
UDSKIFTNINGEN I FYNS STIFT 

Af Poul Nissen. 

I 

På kong Frederik V's fødselsdag den 3r. marts 1755 udgik en offi
ciel opfordring til alle og enhver om at udarbejde og til overhofmar
skal A. G. Moltke, kongens ven og landets mest indflydelsesrige 
mand, at indsende afhandlinger om "alle de sager, der kan være tjen
lige til at opretholde landets flor". De afhandlinger, der fandtes vær

dige, blev uden synderlig censur trykt i det af regeringen fra 1757 
udgivne tidsskrift Danmarks og Norges økonomiske Magasin, hvis 

redaktør var Erik Pontoppidan, pietismens ledende mand og på sine 
ældre dage en energisk talsmand for praktiske fremskridt1). 

Tidsskriftets allerførste afhandling havde som emne: Ulejlig
hederne af de fynske proprietærers og bønders fællesskab i byer og 
marker samt fordelen af en mulig forandring. Forfatteren, der er 
anonym, retter en kritik af det på Fyn herskende jordfællesskab og 
foreslår, at det søges ophævet. Han henviser til, at ophævelsen af 
fællesskabet var langt fremme i Slesvig-Holsten, hvor en sådan for

anstaltning i Løjt sogn2 ) havde åbnet godsejernes og bøndernes øjne 
for de store fordele, der var forbundet med denne landboreform. 
Forfatteren anså ikke vanskelighederne ved gennemførelsen af en 
lignende reform på Fyn for større, end de havde været i Slesvig

Holsten. 
Fællesskabet var i middelalderen og indtil sidste halvdel af det 

attende århundrede den almindelige form for jordens besiddelse og 
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dyrkning, ikke alene på Fyn, men med undtagelse af enkelte egne i 
hele Danmark. I store træk fremtrådte det på den måde3 ), at de til 
en landsby hørende dyrkede jorder var delt i tre eller fire marker 
(vange), disse var delt i åse, hvis jorder var af forskellig, men inden
for samme ås af nogenlunde ensartet beskaffenhed, og åsene var 
igen delt i lange, smalle agre, som regel en for hver gård. Hver 
mand fik derved sin del af såvel de gode som de dårlige jorder, men 
da antallet af åse var meget stort, lå den til en gård hørende jord 
spredt på ofte op til roo eller flere forskellige steder. Pløjning, så
ning og høst måtte nødvendigvis foregå samtidig, og den enkelte 

mand var derfor ved disse arbejders udførelse helt afhængig af de 
øvrige brugere af jorden. Af de tre eller fire vange blev skiftevis en 
hvert år udlagt som fælled til græsning for kreaturer, og hertil blev 
tillige anvendt de uden for den dyrkede jord beliggende overdrev, 
der endog kunne være fælles for flere byer. På det gennemgående 
frugtbare Fyn var overdrevene i reglen af mindre betydning, og ofte 
var de bevokset med småskov, de såkaldte heste-, ko-, kalve- eller 
lammehaver. Selve gårdene lå samlede i større eller mindre lands

byer. 

I 1757 gjorde regeringen det første skridt i retning af gennemfø
relsen af praktiske reformer, idet der på A. G . Moltkes initiativ og 
med ham selv som medlem blev nedsat en landbokommission, hvis 
opgave navnlig var at søge fællesskabet i overdrevene afskaffet. 
Tanken herom var opstået, efter at kvægpesten i 1745-52 havde 
hærget landet på det frygteligste. De store kvægflokke på overdre
vene var blevet decimeret, og da disse derved var blevet så godt som 
nytteløse, lå det nær at søge dem delt og indtaget til dyrkning. Kom
missionens virksomhed og de forordninger, den fik udstedt, blev 
vel ikke af større betydning, men senere nedsattes nye kommissioner, 
og ved andre mere gennemgribende forordninger blev efterhån
den skabt det juridiske grundlag for og givet nogen økonomisk 
støtte til ophævelsen af jordfællesskabet eller udskiftningen, som 
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reformen almindeligvis kaldes. Det var ikke en reform, hvorom der 
stod strid, idet alle betydende kredse erkendte dens nødvendighed. 

Kun blandt bønderne var der megen modstand, hvilket er forståeligt, 
da reformen først krævede meget betydelige arbejder af dem, og 
derefter gav dem en tilværelse helt forskellig fra den tilvante. 

Af meget stor betydning blev den fortrinligt udarbejdede forord

ning af 23. april q8r, der udkom på et tidspunkt, da mere konser
vative kredse under ledelse af Ove Høegh-Guldberg havde indfly
delse på regeringen, et vidnesbyrd om, at udskiftningsreformen ikke 
tålte udsættelse. Den blev udarbejdet efter planer af A. G. Moltkes 

søn, J. G. Moltke, der var chef for rentekammeret og tillige godsejer 
på Nordfyn, idet han 1781 købte godserne Kørup og Einsidelsborg, 
hvor han i de 14 år han ejede dem gennemførte udskiftningen og 
andre betydningsfulde reformer. Senere overtog han Bregentved 

efter faderen. 

Forordningens vigtigste bestemmelser gik ud på, at enhver lods
ejer kunne forlange sin andel i en bys marker udskiftet og udlagt 
samlet på højst tre steder, at selv om kun en enkelt lodsejer for
langte at blive udskiftet, skulle alle byens jorder opmåles og kort

lægges, og en almindelig plan for hele byens udskiftning udarbejdes, 
og at alle lodsejere, altså også de, der eventuelt forblev i fællesskab, 
skulle tage del i omkostningerne. Endelig bestemtes, at der for at 
fremme arbejdet kunne nedsættes landvæsenskommissioner, hver 
bestående af vedkommende amtmand og to landvæsenskommissæ
rer, som havde myndighed til at afgøre alle spørgsmål vedrørende 
udskiftningen bortset fra rent ejendomsretlige uoverensstemmelser, 
der måtte afgøres af domstolene. 

I den enkelte landsby foregik udskiftningen på den måde, at en 
lodsejer traf aftale med en landinspektør eller landmåler om at ud
føre arbejdet. Da langt de fleste gårde var fæstegårde, var lods
ejeren som oftest en godsejer, idet fæstebønder ikke havde ret til at 
kræve udskiftning. Der foretoges først en regulering af markskel-
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lene mod de tilgrænsende byer, hvorefter jorderne blev opmålt og et 
kort over disse udfærdiget. Dernæst blev der udarbejdet en delings
plan, hvori det fastsattes, hvor den eller de lodsejere, der havde 
forlangt udskiftning, skulle have deres jorder udlagt, men denne 
plan var kun at betragte som et rent foreløbigt udkast. Først når 
byens samtlige jorder ved to af retten udmeldte mænd under land
inspektørens ledelse var nøje takseret i forhold til byens bedste jord, 
udarbejdede landinspektøren den endelige delingsplan, hvor hver 
mand efter "mål og taksation", som det meget ofte hedder i de 
gamle udskiftningsdokumenter, blev tildelt det samme, som han tid
ligere havde været i besiddelse af. Efter at planen var vedtaget af 
lodsejerne eller fastsat ved kendelse af landvæsenskommissionen, 
blev den afsat i marken. 

For at udskiftningen kunne blive god, var det nødvendigt, at en 

del gårde blev flyttet fra landsbyerne ud på de nye lodder, og hertil 
ydede staten nogen støtte. For særlig at fremme udskiftning og ud

flytning af de mange fæstegårde gav en vigtig forordning af 15. 
juni 1792 godsejerne ret til at forhøje deres fæsteres afgifter med 
4 pct. årlig rente af den kapital, der var anvendt på jordernes op
måling og udskiftning, udflytning af bygninger og de øvrige ofte 
meget bekostelige arbejder, som krævedes, såsom anlæg af veje, lod
dernes indhegning, skadeligt vands afledning, rydning af jord samt 
gravning af brønde og vandingsstedet, alt for så vidt disse arbejder 
ikke blev udført som naturalarbejder. Der var dog fastsat visse betin
gelser for indrømmelsen af denne lempelse for godsejerne, f. eks. 
at jordlodderne fik en bekvem form, hvilket nærmere var fastsat til, 
at hovedlodden ikke måtte være mere end 4 gange længere, end den 
var bred, og at der ikke måtte være mere end ca. I 500 alen fra 
gårdens bygninger til hovedloddens yderste grænse. 

Denne sidste forordning virkede uden tvivl efter hensigten, idet 
der mange steder først kom rigtig gang i udskiftningen efter dens 
udstedelse. 
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II 

Hvornår er nu denne reform, den største omvæltning, der i histo
risk tid har fundet sted i dansk landbrug, gennemført i de henved 
700 landsbyer, der findes i Odense og Svendborg amter? Spørgs
målet kan for de allerfleste byers vedkommende besvares på grund
lag af dokumenter i landbrugsministeriets matrikelarkiv, og efter en 
foretagen undersøgelse af dette kildemateriale skal i det følgende 
gives en redegørelse for, hvornår udskiftningen er sket i de to amter. 
Desuden skal fortælles lidt om nogle af de mænd, der medvirkede 
ved reformen og om, hvorledes den er ført ud i livet. Forinden skal 
imidlertid meddeles en oversigt over det anvendte materiale4 ) tillige 
med en omtale af nogle specielle forhold, der gør sig gældende på 
Fyn. 

I henhold til udskiftningsforordningen af r78r påhvilede det ved 
enhver udskiftning landinspektøren at udarbejde to kort, hvoraf det 
ene skulle leveres den største lodsejer i byen, medens det andet gen
nem vedkommende amtmand skulle indsendes til rentekammeret. De 
indsendte kort opbevares nu i matrikelarkivet, men da bestemmelsen 
langt fra blev overholdt, er det kun over få byer, der findes originale 
udskiftningskort Da man i r8o4 stod overfor at skulle udarbejde en 
ny matrikel, der først blev færdig i r844, lånte rentekammeret lods
ejernes eksemplar af udskiftningskortene og lod dem kopiere, hvor
efter disse kopier blev anvendt som matrikelkort. Såvel de originale 
udskiftningskort som kopierne indeholder i reglen gode oplysninger 

om, hvornår og af hvem byerne er udskiftet. 
Tilsvarende bestemmelser som om indsendelse af udskiftnings

kort gjaldt om indsendelse af udskiftningsforretninger, de beskrivel
ser af eller kendelser vedrørende udskiftningerne, der blev affattet 
af amtmanden og landvæsenskommissærerne. I 1790 blev det på
budt, at disse forretninger tillige skulle indføres i landvæsenskom
missionsprotokoller, der er havnet i landsarkiverne, men de er næppe 
fuldstændig bevaret. For de to amter findes i matrikelarkivet et ret 
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betydeligt antal udskiftningsforretninger, omkring 200. Som beskri
velse af udskiftningerne er de af meget ulige værdi, og for at få det 
fulde udbytte af dem, er det ofte nødvendigt at være lokalkendt, 
men for det foreliggende formål indeholder de i reglen de fornødne 
oplysninger. 

Af stor betydning for undersøgelsen har været nogle indberetnin
ger, som rentekammeret ved matrikuleringsarbejdets påbegyndelse 

i r8o4 afkrævede alle ejere af fæstegods . Bl. a. skulle de oplyse, 
hvornår dette var udskiftet, ved hvilken landinspektør eller land
måler det var sket, og på hvor mange steder der var udlagt jord til 
hver mand. Foruden disse oplysninger indeholder indberetningerne, 
der blev indsendt i løbet af r8o5, et betydeligt stof til belysning af 
tilstanden efter udskiftningen, f. eks. om dyrkningsmåde, om nogle 
gårde var bedre end andre og da årsagen hertil, om gårde var solgt 
og da til hvilken pris, hvad ejeren anså gårdene for at være værd, 
såfremt de skulle sælges, og om skovforhold. Nogenlunde tilsva
rende oplysninger blev f. s. v. angår selvejergods fremskaffet af 
amtstuerne, men desværre synes disse oplysninger bortkommet for de 
herreder, der hører under den nuværende Odense amtsrådskreds. De 
findes derimod for Assens amtsrådskreds (Baag og V ends herreder) 
og for Svendborg amt. 

Under selve matrikuleringsarbejdet blev ført nogle herredsvis af
fattede, meget omfattende protokoller kaldet arbejdsjournaler. I 
disse findes ikke sjældent oplysning om udskiftninger efter r8o6, 

men dog hyppig i en knap og mangelfuld form. Alligevel er det hel
digt, at de findes, idet meget af det øvrige materiale kun kan give 
oplysning om udskiftninger indtil ca. r8o5. 

For et bestemt område vest for Odense har de oplysninger, som 
undersøgelsen har givet, været noget sparsomme, og da oplysnin
gerne iøvrigt er meget fyldige, er det så påfaldende, at særlige for
hold må være til stede. Det omfatter Ubberud og Vissenbjerg sogne 
samt dele af Brylle, Tommerup og Verninge sogne i Odense herred 
og dele af Haarslev, Veflinge og Vigerslev sogne i Skovby herred. 
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Der findes få udskiftningskort og udskiftningsforretninger, og ma
trikelkortene er gennemgående opmålt under matrikuleringen, så 

rentekammeret har ikke kunnet låne kort af lodsejerne. I den på
gældende egn lå det fynske ryttergods, der ved auktion i 1764 over
gik til selveje, og den pågældende indberetning om selvejergods er 
som nævnt bortkommet. Men en anden og mere interessant grund 

end manglende dokumenter gør sig uden tvivl også gældende. Fæl
lesskabet var ikke udbredt over hele landet, men der fandtes egne, 

f. eks. i Vestjylland, hvor det ikke var almindeligt5). Det pågæl
dende område har uden tvivl været en egn med mange gårde uden 

for fællesskabet, de såkaldte enestegårde6). Hvor der foreligger op
lysninger, hvilket således i nogen grad er tilfældet for Vigerslev 

sogn i Skovby herred, går adskillige af disse da også ud på, at går
dene f. eks. er udskiftet fra "arilds tid", eller at de fra "gammel tid 
har været for sig selv indhegnet". Dette tør også tages som et bevis 
på, at når oplysningerne om udskiftning er så sparsomme, skyldes 
det, at egnen har været særlig rig på enestegårde, hvor udskiftning 

ikke var påkrævet. 
Af enestegårde findes iøvrigt ikke så få spredt over den øvrige 

del af Fyn og på Langeland. Positiv oplysning herom er meddelt i 
en række tilfælde og findes navnlig i indberetningerne fra r8o5. Et 
par eksempler på sådanne oplysninger er allerede nævnt. Andre 

lyder: "gamle indhegninger", "har altid haft sin jord for sig selv", 

"har aldrig ligget i fællesskab" og "har i uhuskelige tider været 
udskiftet". I andre tilfælde kan man ikke nå længere end til en for

modning om, at gårdene er enestegårde. 
En meget betydningsfuld gruppe ejendomme, der ligeledes lå 

udenfor fællesskabet, var hovedgårdene, hvoraf der på Fyn og 
Langeland findes forholdsvis flere end i andre dele af landet. Det 
antages, at en del af disse oprindelig har ligget i fællesskab med 
bøndergårdene, men at mange af dem med et meget rundt tal er 
udskiftet og indhegnet 200 år før den store reformtid7 ). Da rente
kammeret i r8o4 afkrævede godsejerne indberetning om deres fæste-
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gods, ønskede det på lignende måde indberetning om deres hoved
gårde, og rentekammeret gik ikke ud fra som givet, at disse var ud
skiftet, idet det som for bøndergårdene spurgte, hvornår det var 
sket og ved hvilken landinspektør. Der foreligger også eksempler 
på, at hovedgårde først er udskiftet sammen med bøndergårdene, 
men det er undtagelser. I overraskende mange tilfælde har gods
ejerne imidlertid gjort et forsøg på at besvare rentekammerets fore
spørgsel med så fyldige oplysninger, som det nu en gang lod sig 
gøre. Svarene har vel ofte en lignende form som de allerede frem
dragne eksempler på oplysninger om enestegårde, men da de er af
givet af godsejere eller godsforvaltere, der fra deres praktiske virk
somhed med bøndergodsets udskiftning vidste, hvad de talte om, er 
det gennemgående af ikke ringe interesse at få kendskab til deres 
syn på spørgsmålet. Selv om udskiftningen af hovedgårdene i reglen 
falder helt uden for det her behandlede tidsrum, skal oplysningerne 
alligevel fremdrages, idet det er skønnet urimeligt ikke at medtage 

dem, når de har været tilgængelige i det foreliggende materiale. 
Ærø har ikke kunnet inddrages i undersøgelsen. Indtil r864 hørte 

øen til hertugdømmet Slesvig, hvor de kongerigske bestemmelser om 
udskiftning og matrikulering ikke gjaldt, og det omtalte materiale 

findes derfor slet ikke for denne ø. 
Købstædernes jorder er ligeledes holdt uden for undersøgelsen, 

idet disses udskiftning i nogen grad indtager en særstilling. Er en 
landsbys jorder først i nyere tid inddraget under en købstad, er byen 

dog selvfølgelig medtaget. 

III 

Som resultat af undersøgelserne er opstillet en detailleret oversigt 
over udskiftningen i de to amter i Fyns ,stift, der bortset fra den 

omtalte egn vest for Odense må betegnes som mere fuldstændig, end 
man på forhånd kunne vente. Da en sådan oversigt falder noget 
uden for rammerne af sædvanligt læsestof, er den anbragt som bilag. 

I oversigten er inden for hvert herred sognene anført i alfabetisk 
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rækkefølge, og inden for sognene er igen de i matrikelsprog såkaldte 

ejerlav (landsbyer og hovedgårde m. v.) anført ligeledes i alfabetisk 
rækkefølge, idet en del afvigelser dog her forekommer som følge af, 
at de ejerlav, hvorom oplysningerne er ens, er anført sammen. En
hver vil imidlertid uden vanskelighed kunne finde oplysning om 
den egn eller den by, som måtte have interesse. Umiddelbart efter 
ejerlav er anført året for udskiftningen eller andre foreliggende op
lysninger samt navnet på den landinspektør eller landmåler, der har 
medvirket, og endelig den benyttede kilde. I nogle tilfælde har op
lysningerne måttet kombineres fra forskellige kilder, og i mange til
fælde ligger der flere end de anførte til grund for angivelserne, men 
kilderne vil i så fald som regel have været indbyrdes overensstem
mende. 

De angivne udskiftningsår vil det nok være rigtigst at betragte 
med et vist forbehold. Det er således sandsynligt, at de i nogle til
fælde angiver den mere formelle afslutning på udskiftningen. Til
bage har ofte stået et ikke ringe arbejde, inden de trufne beslutnin
ger er ført ud i livet. Da man arbejdede hurtigt og energisk, vil det 

dog næppe dreje sig om afvigelser af synderlig betydning, et højst 
to år. I andre angivelser kan have indsneget sig udskiftninger, der 
kun er gået ud på at ophæve et fællesskab mellem lodsejerne i en 
by. Først senere har disse gennemført den specielle udskiftning mel
lem mand og mand, men da denne har været et rent indre anliggende 

for det pågældende gods, har den måske slet ikke sat sig spor, der er 
nedfældet i dokumenter. Der er dog grund til at formode, at tilfæl
dene ikke er meget almindelige. Når udskiftningen først var kom
met i skred i en landsby, er det sandsynligt, at man med det samme 
har søgt at gennemføre den til bunds. Hvor der har foreligget op
lysning om sådanne senere specielle udskiftninger eller om udskift
ninger i samme by til forskellige tidspunkter under forskellige god
ser, er de anført, såfremt forskellen mellem tidspunkterne ikke har 
været helt uvæsentlige. 

