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INDLEDNING

Denne rapport indeholder en under: øgelse ogvurdering af de kulturhistoriske interesseri landsbyerne i Ejby kommune. ;

For så vidt angår en nærmere beskrivelse af
undersøgelsens baggrund og tilrettelæggelsesamt forklaring til de anvendte skemzer ogkort, henvises til rapporten LANDSBYREGI-
STRERING I FYNS AMT - FORELØBIG ORIENTERING,
1983.

Herredsinddeling
$ Ejby kommune



VENDS OG BÅG HERREDER - bebyggelsesudvikling
1500 - 1900.

Ejby kommune omfatter dele af Vends og Båg
herreder. For at kunne sammenligne de enkel-
te landsbyers ressourcemæssige og udvik-
lingsmæssige forhold bringes i det følgende
en beskrivelse af bebyggelsesudviklingen i
de to herreder fra år 1500 til år 1900.

VENDS HERRED.

Vends herred udgjorde i 1951 30.464 ha. Her-
redets areal har kun undergået beskedne ænd-
ringer som følge af mindre inddæmninger ved
Udby. Tanderup sogn regnes i historiens løb
skiftevis til Båg og Vends herred, eftersom
herredsgrænsen fulgte Brænde Å, der løber
tværs igennem sognet. I dag regnes Tanderup
sogn med til Båg herred.
I 1682 var 52% af Vends herred opdyrket,
hvilket er noget mere end det fynske gennem-snit (47%). Den høje opdyrkningsprocent hæn-
ger sammen med, at herredet dyrkedes ret ek-
stensivt i et tovangssystem. Da den årligthvilende jord fradroges ved landgildetakse-
ringen såvel som i>hartkornstakseringen
1682-88 betød det, at herredet fik en rela-tiv lav skattebyrde. Fra 1684-vurderingentil 1844 vurderingen steg taksationen da og-
så fra 4650 til 5700 tdr.htk. eller med knap
1/4. Som helhed var herredet således gunstigstillet: rigelig og god agerjord samt lave
landgilde- og skatteafgifter. I 1600-tallet
udmærker herredet sig da også ved meget lave
skatterestancer, og i 1806 erklæres "Vends
herred er ustridig det bedste herred i hele
Fyn. En ypperlig jordbund og megen vel-
stand".
Imidlertid er der store forskelle i bonitet
og opdyrkningsgrad fra de relativt magre
skovsogne Rørup og Fjeldsted (samt delvis
Harndrup og Brenderup) over de varierende
jordbundstyper i kystsognene Ørslev og Fønstil den egentlige halvøes frugtbare kerne,
hvor især Gamborg sogns jorder går for at
være de bedste på Fyn. I og omkring Bren-
derup sogn kommer humleavlen i 1700-tallettil at spille en meget væsentlig rolle,hvilket især sætter sig spor i et meget
stort antal husmænd med humlehaver. Fiskeri-
et i Lillebælt har spillet en stor rolle,især omkring Føns, Gamborg og Strib. Marsvi-
nefangsten i Gamborg-fjorden er omtalt alle-
rede i>senmiddelalder, ligesom ålegårde
spillede en væsentlig rolle.



Herredet udskiftedes ret tidligt, men dår-
ligt. I 1805 var der ikke udflyttet mere end
36 bøndergårde i hele herredet.
Kronens gårde var i senmiddelalderen samlet
under Lenshovedgården Hindsgavl, hvis område
netop var Vends herred. Under lenet hørte
omkring 1530 ca. 120 selvejergårde og 60
fæstegårde, ialt omtrent 1/4 af herredets
gårde. Gejstligheden var i besiddelse af
forholdsvis få og spredte gårde, men det kan
dog nævnes, at Odense-bispen ejede hele Ør-
slev by, medens Odense Provsti ejede hele
Gamborg og Kærbyholm, og Skt..Knuds Kloster
havde store besiddelser i Rørup sogn. Med
reformationen kom kronen i besiddelse af
mindst 3/4 af gårdene i sognene Gamborg,
Ørslev, Rørup og Middelfart landsogn og hav-
de mindst halvdelen i Vejlby, Asperup, Nr.
Åby, Gelsted og Fjeldsted sogne, medens
adelen totalt dominerede Husby, Føns, Ejby
og Rorslev sogne. Endnu omkring 1660 ejede
kronen omtrent 2/5 af lenets gårde (heri-
blandt fandtes ca. 80 selvejergårde), men i
1664 afstod kronen Hindsgavl gods for dog
atter at generhverve godset i 1681, og går-
dene udlagdes herefter til ryttergods. I
1695 blev selve hovedgården igen afhændet.
Ryttergodset solgtes i året 1764, hvilket
ledsagedes af en hurtig overgang til selvejei sognene Nr. Åby, Indslev, Fjeldsted, Harn-
drup, Asperup, Rorslev og Vejlby.
Af herredets 10 hovedgårde omkring 1800 har
kun 4 rødder tilbage i 1400-tallet (Hinds-
gavl, Wedellsborg, Erholm, Søndergårde) , me-
dens 2 anlagdes i 1500-tallet  (Tybrind,
Kærsgård) og 4 i 1600-tallet (Holseagård,
Billeshave, Billesbølle, Sparretorn). Afdisse har især Wedellsborg (Iversnæs) betvd-
ning. Omkring 1500 besad godset 250 vestfyn-
ske gårde, heraf omkring 150 i Vends herred.
Ved et skifte i 1520 deltes godset i 3 deie,
og af den ene lod opstod Kærsgård hovedgård.
Omkring 1600 var der endnu ingen af hoved-
gårdene i herredet, der ejede blot halvdelen
af sognets gårde, men herefter sætter gods-
samlingen for alvor ind. I 1672 opstår grev-skabet Wedellsborg ved en sammenlægning af
hovedgårdene Tybrind og HIversnæs, hvortil
senere lagdes hovedgårdene Sparretorn, Bil-
leskov og Minedal. Omkring 1800 var grevska-bet næsten eneste lodsejer i Gamborg, Udby,
Føns, Balslev, Ørslev, Husby, Tanderup,
Sandager og Kerte sogne, og grevskabet blev
anset for det største og bedste grevskab på
Fyn. Først i 1916 begyndtes frasalget af
bøndergodset. Ved siden af Wedellsborg har
især Kærsgård (Bille-slægten) haft betydningi herredet.



Billesbølle, Billeshave og Billeskov er op-stået som "aflæggerhovedgårde" af Kærsgård,
der omkring 1800 havde fælles ejer med Hol-
segård i samme sogn. Kærsgårds og Holsegårds
bønder regnedes da for de mest formuende
fæstebønder på Fyn.

Antallet af gårde synes jævnt faldende fra
1624 til 1774 (med ialt 6%, i 1664 er et an-tal bolshuse regnet for gårde), hvilket dels
skyldes en forholdsvis sen hovedgårds ek-
spansion, dels gårdsammenlægninger på HWe-

dellsborg gods. Gårdtallet i 1805 kan næppe
tages for pålydende. Formentlig er en lang
række af de nye selvejersmåbrug omkring 1

tdr.htk. regnet for huse (Billesbølles ho-
vedgårdstakst blev således udparcelleret til
36 små selvejerbrug fra 1 1/2 skp. til 5
tdr.htk.) Inden 1850 steg gårdtallet med
2/5, hvorefter stigningen stort set gik istå. Gårdtallets stigning er dobbelt så stor
som naboherredet Skovbys, men ekspansionen
var dog langt voldsommere for hustallets
vedkommende. I forhold til gårdtallet erhustallet allerede usædvanligt højt omkring
1800, hvilket givetvis står i forbindelse
med bl.a. humleavlen ( i Brenderup sogn var
der således i 1805 54 gårde men 103 huse).
Til gengæld blev husekspansionen i det 19.
årh. af mere beskedent omfang, således at
gård- og husforholdet var normalt i 1895.

Befolkningsstigningen fra 1787 +1+til 01901
(998) er ligeledes i overensstemmelse med
naboherredernes (Skovby: 70%, Odense: 1228).
Gårdene var i 1684 af normal hartkornsstør-
relse, men det dyrkede areal pr. gård (36
tdr. 1) lå markant over den fynske norm (32
tdr. 1), ligesom boniteten er bedre end gen-nemsnittet. Når hartkornet alligevel liggerlidt under gennemsnittet, skyldes det den
før omtalte, ret ekstensive driftsform.

ab

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

dincl. selv-
1664 ejbre) 267 ? 132 159 80 322 84

AX

—
1850 601 683 fæstere 337 765

KRRX

—
1895 736 1766 fæstere 218 555



STATISTIK

30.464 ha. (i 1951). I 1682 var opdyrkningsprocenten: 52%.
3

Areal:

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

5650? 46507 5700

Bebyggelsesenheder:

1624 2) 1664 2 1688 2 1774 3) KE | fed
Gårde:

c 725 748 718
og

680 938 954

Huse: 296

Huse m/ jord: 79 996 1470

Huse u/ jord: 285 452 851

| att: 1044 1082 2386 3275

Størrelsesfordeling I tønder hartkom: (bøndergårde)

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

1664 2) 160 355 217 7,0

1688 2) 245 344 119 6,0
I85U
WBKXX 383 8427 114 5,0
1875
XERX 439 395 109 4,7

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne:

Børn:

I alt: 9.006 14.615 17.893

1) Tanderup sogn incl,
2) Excl. Fænø og Brandsøe
3) 1805 . 623 gårde og 1041

(og Tanderup sogn)
huse. p '889



BÅG HERRED

Med sine 34.800 ha er Båg herred det næst-
største herred på Fyn. Herredets afgrænsning
er forholdsvis stabil, idet dog Tanderup og
Hårby sogne tidligere var delt mellem Båg
herred og naboherrederne Vends og Sallinge.
Begge sogne er i deres helhed indregnet i
ovenstående tal. I gejstlig henseende hørte
Vissenbjerg sogn under Båg herred, men sog-
net er i øvrigt behandlet under Odense her-
red.
Båg herred udviser stærke kulturgeografiskevariationer og strækker sig fra den centrale
vestfynske skovbygd (Skydebjerg, Orte, Ør-
sted og Kerte sogne samt delvis Tanderup,
Barløse, Vedtofte, Søllested og Køng) over
slettesogne og mere kuperet morænelandskab
ud til kystzonen. Opdyrkningsprocenten, der
var 50% for herredet som helhed i 1682, ud-
viser som følge heraf stor variationer. I
skovbygden har Orte, Ørsted, Søllested og
Skydebjerg opdyrkningsprocenter fra 30-42,
medens en række kyst- og slettesogne når
opdyrkningsprocenter fra 56-65 (Kirke Søby,
Turup, Barløse, Holevad, Sønderby, Gamtofte,
Flemløse og Kærum). Boniteterne udviser en
lignende spredning med en klar sammenhæng
mellem jordens godhed og opdyrkningsgraden.
Bortset fra Hårby og Sønderby sogne prægedes
hele herredet af tovangsbrug i forskelligevarianter. Denne ret ekstensive driftsform,
hvor i princippet halvdelen af jorden ligger
brak hvert år bevirkede en forholdsvis lav
landgilde og hartkornsansættelse i herredet,
ligesom det gav bedre muligheder for husdyr-
bruget. I 1806 beskrives egnens kvægbesæt-
ning som fortrinlig god og herredet som den
måske mest velhavende egn i Fyn, hvad også
de usædvanligt store og gode bønderbygninger
pegede på. Det lave afgifts- og skattetryk
og heraf følgende få restancer kan sporeshelt tilbage i 1500-1600-tallet, og det erkarakteristisk at adskillige kronfæstere i
Båg herred køber deres gårde til selveje iårtierne o. 1500. (Jfr. E. Porsmose: Bønder,
Bryder og Tjenere. 1983).
For kystsognenes vedkommende synes fiskeriet
især af have spillet en rolle i Hårby, Dre-
slette, Helnæs, Sønderby og Kærum sogne. En
talrig fiskerbefolkning omtales allerede i
1500-tallet, og der opstår efterhånden tre
deciderede fiskerlejer: Brunshuse, Åhuse og
Thorøhuse.



QO

Udskiftningen i herredet forløb ret tidligt,
men med et forholdsvis dårligt resultat. I
flere sogne blev ikke en eneste gård flyttet
ud, og i 1806 noterede Begtrup, at hver bon-
de i almindelighed har fået jord på 2-3 ste-
der.
Som nævnt erhvervede en række kronfæstere
deres gårde til selveje o. 1500 og o. 1536
var hver 6. bonde selvejer under Hagenskov
len, der dækkede herredet. Kronfæsterne un-
der lenet udgjorde et tilsvarende tal og med
inddragelsen af det gejstlige gods ved re-
formationen besad kronen omtrent halvdelen
af herredets gårde. I sognene Helnæs, Søn-
derby, Søllested, Gamtofte og Sandager ejede
kronen 3/4 eller mere, i sognene Flemløse,
Kærum, Turup, Vedtofte og Tanderup cover
halvdelen. Omvendt stod adelen stærkt (3/4
eller mere af godset) i Orte, Kerte og Hårby
sogne. Endnu i 1664 ejede kronen 44% af her-
redets gårde, men 3 år efter bortskænkede
Frederik d. III Hagenskov gods med tilhøren-
de bøndergods. Der var endnu på dette tids-
punkt knap 100 selvejergårde tilbage, under
lenet, og mange af disse gårde synes faktisk
fortsat at have opretholdt deres særlige,
nærmest arvefæste, lignende status frem til
landboreformernes tid. I 1764 afhændede kro-

nen de resterende gårde, nemlig ryttergodseti køng, Skydebjerg og Orte sogne.
Herregårdene i herredet er for det meste ret
små og unge. Af de 11 hovedgårde i 1700-tal-
let (foruden Hagenskov/Frederiksgave) har
kun 4 middelalderlig oprindelse (Bariøse-
gård, Vedtoftegård/Brahesholm, Skovgårde og
Løgismose), 6 er anlagt i 1500-tallet
(Flenstofte, Orelund, Skærbæk, Minendal,
Billeskov, Krengerup, Søholm), medens Bra-
hesborg byggedes op til storgods i første
halvdel af 1600-tallet af "den lille korge
på Fyn" Jørgen Brahe. I 1664 var Brahesborg
(herunder Billeskov og Barløsegård) så langt
det største gods, der i omfang tålte sammen-
ligning med kronlenet Hagenskov. Ud. over
disse to godser rækker kun Løgismose og Bra-
hesholm op med over 500 tdr. htk. Intet an-
det adelgods nåede over 200 tdr. htk. Hurd-
rede år efter var hovedgårdene stadig for-
holdsvis små, ikke mindst hvad selve hoved-
gårdsmarken angik. Ikke færre end 7 af ho-
vedgårdene (Minendal, Barløse, Flenstofte,
Krengerup, Orelund, Skovgårde og Søholm)
havde marker på 15-22 tdr. htk. Billeskov og
Brahesholm nåede de 30 tdr. medens Løgismo-
se, Frederiksgave/Hagenskov og Brahesborg
ragede langt op med henholdsvis 70, 81 og



118 tdr. htk. hovedgårdsmark. Formentlig har
de små hovedgårdsmarker lettet bøndernes ho-
veribyrde i herredet.
Overgangen til selveje startede tidligt, i-
sær fordi Løgismose gods udparcelleredes i
slutningen af 1700-tallet. Omkring 1800 tal-
te især Hårby, Køng, Skydebjerg, Orte, Ker-
te, Flemløse, Turup og Dreslette sogne mange
selvejere, og disse sogne var som følge her-
af præget af stærk bebyggelses ekspansion. I
1824 overtog kronen atter Hagenskov og bøn-
dergodset frasolgtes i midten af århundre-
det. Endnu i 1850 var halvdelen af bønder-
godset dog i fæste, og udviklingen mod selv-
eje synes herefter at have stagneret. Endnu
i 1895 var hver 3. gård i herredet i fæste,
omend flertallet da var  arvefæstegårde.
Overgangen til selveje er således sket eta-
pevis og er som helhed forløbet trægt.
Antallet af gårde er omtrent stabilt, dog
med vigende tendens, fra 1572 til 1774. Fremtil 1850 øges gårdtallet med 22%, hvorefter
ekspansion stagnerer. Fra 1850 til 1895 er
stigningen kun 9%. Antallet af huse er i
forhold til gårdtallet ret højt allerede i
1600- tallet. Husekspansionen i det 19. årh.
har normalt omfang, ligesom det er tilfældet
for befolkningsvæksten fra 1787 til 1901.

