
EN LANDSBY's UDSKIFTNING. 
o o 

BJERREBY PA TASINGE 

Af Hanne Staf/ Johansen 

"Skjøndt Øen Thorseng vist nok kun kan regnes iblandt Østersøens 

mindre Øer, saa er den dog ingenlunde uden Interesse hverken for 

den, som veed, at sætte Priis paa de, formedelst en yndig Beliggen

hed og heldig sammentræffende locale Omstændigheder frembragte, 

Naturskjønheder, ei heller for den, som blot bedømmer en Egns 

eller en Provindses Værd efter den oekonomiske Fordel, den afgi-

- ver for Staten".1) 

Således indledes en omtrent 150 år gammel beskrivelse af øen, 

givet af daværende præst i Landet sogn Fred. Christ. Lund. 

Taasinge hedder øen i dag, Thorseng2) kaldtes den på nævnte for
fatters tid. Men den ældste benævnelse for øen formoder samme at 
have fundet i en fortegnelse fra 12 årh. over gejstlige provinser i 

Danmark, idet der her er anført en ø "Thioslund" hørende til Fyn. 

Er "Thioslund", hvad der vel er rimeligt, identisk med nutidens 
Taasinge, er det ikke alene den ældste, men også så godt som den 

eneste overlevering om øen fra såvel det 12. som det 13. årh., idet 

først det 14. begynder at bringe sikre historiske efterretninger om 

den. 

I begyndelsen af dette, det 14. årh, var Taasinge givet holstenske 

grever i pant, men blev i året 1351 indløst af kong Valdemar. 

Dronning Margrethe skænkede den imidlertid før århundredskiftet 

til Odense bispestol, og øen måtte lyde krumstaven indtil den efter 

reformationen atter blev inddraget under kronen. 
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Det var nu ikke den hele ø, kongen havde rådighed over, kun 

borgen "Kærstrup"•:- med derunder hørende jordgods. Resten var 

delt mellem adskillige selvejere. 

At der her i midten af 16. årh. har hersket stor forvirring i, og 

at der har været behov for en ordning af jordforholdene, derom 

fortæller et. brev/) som Chr. III 30. oktober 1551 tilstillede de 

jordejende bønder på Taasinge. Gennem dette ses, at Frantz Brocken

huus, daværende kongelig lensmand på Kærstrup, for at bilægge de 

evindelige jordtrætter bønderne imellem har stillet forslag om en 

udskiftning; først gøre skel mellem byerne, og siden lade markerne 

"rebe". 
Frygten for at dette skulle blive iværksat, foranledigede bønderne 

til at henvende sig til kongen og anmode om, at de måtte blive 

forskånet for noget sådant, der givet ville være dem alle til stor 
skade. 

Nævnte skrivelse er kongens løfte til bønderne om, at en ud

skiftning ikke må finde sted. 

Det var altså lykkedes bønderne at bevare det gamle jordfælles

skab. Det fællesskab, der var herskende middelalderen igennem ikke 

alene i Danmark og det øvrige Norden, men også i store dele af 

Mellemeuropa. Et fællesskab, der fra i begyndelsen at være et værn 

og en støtte efterhånden udviklede sig til at blive en alvorlig hin

dring for al forandring og fremskridt. 

Mere og mere indså man nødvendigheden af at sætte ind på dette 

felt til fremme af landbruget, og fra midten af 18. årh. begynder 
staten udstedelsen af de mange forordninger til landvæsenets nytte. 

Forordningen af 1758,4) "Angaaende Landvæsenets Forbedring 

ved at faa det derudi værende Fælledskab for det første saavidt 

Sædland som Moen og Amager er betræffende, ophævet med vii

dere", tilstræber i første række afskaffelse af fællesskabet lands

byerne imellem. De næstfølgende love fra 17615) og 696) omtaler 

,,_ "Kærstrup" har ligget ikke langt fra det nuværende "Valdemars slot". Nogle 
murbrokker i en lille lund er alt, hvad der er bevaret af den tidligere borg. 
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heller ikke direkte en udskiftning bønderne imellem. Først loven af 

17767) pointerer at der må gøres en indsats også her, idet der bli

ver stillet 1000 rdlr. til rådighed af kongens kasse til hjælp ved 
den udflytning, der skulle blive en følge af og en væsentlig faktor 
i udskiftningen. 

Men udskiftningens egentlige lov kommer 23. april 1781,8) der 

samler og udbygger alle tidligere bestemmelser og forordninger des

angående. 

Alt fællesskab skal nu ophæves for aldrig senere at indføres igen. 
At det var en reform, hvis heldige gennemførelse ikke var så 

ligetil, siger sig selv. Konservatisme, utilbøjelighed hos mange af 

bønderne til at vove sig ud i alt det nye, lagde sig hindrende og 

forhalende i vejen. Resultatet var ejheller straks lige godt alle steder, 

og senere foranstaltninger måtte råde bod på det, der knap var lyk
kedes så godt i første omgang. 

Dog blev i det store og hele denne totale omvæltning realiseret 
-ved fredelige midler, og det arbejdets omfang taget i betragtning i 

løbet af en forholdsvis kort årrække. 

De eneklte udsikftninger var meget forskellige ikke alne fra 
landsdel til landsdel, også fra sogn til sogn, ja fra landsby til lands

by, såvel med hensyn til tidspunkt som med hensyn til fremgangs
måde.9) 

Nærværende er en omtale af udskiftningens iværksættelse og vi

dere forløb i landsbyen BJERREBY på TAASINGE, som den 
fandt sted i tiden kort før år 1800. 

Udskiftning mellem byer 

I Aret 16781) kom "Velbårne hr. General-Admiral-Lieutenant Niels 

Juel" til Tåsinge, idet han 14. marts dette år af Christian 5. havde 

fået overdraget "Valdemar slot" og en del derunder hørende bøn
dergods. 

Det blev Niels Juels bestræbelse i de følgende år at få så meget 
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som muligt af øens bøndergods i sit eje. En linie som fortsattes af 

hans efterkommere, og de opnåede i løbet af 18. årh. at få samlet 

hele øen, 12349 td. land, (geometrisk) under stamhuset "Thorseng" 

(Stamhusfundatsen oprettet 1. maj 1711 ). 

Den Juelske slægt var for størstedelen dygtige og interesserede 

landmænd, .især gælder dette vel nok generalløjtnant Frederik Juel 

(1766-1827), under hvem hele øens agerbrug blev genstand for den 

totale omlægning, som udskiftningen var. 

Taasinge er delt i 3 sogne, Bregninge, Landet og Bjerreby. Breg

ninge sogn blev udskiftet 1787,2) og Landet sogn 1789.3) 

Samtidig med sidstnævnte blev Bjerreby sogns østligste del Vem

menæs udskiftet.4) 

Oprindelig var den halvø, hvorpå byen ligger, græsmark for 

"Valdemars slots" køer,5) men kammerherre Niels Juel anlagde en 

by, hvis meste jord således blev fri hovedgårdstakst. Vemmenæs 

kom derfor til at indtage en særstilling, og havde intet jordfælles

skab med de andre byer i sognet, Bjerreby, Skovballe, Gesinge, Søby, 

Helluf, Vårø og Stjoul. 

I fællesskabets tid var "Vore" (Vårø) en betydelig by i dette 
øens største sogn i såvel areal som hartkorn. Nok var Bjerreby 

kirkebyen, men præstegården, "kulturens centrum", lå i Vårø, og 

sognet kaldtes undertiden "Vore sogn" . 

Sognets grænse mod nord til "Lundby" (Landet) sogn var for

søgt reguleret under kammerherre Niels Juel.6) 

I "de ældste Tiider" var der ingen hegn mellem sognene; men 

præsterne tog hver på sin side tiende til "antagene sogneskiel". De 

Lundbybønder havde jorder liggende på Bjerrebys marker og om

vendt. Niels Juel (1714-66) indså genen ved dette fællesskab, og 

foretog en ombytning af sognegrundene, men 3 "Faareveile gods 

tilhørende" gårde (i Bjerreby sogn) kunne han ikke udskifte, da 

disse på den tid ikke hørte under stamhuset, og følgelig lå der 

endnu nogen tid jord, Bjerreby sogn tilhørende, på Landet sogns 

grund. 
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I 1777 blev imidlertid de nævnte 3 gårde købt og inkorporeret 

under godset af geheimeråd Peder Juel, som værge for den senere 

generalløjtnant Frederik Juel; og derefter blev sogneskel "sadt og 

opreist" imellem Bjerreby og Landet. Dette skete i forbindelse med 
en opmåling af Bjerreby sogns jord7) og en udskiftning af denne 
sognets byer imellem. 

Hidtil havde nemlig byernes jorder ligget blandet mellem hinan
den. 