For hovedgårde forekommer angivelser om udskiftninger, som 

9 
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man må stille sig meget tvivlende overfor, idet det kan antages, at 
de sigter til noget andet. I de år udskiftningen af bøndergodset stod 
på, gennemførtes på mange hovedgårde forbedringer af driftsfor

men ved indførelsen af det såkaldte holstenske kobbelbrug. Herved 
opmåltes hovedgårdenes jorder, og disse blev inddelt i 6-Io marker 
eller "kobler". Dette var i sig selv ingen synderlig forbedring. Men 
da der samtidig indførtes bl. a. dyrkning af kløver og en mere sy
stematisk anvendelse af brak, betød den ny driftsform et stort frem
skridt. I ikke få tilfælde går oplysningerne ud på, at hovedgårdene 
er opmålt og inddelt, og her kan der ikke være tvivl om, at der sigtes 
til indførelsen af kobbelbruget I andre tilfælde, hvor der siges ud
skiftning, må det antages, at der blot sigtes til, at jorderne er inddelt 
med henblik på ændringen i driftsformen. 

Kobbelbruget eller i hvert fald en noget lignende driftsform på
træffes også indført i landsbyerne. Disses jordtilliggende blev ind
delt i f. eks. 6 marker, og i hver mark fik hver mand vist som oftest 
to lodder, hvilket har betydet en meget væsentlig reduktion af lod
dernes antal. Selve driften foregik fortsat i fællesskab, men alligevel 
betød kobbelbruget et betydningsfuldt skridt bort fra det gamle 
jordfællesskab henimod den egentlige udskiftning. Af datiden kald
tes foranstaltningen ofte for udskiftning i sløjer eller sløjevis ud

skiftning. Eksempler er navnlig påtruffet i Gudme herred, men også 
andre steder, og under nogle af de anførte udskiftningsår skjuler 
der sig muligvis sløjevise udskiftninger, således at de ikke angiver 
udskiftningen mellem mand og mand. Formentlig vil det navnlig 

gælde om byer, der er angivet at være tidligt udskiftet. 

På grundlag af den detaillerede oversigt er opstillet efterfølgende 
skema, hvori der for hvert herred i de to amter er anført antallet 
af gennemførte udskiftninger i I) tiden før I78I, 2) tiden I78I-
I8I5 inddelt i femårige perioder og 3) tiden efter I8I5. Skemaet 
omhandler kun udskiftninger i landsbyer og vedrører ikke f. eks. 
hovedgårde, enestegårde eller de mindre byer, hvorom det er oplyst 
eller må formodes, at udskiftning ikke har fundet sted. Det er med 
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andre ord et sammentrængt udtryk for omfanget af det på selve 
reformtiden udførte arbejde, og hvorledes det er skredet frem, og vi 

skal nu se på, hvad 'skemaet kan fortælle. 
Før den store forordning om udskiftning udkom i 1781, er der 

gennemført meget få udskiftninger, lidt flere i Odense end i Svend
borg amt. Men allerede i det første femår af forordningens levetid 
korruner der ganske god gang i arbejdet, og det gælder navnlig i 
Odense amt. I det følgende femår er det stadig i Odense amt, der 
arbejdes mest, men også i Svendborg amt gennemføres ikke så få 
udskiftninger. Ved udgangen af 1790 er gennemført ialt 241 ud
skiftninger eller 36 pct. af det samlede antal. I tiden 1791-18oo er 
i Odense amt gennemført så godt som lige mange udskiftninger i 
hvert af de to femår og det samme antal som i det forudgående 

Odense amt, 
før 1781- 1786- 1791- 1796- 1801- 1806-

Herred 1781 85 90 95 1800 05 10 

Odense .. .... .... . 4 11 16 7 
Aasum .......... . 
Bjerge .......... .. 
Lunde .......... .. 

I 

2 

5 IS 

9 
I 7 

Skam............. 2 3 11 

Skovby ........... 4 23 8 
Vends ............ 6 I9 IS II 

Baag ............. 9 12 23 20 

6 
4 

22 

17 

2 

I 

I 

IO 6 
I2 4 
7 . 2 

II 2 

Ialt .......... .. ... 19 51 89 91 89 18 
i pct. .... .... .. .. 5 14 25 25 ,2 25 5 

Svendborg amt. 

Sallinge ........ .. 5 
2 

9 
4 

16 8 22 II 

Sunds .......... .. 
Gudme .......... . I 

15 

3 

2 

6 
Vindinge .. .. .. .. 1 3 5 20 

Langelands N. . 1 3 
Langelands S. . 17 2 

lal t .. .. .. .. .. .. .. . 9 17 56 4I 
i pct. .. .. .... .. .. 3 6 19 I4 

Fyn og Lange-
land m. v. ialt... 28 68 145 132 
i pct. .. .... .. .... . 4 IO 22 20 

I5 
12 

5 
I6 

18 I 
I2 6 

I 7 

2 

2 

0,5 

3 
2 

2 

7 

I4 

5 

16 
2 

1811- efter 
IS 1815 lait 

4 

s 
I 

13 
2 

I 

44 
29 

36 
2S 

32 
51 
63 

77 

l 360 
0,3 100 

IO 

4 
7 

SI 

54 
47 

I 51 

37 
2 30 

24 300 
8 IOO 

25 

4 

66o 
100 

Fynske Årbøger 1959



Port! Nissen: Udskiftningen i Fyns Stift 

femår. Da det i hvert af de tre femår er 25 pct., vil det sige, at 

%af Odense amt er udskiftet i de 15 år fra 1786-I8oo. I 1796-I8oo 
stiger antallet meget stærkt i Svendborg amt, idet der gennemføres 

dobbelt så mange udskiftninger som i 1791-95· I tiåret 1791-I8oo 
gennemføres ialt 301 udskiftninger eller 46 pct. af det samlede 

antal, en meget stor arbejdsindsats. Heraf falder de 169 på årene 

1796-I8oo, det femår der udviser de fleste udskiftninger. 8 ) I I80I-

05 går antallet af udskiftninger meget betydeligt ned, idet Odense 
amt nu er så godt som færdigt. Svendborg amt er vedblivende noget 

bagefter, og i femåret I80I-05 gennemføres der 46 udskiftninger. 

I Odense amt er kun 3 udskiftninger efter 1805, men i Svendborg 

amt 51, og heraf falder de 24 så sent som efter 1815. 

I Odense amt er V ends det herred, hvor der først tages rigtig fat. 

Muligvis er det under påvirkning af, at der på den anden side af 

Lille Bælt i Koldinghus amt på den dygtige og energiske amtmand 

Hans de Hofmans initiativ blev gennemført en del udskiftninger 

allerede i 177oerne. I de tilgrænsende herreder Baag og Skovby 

arbejdes der også tidlig meget energisk, mest udpræget i Baag, idet 

årene 1791-95 udviser en bemærkelsesværdig tilbagegang for Skov
by. Medens der i sidstnævnte herred ikke er gennemført udskiftnin

ger før q81, er Vends og Baag de herreder i Fyns stift, der udviser 

de fleste. I V ends grupperer de sig på to steder med byerne Brende

rup, Graderup og Harndrup som den ene og Gelsted, Kindstrup og 

Ørslev som den anden gruppe. Af de tidligt udskiftede byer i Baag 

har de 5, Nordby, Ebberup, Saltofte, Sønderby og Helnæs helt eller 
delvis hørt under Frederiksgave, der på den tid ejedes af den reform

ivrige storkøbmand Niels Ryberg. De øvrige er de nordligere belig

gende byer Ørsted, Højbjerg og Kerte samt de to gårde Falden og 
Lysbolt i Søllested sogn. Om adskillige af de nævnte byer gælder 

imidlertid som om flere andre tidligt udskiftede byer, at oplysnin

gerne kan være noget sparsomme og uklare, men måske er dette i 
sig selv et indicium for, at byerne hører til de først udskiftede. 

Odense herred er ligeledes godt i gang på et tidligt tidspunkt. De 
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før 1781 udskiftede byer er Næsby tæt nord for Odense, Stenløse 

og Svenstrup syd for Odense og endelig den store by Tommerup. De 

mindre herreder Aasum, Bjerge, Lunde og Skam er de sidst udskif

tede i Odense amt. Der findes her ingen byer udskiftede før q8r. 

I Lunde er en sikker udskiftning af en hovedgård, nemlig Østrup

gaard i Østrup sogn, der først blev udskiftet i 1797. De 3 efternølere 
i Bjerge herred er Langø, Nordskov og Egense, alle på den yderste 

del af Hindsholm. Egense er kun på to gårde, der så sent som i 
r8r6 lå i fællesskab, og måske har de fortsat hermed i endnu en 

længere årrække. 

I Svendborg amt bliver der i Sallinge og Sunds herreder gjort en 

ganske god indsats indtil 1790, men så indtræder der i det følgende 

femår et tilbageslag. De før q8r udførte udskiftninger er af byerne 

Diernæs, Kalleko, Katterød, Hundstrup og Tørringe i Sallinge her

red samt Sørup og Heldager i Sunds herred. De tre førstnævnte byer 

hørte under Hol·stenshus, og om dem er der ingen tvivl, idet udskift

ningen på dette gods skete meget tidligt. Sørup og Heldager, der 

hørte under Hvidkilde, må også anses for at være sikre. Derimod 

er udskiftningerne i Hundstrup og Tørringe noget tvivlsomme, og 

de har i hvert fald ikke omfattet alle gårdene i de to byer. Om 

Hundstrup er løvrigt oplyst det bemærkelsesværdige, at en enkelt 

selvejergård er udskiftet allerede ca. 1735. Af de i femåret 1786-90 
i Sallinge herred udførte udskiftninger er langt de fleste af byer 

under Brahetrolleborg. Efter 1796 tages der energisk fat igen i de 

to herreder, men arbejdet kommer alligevel til at strække sig over 

en længere årrække. De efter r8r 5 gennemførte udskiftninger fore

kommer navnlig på småøerne Bjørnø, Svelmø, Avernakø - byerne 

Munke og Korshavn, men ikke selve byen Avernakø- Drejø, Birk

holm, Hjortø og Skarø, men også store byer som Aastrup, Millinge, 

Østerby og Vester-Aaby er udskiftet på dette sene tidspunkt. I sidst

nævnte by begyndte man allerede q83, men udskiftningen blev 

først helt afsluttet 50 år efter i 1833. 
I Gudme herred synes forholdene at have artet sig mere uregel-
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mæssigt end i de øvrige herreder, hvilket navnlig vil fremgå af den 
detaillerede oversigt. Den før r78r udførte udskiftning vedrører 

kun 4 gårde i Ellerup. Herredet må betegnes som det senest udskif
tede på Fyn. I Vindinge herred arbejdes der særdeles energisk i 
tiåret 179r-r8oo, og der er her færre efternølere end i de øvrige 
herreder i Svendborg amt. Den før r78r udskiftede by er Ørbæk 
sydvest for Nyborg. 

På Langeland er der en tydelig forskel mellem de to herreder, og 
mærkeligt nok er det nordligste det sidst udskiftede, hvilket antage
lig skyldes, at Tranekær først ret sent begyndte på udskiftningen. 
Den ene udskiftning i femåret 1781-85 omfatter kun en enkelt gård 
i Strandby i Tranekær sogn. Også på Langeland forekommer en sik
ker udskiftning af en hovedgård, idet Skovsgaard i Humble sogn i 
hvert fald delvis har ligget i fællesskab med byen Hennetved indtil 

dennes udskiftning i 1787. 

V ed denne gennemgang er antallet af udskiftninger taget som 
udtryk for, hvorledes arbejdet er skredet frem. Dette antal falder 
meget nær sammen med byernes antal, idet der om forholdsvis få 

byer foreligger oplysning om, at der har fundet mere end een 
udskiftning sted. Men det bør haves for øje, at byerne var af meget 
forskellig størrelse. Der var byer med kun 2-3 gårde og så en by 
som Horne ved Faaborg på 6o gårde. Selv om en sådan by er en 
undtagelse, er det klart, at opmålingen og alle øvrige arbejder har 
været langt mere omfattende ved de større end ved de mindre 

byer.9 ) Imidlertid kan der ikke være nogen tvivl om, at udskiftning 
af større og mindre byer fordeler sig tilfældigt mellem hinanden, i 
hvert fald når et så stort område som Fyns stift behandles under et, 
og byernes forskellige størrelse skulle således ikke have nogen ind

flydelse på de fastslåede resultater. 
På grundlag af den detaillerede oversigt kunne udarbejdes andre 

statistiske opstillinger og flere enkeltheder kunne fremdrages, men 
det vil føre for vidt. Det kan imidlertid anbefales, at man ikke ind

skrænker sig til at efterse oplysningerne om det sogn eller den by, 
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som interesserer en, men at oversigten gennemgås i sin helhed, idet 
den ikke er så ensartet læsning, som den måske ser ud til. Foruden 
oplysning om byernes udskiftningsår, om udskiftning i sløjer og om 
forholdene vedrørende hovedgårde og enestegårde, vil man finde 
eksempler på, at byer er udskiftet af bønderne selv- ikke nogen helt 
let opgave - at præstegårde er udskiftet mange år før den egentlige 
udskiftning af byen, at samtlige byer i store sogne i visse tilfælde er 
udskiftet samtidig i løbet af 1-2 år og i andre tilfælde, at tæt ved 
hinanden liggende byer er udskiftet med mange års mellemrum og 
mange andre oplysninger, ja endog, hvorledes englænderne under 

krigen i 1807 har huseret på Romsø øst for Hindsholm. 

IV 

I en ansøgning fra landinspektør Simon Laurits Bie, der har ud

skiftet nogle få byer på Fyn, men iøvrigt mest har arbejdet i Jylland, 
fremhæver denne, at han er den første landmåler i Danmark, der 
har påtaget sig at udføre udskiftninger mellem selvejere. En sådan 
udtalelse vidner om, at udskiftning mellem selvejerbønder blev anset 

for at frembyde særlige vanskeligheder, hvilket man allerede på et 
meget tidligt tidspunkt havde frygtet. Under de første drøftelser om 
fællesskabets ophævelse blev endog fremsat den påstand, at det for 
reformens gennemførelse ville være bedst, om der slet ingen selv
ej'erbønder fandtes.1o) 

Ifølge Henrik Pedersen var der i r688 i de fynske amter ialt 8050 

gårde, hvoraf kun 46 var i selveje. Dette rent ubetydelige antal selv
ejere var på udskiftningstiden en del større bl. a. som følge af kron
godsets salg i 1764, men alligevel har der været så få, at det i de 
allerfleste egne har været godsejernes initiativ, der var bestemmende 
for udskiftningens iværksættelse og hele forløb. løvrigt må frygten 

for, at selvejerbønder skulle blive en herosko for udskiftningen, vist
nok betegnes som overdreven, idet man ikke så sjældent ser selvejer
bønder kræve deres jorder udskiftet. 
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Af godsejere, der var virksomme for udskiftningen, har allerede 

været lejligbed til nt nævne J. G. Moltke på Kørup og Einsidelsborg 
og Niels Ryberg på Frederiksgave, men der kan nævnes adskillige 
andre. Almindelig kendt er den meget energiske Jens Lange på Rød
kilde, hvis foretagsombed førte til voldsomme stridigheder med 
fæstebønderne i Ulbølle med det triste udfald, at flere af disse måtte 
vandre i tugthuset. Disse begivenheder var dog ikke foranlediget af 
udskiftningen, der først fandt sted nogle år senere. Præget af megen 
idealisme var den virksomhed, som grev Lttdvig Revenflow udfol
dede på baroniet Brahetrolleborg. Ved faderens død i 1775 overtog 
han som den yngste af tre sønner og endnu ikke fyldt 25 år baroniet. 
Han påbegyndte straks opmålingen af godset, og med henblik på 
opførelsen af de mange nye gårdbygninger anlagdes flere teglvær
ker. I r78o var man nået så vidt, at taksationen af jorderne kunne 
påbegyndes, og i de følgende år blev alle byer under baroniet ud
skiftet. På grevinde Anna Sybille Reventlows fødselsdag den q. sep
tember 1788 blev arbejdets afslutning fejret ved en smuk højtidelig
hed på Brahetrolleborg, hvor Reventlow i en længere tale gav ud

tryk for sin tro på fremtiden under de ny forhold og rettede en varm 
tak til sine medarbejdere. u) En del af gårdene fik navne opkaldt 

af digteren Jens Baggesen, der ofte opholdt sig på Brahetrolleborg. 

Flere af disse navne som "Aksglæde", "Ladefylde", "Lykkenssæde" 
og "Arvingstak" giver et godt indtryk af de forventninger, man 
nærede til reformens virkninger. Mere mærkelige var Baggesens 

græske navne som "Athen", "Theben" og "Korinth", og af disse er 
vistnok kun det sidste bevaret som stednavn til eftertiden. 

Udskiftningen på Brahetrolleborg frembyder visse ligheder med 
J. H. E. Bemstm·ffs berømte udskiftning på Bernstorff gods i Gen
tofte sogn, men den kan ikke tillægges samme betydning. På Bern
storff blev reformen gennemført allerede 1765, hvor meget få 
tænkte på en så vidtgående foranstaltning som den specielle udskift
ning mellem mand og mand. Da den foregik så nær København, fik 
den ved sine gode resultater stor indflydelse på den offentlige me-
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ning og på regeringen. På Brahetrolleborg blev arbejdet afsluttet 
over tyve år senere på et tidspunkt, hvor udskiftningen på Fyn var 
særdeles godt i gang, og der foreligger vist ikke noget vidnesbyrd 
om, at Ludvig Reventlows virksomhed har tilskyndet andre til refor
mer. Det må tværtimod antages, at der på Brahetrolleborg skete 
meget, som hans standsfæller ikke har haft synderlig sympati for. 
Udskiftningen blev heller ikke gennemført, uden at det kom til 
gnidninger mellem Reventlow og nogle af bønderne. 

Amtmændene var aktive deltagere i udskiftningsarbejdet Sam
men med landvæsenskommissærerne og den landinspektør eller 
landmåler, der var antaget til at udføre arbejdet, udkastede de i 
lodsejernes overværelse plan for byernes udskiftning og dømte i 
opståede tvistigheder, der var parterne imellem. Om adskillige af 
amtmændene må det vistnok siges, at de har haft meget få forudsæt
ninger for at kunne yde en indsats ved en sådan rent praktisk foran
staltning, som udskiftningen var; men på Fyn har i en stor del af 
udskiftningstiden virket tre amtmænd, der ikke alene havde megen 
forståelse af reformens store betydning, men som tillige i deres 

egenskab af godsejere gjorde en god indsats for udskiftningen og 
derved må have indhøstet værdifulde erfaringer. 