Gårdene var i 1684 forholdsvis store 6,7
tdr. htk. mod 6,3 for Fyn som helhed. For-
skellen er endnu større målt i dyrket areal.
Bøndergårdene i Båg herred havde i 1684 i
gennemsnit et dyrket areal på 38 tdr. land
mod 32 tdr. land på Fyn som helhed.

Jesiddelsesforhold: . ingenscgrs Ucerscgrs
Seivejere: Kronen: | hovecgarce: hovecgårse:

gårde | huse | gårde huse i

—
Jårce | huse !

zårcde | huse
! i i

!

— (Incl. 3S5i
1864 iselve. |

155. | 186 | 92 1! 251 | 78
I | i

505 fæstegårde 8317 fæstehusel
|

1EMX 1850

—
i 422

1

I

!

833 | |

|
i

i i
|

HEX 1895
| 650 357 fæstegårde 331 fæstehusel.



STATISTIK

lo

Area: 0, 1800 34.800 ha (excl. Assens købstad. Heraf opdyrket 1688: 50%

- 1 7
Tønder hartkorn 1664 1688 | 1850 1903

6500 5480 5770

Bebyggelsesenheder:

1684 1688 ' 1774 |
1572 1850 1895

Gårde: o. 8305| 804 784  |o. 770 939 1019

Huse: 325 o. 650

Huse m/ jord:
i

|

272 1054 "402

Huse u/ jora: |
| | 237 596 1214

lat 805 | 1129 | 1293|1420|2589 3635

Størrelsesfordeling | tønder hartkom:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

1664 179 318 295 115

1684 202 385 189 6,7

1850 302 515 110 5,2

1895 444 459 104 4,7

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne:
i

Børn: |

! att 10.278 16.013 19.456

1) Tallet hertil fra De Danske Landbrug (1928).



BALSLEV
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Ejerlav: Balslev SKEMA 1

FYNS AMT Herred: kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Navn: Navnetype:

Balslev -lev.

Bemærkninger:

Balslev er nævnt første gang i 1416 i formen Batisleticam . Forleddet
er måske en form af mandsnavnet runedansk Ballung. Efterleddet er -lev
glda. -lef, som formentlig betyder arvegods.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby med kirke Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.
Bemærkninger:

En adelby, er en landsby, som i modsætning til torperne ikke er an-
lagt ved udflytning.

Historiske tildragelser:

Mindesten rejst 1903 for præsteslægten Balslevs stamfader nær ved den
gård, hvorfra slægten stammer. På Boyes Banke blev falskmønteren og
morderen Jens Henrik Boye henrettet 1856. I Balslev sogn fødtes anta-
gelig 1745 maleren Jens Juel. I sognet fødtes endvidere 1810 kunstsam-
leren F.S. Bang, 1862 gårdmandskonen, aktiv i kvindebevægelsen Johanne
Andersen, 1868 biskop A.J. Rud, 1869 pnlitikeren Hans Nielsen.
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Ejerlav: Balslev SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Gårdene og husene ligger fordelt langs den Ø-NV gående bygade. Der fin-
des tillige to gårde i den vestlige del af ejerlavet, som ikke er med
på dette kortudsnit. Kirken ligger isoleret N for bebyggelsen, mens
præstegården ligger i landsbyen.

b. Placering i forhold til by-marken
CU] centralby U] agerorientering [] skovorientering CU] åorientering

randby C] engorientering UC] kystorientering
Det er svært at afgøre hvilken orientering byen har, da ejerlavet er
meget "splittet" af de enkelte ressourcer.
c. Udskiftning

år: 1795 figur: StJjerneudskiftning med mindre blokke iblandt.

d. Udflytning

U] ved udskiftningen

O efter udskiftningen

ØKONOM!

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås år-
ligt.vangeantal: 2 196

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends med tunneldal mod NV samt en del terrænskrænter.

jordbund: Moræneler med små forekomster af ferskvandssand -tørv og -dynd
samt smeltevandssand.

naturlig afgrænsning: Naturligt afgrænset til alle sider.
C] overvejende
C] overvejende med større indhold af

Æ) blandingsøkonomi med å3gerjord, engjord og skov.



Ejerlav: Balslev SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten GS velbevaret C] opløst
U] delvis bevaret C] opløst og nybebygget

Kun en gård er flyttet ud ellers ligger alle gårde på deres oprinde-
lige pladser. Ingen udflytning tidligere, hvis de to gårde i den vest-
lige del af ejerlavet ikke er tidligere udflyttere. Vejsystemet erintakt, men der er opstået en husklynge ved kirken. Enkelte steder
er der ligeledes bygget huse ved bygaden. Det udstrakte vejnet er be-
varet og en del tofteskel.

b. Skelsystem

CU] vangesystemets hegn udskiftningshegnene C] intet af betydning

Størsteparten bevaret.

c. Ressourceområde

UC] større engareal Ul større skovareal CU] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

U] større overdrevsareal &] størsteparten opdyrket

I ejerlavets nordlige del er der opstået en husbebyggelse Limose, samt
bymæssig bebyggelse omkring den tidligere isolerede kirke.



Ejerlavn Balslev SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev
STATISTIK

Areal: 552 ha, heraf opdyrket 1688: 513.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

147 91 95

Bebyggelsesenheder:

1664 1 74 1909
1606 1624 66 688 17 1844

% +
Gårde:rde 23 25 25 22 19 22 19

Huse:
5 9 19

Huse m/ jord: 4 23 22

Huse u/ jord: 2 1 11

I alt: .28 25 34 28 38 46 52

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(52) 1664 7 15 3 5,9

(68) 1688 17 5 4,1

15 11 11 4,6

1909 6. 13 5,1

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 138 167 1/8

Børn: 9 1 6 0 8 6

I alt: 229 227 264



SKEMA 5Ejerlav. Balslev

FYNS AMT Herred: Kummune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 7 1 16 8

1844 5 1 17 23

1909 3 16 16 17

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 552 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 51%, hvilket er ioverensstemmelse med herredsgennemsnittet, Byen havde da 2-vangsbrug,
men med en årlig mark tilknyttet. Byen takseredes til 91 tdr, htk. i1684 og tilsvarende til 95 tdr, i 1844. I forhold hertil er land-gildehartkornet fra 1664 (147 tdr.) påfsldende højt, Det store ejer-lav er naturligt afgrænset til alle sider, Mod nord synes Mosegårdudskilt som udflytterbebyggelse, To marknavne "Binderup" (1572) ved
præstegården og "Grimstrup" (1682) øst tor Balslev synes at vidne om nelagte bebyggelser, Det er dog et spørgsmål, om navnene ikke blot ved-
rører enkelte bydele i den løst opbyggede Balslev by,
Balslev stjerneudskiftedes i 1795, Inger gårde synes udflyttet, Byen
havde i senmiddelalderen stærkt splittede besiddelsesforhold., I 1472
skænkede Ejler Hardenberg bl.a. 1 gård i Balslev til Helligåndshuset i
Assens, medens Henrik Knudsen til Iversnæs (Wedellsborg) omkring 1500
gav 1 gård i Balslev til Husby præstegård, Herforuden lå der en præs-tegård i byen. Kronen var i besiddelse af 6 selvejergårde (HindsgavlLen), der i 1664 imidlertid var blevet til 2 selvejergårde og 4 fæste-gårde. Men byen domineredes til stadighed af adelen, der i 1664 ejede2/3 af byen. Største lodsejer var Tybrind med 5 gårde og 7 huse, I
1762 var Tybrind (under grevskabet Wedellsborg) nået op på 12 gårde,foruden huse, medens Minendal (ligeledes under grevskabet) havde enenkelt gård, Endnu i 1909 var størstedelen af byen på grevskabets hæn-der.
Antallet af gårde varierer tilsyneladende noget i 1600- og 1700-tal-let, især som følge af en række småbol (i 1664 3 småbol a 2-3 tdr.htk.,) der skiftevis regnes som huse og som gårde, Som helhed synesgårdtallet uforandret fra 1606 til 1844, hvorefter det falder fremtil 1909. Som følge af den sene overgang til selveje udebliver gård-tallets ekspansion således, Allerede 4: 1572 hørte der 5 huse til præ-stegården, men også hvad hustallet angår ligger ekspansionen langtunder det normale, Befolkningstallet er da også uændret i 1845 i for-hold til 1787, hvilket tidsrum herredets befolkning ellers steg med
62%.

Gårdene var i 1688 forholdsvis små, Byen synes aldrig egaliseret,



Ejerlav: Balslev SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 0 Stor Særlig [1interesse: interesse: ||] interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig ikke særlig typeren
anlægstype med gængs udvikling for området.

Anlægstype. Den store kirke-adelby af førvikingetids navneendelsen
-lev er randplaceret i det store ejerlav. Nord for den meget løst
opbyggede slyngede-vejby ligger kirken isoleret. To marknavne "Bin-
derup" og "Grimstrup" kan være oprindelige navne på den løse by-
tomts enkelte gårdklynger.
Udviklingstype. Byen havde i senmiddelalder stærkt sammensatte be-
siddelsesforhold med et stærkt islæt af selvejergårde. I løbet af
1600-1700 tallet samledes størsteparten af byen under grevskabet
Wedelsborg. En meget sen afvikling af fæstegodset ledsages af en
meget svag bebyggelsesekspansion i det 19. årh.

Relikt-vurdering: Stor interesse.
Bytomten er velbevaret, idet der dog omkring kirken er opstået by-
mæssig bebyggelse (hvilket yderligere understreger bytomtens løse
præg).
Kulturlandskabet har bevaret størstedelen af udskiftningshegnene.
Særlige relikter: Kirke.
Arkæologiske interesser: evt. tomter af Binderup og Grimstrup, jfr.ovenfor.
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MOSEGÅRD
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Ejerlav: Mosegård SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Navn: Navnetype:

Mosegård -gård.

Bemærkninger:

Mosegård er nævnt første gang i 1447 i formen Mosegardh.

Anlægstype:

Udflytterby

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterby er en landsby, der er udflyttet fra en moderby,
adelby - i dette tilfælde Balslev.

Historiske tildragelser:

26



Ejerlav: Mosegård SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Uregelmæssig vejforteby.
Gårdene ligger usystematisk langs bygaden eller omkring en forte der er
bebygget. Gård nr. 6 syd for byen kan eventuelt være en udflyttergård.

b. Placering i forhold til by-marken
Ul] centralby C] agerorientering Ul] skovorientering CO åorientering

randby  engorientering CU kystorientering

c. Udskiftning

år: 1786 figur: Blokudskiftning med stjerneudskiftning ved byen.

d. Udflytning Måske 1 gård.
&) ved udskiftningen

Cl efter udskiftningen

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends, tunneldal mod SØ. Ejby issø mod NV.

jordbund: Moræneler med ferskvandssand og -ler og -tørv.

naturlig afgrænsning: Naturligt afgrænset til alle sider.

LC] overvejende
UC] overvejende med større indhold af

j blandingsøkonomi med agerjord og engjord

27



Ejerlav: Mosegård SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kon.mune: Sogn:

Vends Ejby Balslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten velbevaret C opløst
CI delvis bevaret U] opløst og nybebygget

De fleste gårde ligger på deres oprindelige pladser og vejforten er be-
varet. Bygaden er blevet rettet ud i den nordlige del af byen og en ny
større vej er kommet til. Tofteskellene er i en del tilfælde helt væk
samtidig med at de Øvrige er kraftigt reguleret. Ingen særlig nybyg-
geri.

b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn & udskiftningshegnene CU] intet af betydning

Enkelte bevaret.

c. Ressourceområde

iX større engareal CI] større skovareal [] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

C] større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Bevaret i den sydvestlige og nordvestlige del af ejerlavet.



Ejerlav. Mosegård SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

STATISTIK

1)
Areal: 345 ha, heraf opdyrket 1688: 593.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1 1 1

79+13 44 + 17 66

Bebyggelsesenheder:

7 7

1606|1624 168 1688 1787 1844 1909
2 2 2 2

Sane! 8 7 8 10 9 10 11

Huse: 4 8 15

Huse m/ jord: 15 24

Huse u/ jord: 7 3 12

I att: 12 7 16 17 24 28 47

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(63) 1854 1 1 6 9,9

(70) 1688 3 7 4,4

1844
i

3 5 2 6,0
1909 6 4 1 5,2

Folketal:

1

1787 1845 1901

Voksne: 78 132 128

Børn: 60 54 63

I alt: 138 186 191

1) incl. Gelbjerg . 29
2) Excl. Gelbjerg : 2 gårde. 7



Ejerlav: Mosegård SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 8 8

incl.
1844 Geldbjerd 8 17 2 l

incl.
1903 Geldbjerd 11 36

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 345 ha. store ejerlav (incl. Geldpjerg) var i 1682 opdyrket 59%,
Byen takseredes da til 61 tdr, htk., og tilsvarende til 66 tdr. i 1844,
Byen havde i 1682 toårig rotation men 4 vange., Mosegård synes udflyt…-
tet fra Balslev, Senere er enestegården Galdbjerg (el. Gelbjerg) op-stået i Mosegård ejerlav. Mosegård udskiftedes i 1786 og siden er en en-kelt gård udflyttet.
Kronen og kirken synes ikke at have spillet nogen rolle som besiddere
i byen (en af de to Gelbjerggårde hørte dog i 1500-1600-tallet til
Odense Provsti), Blandt adelen kan i 1664 fremhæves Kærsgård med den
anden Gelbjerggård og 4 huse, medens Tybrind besad 4 gårde og 4 huse,
I 1762 var Tybrind (under grevskabet Wedellsborg) i besiddelse af
5 gårde, medens Minendal (ligeledes under grevskabet) besad 1 enkelt
gård.
I 1844 var overgangen til selveje vidt fremskredet, Incl. Gelbjerg-
gården udgjorde gårdtallet i 1606: 10 cårde og på trods af mindre sving-
ninger fortsætter dette gårdtal stort set uændret frem til 1909, Hu-
sene spiller allerede i 1600-tallet en forholdsvis stor rolle i byen og
husekspansionen i det 19. årh. er kraftig.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små, Byen synes aldrig egaliseret,



Ejerlav: Mosegård SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Balslev

Sammenfattende vurdering:

ingen [1 [1 Stor Særlig [1interesse: Interesse: interesse: interesse:

2)

Landsbytypologisk vurdering: Interesse.
1) Anlægstype. Den middelstore udflytterby af den middelalderlige nav-

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig anlægstype
uden særlige udviklingsmæssige karakteristiska.

netype -gård er randplaceret i sit ejerlav med engorientering. I
ejerlavet er senere opstået 2 enestegårde Gelbjerg. Byformen er
uregelmæssig vejforteby.
Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder og nyere tid af
forskellige adelige lodsejere. I 1700-tallet blev grevskabet We-
delsborg dominerende i byen. Overgangen til selveje ledsagedes af
husekspansion i kraftigt omfang, medens gårdstallet kun ekspande-
rede svagt.

1)

2)

Relikt-vurdering: Stor interesse.
Bytomten er velbevaret, idet der dog er foretaget vejgennembrud,
ligesom tofteskellene er forstyrrede. Forten i hovedsagen bevaret.Kulturlandskabet har bevaret et større engareal samt enkelte ud-
skiftningshegn.
Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: 2 frilagte gårdtomter.
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BRENDERUP
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Ejerlav. Brenderup SKEMA1
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Navn: Navnetype:

Brenderup -torp.

Bemærkninger:

udflytterbebyggelse.