Ikke alene havde flere af byerne fælles overdrev i f. eks. "Bjer
reby Longeriis", ved Lunkebugt, på "Maanen" og i "Tvedskoven", 
også hvad de egentlige marker angik havde adskillige af byerne del 

i de samme. 

Således var al jorden Bjerreby, Vårø og Stjoul tilhørende, delt i 

4 store marker.'~ Nemlig "Store Syndermarken", der strakte sig fra 
Vårø over Bjerreby til grænsen mod Lundby. 

"Blongaardsmarken", der gik fra Bjerreby ud mod "Tvedskov", 
- "Kivengemarken", der udgjorde den sydøstlige del, og endelig 

"Skov lundmarken" imod syd. 

Disse marker var delt i "skifter", og "skifterne" i "lodder". 
Hver mand havde således et utal af lodder spredt på et utal af 

skifter fordelt på et endog meget stort område. 

Behovet for en forandring i disse forhold måtte blive større og 

større, og i 1775 blev det overgivet landinspektør Pauli at gå i gang 

med opmåling og taksering af Bjerreby sogns jorder.8) 

I december måned 1774 var Pauli, som han jævnlig plejede, kom

met til "Thorsing slot" for at besøge sin ven, den teologiske kan
didat, monsieur Krogstrup. 

Forvalter Hansen talte med ham angående en separation mellem 

byerne i Bjerreby sogn og få gjort bønderne lige i hartkorn. 

For at udføre dette arbejde krævede Pauli 1000 rdr. En så uhørt 

* Da der intet kortmateriale findes til belysning af dette forhold, er det kun muligt 
at skønne sig til markernes omtrentlige beliggenhed og grænser ved hjælp af de 
i "designationen" nævnte navne. 
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og overdreven betaling, at forvalteren end ikke ville udtale sig for 

hs. ex. derom, da han vidste, at denne kun ville spendere 100, højst 

150 rdr. derpå, og det blev betydet Pauli, at når det var en så 

bekostelig affære "agtedes ikke at entrere viidere herudi", hvorpå 
Pauli trak lidt i land og tilbød at gøre arbejdet lidt billigere, hvis 

man på anden måde kunne love ham noget, der kunne råde bod 

på "hans betrængte omstændigheder". Dette kunne ikke loves ham, 

og sagen blev henlagt for en tid, skønt der ganske vist allerede før 

der var tænkt på separationen mellem byerne i Bjerreby sogn var 

"intensederet for Pauli ej af anden hensikt, end alleene af Cristen 

medlidenhed", og uden at Pauli skulle yde noget til gengæld. 

Senere fik monsieur Krogstrup dog alligevel hs. ex's tilladelse til 

at skrive til Pauli, der på den tid ikke havde noget arbejde, og til

byde ham 150 rdr. for at foretage den nævnte separation. En skri

velse som Pauli "prompte" besvarede med, at han modtog akkorden 

og straks ville begynde på arbejdet. 

I sit svar af 27. juni 1775 går Pauli ganske rigtig ind på akkor

den, nemlig 150 rdr. for at opmåle og dele "de ommelte præter prop

ter 500 tønder Hartkorn", samt at nyde frit ophold den tid, han er 

på Taasinge. Desuden kræver han at få arbejdsfolk til at hjælpe 

sig med at trække kæden og bære instrumenter, pæle og målekæppe. 

Endelig lover han at komme til Taasinge i slutningen af ugen. 

Han kom også, og arbejdede en del af sommeren, idet han ikke 

syntes utilfreds med den sluttede akkord; han kom atter dertil om 

vinteren, men da det just traf ind med streng kulde, måtte arbejdet 

opgives indtil videre, og Pauli rejse hjem. Men til trods for, at 

arbejdet således "lidet eller intet var avanceret", måtte Pauli for

strækkes med forskud, og efterhånden havde han fået den hele 

sum, 150 rdr., udbetalt, selv om arbejdet ikke var gjort. Men nu 

begyndte han pludselig at slå på, at han havde fået alt for lidt for 

det store arbejde, og at han sandelig burde have noget mere. Det 

blev først afslået, og i stedet pålagt ham at gøre arbejdet færdigt, 

men "ved sidste 11. Junii Termin" fik forvalteren dog overtalt hs. 
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ex. til at tilstå Pauli yderligere 100 rdr., som ham skulle udbetales, 

"naar arbejdet med Carte og hvad deraf dependerede, var bragt i 

behørig rigtighed". 

Imidlertid måtte forvalteren udbetale Pauli også disse 100 rdr. 

som forskud, og det af sin "egen Cassa" uden hs. ex.' s vidende. Til 

gengæld modtog forvalteren af Pauli en "forpligt", hvori han er

klærede sig at være fornøjet med de 250 rdr., og "derimod forbinde 

sig til at inddele enhver sit Hartkorn". 

Men arbejdet blev stadig ikke fuldført. Monsieur Krogstrup be

gærede i hs. ex.'s navn en skriftlig erklæring fra Pauli, om han "i 

efteraaret den akkorderede opmaaling ville bringe til ende". 

I sit svar siger Pauli, at opmålingen og inddelingen samt udskift

ning af præstens lod for så vidt er til ende, som der kun mangler 

at udfærdige en genpart af kortet, hvilket er et vinterarbejde, som 

må vente, til der ikke kan arbejdes mere i marken. Og for at vise, 

at Pauli har fortjent de 250 rdr. og mere end det, tager han sig 

aen frihed at vedlægge en beregning over hvor meget, han efter 

taksten rettelig burde have haft, nemlig 585 rdr. og da han kun får 

250, har han følgelig fået 335 rdr. for lidt, og det havde han som 

"en trængende Mand med mange smaabørn" ikke kunnet gøre, hvis 

han ikke havde troet og håbet efter monsieur Krogstrups brev af 

24. juni 1775, at blive påskønnet på anden< måde. Men imidlertid 

skal han nok, som han har lovet, udfærdige kortet, og har dermed 

gjort sin pligt, for hvad angår den "indvortes indrettning mellem 

enhver gaardmand, som Deres Excellence haver i Sindet at fore

tage, nemlig i specielle plætter i hveer marker at lade giøre", så har 

han aldrig forpligtet sig til d~t. Han har foretaget opmåling og 

taksering af samtlige jorder og delt dem mellem byerne samt ud

skiftet præstens lod; den videre indbyrdes deling må de forskellige 

byers bønder selv finde ud af. Forøvrigt har han anvist de gesinge

bønder, hvorledes det let kan gøres, og de kan jo så undervise de 

øvrige. Der er ingen grund til at ofre penge på det; at det nemlig 

kunne blive en bekostelig affære, holder han for sin pligt at med-
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"kiæreste Madam", fremgår det, at det i hvert fald ikke på dette 

tidspunkt er kommet til nogen retssag. 

Om "udbyttning mellem sig selv" skal forstås derhen, at bøn

derne selv har foretaget inddelingen, er måske ikke umuligt. 

Nok er det'?? 

De nærmest følgende har givet været en bevæget tid for de Bjer

reby bønder. Der har sikkert været byttet og lavet om nogle gange, 

før man har nået et resultat, der kunne virke fremover. 

Men 1784 foreligger en "Jord Bog over Bierrebye Sogn Nye Ind

deling", 12) hvoraf det fremgår, at denne i hvert fald nu er en 

realitet. Denne inddeling vedvarede i hovedsagen i de følgende 15 

år. En inddeling, der viser, at det gamle fællesskab mellem bønderne 

i de enkelte landsbyer fuldt ud bevaredes. 

Bøndernes fællesskab 

Ved opmålingen og takseringen 1775-76 blev af sognets jordtillig

gende EJERREBY's beregnet til 109 tdr. 1 skp. O fdk. 15/13 alb., 

hvilket i hovedsagen var at fordele blandt 18 gårdfæstere, idet der 

ikke hørte jord til husene, lige bortset fra en stump have. Dog 

havde møllen en toft, og ved degnens hus og ved 2 andre huse i 

byen lå der tofter. Hvad de 2 ;idstnævnte tofter angik, så havde 

der i sin tid ligget gårde ved disse, men i året 177513 søgte og fik 

Peder Juel tilladelse til at nedlægge 2 gårde af de 21 daværende 

og fordele jorderne på de 18 øvrige, mens tofterne kom til at høre 

til de huse, der blev at oprette på de "nedlæggende" gårdes grund. 

Nyinddelingen af jorden, som den blev efter "Jordebog 1784 ",1 2) 

betød altså ikke noget definitivt nyt. 4 store marker inddelt i skifter 

og disse igen i lodder. Men antallet af sidstnævnte var dog væ

sentligt mindre end almindeligt. Hver mand havde således 3-5 lod

der på hver af de store marker, foruden 1 eller 2 i vængerne. 