Den betydeligste af disse amtmænd, men et noget uroligt hoved, 

var Friedrich Buchwald. Fra 1777 ejede han Gudumlund et par mil 
sydøst for Aalborg. Med stor energi virkede han for forbedringer 

på dette gods, udskiftede bøndergodset, opdyrkede hede, tørlagde 
moser, anlagde flere fabrikker og uddybede og kanaliserede Linden
borg å ud til Limfjorden, den såkaldte Gudumlund kanal, der den 
dag i dag har stor betydning for afvandingen af store landbrugs
arealer. Efter i 1776-89 at have været amtmand over Dronningborg, 
Silkeborg og Mariager amter blev han 1789 stiftamtmand over Fyns 
stift og amtmand over Odense, Dalum, Skt. Knuds og Rugaard 
amter. Sine embedspligter varetog han med stor dygtighed, omend 
det hævdes, at den var forbunden med en sådan mangel på respekt 
for centraladministrationens befalinger, at han næppe var sluppet 
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vel derfra, hvis ikke skjulte indflydelser på allerhøjeste sted havde 

gjort sig gældende til hans fordel.1 2 ) Han optrådte tillige som land
økonomisk forfatter, men med anskuelser der ikke faldt helt sam

men med regeringens. For sine fortjenester af landbruget blev han 

hædret af Det kgl. Landhusholdningsselskab med dets store guld

medaille. Som følge af en voldsom strid med biskoppen og præ

sterne i Odense tog han i 1798 sin afsked som amtmand, og samme 
år måtte han sælge Gudumlund til grevskabet Lindenborg efter at 

have sat sin formue til på de mange foretagender der. Han forlod 

derefter Danmark, købte senere en landejendom i Lucca i Italien og 

døde i Pisa 1814- Af Ludvig Reventlow omtales han med megen 

venlighed, og de to mænd har sikkert stået hinanden meget nær, 

idet Buchwald ved sin bortrejse anbragte sine to sønner hos Revent
low. 

I den vestlige del af Fyn virkede en stedlig godsejer, grev Lud-vig 

Frederik W edell på W edelisbor g. Under de for landbruget meget 
dårlige år forud for reformtiden var hans fader kommet i så store 

økonomiske vanskeligheder, at han i 1766 skød sig. Det var derfor 

ingenlunde nogen let opgave for sønnen at overtage W edelisbor g, 

det største gods på Fyn, og få reformer gennemført der. Disse 

kostede foreløbig mange penge, og helt lykkedes det ham vist aldrig 
at få godsets økonomi i orden. Udskiftningen gennemførtes imidler

tid med megen energi og på en sådan måde, at kyndige i samtiden 

hævdede, at W edelisborg var et af de godser på Fyn, hvor reformen 

først viste sine gode virkninger. I årene 1783-1809 var Ludvig 

Frederik Wedell amtmand over Assens og Hindsgavl amter, der 

omfattede Baag og Vends herreder. Langt de fleste udskiftninger i 
disse to store herreder er gennemført i de 26 år Wedell var amt

mand, og ingen anden amtmand på Fyn har haft lejlighed til at øve 

indflydelse ved så mange byers udskiftning som han. 

I Svendborg amt virkede ligeledes en stedlig godsejer, Adam 
Christopher Holsten. I 1745 arvede han Holstenshus, fra 1723 et 
stamhus, hvori Langesø blev indlemmet 1747. Han udvidede og 
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forbedrede disse to godser og fik 1779 stamhuset gjort til et baroni. 
Som en af de første godsejere i Danmark havde han forståelse af 

udskiftningens betydning, og allerede 1770-72 lod han sit bønder

gods i Diernæs sogn udskifte. Fra bøndernes side mødte han megen 
modstand, som han efterhånden overvandt. For den unge Ludvig 

Reventlows udskiftning på Brahetrolleborg blev det af stor betyd

ning, at der under det nærliggende Holstenshus var lejlighed til at 

se udskiftede byer. Holsten var 1764-89 amtmand over det nuvæ
rende Svendborg amt. Da han fratrådte, var kun ca. lf4 af amtet 

udskiftet, men han har utvivlsomt lagt et godt grundlag for de 

følgende års arbejde. Han karakteriseres som en myndig og ualmin

delig dygtig og virksom mand. På Langesø lod han opføre en ny 

anselig hovedbygning, og her døde han 1801. 

Det daglige slid i marken påhvilede landinspektørerne og land

målerne. Af deres duelighed afhang det, om udskiftningen blev gen

nemført på en tilfredsstillende måde. I udskiftningernes første år, 

da arbejdsområdet var nyt, var det forbundet med ikke ringe vanske

lighed at få folk med den nødvendige uddannelse og erfaring, men 

måske føltes dette ikke, idet man næppe altid har været klar over, 

at det var nødvendigt at tilkalde fremmed sagkundskab. Således 

skriver grev Knuth til Gyldensten den 15. oktober 1774 i et brev til 

C. D. Reventlow: "Jeg er kommet ud af et fællesskab med mine bøn

der. De kan vel slutte, at der har været megen opmåling, men jeg 

har hverken brugt landkommissær, landmåler eller andre undtagen 

min ladefoged, forvalter og jeg." Der er imidlertid ikke mange 

eksempler på, at byer er udskiftet uden medvirken af landinspektør 

eller landmåler. 

Af regeringen blev tilstræbt at fordele landinspektørerne i de 

forskellige landsdele. I henhold til en udskiftningsforordning af 

13. maj 1776 blev således i hvert stift ansat en landinspektør delvis 

lønnet af statskassen. Efterhånden som udskiftning blev mere almin

delig, var der beskæftiget et betydeligt antal af såvellandinspektører 

som landmålere. Medens landmålerne særlig skulle udføre opmålin-

Fynske Årbøger 1959



140 Poul Nissen: Udskiftningen i Fyns Stift 

gerne, havde landinspektørerne navnlig til opgave at forestå selve 

udskiftningen, og det var derfor nødvendigt, at de havde kendskab 

til landbrugets forhold. Denne adskillelse synes dog ikke at have 

spillet nogen større rolle i praksis, idet mange udskiftninger er gen
nemført af landmålere, ligesom vist så godt som alle landinspektører 

også målte. En del af landinspektørerne og landmålerne var tidli
gere officerer. 

En af de første landmålere, der kom til Fyn, var løjtnant Siegfried 

Johann Pauli. 13 ) Efter at have taget sin afsked fra preussisk krigs

tjeneste, fik han 1770 bestalling som landmåler og i 1774 som land

inspektør. Allerede i 1771 udskiftede han nogle byer i Diernæs sogn 
under Holstenshus. Som landinspektør synes han at have følt sig 
som en hel lille monark. De dokumenter, han udfærdigede ved 

udskiftningen, indledes som oftest med: Jeg underskrevne Siegfried 

Johann Pauli, kongelig majestæts løjtnant og landinspektør gør vit

terlig, at o. s. v. 

Den første stiftslandinspektør for Fyn blev Johannes Nicolai 

Berg. Denne var født I7 43 og blev i q68 ansat som landmåler ved 

den under astronomen Thomas Bugges ledelse påbegyndte opmåling 

af rytterdistriktet ved Slagelse. Da dette arbejde allerede blev ind

stillet i 1772, kom han til det tidligere omtalte udskiftningsarbejde i 

Koldinghus amt. Han fik 1774 bestalling som landinspektør og blev 

fra 30. maj 1776 ansat som stiftslandinspektør for Fyn. Hans ansæt
telse gav anledning til klage fra Pauli, idet denne frygtede, at siden 

han havde praktiseret på Fyn, ville folk nu tro, at han var degrade

ret, og at han derfor ville miste sin næringsvej og sit gode rygte. 

Berg har udskiftet et meget stort antal byer, navnlig i Odense amt, 

men også i Svendborg amt har han virket, dog synes han ikke at 
være kommet til Langeland. Han døde 17. juni r8o2, formentlig i 

Odense, kun 59 år gammel. 
Den næste stiftslandinspektør blev Christopher Arnstmp, der var 

født i Gentofte sogn i q6r. Han fik bestalling som landmåler 1787 

og som landinspektør 1790. Da han havde det bedste vidnesbyrd for 
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sit arbejde, blev han den 17. juni 1803 udnævnt til stiftslandinspek

tør. Arnstrop har ligeledes udskiftet mange byer på Fyn og har også 

virket på Langeland. I 1804 købte han gården "Vennersminde" i 

Render, Brylle sogn. For sin virksomhed blev han udnævnt til justits

råd. Han døde den 16. januar 1825 på "Vennersminde", 64 år 
gammel. 

De følgende stiftslandinspektører var Jens Fr. Buchhave og Han

nibal Hast1'up, men som stiftslandinspektører falder deres virksom

hed uden for den egentlige udskiftningstid. Buchhave nåede dog at 

udskifte bl. a. Drejø i 1832, og Hastrup havde som yngre land

inspektør arbejdet ved udskiftningen på Fyn. 

En landinspektør, som man i datiden lagde mærke til, idet han 

havde arbejdet sig op fra fæstebonde, er Knud Nielsen. Han var 

født 26. april 1735 i Hunderup ved Odense. Samtidig med at han 
arbejdede ved landbruget, må han have lagt sig efter landmåleriet 

og været beskæftiget ved udskiftningen, idet han i 1774 fik bestal

ling som landmåler og 50 år gammel i 1785 som landinspektør. Han 

har udskiftet ikke så få byer, navnlig i nærheden af Odense. I en 

lille lærebog i landmåling udgivet 1803 af kontorchef i rentekam

meret Thomas Aaby giver denne ham følgende smukke vidnesbyrd: 

Denne højst agtværdige bonde måtte gå en møjsommelig vej for at 

nå de kundskaber, som han følte, at hans stand og stilling så høj

ligen trængte til. Men ved utrættelig flid overvandt han alle møj

sommeligheder og nåede endog den fuldkommenhed, at kongen 

erkendte ham fuldkommen værdig til at være kgl. landmåler og 

landinspektør, hvilke stillinger han nu i en række af år har udført 

til kongens og sine medbrødres fulde tilfredshed. 

Da Hunderup blev udskiftet i 1785 af Berg, optræder Knud Niel
sen som ejer af en gård, men skønt fagmand synes han ikke at have 

voldt Berg vanskeligheder. I 1796 arbejdede rentekammeret med en 
ny udskiftningsforordning, der dog aldrig blev udstedt, men et ud

kast blev tilsendt forskellige landinspektører til udtalelse, deriblandt 

Knud Nielsen og Berg, så de må begge have været velanskrevne i 
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rentekammeret Efter 1799 har Knud Nielsen vistnok ikke udført 

udskiftninger, og han døde i september 1807, 73 år gammel. 
En landinspektør, der også havde sin rod i den fynske bondestand, 

var Mads Rasmussen. Han blev født 19. juni 1756 som søn af en 
selvejer i Kærbyholm i Ingslev sogn. Han fik bestalling som land

måler 1784, men først 1806 som landinspektør. Han var en meget 
dygtig mand og har udskiftet mange byer, bl. a. Aastrup i Sallinge 
herred, en udskiftning, som senere skal omtales. I årene 1794-1812 

ejede han gården "Ormehøj" i Rørup sogn samt Fjelsted kirke. Han 
døde 9· september 1830 i Haarby. En yngre broder var Rasmus Ras
mussen født 30. juli 1764 også i Kærbyholm. Denne arbejdede lige
ledes ved udskiftningen og fik i 1794 bestalling som landmåler, 
men han blev ikke landinspektør. V ed ægteskab med enken efter 
ejeren af "Bubelgaard" i Ingslev sogn, Alexander Scheby, erhver
vede han i 1802 denne gård. Han døde den 9· januar 1815, kun 50 

år gammel, og det anføres, at det skete i derangerede formueom
stændigheder. For at skelne mellem de to brødre betegnes de meget 
ofte i de gamle dokumenter som Rasmussen på "Ormehøj" og Ras

mussen på "Bubelgaard". 
På Fyn virkede to andre og meget dygtige brødre, hvoraf den ene 

var landinspektør og den anden landmåler. Det var Lars Christian 

og Christian Frederik N y holm. Førstnævnte var den yngste, født 

1. december 1758 i Slaglille ved Sorø som søn af sognepræst Chri
stopher Nyholm. I 1777 fik han bestalling som landmåler og i 1785 

som landinspektør. Han har navnlig arbejdet i Baag herred, f. eks. 
gennemførte han udskiftningen af Dreslette, der var meget sen
drægtig, idet den varede 6 år. Ved sin virksomhed kom han i for
bindelse med grev J. G. Moltke på Kørup og Einsidelsborg, og da 
denne kom til at sætte megen pris på ham, knyttede han ved sin 

overtagelse af Bregentved i 1792 Nyholm til sig som godsinspektør 
der, hvorefter denne forlod Fyn. Lars Chr. Nyholm døde den 
23. juli 1824 på Turebyholm ved Haslev som en højt anset og meget 
velhavende mand. 
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Broderen Chr. Frederik Nyholm var født 23. december 1751 og 
fik 1781 bestalling som landmåler. Foruden at virke ved udskift
ningen var han en tid godsinspektør på Holstenshus og senere på 
Løjtved i Stenstrup sogn, som han købte i r8oo, men han solgte den 
igen i r8o4. Han omtales med stor agtelse og hengivenhed på grund 
af sin hæderlige og yderst elskværdige karakter. Han døde den 
23. januar r8r3. 

En landinspektør, som eftertiden har spundet nogen mystik om, 

var Johan Frederik Utke. Han var født 9· februar 1761 i København, 
hvor hans far var skræder. Han kom i apotekerlære, men senere 
optræder han som landmåler på Fyn og fik 1791 bestalling som 
landinspektør. Han har udskiftet ikke så få byer, især mellem 

Odense, Nyborg og Kerteminde. I 1795 blev han ejer af herregården 
Brolykke, idet han ægtede Sophie Hedevig Heilmann, en præstedat
ter fra Kerteminde og enke efter Brolykkes ejer, Hans Jørgensen. 
Under krigen r8o8 var han kystbefalingsmand og fik titel af krigs
råd. På en mærkelig måde mindedes Utke hvert år Struenses død, 

idet han på årsdagen for hans henrettelse på Østerfælled lukkede 
sig inde. Dette har givet anledning til en hårdnakket tradition om, 
at han var Struenses søn, men en undersøgelse betegner traditionen 
som hørende hjemme i sagnets verden.14) Utke døde 22. september 

r824 under et midlertidigt ophold i København. 
En ved udskiftningen meget virksom mand er Andreas Preuert, 

der fik bestalling som landmåler 1787 og som landinspektør r8o6. 
Han ejede en mindre gård i Brudager og førte her nogle processer 
med sine naboer. V ed udstykningen af gården Brændeskov i Gud

bjerg sogn i r823 købte han en større parcel og oprettede Ny
Brændeskovgård. På Taasinge er nogle byer udskiftet af Christian 

Trojel af den dygtige slægt Trojel og født I. januar 1749 i Fuglevig 
præstegård i Vissenbjerg sogn som søn af sognepræst Thomas 
Trojel. Han fik bestalling som landinspektør 1784, men havde 
iøvrigt først studeret teologi. Det ser ikke ud til, at han har arbejdet 

på Fyn, og han døde kun 51 år gammel den 4· april r8oo. En land-
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måler, der har udført ikke så få udskiftninger, er Salomon T hm-en

feldt, der ofte betegnes som degnen fra Gudme. Han var imidlertid 

landmåler, bestalling 1782, men har vel oprindelig været degn. Det 
er navnlig i egnen nord for Svendborg, han har virket. Befolkningen 
har næppe tillagt det nogen betydning, om udskiftningen blev gen
nemført af en landinspektør eller en landmåler. Sognepræsten i 
Ringe indberetter dog, at præstegården er udskiftet af landmåler 
P. C. Lohse og tilføjer, at han udgav sig for landinspektør. Samme 
Lohse, hvis bestalling som landmåler er af 1791, har udskiftet ad
skillige byer og i en anden indberetning er tilføjet, at han rejste bort 
med kortet. Disse små tilføjelser, som man sjældent møder, tyder 
på, at manden ikke har været helt pålidelig. 

Ingen af de omtalte landinspektører hører til de i datiden mere 
fremtrædende og kendte, men flere af disse har også virket på Fyn. 
Under Brahetrolleborg arbejdede således Hans Nicolaj Aretander 

og Guldbrand Arentz, der stod de to brødre Reventlow meget nær, 
og senere opnåede høje stillinger i rentekammeret Begge blev de 
amtmænd, Aretander i Frederiksborg og Arentz i Thisted amt. 
Byerne under Hvedholm blev udskiftet af den meget ansete Carsten 

Ehlers. Da han ved udskiftningen af den store landsby Horne, hvor 

Hvedholm ejede 36 hele og 16 halve gårde foruden ca. 50 boelsteder 
og huse, ønsker afholdt et landvæsenskommissionsmøde, skriver 
han meget beskedent til vedkommende amtmand: Endskønt jeg er 
allernådigst beskikket stiftslandinspektør udi Sjælland, har det høj
kgl. rentekammer dog tilladt mig at foretage udskiftningen af 
Horne på Hvedholm gods, og på grund heraf og for at fremme 
denne udskiftning tager jeg skønt fremmed mig den underdanige 
frihed at bede Deres højvelbårenhed, at der måtte blive foretaget 

et åstedsmøde. 
Også landinspektør Iver Unsgaard, der af en samtidig er karakte

riseret som den hæderlige bekendte veteran i landmålingsfaget, har 
udskiftet adskillige byer på Fyn, og så sent som i 1818, det år han 
døde, arbejdede han i Gudme herred. Hans søn, Iver Johan Uns-
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gaard, var 1848-56 stiftamtmand i Odense, og efter i nogle år at 
have været minister, var han det påny r86o-69. 

De sidstnævnte fire landinspektører fik senere ledende stillinger 

ved den i r8o6 påbegyndte matrikulering, hvor også mange andre 
Iandinspektører og landmålere fik beskæftigelse, efter at udskiftnin
gen var afsluttet. 

v 
Eftertidens dom over udskiftningen i Odense og Svendborg amter 

går i almindelighed ud på, at reformen ikke er ført ud i livet på en 
tilfredsstillende måde. Hårdest er det udtalt af landbrugshistorike
ren C. Cht"istensen-Hørsholm, der regner de to amter blandt dem, 
hvor udskiftningen for størstedelens vedkommende er mådelig eller 
endog slet.15) En sådan udtalelse er imidlertid alt for summarisk. 
Når det drejer sig om et så stort område som to amter, vil der findes 

såvel særdeles gode som mindre gode og dårlige udskiftninger. Ved 
bedømmelsen er der navnlig tre forhold at tage i betragtning, 
r) antallet af lodder, der blev tildelt de fremtidige gårde, 2) de 

figurer, hvormed jordlodderne blev udlagt og 3) antallet af udflyt
tede gårde. 

En meget smuk udskiftning er af Aastrup under Nakkebølle, der 
blev gennemført r822 af landinspektør Mads Rasmussen. Byen 
bestod af 27 gårde, og de fik alle tildelt regelrette lodder. Ikke 
mindre end 22 gårde blev flyttet ud. Denne udskiftning må betegnes 

som en af de bedste ikke blot på Fyn, men i hele landet. 
En anden god udskiftning er af Ørbæk under Ørbæklunde. Byen 

bestod af 24 gårde, hvoraf de 17 blev udflyttet, og samtlige gårde 
fik deres jorder tildelt på eet sted. De fleste lodder synes også at 
være nogenlunde regelrette. Byen er udskiftet allerede 1776 af land

måler I. C. Pingel. 
De to udskiftninger bekræfter den erfaring, der er gjort andre 

steder, at man af tidspunktet skal være forsigtig med at slutte noget 

om, hvorvidt en udskiftning er god eller dårlig. Nok kan det påreg-

JO 
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nes, at man på et senere tidspunkt havde mere erfaring. Til gengæld 

var der i udskiftningernes første år ikke så meget under arbejde, og 

man kunne bedre samle sig om at opnå et godt resultat. 