Brenderup er nævnt første gang 1319 i formen Braguathorp. Forleddet
er enten plantenavnet "bregne" eller et glda. Brækni,
bevoksning af bregner. Efterleddet er torp, glda.

som betyder
thorp som betyder

Anlægstype:

Adelby med kirke

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

ikke er anlagt ved udflytning.
En adelby er en landsby som i modsætning til udflytterbebyggelserne

Historiske tildragelser:

helt ophørt.
Brenderup var tidligere centrum for den nordvestfynske humleavl. Humle-
arealerne blev i løbet af 1800-tallet mindre og mindre, og avlen er nu
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Ejerlav« Brenderup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten  Vejklyngeby. (!)
Byens gårde ligger spredt langs vejudfletninger fra den ØV gående
slyngede vej gennem byen. Byen er tredelt, en Ø og en V del, hvor
byens gårde ligger med halvdelen i hver, og en midterste del med
en større samling af huse. Kirken ligger isoleret i den Ø del af byen
op mod ejerlavsgrænsen.

b. Placering i forhold til by-marken

UO centralby agerorientering [I] skovorientering åorientering

& randby UC] engorientering U] kystorientering

Byen ligger ned til Storåen.
c. Udskiftning

år: 1780 figur: Blokudskiftning, mange små regelmæssige blokke.

d. Udflytning 8 gårde.
CU] ved udskiftningen

El efter udskiftningen flyttet ud i ejerlavets periferi.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås år-
ligt.vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, kuperet, med ekstra marg. afvandingsløb mod V og Ø.

jordbund: Moræneler med en del forekomster af ferskvandstørv, -ler og
-dynd.

naturlig afgrænsning: Mod Ø og NV, men ikke mod V, S og N.

C] overvejende
El overvejende mager med større indhold af eng og skov.
[] blandingsøkonomi med



Ejerlavn Brenderup SKEMA 3

CU] delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CI] velbevaret Kl opløst

Over halvdelen af byens gårde er flyttes ud, men det er væsentligstfra den Ø ende. Mod V ligger 5 gårde på deres gamle tofter. I den V del
er der bygget en række nye huse på de gamle tofter. Toftesystemet erdelvis bevaret. Byen gennemskæres af en NS gående vej. Kirken ligger
stadig isoleret i den Ø ende.

C] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn C] udskiftningshegnene Kl] intet af betydning

c. Ressourceområde

større engareal
UC] større overdrevsareal

Engareal mod NV,

Xl større skovareal
U] størsteparten opdyrket

stort skovareal mod NØ.

[] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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Ejerlav: Brenderup SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

STATISTIK

Areal: 480 ha, heraf opdyrket 1688: 533.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

113 78 100

Bebyggelsesenheder:

1

1568 1624 1664 1688 1774 1844 1903

+ x
Gårde:rede

15 16 15 15 15 19 19

Huse:
12 +?

Huse m/ jord: 2 47 43

Huse u/ jord: 22 4 37

ik; 15 16 27 39 15 70 99

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(47) 1884 1 9 5 7,5

(73) 1898 4 10 1 5,2

18 12 7 3,9

1 14 5 3,4

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 180 258 299

Børn: 89 128 126

269 386 425

1. 1606: 8 gårde og 1 hus. 41



Ejerlav: Brenderup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 5 3 4 7 8

1844 17 34 2 17

1903 19 80

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 480 ha. store ejerlav var i 1682 øpdyrket 53%, hvilket er i over-
ensstemmelse med herredsgennemsnittet. På grund af det ekstensive 2-
vangsbrug takseredes byen ret lavt til 78 tdr, htk., i 1684 mod 100 tdr.
i 1844, Byens ejerlav havde endnu i 1800 et betydeligt indslag af skov,
I 1664 matriklen takseredes skoven til 5% svinsolden, men skoven var
da forhugget, I 1495 bekræftede et tingvidne præstegårdens stufjord
ved Padevad (i ejerlavets nordvestligste hjørne), som præsten selv
havde ladet rydde, Omkring 1800 berømmedes Brenderup sogn "for de mest
formuende fæstebønder i Fyn", delvis på grundlag af humleavlen, der
ved salg ud af sognet o, 1800 indbragte 6000 rdl. årlig og gav næringtil mange husmænd, Af det oprindeligt meget store ejerlav er senere ud-
parcelleret Vejrup (nu i Ingslev sogn) oc Højrup (senere delt i skovs-
og Å-Højrup).
Brenderup blokudskiftedes år 1780 og siden er 4 gårde flyttet ud, Igen-
nem det 20. årh, har byen udviklet sig som bymæssig bebyggelse med
særskilt stationsby.
Brenderup domineredes i senmiddelalder af selvejere og gejstlige be-
siddelser. I 1319 erhvervede Vor Frue skole (Odense Provsti) 1 gård
i Brenderup, medens Skt, Hans Kloster i Udense i senmiddelalderen er-
hvervede 6 gårde i byen, Hertil kommer præstegården. Kronen var i 1586
i besiddelse af i alt 5 selvejergårde, Med reformationen synes kronen
således at være kommet i besiddelse af ialt 13 gårde i byen, De to
sidste tilhørte i 1520 Ivernæs (Wedellsborg), Ved det store skifte det…
te år fulgte disse gårde imidlertid Enggård (Gyldensteen) og ikke Kærs-
gård delen. Med Kærsgårds etablering som nabo-) hovedgård i løbet af
1500-tallet indledtes en godssamling. Endnu i 1664 var Kærsgård dog
kun kommet i besiddelse af halvdelen af gårdene og efter krongodset
frasalg var byen o., 1760 ligeligt fordelt mellem Kærsgård og Gylden-
steen med hver 6 gårde, I 1806 var der foruden præstegården, 12 fæste-
gårde, 6 små selvejersteder og 32 huse i byen, De små selvejersteder
var opstået ved udstykning af 3 selvejergårde, I 1844 var overgangentil selveje stort set afsluttet for gårdenes vedkommende, medens der
stadig fandtes 17 fæstehuse.
Antallet af gårde er uforandret fra 1568 til 1774 og stiger herefter
beskedent i forbindelse med overgangen tii selveje, Hustallet er usæd-
vanligt højt allerede i 1600-tallet og ekspansionen fortsætter i de
følgende århundreder i høj gqrad på basis af humleavlen, Som helhed er
befolkningsvæksten fra 1787 til 1901 knap nok af normalt omfang.

A2 Gårdene var:i 1688 forholdsvis små, Byen synes aldrig egaliseret.



Ejerlav: Brenderup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig I]interesse: Interesse: interesse: interesse:

1.

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig ikke særlig
typeren anlægstype, med en interessant økonomisk udvikling i fællesska-
bets tid.

Anlægstype. Den middelstore kirke-adelby af vikingetids-middelalder
navnetypen -torp er randplaceret i sit ejerlav med agerorientering
men ned til Storåen. Fra det oprindelige meget store ejerlav er
senere udskilt Vejrup og Højrup. Byformen er en løst opbygget vej-
klyngeby, hvor gårdene fordeler sig i to klynger med et mellemliggeni
de drag af husmandssteder.

Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder af gejstlige be-
siddere (især Sct. Hans Kloster, Odense) samt selvejerbønder. Nabo-
hovedgården Kærsgård, der opstod i 1500-tallet, kom kun i besiddel-
se af halvdelen af gårdene.I 1700-tallet kom humleavlen til at spil-le en væsentlig rolle, hvilket ikke mindst afspejler sig i hustals-
vækst. Overgangen til selveje skete i flere omgange og ledsagedesaf moderat vækst. I det 20. årh. har Brenderup udviklet sig til by-
mæssig bebyggelse.

ØU

Relikt-vurdering: Interesse.

Bytomten er opløst og delvis nybebygget.
Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning, men derimod
større eng og skovarealer. Den nordlige del i dag opfyldt af sta-
tionsbybebyggelse.
Særlige relikter: Kirke.
Arkæologiske interesser: -
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Ejerlav: Bro SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Fjby Brenderup

Navn: Navnetype:

Bro Bro

Bemærkninger:

Bro er nævnt første gang 1231 i formen Bro. Efter den vigtige overgang
over Storåen ved Bromøllebro på landevejen mellem Bogense og Middel-
fart.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby Omkring overgangen mellem vikinge-tid og ældre middelalder.
Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en moderby (adelby).

Historiske tildragelser:

Stedet for den sejr, Vald. Atterdag vandt på Fyn i 1357 over de holsten
ske grever henlægges til Bro i Brenderup sogn, og man har villet påvise
valpladsen på en skrænt ved gården Karlshøj N for Storå. (Traditionen
er næppe korrekt). I Bro fødtes 1873 forfatteren Emil Rasmussen.
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Ejerlav: Bro S KE MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten Uregelmæssig vejforteby. (!)

Bebyggelsen ligger koncentreret omkring den rundslyngede vej, der to
steder poser ud i vejforter, hvor gårdene ligger i forhold hertil. Be-
byggelsen må derfor være en utypisk uregelmæssig vejforteby, hvor vej-
forten kun viser sig to steder med bebyggelse omkring og hvor bebyggel-
sen i øvrigt ligger langs vejen der forbinder vejforterne. Derved bli-
ver der også en fortelignende stor plads i bymidten, der dog ikke kan
betegnes som sådan da bebyggelsen ikke orienterer sig herefter.

b. Placering i forhold til by-marken

El centralby agerorientering [] skovorientering C] åorientering
CO randby C] engorientering CO kystorientering

c. Udskiftning

år: 1784 figur: Blokudskiftning, uregelmæssige blokke.

d. Udflytning 8 gårde.
CU] ved udskiftningen

El efter udskiftningen dels ud i den N, dels i den S del af ejerlavet.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: Alsædebrug rotation: årlig drift.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends med ekstra marg. afvandingsløb mod V, samt en del
små israndsbakker mod V.

jordbund: Moræneler, delvis sandoverlejret med ferskvandsler, -sand,
-tørv, samt saltvandsgrus.

naturlig afgrænsning: Til alle sider.

UC] overvejende
U] overvejende med større indhold af

blandingsøkonomi med ager, skov og eng.Store skovarealer i den S halvdel af ejerlavet, engarealer langs den
V 8JErlaVsTrænse.
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Ejerlav: Bro SKEMA 3

delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CO velbevaret CU] opløst

8 ud af 17 gårde er flyttet ud. Vejsystemet er næsten helt intakt.
Der er praktisk talt ingen nybebyggelse foretaget. En stor del af tof-
testrukturen er bevaret.

CO opløst og nybebygget

b. Skelsystem

CU] vangesystemets hegn udskiftningshegnene

En stor del af blokudskiftningens hegn.

C] intet af betydning

c. Ressourceområde

større engareal
U] større overdrevsareal

bvaget lanas stranden.

større skovareal

C] størsteparten opdyrket

Engareal i den NV del af ejerlavet. Skovarealer

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

i den S del, feriehuse
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SKEMA 4Ejerlav: Bro

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

STATISTIK

Areal: 581 ha, heraf opdyrket 1688: 36%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

91 78 90

Bebyggelsesenheder:

1

1568 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde; 14 14 14 15 15 20 16

Huse: 8 +?

Huse m/ jord: 3 30 42

Huse u/ jord: 5 3 11

I alt 14 14 22 23 15+2 53 69

Størreisesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(71) (1: 2) 1984 4 7 3 6,5

(60) 1688 7 6 2 5,1

1834 18 2 3,1

s888 13 2 1 3,5

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 98 188 226

Børn: 67 106 108

I alt: 165 294 334

1. 1606: 3 gårde og 1 hus. 53



Ejeriev: BO SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby i Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 12 7 2 l

1844 18 26 2 7

1903 16 53

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 581 ha, store ejerlav var i 1682 kun opdyrket 36%, nvilket er i
overensstemmelse med ejerlavets store indhold af skov o. 1800, I 1664
takseredes Broskov til ikke mindre end 300 svins olden. Byen navde i
1682 alsædebrug i 2 vange, hvilket yderligere understreger skovbys-
præget, Bro takseredes i 1684 til 78 tdr. htk. mod 90 tdr. i 1844, I
Kong Valdemars jordebog optræder Bro under Skovby herred og det er
da også rimeligt, at herredsskellet oprindeligt har fulgt storåens
løb fremfor Skeltkækkens løb. Bro blokudskiftedes i 1784 og siden er
8 gårde flyttet ud,
Bro omtales som krongods i kong Valdemars jordebog (1231) og kronen
"besad" da også endnu i 1500-tallet 7 sclvejergårde i Bro, medens 3
gårde indtil 1579 1å til Vor Frue Alter i Bogense, De resterende 4
gårde lå o. 1500 til Iversnæs (Wedellsborg), De fordeltes ved detstore arveskifte i 1520 med 3 gårde til Kærsgårds delen og 1 gård tilEnggård (Gyldensteen), der også fik andel i Broskov, Ved 2 mageskifteri 1578 og 1586 afhændede kronen sine ovennævnte 10 gårde til Kærsgård,
Hermed var Kærsgård kommet i besiddelse af hele byen, bortset fra 2
gårde, der endnu i 1664 tilhørte den øvrige adel, Ejendommeligt nokfortsatte denne situation i endnu 100 år, I 1760 ejede Kærsgård 12
gårde (foruden husene), medens resten af byen (3 gårde) lå under Gyl-densteen, Endnu i 1806 var hele byen fæstegods, Den bestod da af 14
fæstegårde og 12 huse, hvoraf 9 med jord, I 1844 var overgangen tilselveje afsluttet bortset fra 2 gårde oa 7 huse, der endnu var fæste-gårde.
Antallet af gårde er fra 1568 til 1806 uændret 14-15, hvorefter antal-let stiger til 20 i 1844 i forbindelse mcd overgangen til selveje.Herefter falder det atter til 16 i 1903, Antallet af huse var forholds-vis lavt endnu i 1806, men stiger herefter i normalt omfang frem til1903, ligesom befolkningsvæksten følger den almindelige trend for her-redet,
Gårdene var i 1684 forholdsvis små og havde et ret egaliseret præg. I
1664 var således 10 af gårdene på 3-5 td: , htk. Muligvis er der tale
om en (delvis opløst) middelalderlig regtlering.
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Ejerlav« Bro SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen I Stor F Særlig [1interesse: Interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

1. Anlægstype. Den middelstore adelby er centralplaceret i sit ejerlav
og har agerorientering. Byformen er uregelmæssig vejforteby i en
ejendommelig cirkel-vej form. Ejerlavets lave opdyrkningsprocent,
store skovindhold, alsædebruget og de små gårde peger alle i ret-
ning af skovbyspræg.

2. Udviklingstype. Byen domineredes i middelalderen af kronen (selveje-
re) og gejstlige besiddelser. Sidst i 1500-tallet samledes største-
parten af byen under den indensogns hovedgård Kærsgård. Overgangentil selveje ledsagedes af ekspansion i normalt omfang.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig anlægstype med en
række specielle træk. Byens videre udvikling følger gængse mønstre.

Relikt-vurdering: Interesse.
1. Bytomten er delvis bevaret, idet dog halvdelen af gårdene er flyttetud og den store forte er forsvundet.
2. Kulturlandskabet har bevaret en stor del af blokudskiftningshegnene
samt større eng og skovarealer.
3. Særlige relikter: -
4. Arkæologiske interesser: 7-8 frilagte gårdtomter.
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Ejerlav: Fyllested SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Fjby Brenderup

Navn: Navnetype:

Fyllested -sted.

Bemærkninger:

navneordet glda.
Fyllested er nævnt første gang 1474 i formen Ffyllested. Forleddet er

fylia, som betyder "un3j hoppe". Efterleddet er -sted,
glda. stath, hvis betydning er omstridt 1. grund for bebyggelse. 2.
areal. 3. eng.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:



Ejerlav:  Fyllested SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Byens 5 gårde ligger uregelmæssig spredt langs den ØV gående slyngede
vej. Mellem gårdene ligger en række huse.

b. Placering i forhold til by-marken

UI centralby &X] agerorientering CU] skovorientering O åorientering

E randby U] engorientering UI kystorientering

Byen ligger som en enklave ind i Kærsgårdsmarker og kun med en lilleberøringsflade med selve bymarken.
c. Udskiftning

år: figur: Blokudskiftning, uregelmæssige blokke.

d. Udflytning 4 gårde.
[] ved udskiftningen

efter udskiftningen flyttet ud spredt i hele bymarken.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + i sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform:  Kuperet, Vends, domineres af ekstra marg. afvandingsløb med
hedeslette.

jordbund: Moræneler og ferskvandssand med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod N, Ø og S, men ikke mod V, selv om engarealerne kun-
ne antyde det.