De største af skifterne blev delt i 18 lige store lodder, medens de 
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mindre rimeligt nok blev delt i et forholdsvis mindre antal. Ved 

fordelingen blev det imidlertid nøje påset, at alle fik tildelt lodder 

på skifter, hvis jord var af samme bonitet. Denne kunne være "god, 

som f. eks. "Erteberg" i "Østermarken", eller "middel" som Røllike 
skift i "Skeekærsmarken", medens et skift som "Peberspiæl" i sam

me mark måtte nøjes med betegnelsen "ringe". "Meget ringe" var 

jorden på "Høye Mølle", men alleruslest var "B jørnsholm skift", 

der simpelt hen var "slet". Begge de sidstnævnte lå på "Dommer

agre mark" (øst). 

Loddernes størrelse varierede fra lidt under 1/2 td. land til ca. 21/4 

td. De største, på et sted som f. eks. "Røllike skift", havde en 

længde af 600-700 al., og en bredde af 40-50, mens lodderne på 

"Doris toft" og "Kimertoft" nær ved byen havde målene ca. 200 

x 30. 

Om bønderne i øvrigt fik lodderne tildelt i en bestemt rækkefølge 

eller orden, har det ikke været muligt at finde ud af.14) Regel

-mæssigt "solskifte" efter gårdenes beliggenhed fra øst til vest i 

landsbyen har der givet ikke været tale om. Den mulighed, at 2 

eller flere gårde har været sluttet sammen i "bol" og at der er 

brugt "bolskifte" kan mindre let udelukkes. Men det fremgår ikke 

tydeligt af oversigterne, at bestemte gårde har været holdt sammen 

under denne nydeling af jorden, hvor en reducering i antallet af lod

der var den eneste væsentlige forbedring. Således ikke noget epo

kegørende, men dog et skridt i den rigtige retning; det betød i det 

mindste, at driften kunne gøres lidt mere effektiv. 

Jordbruget hos bønderne på Tåsinge, og dermed også Bjerreby i 
tiden o. 1790, har bl. a. Friederick Holsteen-Beck omtalt i "Beskri

velse over Her Kammerherre Juuls Jordbrug paa Thorsinge". 

Dyrkningsmetoden betegnes som en "Mellemting af Firevangsbru

og Kobbelsystemet". (s. 333 ff.) 
Man dyrkede byg, rug, havre, hvorefter marken fik lov at ligge 

hen i passende periode, under hvilken den blev brugt til fælles

græsning. Efter et par års forløb blev græsmarken atter brudt, fik 

6 Fynske Aarbøger 
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et lag gødning om efteråret og blev pløjet en gang. Om foråret 

blev den pløjet to gange, før byggen blev sået. Bygstubben blev 

vendt engang, så var det rugens tur, efter denne "toges en Kierv 

Havre", og så atter udlægning til græs. 

Foruden disse græsmarker var der "Jordstrækninger, som laae be

standig ud til dette brug". 

Bjerreby bønderne havde fællesgræsgang i "Longeriis" og i "Twee

skoven". 

Hele sommeren gik ungkreatur og får herude og så godt som 

passede sig selv. Hver bondes dyr havde sit specielle mærke, be

stemte hakker eller huller i ørerne, så det var muligt at skelne dem 

fra hinanden om efteråret, når de skulle hjem. 

Således havde altså bønderne jord på steder, der lå op til 3-4 km. 

fra gårdene, som jo alle lå inde i byen. 

Af selve gårdene, deres bygning og besætning, får man et ind

tryk igennem de synsforretninger, der i følge lov af 8. juni 178715) 

skulle afholdes i forbindelse med fæsteovertagelse. 

22. dec. 179716) overtog Hans Jensen den gård i Bjerreby, som 

Lars Mortensen (1784 Morten Ibsen) havde haft, og lovmæssig syns

forretning fandt sted. 

Af denne fremgik det, at gården var firelænget med stuehuset 

mod syd. Tømmeret i dette såvel som i de øvrige længer bestod af 

eg og fyr, og væggene var lerklinede. Taget var stråtag, og grun

den bestod nærmest af kampesten og jord. 

Af besætning og redskaber, "inventarium", fandtes, som ventet 

mange heste, nemlig hele 6, hvoraf dog en på 18 år næppe har 

været alt for brugbar. 

Af redskaber var der ikke meget andet end et par vogne og en 

jernplov og harve, hvilket dog alt i alt fandtes "tilstrækkelig til 

Gaardens Drift". 

Som forordnet var der også det nødvendige føde- og sædekorn 

til gården, som kunne "svare 6 tdr. Rug, 6 tdr. Byg, 8 tdr. Havre, 

l td. Ærter". 
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For denne gård betalte Hans Jensen ved indfæstningen 200 rdr. 

Fæstet gjaldt for hans og hans eventuelle enkes livstid, på visse 

"conditioner". 

I stedet for tiende, landgilde, smaaredsel og hovning, skulle år

lig betales 39 rdr. 3 mk. i 4 kvartaler, tillige med ordinære kvartals

skatter. 

Skønt eller netop som hovningsfri skulle fæsterne udføre nogle 

pligtarbejder, såsom at køre 2 favne brænde fra skoven hjem til 

slottet, desuden 2 eller 3 ægter med materiale eller andet. 

Efter inddeling med de andre hovningsfrie bønder istandsætte 

gærder omkring slottet, udkøre og udstrø gødning på slottets mar

ker, og vedligeholde sin del af vejen over samme. 

Til sidst indskærpes pligten til at være husbond "hørig og lydig, 

alt under dette hans Fæstes Fortabelse." (jvn. Danske Lov III bd. 

13 kap. s. 150) 

Lignende kår havde alle 18 gårdmænd, idet de alle betalte den 

- samme afgift og fæstede på de samme betingelser. Indfæstnings

summen varierede lidt, men lå dog i tiden 1780-1800 næsten for 

alle gårdene på 200 rdr. Det betalte Hans Jensen ved indfæstning 

i 1797, og det samme betalte Rasmus Stenner i 1782 for sin fæste

gård, medens Niels Larsen, der i 1786 overtog Lars Hansens gård, 

måtte af med 210 rdr. 

Til disse større afgifter kom alle de mange små, såsom skole

penge, tugthuspenge, soldaterløn etc. 

Meget til bonden selv kunne der ikke blive, for skønt driften for

bedredes noget efterhånden, var der dog, så længe fællesskabet var 

rådende, ikke grundlag for nogen virkelig effektivisering af dyrk

ningen og foldudbyttet var som følge deraf temmelig ringe. 

Noget, der for Bjerrebys beboere, som for Taasinges i det hele 

taget, betød en ikke ringe del, var frugthaverne. Ved så at sige 

hver gård fandtes en sådan, og den kunne hvert år give et pænt 

lille udbytte. 

Mere end for bønderne har haven dog sikkert betydet for hus-

6* 
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mændene. Det var jo i hovedsagen den eneste form for jord, de 

havde. 

Efter "Jordebog 1786" var der i Bjerreby foruden mølleren og 

degnen 17 husmænd. 

Mølleren betalte i årlig afgift 50 rdr. alt iberegnet. 

Husmændene havde jo ikke afgiftspligtig jord; de havde græs

ningsret til et par kreaturer på bøndernes marker, men udover ha

ven som sagt ingen jord. I øvrigt tjente de til dagen og vejen ved 

at gå på dagleje, og hvad der ellers kunne træffe sig. 

For deres huse betalte l O af dem fra 3-5 rdr. om året i hus

penge, medens 6 valgte at gøre hoveri i stedet. Dette var fastsat 

til 52 ugedage. 1 af husmændene var fri både for det ene og det 

andet, nemlig skovløberen i Tweeskov. 

Det samme gjaldt selvfølgelig degnen ,til hvis hus der som nævnt 

hørte både have og toft. Desuden havde også degnen som hus

mændene græsningsret på bøndernes marker. 

Alt i alt kan man sige, at Bjerreby og dens beboere i den sidste 

snes år af det 18. årh. i sammenligning med landets bønder i al

mindelighed ikke havde dårligere vilkår; de var alle fæstere, men 

fæstere på livstid, og hoveriet var ikke alene fastsat, men for alle 

bønderne og de fleste husmænds vedkommende var det erstattet 

med en årlig pengeafgift. 

Men fællesskabet holdt igen på fremskridtet. Før hver mand fik 

sin jord samlet og ikke behøvede at være afhængig af de andre 

med hensyn til dyrkningen, kunne nyforanstaltninger, nye maski

ner, nye dyrkningsmetoder ikke vinde indpas. 

Udskiftning bønderne imellem 

I 1789 blev Bjerrebys nabosogn, Landet, udskiftet. I den anledning 

blev der forandret lidt i skellet mellem de to sogne af hensyn til 

hegnet, som nu blev næsten lige.17) 
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Lundby afgav bl. a. noget af "Eblestub", "Maene", "Spraglehøy", 
og "Mae Agre", og fik til gengæld nogle af Bjerrebys besiddelser 

i og omkring "Longeagre". 