Men det er langt fra alt, der er så godt. Om nogle meget dårlige 

udskiftninger er indberettet fra godset Stensgaard, Østrup og 

Damsbo. Godset ejede i Jordløse 20 gårde, hvoraf 4 fik jord på 13, 

7 på 12, 7 på II og 2 på ro steder. I Haastrup ejede godset 23 

gårde, hvoraf kun 2 blev udflyttet og fik jorden samlet. Af de 

øvrige fik r jord på ro, 3 på 9, 3 på 8, 8 på 7, 2 på 6, r på s og 3 

på 4 steder. I Falsled fik af 7 gårde r jord på 9, I på 7, 4 på 6 og 
r på s steder. For de to førstnævnte byer er dog tilføjet, at der i 

lodderne er indbefattet skov og tørvemål. 

Ikke så lidt bedre var udskiftningen i den store by Svanninge, 

hvor godset havde 2S gårde. De 9 blev udflyttet og fik deres jord 

samlet. Af de øvrige fik I jord på 6, r på s, 13 på 4 og r på 3 steder. 
Alle disse gårdes hartkorn var 6 td. I sk. o fk. o alb. Men desuden 

var der 4 gårde med nøjagtig det halve hartkorn 3 td. o sk. 2 fk. o 

alb., hvis fæstere kaldes halvgårdsmænd. De 2 blev udflyttet og fik 

jorden samlet, medens de 2 andre fik jorden på 4 steder. 

Fra den nærliggende hovedgård Søbo er ligeledes indberettet om 

dårlige udskiftninger. I Trunderup fik af 7 gårde r jord på s, 3 på 

4, 2 på 3 og r på 2 steder, og i Allerup f1k af 3 gårde de 2 jord på 

9 og r på 6 steder. 
På den anden side af Helnæs Bugt ligger næsten på en ø byen 

Helnæs. Denne meget afsidesliggende by er mærkelig nok den først 

udskiftede på Fyn, idet den blev udskiftet allerede 1769. Man ser an
givet, at en tysk landmåler medvirkede. Det var kaptajn Johann 

Bruyn, der i efteråret I769 blev ansat som overlandmåler ved den 

slesvig-holstenske landkommission, og indtil sin død i 1799 spillede 
en stor rolle ved hertugdømmernes opmålingsvæsen. Hans udskift

ning af Helnæs er ikke god. Flenstofte under Frederiksgave oplyser, 

at der var 2I gårde, hvoraf r fik jord på 6, 4 på s, I2 på 4, 3 på 3 
steder og kun r på I sted. V ær re var det, at jorden til en del af 
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gårdene kom til at ligge overmåde ubekvemt for bygningerne, idet 
den blev fordelt ved lodtrækning. Det angives, at 4 gårde blev 

flyttet ud16). 

Også fra godser i andre egne indberettes, at gårdene har fået jor
derne tildelt på adskillige steder, selv om antallet af lodder er knapt 
så stort som i byerne under Stensgaard. Som eksempel kan gælde 

Kærsgaard, der i Brenderup havde 6 gårde, hvoraf 5 fik jord på 5 
og r på 6 steder. I Fyllested var det endnu dårligere, idet af 5 gårde 
r fik jord på r r, r på ro, 2 på 9 og r på 8 steder. For de to byer er 
tilføjet, at det er foruden humlehaver. I Harndrup fik godsets 4 

gårde jord på 9, 7, 6 og 5 steder. Fra godserne Oregaard, Gyldensten, 
Hofmansgave, Nislevgaard, Margaard, Erholm og for at gøre et 

længere spring Tranekær på Langeland foreligger indberetninger om 

lignende udskiftninger. 
Med de fremdragne godser skal ikke være sagt, at udskiftninger, 

hvor der er tillagt gårdene mere end 3 agerlodder, ikke også fore
kommer under andre godser, for det gør de. Forholdet kan være 

noget vanskeligt at bedømme på grundlag af indberetningerne, idet 
der i disse ikke altid skelnes mellem på den ene side agerlodder og 
på den anden side eng-, skov-, gerdsels-, mose- og tørvelodder, der 

selvfølgelig ofte måtte udlægges særskilt. 

Ved bedømmelsen af de figurer, hvormed jordlodderne blev ud
lagt, kan der her kun være tale om at samle interessen om de såkaldte 
stjerneudskiftninger. Formålet med disse var at undgå udflytning. 
Lodderne blev udlagt som lange, smalle figurer, spidse inde mod 

byen, hvor gårdene blev liggende på lodderne, og bredest ude mod 
byskellet Lå gårdene midt i byens jorder, kom skellene til at gå om
trent som egerne i et hjul. Lå gårdene i en udkant, strålede skellene 
vifteformigt ud fra byen. Stjerneudskiftning kan i almindelighed 
ikke anses for at være et godt resultat af udskiftningen. Figuren er 

i sig selv uhensigtsmæssig, vanskelig som den er at inddele i pas
sende marker, og da lodderne ofte er op til rlh til 2 km lange, bliver 
der alt for lang vej til størstedelen af jorden i loddernes brede ende. 

IO* 
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Det fortsatte samvær i byen har i datiden næppe heller virket frem
mende for arbejdet. 

Af matriklens kort kan den dag i dag ses, i hvilke byer stjerneud
skiftning er anvendt, og efter et systematisk gennemsyn af disse kort 
kan opstilles følgende fortegnelse over stjerneudskiftede byer. 

Odense amt. 

Odense H.: Ejby, Sanderup, Højme, Bellinge, Hjelmerup og Fangel. - Aasum 
H.: Nørre-Søby, Nørre-Lyndelse, Højby, Fraugde, Aasum og Seden.- Bjerge H.: 
Marslev, Birkende, Urup, Ladby, Kertinge, Salby, Mesinge og Dræby. -
Lunde H.: Lumby, Lumby Torp, Allese, Fremmelev, Hjadstrup og Brandsby. -
Skam H.: Tørresø, Bederslev, Nørre-Højrup, Skamby, Ullerup, Grindløse og 
Vester-Egense. -Skovby H.: Melby, Ejlby, Lunde, Hemmerslev, Ørritslev, Ko
sterslev, Søndersø, Moderup, Haarslev og Gamby. - Vends H.: Fjelsted, Aals
bo, Asperup, Baaring, Stavrby, Skrillinge, Kavslunde, Udby, Ejby, Husby og 
Sønder-Aaby. - Baag H.: Haare, Emtekær, Hjærup, Kaslunde, Barløse, Baagø, 
Aborre, Glamsbjerg, Køng, Voldtofte og Haarby. 

Svendborg amt. 

Sallinge H.: Vejle, Allested, Heden, Gestelev, Vantinge, Sallinge, Sandholts
Lyndelse, Vester- og Øster-Hæsinge, Lyø, Avernakø og Munke. - Sunds H.: 
Drejø, Skarø, Stjovl, Bjerreby, Gesinge, Hundtofte og Trunderup. - Gudme H.: 
Lakkendrup, Vejstrup, Langaa, Lamdrup, Svindinge og Ryslinge.- Vindinge H.: 
Aarslev, Sønder-Højrup, Pederstrup, Havndrup, Lindeskov, Frørup, Kogsbølle, 
Avnslev, Skalkendrup og Flødstrup. -Langelands Nørre-H.: Store-Snøde. 

Nu er det sjældent, at denne form for udskiftning er anvendt for 
samtlige gårde i en by, idet flere eller færre vil være udflyttet. Det 

beror derfor i ikke så få tilfælde på et skøn, om man vil regne en by 
for stjerneudskiftet, og et andet skøn ville muligvis udskyde nogle af 
de anførte byer og medtage andre. 

Fortegnelsen viser, at bortset fra Langeland er stjerneudskiftning 
meget udbredt. Der er betydeligt flere i Odense end i Svendborg 
amt, men til gengæld findes nogle af de værste vist i Svendborg amt. 
En by som Allested er en udpræget stjerne med kun to udflyttede 
gårde, og i en by som Kogsbølle er mange af lodderne udlagt med 
ualmindelig dårlige figurer. 

Men det er ikke alene i de stjerneudskiftede byer, at få gårde er 
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flyttet ud. Dette er i det hele taget et karakteristisk træk ved ud

skiftningen i Fyns stift, og mange indberetninger vidner herom. Fra 
Sanderumgaard skriver den kendte godsejer Johan Biilow: Det an
mærkes, at bøndergodset overalt er blevet udskiftet, siden jeg blev 

ejer, og at 3 gårde og 3 huse for min regning ved den lejlighed er 
blevet udflyttet. Da derialt hørte 27 gårde og 31 huse under godset, 
er det ikke mange udflyttere, men oplysningerne synes at være meget 

typiske. Under den nærliggende Hollufgaard blev af 14 gårde 3 ud
flyttet, under Østergaard i Munkebo sogn 5 af 32, under Lunds

gaard ved Kerteminde 6 af 44, under stamhuset Hverringe ro af 46, 
under Holekenhavn 8 af 19, under Hellerup 4 af 24, og under Bjør
nemose ved Svendborg 9 af 22. Fra Vestfyn kan på grundlag af ind
beretningerne gøres op, at af W edelisborgs bøndergods på 248 
gårde blev kun 21 udflyttet. Af andre samlede opgørelser kan anfø
res, at professor Begtrup oplyser, at i det store og frugtbare Vends 
herred, bestående af 19 sogne, blev ialt kun 36 gårde udflyttet, hvil
ket er knapt 2 pr. sogn. Det samlede antal gårde må antages at have 

været godt 700. Om stamhuset Thorsengs bøndergods på Taasinge 
oplyser Begtrup uden tvivl med besidderen som kilde, at af 179 

gårde blev de 49 og af 300 huse de 52 udflyttet17). Dette er for
holdsvis flere end mange andre steder. 

Det må erkendes, at man ved udskiftningen i Fyns stift har haft 
særlige vanskeligheder at kæmpe med på grund af, at mange byer 
er meget store. En opgørelse efter Henrik Pedersens tabeller viser, 

at der i Odense amt i r688 var 40 byer og i Svendborg amt 62, 
hvoraf 9 på Langeland, med 20 eller flere gårde eller ialt ro2 af 
denne størrelselB). Dertil kommer et næsten lige så stort antal, der i 
størrelse var tæt derop imod, idet der i Odense amt var 55 byer og i 

Svendborg amt 36, hvoraf 9 på Langeland, med r 5 til 19 gårde. 
Dette giver ialt 193 byer, der må betegnes som større end det 
normale. 

Med henblik på byer som Horne med 6o, Svanninge med 29 og 

Milliuge med 27 gårde siger professor Begtrup da også, at om endog 
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en trediedel eller halvdelen af gårdene i så store byer udflyttes, så 

er dette næppe tilstrækkeligt, når enhver gård skalligge bekvemt for 
sin jord. V ed udskiftningen af Horne benyttede Carsten Ehlers iøv
rigt den fremgangsmåde, at en del af gårdene parvis tildeltes sarn
mengrænsende indlodder og sammengrænsende udlodder, og lod
derne blev gjort lige store i boniteret areal. Det var så meningen, at 
den ene af de to naboer ved forefaldende lejlighed skulle flytte ud 
på udiodden og samtidig overtage den andens udlod, medens ud
flytterens indlod skulle tillægges den andens indlod. 

Hidtil er navnlig fremdraget eksempler på mindre gode udskift
ninger, men forholdene er meget forskellige, og det store arbejde vil 
derfor ikke været ydet fuld retfærdighed, medmindre der også med
deles nogle eksempler på gode udskiftninger. 

Der vil her først og fremmest være grund til at fremhæve ud
skiftningen under Brahetrolleborg, der må betegnes som særdeles 

god. Hver gård fik som regel tildelt en hovedlod og en eng-, gerd
sels- og tørvelod. Af 62 gårde i selve Trolieborg sogn blev de 25 

udflyttet. Det blev kritiseret, at gårdene blev for små, hvilket skyl

des, at der dels blev udlagt jord til ikke så få huse og dels blev op
rettet flere nye gårde. Men Ludvig Reventlow havde i udlandet fået 
en sådan forkærlighed for veldrevne mindre brug, at han anså det 
for uheldigt, om bønderne efter udskiftningen havde mere jord, end 
de uden vanskelighed kunne magte. Senere tiders husmandsbevæ

gelse ville åbenbart have haft hans sympati. 
Under det nærliggende Holstenshus blev udskiftningen ganske 

god. I en by som Diernæs, der allerede blev udskiftet I77I af land
inspektør Pauli, blev af I9 gårde efterhånden de II udflyttet. På 
Rødkilde, herunder Flintholm, sad Jens Lange og til trods for, at 
han som godsejer og i sit landøkonomiske forfatterskab viste sig 
lidet bondevenlig, satte han meget ind på at få sit bøndergods godt 
udskiftet, hvilket også lykkedes. Begtrup meddeler, at han lod samt
lige gårde flytte ud midt i deres lodder. 

Fra Klingstrup og Vejstrupgaard indberettes, at når undtages 
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gerdselslodder og tørvemål, er udskiftningen sket således, at hver 

mand har fået sin grund på et sted. Oplysning om udflytning er ikke 
meddelt. En meget udførlig indberetning foreligger fra Hvidkilde 
under baroniet Lehn, hvori det hedder: Godset har i Sørup sogn, 

hvoraf enkelte gårde bliver kaldt Rødskebølle, 28 gårde; de er alle 
ganske udskiftet og udflyttet, enhver på sin jord, og der er tillagt 
jord til 22 huse, en del af disse har navn af Pasop. Om byen Skovsbo: 
består af I3 gårde, der er udskiftet og udflyttet, desuden I8 huse, 
hvoraf I5 ved stranden kaldes Fiskop. Tilsvarende oplysninger er 
givet om 2I gårde og en halvgård i Øster-Skerninge, rr gårde i 

Ollerup, Io i Dongs-Højrup og 4 i Raarup. Om Heldager: har her 
6 gårde, ligger tildels på dels nær ved deres jord. Om Gundestrup: 
her 6 gårde, 2 udflyttet og endelig om Mynderup: her 5 gårde, I ud
flyttet. Det er utvivlsomt med rette, at Begtrup betegner udskift
ningen af dette gods som fortræffelig. Han karakteriserer desuden 
besidderen, Poul Abraham Lehn, som en mand, der har gjort sig 

meget fortjent ved sine mange ypperlige indretninger på baroniet. 
Lehn var en af de 4 repræsentanter for godsejerne, som regeringen 
i I786 udnævnte til medlemmer af den store landbokommission. 

Under Ravnbolt bestræbte man sig også for at lave en god ud
skiftning og med udmærket resultat. Tal skal ikke anføres, men 
derimod en udtalelse af en mand, der stod midt i arbejdet, stifts

landinspektør Berg. I sin plan fra I797 for udskiftningen af byerne 
i Herrested sogn foreslår han, at en del gårde udflyttes og fortsæt
ter: Dette sker efter ejerens sædvanlige og noksom bekendte uegen
nyttige handlemåde ved fællesskabets ophævelse i de byer, som hen

hører til dette gods, hvor opofrelse af højst anselige summer er gjort 
til gårdes udflytninger m. m., hvilket så overmåde sjælden og højst 
sparsomt på de fleste andre steder her i provinsen gives eksempler 
på, hvoraf følger, at fællesskabet nu ophæV'es med den sande hen
sigtsmæssige nytte for eftertiden, hvor efterkommerne må erkende 

ejerens højst fortjente velgerninger mod så mange familier ved så 

mange nye og usædvanlig gode gårdes opbyggelse og udflytning19). 
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Man får det indtryk, at Berg har glædet sig over her at få lejlig
hed til at gennemføre en god udskiftning, og at meget af det ar
bejde, der ellers er udført på Fyn, ikke har tilfredsstillet ham. 

Eksempler på gode udskiftninger er hyppigere i Svendborg end i 
Odense amt, men Begtrup bedømmer dog udskiftningen i Bjerge 
herred til at være bedre end almindeligt på Fyn. Han angiver, at af 
herredets 387 gårde blev 51 udflyttet. At dømme efter indberetnin
gerne synes udskiftningen at være ganske god under f. eks. god
serne Aaløkkegaard, Christiansdal, Torpegaard og Dallund, men 

oplysningerne er desværre noget sparsomme. Om Hindsgavl gods er 
det udtalt, at udskiftningen her er udmærket som følge af, at den 
daværende ejer, Chr. Holger v. Adeler, udviste megen interesse og 

omhu for reformens gennemførelse20). 

VI 

Udskiftningen var uden sammenligning den af landboreformerne, 

der krævede den største indsats af arbejde og kapital, inden den var 
bragt til afslutning. Alligevel er den ført ud i livet på en mærkelig 

stilfærdig måde, og i den almindelige bevidsthed har den ikke sat 
sig mange spor. Den historiske forskning har - i hvert fald indtil 

de senere år - navnlig fremhævet stavnsbåndets løsning i 1788, og 
det er denne reform, eftertiden særlig har mindet. Når udskiftnin
gen ikke står med den glans, der omgiver stavnsbåndsløsningen, er 
det imidlertid i nogen grad med urette. Udskiftningen betød, at der 
blev skabt et helt nyt grundlag for landbrugets arbejdsvilkår, og 
uden en heldig gennemførelse af udskiftningen, ville regeringens 
energiske bestræbelser for at forbedre landbrugets og bøndernes kår 
have været forgæves. Fra et praktisk-økonomisk synspunkt må ud
skiftningen derfor betegnes som den vigtigste af 1andboreformerne. 

Danmark var et af de lande i Europa, der først gennemførte ud
skiftningen. Endnu i vore dage må adskillige andre landes landbrug 
kæmpe med store vanskeligheder på grund af, at jorden som i mid-
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delalderen er splittet op i en mængde spredt beliggende lodder og 
gårde og huse klumpet sammen i store landsbyer. Det var næppe et 
ubetinget gode, at reformen i Danmark blev gennemført i løbet af 
en så kort årrække, at jo mere man beskæftiger sig med den, desto 
mere uforstående står man overfor, at det har været muligt. Men 
meget var også hastværksarbejde og blev mindre godt udfø.~;t. Ved 
mageskifter, sammenlægninger, en livlig udstykning og fortsat ud
flytning har eftertiden imidlertid rådet bod på mange uheldige ud
skiftninger, og dette gælder ikke mindst på Fyn. På det ved udskift
ningen skabte grundlag har fynsk landbrug derfor også været i stand 
til på en særdeles smuk måde at hævde sig inden for dansk landbrug. 

DET AlLLERET OVERSIGT OVER UDSKIFTNINGEN 
I FYNS STIFT 

Anvendte forkortelser m. v.: S = Sogn.- Ls. = Landsogn. Hvgd. = Hoved
gård. - Spec. udsk. = udskiftet mellem mand og mand, i datiden også kaldt 
udskiftning i mandsparter. - UK = Udskiftningskort - UF = Udskiftnings
forretning. - OK = Originalkort nr. I, d. v. s. ældste matrikelkort. - ÆK 
= ældste originalkort, d. v. s. kort anset for ubrugeligt ved matrikuleringen. -
I = Indberetning af I805 til brug ved den i I8o6 påbegyndte matrikulering. -
A = Arbejdsjournal fra matrikuleringen I8o6-44. - LA = Oplysning meddelt 
af Landsarkivet i Odense. - T = trykt kilde, er kun benyttet meget lidt, men 
foruden de i oversigten nævnte skyldes enkelte oplysninger: J. M. Møller: 
Hist. Oplysn. om Verninge Sogn (Odense I9I6). -F. Hjort: Hist. Oplysn. om 
Vissenbjerg Sogn (Odense I924). - Vedel Simonsen: Udskiftningen og dens 
Følger for Bondestanden i Skovby Herred i Samlinger til Fyns Hist. og Topo
grafi, IO. bd. - N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle (Odense 
I875-78).- P. Tommerup: Topographie over Drejøe Sogn (Odense I823). -
Knud Grøftehauge: Bidrag til Gudbjerg Sogns Hist. (Odense I949). - De af 
statsministeriet autoriserede former for stednavne er anvendt. - Angivelser af 
areal og hartkorn refererer sig til matriklen af I844. 