C] overvejende
El overvejende ager med større indhold af skov og eng.
U] blandingsøkonomi med
Skovområder langs N og S grænserne for ejerlavet, engarealer spredtrundt i bymarken.



Ejerlav: Fyllested
|

|

SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten U velbevaret &] opløst

C delvis bevaret [] opløst og nybebygget

Kun 1 gård tilbage i landsbyen. En vej er ført lige S om den gamle
by, hvorved den gamle bygade er blevet sekundær. En stor del af tofte-
strukturen bevaret i byen.

b. Skelsystem

U] vangesystemets hegn UC] udskiftningshegnene intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] større engareal større skovareal UC] uopdyrkede bakker med
- mere end 12 % fald

UC] større overdrevsareal CU] størsteparten opdyrket

Skov i den NV del.
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Ejerlav: Fyllested SKEMA 4
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
STATISTIK

Areal: 236 ha, heraf opdyrket 1688: 643.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

71 33 40

Bebyggelsesenheder:

7

1664 1688 1774 1844 19031568|1624 o

Gårde: 11 13 10 5 11 6 8

x
HISP ml. 5 1

|
k

Huse m/ jord: 5 11 15

Huse u/ jord: 3

I alt: 11 14 15 10 12 17 26

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8—-—tdr. htk. Gennemsnit

(60) 158 6 3 7,1

(100) 1688 5 6,4

1844 5 5, 8

1903 3 1 4,1

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 60 8/ 90

B :øm 34 29 42

I alt:
94 116 132

1. 1606: 5 gårde.



Ejerlav: Fyllested SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kominune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 10 5?

1844 2 2 4 9

1903 7
| 4 1 14

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 236 ha. store ejerlav var i 1684 opdyrket 64%, Byen havde da 2-
vangsbrug, men desuden en mindre mark, der tilsåedes årligt. Byen takse-redes i 1684 til 33 tdr, htk. mod 40 tdr, i 1844, I forhold hertil ertaksationen i 1664 (71 tdr, htk,) særdeles høj, Årsagen er, at 5 gårdei byen blev lagt u, Kærsgård inden 1682, De 5 gårde blev øde under sven-skekrigen i 1658 og benyttedes under hovedgården ind til deres endeligenedlæggelse. Hovedgården Kærsgård synes opstået på Fyllested grund ogligger i umiddelbar tilknytning til Fyllested Mølle, Endnu i 1520 var
Kærsgård kun en stor fæstegård (15 tdr. htk.), men i løbet af 1500-tal-let opbyggedes et stort godskompleks og hrcvedgården er formentlig ud-
videt flere gange på Fyllesteds bekostning. Marknavnet "Ebberup" i ho-
vedgårdsejerlavets nordlige del vidner formentlig om en nedlagt mid-
delalderlandsby (i Ebberup skov findes højryggede agre), Med nedlæg-
gelsen af de 5 gårde i Fyllested mellem 1664 og 1682 fik landsbyen en
ejendommelig periferi placering i sit ejerlav, hvorfor 4 af de reste-rende 5 gårde udflyttedes i forbindelse med udskiftningen.
I senmiddelalderen hørte Kærsgård med Fyllested Mølle og 3 gårde i Fyl-lested under Iversnæs (Wedellsborg), Ved det store arveskifte i 1520
fulgte med Kærsgård delen Fyllested Mølle og 1 gård i Fyllested, Kro-
nen var endnu i 1586 i besiddelse af 5 selvejergårde i byen, men disseafhændedes senere til Kærsgård, der i 1664 ejede hele byen, De 5 tid-ligere selvejergårde var da øde og brugtes under Kærsgård, medens de:
øvrige 5 (fæste-) gårde var egaliserede,iEndnu i 1806 ejede Kærsgård
hele byen, der da bestod af 5 egaliserede fæstegårde, møllen, og 12 huse,hvoraf 8 med jord, Endnu i 1903 var størsteparten af husene, fæstehuse,under Kærsgård,
Som følge af Kærsgårds udvidelser falder gårdtallet fra 11-13 til 5 in-den 1682 (1774 tallet er fejlagtigt). Detty niveau holder sig endnu i
1806, hvorefter en svag stigning sætter ind i forbindelse med overgan-gen til selveje, Hustallet er allerede forholdsvis højt i 1600-1700-tallet som følge af hovedgårdens nærhed, men ekspanderer kun forholds-vis lidt i det 19. årh., ligesom befolkningsvæksten fra 1787 til 1901
ligger under det normale,
Byens gårde var i 1688 af normal størrelse, De var allerede egaliseredei 1664.
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Ejerlav.  Fyllested SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammentattende vurdering:

Ingen 1 Stor I] Særlig Ninteresse: Interesse: interesse: interesse:

1.

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.
Anlægstype. Den oprindelig middelstore adelby af førvikingetidsnavneen-
delsen -sted er oprindelig centralplaceret i sit ejerlav og har ager-
orientering. Som følge af nabohovedgården Kærsgårds trinvise udvidelser
er dette præg dog blevet sløret. Byformen er den almindelige forekommen+
de slynget-vejby type.
Udviklingstype. Ejerlavet husede i senmiddelalderen Fyllested Mølle
og en tilknyttet stor fæstegård, Kærsgård, der i løbet af 1500-tallet
(atter?) udviklede sig som hovedgård. Som følge heraf gjorde store
trinvise indhug i Fyllested ejerlav med gårdnedlæggelser til følge,
ligesom de resterende gårde egaliseredes. I forbindelse med udskift-
ningen udflyttedes de sidste gårde fra byen - pånær af en enkelt.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig og typeren an-
lægstype, der imidlertid som følge af en voldsom påvirkning fra nabohoved-
gården Kærsgård, nu ikke længere kan karakteriseres som landsby.

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er opløst.
Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning, men dog et større
skovareal.
Særlige relikter: Fyllested Mølle (nu i Kærgårds ejerlav).
Arkæologiske interesser: adskillige frilagte gårdtomter.
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GRADERUP
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Ejerlav: Graderup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Navn: Navnetype:

Graderup -torp.

Bemærkninger:

Graderup er nævnt første gang 1435 i formen Gradop. Forleddet er mulig-
vis tillægsordet glda. grå, som betyder "grå". Det kan også være en
form af mandsnavnet, glda. Grå. Efterleddet er -torp, glda. thorp, som
betyder udflytterbebyggelse. |

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Arlæggelsestidspunkt:

overgangen vikingetid - middelalder

Bemærkninger:

En udflytterby er anlagt ved udflytning fra en ældre moderby, adelby,
i dette tilfælde Harndrup.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav::  Graderup S KEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Byen består på korttegningstidspunktet (1811) af 3 gårde. Gårdene lig-
ger uregelmæssigt omkring den NS gående slyngede vej.

b. Placering i forhold til by-marken
CO centralby &] agerorientering C] skovorientering C] åorientering

randby CU] engorientering UI] kystorientering
Byen placeret i den N del af bymarken.

c. Udskiftning

år: 1779 figur: Blokudskiftning, store uregelmæssige blokke.

d. Udflytning 2 gårde.
U] ved udskiftningen

Xl efter udskiftningen Begge til den S del.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 2 evt. dyrkningsfællesskab med Harn

drup.
b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends, domineres af ekstra marg. afvandingsløb.

jordbund: Moræneler og -grus med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod N, V og S, men ikke mod Ø (Harndrup).

Øvervejende ager.
CU] overvejende med større indhold af

[] blandingsøkonomi med
Mindre skov- og engområder spredt rundt i ejerlavet.



SKEMA 3Ejerlav: Graderup

FYNS AMT Herred: Kon.mune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten C] velbevaret opløst
UC] delvis bevaret CU] opløst og nybebygget

kun 1 ud af oprindelig 3 gårde ligger i landsbyen. Der er ikke sket
nybyggeri i væsentligt omfang. Vejen gennem byen fra NV til SØ blevet
trafikalt udbygget. En stor del af toftesystemet bevaret.

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn & udskiftningshegnene UC] intet af betydning

En del af u-hegnene, bl.a. S for byen.

c. Ressourceområde

U] uopdyrkede bakker medCU] større engareal El større skovareal
mere end 12 % fald

UC] større overdrevsareal U] størsteparten opdyrket

Skovareal i den midterste del af ejerlavet.



Ejerlav: Graderup SKEMA 4
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

STATISTIK

1

Areal: 132 ha, heraf opdyrket 1688: 483%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1

22 26 27

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 1 1

3 3 4 3 3 8 5

Huse: 2

Huse m/ jord:
1 7 6

Huse u/ jord:
1

tai 3 3 4 4 5 15 12

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(50) 1964
1 1 5,5

(67) 1 2 1 8,3
1844 1 3,0

1

1903 1 3,4

Folketal:

1

1787 1845 1901

Voksne: 24 91 58

Børn:øm 19 50 35

I alt:
.43 141 93

1. Incl. Hamborggård.
TT



Ejerlavs Graderup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 1 2 1

1844 ; 6 6 2 1

1903 ? 7

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 132 ha, store ejerlav (incl. Hamborggård) var i 1682 opdyrket
42%. Byen havde da tovangsbrug øjensynlig i et dyrkningsfællesskab med
moderbyen Harndrup og takseredes i 1684 til 26 tdr. htk., (+ 2 tdr. til
Hamborggård) og tilsvarende i 1844 til 27 tdr. htk. (incl. Hamborggård)
Graderup var delt mellem de omliggende scgne, idet 2 af gårdene hørtetil Brenderup sogn, medens den 3. gård og l bolshus i 1664 hørte til
Harndrup sogn. Enestegården Tjærholt (nu Hamborggård) sydligst i ejer-lavet kendes allerede fra senmiddelalder og hørte da til Fjeldsted
sogn, Som navnet angiver, var der omkriny gården noget skov, der i
1664 takseredes til 6 svins olden, ligesom l af Graderup gårdene da
havde skov til 6 svins olden, Et marknavn, Gammeltofte, vidner om
Graderups tidligere placering.
Graderup blev blokudskiftet i 1774 og siden er 2 af de 3 gårde flyttet
ud, En selvejergård i Graderup kendes allerede fra 1435, Den lå i 1586
under kronlenet Hindsgavl, men var inden 1664 afhændet til den inden-
sogns hovedgård Kærsgård, der da besad 2 gårde i Graderup (foruden
Tjærholt). Denne situation holdt sig endnu i 1844. Den 3. (7?) gård
erhvervede Jørgen Marsvin i 1494, Der lå i 1664 til Lundegård, medens
et bolshus på 1 1/2 td. htk., (i 1688 regnet for hus med jord) til-hørte Fjeldsted præst: ., Den begyndende cvergang til selveje ledsage-
des af en kraftig udparcellering frem til 1844, hvorefter en del sam-
menlægninger fandt sted,
Antallet af gårde i Graderup var uændret fra 1600 til 1774, idet der
dog tilkommer et bolshus, Overgangen til selveje mere end fordobler
gårdtallet, hvorimod husekspansionen har mere begrænset omfang, Fra
1844 til 1903 gårbebyt:elsen direkte tilbage. Denne udvikling afspejler
sig i befolkningstallet, der viser en særdeles høj stigning fra 1787
til 1845 efterfulgt af et kraftigt fald frem til 1901.
Gårdene var i 1684 forholdsvis store, Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav: Graderup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig 5interesse: Interesse: X interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og forholdsvis typeren
anlægstype med en voldsom udvikling i det 19. årh.

Anlægstype. Den lille udflytterby af vikingetids-middelalder navne-
typen -torp er randplaceret i sit ejerlav og har agerorientering.
Byformen er den almindelige forekommende slynget-vejby. Det lilleejerlav var oprindelig splittet mellem 3 sogne i Harndrup, Brende-
rup og Fjeldsted (herunder enestegården Tjærholt). En Gammeltofte
vidner om Graderups tidligere beliggenhed.
Udviklingstype. Den indensogns hovedgård Kærsgård samlede inden 1664
2 af byens 3 gårde samt enestegården Tjærholt ( Hamborggård). Endnu
i 1844 ejede Kærsgård fortsat 2 af byens gårde, men overgangen tilselveje var afsluttet i 1903. Overgangen til selveje udløste en vold!
som ekspansion frem til 1844, men herefter kom bebyggelsen ind i en
regressiv fase.

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er opløst, dog er en stor del af skelsystemet bevaret.
Kulturlandskabet har bevaret en del af udskiftningshegnene samt etstørre skovareal.
Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: Graderup Gammeltofte, en frilagt gårdtomt.
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KØSTRUP



Ejerlav: KØstrup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Navn: Navr etype:

Køstrup -torp.

Bemærkninger:

Køstrup er nævnt første gang 1527 i formen Korestruppe. Forleddet er
mandsnavnet gld. kyr. Efterleddet er torp, glda.
"udflytterbebyggelse".

thorp, som betyder

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Køstrup SKE MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byens 8 gårde ligger uregelmæssigt, men tæt samlet på begge sider af
den fra S til V gående terrænfølgende slyngede vej. En gård (mølle) lig
ger dog et stykke NV for de andre gårde. Ingen huse.

T

b. Placering i forhold til by-marken

Ul centralby U] agerorientering [] skovorientering &l åorientering
Ål randby CO] engorientering [] kystorientering
Byen ligger helt op til Storåen.
c. Udskiftning

år: 1799 figur: Blokudskiftning, store uregelmæssige blokke.

d. Udflytning

U] ved udskiftningen

Gl efter udskiftningen 3 gårde flyttet i den SØ del af ejerlavet.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends, domineres af ekstra marg. afvandingsløb mod
Ø og V samt af grusbakker (Lykkebjerg).

jordbund: Smeltevandssand med moræneler og ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Til alle sider.

CU] overvejende
Æ overvejende ager med større indhold af 2€eng.

[] blandingsøkonomi med
Engarealer langs alle ejerlavsgrænser og i området S for byen.
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Ejerlav: Køstrup SKEMA 3

ellers uforandret.

delvis bevaret

FYNS AMT Herred: kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CI velbevaret U opløst

3 ud af 8 gårde er udflyttet, men der er ingen nybebyggelse sket.
Toftesystemet er for en stor del opløst. Vejnettet er rettet ud, men

U] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn

En del af u-hegnene.

y udskiftningshegnene C] intet af betydning

c. Ressourceområde

større engareal
UC] større overdrevsareal

Engareal S for byen.