Samme år blev som tidligere nævnt også Vemmenæs udskiftet, 
som den første af byerne i Bjerreby sogn, men der skulle gå endnu 

en halv snes år før resten af sognet og dermed den sidste del af 

øen var udskiftet. 

Først henimod slutningen af århundredet bliver det således en

delig alvor med den udskiftning, der for stedse skulle ophæve bøn
dernes fællesskab. 

I 1797 foretager landmåler Kiellerup opmålingen af sognets 

jord.18) 

Først opmåles alle jorder udenfor byen. Under den tidligere "Øs

termark" nu kaldet "STIBOLTE"-marken regnes foruden de skif
ter, der i 1784 er nævnt under denne, også "Steebolt vænget", "Lø

vekrogvænget", "Kiøllerøe vænget" og "Longeriis". 

Til Skeekærsmarken, hvor betegnelsen "BLONGAARD"s-marken 

har vundet indpas henregnes tillige de stykker, som Lundby afgav 

i 1789. 

"Barager"s mark kaldes begge tidligere "dommeragremarker", og 
endelig AKKERMOSE mark. Også græsgangen i Tweeskoven bli

ver målt. 

Derpå tages fat på byens jorder, såvel vænger og tofter, som 

haver og pladser opmåles. 

I alt bliver byens tilliggende opmålt til 10.657.610 kv. al. ager 
og 4.094.095 kv.a. eng knap 1/-1 af hele sognets. 

Da jo al jord hører under Stamhuset, er altså dettes besidder ene

herskende med hensyn til udskiftningen, dens iværksættelse og vi
dere forløb. 

Anno 179819) d. 27. januar indfinder sig de Bjerrebyhusmænd på 

slottet efter indkaldelse 21. jan., for at tage stilling til et problem, 

som Kammerherre Juel ønsker bragt i orden, inden den udskiftning 
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kan realiseres, som påtænkes udført "udi denne sommer eller i dette 

forår". 

Problemet er den græsningsret, som husmændene hidtil har haft, 

og som de nu skal have erstatning for. 

Af Bjerrebys 18 husmænd er alle mødt på 2 nær. Den ene er ude

bleven "formedelst alderdom og svaghed", den anden er nylig død, 

og hans hus uden fæster. 

Det bliver nu de 16 tilstedeværende tilkendegivet, at Kammer

herre Juel ved den udskiftning, der er forestående, har tænkt sig, 

at tillægge hvert hus 3 td. land middelmådig jord, dersom hus

mændene af denne jord årlig vil betale 2 rdr. pr. td. altså 6 rdr. ialt 

foruden ordinære skatter. Hvis de imidlertid ikke ønsker det, skal 

hver nok blive "anviist og beholde den lods græsning, han hidtil 

har haft, for den priis, græsningen efter uvildige mænds siigende 

måtte blive sadt for". 

Alle tilstedeværende husmænd svarer, at de helst ønsker jord, og 

er villige til at betale det forlangte, da de mener sig vel tjente her

med. 

4. febr. 179820) udgår der så indkaldelse til Bjerreby sogns gård

mænd om at give møde på slottet 8. feb., for at der kan komme 

en overenskomst i stand mellem også dem og slottet om den oven

nævnte græsningsret og den godtgørelse de, gårdmændene, skal have 

for afgivelse af jord til husmændene. 

Af Bjerreby gårdmænd møder samtlige 18, hvem følgende bliver 

forelagt: 

Om de fortsat ønsker at græsse 1 ko og 2 får for betaling som 

tilforn, efter at udskiftning af deres jorder har fundet sted, samt 

betale opmålings- og udskiftningsbekostningerne, eller de hellere vil 

være fri for denne græsning og disse udgifter mod at give 3-4 td. 

land til husmændene og til gengæld få afslag i skatter og afgifter. 

Efter at gårdmændene "udi Eenrum" har overvejet sagen, går de 

ind på, at der bliver tillagt husmændene jord, dog ønsker de, at 

denne jord så vidt muligt bliver taget af udlodderne. 
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9. aug. 179821) udmeldes efter landinspektør Troyels begæring to 

"uvildige" mænd•:- til at foretage taksation af Bjerreby sogns jorder. 

Taksationen fremlægges 13. juni 1799,22) hvilket arbejde de 2 

mand har udført i dagene 20 maj f. f. 

De forskellige jorder er beregnet efter taksten 8 (skp). for bedste 

jord. 

I "Stibolte"-marken er bedste jord "Erteberg skift", der takseres 

til 10; den d&rligste til takst 18 er at finde p& "Hunnelandsagre". 

"Blongaardsmarken" er meget bedre med et gennemsnit på 12. 

Bedst er "Blongaardskift" (8) og ringest er jorden op mod skellet 

ved Lundby, "Rørkilde" og "Mae agre", der takseres til 16-18. 

Stort bedre end jorden de sidst nævnte steder er ej heller jorden 

p& "Akkermose", der også m& nøjes med 16-18 i snit. 

Noget bedre er "Baragers"-marken, med undtagelse af jorden om 

mod sogneskellet, hvor "Bjørsnholm" og "Høyemølle" ligeledes lig

ger p& 16-18. 

Ved takseringen af græsgangene i "Longeriis" og "Tweeskoven", 

har man sikkert brugt et andet grundlag end ved takseringen af de 

egentlige marker. Engdrags værdi blev i reglen opgjort efter det 

antal kreaturer, der kunne finde græsning der, og skovene ligeledes 

enten efter den mængde svin, der kunne finde oldenføde, eller efter 

den mængde køer, der kunne græsse der. 

"Longeriis" blev takseret til 20, medens Tweeskoven kun kunne 

opnå taksten 40. 

Endelig takseres byens jorder, og de er som ventet af langt større 

bonitet. Toften og haven r&der hver bonde selv over. Den ligger 

nær ved hans hus og ingen aridre blander sig i dyrkningen af den. 

I kraft af den omhu og interesse, hvormed den behandles, kan den . 

boniteres meget højere end den jord, der fra begyndelsen måske 

havde de samme muligheder, men som p& grund af manglende pleje 

er udpint. Byens jorder ligger alle omkring 8-10. 

* Efter loven 1781 skal disse mænd være g~rdmænd. 
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Taksationen forelå altså i juni måned, men først hen i august 

foretages yderligere i sagen.23) 

Landinsepktør Troyel har talt med landvæsenskommissærerne, om 

hvornår forretningen kunne finde sted, og da de synes at være 

kommet overens om 21. aug., beder nu forvalter Leth på Kammer

herre Juels ,vegne, om Birkedommer Toftegaard som "Med-Commi

sarius" vil formå de andre "Høye Herrer Land Væsens-Commisa

rier" til at holde mødet nævnte dato på Thorsing Slot. 

2 dage efter24) foreligger svar fra Toftgaard, og mødet beram

mes til den ønskede dato. 

"Anno 179925) Onsdagen den 21 de Augustii" er følgende da til

stede ved mødet på Thorsing slot. 

Landvæsenskommissærerne i Nyborg amt, amtmanden hr. kam

merherre Schumacher, justitsråd Bekker og birkedommer Toftgaard. 

Troyel er tilstede som "Udskifter Land-Inspecteur". På kammer

herre Juels vegne møder forvalter Leth som eneste lodsejer, og en

delig samtlige Bjerreby sogns 78 jordbrugere, hvoraf altså 18 er fra 

selve Bjerreby by. 

Troyel forelægger kortet over sognets jord og viser først, hvad der 

nu skal være degne- og skoleholderj()rd. 

Foruden degneboligens have og det meste af toften, skal han 

have 6 td. land i Vårø kirkemark, syd for vejen til Helluf og vest 

for vejen til Vårø, (matr. 1 på kortet). 

Præstens lod blev jo allerede udskiftet i 1776-77, så der skulle 

ingen problemer være, men et andet forhold skal nu lige klares. Det 

drejer sig om Tweeskov. Kammerherre Juel ønsker, at denne skal 

indtages til fredskov, og håber at bønderne ikke vil gøre indsigelse 

derimod. 

Angående hovedvandgrøfterne fremsættes det forslag, at hele sog

net skal tage del deri, skønt den største vandgrøft kun berører 4 

eller 5 byers jorder, de øvrige byer skal så til gengæld have samme 

hjælp til deres nødvendige vandgrøfter. 

Dette går samtlige sognemænd ind på, og tidspunktet for hvilket 
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vandgrøfterne skal være færdige sættes til slutningen af oktober 
måned. 

"Tweeskovs" indtagning til fredskov modsætter bønderne sig hel
ler ikke, kun forbeholder de sig ret til at måtte tage hvidtjørnsplan
ter til deres nye hegn, hvilket de får lov til. 