ODENSE AMT 

Odense Herred. 

Bellinge S: Bellinge I797, H. S. Faber (1). Opl. mgl. om: Borrebygaard, 
Borreby Mølle, Dannesbogaard og Oregaard.- Brylle S: Brylle I785, J. N. Berg 
(UF). Gundestrup I784, Hans Comady (UF). Render I785, Iver Unsgaard 
(UF). Opl. mgl. om gårdene: Broholm, Lille-Stærmose, Skræppenborg og 
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Tobo samt en del mindre steder med de besynderligste navne som f. eks. 
Brunsvig, Leipzig og Niirnberghus. - Brændekilde S: Brændekilde 1787, J. N. 
Berg (UF). Store-Stærmose, opl. mgl. -Dalum S: Hjallese 1781 af S. J. Pauli 
og 1796 af H. S. Faber (I og ÆK). Kristiansdal Hvgd., er udsk., men hvilket 
år vides ikke.- Fangel S: Fangel 1792, J. J. A. Zøllnern (OK). - Næsbyhoved
Broby S: Kirkendrup 1785, Mads Rasmussen på J. N. Bergs vegne (UF). 
Næsby 1777, Knud Nielsen (OK). Næsbyhoved-Broby 1788, Knud Nielsen 
(OK). Næsbyboved Mølle, opl. mgl. Skovs-Højrup 1787, Knud Nielsen (UF). 
- Odense Skt. Hans Ls.: Aaløkkegaard Hvgd., opm. og inddelt 1772 (I). Mari
enlund Hvgd., opm. 1798 og udparcelleret i 1801-03 (I). Sømosegaard, opl. 
mgl. - Odense Skt. Knuds Ls.: Bolbro 1796, Knud Nielsen (ÆK). Hunderup 
1785, J. N. Berg (UF). - Odense Vor Frue Ls.: Biskorup 1789, Andreas Preuert 
(OK). Ejby og Blangstedgaard 1792, J. N. Berg (ÆK og I). Killerup 1790, 
J. N. Berg (I). Kragsbjerggaard, opl. mgl. - Paarup S: Munkerud 1787, J. N. 
Berg (UF). Paarup, Snestrup og Tarup, alle 1783, J. N. Berg (UF). Stegsted 
1795, J. N. Berg (OK). Villestofte 1790, Knud Nielsen (OK). Opl. mgl. om: 
Ellegaard, Skovsgaard og Tarupgaard. -Sanderum S: Dyrup 1794, J. N. Berg 
(OK). Elmelund 1789, Andreas Preuert (LA). Grynborggaard, har været udsk. 
saa længe nogen kan huske, men hvilket år vides ikke (I). Højme 1797, H. S. 
Faber (OK og I). Ravnebjerg 1785, Rudolph Ratenburg (UF). Sanderum 1794, 
J. N. Berg (I). Store-Hesbjerg, er udsk., men når vides ikke (I). Øghaven, er 
udsk., men hvilket år vides ikke (I), det meste er skov. Opl. mgl. om gårdene: 
Bøllemose, Holmstrup, Knudstrup og Vosemose. - Stenløse S: Lindved Hvgd., 
er op m. og inddelt i 6 marker af Knud Nielsen (I). Stenløse 1779, J. N. Berg 
(I). Svenstrup 1780, Knud Nielsen (OK og I). Volderslev 1786, Knud Nielsen 
(OK og I).- Tommerup S: Tommerup 1778, J. F. Liitken (ÆK). Opl. mgl. om 
gårdene: Baagegaard, Store-Appe, Tallerup og Vædegaard. Desuden findes i 
sognet en del mindre gårde og en del skov, hvoraf Kohaven og Storskoven ved 
udsk. er delt på den for skove karakteristiske måde i lange, smalle strimler. -
Trøstrup-Korup S: Karup 1786, Knud Nielsen (UF). Lille-Pederstrup, udsk., 
men hvilket år vides ikke (I). Store-Pederstrup, opl. mgl. Trøstrup, enten 1781 
af J N. Berg eller 1786 af Knud Nielsen (OK og I), sandsynligvis har begge 
medvirket. - Ubberud S: Højbjerg 1798, Knud Nielsen (LA). Hovhave, er 
udsk., men året vides ikke (1). Derudover foreligger ingen opl. I matriklen er 
følgende ejerlav anført som byer: Radby herunder Store-, Lille- og Øster-Bis
bjerg, Store- og Lille-Ubberud, Troelse og Vejrup, men i hver by har kun 
været få gårde. Desuden findes følgende gårde: Dyregrav Væde, Gammel
Tanggaard samt Store- og Lille-Ejlstrup, Husemose og Teglgaard, Kalørgaard, 
Krogshøj, Lille-Hesbjerg, Ryggemose, Spedsbjerg, Store- og Lille-Dyred, Store
og Lille-Ernebjerg, Store-Korsebjerg samt nogle huse kaldt Ravnebjerg Gyde
steder. - Verninge S: Bregnemose 1788, J N. Berg (UF). Hjelmerup 1796, 
J N. Berg (UF). Langsted 1785, J N. Berg (UF). Naarup 1789 (T), J N. 
Berg? Verninge 1788, J. N. Berg (UF), præstegårdens jorder har fra arilds tid 
været indhegnet undtagen en liden del, som lå i fællig med Verninge bymænd 
og blev udsk. 1788 ved Berg (I). Opl. mgl. om byen Solevad og gårdene 
Skovsbo og Voldsgaard. Sidstnævnte har det meste af sin jord i Bellinge S. -
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Vissenbjerg S: Assenbølle 1792, ]. ]. A. Zøllnern (LA). Bred 1789, ]. N. Berg 
(LA), ÆK siger 1788 af Mads Rasmussen. Fuglevig Præstegaard, har altid 
som en enlig gård haft sine jorder beliggende rundt omkring gården (1). Gads
bølle, bymændene have forenet sig om at udsk. deres jorder og stræbt hver for 
sig at indhegne sin del (Malling: Store og gode Handlinger, s. 225; året ikke 
anført). Hjortebjerg, udflyttet fra KeJstrup 1640 og fik sin jord for sig selv 
som enestegård (T). Koelbjerg 1785, Knud Nielsen (UF). Skalbjerg 1787, 
Knud Nielsen (LA). Opl. mgl. om byerne: Ande5ølle, Brønserod, Kelstrup, 
Magtenbølle, Skallebølle og Skovsby. Såfremt udsk. er sket, er det muligvis 
meget tidligt. I en indberetning til amtet af 4. jan. 1770 siger sognepræst Trojel 
i Fuglevig, at fællesskabet i Vissenbjerg da var begyndt at ophæves og frem
hæver Anders Marcussen i Gadsbølle (F. Hjort, s. 90). Desuden mgl. opl. om 
gårdene: Gammel- og Ny-Grøftebjerg, Kaadekilde og Kildebjerg. Ny-Grøfte
bjerg er først oprettet 1799 på en parcel af Gammel-Grøftebjerg (F. Hjort). 

Aamm Herred. 

Aasum S: Aasum 1792, ]. N. Berg (OK). Raagelund 1789, Knud Nielsen 
(OK).- Allerup S: Allerup 1795, Knud Nielsen (OK og 1). Torup 1791, Knud 
Nielsen (UF) . - Davinde S: Davinde 1795, J. F. Utke (OK). Sanderumgaard 
Hvgd., jorderne er alle udsk., hvilket år vides ikke (1). - Fraugde S: Birkum 
og Tving, begge 1793, Knud Nielsen (OK). Blangsted Mølle 1792, ]. N. Berg 
(1). Fraugde 1795, J. N. Berg og Andreas Preuert (OK). Fraugde-Kærby 1794, 
Andreas Preuert (OK). Fraugdegaard og Hollufgaard Hvgde., er udsk., det 
meste fra gammel tid (1). Kallerup samt Over- og Neder-Holluf 1790, ]. N . 
Berg (OK). Kallerup angives at være 2 fra Over-Holluf udflyttede gårde (l). 
Landkildegaard, nogle løkker, hvori gården lå i fællesskab med Store- og Lille
Tornbjerg samt Blangsted Mølle udsk. 1781 af Knud Nielsen (ÆK). løvrigt 
ingen opl. Er II7 tdr. Id. med knap 12 tdr. hrtk. og formentlig enestegård. 
Store- og Lille-Tornbjerg, er udsk., men hvilket år vides ej (1), se dog også 
foran under Landkildegdr. De to gårde tilsammen 116 tdr. Id. med knap 12 
tdr. hrtk. og form. enestegårde.- Højby S: Højby 1793, ]. N. Berg (OK) . -
Nøne-Lyndelse S: Bramstrup Hvgd., opm. og inddelt 1775 af Knud Nielsen 
(OK og 1). Dømmestrup, mellem lodsejerne 1787 af Knud Nielsen, spec. 
udsk. 1800, P. H. Høyer (OK og 1). FreJtofte 1796, P. C. Lohse (ÆK). Lumby 
1796, Knud Nielsen (1). Nørre-Lyndelse 1793, Knud Nielsen (OK). Søsted, 
opl. mgl., udelukkende huslodder. - Nørre-Søby S: Nørre-Søby 1801, P. H. 
Høyer, præstegården 1783 af ]. N. Berg (UF) . Søby Søgaard Hvgd., opm. og 
inddelt 1791 (OK). - Ro/sted S: Ferritslev, Hudevad, Kappendrup og Rol
sted, alle 1794, J. N. Berg og Salomon Thorenfeldt (OK).- Ronninge S: Røje
rup 1798, Chr. Nouvel (I). Rønninge 1801, H. S. Faber (ÆK). Rønninge Sø
gaard Hvgd., udsk. i 1785, da Rønninge blev udsk. af ]. N. Berg (1). Der 
sigtes til en udsk. mellem lodsejerne i 1785 (UF). - Seden S: Seden 1795, 
Knud Nielsen (UK) . - Sønder-Næraa S: Ore 1789, Andreas Preuert (OK). 
Sønder-Næraa 1793, J. N. Berg (1). Tarup 1795, Peder Jensen (I). Torpegaard 
Hvgd. samt Ringstedgaard, fra gammel tid udsk. og indhegnet (1) . 
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Bjerge Herred. 

Agedmp S: Agedrup 1793, Knud Nielsen (OK). Bullerup og Vester-Kærby, 
begge 1797, H. S. Faber (OK og 1) . - Birkende S: Birkende 1795, H. S. Faber 
(UF). Sellebjerg Hvgd., er og har været udsk. så længe vides (1) . - Dalby S: 
Birkebjerg, har fra ældre tider haft sine jorder for sig selv (1) . Er to gårde, 
opm. og inddelt 1780 af J. C. Pingel (ÆK). Dalby, Hersnap og Mosegaard, 
alle 1799, J. N. Berg (UF og l). Oplysn. om Mosegaard skyldes indberetning, 
men man vil være tilbøjelig til at antage den for at være en enestegård. -
Drigstmp S: Bregnør, Drigstrup, Lille-Viby og Over-Kærby, alle 1796, Chr. 
Nouvel (1). - Kølstrup S: Hundslev, Kertinge og Kølstrup, alle 1794, H. S. 
Faber (1). Kejrupgaard, som ejendom uden fællig med andre har udsk. ikke 
fundet sted (I) . Ladby 1796, Chr. Nouvel (1). Ulriksholm Hvgd., medens går
dens fri hovedgårdstakst var samlet og usolgt, har den ikke ligget i fællig med 
nogen og derfor er ej heller udsk. sket (I). - Marslev S: Holev og Marslev, 
begge 1796, H. S. Faber (I) . Klarskovgaard, opl. mgl., 195 tdr. ld. med 21 tdr. 
hartk., form. enestegård. Radstrup 1796, Chr. Nouvel (I) . Vejrupgaard Hvgd., 
ingen udsk. er foretaget, men hovmålene er delt indbyrdes imellem de hoveri
gørende (1).- Mesinge S: Mesinge og Midtskov, begge 1797, P . H . Høyer (UF) . 
Salby og Taarup, begge 1796, Chr. Nouvel (UF). - Munkebo S: Dræby 1797, 
J. N. Berg (OK). Munkebo 1797, Chr. Nouvel (I). Tornø, på øen kun I gård, 
så udsk. har næppe fundet sted. Østergaard Hvgd., hvad år udsk. vides ej (I) , 
opm. 1782 og samme år inddelt af J. N . Berg (OK). - Revninge S: Lunds
gaard Hvgd., ingen opl. om udsk., opm. 1795 af Chr. Nouvel (OK). Revninge 
1794, Chr. Nouvel (UK). - Rynkeby S: Hundslev, se under Kølstrup S. 
Rynkeby og Tvinde, begge 1795, J. N. Berg (UF). Skovsbo Hvgd., har så 
længe vides været inddelt og frahegnet (1). Urup 1794, J. N. Berg (OK). -
Stubbemp S: Bogensø 1785? J. C. Pingel (OK) . Brockdorff Hvgd., inddelt 
udi 1785 af J. C. Pingel (I). Egense, opl. mgl., 2 gårde, der så sent som i 1816 
endnu lå i fællesskab (A). Langø 1810 (A), H. S. Faber? Martofte 1805 (1), 
C. A. Theill? Nordskov 1810, H. S. Faber (OK) . Scheelenborg Hvgd., inddelt 
udi 1785 af J. C. Pingel (I). Snave, opl. mgl., byen synes oprettet i nyere tid på 
Hverringe hovedgårdstakst, eller ligger i hvert fald på denne. Stubberup 1799, 
J. N. Berg (OK). - Viby S: Broløkke og Hverringe Hvgde. samt Bøgebjerg 
Ladegaard, opl. om udsk. mgl., Bøgebjerg vistnok først oprettet omkring 18oo 
(A). Maale og Viby, begge 1798, Chr. Nouvel (1). Romsø, udsk. har næppe 
fundet sted, i 1809 oplyst: på øen har forhen været en gård og et hus, men 
begge afbrændte engellænderne og siden den tid har øen ikke været beboet, men 
det hele været benyttet til græsning (A). 

Lunde Herred. 

Allese S: Allese 1798, J. N. Berg (OK).- Hjadstrup S: Bladstrup 18oo, J. N. 
Berg (UF). Brandsby og Hjadstrup, begge 1797, J. N. Berg (I og OK). Emme· 
lev og Gyrup, begge 1796, G. C. F. Muck (ÆK) . Kappendrup, opl. mgl., for· 
mentlig gammel enestegård, men udstykket omkring 18oo (Trap). - Lumby S: 
Anderup, opl. om udsk. mgl., opmålt 1793 af Rasmus Rasmussen (OK), så 
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måske samtidig udsk. Anderupgaard og Kluset, opl. mgl., henholdsvis 108 og 
249 tdr. ld. med 12 og 27 tdr. hrtk., form. enestegårde. Lumby 1794, ]. N. Berg 
(OK). Lumby Torp 1795, ]. N. Berg (UK). Skovsbogaard, har for mange år 
siden fået sine jorder indhegnet for sig selv (1). Stige q86, ]. N. Berg (UK). 
Stige Have, Tanggaard og Nisted 1791, ]. N. Berg (UK). - Lunde S: Bel
dringe 1795, ]. N. Berg (OK). Fremmelev samt Øster- og Vester-Lunde, alle 
18oo, ]. N. Berg (UF). Kronjorden, ubebygget, bruges under Torup og Glaven
drup byer i Skam Herred (OK). Ravnsmark, ubebygget, bruges under nogle 
gårde i Stensby (OK). Taastrup 1801, P. H. Høyer (OK). Ulkendrup, ube
bygget, skal engang have været en by på 5 gårde, der brændte omkr. år 1500 
(Trap).- Norup S: Egense 1797, J. N. Berg (1). Hasmark 1784? Steingart (I). 
Hofroansgave Hvgd., har fra gammel tid været udsk. (1). Norup 1784, ]. N . 
Berg (UF). - Otterup S: Hjorslev 1793, J. N. Berg (OK). Nislevgaard Hvgd., 
har fra arilds tid været for sig selv indhegnet (1). Otterup 1797, ]. N. Berg 
(1). Ørritslev 1795, ]. N. Berg (OK). Ørritslevgaard og Blaaholm, gamle ind
hegninger (1). - Skeby S: Gerskov, Hessum, Skeby og Ølund, alle 1796, ]. N. 
Berg (UF og OK). Ørritslev, se under Otterup S. - Østmp S: Daugstrup, 
Østrup, Østrupgaard Hvgd. og Østrup Skovgaard, alle 1797, J. N. Berg (UF). 
Vigelsø, på øen kun r gård, så nogen udsk. er næppe sket. 

Skam Herred. 

Bederslev S: Bederslev 1796, ]. N. Berg (OK). Pugholm og Vellinge, begge 
1798, ]. N . Berg (1). - Grindløse S: Engeldrup 1791, C. Arnstrop (OK). 
Grindløse 18oo, H. S. Faber (UF). Jetstrup H v gd. 18oo? (1). Rostrup, se 
under Skamby S. Vesterby 1792, C. Arnstrop (1). Vester-Egense 1788, C. Arn
strop (1). -Klinte S: Jersore og Klinte, begge 1792, C. Arnstrop (1). Nørreby 
1791-94, C. Arnstrop (I). Æbelø, opm. 1783 af Johannes Schyth (1), men iøv
rigt ingen opl. Har næppe ligget i fællesskab. - Krogsbølle S: Agernæs og 
Tørresø, begge r8oo, ]. N. Berg (UF og UK). Baardesø og Gyngstrup, begge 
r8o1, ]. N. Berg (UK og 1). Einsidelsborg Hvgd., opm. og inddelt 1781-83, 
J. ]. Barner (OK). Gården hedder nu Egebjerggaard. Gundstrup 1785, ]. N. 
Berg (UK) . Jørgensø 1798, ]. N. Berg (OK og I). Krogsbølle 1784, ]. ]. Bar
ner (UK). Kørup Hvgd., opm. 1781 af ]. ]. Barnet (OK). En indberet. siger 
udsk. 1792 af landmåler Rasmussen, men dette lyder ikke sandsynligt. 
-Nørre-Højrup S: Nørre-Højrup 1794, C. Arnstrop (OK).- Nørre-Næraa S: 
Bredstrup 1791, L. C. Nyholm (UK). Nørre-Næraa og Rorslev, begge 1792, 
L. C. Nyholm (OK). Ringe 1797, Chr. Nouvel (OK og 1). - Skamby S: Ba
strup 1794, C. Arnstrop (OK). Bare-Brøndstrup 1788, C. Arnstrop (1). Holme
rod 1792, C. Arnstrop (1). Glavendrup, Stensby, Torup og Ullerup, alle 1801, 
P. H. Høyer (OK og 1). Rostrup 1789, C. Arnstrop (OK). Skamby 1798, P. H. 
Høyer (UF).- Uggerslev S: Uggerslev 1797, G. C. F. Muck (UK), præstegår
den udsk. 1787, da fællessk. mellem lodsejerne blev ophævet ved Iver Unsgaard 
(UF og 1). Uggerslevgaard Hvgd. 1797 (I). Såfremt dette er rigtigt, er udsk. 
vel sket samtidig med byens ved Muck. UK omfatter dog ikke Uggerslevgaard. 
Jydemark og Slevstrup, opl. mgl., men begge ganske små byer, hver på 2 gårde. 
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Skovby Herred. 