U større skovareal
C] størsteparten opdyrke:

CU] uopdyrkede bakker med
mere end 12% fald
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Ejerlav: Køstrup SKE MA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

STATISTIK

Areal: 194 ha, heraf opdyrket 1688: 593.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

35 45 33

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

vade 6 7 7 7 7 10 10
På +

Huse:
1 1 ml. 1 1

%

Huse m/ jord: 1 5 6

Huse u/ jord: 1

I att: 7 8 8 8 8 15 17

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(57) 1664 4 2 1 5,0

(86) 1688 6 1 6,4

1844 8 2 3,3

1903 8 5 3,3

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 46 74 62

Børn: 21 28 19

Hale 67 102 81
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Ejerlav: Køstrup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Korimune: Sogn:

Vends Ejby . Brenderup

Besiddelsesforhoid: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 4 19 3

1844 7 3 3 2

1903 10 7

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 194 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 59%, Byen havde da
tovangsbrug, men desuden en lille mark i årlig drift, således som det
er typisk for herrredet, Byen takseredes til 45 tdr, htk, mod 33 tdr.
i 1844 (og tilsvarende 35 tdr i 1664). lJjendommeligt nok rummer det
lille, naturligt afgrænsede ejerlav en nedlagt middelalderbebyggelse,
Valby (1682: Valbys Højes agre, -kær) syd for Køstrup, Der kan være
tale om en sammenlæggelse af bebyggelsen med placering ned til Store-
åen ved Køstrup Mølle, Køstrup blokudskiftedes i 1799 og siden er 3
gårde flyttet ud,
I senmiddelalderen hørte størsteparten af byen: 4 gårde og møllen (med
en årlig afgift på 30 tdr. mel) under Iversnæs (Wedellsborg), Ved det
store arveskifte i 1520 fulgte møllen med Enggårds (Gyldensteen) delen,
3 gårde med Iversnæs delen og kun 1 gård til Kærsgårds delen, Herud-
over fandtes endnu i 1586 en selvejergård under kronlenet Hindsgavl, I
1664 var denne gård afhændet til den incensogns hovedgård Kærsgård,
der da ialt havde samlet 4 gårde og møllen, medens de resterende 3 går-
de lå til den øvrige adel, Endnu 100 år efter var Kærsgårds andel på
4 gårde, medens den anden indensogns hovedgård Holsegård da ejede
2 gårde, I 1806 var der stadig 6 fæstegårde i byen, foruden 2 selv-
ejergårde og 2 huse med jord, Endnu i 1844 ejede Kærsgård 3 gårde og
2 huse i byen, men overgangen til selveje var afsluttet i 1903,
Antallet af gårde synes uforandret igennem 1600-1700-tallet, indtil
overgangen til selveje ledsages af ekspansion i normalt omfang, Hus-tallet forbliver meget beskedent i byen, ligesom befolkningsvæksten har
meget beskeden omfang.
Gårdene var i 1688 af normal størrelse og havde et egaliseret præg,
Muligvis er der tale om en middelalderlig regulering, der siden er gåetdelvis i opløsning,
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Ejerlav: Køstrup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig I]interesse: Interesse: X interesse: interesse:

1.

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren anlægstype
med en interessant middelalderby udvikling.

Anlægstype. Den lille adelby er randplaceret i sit ejerlav og har
åorientering. Byformen er slynget vejby i en regelmæssig og sluttet
udgave. Sydligst i ejerlavet vidner marknavne på "Valby" om en tid-
ligere (adel-) by, der formentlig senere er blevet flyttet sammen
med (torpen Køstrup.
Udviklingstype. Hovedparten af byen lå i senmiddelalderen under
Iversnæs (Wedelsborg) og har formentlig haft forbindelse med Kærs-
gård, der ligeledes hørte under Iversnæs. I 1600-tallet samledes
hovedparten af byen atter under Kærsgård, medens sognets anden
hovedgård Holsegård ligeledes gjorde sig gældende i 1700-tallet.
Overgangen til selveje skete etapevis og ledsagedes af forholds-vis svag ekspansion.

1)

2)

3)
4)

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er delvis bevaret, idet dog vej og toftesystemet har un-
dergået betydelige ændringer.
Kulturlandskabet har bevaret en del af udskiftningshegnene samt etstørre engareal.
Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: Tomten af "Valby", 4 frilagte gårdtomter.
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Ejerlav: Holse SKE MA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Navn: Navnetype:

Holse -with.

Bemærkninger:

Holse er nævnt første gang 1438 i formen Hwalsit. Forleddet er måske
en form af navneordet, glda. hwalp, brugt om bjørnens, hundens eller
ulvens afkom. Efterleddet er navneordet, glda. with, som betyder
"skov".

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby Omkring overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

I Holse fødtes 1819 politikeren H.M. Petersen.
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Ejerlav:

—
Holse SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Vejklyngeby.

Byen er opbygget langs den NS gående vej, hvorfra udgår sideveje især
mod V. Byens 8 gårde ligger dels langs hovedgaden eller små sideveje
mod Ø, dels langs de V gående sideveje. I den S del af bygaden ligger
en række huse. I den N del af byen lanas hovedgaden ligger hovedgår-
den Holsegård som en forstørret gård.

b. Placering i forhold til by-marken

& centralby agerorientering C] skovorientering CU] åorientering
CO] randby U] engorientering UC] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1801 figur: Blokudskiftning, store uregelmæssige blokke - Holse-
gård har fået bl.a. den Ø del af ejerlavet (=Hårslev
sogn).

d. Udflytning

U] ved udskiftningen

El efter udskiftningen 2 gårde flyttet lige Ø og V for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends med hedeslette og små israndsbakker mod S.

jordbund: Moræneler med ferskvandssand og -tørv.

naturlig afgrænsning: Til alle sider.

U] overvejende
Æ overvejende mager med større indhold af eng og skov.
U] blandingsøkonomi med

Større skovareal i den V del af ejerlavet, engareal i den Ø del samt
spredt rundt 1 ejerlavet.
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Ejerlav:s  Holse SKEMA 3

FYNS AMT Herred:

Vends

Kommune:

Ejby
Sogn:

Brenderup

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten EY velbevaret

[] delvis bevaret

Kun 2 ud af 8 gårde er flyttet
Hovedgården Holsegård ligger stadig midt inde i byen som en alm. gård.
Toftestrukturen i byen er yderst velbevaret. Vejnettet er stort set
uforandret. Der er stort set ingen nybebyggelse i byen sket.

(og kun ca.

C] opløst og nybebygget

1/2 km uden for bykernen).

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn CU] udskiftningshegnene Kl] intet af betydning

c. Ressourceområde

Xl større engareal
CU] større overdrevsareal

Skovareal langs N-grænsen.

[] større skovareal
C] størsteparten opdyrket

Den V del af ejerlavet bebygget.

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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SKEMA 4Ejerlav: Holse

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

STATISTIK

2
Areal: 272 ha, heraf opdyrket 1688: 0% (fejlagtig jfr. beskrivelse).

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

92 52 42

Bebyggelsesenheder:

4 3

1568 1606 1664 1688 1727 1844 1903

Gårde: 13 11 11 11 8 12 9

Huse:
1 18

Huse m/ jord: 2 35 27

Huse u/ jord: 4 2 10

I tik 13 11 12 17 26 49 46

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(45) 1664
1 4 6 8,4

(64) 1688 4 7 4,7

då 10 2 åd
1903 6. 3 4,1

Folketal:

3
1787 1845 1901

Voksne: 92 134 238

Bør 50 60 123

I alt:
142 194 361

2. Incl. Holsegård.
1023, Incl. større, nyere gårdsamlinger bl.a. Åbjerg.



Ejerlav« Holse SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby ; Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1844 12 36 1

1903 9 37

Udviklingsbeskrivelse:

Den urealistisk høje opdyrkningsprocent i 1682 (i betragtning af ejer-lavets eng og skovindhold) må formentlig skyldes, at totalareal an-
givelsen ekskluderer den del af ejerlavet der ligger i Hårslev sogn,Allerede i 1494 slog et tingsvidne fast, at bækken gennem Holse erret sogneskel mellem Brenderup og Hårslev sogne, Ejerlavet optræderderfor af og til delt i matriklen og andet kildemateriale, hvad inde-
bærer en vis usikkerhed, Holse takseredes i 1664 til 92 tdr. htk.,hvortil kan lægges landsbyhovedgården Holsegårds 22 tdr. htk,., ialtllå tdr, Den høje taksering skyldes formentlig delvis de rige skove,
Alene bøndergårdene takseredes til 191 svinsolden i 1664, Ejerlavet
var da også endnu o. 1800 præget af skov, jvf, stednavneendelsen -ved,
I 1682 nedsattes takseringen brat bl.a. på grund af et ret ekstensivt
tovangsbrug (med en mindre mark i årlig drift tilknyttet) - til 52 tdr.htk., hvortil kom Holsegård med 14 tdr, htk., Inden 1844 faldt bonde-
bebyggelsens hartkorn til 42, som følge af, at Holsegård i 1700-tallet
øgedes med 10 tdr. htk. og således i 1806 (incl, skovskyld ) var på 25
tdr, htk, Bortset fra landsbyhovedgården Holsegårds vækst synes der

n ikke at være sket grænseændringer i ejerlavet, Et Gammeltoftenavn vidne
om landsbyens tidligere placering. Holse blokudskiftedes i 1801 og si-den er 2 gårde flyttet ud,
I 1438 ejede Henning Podebusk 4 gårde i Holse, I løbet af 1440'erne
blev hele landsbyen opkøbt af Eggert Frille, en berygtet godssamler
og kronens lensmand på nabohovedgården Oregård, Herefter bruger Eg-
gert Frille og senere svigersønnen Bent Bille bønder i Holse som en
slags fogeder over de vidtstr kte besiddelser. Fra 1480-91 er "fo-
geden" beskeden mand Hans Olsen i Holse, men i 1495 nævnes han af Holsehvilket indicerer væbnerstatus, Ved skiftet efter Eggert Frilles dat-ter i 1504 er Hans Olsens gård da også nævnt først og til denne er yderligere lagt 1 gård, I skattemandtallet 1511 nævnes Holsegård som hoved-
gård med 4 ugedagstjenere, Men byens gårde (8 gårde og 6 småbol,
dvs, småbrug,) splittedes ved arvedelingen i 1504, I første halvdel af1600-tallet oprettedes der på ny en hovedgård Holsegård i byen af 2
bøndergårde, Til den lille hovedgård hørte der i 1664 2 gårde i Holse,medens nabohovedgården Oregård havde 4 gårde. 100 år efter ejede Hol-
segård imidlertid hele byen, der da bestod af 8 egaliserede gårde, for-
uden huse, Overgangen til selveje forløb hurtigt og var allerede af-sluttet i 1844, Inclusive "Holsegård" var byen i 1504 på 8 gårde og
6 bol, Af de sidste lå 2 i "Holse Bjerg", (måske Åbjerg?). I forbin-delse med Holsegårds oprettelse daler gårdtallet med 2-3 inden 1664
I 1742 fik Holsegård tilladelse til at lægge yderligere 2 gårde under 103fortsættes



Udviklingsbeskrivelse:

hovedgården og vel i forbindelse hermed egaliseredes byen på et gård-
tal på 8, En almindelig ekspansion i gårdtallet frem til 1844 afløses
af tilbagegang inden 1903, Antallet af huse var allerede højt i 1787
og stiger markant frem til 1844 i forbindelse med overgangen til selveje;
Befolkningsvæksten i det 19, årh ., overstiger ligeledes det normale.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små. Gårdene egaliseredes mellem 1742
og 1764 på et niveau o. 5 tdr, 5 skp. Desuden oprettedes et husmands-
brug klasse med hver 3 skp. htk.
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Ejerlav: Holse SKEMA6
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 [1 Stor [1 Særlig
interesse: Interesse: interesse: interesse: X

2)

og

Landsbytypologisk vurdering: Særlig interesse.
1) Anlægstype: Den lille adelby af navnetypen -ved er centralplacereti sit ejerlav og har agerorientering. Byformen er vejklyngeby. Nav-

net peger på dominerende skove og endnu i dag præges ejerlavet af
en del skov. Et Gammeltofte navn viser hen til forgængeren for den
nuværende bebyggelse.
Udviklingstype. Byen samledes i 1400-tallets midte af Eggert Frille,der da var lensmand på nabohovedgården Oregård. Sidst i 1400-tallet
oprettedes en slags foged-hovedgård i byen. Ved arveskiftet efter
Eggert Frilles datter i 1504 splittedes godset. I 1600-tallets før-ste halvdel opstår på ny en landsbyhovedgård, der ejendommeligt nok
vokser støt i 1700-tallet og i 1806 havde nået en egentlig hoved-
gårdsstatus. Hele byen var da samlet under hovedgården og gårdene
egaliseret. En hurtig overgang til selveje ledsages af markant
vækst i det 19. årh. I det 20. årh. har der udviklet sig en stations
by i ejerlavets nordlige udkant.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren anlægstype
med en enestående udvikling præget af samspillet med landsbyhovedgården

lenshovedgården Oregård.

1

1)
2)

3)
4)

Relikt-vurdering: Særlig interesse.
Bytomten er velbevaret.
Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning, men derimod
skov- og engarealer. I den N udkant er opstået en stationsby.
Særlige relikter: Holsegård ligger stadig i byen.
Arkæologiske interesser: En Gammeltofte, 1 frilagt gårdtomt.
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ÅHØJRUP
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Ejerlav: Ahøjrup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Navn: Navnetype:

AÅhøjrup -torp.

Bemærkninger:

navneordet, glda. Høgh,
Åhøjrup er nævnt første gang 1450 i formen Aahøjherop. Forleddet er

som betyder "høj". Tilføjelsen å skyldes be-
liggenheden ved Storå. Efterleddet er torp, glda. thorp, som betyder
udflytterbebyggelse.

Anlægstype:

(udflytterby).
Middelalderlig rydningsby

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder

Bemærkninger:

ning.
En rydningsby er en landsby som er anlagt efter forudgående skovryd-

Historiske tildragelser:



Ejerlav:  Åhøjrup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends djby Brenderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Skovbygd. (!)

Byens 7 gårde ligger uregelmæssigt spredt i byen, men alligevel ret
tæt samlet. Et uregelmæssigt vejnet fører ud til de enkelte gårde.
Kun et par huse i den Ø del.

b. Placering i forhold til by-marken
CU] centralby UC] agerorientering K] skovorientering åorientering

E randby C] engorientering CU] kystorientering
Byen ligger op til Storåen mod N og skoszområder mod S.

c. Udskiftning

år: 1795 figur: Blokudskiftning, uregelmæssige blokke afhængige af
skovarealernes placering.

d. Udflytning 4 gårde.
CU] ved udskiftningen

EX efter udskiftningen dels udflyttet N i ejerlavet, dels i den S del.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbiug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends, med ekstra marg. afvandingsløb mod Ø.

jordbund: Moræneler med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod Ø, NV og S, men ikke mod N eller Sv.

UC] overvejende
U] overvejende med større indhold af

&] blandingsøkonomi med ager. skov og eng.
Store skovarealer midt i bymarken, og encarealer lanas eierlavets aræns
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Ejerlav: AÅhøjrup (-lund). SKEMA 3 ,

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CU] velbevaret Kl] opløst
CU] delvis bevaret C] opløst og nybebygget

4 ud af 7 gårde flyttet ud, men ingen væsentlig nybebyggelse. En stor
del af toftestrukturen bevaret. En NS gående vej skærer igennem byen.

b. Skelsystem

CU] vangesystemets hegn udskiftningshegnene U] intet af betydning

En del af u-hegnene, især i den S og N del af ejerlavet.

c. Ressourceområde

El større engareal El større skovareal C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

C] større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Engareal langs ejerlavets Ø grænse. Skovarealer spredt i bymarken.
Den sydligste spids af ejerlavet mod Brenderup bebygget.
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Ejerlav. Åhøjrup SKEMA 4
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup
STATISTIK

Areal: 272 ha, heraf opdyrket 1688: 4/3.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

58 50 53

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 7 7 7 7 7 12 10

Huse: 1 1 +?