Så forelægger Troyel . udskiftningen af gårdene, og begynder med 

Bjerreby by. 
Af de 18 gårde bliver følgende liggende i byen: (se kort) 

I PEDERLUND 
II NIELS LARSEN (tidl. Lars Hansen). 

III HANS JENSEN (tidl. Morten Ibsen). 

IV LARS KIMMER 

V ANDERS JACOBSEN 
VI HANSJYDE 

Rasmus Skindballe og Hans Pelle trækker lod om VII og VIII, 
-og det giver til resultat: 

VII RASMUS SKINDBALLE 
VIII HANS PELLE 
IX PEDER SKOMAGER 

X JENSPELLE 

Ovennævnte 1 O bliver altså byen, medens følgende otte må 
flytte ud: 

XI NIELS KILLEMAND 

XII RASMUS STENNER 

XIII CHRISTEN PEDERSEN 

XIV NIELS JACOBSEN (tidl. Niels Stenner.) 
XV ERIKJENSEN (tidl. Hans Jensen). 
XVI HANSKOP (tidl. Anders Kop). 
XVII HANSSTÆR (tidl. Jørgen Stær). 
XVIII RASMUS MICHELSEN 
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Hvad degnelodden angår, dens placering og omfang, så erklærer 

degnen sig fuldt ud tilfreds dermed. 

Præsten havde, som nævnt, for mere end l snes år siden fået sin 

lod udskiftet, og den hele forretning skulle ikke gribe ind i hans 

forhold; det gælder imidlertid ikke sognepræsten i Landet, der mø

der op for at få en ordning på de tienderettigheder, han hidtil har 

haft hos de 18 gårdfæstere i Bjerreby, og som hidtil har betalt 3 

sk. i stedet for. Men da nu udskiftningen bevirker forandring i 

gårdenes jordtilliggende, således at ikke alle nu har del i den jord, 

hvoraf der ellers skulle svares tiende, så må man se at komme 

overens om, hvorledes det skal være i fremtiden. Den Bjerreby præst 

indfinder sig, og fremsætter som sin mening, at det er ganske uri

meligt, at Lundbypræsten vedblivende skal "oppebære" tiende på 

Bjerreby sognegrund. 

Da der ingen enighed herom kan nåes, bestemmer kommissionen, 

at spørgsmålet, ifølge § 4 i forord. 23. april 1781, bør afgøres for 

-landets almindelige domstol. 

Efter at Bjerreby by er færdigbehandlet, bliver forholdene på 

lignende måde gennemgået i de øvrige byer, og da ved forretningen, 

bortset fra ovennævnte, - - - "ingen begiærede noget viidere tilført", 

så blev den med samtliges samtykke herved sluttet. 

Nu skulle planen så realiseres. Veje og stier skulle lægges om, så 

at de så vidt kom til at falde i lodskellene, og hver mand skulle 

med pæle have sin lod afmærket i marken, førend han måtte tage 

den i brug. 

Husmændene fik nu anvist de lodder, som de i lighed med deg

nen skulle have i erstatning for den mistede græsningsret.26) 

16 huse fik tillagt hver 3 skp. hartkorn. Deraf flyttedes de 6 

ud. 2 (Matr. 22 og 23) kom til "Stibolt", 4 til Tweeskov (Matr. 24 

- 25 - 26- 27). 

7 fik anvist jord uden for byen, medens husene vedblev at ligge 

i byen. 4 øst for møllen (Matr. 31 - 32 - 28 - 29) og 3 nord for 

denne (Matr. 35-34- 33). 
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I byen fik 3 huse hver 3 skp., 2 huse fik tillagt hver 1 skp., 

mens 4 forblev jordløse. 

Degnens lod var omtrent dobbelt så stor som husmændenes, og 

det samme var møllens, (Matr. 30), således at mølleren kom til at 

betale af 1 td. hartkorn. 

Som husmændene havde samtykket i hin 27. jan. skulle de nu 

af den jord, de havde fået tillagt betale 2 rdr. for hver skp. i 

årlig afgift, foruden skatter deraf. 

Til belysning af husmændenes kår efter udskiftningen kan Jacob 

Jespersens fæstebrev27) af 1807 tjene. 

I huspenge er som før udskiftningen at betale 4 rdr; af de 3 

skp. jord, der er tillagt, skal i "jordepenge" betales 6 rdr. ialt 10, 

hvor af halvdelen til påske, resten til mikkelsdag. 

Desuden ordinære og ekstraordinære kongelige skatter, samt hvad 

der ellers er at erlægge til kirke, præst, degn og skole. 

Som lovbefalet holdtes der synsforretning over huset, der består 

af 1 O fag, hvoraf de 7 er med loft og indrettet til beboelse, mens 

de 3 andre er uden loft og bruges til lo og hølade. I øvrigt er hu

set med lerklinede vægge, tømmeret eg og fyr, og der er stråtag. 

For dette hus, der nok er gammelt, men efter synsforretningen 

vel vedligeholdt "paa Tag og Fag", skal Jacob Jespersen i indfæst

ning betale 180 rigsdaler; altså, en væsentlig stigning fra før ud

skiftningen, da der for et hus med have betaltes fra 40-80 rdr.'~) 

De 2 husmænd, der kun havde 1 skp. hartkorn, betalte selvføl

gelig forholdsvis mindre i årlig afgift, og skoleholderen var helt 

fri, både for afgift og huspenge. Hvad huspenge angik så gjorde 

i øvrigt endnu fire husmænd hoveri 52 ugedage til slottet i stedet 

for at betale de 4 rdr. Møllerens afgift var alt iberegnet 60 rdr. 

årligt. 

·~ Denne stigning i indfæstningssum for slivel husenes som ghdenes vedkommende 
mli ses i relation til tidens almindelige prisstigning. Konjunkturerne, ikke mindst 
for landbrugsvarer, var sliledes stadig stigende i lirene umiddelbart efter lir
hundredskiftet. (Schultz Danmarkshistorie IV bd. s. 199). 
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Gårdmændene havde jo fået løfte på afslag i afgifterne til gen

gæld for den jord, som de måtte afstå, hvilket de da også fik. 

Samtlige gårde kom efter udskiftningen til at stå for S tdr. S skp. 

1 fdk. 10
ia9 alb. 

Den årlige afgift blev for næsten alle gårdene 36 rdr. S mark 

2 sk., dertil kom jo som for husmændenes vedkommende skatter etc., 

hvilket gårdmændene ikke skulle betale halvårligt, men kvartalsvis. 

Ser man på et fæstebrev for en gårdejer efter udskiftningen, f. eks. 

Niels Hansens28
) (tidl. Hans Pelle) fra 1800 er der i øvrigt ikke 

store afvigelser at spore i betingelserne. 

Afgiften, der altså er lidt mindre, dækker for det samme som 

tidligere. 

De samme pligtarbejder skal udføres . 

Græsningsretten i Tweeskoven er naturligvis ophørt, men alt i 

alt er der ikke sket store forandringer, lige med undtagelse af ind

fæstningssummen, som for Niels Hansens vedkommende er 400 rdr. 

altså en fordobling fra før udskiftningen. Men selvfølgelig bevirkede 

denne totale omlægning, at især de første år blev rige på vanske

ligheder. Ikke alene skulle hele driften lægges om, men før man 

for alvor kunne gå i gang med selve dyrkningen af sin jord, var 

der meget, der skulle bringes i orden. Der skulle graves grøfter og 

plantes hegn. 

Under udskiftningsforretningen blev det jo bestemt, at arbejdet 

med hovedgrøften skulle deles imellem alle sognets bønder. I juni 

måned 180029
) blev da også en delingsplan forelagt, hverefter hver 

mand kom til at grave ved sin by og om muligt på sin egen lod. 

Til hegn plantede bønderne hovedsagelig hvidtjørnplanter, som 

de havde forbeholdt sig ret til at tage fra Tweeskoven. 

I hegningen havde alle del såvel gårdmænd som husmænd, idet 

enhver tog halvt hegn med naboen.30
) 

Problemer var der nok af for alle, men sværest var det for ud

flytterne . Det var sikkert ikke morsomt at forlade byen og begive 

sig ud i det uvisse. 
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Christen Pedersen, der fik tildelt lod XIII, står i "Jordebog 

1801" opført som hørende til "Vester Bjerreby", altså sammen med 

gårdene i byen, muligvis er han blevet boende deroppe et stykke 

tid, men hans efterfølger, Hans Pelle, overtog i følge sit fæstebrev 

1805 den fra Bjerrebye "udflyttede gaard", og i Jordebog 1810 

står han opført som hørende til "Øster Bjerreby", altså til udflyt-

terne. 