Ejlby S: Ejlby, Kile og Lunde, alle 1786, Iver Unsgaard (1). - Guldbjerg S: 
Kolshave 1786, G . C. F. Muck (1) . Reveldrup 1786, C. Arnstrop (1) . Er mulig
vis ikke spec. udsk. I786; af Vedel Simonsen anføres, at de to byer som de sid
ste i herredet blev udsk. 1806. Nordskov og Smidstrup, begge 1798, G. C. F. 
Muck (UK) . - H aarslev S: Ejlskov 1787-88, C. Arnstrop og Iver Unsgaard (I). 
Farsbølle 1789, C. Arnstrop (I). Gamby 1790, ]. N. Berg (OK). Haarslev 1789, 
påbegyndt af Iver Unsgaard og afsluttet af C. Arnstrop (UF). Hindevad, mu
ligvis 1784 af ]. N. Berg (UF). Holse og Halsegaard Hvgd., se under Brende
rup S. i Vends H Nymark og Skovsgaarde 1789, ]. N. Berg (ÆK). Vierne 
1785, J. N. Berg (ÆK) . Opl. mgl. om gårdene: Labøllegaard, Lykkesborg, 
Store-Trolddal, Rønnemosegaard, Bjørnsbo, Diget (2 gde), Prisak, Strasborg, 
Store- og Lille-Nellerud, Dyrendal, Havgaard, Store- og Lille-Laage, Lerbæk 
samt Store- og Lille-Paddesø. - Melby S: Bækkegaarde, opl. mgl., kun 2, men 
ret store gårde. Jullerup, Laadne-Brøndstrup og Melby, alle 1786, Iver Uns
gaard (UF og I) . - Nørre-Sandager S: Gyldensten Hvgd., er udsk. for mange 
år siden (1). Langø, jorderne på denne ø er sandige og fulde af sten, har aldrig 
været pløjet eller sået, men alene brugt til græsning for ungkvæg og får (1) . 
Nørre-Esterbølle 1786, Iver Unsgaard (1). Sandagergaard Hvgd. 1794 (1). Der 
sigtes form. til, at der fandt en del udparcelleringer sted. - Ore S: Hugget og 
Oregaard Hvgde., har allerede været udsk. førend frd. om fællesskabets op
hævelse udkom (1). Ore, Skraastrup og Ørbæk, alle 1798, C. Arnstrop (OK). -
Skovby S: Eskildstrup, Kærby, Skaarup, Skovby og Tofte, alle 1794, C. Arn
strop (OK og 1). Harritslev 1798, C. Arnstrop (OK). Harritslevgaard Hvgd., 
er og har i umindelige tider været fri for alt fællesskab, følgelig har ingen udsk. 
fundet sted (1). Opl. mgl. om gårdene Brandbolt og Ore-Ellegaard og om Ny
mark og Fogense, der for den væsentligste dels vedkommende er ubebyggede 
engarealer. - Særslev S: Askeby og Kosterslev, begge 1794, C. Arnstrop (l). 
Hemmerslev og Svenstrup, begge 1789, Iver Unsgaard (I). Madecup 1790, C. 
Arnstrop (1). Moderup, opmålt og udsk. 1785 af tvende gårdmænd, nemlig 
Rasmus Ibsen og Niels Larsen (I). Slagstrup 1786, Iver U nsgaard (l). Særslev 
og Sønder-Esterbølle, begge 1789, J . N. Berg (OK). Toderup 1786, C. Arn
strop (1). - Søndersø S: Dallund Hvgd., er udsk. fra gammel tid (1) . Serup 
1801, P. H. Høyer (OK) . Søndersø 18oo, P. H Høyer (UF). Søndersø Skov
huse, disse fire bolsteder er beliggende hver i sine jorder, som fra alders tider 
ved hegn ere adskilte imellem mand og mand (1). Vedby 1801, J. N . Berg 
(OK). Ørritslev 1786, Johannes Schmidt (OK) . - Veflinge S: Elvedgaard Hvgd. 
1798 (I) . Der sigtes form. til, at der fandt en del udparcelleringer sted . Sasse
rod 1798 (T). Veflinge 1797, J. N. Berg (1). Væde 1785-86, Hans Conrady 
(UF), men vistnok omudsk. 1799 (T). Opl. mgl. om: Hedegaarde, Hedebo
erne, Høved og Tevringe, men disse steder er ikke egentlige byer, idet de kun 
omfatter ganske få gårde. Desuden mgl. opl. om Rugaard Hvgd. og gårdene: 
Marienro, Gravergaard, Lille-Trold dal, Skaderod, Fuglebjerglund, Store-Bang
gaard, Store- og Lille-Købeskov, Hestehave, Sjældenglad, Venteløkke, Store- og 
Lille-Vædeled, Skovmøllen, Torn og Dyrebjerg. - Vigerslev S: Amagergaarde, 
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har været udsk. fra arilds tid (1). Birkegaard, Birkestedet og Bredbjerghusene, 
er udsk., men hvilket år vides ikke (1). Elverud, disse tvende gårde har fra 
arilds tid været for sig selv indhegnet (1). Farstrup r8o2, Mads Rasmussen 
(UK). Kelleby r8oo, P. H Høyer (OK). Langesø Hvgd., er udsk. for mange 
år siden (1). Margaard Hvgd., har været udsk. fra arilds tid (1). Morud 1792, 
C. Arnstrop (1). Morudskov 1785, Guldbrand Arentz (1). Rue r8o2, Mads 
Rasmussen (1). Store- og Lille-Himmelstrup samt Store- og Lille-Travn, er 
beliggende i deres jorder og har fra gammel tid været adskilt ved hegn fra de 
pågrænsende (1). Taagerud, er udsk., men hvilket år vides ikke (1), måske 
1778 (T). Tværskov, har været udsk. fra arilds tid (1). Vigerslev r8oo, ]. N. 
Berg (UF), præstegården udsk. 1771 til 1779 og skønt sket uden ordentlig op
måling og landinspektør er udskiftningen dog siden approberet af det kgl. 
rentekammer ved skr. af 21. jan. 1783 (1). Opl. mgl. om byen Bredbjerg, her
under bl. a. Møllegaard og Munkehusgaard og om gårdene: Havgaard, Gammel
og Ny-Havsted, Rydsmølle, Mellemste- og Nederste-Brunsvig, Sværupgaard, 
Ruchedegaard og Ulstrup. 

Vends Herred. 

Asperup S: Asperup, Baaring og Kærby, alle 1790, ]. N. Berg (OK og 1). -
Bahlev S: Balslev 1795, ]. N. Berg (UF). Mosegaard 1786, ]. N. Berg (UF).
Brenderup S: Aa-Højrup 1795, C. Arnstrop (1). Brenderup 1780, ]. C. Pingel 
(UK og 1). Bro 1784, ]. N. Berg (UK og 1). Fyllested, opl. mgl., 5 gårde. 
Graderup, se under Harndrup S. Holse 1801, ]. N. Berg (OK). Halsegaard 
Hvgd., har i mange år haft sine jorder for sig selv indhegnet (1). Kærsgaard 
Hvgd., er vel ikke udsk. at nogen kan mindes, men har sine jorder for sig selv 
(l). Køstrup 1799, Rasmus Rasmussen (OK). Skovs-Højrup, når udsk. vides 
ikke (I), få og små gårde. Varbjerggaard, opl. mgl., 92 tdr. ld. med godt 7 tdr. 
hrtk., form. enestegård.- Ejby S: Ejby 1787, L. C. Nyholm (OK). - Fjelsted S: 
Billesbølle Hvgd., samlet 1652 af 4 bøndergårde kaldet Kaaberbølle, påny 
udparcelleret 1798 (Trap). Fjellerup 1782, S. ]. Pauli (UF). Fjelsted 1785, 
]. N. Berg (UF). Sletterød 1781, S. ]. Pauli (UF). - Føm S: Bannerslund (nu 
Sparretorn) Hvgd., har sine jorder indhegnet for sig selv fra de ældre tider (I) . 
Føns og Rud, begge 1790, ]. N. Berg (UF). Fønsskov, var r805 udsk. og delt 
imellem jordbrugerne (l). Tvivlsomt, om ejendommene har ligget i fællig: Er af 
Bannerslund fri hovedgårdstakst, som i de ældste tider har for det meste 
været overgroet med storskov, som nu alt er borthugget og jorden efterhånden 
gjort t:l brugbar agerjord og er forsynet med bygninger, gårde og huse, som 
jordbrugerne nu bebor (l). - Garnborg S: Garnborg 1787, Mads Rasmussen 
på Bergs vegne (UF). - Ge!Jted S: Gelsted 1778, ]. N. Berg (ÆK og I). Bøn
nerup 1784, L. C. Nyholm (UF). Bønneruplund og Tryden, om begge, har fra 
gammel tid haft deres jorder indhegnet (1). Kindstrup 1776-77, S. ]. Pauli 
(ÆK og 1). Lunge 1781, S. ]. Pauli (UF). Taarup 1780, ]. C. Pingel, revide
ret 1782 af Pauli (UK). - Harndrup S: Graderup, muligvis 1779 af Knud 
Nielsen (l). Harndrup 1779, Knud Nielsen (ÆK)_ - Husby S: Brandsø, på 
øen kun r gård, så udsk. har næppe fundet sted. Eskør, Husby og Hygind, alle 
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1786, Mads Rasmussen (UK). Hygindtorp og Hvidensand 1793, Mads Ras
mussen (1). Er muligvis ingen egentlig udsk. En anden indberetning siger: fra 
gammel tid to enlig liggende steder. Sønder-Aaby 1793, J. N. Berg (1). We
dellsborg Hvgd., er fra gammel tid udsk. (1) . - Ingslev S : Bubel 1793, Mads 
Rasmussen på Bergs vegne (UF) . Bubelgaard, vides ikke når udsk., før frd. af 
23. april 1781 udkom (I). lngslev 1790, L. C. Nyholm (OK). Kærbyho.lm 1781, 
]. N. Berg (UF). Taarup 1788, Mads Rasmussen (UF) . Vejrup 1781, J. C. 
Pingel (ÆK og 1). - Kflvsllm de S: Kavslunde 1792, L. C. yholm (UF). 
Skrillinge 1795, S. L. Bie (UP) . Svenstrup 1787, L. C. yholm (UF) . Voldby 
1790, J. N. Berg (UF). - Middelfart Ls.: Hindsgavl Hvgd. 1791, L. C. Ny
holm? (l og OK). Fænø 1802, M. N. Bondesen? (l og OK). - Nørre-Aaby S: 
Brandstrup 1784, ]. N . Berg (UF). Byllerup 1782, ]. N. Berg (UF) . Gadstrup 
1783, L. C. Nyholm (UF). Nørre-Aaby 1782, L. C. Nyholm på Bergs vegne 
(UF). - Rorslev S: Blanke 1782, L. C. Nyholm (OK). Rorslev 1784, L. C. Ny
holm på Bergs vegne (UF). - Rørup S: Aalsbo 1794, Mads Rasmussen (UF). 
Blankenborg, har altid haft sin jord for sig selv (1). Erholm Hvgd., er vel ikke 
udsk. at nogen kan mindes, men har sine jorder for sig selv (I) . Etterup 1788, 
Rasmus Rasmussen (UK). Gildebro Mølle 1781, J. N. Berg (1) . Gribsvad, opl. 
mgl., 79 tdr. Id. med godt 6 tdr. hrtk,, form . enestegård. Hækkebølle 1791, 
L. C. Nyholm (ÆK). Ormehøj, når udsk. vides ikke, er indhegnet gerdsels
skov (I). Søndergaarde Hvgd., har altid været indhegnet for sig selv (I). -
Strib-Rojleskov S, se Vejlby S. - Udby S: Rolund, Ronæs, Udby og Viby, alle 
1796, J N. Berg (UK og I).- Vejlby S: Avlby 1796, S. L. Bie (OK). Bøge
lund 1797, J N. Berg (1). Billeshave Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke. 
Kustrup 1792, L. C. Nyholm (OK). Røjle og Taarup 1790, A. V. Ravn (I og 
UK). Stavrby 1794, L. C. Nyholm (1). Strib Færgegaard, har været fraskilt 
påstående byers jorder fra gammel tid (I) . Vejlby 1785, L. C. Nyholm (UF) . -
Ørslev S: Balslev, se under Balslev S. Ellesø 1785, Mads Rasmussen (UK) . 
Tellerup 1783, Mads Rasmussen (ÆK og 1). Tybrind Hvgd., er fra gammel tid 
udsk. (I) , Ørslev 1780, J. N. Berg (UK) . Kællingbjerg, er fra gammel tid et 
eneliggende sted (1). Ulsrod, dette sted, der fra gammel tid er eneliggende og 
som sådan har haft og har sine jorder for sig selv, er ei udsk. (I). Ørslevskov
gaard, er ei udsk., da den fra ældgammel tid har været eneliggende og som 
sådan haft sine jorder for sig selv (I). De tre sidstnævnte gårde henregnes nu 
i matriklen til byen Ørslev. 

Baag Herred. 

Baagø S: Baagø 1786, Mads Rasmussen (UK) . -Barløse S: Barløse, Bæring, 
Taarup og Pugemølle, alle 1791, J N. Berg (UK og 1). Kaslunde og Myllerup, 
begge 1792, ]. N. Berg (UF og OK). - Dreslette S: Agernæs, er øde eller fra 
arilds tid ubebygget jord, har derfor ei været i fællesskab, men bruges under 
Frederiksgave (I) . Brydegaard, Dreslette, Mullerød, Skaarup, Snave, Sommers
holm og Ørbæk, alle 1789, L. C. Nyholm (UK). Fieostofte Hvgd., ingen opl. 
om udsk.; en del af jorden magelagt i r8oo med 2 fra Brydegaard udflyttede 
gårde (1). Nældemose Skovhaver, opl. mgl. Strærup 1790, ]. F. Utke (OK). 
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Ungersbjerg 1789, L. C. Nyholm, ved udsk. udlagt og indtaget til bestandig 
skovs opelskning og fredning (I). - Flemløse S: Dærup 18oo, C. Arnstrop 
(OK). Flemløse 1790, L. C. Nyholm (UF). Høed og Voldtofte, begge 1791, 
]. N. Berg (OK).- Gamtofte S: Aborg og Lundager, begge 1793, C. Arnstrop 
(OK). Brahesborg Hvgd., har været som det er af alderstid og altså ikke vides 
når udsk. (1). Egerup 1796, C. Arnstrop (UK). Gamtofte 1805, C. Arnstrop 
(UF). Hestholm, var ikke udsk. 1804, men ligesom Gamtofte opm. dette år af 
Fr. Heglund (1), så mon ikke som denne udsk. 1805 af C. Arnstrop. Vistorp, 
opm. og inddelt 1783 af selvejeren Lars Larsen i Frøbjerg (UK). Voldbro 1793, 
L. C. Nyholm (UF).- Haarby S: Akkerup, Haarby og Filstrup, alle 1787, L. C. 
Nyholm (OK og 1). Højsgaard, opl. mgl., kun 40 tdr. ld. og ubebygget. Løgis
mose Hvgd., er i 1781 opmålt af L. C. Nyholm og inddelt i 7 kobler (1). Næl
demose og Strærup Skovhaver 1790, L. C. Nyholm (OK). Sarup 1790, L. C. 
Nyholm (OK). Strandby 1783, L. C. Nyholm (OK).- Helnæs S: Helnæs 1769, 
Johann Bruyn (1). - Holevad S: Holevadgaard og Mygind 1792, C. Arnstrop 
(UF). - Kerte S: Billeskov Hvgd., er i de ældre tider udsk., opm. i 1791 og 
inddelt i lodder mellem 25 hoveribønder (l og OK). Favrskov 1793, ]. N. Berg 
(UF). Hjærup 1786, Mads Rasmussen (UF). Kerte 1774, Knud Nielsen (UK). 
Nyfæste, når udsk. vides ikke (1), 126 tdr. ld. med 10Vz tdr. hrtk., form. ene
stegård. Øreløkkegaard, opl. mgl., 104 tdr. ld. med godt 7 tdr. hrtk., form. 
enestegård. Ørsbjerg 1786, ]. N. Berg (UF). - Kærum S: Ebberup 1779, ]. N. 
Berg (OK og 1). Kærum, opl. mgl., er kun 2, men ret store gårde. Melby 1793, 
]. N. Berg (UK). Nordby 1780,]. N. Berg (I). Saltofte 1777, ]. N. Berg (OK 
og 1). Torø, på øen kun I gård, så udsk. har næppe fundet sted. - Køng S: 
Glamsbjerg 1799, C. Arnstrop (UF). Gummerup 1791-93, L. C. Nyholm (UF). 
Højbjerg, opl. mgl., kun 2 gårde. Højrup 1795, C. Arnstrop (UF). Køng 1793, 
L. C. Nyholm (OK). Holte og Skrinshave; om Holte indberettes: Har sine 
lodder for sig selv, men skal aldrig have været under udsk. Vedrører vistnok 
kun 2 gårde under Frederikslund, men tilsvarende gælder form. også om Skrins
have og de øvrige 3 gårde, der i matriklen henregnes under Holte. Søbolm 
Hvgd., er ikke udsk. (1). Må utvivlsomt forstås som, at gården har ligget 
uden for fællesskabet. - Orte S: Brændholtgaard, har altid haft sine jorder ind
hegnet for sig selv (1). Frøbjerg 1797, C. Arnstrop (UF). Ladegaard, måske 
1795, da opm. dette år af Fr. Heglund (OK). Orte 1785, Iver Unsgaard (ÆK 
og 1). Pejrupgaard 1783, men af hvem vides ikke (1). Topgaard 1799, men af 
hvem vides ikke (1). Ulskovgaard, opl. mgl., 56 tdr. ld. med 4Vz tdr. hrtk., 
form. enestegård. -Sandager S: Næs og Sandager, begge 1788, Mads Rasmus
sen på]. N. Bergsvegne (UF og OK). Orelund Hvgd., har fra alderstid været 
som det er og altså kan ikke vides om er, eller har været og hvor når udsk. (1). 
Stubberup og Torup, begge 1787, Mads Rasmussen (UK og 1).- Skydebjerg S: 
Aarup, opl. om udsk. mgl., 4 gårde, hvoraf de 2 ved kgl. bevilling blev nedlagt 
og jorden indlagt under Erholm (OK og A). Skydebjerg, Gavnby og Taarup, 
alle 1784, Iver Unsgaard (UF og OK). - Søby S: Kirke- og Sø-Søby, begge 
18oo, C. Arnstrop (UF), præstegården 1786 af L. C. Nyholm (UK). Skov
gaarde Hvgd., ikke udsk. (1), men må forstås som under Søbolm i Køng S. -
Søllested S: Bukkerup og Søllested, begge 1796, C. Arnstrop (UK). Falden, 
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Lysbolt og Rønnemosegaard 1769, Johann Bruyn (1). Lille-Vistorp (også kaldt 
Nybo), se under Gamtofte S. - Sønderby S: Frederiksgave Hvgd., er udsk., 
men når vides ikke (I). Sønderby 1776, Marcus Westerholdt (OK og I). -
Tanderup S: Emtekær og Nakke, begge 1784, Mads Rasmussen (OK og l). 
Haare 1782, J. N. Berg (UK og I). Hjorte 1783, J. N. Berg (UF). Minedal 
Hvgd., har sine jorder for sig selv indhegnet fra de ældre tider (1). Om Rue
gaard i Haare og Rørmosegaard i Hjorte oplyst, at de er enlige fra gammel 
tid (1). - Turup S: Blangstrup 1788, Mads Rasmussen (UK og 1). Hesle 1795, 
C. Arnstrop (1). Turup 1791, C. Arnstrop (UF). - Vedtofte S: Brahesholm 
Hvgd., ikke udsk. (I), men må forstås som under Søbolm i Køng S. Hesle, se 
under Turup S. Vedtofte og Mellemballe, begge 1797, C. Arnstrop (I). - Ør
sted S: Højbjerg, udsk. eller delt i sløjer 1778 af ladefoged Gorm Nielsen på 
Krengerup (I). Krengerup Hvgd., er ikke udsk. (I), men må forstås som under 
Søbolm i Køng S. Nyrup, opm. og udsk. 1781 af selvejeren Lars Larsen i Frø· 
bjerg (1). Ørsted 1776, først præstegården og en enkeltgård af J. N. Berg og 
dernæst de 24 Brahesholmbønders jorder af opmåleren Knud Nielsen (OK). 