Huse m/ jord: | 29 42

Huse u/ jord: 5 12

| att 8 7 8
|

12 7+2 41 64

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. .htk. 8—- tdr. htk. Gennemsnit

(43) 1664
1 3 3 8,3

(71) 1688 6 1 7,1

15 9 3 3,3
1903

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 82 163 161

Børn: 35 88 65

| att 117 251 226
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Ejerlav: Åhøjrup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Brenderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 1 5

1844 12 22 7

1903 10 54

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 272 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 47%, Byen havde da
tovangsbrug men desuden en lille mark som brugtes årligt, således
som det er typisk for herredet, I 1684 takseredes ejerlavet til 50
tdr, htk, og tilsvarende til 53 tdr, i 1844, Åhøjrup har et dobbelt
præg af henholdsvis udflytterbebyggelse fra Brenderup og rydningsby.
Senere er fra Åhøjrup udparcelleret endnu en lille skovgårdskoloni
Skovs-Højrup (nævnt fra 1465) 2-3 gårde, Endnu i 1400-tallets anden
halvdel og i 1500-tallet anvendes undertiden det usammensatte Højrup
"om begge bebyggelser", I ejerlavets yderste hjørne mod kysten, på et
næs mellem to åløb lå efter alt at dømme en kgl. borg "Wordburgh" i
1200-tallet. "Varbjerg" fulgte fra senmiddelalderen Kærsgårds hoved…-
gårds takst, Skovbygdspræget er endnu tydeligt i 1664, hvor de 3 gårde
(senere sammenlagt til 2) i Skovshøjrup takseredes for 60 svinsolden,
medens Ahøjrups 7 gårde havde 75 svinsolden, Ved det store Iversnæs-
skifte i 1520 fulgte med Kærsgård delen bl.a. Varbjerggård med 6 tdr,
htk. I 1664 noteres det, at skoven er forhuggen således at Varbjerg
Torn nu kun var 6 svinsolden mod tilforn 24 svinsolden værd, Det no-
teres, at der nu er hugget (til) 2 bol, der regnes under Kærsgårds
hovedgårdstakst., Åhøjrup blokudskiftedes i 1795 og siden er 4 gårde
flyttet ud,
De 3 gårde i Skovshøjrup tilhørte i senmiddelalderen Niels Brahe, hvis
gods blev inddraget til kronen. I 1528 afhændedes de 3 gårde atter til
adelen, men de forblev samlet på en besidders hånd endnu i 1600-tallet,
Muligvis er Skovshøjrup derfor opstået ved udparcellering af en lods-
ejers andel, I 1400-rallets anden halvdel nævnes flere gange en væb-
nergård i Åhøjrup, der i øvrigt har afsat sig et voldsted ved Store-
åen. Omkring 1500 synes Iversnæs "Wedellsborg" at have ejet 2 gårde
i Åhøjrup, der tillige rummede 3 selvejergårde endnu i 1586, I 1626
havde den bekendte godssamler Eske Brock samlet hele Skovshøjrup (3
gårde med 60 svinsolden) og 2 gårde i Åhøjrup (med ialt 34 svinsolden)
I 1664 var der endnu 2 selvejergårde tilbage, medens Casper Roluf i
København ejede 3 gårde, Den indensogns hovedgård Kærsgård besad kun
et hus. 100 år efter ejede Kærsgård dog 4 gårde, medens Gyldensteen
var i besiddelse af 2 gårde. Endnu i 1806 var samtlige 7 gårde og 14
huse i fæste, men inden 1844 var overgangen til selveje stort set
fuldført.
Antallet af gårde synes uforandret fra 1568 til 1806, men stiger her-efter markant frem til 1844 i forbindelse med overgangen til selveje,Hustallet var allerede højt i 1806 og ekspansionen fortsætter 1 stærkt

fortsættes 117



Udviklingsbeskrivelse:

tempo igennem det 19, årh. Befolkningsveksten er da også usædvanlig
stærk fra 1787 til 1845, men stagnerer nerefter
Gårdene var i 1684 af normal størrelse, byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav:  Åhøjrup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Brenderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 [x] Stor [1 Særlig [1interesse: Interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.
1) Anlægstype. Den lille udflytter-rydningsby af vikingetids-middelal-

dernavnetypen -torp er randplaceret i sit ejerlav med åorientering.
Byformen er løst opbygget, som typisk for skovbyer. Af det oprinde-
lige ejerlav "Højrup" er senere udskilt skovgårdskolonien "Skovs-
Højrup" og enestegården Varbjerg.

2) Udviklingstype. Byen husede i senmiddelalder et væbnergods, som har
afsat sig voldsted. I løbet af 1700-tallet samledes gårdene under
den indensogns hovedgård Kærsgård og under grevskabet Gyldensteen.
En forholdsvis tidlig overgang til selveje ledsages af kraftig ek-
spansion.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig og typeren
anlægstype med en interessant middelalder udvikling.

Relikt-vurdering: Interesse.
1) Bytomten er opløst og præges af vejgennembrud.
2) Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn samt eng- ogskovarealer. I den sydlige del er opstået en del bymæssig bebyggel-

se.
3) Særlige relikter: Et voldsted (nu sløjfet), et rekonstrueret by-

stævne.
4) Arkæologiske interesser: En enkelt frilagt gårdtomt.
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EJBY
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Ejerlav: Ejby SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ejby

Navn: Navnetype:

Ejby

Bemærkninger:

"landsby".
Ejby er nævnt første gang 1440 i formen Ejby. Forleddet er navneordet
glda. ék, som betyder "eg". Efterleddetl er by, glda by, som betyder

Anlægstype:

Adelby
Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

I Ejby sogn fødtes 1878 lægen Axel V. Neel.
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Ejerlav: Ejby SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ejby

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Reguleret rektangulær vejby. (I!)

Byens 21 gårde ligger i vid udstrækning regelmæssigt på begge sider
af den NS gående vej, med gårdene op til vejen og tofterne bagud. Mod Ø

den NS gående vej bag tofterne. I den side ligger nogle gårde lidt til-bagetrukket, hvor kirken ligger midt i vyen med veje uden om sig. Hu-
sene er koncentreret midt i byen.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby Kl] agerorientering [] skovorientering U] åorientering
CU] randby C] engorientering CO] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1787 figur: Blokudskiftning, lodderne V for byen har tendenstil stjernefigur, men dels skifter ejeren midt i
lodden (den når ikke helt ud til ejerlavsgrænsen, dells
er 3/4 af marken skiftet i store uregelmæssige blukk pe

d. Udflytning 10 gårde.
C] ved udskiftningen

E efter udskiftningen flyttet ud i den N del af ejerlavet.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 3-vangsbrug rotation: 2/1
vangeantal: 3

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends, med issøer, ekstra marg. afvandingsløb mod Ø

og tunneldal mod V.

jordbund: Moræneler med smeltevandsler og -sand samt ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: På alle sider undtagen mod N.

UC] overvejende
& overvejende ager med større indhold af eng, mose.
[] blandingsøkonomi med

Eng og mosearealer i den SØ og V del af ejerlavet



Ejerlav: Ejby SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ejby

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten U] velbevaret O opløst
E] delvis bevaret CI] opløst og nybebygget

Næsten halvdelen af byens gårde er udilyttet, især i den N del af by-
en. Der er vid udstrækning sket nybebyggelse på de gamle tomter lige-
som også der er kommet nye huse til længs vejen både N og S for byen
Byen har dog helt mistet sit regulerede præg. Toftestrukturen er ivid udstrækning bevaret, men dog mere opdelt hvor der er nybygget.
Vejsystemet er næsten helt intakt. Kirken ligger stadig midt indei byen omgivet af bebyggelse.

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn udskiftningshegnene 0) intet af betydning

En stor del af u-hegnene i den N del af bymarken.

c. Ressourceområde

større engareal [ større skovareal UC] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald[] større overdrevsareal CU] størsteparten opdyrk»

Eng- og moseareal SØ for byen. Størstedelen af det SV hjørne af ejer-lavet bebygget.
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Ejerlav: Ejby SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ejby

STATISTIK

Areal: 874 ha, heraf opdyrket 1688: 493.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

227 155 162

Bebyggelsesenheder:

1589 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 20 21 22 21 21 28 39

Huse:
2 +?

Huse m/ jord: 2 41 67

Huse u/ jord:
|

5 67 140

HÆG 20 21 24 28 21+2? 136 246

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(73) (3:4) 1984 2 3 17 10,3

(76) 1688 2 15 4 7,3

19 10 17 1 5,1
188853 26 12 1 3,4

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 154 301 717

Børn: 85 148 355

alt: 239 449 1072

1. 1606: 21 gårde + 1 hus. 129



Ejerlav: Ejby SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby + Ejby

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 1l 21 2

1844 15 107 10 i

1903 39 207

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 874 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 49%, Byen havde da al-
mindeligt trevangsbrug og takseredes til 155 tdr, htk, og tilsvarendetil 162 tdr, i 1844, I forhold hertil er landgildehartkornet fra 1664
(227 tdr.) påfaldende højt. Muligvis skyldes dette Ejby mose, der i
1806 beskrives som den bedste tørvemose i herredet - over 200 tdr,land - der indbringer bønderne betydeligt, Ved Ejby krog vidner mark-
navne på "Kragerup" (1682) om en nedlagt landsby, I 1664 omtales 1 af
gårdene i Ejby som "i krogen". Ejby udskiftedes i 1787 og siden er 10
gårde flyttet ud,
I senmiddelalderen hørte hele byen på 2C gårde, kirken samt skoven
Ejby lund under Iversnæs (Wedellsborg). Ved det store arveskifte i
1520 fulgte de 10 gårde Iversnæs delen medens Enggård (Gyldensteen)
og Kærsgård-delen fik 5 gårde hver, I 1664 var der foruden de 20
gårde opstået 2 bol på 2-3 tdr., hvoraf det ene til præsten, Besiddelsesforholdene var da meget spredte og intet yods ejede mere end 3 gårde,
I 1773 havde Søndergård samlet 10 gårds i byen foruden 1 hus med jord
og denne andel var endnu fæstegods i 1844. I 1903 var overgangen tilselveje afsluttet,
Antallet af gårde øges fra 1520 til 1774 med et enkelt (præste-) bol,
Overgangen til selveje ledsages af en omtrentlig fordobling af gård-tallet, ligesom hus og befolkningstallets ekspansion er særdeles mar-kant i det 19. årh. i forbindelse med Ejbys udvikling til bymæssig be-
byggelse (med station).
Gårdene var i 1688 af normal størrelse, Byen fremstår allerede som ega-liseret i 1520, hvor 16 gårde var egaliseret med en skyld på 6 orte
byg og 4 gårde på 4 drte byg, Som følge af godsopsplitningen sløresdette billede senere noget.
Det er værd at bemærke, at Ejbys bytomt ligeledes fremstår som regule-ret.
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Ejeriav: - SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ejby

Sammenfattende vurdering:

ingen I | x| Stor DI Særlig [1interesse: Interesse: l interesse: interesse:

1
Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis sjælden og typeren an-
lægstype med en interessant middelalderudvikling.

Anlægstype. Den store kirke-adelby af vikingetidsnavnetypen -by er
centralplaceret i sit ejerlav og har ager (og mose) orientering.
Byformen er den på Fyn sjældne regulerede rektangulære vejby. I ejertlavets nordlige del vidner marknavne på Kragerup om en nedlagt mid-
delalderbebyggelse.
Udflytterbebyggelse. Hele byen (og kirken) hørte i senmiddelalderen
under Iversnæs (Wedelsborg) og fremgår allerede som egaliseret i
1520. Senere splittedes besiddelsesforholdene og det egaliserede
præg sløres noget. I det 19. årh. starter udviklingen til bymæssig
bebyggelse.

1)
2.

3)
4)

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er delvis bevaret, men har helt mistet sit regulerede præg.Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn samt mosearea-ler, men er i dag præget af bymæssig bebyggelse samt motorvej.
Særlige relikter: kirken.
Arkæologiske interesser: Tomten af Kragerup, en enkelt frilagt gård-
tomt.
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FJELDSTED
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Ejerlav: Fjeldsted SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Navn: Navnetype:

Fjeldsted -sted.

per

Bemærkninger:

Fjeldsted er nævnt første gang 1418 i formen Fiælstathe. Forleddet
er navneordet, glda. fial, som betyder "fjæl, bræt". Efterleddet
er sted, glda. stath. Betydningen er omstridt 1) grund for
bebyggelse 2) areal, 3) eng.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby med kirke Omkring overgangen mellem vikinge- |tid og middelalder

Bemærkninger:
En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke eranlagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
I Fjeldsted sogn fødtes 1686 præsten Morten Caspar Woltburg, 1838
skolemanden R.J. Holm, 1844 skolemanden P.A. Holm.
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Ejerlav:. Fjeldsted SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten uregelmæssig vejforteby. (I!)

Bebyggelsen er todelt. I den S ende er gårde og huse koncentreret om
en gadeforte, hvor kirken ligger (lidt isoleret) på den Ø., side. 4 går-
de ligger langs vejen mod V.. N. for denne bydel ligger som udgreningerfra den N-gående vej først 4 gårde og længere ude en række huse og et pa
gårde, ligesom der ligger to gårde Ø for byen midt mellem to Ø-gående
veje. Denne N og Ø bydannelse ser ud som om den er senere udviklet.

5

b. Placering i forhold til by-marken
Kl centralby C] agerorientering UC] skovorientering C åorientering
CU] randby Xl engorientering CI kystorientering

Byen ligger centralt i forhold til agerområderne, men ikke hvis skov-
omraderne medtages.
c. Udskiftning

år: 1785 figur: Stjerneudskiftning, lodderne N, V og S for byen i
stjernefigur, men kun ud til skovområdet - blokud-
skiftning i resten.

d. Udflytning 5 gårde.
LC] ved udskiftningen

KX efter udskiftningen Flyttet i den S.ende af ejerlavet evt. i det V. skov-
område.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation:

vangeantal: 4 2/2
b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends/Vissenbjerg med ekstra marg. afvandingsløb
mod V og isrande (kames) mod N og S.

jordbund: Moræneler og slatvandssand med mange småforekomster af
ferskvandstørv og -dynd, samt ferskvandssand.

naturlig afgrænsning: Til alle sider undtagen mod SØ og SV.

C] overvejende

X overvejende ager

—>
med større indhold af eng og skov.

Æ. blandingsøkonomi med

Større skovarealer i den V del af ejerlavet, engarealer langs ejer-lavsgrænserne og spredt mellem aagerarealerne.
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Fjeldsted SKEMA 3Ejerlav:

FYNS AMT Herred: Xommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten Cl] velbevaret CI opløst
K] delvis bevaret C] opløst og nybebygget

12 gårde ud af 17 gårde bevaret, de 5 udflyttere kommer alle fra om-
rådet omkring forten, mens alle gårde i den N del er bevaret. Der er
sket en voldsom nybebyggelse langs vejnettet, især i den S del. Vej-
systemet er intakt i det store og hele, og også forten er bevaret, men
nu bebygget. Toftesystemet er stort set opløst på grund af den store
nybebyggelse. Kirken er i dag mere omgivet af bebyggelse og ligger ik-
ke så isoleret.

b. Skelsystem

KE] vangesystemets hegn K] udskiftningshegnene C] intet af betydning

Et vangeskelNS over mod skovområderne. En stor del af u-hegnene.

c. Ressourceområde

større skovareal U] uopdyrkede bakker medKl større engareal
mere end 12 % fald

UC] større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Engareal langs ejerlavsgrænsen Ø for byen. Skovareal i den V del af
ejerlavet.
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Ejerlav: Fjeldsted SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
STATISTIK

Areal: 860 ha, heraf opdyrket 1688: 543.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

116 129 134

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 16 17 19 16 19 23 26

Huse: g 2 29

Huse m/ jord: 1 18 29

Huse u/ jord: 15 21 40

I alt: . .23 17 21 32 48 62 95

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8— tdr. htk. Gennemsnit

(53) 1684 4 10 5 6,1

(69) 1688 12 4 8,1

1 8 14 1 5,4
1903 13 13 4,7

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 144 282 273

N
Børn: 81 142 115

I alt: 225 424 388
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SKEMA 5Ejerlavs Fjeldsted
FYNS AMT Herred: Kor 1 mune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen. hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1584 3 3 2 6 7

1844 23 39

1903 26 69

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 860 ha store ejerlav var i 1682 opdyrket 54%. Byen havde da
treårig rotation, men 4 vange. Den takserede i 1684 til 129 tdr.htk. og i 1844 tilsvarende til 134 tdr. htk. Vestligt i ejerlavetvar endnu o. 1800 et stort skovområje, hvor en række enestegårde:Tvyden, Gildebro Mølle, Tjærholt (i 1520 under Fjeldsted sogn) erudparcelleret. I 1664 takseredes Fjeldsted for 36 svinsolden. Mod
øst må Fjellerup, Sletterud, Kåberbølle (senere Billesbølle) reg-nes for udflytter- og rydningsbyer fra Fjeldsted. En bebyggelse
Ubberup - sydøst for Fjeldsted med marknavnet (1682) Llille Ubbe-
rud - nævnes med en enkelt enhed i 1586. Da sognepræsten alleredei 1572 havde agre på Store og lille Ubberød Mål taler sandsynlig-heden for, at Ubberud eller Ubberup blot er et enkelt skovbol.
Fjeldsted udskiftedes i 1785 og siden er 5 gårde flyttet ud.
I senmiddelalderen hørte halvdelen af byen under Iversnæs (We-
dellsborg). Ved det store arveskifte i 1520 fordeltes således 8
gårde i Fjeldsted, Fjeldsted skov og enestegården Tjærholt (Ham-
borggård).
Kronen var i 1586 i besiddelse af 4 selvejergårde i Fjeldsted for-uden Ubberup-bolet. Kronens andel var endnu intakt i 1664 (hvor
præstegården fejlagtigt er opført under Fjeldsted i stedet forFjellerup), hvor den nyoprettede indensogns hovedgård Billesbøllevar begyndt at gøre sig gældende med i alt 6 gårde.tidlige udparcellering resulterer i en hurtig overgang til selvejefor Fjeldsted by.