At Rasmus Michelsen har næret betænkeligheder ved at tage fat 

ude i XVIII, denne fjerne udørk, er der måske ikke noget at sige 

til. I hvert fald overlod han "formedelst alderdom og skrøbelig

hed" i 1801 gården til svigersønnen Jørgen Pedersen. 

Da der i dette fæstebrev ikke står noget om aftægt, er det måske 

ikke umuligt, at nævnte Rasmus Michelsen er identisk med hus

mand Rasmus Michelsen i "Jordebog 1801 ", og som ikke er opført 

under husmænd i "Jordebog 1800". Han har altså foretrukket at 

være husmand i byen, fremfor gårdmand i "udmarken". Og mon 

ikke det samme gælder Niels Stenner, hvis lod Niels Jacobsen over

tog. Også navnet Niels Stenner figurerer først i "Jordebog 1801" 

blandt husmændene. 

Men mon ikke de Bjerreby bønder snart opdagede, at selv en 

udflyttergård med jorden samlet ved selve denne var langt at fore

trække fremfor den hidtidige form, hvor ganske vist alle gårdene 

lå i byen, men hvor jorderne var spredt på et utal af steder, og 

hvor fællesskabet øvede sin hemmende virkning. 

Udskiftning og tiden derefte r 

Først med indgangen til det nye århundrede var UDSKIFTNIN

GEN af BJERREBY således i hovedsagen afsluttet. 

Der er altså tale om en relativt sen udskiftning af en temmelig 

stor by. 

Afskaffelse af fællesskabe t med de andre byer i sognet havde 
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fundet sted ved Pauli's "seperation" 1775-76 og en udligning i 

skellet mod Lundby var foretaget i 1789. 

Ulempen ved medejere havde slægten Juel tidligt indset og havde 

bestræbt sig på at fjerne denne hyppige årsag til splid ved gennem 

tiderne at udløse alle andre lodsejere, således at Frederik Juel ved 

udskiftningen i Bjerreby stod som absolut eneejer af al jorden. 

Ganske vist kunne i følge loven af 1776 hans eventuelle med

ejere ikke have modsat sig udskiftningen af hans lod, selv om de 

ikke ønskede det for deres eget vedkommende. Hans krav ville nok 

have medført, at der blev lagt en plan for hele byens udskiftning, 

da det måtte forudses, at det før eller senere ville blive en realitet 

for alle; men megen bryderi og splid kunne andre lodsejere have 

været årsag til. 

Efter taksationen skulle nemlig samtlige lodsejere afgive skriftlig 

erklæring om, at de var tilfredse med denne, i modsat fald, og det 

blev jo let tilfældet, kunne de forlange omraksering ved det dob

belte antal takseringsmænd. 

Blev endelig t aksationen godkendt, skulle den egentlige delings

plan forelægges, og følte nogle af lodsejerne sig uretfærdigt be

handlede her, og kunne sagen ikke afgøres i mindelighed, måtte 

denne, forsåvidt der var flertal derfor, sendes til endelig afgørelse i 

rcntekammeret. 

Alt i alt en affære, der kunne blive såre omstændelig, men det 

var man som sagt ganske forskånet for i Bjerreby 1799, hvor ud

skiftningen bønderne imellem direkte kunne iværksættes. 

Udskiftningen af selve BJERREBY kan med nogen ret henreg

nes til typen "stjerneudskiftning", da lodderne til gårdene i byen 

er smallere ned mod denne og bredere udadtil, og således danner 

en tydelig "vifte", men loddernes facon er ikke så uhensigtsmæssig 

endda. De er ikke trekantede med en spids ind mod byen, men 

snarere trapezformede, med de korte sider parallele, og som følge 

deraf er de ej heller så langstrakte og smalle, at der er flere km. 

ud til fjerneste hjørne. 
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Dertil kommer, at der er mange udflyttere. 

"Stjerneudskiftning" brugtes jo i almindelighed netop for at und

gå udflytning. At 8 af 18 flyttede ud, må siges at være en tem

melig stor del, ikke blot i sammenligning med andre "stjerneud

skiftede" byer, men i det hele taget . 

De mange udflyttere bevirkede, at hver gård kunne få sin jord 

samlet på få steder, og at gårdene kom til at ligge nær ved eller 

midt i deres jord. 

Af de 10 gårde i byen havde de 5 jorden samlet på l sted. III, 

IV, V, VI, VIII, 2 gårde var af vejen til Lundby skilt fra hoved

lodden (I, II). Ligeledes skilte vejen til Stjoul 2 gårde fra jorden 

(IX, X). Endelig havde l gård sin jord liggende lidt udenfor byen 

(VII). 
Af udflyttergårdene fik de 7, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, jorden samlet på l sted og kun for l (XVIII) var vejen skyld 

i, at et mindre stykke blev skilt fra hovedlodden. 

Af husene i byen havde som nævnt 7 deres stykke jord placeret 

uden for byen, mens resten såvel de i byen som udflytterne havde 

deres jord om ikke lige ved, så dog i umiddelbar nærhed af huset. 

Alt i alt en ganske god udkiftning, om end det vel nok er noget 

overdrevet at kalde den en "ypperlig" udskiftning, hvilleen beteg

nelse Begtrup i sin "Agerdyrkningens Tilstand i Danmark" (s. 512 

III bd. 1806) bruger om udskiftningen på Thorsinge som helhed. 

Som det ellers mange steder var tilfældet fulgtes udskiftningen 

på Taasinge ikke af en overgang til selveje. Fæstet gjaldt som for

hen på livstid, men det var ikke arveligt, selv om det nok var al

mindeligt at en søn fulgte efter sin far . 

Om det hele forhold mellem de taasingebønder og deres herre på 

den tid siger Begtrup i det tidligere nævnte værk, at på intet stam

hus i Danmark, hvor der findes fæstegods, har ejerne så kendeligt 

sørget for deres fæsteres vel som her. 

Givet er det at "Juel'erne" gennem tiderne har bidraget meget 

til øens fremgang og ikke mindst på landbrugets område. 
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På hovedgårdsjorden forsøgtes nye driftsmetoder og indførtes nye 

sædarter, som i første række øens bønder kunne tage ved lære af. 

v. Essen har lovprist Frederik Juel i sin "Markværdige Jordbrug 

i Danmark og Tydskland" (1807). Han siger bl. a. (s. 7) ... "ham 

har det hele agerbrugende Publikum, at takke for de meest afgjø

rende Resultater over Brakfrugtavlens og Vexeljordbrugens vigtige 

Følger i denne nordlige Himmelegn". 

Udførligt har v. Essen derpå gjort rede for hovedgårdens drift, 

som bliver efterlignet af bønderne i en sådan grad, at de alle "ere 

allerede næsten lidenskabeligen indtagne for Vexeljordbrug og 

Brakfrugtavl". (s. 119). 

En af dem, Lars Rasmussen, i Vemmenæs kan "intet i Verden 

afholde fra strax at eftergiøre, hvad han seer udført på Hr. Kam

merherrens Marker". 

Så vidt v. Essen. Mon ikke Fr. Christ. Lund i sit værk om øen 

kommer sandheden nærmere ved at sige, at bønderne ikke er util-

-bøjelige til forandring, hvis og når de har indset, at det er til nytte. 

Først når fordelene er øjensynlige, begynder de selv for ikke at 

udsætte sig for store tab ved at begå fejl, som alle nye forsøg også 

må føre med sig. 

I øvrigt brugte bønderne, ifølge Lund, ikke alle samme drifts

metode. 

Den mest brugte form var seksmarksdriften. 

l. byg, der sås efter 3 pløjninger. 

2. rug. 

ø. 1/2 havre med kløver, 1/2 bælgsæd. 

4. 1/2 kløver, 1/2 byg. 

5. kløver. 

6. kløver. 

Andre steder brugtes syvmarksdrift eller femmarksdrift. 

Foruden de nævnte kornsorter begyndte også enkelte at dyrke 

hvede, hvilket lykkedes godt de fleste steder. 

7 Fynske Aarbøger 
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I bælgsædsmarken havde næsten alle et stykke jord med kartof

ler, der således dyrkedes i en forholdsvis større mængde her end i 

det øvrige Danmark, hvad der bevirkede, at et nyt redskab, en kar

toffelplov, kom i brug. 

Hvad i øvrigt redskaber angik, så klarede man sig i hovedsagen 

med den hidtidige plov og harve. Dog blev den noget tunge taa

singeplov efterhånden erstattet af en lettere form med løs muld

fjæl. 
Til at trække ploven brugte man som regel 4 heste, således at der 

endnu hørte 4-6 heste til en gård. 

Af andre dyr havde en gård i gennemsnit 8 køer, 3-4 kvier, nogle 

kalve, 8-10 får og noget fjerkræ, gæs, ænder og høns, hvorimod 

svin ikke lagdes til på øen, men købtes fra Fyn eller Langeland og 

fededes i løbet af en sommer. 