SVENDBORG AMT 

Sallinge Herred. 

Aastrup S: Aastrup 1822, Mads Rasmussen (UK). Nakkebølle Hvgd., er 
udsk. for mange år siden (1). Svelmø 1839 (OK). -AllestedS: Allested 1799, 
P. H. Høyer (OK).- Avernakø S: Avernakø 1801, J. N. Berg (UF). Korshavn 
og Munke, begge 1824, Mads Rasmussen (UK). - Brahetrolleborg S: Brahe· 
trolieborg Hvgd., hvad der er tillagt hovedgården fra visse byer er ved disses 
udsk. bragt i rigtighed. For øvrigt er hovmarkerne ved baroniets gårde tid efter 
anden inddelt (I). Fagsted, Fleninge, Gerup, Grønderup, Haagerup, Lydinge· 
gaarde og Nybygdgaarde, alle 1787, H N. Aretander (I), Brænde-Lydinge, 
Kegleholme, Nybo, Teglgaarden og Sølvbjerg, ligeledes 1787, Guldbrand Arentz 
(1). Egneborg, Høbbet og Sølyst, opl. foreligger ikke. - Diernæs S: Diernæs, 
Kalleko og Katterød, alle 1771, S. J. Pauli (I). Holstenshus Hvgd., har været 
udsk. fra uhuskelige tider (I).- Espe S: Espe 1798, P. H. Høyer (UF). Findinge 
1796, P. C. Lohse (UK). Lundsgaard, gammel indhegning (I). Skovsgaard 
Hvgd., opm. og inddelt 1798 af P. H. Høyer (I og OK). Stavlund og Agerup, 
2 gårde som for en del år siden er udflyttet og udsk. (I) fra godset Fjællebro, 
der tillige oplyser, at de 2 gårde fra ældgammel tid har været unddraget fra al 
fællesskab med andre steder. - Faaborg Ls: Bjørnø 1832, Andreas Preuert 
(UK). - Gestelev S: Gestelev 1796, P. C. Lohse (UK). Nordskov Hvgd., opm. 
og beregnet 1797, O. C. Egebeck (l og OK). Palleshave 1796 og 1801, P. C. 
Lohse og P. H. Høyer (1) . - Haastmp S: Haastrup 1795, Johannes Schmidt på 
J. N. Bergsvegne (OK). Østrup 1796, Johannes Schmidt (OK). Østrup Hvgd., 
har fra gammel tid haft sine jorder for sig selv indhegnet (I). - Heden S: 
Heden 1799, Knud Nielsen (OK).- Herringe S: Fjællebro Hvgd., opm. og ind· 
delt 1798, P. H. Høyer (I og OK). Herringe 1799, P. H. Høyer (UF). Rudme 
1796, P. H. Høyer (OK). - Hilterslev S: Gelskov Hvgd., opm. og udi 9 nye 
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løkker inddelt i 1782 ved Mads Rasmussen (OK). Hillerslev 1793, H. S. Faber 
(1). Højrup I787, Guldbrand Arentz (1). Nybølle 1795, P. H. Høyer (UK). 
Sallinge 1795, H. S. Faber (UK). - Horne S: Bjerne, Bøjden og Horne, alle 
1803, Carsten Ehlers (UK og UF). Dyreborg, opl. mgl., et fiskerleje og kun 
huse. Hvedholm Hvgd., er ikke udsk., men adskilligt magelagt (1). - Htmd
stmp S: Eskebjerg og Pilshuse I785, H. N. Aretander (1). Flintholm Hvgd., 
når udsk. vides ikke, men gården har i mange år haft sine jorder indhegnet (1). 
Galteløkker (skov), har ikke været i fællig med andre (1). Gundestrup 1792, 
H. S. Faber (1). Hundstrup, måske I777 af J C. Pingel (I og ÆK), en selvejer
gård allerede ca. 1735 (1), den del, der benævnes Stæregaarde, I783 af M. N. 
Bondesen (1). Langeskov Hvgd., oprettet i slutn. af det 18. årh. på en parcel af 
Løjtved Hvgd. (Trap). Myndecup 1802, C. Arnstrop (1), Hestehaven dog i 
1806 af Mads? Rasmussen (UF).- Jordløse S: Damsbo Hvgd., har fra gammel 
tid haft sine jorder for sig selv indhegnet (1). Jordløse 1788, Johannes Schmidt 
på Bergs vegne (l og ÆK). Søbo Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, opm. 
18oo af Fr. Heglund (OK). Trunderup 1797, S. L. Bie (OK). - Krarttp S: 
Frydenborg, Grøftebjerg, Klosterhus, Nældeborg og Væverhus samt Fiskerup 
Skov, om N ældebor g: udsk. I787 af Guldbrand Arentz (1), iøvrigt ingen opl., 
men er små ejendomme og skov. Krarup 1799, J N. Berg og Andreas Preuert 
(1). Lydinge 1801, P. H. Høyer (OK). Snarup 1797, selvejer Lars Larsen i 
Lunde (l og OK). Søfælde 1799, bemeldte Lars Larsen (I og OK). - Lyø S: 
Lyø 1804, Mads Rasmussen (UF). -Nørre-Broby S: Lundegaard Hvgd., opm. 
1794 af Andreas Preuert, afdelt ved P. H. Høyer (OK). Nørre-Broby og Vøj
strup, begge 1796, J. N. Berg (OK og 1). Staaby og Vittinge, begge 1798, J N. 
Berg (OK og 1). - Sandholts-Lyndelse S: LyndeJse 1796, P. H. Høyer (UK). 
Sandbolt Hvgd., har aldeles intet fællesskab med nogen (1). - Svanninge S: 
Enemærket under Østrup Hvgd., har ligget uden for fællesskabet og opl. om 
udsk. foreligger da heller ikke. Falsled 1783, J N. Berg (ÆK). Illum, Horse
hoved og Vig (3 øer) 1804, M. N. Bondesen (OK). Millinge og Østerby, begge 
1818, C. Arnstrop (A). Stensgaard Hvgd., har fra gammel tid haft sine jorder 
for sig selv indhegnet (1). Svanninge 1801, J. N. Berg (UF).- Sønder-Broby S: 
Allerup og Sønder-Broby, begge 1784, J N. Berg (OK og 1). Brobygaard 
Hvgd., alt er indhegnet (1). Tørringe, udsk. godsvis 1780 af J. N. Berg og 
samtidig vistnok gårdene under Stensgaard og Søbo, gårdene under grevskabet 
Muckadell spec. udsk. 1795, P. H. Høyer (UK og 1). Ølsted 1794, J N. Berg 
(1). Ølsted Hvgd., opm. og inddelt 1797, P. H. Høyer (UK). - U/bølle S: 
Rødkilde Hvgd., hvornår udsk. er ubekendt, har i mange år haft sine jorder 
for sig selv indhegnet (1). Strandhuse 1838, J Fr. Buchhave (UK). Ulbølle 
1785, L. C. Nyholm (1).- Vantinge S: Vantinge 18oo, P. H. Høyer (OK).
Vejle S: Vejle 1799, J N. Berg (1). Vejlegaard Hvgd. 1799 (1), næppe rigtigt, 
der sigtes vistnok bl. a. til, at der er frastykket en større parcel til en ny gård 
Fredlunde. - Vester-Aaby S: Brændegaard Hvgd., opl. om udsk. foreligger 
ikke, opm. 1780 af Guldbrand Arentz (OK). Ditlevslyst (tidligere Gellebrede), 
har ligget uden for fællesskabet (T). Kragegaard I787, Guldbrand Arentz (1), 
tvivlsomt, har form. været enestegård som Ditlevslyst Pejrup 1783, J N. Berg 
(OK), gårdene under Brahetrolleborg 1785 af Aretander og gårdene under 
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Holstenshus 1787 (1). Vester-Aaby 1783-88, ]. N. Berg (UF), gårdene under 
Holstenshus spec. udsk. 1826 og under Nakkebølle 1833, i begge tilfælde ved 
Andreas Preuert (UK). - Vester-Hæsinge S: Skadeløkker, opl. mgl., kun 2 

gårde. Stenderup 1795, H. S. Faber (1). Vester-Hæsinge 1799, P. H. Høyer 
(UK). - Vester-Skerninge S: Vester-Skerninge, godsvis udsk. 1778-81, ]. N. 
Berg (l og ÆK), gårdene under Skjoldemose spec. udsk. 1801, Chr. Nouvel 
(1). - Øster-Hæsinge S: Arreskov Hvgd. og Vilhelmsgave, opl. om udsk. fore
ligger ikke, opm. henh. 1787 af ]. C. Pingel og 1784 af Johannes Schmidt (OK). 
Sollerupgaard, har ingen fællesskab med nogen (I). Øster-Hæsinge 1796, 
P. H. Høyer (ÆK), præstegården 1788, ]. N. Berg (I). 

Sunds Herred. 

Bjerreby S: Bjerreby, Gesinge, Hellev, Skovballe, Stjovl, Søby og Vaarø, alle 
1799, Chr. Trojel (1), præstegården i Vaarø 1777, S. ]. Pauli (1). Vemmenæs 
1789 (I). - Bregninge S: Bjernemark, Bregninge, Knudsbølle, Nyby, Troense 
og Vindeby, alle 1787 af Peter Kiellemp under ]. N. Bergs bestyrelse (1). 
Valdemarsslot, denne hvgds. jorder er ikke udskiftet, men alene opmålt 1789 af 
Peter Kiellemp (I og OK). - Drejø S: Drejø 1832, ]. Fr. Buchhave (UK), 
præstegården 1793, Chr. Nouvel (UF). Skarø 1821 (T). Birkholm og Hjortø 
lå 1821 endnu i fællesskab (T), men er vel udsk. senest samtidig med Drejø. -
Egense S: Egense 1806, Mads Rasmussen (UK). Hvidkilde og Lehnskov Hvgde., 
er udsk. (1). Skovsbo 1785, Salomon Thorenfeldt (OK og I). - Kirkeby S: 
Dongs-Højrup 1803, ]. Chr. Franck (1). Egebjerg, opl. mgl., efter 18II (A), og 
da byen hørte under Hvidkilde måske 1813 af C. A. Theill. Kirkeby og Slæbæk, 
opl. mglfulde, men om selvejergodset indberettet: ikke rigtig udsk., men for 
omtr. 20 år siden opm. af ]. C. Pingel, så noget er nok sket. Gårdene under 
Hvidkilde spec. udsk. 1813, C. A. Theill (UF). Raarud 1784, G. D. Tschier
ske (I). - Kværndrttp S: Egeskov Hvgd., er udsk. og gamle indhegninger (I). 
Egeskov, opm. af Lars Larsen, selvejer i Lunde, endnu ikke udsk., takseret i 
efteråret 1804 og forventes udsk. 1805 af C. Arnstrop, som har påtaget sig det 
(1). Gultved 1786, Salomon Thorenfeldt (OK). Kværndrup 1801, ]. N. Berg 
(UF). Trunderup 1789, ]. N. Berg (UF). - Landet S: Lundby, Melby og 
Strammelse, alle 1788, Peter Kiellemp under]. N. Bergs bestyrelse (1), præste
gården har haft sin jord udsk. og samlet på eet sted i mere end 50 år, af hvem 
vides ej (1). - Lunde S: Bobjerg, Høje, Lunde og Langkildegaard, alle 1796, 
]. N. Berg (UF og I). Ellehavehus og Kokkenborg, udsk., vides ej hvilket år 
(1). Vandmose og Kongens Hauge, er udsk., gamle indhegninger (1). - Olle
rup S: Bejerholm 1781, ]. N. Berg (I). Nielstrup Hvgd., er udsk. (I). Ollerup 
1797, Chr. Nouvel (UF). Skovsgaard, opm. da matriklen blev givet 1688, jor
den med skov ligger på eet sted (I). Staagerup 1798, Chr. Nouvel (1). - Skaa
rup S: Holmdrup 1781, G. D. Tschierske (I). Klingstrup Hvgd., markerne er 
inddelt i 7 afdelinger (1). Skaarup og Skaarupøre, begge 1796, ]. N. Berg (UF 
og 1). Øster-Aaby 1794, Andreas Preuert (UF). - Stenstrup S: Kroghenlund 
og Løjtved Hvgde., vides ej hvilket år det er udsk. (I). Kroghenlund er oprettet 
18oo på en parcel af Løjtved. Hundtofte, Stenstrup og Lille-Løjtved, alle 1789, 
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L. C. Nyholm (OK). Rødme 1798, P. H. Høyer (UF). Skjoldemose Hvgd., har 
stedse haft sine jorder uden for al fællesskab (I). - Strynø S: Strynø 1810, 
H. S. Faber (UK). - Skt. Jørgens S: Kogtved 18II, C. A. Theill (UF). Skt. 
Jørgensgaard og Kogtved Strandhuse, opl. mgl. - Sømp S: Rødskebølle, Sørup 
og Pasop 1773, G. D. Tschierske (I), præstegården ikke udsk., men har sine 
jorder alle indhegnet (I).- Thurø S: Thurø 1806, C. A. Theill (UF) . - Tved S: 
Bjørnemose Hvgd., ej udsk., har ikke ligget i fællesskab (I). Heldager 1779, 
G. D. Tschierske (ÆK og 1). Heldagergaard, måske som Heldager (I), men 
en ghd pil 19 tdr. hrtk., som man vil være tilbøjelig til at antage har ligget 
uden for fællesskabet. Tved 1792, Chr. Nouvel (UF). Ørkilds Møller, lå i 1805 
i fællesskab med jorderne under Svendborg (I), men kun 25 tdr. Id . - Øster
Skerninge S: Ballen og Øster-Skerninge, begge 1802, P. H . Høyer (UF). 

Gudme Hened. 

Brudager S: Brudager 1800, J N. Berg (1), 6 gårde under Bjørnemose spec. 
udsk. 1804, Andreas Preuert (I) og 6 gårde under Broholm først 1839, M. 
Holm (UK). - Gislev S: Fjellerup 1786, Salomon Thorenfeldt (I). Gislev og 
Gislev Holme, mellem lodsejerne 1789, ]. N. Berg (UF), ghdene under Lyk
kesholm spec. udsk. 1803, Chr. Nouvel (UF og I), de gårde, der havde hørt 
under Krumstrup, men som var overgiet til selveje, spec. udsk. 1795, Salomon 
Thorenfeldt (UF). Lamdrup 1794, Peter Kiellemp (I). Ravndrup 1801-02, 
Chr. Nouvel og P. H. Høyer (UF og I). Sandager 1801, P. H. Høyer (UF). -
Gudbjerg S: Brenderup 1802, Chr. Nouvel (UF). Ellerup, 4 gårde udsk. og 
udflyttet til Ellerup Kohave 1774, Salomon Thorenfeldt, samtidig blev jorden 
til den øvrige del af byen inddelt i 6 marker, og hver mand fik sin jord i hver 
mark på 2 steder. Spec. udsk. 18r8, Iver Unsgaard (I, A og T). Gudbjerg r8o2, 
P. H. Høyer (UF). Lakkendrup 1801, ]. N. Berg (UF). Mullerup Hvgd. og 
Brændeskov, har ingen tid ligget i fællesskab (I). - Gudme S: Broholm Hvgd., 
har ingen tid ligget i fællesskab (1) . Galdbjerg, i 1769 blev byen inddelt i 5 
marker, og hver mand fik sin jord i hver mark på 2 steder (1), spec. udsk. 
1808, H. S. Faber (UF). Gudme 1801, ]. N. Berg og Andreas Preuert (UF og 
1), præstegården 1772 (1).- Hesselager S: Boholt 1826, M. Holm (UK). Bøs
øre 1802, Andreas Preuert (OK) . Hesselager, 14 gårde under Hesselagergdr. 
1802, C. Arnstrop (I), II gårde under Broholm 1824, M. N. Bondesen (UK), 
præstegi!.rden 1772, ]. N. Berg (1) . Besselagergaard Hvgd., er for megen lang 
tid siden udsk., men hvilket år vides ikke (I). Revsøre 1797, Salomon Thoren
feldt (UK). Vormark 1796, ]. N . Berg, II gårde under Hesselagergdr. spec. 
udsk. 1804, C. Arnstrop, 5 gårde under Broholm spec. udsk. 1830, M. Holm 
(UK). Vresen, ubebygget ø hørende under Broholm. - Langaa S: Langaa, blev 
i 1767 inddelt i 5 marker, og hver mand fik sin jord 2 steder i hver mark (I), 
spec. udsk. 1808, H. S. Faber (UF) . Rygaard Hvgd., markerne er inddelt for 
ongefær 28-30 år siden ved S. ]. Pauli (I). - Oure S: Aibjerg og Oure, begge 
1799, ]. N. Berg (I), gårdene under Tiselholt spec. udsk. 1805, Hannibal Ba
strup (UF), 6 gårde i Albjerg og 3 g:hde i Oure, alle under Broholm, lå i 1809 
endnu i fællesskab (A). Lundeborg 1799, kun huslodder, ]. N. Berg (I). -
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Ringe S: Bolteskov, Brangstrup og Sødinge, alle 1796, P. C. Lohse (ÆK, l og 
UF). Boltinggaard Hvgd., er gammel indhegning fra uhuskelige tider (1). 
Boltinge 1797, P. C. Lohse (1). Kellerup 1795, Lars Larsen (1). Lammehave 
Hvgd., inddelt 1794, Rasmus Tørslev (OK). Ringe 1795, P. C. Lohse (UF). 
Rynkeby 1794, Peder Huusfoged på Kragsbjerg (1). Rynkebygaard Hvgd., er 
gammel indhegning (I). Valstrup 1799, ]. N. Berg (ÆK). - Ryslinge S: 
Krumstrup Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, udparcelleret 1795 af ]. N. 
Berg og Forhaabningslund og Langholm opført på den forrige fri hovedgårds
takst (I). Lørup 1788, Salomon Thorenfeldt (OK). Ryslinge 1796, ]. N. Berg 
(UF). Tøjstrup Hvgd., er udsk. , men hvilket år vides ikke (I). - Svindinge S: 
Anhof og Glorup Hvgde., markerne er inddelt for ongefær 28 til 30 år siden 
af S. ]. Pauli (1). Lamdrup, se under Gislinge S. Svindinge, har fra 1770 til 
1804 været inddelt i 5 marker og hver mand haft sin jord 2 steder i hver mark 
(I), spec. udsk. 1805, Chr. Nouvel (UF), præstegården 1772 af professor Byt
zou (1) . Tangaa Mølle, opl. mgl., såfremt udsk. har fundet sted, da form. 
sammen med Tangaa i Øksendrup S. - Vejstrup S: Tiselholt Hvgd., opl. mgl. 
Vejstrup 1795, ]. N. Berg og Andreas Preuert (I og OK), gårdene under Tisel
holt, spec. udsk. 1805, Hannibal Hastrup (UF). Vejstrupgaard Hvgd. 1795? 
(I).- Øksendmp S: Tangaa og Øksendrup, begge 1804, Chr. Nouvel (I) . 