Antallet af gårde i Fjeldsted by svirger mellem 16 og 19 fra 1606 til 1

Medvirkende til denne svingning er en række småbol. I 1664 var dersåledes blandt gårdene 3 bol a 2 tdr. htk. Igennem det 19. årh. ø-ges gårdtallet i normalt omfang. Antallet af huse var alleredehøjt i 1600-tallet og ekspansionen fortsætter i normalt omfang i-gennem det 19. årh. Befolkningsvæksten er da også kraftig fra 1787til 1845, men i 1901 var noget af det vundne sat til igen.
Gårdene var i 1684 forholdsvis stcre. Byen synes aldrig egalise-ret.

Billesbølles
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Ejerlav: Fjeldsted SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Sammenfattende vurdering:

ingen [|] Stor [1 Særlig 1interesse: Interesse: X interesse: interesse:

1)

2)

Landsbytypologisk vurdering: Interesse.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig og typeren
anlægstype, hvis udvikling følger gængse mønstre.

Anlægstype. Den store kirke-adelby af førvikingetids navneendelsen
-sted er centralplaceret i sit ejerlav og har agerorientering. By-
formen er uregelmæssig vejforteby. Bytomten er todelt. Af det oprin-delige meget store ejerlav er senere udskilt en række udflytter -
og rydningsbyer samt en række enestegårde. En af disse "Ubberup" er
igen nedlagt.
Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalderen af Iversnæs
(Wedellsbora) ligesom der også var et betydeligt indslag af selv-
ejere.Fra midten af 1600-tallet gjorde den nyoprettede indensogns
hovedgård Billesbølle sig gældende. Billesbølles tidligereudparcellering ledsagedes af en hurtig overgang til selveje og ek-
spansion i normalt omfang.

1)

2)

3)
4)

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er delvis bevaret, men præges nu af bymæssig bebyggelse, der
har ødelagt forte og toftesystem.
Kulturlandskabet har bevaret et enkelt vangehegn samt en stor del af
udskiftningshegnene, desuden større eng og skovarealer.
Særlige relikter: kirke.
Arkæologiske interesser: -
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FJELLERUP
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Ejerlav: Fjellerup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Navn: Rjavnetype:

Fjellerup -torp.

er det navneordet, glda.
fjællehuse".

Bemærkninger:

fialathorp,Fjellerup er nævnt første gang 1465 . formen Fyelleropp. Sandsynligvis
som betyder "torp bestående af

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby som er anlagt ved udflytning fra
en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav; Fjellerup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byens gårde ligger uregelmæssigt spredt på begge sider af den NS gåen-
de slyngede vej. 4 gårde ligger for enden af sidevej ret tæt samlet
i den S ende. 3 gårde langs vejen i den N ende med en række huse ind
imellem.

b. Placering i forhold til by-marken
CU] centralby UC] agerorientering U] skovorientering C] åorientering

randby Kl engorientering [] kystorientering
Byen ligger op til engområder mod V og S.

c. Udskiftning

år: 1782 figur: Blokudskiftning, store uregelmæssige blokke.

d. Udflytning

&' ved udskiftningen

efter udskiftningen
2 gårde flyttet ud i den Ø del af ejerlavet ved udsk., 1 senere.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform:  Kuperet, Vissenbjerg, med uregelmæssige morænebakker.

jordbund: Moræneler og smeltevandssand med mange småforekomster af fersk-
vandstørv og -dynd samt ferskvandssand.

naturlig afgrænsning: På alle sider undtagen mod S (Sletterød).
UC] overvejende
& overvejende ager med større indhold af eng og skov.
[] blandingsøkonomi med
Store skovarealer i den Ø del af ejerlavet. Engområde SV for byen samt
spredt rundt i ejerlavet.
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SKEMA 3Ejerlav: Fjellerup
FYNS AMT Herred: Kor mune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
RELIKT-VURDERING

CI] opløsta. By-tomten CU] velbevaret

delvis bevaret UC] opløst og nybebygget

3 gårde ud af 9 flyttet ud, 1 flyttet på den Ø side af vejen (Højgård).
Der er nybygget en skole i den N ende af byen. En stor del af tofte-
strukturen bevaret. Den NS gående vej er blevet udbygget, ligesom også
den ØV gående vej i den N ende.

b. Skelsystem

U] vangesystemets hegn U] udskiftningshegnene &] intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] uopdyrkede bakker medEl større skovareal
mere end 12 % fald

El større engareal
UC] større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Engareal SV for byen, skovområde i den NØ del af byen.
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Ejerlav: Fjellerup SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
STATISTIK

øm
Areal: 447 ha, heraf opdyrket 1688: 523.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

46 51 81

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

x
Gårde:eee

9 9 8 9 14 12 14

Huse: 1 5 1 4

Huse m/ jord: 21 22

Huse u/ jord: 4 7 9

I att: 10 9 13 13 28 40 45

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

(63) 1664 2 1 5,8

(100) 1688 3 1 5,/
uge 4 4 6,3

I i 3 5,1

Folketal:

1787 1845 1901

V6ksne: 77 169 153

Børn: 53 95 44

ae 130 264 197
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Ejerlav: Fjellerup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Seivejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

16684 4 1 3 4 1

1844 12 18

1903 14 31

Udviklingsbeskriveise:

Af det 447 ha store ejerlav var i 1682 opdyrket 52%. Byen havde da toårigrotation i 4 vange og takseredes til 51 tdr.htk. I forhold hertil er 1844hartkornet (81 tdr.) overraskende højt. Mod øst grænser ejerlavet op til denegentlige skovbygd og ejerlavet rummer her en del skov. Fjellerup synes ud-flyttet fra Fjeldsted. Byen blokudskiftedes i 1782 og siden er 3 gårde flyt-tet ud.

I senmiddelalder var byen domineret af gejstlige besiddelser. Fra 1400-tal-lets midte tog sognepræsten ophold på en tidligere selvejergård i F. modat oplade sin gamle præstegård i Fjeldsted til Hindsgavl len. Skt. KnudsKloster erhvervede i middelalderen gods i byen af fru Ase (?). I 1664 ud-
gjorde klosterlenets andel 4 gårde. Hertil kom i senmiddelalderen 2 selvejer+gårde, der endnu i 1586 lå under kronlenet Hindsgavl. Med reformationen kom
kronen således i besiddelse af formentlig ialt 7 gårde. De to resterende låi 1520 under Iversnæs (Wedellsborg). I 1664 var det gamle klostergods sta-dig intakt (præstegården er ved en fejl? - cpført under Fjeldsted), medensden nyoprettede indensogns hovedgård Billesbølle havde erhvervet det gamleselvejergods. Billesbølle hovedgård udparcelleredes og overgik til selvejeallerede i 1700-tallets slutning. I 1844 var hele byen på selvejerhænder.
Gårdtallet synes udforandret fra 1500-tallet til 1688, men i forbindelsemed den tidlige overgang til selveje sker en voldsom ekspansion allerede i1700-tallets slutning. Efter 1844 stabiliseres bebyggelsessituationen. Sva-rende hertil sker der en meget kraftig bebyggelsesekspansion fra 1787 til1845, hvorefter en tilbagebang sætter ind inden 1901.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små. Byen synes aldrig egaliseret.
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Ejerlav: Fjellerup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Såmmenfattende vurdering:

Ingen I Stor [1 Særlig [1interesse: Interesse: interesse: interesse:

1.

anl

Landsbytypologisk vurdering: Interesse.

første halvdel.
Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og forholdsvis typeren

Anlægstype. Den middelstore udflytterby af vikingetid-middelalder
navnetypen torp er randplaceret i sit ejerlav og har agerorientering
Byformen er slynget vejby i en løst opbygget form.

Udviklingstype. Byen domineredes fra senmiddelalder af klostergods
og selvejere. Fra 1600-tallets midte gjorde den nyanlagt indensogns
hovedgård Billesbølle sig gældende, men en hurtig overgang til selv-
eje ledsagedes af ekspansion i voldsomt omfang frem i 1800-tallets

ægstype under særlige udviklingsmæssige karakteristika.

1)
2)

3)
3)

Relikt-vurdering: Interesse.
Bytomten er delvis bevaret, men præges dog af vejudretning 0.1.
Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning, men dog eng-
og skovarealer.
Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: 2 frilagte gårdtomter.
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SLETTERØD
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Ejerlav: Sletterød SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Navn: Navnetype:

Sletterød -rud.

Bemærkninger:

Sletterød er nævnt første gang 1484 i formen Sletterudt. Forleddet
er navneordet slet, som betyder "rydning, omhegning, fældning af skov".
Efterleddet er rud, glda. rytk, som betyder "rydning".

Anlægstype:

Middelalderlig rydningsby.

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

ning på stedet.
En rydningsby er en landsby som er anlaut efter forudgående skovryd-

Historiske tildragelser:

162



Ejerlav: Sletterød SKEMA 2:
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byens 4 gårde ligger 2 og 2 langs den ØV gående, slyngede vej. Mellem
gårdene og Ø herfor ligger en række huse.

b. Placering i forhold til by-marken
UI centralby & agerorientering CI] skovorientering C] åorientering
BE] randby C] engorientering [] kystorientering
Byen ligger i den SV del af ejerlavet.
c. Udskiftning

år: 1781 figur: Blokudskiftning, små uregelmæssige blokke.

d. Udflytning

&) ved udskiftningen

CO] efter udskiftningen
2 gårde flyttet ud i den Ø del af ejerlavet.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vissenbjerg med uregelmæssige morænebakker.

jordbund:  Moræneler med smeltevandssand og mange småforekomster af
ferskvandsdynd.

naturlig afgrænsning: I den V og NØ del og S prænsen (åløb), ellers ikke.

C] overvejende

overvejende å&ager med større indhold af eng og skov.
CU] blandingsøkonomi med
Skov i den NØ del, engarealer spredt i hele bymarken.
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Ejerlav: Sletterød SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten [ velbevaret C opløst
El delvis bevaret C] opløst og nybebygget

Bebyggelsen er stort set bevaret intakt, der er ikke sket nybebyggelse
i videre omfang. Vejnettet er rettet ud, men ellers intakt, toftesy-
stemet også velbevaret (2 gårde dog flyttet ud på udskiftningstiden).

b. Skelsystem

U] vangesystemets hegn CO] udskiftningshegnene Kl intet af betydning

Kun få af u-hegnene.

c. Ressourceområde

U] større engareal 3 større skovareal C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

U] større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Skov i NØ del af ejerlavet.
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Ejerlav: Sletterod SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted
STATISTIK

Areal: 206 ha, heaf opdyrket 1688: 543.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

31 26 39

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1903

Gårde:
5 5 5 5 6 6 7

Huse: 2 5 10

Huse m/ jord: 7 12

Huse u/ jord: 3 5 6

| att 7 5 10 8 16 18 25

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(60) 1664 2 1 6,2

(100) 1588 4 5,2

1844 5 5,8
1903 4 5,0

Folketal:

1787 1845 1901.

Voksne: 41 75 80

Bømi 24 26 13

| at 65 101 93
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Ejerlav: Sletterød SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjelsted

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Seivejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

te 1 3 & 1 1

1844 6 12

1903 7 18

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 206 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 54%, Byen havde da
4 vange med toårig rotation, som typisk for herredet, EFjerlavet takse…-
redes lavt til 26 tdr. htk,, som følges af den ekstensive driftsform,
mod 39 tdr, i 1844, Sletterød ligger på grænsen til skovbygden og ejer-lavets østlige del var da også endnu o., 1800 skovdækket, Sletterød
synes at være udparcelleret som rydningsby af Kåberbølle ejerlavet. 0.
1650 oprettedes hovedgården Billesbølle af landsbyen Kåberbølle, og
det er muligt, at det ejendommelige skelforløb mellem Sletterød og Bil…-
lesbølle skal forklares ved hovedgårdse'spansion, Sletterød blokud-
skiftedes i 1781 og 2 gårde flyttede ud.

Byen domineredes i senmiddelalderen af «ronbesiddelser, Under Hinds-
gavl len hørte i 1586 2 selvejergårde og 2 fæstegårde i byen, En femte:
og sidste (7?) gård hørte til Iversnæs (Wedellsborg) og kom ved det
store arveskifte i 1520 med til Enggårds (Gyldensteen) delen. Omkring
1650 oprettedes Billesbølle hovedgård i naboejerlavet og i 1664 ejede
Billesbølle 3 gårde og 4 huse i Sletterød, Billesbølle blev imidlertid
i 1806 fremhævet som det bedste eksempel i Fyn på hovedgårds udpar-
cellering i det små, På selve hovedgårdstauksten var optettet 36 selv-
ejerbrug. Overgangen til selveje forløb derfor tidligt i Sletterød.
Antallet af gårde er uforandret 5 i 1600-tallet, men stiger hereftertil 6-7 i forbindelse med overgangen til selveje. Hustallet stiger
i normalt omfang igennem det 19, årh., ligesom befolkningsstigningen
har normalt omfang fra 1787 til 1845. I 1901 var en del af stigningen
dog atter sat til.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små og af ret ensartet størrelse,
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Ejerlav: Sletterød SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Fjeldsted

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig
interesse: Interesse: = interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Interesse.

1. Anlægstype. Den lille rydningsby af middelaldernavnetypen -rud er
randplaceret i sit ejerlav med agerorientering. Muligvis skyldes
randplaceringen, nabohovedgården Billsbølle ekspansion. Byformen
er slynget vejby.

overgang til selveje og ekspansion i normalt omfang.
Sammenfattende drejer det sig om en almindelig ikke særlig typeren
anlægstype med gængs udvikling.

2. Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder af kronen. Efter
nabohovedgården Billesbølles oprettelse o. 1650 samledes hovedparten
af byen under denne. En tidlig godsopløsning ledsagedes af en hurtig

Relikt-vurdering: Interesse.
1) Bytomten er delvis bevaret, idet 2 ud af 6 gårde flyttedes ud ved

udskiftningen.
skovareal.

3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: 2 frilagte gårdtomter.

2) Kulturlandskabet har kun bevaret få udskiftningshegn samt et større
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GELDSTED
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Ejerlav: Gelsted SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Navn: Navnetype:

Gelsted -sted

Bemærkninger:

navneordet, glda. gél,
stath,
3) eng.

som betyder "kløft".
Gelsted er nævnt første gang 1380 i formen Gelsted. Forleddet er

Efterleddet er sted, glda.
som har en omstridt betydning 1) Grund tilbyggelse, 2) Areal.