For køernes og hestenes vedkommende blev det stedse mere al

mindeligt at staldfodre dem i det mindste en del af sommeren. Der

til brugtes i hovedsagen vikkehavre, som altså høstedes grøn. 

Måske ikke mindst for en husmand var staldfodring en stor for

del. På sin lod kunne han normalt kun skaffe græsning til l ko 

og 2 får, og disse kunne endog i løbet af en hel sommer så fuld

stændig afgræsse en mark, at der ikke blev noget hø. Ved at 

staldfodre en del af sommeren undgik husmanden en fuldstændig 

afgnavet mark, og vikkehavren kunne han få plads til i sin have 

inde under frugttræerne. 
Endnu en fordel var det, at man i løbet af sommeren kunne 

samle gødning, som om efteråret kunne anvendes der, hvor det var 

nødvendigst. 

Dette med at gøde ordentligt lagdes der nu også vægt på. 
Kort sagt fra øverst til nederst var der tale om stadige forbed

ringer og tilsvarende øget udbytte. Lund nævner således de bedre 

bygninger, bedre bohave, bedre redskaber og kreatur, især heste .... 

"Der har været tider her på Thorsing, og Mange mindes dem endnu, 

da man overalt saa 6 a 8 elendige Kraliker for Plougen, hvilke 
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ved Foraarets Begyndelse neppe kunde reise sig selv, og da det an

saaes som Beviis på stor Velstand, ja agtedes som en art af Luxus 

hos Bonden, naar han havde en fuldbeslagen Vogn og en Jernkak

kelovn. (s. 93). 

Under alle omstændigheder tiltog folkemængden efter udskift

ningen, jordens frembringelser var gået ca. 1/s op, og frembringel

serne var blevet bedre; kornet bl. a. som følge af, at det nu fik tid 

til at blive modent inden det skulle høstes. 

Alt dette gælder ganske vist for Taasinge i almindelighed; men 

Bjerreby sogn var absolut ikke det mindst driftige. Således frem

hæver Lund bl. a. Bjerrebys haver, som overalt er særdeles smukt 

anlagte og vedligeholdte, deres ejere en kilde til megen gavn og 

glæde. 

Men ikke alene hvad det rent materielle udbytte angår, har øen 

haft gavn af udskiftningen, dens skønhed er også vokset. 

Derom siger Lund: (s. 45). 

- "Thorsings Skjønhed og Ynde blev derfor og altid erkjendt, men 

enhver maa dog tilstaa, at Øen ogsaa i denne henseende siden Ud

skiftningen har vundet meget. Dertil bidrage ikke alene de mange 

udflyttede Gaarde og Huse, der give Øjet saa mange flere Hvile

punkter, idet de, omgivne med indhegnede Haver, danne behagelige 

Grubber; men især de indgrøftede med levende Hegn af forskellige 

Buskvæxter beplantede Veie, samt de mangfoldige andre Indheg

ninger, der overalt krydse hinanden og give hele Øen Udseende af 

en stor og yndig Have". 

Efterskrift 

En solskinsfyldt morgen i maj måned går en mand ude på lands

byens overdrev. 

Et øjeblik ser han ud over den store flade, 300 tdr. land eng, 

hvor græsset breder sig grønt og friskt mellem blinkende vandhul-

,. 
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ler; hele området er næsten i niveau med det omgivende hav, kun 

helt ude hæver "Vårø knude", Taasinges sydlige "forbjerg", sig lidt 

op. 

Et rigt fugleliv rører sig herude på overdrevet, "Maanen" kal
det. Hundrede og atter hundrede af fuglestemmer hilser den nye 

dag med livlig koncert. Måger, terner, klyder og mangfoldige andre 

strandfugle gør sig ret til gode i dette paradis, der for tiden er 

deres helt alene; endnu er nemlig ingen kreaturer lukket herud, men 

at det snart kan lade sig gøre, konstaterer manden, landsbyens ol

dermand, der netop er kommet for at undersøge forholdene. 

Der er godt med græs i år, og det skulle nok kunne gå an at 

slippe kreaturerne derud, så snart et par småting er bragt i orden. 

Der er faldet nogle sten ud af gærdet, leddet skal repareres og krea

turernes vandingshuller ses efter; det er på tide at få givet byens 
bønder besked derom, kreaturerne er begyndt at blive urolige der

inde i den mørke vinterstald, de vil gerne ud i lyset og solen. 

Oldermanden må se at få varskoet sine 10 byfæller. 

Så snart han er kommet hjem går han derfor ind, tager telefonen 

( !) og ringer til den første af dem. 

Endnu den dag i dag mere end halvandet århundrede efter sog

nets udskiftning, ligger "Månen" hen som overdrev for Vårøs 11 

bønder, der som i gammel tid udgør et bylav med en oldermand. 
Efter tur virker hver af dem som sådan 1 år af gangen. 

Hver mand har ret til at lukke 16 kvier ud på engene; det er 

nemlig næsten udelukkende kvier, der kommer derud. Den tid er 

jo forbi, hvor pigerne gik ud og malkede køerne kl. 4 om morge

nen, og heste er der næsten heller ingen af mere, og får da slet 

ikke. 

Fra midten af maj til hen mod oktober går disse kvier frit om

kring på "overdrevet". Gårdmændene skiftes til at se lidt efter dem. 

En uge af gangen er hver af dem således "byhyrde", men dyrene 
passer ellers nærmest sig selv. Der er græs nok og kun i meget tørre 

somre kan der komme til at mangle vand. 
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Den gamle form, det gamle fællesskab lever altså her bedste 
velgående, uden tvivl som noget af det sidste i sin art her i Dan

mark. 

I de øvrige byer i sognet blev alt sådant fællesskab afskaffet, 
men mange skikke og traditioner bevaredes helt op til nutiden. By

lavene eksisterede således til ind i det 20. årh. Oldermandens hverv 

blev sådanne som at forestå fællessager som sneøsning o. lign., at 

give besked om klapjagt, skovauktioner etc. 

Dyrknings- og jordfællesskabet var for stedse ophørt og selvføl
gelig også den gamle inddeling i marker, skifter og lodder, men 

mange af den tids marknavne er bevarede og bruges den dag i dag. 

Således fik næsten alle udflyttergårdene i Bjerreby navn efter det 

"skifte", hvorpå gården blev anbragt. 

Navne som "Akkemosegaard" og "Birkemosegaard" for henholds
vis XVIII og XVI taler deres tydelige sprog. 

Ligeledes XV, der hedder "Lille Tvedgaard" efter "Lille Twee" 

ug "Tvedskovgaard" efter Twee skov. 

At "Hvidkærgaard", navnet på XIV, er afledt af "Wiekær" må 

også anses for sikkert. 

Derimod skal det være usagt, om "Kildegaard" har sit navn ef

ter skiftet "Gamle Kilde", eller efter ejeren, der hed Killemand. 

Næsten alle gårdene i selve Bjerreby by har nemlig slægtsnavn, 

f. eks. "Lundgaard" (I) og "Pellegaard" (VIII). 

Bjerrebys sydøstlige udflyttere bor den dag . i dag i "Stabolt", der 
hvor i sin tid "Stiboltvænget" lå. 

Gennem bibeholdelsen af sådanne navne er da bevaret en erm

dring om hine svundne tider også for kommende slægter. 
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NOTER 

En landsbys udskiftning. Bjerreby på Tåsinge 

1. FRED. CHRIST. LUND: Beskrivelse over Øen Thorseng (1822) (s.I). 
2. Som 1 (s. 14 ff.) 
3. Trykt i Danske Magazin 3. rk. IV bd. (1851) (s. 86-87). 
4. Kong Friderich den Femtes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve 

Trykt hos Directeuren over Hans Kongel. Majestæts og Universitets Bog
trykkerie Nicolaus Chr. Hopffner. (s. 111 ff.). 

5. som 4 (s. 58 ff.). 
6. Kong Christian den Syvendes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve. 

Trykt hos Directeuren over Hans Kongel. Majestæts og Universitets Bog
trykkerie Nicolaus Chr. Hopffner. (s. 98 ff.). 

7. som 6 (s. 133). 
8. som 6 (s. 230 ff.) . 
9. FYNSKE ARBØGER VII 1959: Udskiftningen i Fyns Stift af Poul Nissen 

(s. 153 ff.). 

Udskiftning mellem byer 

1. FREDERIK CHR' LUND: Beskrivelse over Øen Thorseng (1822) (s. 19 ff.). 
2. NYBORG AMTS LANDVÆSENS PROTOKOL (IV bd. s. 193 ff.). 
3. som 2 (s. 243 ff.). 
4. Udskiftningsberegning over Vemmenæs (i pk. Div. dokumenter vedr. udskift

ning og hegnsdeling.) 
5. som l (s. 12). 
6. NYBORG AMTS LANDVÆSENS PROTOKOL (VI bd.) 