Vindinge Herred. 

Aarslev S: Aarslev 1798, ]. N. Berg (UF). - Avmlev S: Avnslev, Korken
drup, Skalkendrup og Nordenhuse, alle 1794-95, Knud Nielsen (UF, I og OK). 
Juelsberg Hvgd., er vel i ældre tider udsk. , men hvilket år kan ikke opgives (I). 
Regstrup 1805, C. A. Theill (OK). - Bovense S: Bovense 1787, Johannes 
Schmidt under ]. N. Bergs bestyrelse og ansvar (I). Grønholt, Lysemose og 
Strandskovgaard 1797, ]. N. Berg (I). -Ellested S: Kullerup 1794, ]. N. Berg 
og Salomon Thorenfeldt (UF og OK) . Lindeskov 1790, Salomon Thorenfeldt 
(OK). Lykkesholm Hvgd. samt Gammel- og Ny-Mølle, har i uhuskelige tider 
været udskiftet af al fællesskab (1). - Ellinge S: Bækstrup, Eliinge og Paarup, 
alle 1795, ]. F. Utke (l og OK). Holmegaard, opl. mgl., kun 24 tdr, Id. med 
godt 2 Yz tdr. hrtk., formentlig enestegård. -Flødstrup S: Dinestrup, er en enlig 
liggende gård, der fra alderstid har haft sine jorder for sig selv (I). Flødstrup 
1789, Mads Rasmussen under]. N. Bergs bestyrelse og ansvar (I). Hannesborg, 
opl. mgl. Kissendcup 1791, ]. F. Utke (I). Langtved og Mullerup, begge 1799, 
H. S. Faber (1). Risinge og Rørbæk Hvgde., har så længe nogen kan mindes 
ikke været i fællesskab (I). Visby, tilsv. opl. som meddelt om Dinestrup (I). -
Frørup S: Frørup 1789, ]. N . Berg og Johannes Schmidt (UF og 1), 7 gårde 
under Holekenhavn spec. udsk. 1798, H. S. Faber (UK). Kongshøj 1792, Salo
mon Thorenfeldt (OK). Lundsgaard og Fiskerhuse 1781, Salomon Thorenfeldt 
(1). Slude og Langæblegaard 1787, ]. F. Utke (UK). Taarup 1792, ]. F. Utke 
(UK). - Hellemp S: Havndrup 1792, Salomon Thorenfeldt (I). Hellerup 
Hvgd., har fra uhuskelige tider været udskiftet (1). Kalvehavegaard, opl. mgl., 
kun 26 tdr. ld. med knap 2V2 tdr. hrtk., formentlig enestegård. - Herrested S: 
Herrested, Kastel, Kragelund, Maare og Maareskov samt Villumstrup, alle 
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1797,]. N. Berg (UF og 1). Fra Maare udflyttet 4 gårde, Kristiansholm, Char
lottenholm, Overholm og Sehestedgaard, henholdsvis 1783, 1785, 1790 og 1791 
(ÆK). Ravnbolt Hvgd. og Sofienlund, disse har så længe kan mindes haft 
deres jorder som de nu tilligger dem (1). - Krtllerup S: Juulskov Hvgd., mar
kerne ere ej adskilte, men af forrige ejer udiagte under et, for påny at inddeles; 
dog da hoveribøndergodset nu er solgt fra hvgden, så vorde markerne nu til en 
mere bekvem drift inddelt (1). Kullerup 1794, ]. F. Utke (1). Liselund, opm. 
1789 af J. F. Utke, men ingen opl. om udsk., kun 34 tdr. ld. med knap 1l/2 td. 
hrtk., formentlig enestegård. Saaderup, se under Skellerup S. - Nyborg Ls.: 
Dyrehavegaard, opl. mgl., 107 tdr. Id. med knap ro tdr. hrtk., formentlig ene
stegård. Hjulby 1794, J. N. Berg (UF). - Rejs-Vindinge S: Refs-Vindinge 
1798, J. F. Utke (1). - Skellerup S: Biskoptorp samt Skovballe og Saaderup, 
alle 1793, ]. F. Utke (UK og 1). Hindemac Hvgd. 1802, tvivlsom, men noget 
er sket, idet der omtales "den af H. S. F aber meddelte repartition" og "at kopi 
af taksation og beregninger er indsendt til rentekammeret" (1). Skellerup 1795, 
J. F. Utke (OK). Grøftemølle og Møllegaard, opl. mgl., henboldsvis 53 og 96 
tdr. Id. med 31h og godt 5 tdr. hrtk., formentlig enestegilrde. - Sotlinge S: 
Eskilstrup og Søllinge 1784, ]. N. Berg (UF og 1). Stubbeodrupga.ard, har fra 
uhuskelige tider ligget for sig selv indhegnet (1) . - S onder-HojriJp S: Perler
strup 1792, Peder Larsen (1). Sønder-Højrup 1796, P. C. Lohse (UF). -
Ullerslev S: Ullerslev 1794, ]. F. Utke (ÆK). - Vindinge S: Holekenhavn 
Hvgd., ha.r så l ænge nogen kan mindes ikke været i fællesskab med nogen (l) . 
Kogsbølle 1796, H. . Faber (UK). Lamdrup og Vindinge, begge 1799, H. S. 
Faber (OK og 1), 2 gllrde i Larnd.rup først spec. udsk. x83r, M. . Bondesen 
(UK). Rosilde og Su.lkendrup, begge 1798, H. S. Faber (UK) . - Ørbtek S: 
entved og Æble, meltern 1805 og r809 (l og A). Ørbæk 1777, J. C. Pingel 

(ÆK). Ørbæklunde Hvgd. 1776-77 (1), form. også Pingel. 

Langelands Nørre-Herred. 

Bostrup S: Bøstrup, Emrnerbølle, Helletofte, Næstebølle og Svalebølle, alle 
18oo, Chr. Nouvel (UF og I). Egeløkke Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, 
opm. r8oo af Peter KielJerup (OK). Fæbæk og Hovgaarde, begge 1805, H. S. 
Faber (UF). Lejbølle 1792, Chr. Nouvel (UF). Nedeegaard Hvgd., opl. om 
udsk. foreligger ikke, opm. 1797 af Andreas Preuert (OK). - Hov S: Hov, 
skønt ikke udsk. efter de i frd. 23. april 1781 bestemte regler må den dog be
tragtes som udsk., så meget mere som de fleste lodder er særskilt indhegnet (A). 
Nygaard, opl. om udsk. foreligger ikke, opm. 1798 af Peter Kielle.rup (OK). 
Skiften og Østerhuse, opl. mgl., ligesom Hov skov og mindre ejendomme, så 
forholdet har m§.ske været som ved denne by. - Simmerbolte S: Biskopstorp 
Hvgd ., markerne opm. 1791 (1), skal være oprettet efter svenskekrigene 1659 
af 3 bøndergårde (Trap). Kasse bølle, Kulepile, Ritbjerg og Simmerbølle, alle 
1806, H . S. Faber (UF). Stat-enevængerne, kun 20 tdr. ld., delt 1794 af Chr. 
Nouvel (1). - Skrobelev S: Blangshave, Gammel- og Ny-Skrøbelev, Heooinge, 
Kragholm, Torpe, Svenstrup, Pusseløkke og Vindeltorpe, alle rSu, H . S. Faber 
(UF). Faarevejle Hvgd., uden fællesskab (1) . Søvertorp r8o4, C. Arnstrop. 
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Udsk. bestod vistnok blot i, at der blev tildelt 9 husmænd et mindre areal fra 
gården (1). - Snøde S: Ennebølle samt Store- og Lille-Snøde, alle 1805, H. S. 
Faber (UF). Steensgaard Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, opm. 1801 af 
Peter Kiellerup (I). Tressebølle 1789-92, Chr. Nouvel (UF). - Stoense S: 
Skattebølle 18oo, P. C. Lohse (1) . Stoense 1805, H. S. Faber (UF). - Trankær 
S: Batofte og Tranekær, begge 1799, Chr. Nouvel (UF). Korsebølle 1794, Chr. 
Nouvel (l), men opl. næppe rigtig. På udskiftningstiden kun een gård (UK), 
men var i 1688 en landsby med ro gårde og 7 huse. Byen blev nedbrudt 1718-
19 og jorderne sammenlagt til en mejerigård (Trap). Pæregaard, har sine 
jorder samlet (1) . Strandby, r gård udsk. 1783 af Rasmus Høye (UF), de 
øvrige 3 gårde forblev i fællesskab og først udsk. r8ro (A). Tranekær Hvgd., 
ikke udsk. (1). - Tttllebølle S: Blegholm, ikke opm. og udsk. (1), er en større 
gård, der form. har ligget uden for fællesskabet. Prellesvig 1799, Chr. Nouvel 
(UF). Klavsebølle 1806, H S. Faber (UF). Lismose, Skebjerg og Tullebølle, 
alle 1798, P. C. Lohse (UK). Løkkeby 1794, Chr. Nouvel (1). Stengade, vistnok 
1806, H . S. Faber (I og UK). 

Langelands Sønder-Herred. 

Fodslette S: Fodslette 1786, Peder Jensen Viborg efter rentekammerets ordre 
(UK). Hjortholm Hvgd ., har før ejerens tid været udsk. af alt fællesskab (I). 
Ore, udsk. er sket uden kort af tvende bønder (A). - Fuglsbølle S: Fuglsbølle, 
Vesterby og Østerbysamt Snaremose Sø, alle 1788, J. C. Matbiesen (UK, ÆK 
og I). Skovsbo Hvgd., nogle strøjorder udlagt til gården ved Fuglsbølles udsk. 
1788 (I), iøvrigt ingen opl. - Humble S: Brandsby, Hagenby og Hverkenby, 
alle 1786, Iver Unsgaard (I). Helsned, Hesselbjerg, Humble, Kædeby samt 
Vester- og Øster-Havbølle, alle 1790, Chr. Nouvel (UF og UK). Ristinge 
1820, M. N. Bondesen (UK). Skovsgaard Hvgd., før udsk. af Hennetved havde 
gården adspredte jordstykker på denne bys mark, hvilke ved bemeldte udsk. 
blev sammenlagte dog uden at bruges i sammenhæng med gårdens øvrige mark. 
Dette er årsagen til, at gårdens marker endnu er i to særskilte dele (A). Ve
slergaard Hvgd., opl. forel. ikke. - IJm/.clse S: Hennetved 1787, Iver Uosgaarcl 
(UF). Herslev 1793, Chr. Nouvel (UF). lUebølle og V iodcby, begge r8o;;, 
H . . Faber (UF). Lindelse I796, ]. H . E. Kriiger (UK). - Longelie S: Asse
mose, mellem r8ro og 18r6 (A). MøllegaarJ Hvgd., opl. foreligger ikke. r øere
og Sønder-Longelse samt Spodsbjerg, alle 1802, C. Arnstrop (UK og UF). 
Pederstrup :r792, Chr. Nouvel (UF). øvertorp Hvgd., se under Skrøbelev S. i 
Langelands N.-Herred. -Magleby S: Bagenkop 1821, M. N. Bondesen (UK). 
Broløkke Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, opm. 1799 af Peter KielJerup 
(OK). Holmegaard Hvgd., nogle marker magelagt med jorder fra Søndenbro 
i 1801 af Faber (I), iøvrigt ingen opl. Nordenbro 1801, H. S. Faber (UF). 
Nordenbrogaard Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, opm. 1798 af Peter 
Kicllerup (OK). Er oprettet kort efter 1700 af 4 bøndergarde (Trap). Søgaard 
Hvgd., opl. om udsk. foreligger ikke, er oprettet 1673 af 1:2 øde bøndergårde i 

øndeobro (Trap). Søndenbro r8o1, H. S. Faber (UF).- T r)'ggtlev S: Lykkes
holm Hvgd., ikke oprnalt og udsk. (I). Kinderballe, Nørreballe og Tryggelev, 
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alle 1789, Chr. Nouvel (UK). Tryggelevgaard, ikke udsk., har sine jorder for 
sig selv indhegnet (I). 

NOTER OG HENVISNINGER 

l )Hans Jensen: Dansk Jordpolitik, 1. del (Kbhvn. 1936), side 20 f. - 2) De 
nærmere omstændigheder ved den meget tidlige ophævelse af fællesskabet i 
Løjt sogn kendes ikke. Langt bedre oplyst er et tilsvarende arbejde i Varnæs 
på sydsiden af Aabenraa fjord. Det gennemførtes allerede I]I0-11 og var 
forbundet med udflytning. Se iøvrigt Troels Pink: Udskiftningen i Sønderjyl
land indtil 1770 (Kbhvn. 1941), side 74- 94. - 3) En omfattende fremstilling 
af jordfællesskabet og dets mange indviklede problemer er givet i Poul 
Meyer: Danske Bylag (Kbhvn. 1949). - 4) Da der i min artikel : "Udskift
ningen i Præstø amt" i årbog 1943 for Hist. samfund for dette amt er gjort 
rede for et lignende materiale, er hovedvægten her i nogen grad lagt på at 
fremdrage ting, som ikke er omtalt der. - 5) Henrik Pedersen siger herom: 
"Der har været ret vidtstrakte egne i Jylland, hvor forholdene her allerede i 
det 17. årh. svarede til dem, der i andre egne tilstræbtes gennem væsentlige 
sider af den store landboreform: Opløsningen af jordfællesskabet (udskift· 
ning) og opløsningen af sambosættelsen (udflytning)". Hist. Tidsskr. VIII R. 
6. bind 1915-17, side 25. Han gengiver et kort over en egn med særbosætteise 
(enestegårde), Vandborg sogn i Ringkøbing amt. Det er interessant at sam
menligne den statistiske oversigt over ejendommene i f. eks. dette sogn i hans 
senere værk: De danske Landbrug (Kbhvn. 1928), side 179-80, med over
sigten over f. eks. Vigerslev sogn, side 84-85. Ligheden er meget stor. - 6) I 
sin beskrivelse af Fyn siger H. V. Clausen om denne egn: "Samlede landsbyer 
findes ikke, det er enestegårde, der som sådanne nævnes helt tilbage til 14. 
årh. Det hænger sammen med, at vi her ikke har særlig gammelt kulturland, 
men sen opdyrkning, mest vel først fra middelalderen". Danmark (Kbhvn. 
1935), side 387.- 7) Som et gammelt vidnesbyrd om en sådan indhegning kan 
anføres, at rigshovmester Christoffer V alkendorff, der døde 16o1, på sin 
gravsten i Svindinge kirke ved Nyborg lod nævne, at han indhegnede Glorup 
hovedgårds marker. Om hovedgårdenes udskiftning se iøvrigt den i note 5 
citerede afhandling af Henrik Pedersen i Hist. Tidsskrift. - 8) l Præstø amt 
er ligeledes gennemført flest udskiftninger i femåret 1796-18oo, men i mere 
udpræget grad, idet det der var 36 pct. af det samlede antal mod 26 pct. 
her, jfr. den i note 4 nævnte afhandling, hvori der findes et lignende skema 
over udskiftningen i Præsø amt, som det her meddelte. - 9) I det i note 5 om· 
talte værk af Henrik Pedersen: De danske Landbrug findes en fuldstændig 
oversigt over antallet af gårde og huse i hver landsby udarbejdet på grundlag 
af matriklen af 1688. Forholdene har næppe været stort anderledes på udskift
ningstiden roo år senere. Om den indflydelse, byernes størrelse har haft på 
udskiftningen, skal der senere fremsættes nogle bemærkninger. - lO) Det i 
note r nævnte værk af Hans Jensen, side 41. - 11) Talen findes trykt i 
L. Bobe: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, 2. bind 
(Kbhvn. 1896). Den dygtige lokalhistoriker N. Rasmussen Søkilde, der ejede 
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en gård i Fleninge, har i: Gamle og Nye Minder om Brahetrolleborg og Om
egn (Kbhvn. 1870) og: Udskiftningen ved Brahetrolleborg (Odense 1888) 
fremdraget mange interessante enkeltheder om Ludvig Reventlows virksom
hed. I 1938 udkom et lille skuespil af Henrik Ussing: På Trelleborg, der be
handler begivenhederne. - 12) Bricka: Dansk biografisk Leksikon. - 13) De 
følgende oplysninger i dette afsnit skyldes ældre utrykte fortegnelser over 
landinspektører og landmålere samt udskiftningsforretninger i matrikelarkivet, 
Tidsskrift for Opmålings· og Matrikelvæsen og notater fra mange forskellige 
kilder om udskiftningstidens landinspektører og landmålere, som forfatteren 
gennem en årrække har samlet. - 14) K. G. Ochsner: En genealogisk Under
søgelse (Odense 1902). - 15) Her citeret efter V. Falbe-Hansen og W. Schar
ling: Danmarks Statistik, 2. bind (Kbhvn. 1887 ), side 128. Samme karak
teristik får udskiftningen i yderligere 7 amter: Vejle, Aarhus, Skanderborg, 
Randers, Viborg, Aalborg og Thisted. I 5 amter: København, Frederiksborg, 
Sorø, Hjørring og Ribe betegnes udskiftningen som tildels god og kun i 4 
amter: Holbæk, Præstø, Maribo og Ringkøbing som god. Denne bedømmelse 
er anført at være på grundlag af Landhusholdningsselskabets kendte amts
beskrivelser fra årene 1826-44. - 16) J. A. Hofman (Bang): Odense Amt 
(Kbhvn. 1843), side ro6. Det fortælles her, at Bruyn, efter at udskiftningen 
var afsluttet, havde noget jord tilovers, som han ikke rigtig vidste, hvad han 
skulle stille op med. Han delte det da i lige store stykker og fordelte disse 
ved lodtrækning mellem gårdene under navn af præmiejord, og over denne 
præmie glædede bønderne sig meget. Bruyn har åbenbart haft nogen psyko
logisk sans. - 17) Gr. Begtru p: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i 
Danmark, 3. bind, Fyen, Langeland og Ærø (Kbhvn. 1806), side 202 og 512. 
Dette meget udførlige og værdifulde værk vil blive benyttet flere gange i det 
følgende. - 18) Erik Amp anfører ligeledes på grundlag af Henrik Pedersen, 
at der i Danmark uden de skånske provinser, Bornholm og Sønderjylland i 
r688 var ialt 5137 landsbyer. De 2890 bestod af 3-9 bøndergårde, de 1770 
af ro til 19 gårde og 477 af 20 eller flere gårde. Hans Danmarks Historie, 
3. bind (Kbhvn. 1955 ), side 65. Af den sidste gruppe lå altså mere end :JA; på 
Fyn og Langeland. - 19) Udskiftningsforretning nr. 46 i Svendborg amt. -
20) Det i note 16 nævnte værk af Hofman (Bang), side 107. 
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