ikke haft vanskeligheder med at få
deres korn malet i gamle dage. Da biskop JacobMadsen i 1589 gæ-
stede Refsvindinge på visitats anfører han i sine optegnelser om sog-
net, at der findes tre møller: Rulle mølle, Ny mølle, Aas mølle og
tillige Æble mølle i Ørbæk so-gn.

Af disse er
»skvatmøllen«, Rulle mølle, nedlagt imellem 1680-

1688; men dens beliggenhed i dalen bag Refsvindinge brygg:eri er
fundet for år tilb-age.

Lille mølle er den eneste, som endnu er i virksomhed fredet under

staten 1954.
Aas mølle var i ældre tid den betydeligste af møllerne. Til denne

mølle søgte de fleste af sognets bønder. Møllen nævnes allerede i 1497,
da den tilhørte den rige herremand Povl Laxmand.

Fra 1680 og til 1762 var møllen vistnok uafbrudt knyttet til Juul-
skov gods, indtil Fr. Bagger, som før nævnt, solgte den, sidstnævnte
år, til Ørbæklunde. Skant møllens fostejord ligger i Ørbæk sogn, lig-
ger selve møllegården i Refsvindinge, og den og dens fæstere har delt
skxbne med dette sogn i umindelige tider. Fra ca. 1770 og til om-
kring 1920 var møllen stort set i samme slægts varetzgt.

En frygtelig begivenhed fandt sted i møllen for ca. 150 år siden.
]>en 29. april 1804 blev mølleren, JørgenMortensen fundet myrdet i
ún ung med overskåret hals. Morderen, hvis navn var Peder Nielsen
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Buck, blev hurtigt fundet og indsat i militorarresten i Nyborg. Her
sad han fængslet et helt år, indtil han 16. april 1805 henrettedes på

Vinding herreds rettersted i Hjulby. Hans lig blev lagt på stejle med

et spiger gennem det afhuggede hoved til skræk og advarsel for den
nysgerrige folkemængde, der overværede eksekutionen.



LILLE MØLLE

Lille melle hed efter al sandsynlighed oprindelig Ny melle, uden

at det har været muligt at opklare, hvad dette navn hentyder til. Eet
er sikkert, at begge beregnelser bliver benyttet på et vist tidspunkt.

År 1701 hed møllen i fæstebrevet fra Holckenhavn, Ny mølle;

men da mølleren, Peder Pedersen i 1736 frasiger sig fæstet på grund
af svaghed og armod, benævnes møllen Lille melle.

Fostejordens hartkorn udgjorde 7 skp. 3 fj., så det var en li.lle
vandmølle.

Är 1764 fæstedes møllen af Anders Espensen fra Raundrup; han
fik i 1778 tillagt »Kukkerlykken«, fordi han »ikkun haver få mølle-
mænd og liden grund til møllen«. Kukkerløkken havde i hartkorn
i td. 2 skp. 1 fj. 2 alb.; den »havde sidst været brugt af herskabet«.

Noget tyder på, at løkken var den jord, som engang havde hørt til
» Rolle møHe«, der blev nedlagt mellem 1680 og 1688.

Anders Espensen blev stamfader til den slægt, der nu i næsten
200 år har haft Lille mølle dels i fæste og dels i selveje. Anders Espen-
sen var gift tre gange og havde i alt 18 børn. Han drev mølleriet

op, kobte ejendomsjord ind og kom til at høre til de førende i Refs-
vindinge sogn. IIans søn, Niels Andersen, førte traditionen videre

soin en dygtig meller og driftig landmand.
Man behover luin at se eEter, hvem der står fadder, når mølleren

har barn i kirke, for at vide, på hvilke trin i det gamle samfund han
var pLierret: ]Wron i iolek, Salomon Lindegård, birkedommer Hå-
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/km gamle nw//er Niels N/e/sen og hustra, Lille Mul/p.



strup o.s.v. er navne, som stadig figurerer ved højtidelige lejligheder.
Niels Andersen efterfulgtes af Peder Nielsen. Ved hans ret tidlige

død 1860 gik møllen over til en yngre broder, Christian Nielsen.
Denne døde 1899 og efterfulgtes af Niels Nielsen.

Hans søn Poul Nielsen forestår nu den gamle snølle, som i stigende
grad er blevet en turistattraktion, siden fredningen, de sjældent
smukke omgivelser gør sikkert sit dertiL

Om Lille mølle fortalte Abelone Pedersen: »På den jord, der hører
til Karl Hansens gård i Refsvindinge, har der engang været et tegl-
værk. Derfra stammede stenene, der er brugt til stuehuset ved Lille
mølle. Disse sten var hverken gule eller røde og meget skøre. Man
sagde, at de var mere kogte end brændte«.

+
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