Fra udskiftningsforretningen Bjerreby sogn 1799 (s. 166-168). 
7. Designation over Vore Sogns jorder, som i ll.ret 1775 og 1776 er bleven op

målt, taxeret og derefter byerne i hartkornets forhold bleven separeret. (i pk. 
Div. dokumenter vedr. udskiftning og hegnsdeling 1751-1846). 

8. Følgende er brugt: (i pk. Div. dokumenter vedr. udskiftning og hegnsdeling 
1751-1846). 
(l) En udateret og usigneret beretning, der fortæller om løjtnant Pauli og 

hans arbejde fra dec. 1774 til sommeren 1776. 
Af beretningen fremgll.r, at den utvivlsomt er udfærdiget af daværende 

forvalter Hansen pll "Thorseng slot". De hverv, beretteren udfører "pli 
hs. ex's vegne" er givet forvalterens. F. eks. tage mod penge, ordne for
hold driften vedrørende, tage mod klager fra bønderne etc. 

At skrivelsen er fra 1776 er ligeledes så godt som sikkert, idet et brev 
fra 24. juni 1775 omtales som værende fra "forrige sommer"; ydermere 
er forordningen af 13. maj 1776 omtalt uden vedføjet ll.rstal, hvilket 
tyder på, at denne og beretningen er fra samme lir. 

(2) Brev dat. 27. juni 1775 fra løjtnant Pauli til monsieur Krogstrup, teolo
gisk kandidat, der pli det tidspunkt opholdt sig pli "Thorseng slot". 
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(3) Udateret pro memoria fra løjtnant Pauli til Hs. Ex. (Peder Juel) fra 
sommeren eller efteråret 1776. 

9. NYBORG AMTS LANDVÆSENSPROTOKOL II bd. s. 143. 
10. FYNSKE ARBØGER VII (s. 130). 
11. Pro memoria fra Pauli (i pk. Div. dok. vedr. udskiftning og hegnsdeling 

(1751-1846~. 

12. Jordebogen (i pk. Div. dok. vedr. udskiftning og hegnsdeling 1751-1856) op
lyser følgende: 
a. Navne på hver bys marker. 
b. Navne på"' samtlige skifter, skifternes længde, bredde, bonitet og inddeling 

i lodder. 
c. Oversigt over hver enkelt gårdfæsters lodder. 

Bierreby's marker og skifter: (1784) 

Der er intet kort, der illustrerer denne nydeling, men med undtagelse af nogle få 
(mærket med +) er samtlige navne på "skifter" afsat på det af Kiellerup i 1797 
forfærdigede kort. 

ØSTERMARK 

Ertebjerg skift 
Hester skift 
Steenbroe skift + 
Longeagre skift 
Lille Twee skift 
Lunde skift 
Skanspiæl skift 

DOMMERAGREMARK (vest) 

Dommeragre skift 1 
Dommeragre skift 2 
Bjørnemose stykker 
Barager skift 
Rommel en 

LØVEKROG VÆNGET 

Hunneland 
Delle 
Bag i Røllike 

SK.EEKIÆRSMARK 

Skeekiær skift 
Røllike skift 
Tronspiæl skitt 
Krogagre skift + 
Blongaard skift 
Peberspiæl skift 
Byagre skift 

DOMMERAGREMARK (øst) 

Eblestub skift 
Rørkilde skift 
Høye Mølle skift 
Bjørnsholm skift 
Aagaards skift 
Skaballe skift 
Holbek skift 
Munkehutte 
Kimer toft 
Doris skift 

KIØLLEØRE VÆNGET 

18 parter 
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STEEBOLT VÆNGET 

2 X 18 lodder 

AKKEMOSE VÆNGET 

Tolnetwee skift 
Akkemose skift 
Ny Steen bro 

G!lrdfæstere i Bjerreby 1784: 

Rasmus P. Skindballe R P S 
Hans Pelle H P 
Peder Skomager P S 
Niels Stenner N S 
Niels Killemand N K 
Anders Kop A K 
Jens Pelle S P 
Christen Pedersen C P 
Rasmus Stenner R S 

Rasmus Michelsen R M 
Peder Lund P L 
Lars Hansen L H 
Jørgen Stær J S 
Hans Jensen H J 
Morten Ibsen M I 
Lars Kimmer L K 
Anders Jacobsen A J 
Hans Jyde H J 

13. Tilladelsen dat. "Kiøbenhaufn den 1st September Anno 1775" (i pk. Udstyk
ninger og hartkornsforandringer 1775-1848). 

14. Rasmus Mortensen Stenner fik f. eks. følgende lodder: 

ØSTERMARK 

nr. 3 på Ertebjerg skift 
nr. 3 på Steenbro skift + 
nr. 4 på Lille Twee skift 
nr. 7 på Skanspiæl skift 

DOMMERAGREMARK (vest) 

nr. 18 på Dommeragre skift 
nr .. 18 på Dommeragre skift 
nr. 13 på Barager skift 
nr. 10 på Bjørnemose skift 

LØVEKROG VÆNGET 

nr. 6 på Hunneland. 
nr. 15 på Delle skift 

S TIEBOLT VÆNGET 

nr. 9 (1 lod) 
nr. 13 (2 lod) 

15. s. 78 ff. 

SKEEKÆRSMARK 

nr. 8 på Skeekær skift 
nr. 4 på Røllike skift 
nr. 11 på Krogsagre skift + 
nr. 14 på Blomgaards skift 
nr. 7 på Byagre skift 

DOMMERAGREMARK (øst) 

nr. 13 på Eblestub skift 
nr. 5 på Aagaards skift 
nr. 10 på Høyemølle skift 
nr. 6 på Munkehutre skift 

KJØLLERØE VÆNGET 

nr. 6 (1 part) 

AKKEMOSE VÆNGET 

nr. 11 på Akkemose skifte 
nr. 1 på Hunnelandsagre. 
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16. Hans Jensens fæstebrev (i pk. Fæstebreve for Bjærgby Sogn I (1719 . 1891). 
17. Udskiftningsberegning over Landet Sogn plt Taarsinge forfattet 1789 (i pk. 

Div. dok. vedr. udskiftning og hegnsdeling 1751-1846). 
18. Beregning over Bjerreby Sogn plt Taarsinge dets Samtlige Jorder Opmltlt 

1797 (i pk. Div. dok. vedr. udskiftning og hegnsdeling 1751-1846). 
19. Udskrift af Thorsing Land Justice Protocoll (i pk. Div. dok. vedr. udskift-

ning og hegnsdeling 1751-1846). 
20. som 19. 
21. som 19. 
22. som 19. 
23. Pro memoria fra forvalter Leth på kammerherre Juels vegne til Birkedommer 

Toftgaard (i pk. Div. dok. vedr. udsk. og hegnsd. 1751-1846). 
24. Pro memoria dat. 13. aug. 1799 fra Toftgaard til forvalter Leth (i pk. Div. 

vedr. udsk. og hegnsd. 1751-1846). 
25. Landvæsensprotokol for Nyborg amt VI bd. s. 164 ff. 
26. Jordebog 1801. 
27. I pk. Fæstebreve for Bjærgby Sogn I 1719-1891. 
28. som 27. 
29. Opmltling over Den Store Hoved-Grøft i Bierreby Sogn Saaledes som den 

blev opmaalt d. 8. og 9. Julius Anno 1800 af N. Mortensen (i pk. Div. dok. 
vedr. udsk. og hegnsdeling 1751-1846). 

30. Hegnsforretning over Bjerreby by (i pk. Div. dok. vedr. udsk. og hegnsdeling 
1751-1846). 

TAASINGE GODSARKIV (Landsarkivet, Odense) 

l. Div. dokumenter vedr. udskiftning og hegnsdeling 17.51-1846. 
2. Jordebøger 1688/89-1800. 
3. Jordebøger 1800/1801-1809. 
4. Fæstebreve for Bjærgby sogn I (1719-1891). 
5. Udstykninger og hartkorns forandring m. m. 1775-1848. 
6. Nyborg Amts landvæsensprotokol, II, IV og VI bd. 
7. Fæsteprotokol1762-1818. 
8. Matrikel for Stamhuset Taasinge 1844. 
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Tavle I 
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Tavle Il 

YNGRE STENALDER 
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Tavle III 

BRONZEALDER 
O grave a. bronzealder! 
6depot{und " " 

: ~enkelt{und " " 
y bronzealder : 

• bopladsfund 
•grove 
• depotfund 
-enkeltfund 
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Tavle IV 
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Tavle V 

YNGRE JERNALDER 
e depotfund germansk tid 

• grovfund 

O enkelifund 

vikingetid: samme 
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