Anlægstype: Anlz-ggelsestidspunkt:

Adelby
tid og middelalder.
Omkring overgangen mellem vikinge-

Bemærkninger:

En adelby er en landsby som i modsætniny til torperne, ikke er an-
laat ved udflvtnina fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

I Gelsted sogn fødtes 1874 politikeren Zsger Karstensen.
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Ejerlav: Gelsted SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Reguleret vejby. (1)

Byen er delt i 3: 1) en Ø del hvor 6 gårde ligger med stor regelmæssigG-
hed placeret på begge sider af den NS gående vej samt et hus S herfor,
2) en midterste del med 3 gårde placeret med lige stor indbyrdes afstan
på den V side af den NS gående vej samt en større gård langs ØV gående
vej NV herfor. 3) en V del med den afsides liggende kirke og et hus.

b. Placering i forhold til by-marken

E centralby agerorientering [] skovorientering CO] åorientering
CO] randby CU] engorientering U] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1778 figur: Blokudskiftning, større uregelmæssige blokke - skov
og mose delt i mindre lodder.

d. Udflytning 4 gårde
U] ved udskiftningen

efter udskiftningen
Flyttet N og V for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, kuperet, Vends, med gruslængdebakker.

jordbund: Smeltevandssand og moræneler med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod V og S og langs Ø-grænsen ud for byen, men ellers
ikke - grænsen mod Lunge ser ud til at være reguleret
ved udskiftningen.

CU] overvejende
Xl overvejende ager med større indhold af eng og skov.
[] blandingsøkonomi med

Eng og mose i den S del og langs Ø-grænsen - skov langs V-grænsen.
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Ejerlav: Gelsted SKEMA 3

gennembrud.

&l delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten [] velbevaret CO opløst

Kun 6 af de 10 gårde er bevaret på deres plads i byen som de havde på
udskiftningstidspunktet. Byen er præget af et vejgennembrud fra NV

i en bue mod S, således at det retvinkle vejforløb er sekundært. Den
store gård i midtergruppen er forsvundet. Således har byen ikke karak-
ter af tredeling mere. Kirken ligger stadig isoleret i den V ende. Midt
i byen S for den ØV gående vej bygget en del huse. En del af tofte-
strukturen bevaret, men også ændringer på grund af nybebyggelse og vej-

CU] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn [] udskiftningshegnene K] intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] større overdrevsareal

Skovarealer i den V del.

Ul større engareal større skovareal

I den S del af bymarken et større nybygget
parcelhuskvarter omkring Gelsted station.

C] størsteparten opdyrket

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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Ejerlav: Gelsted SKE MA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
STATISTIK

Areal: 383 ha, heraf opdyrket 1688: 57%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

79 62 87

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 10 10 10 10 11 12 14

Huse: 3 4 4

Huse m/ jord:
1 5 36

Huse u/ jord: 5 1 62

I alt: 13 10 14 16 15 18 112

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(60) 166 7 3 7,9

(70) ze 1 9 6,1

Te 3 7 2 6,7

9 4 1 4,2

Foliketal:

1787 1845 1901

NØKERE 78 102 343

Børn: 35 48 178

I alt: 113 150 521
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Ejerlav: Gelsted SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby - Gelsted

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 7 å 3

1844 4 4 8 2

1903 14 98

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 383 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 57%, Byen havde da et ret eksten-
sivt 2-vangsbrug (med en mindre mark, der brugles årligt) og takseredes ret lavt til
62 tdr. htk, mod 87 tdr, i 1844, Fra det oprindeligt meget store ejerlav er siden
udskilt Hønnerup og Gelsted Tårup. Et Gammelby-skifte på den nuværende stationsby-
grund vidner om forgængeren for den nuværende bebyggelse, Byen blokudskiftedes i
1778 og siden er 4 gårde flyttet ud,

Omkring 1500 ejede Iversnæs (Wedellsborg), Enggård (Gyldensteen) og Ermegård Frilles-
datter ialt 4 gårde i byen, Kronen havde (i 1586) 3 kronfæstere i byen, hvortil kom
præstegården og 1 kirke-gård, Endnu i 1664 var denne godsfordeling stort set uændret,
Blandt adelen dominerede Kærsgård med 2 gårde, "fter krongodsets frasalg samlede
størsteparten af byen under Søndergårde, hvorunder den endnu lå i 1844, Inden 1903
var overgangen til selveje afsluttet,
Antallet af gårde er stort set uændret fra 1606 til 1787 og stiger kun svagt i forbind
delse med overgangen til selveje. Hustallets vælst frem til 1844 er særdeles beskeden
formentlig i forbindelse med den sene overgang til selveje, Fra 1844 til 1903 udvik-
ler Gelsted sig til bymæssig bebyggelse som stationsby,
Gårdene var i 1684 af normal størrelse, Byen synes ikke egaliseret i nyere tid,
Der foretoges dog en lodsejervis egalisering ved udskiftningen.
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Ejerlav: Gelsted SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig []interesse: Interesse: X interesse: interesse:

1.

Sam

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.

med specielle, atypiske træk og en forholdsvis rolig udvikling frem tildet 19. årh.

Anlægstype. Den middelstore kirke-adelby af før-vikingetidsnavne-endelsen -sted er centralplaceret i sit ejerlav med agerorientering.Et Gammelby-navn vidner om bebyggelsens tidligere placering. Fre
ejerlavet er senere udparcelleret udflytterbyerne Tårup og Hønnerup.
Byformen er reguleret vejby i en mærkelig tredelt form.

Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalderen af kron- og
gejstlighedsbesiddelser. Efter frasalget af krongods blev Søndergår-

de dominerende lodsejer. En etapevis men sen overgang til selvejefulgtes i det 19. årh.s anden halvdel af en udvikling til bymæssig
bebyggelse.
menfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig anlægstype

1.

2)

3)
4)

Relikt-vurdering: Interesse.
Byformen er delvis bevaret, men er præget af vejgennembrud og har
mistet sit regulerede præg.Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning og præges nu af
stationsbybebyggelse.
Særlige relikter: Kirke.
Arkæologiske interesser: En Gammelby.
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GELDSTED TÅRUP



Ejerlav: Gelsted Tårup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Navn: Navnetype:

Gelsted Tårup -torp.

Bemærkninger:

thorp. Torp kommer af glda.
Om Gelsted se denne.
Gelsted Tårup er med sikkerhed nævnt 1447 måske før- i formen Gælstadh-

thorp, som betyder "udflytterbebyggelse".

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anleggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby,
fra en anden landsby (adelby).

som er anlagt ved udflytning

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Gelsted Tårup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Reguleret, rektangulær vejby. (!)

Byens 11 gårde ligger regelmæssigt fordelt på begge sider af den Ø-V
gående vej og i begge ender, hvor vejen deler sig i to. Udflyttergården
har sandsynligvis ligget på den N side af vejen, hvor der i 1811 (kor-
tet tegnet) ligger to huse.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby Ul agerorientering C] skovorientering UC] åorientering

U randby Kl engorientering C] kystorientering
Engområder på alle sider af byen.
c. Udskiftning

år 1780 figur: Blokudskiftning, større el. mindre uregelmæssige
blokke rundt om i bymarken.

d. Udflytning

&) ved udskiftningen

EX efter udskiftningen
1 flyttet ud N for byen ved udsk., 7 flyttet N og især S for byen sene-
re.ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vissenbjerg med AÅlsbo banker (grusbakker).

jordbund: Moræneler og smeltevandssand oa ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod Ø og den midterste del af V-grænsen, ellers ikke.

[] overvejende
C] overvejende med større indhold af

blandingsøkonomi med ager og eng.
Store engarealer N for byen, omkring byen og spredt i den S del af eierlavet.
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Ejerlav. Gelsted Tårup SKEMA 3

[] delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten C] velbevaret I opløst

kun 4 ud af oprindelig 12 gårde tilbage i byen. Der er sket en mindre
nybebyggelse midt i landsbyen, tilsyneladende også af nye produktions-
bygninger. Endvidere er der sket en del nybebyggelse SV for byen i til-
knytning til stationsbyen. Vejen genne:1 byen er blevet rettet ud og

stærkere befærdet. Tofteskellene kun i et vist omfang bevaret. Byen
har helt mistet sit præg af en reguleret, rektangulær vejby.

X) opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn

En del af u-hegnene.
udskiftningshegnene C] intet af betydning

c. Ressourceområde

El større engareal
CU] større overdrevsareal

Engareal NØ for byen.

U] større skovareal
U] størsteparten opdyrket

[] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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SKEMA 4Ejerlav: Gelsted Tårup

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
STATISTIK

Areal: 509 ha, heraf opdyrket 1688: 53%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

87 83 92

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1903

Gade: 12 13 13 13 12 13 14

Huse: 2 4 10

Huse m/ jord: 13 41

Huse u/ jord: 4 19

| att 14 13 17 17 22 26 74

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1—4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(54) 1964 8 3 6;7

(54) 1688 9 2 6,4

1 12 6,5
1908 5 1 4,6

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne 89 123 220

Søn 60 58 114

I alt:o 149 181 334
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Ejerlav: Gelsted Tårup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby å Gelsted

Besiddelsesforhold: . Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 6 å 7

1844 2 7 11 6

190 ,3 14 60

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 509 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 53%. Byen navde da et ret eksten-
sivt tovangsbrug med en lille tredie mark, der brugtes årligt, således som det er
typisk for herredet, Byen takseredes i 1684 til 83 tdr, htk. mod 92 tdr, i 1844, I
1806 berømmedes gårdmand Jacob Pedersen i byen for på en udtørret mose at have plan-
tet 24.000 stk, vidjer på 1 1/2 tdr. land.

Gelsted Tårup er som navnet angiver en torp - udflytterby fra Gelsted, Der er dog
nærmest tale om en ejerlavsdeling, Muligvis er de to bytomter blevet regulerede i
forbindelse nermed,

Tårup blokudskiftedes i 1780 og siden er 8 gårde flyttet ud, I 1447 opkøbte Eggert
Frille 1 gård i Gelsted Tårup. Den optræder i 1504 på skiftet efter dennes datter,
Samtidig ejede Jørgen Då til Enggård (Gyldensteen) l gård, medens der til Iversnæs
(Wedellsborg) lå 2 gårde, der ved det store arveskifte i 1520 fulgte Kærsgård delen.

Dalum Kloster besad i 1533 2 gårde, medens kronlenet Hindsgavl (i 1586) havde 4
fæstegårde. Fordelingen mellem kron- (og kloster-) gods og adelsgods er endnu uænd…
ret i 1664, hvor Kærsgård dominerer blandt adelen med 3 gårde, Efter krongodsets
frasalg samledes inden 1773 11 gårde under Søndergårde og dette godskompleks var
intakt endnu i 1844, men overgangen til selveje var afsluttet inden 1903,

Antallet af gårde er stabilt fra 1606 til 1844, Blandt gårdene fandtes i 1664 2 små-
enheder "smørbol" på 2-3 tdr. htk, Frem til 1903 stiger gårdtallet med en enkelt en-
hed, Som følge af den sene overgang til selveje er hustallets ekspansion frem til
1844 særdeles beskeden, men herefter sætter en urastisk ekspansion ind, hvilket
ligeledes afspejles i befolkningstallet,
Gårdene var i 1684 af normal størrelse, Søndergårdens 11 gårde var i 1773 egaliseret
i 2 klasser (4 og 7 tdr. htk.), men i forbindelse med udskiftningen egaliseredes går-
dene på ny på et niveau,
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Ejerlav: Gelsted Tårup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Sammenfattende vurdering:

Ingen F1 Fl] Stor C1 Særlig I]interesse: Interesse: interesse: interesse:

1)

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig anlægstype med en på Fyn sjælden by-
tomttype, hvis videre udvikling følger gængse mønstre.

Anlægstype.

Den middelstore udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -torp er cen-
tralplaceret i sit ejerlav og har engorientering, Byformen er reguleret, rektargu-
lær vejby - dog i en mindre streng opbygning.

Udviklingstype.

Byen var fra senmiddelalder jævnbyrdig delt mellem kron- (og kirke-) gods og adels-
gods, I løbet af 1700-tallet samledes næsten hele byen under Søndergårde der fore-
tog to egaliseringer, En sen overgang til selveje fulgtes af en voldsom husekspan-
sion. I dette århundrede har Gelsted stationsby bredt sig ind over ejerlavet.

1)

2)

3)

4)

Relikt-vurdering:' mindre interesse

Bytomten er opløst og delvis nybebygget.

Kulturlandskabet har bevaret en del af udskiftningshegnene samt et større engareal.
Særlige relikter: -

Arkæologiske interesser: -
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Ejerlav: Hønnerup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Navn: Na' netype:

Hønnerup -torp.

Bemærkninger:

byggelse".

Hønnerup er nævnt første gang 1423 i formen Hyndorp.
et navneord, glda. hynda, eventuelt brugt som tilnavn i betydningen
"hunhund". Efterleddet er torp, glda.

Forleddet er måske

thorp, som betyder "udflytterbe-

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæxggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby scn er anlagt ved udflytning fra
en anden landsby.

Historiske tildragelser:

198



Ejerlav.  Hønnerup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Gårdene ligger langs bygaden bortset fra 1 som ligger isoleret fra
den øvrige bebyggelse nordvest for bykernen. Bygaden kommer fra norå-
øst og forgrener sig ud i to sydgående veje i byen.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby Kl] agerorientering C] skovorientering CI åorientering
UI] randby CI engorientering Ul] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1784 figur: Stjerneudskiftning. Jordlodderne går helt ind tilgårdene i byen, men det er ikke en stjerneudsk. med
rette linier. Blokudsk. i periferien.

d. Udflytning

CU] ved udskiftningen

El efter udskiftningen en gård.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, kuperet, Vends.

jordbund: Moræneler med smeltevandssand, ferskvandsdynd og -tørv.
naturlig afgrænsning: Naturligt afgrænset til de tre sider, mens den sydligeikke synes bestemt af landskabet.
C] overvejende
CU] overvejende med større indhold af

El blandingsøkonomi med agerjord og engjord.
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Ejerlav: Hønnerup s KE MA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Eiby Gelsted

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CU] velbevaret CO opløst
El delvis bevaret CU] opløst og nybebygget

De fleste gårde ligger i byen endnu, men vejforløbet er blevet stærkt
reguleret. Udflyttergårdens tomt er nybebygget med huse. Umiddelbart
NV for byen er der blevet bygget en fabrik.

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn U] udskiftningshegnene X] intet af betydning

c. Ressourceområde

U] større engareal C] større skovareal CU] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

CO] større overdrevsareal &) størsteparten opdyrket
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SKEMA 4Ejerlav: Hønnerup

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
STATISTIK

Areal: 349 ha, heraf opdyrket 1682: 39% (incl. Hønneruplund og Tryden)

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1 1 2
7]

58+1 30 52+20

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1893

Gårde:
7 8 9 7 6 7 9

Huse:
4 8 8

Huse m/ jord: 15 11

Huse u/ jord: hs 8

L alt: 11 8 17 12 14 22 28

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(55) (1:2) 3 5 1 6,4

(71) 1888 6 1 3,6

5 1 5 1 6,3
1903 2 3 4 7,.1

Foiketal:

1787 1845 1901

VOKSE 61 90 106

Bør 40 59 32

"RI 101 149 138
2011. Incl. Hønnerup enemærke. I den endelige taksering 1688 er Hønnerup sattil 48 tdr. 2) Incl. Hønneruplund oa Trvden.



Ejerlav: Hønnerup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby - Gelsted

Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 1 6 4 1 2 1

1844 6 15 1l

1903 9 19

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 349 ha, store ejerlav (incl. Hønneruplund og Tryden) var i 1682 kun opdyrket
39%, hvilket er i overensstemmelse med ejerlavets store indhold af eng, mose og
skov. Byen havde i 1682 toårig rotation i 4 vange, således som det er typisk for om-
rådet. Byen takseredes i 1684 ret lavt til 30 tdr, htk., men ved den endelige tak-
sering i 1688 sætter hartkornet op til 48 tdr.
Nordligst i ejerlavet er udskilt Hønnerup enemærke, der i 1664 takseredes til 12 tdr,
htk. og hørte med under hovedgården Hønnerup Hcugård, Enestegården Tryden opmåltes
0, 1800 sammen med det gamle enemærke, nu Hønneruplund,

Hønnerup stjerneudskiftedes i 1784 og siden er 1 gård flyttet ud, I 1400-tallets
anden halvdel nævnes hovedgården Hønnerup Hovgård, der i 1589 beboedes af en bonde,
men i 1664 havde fru Dorthe Då tager ophold på gården. Den overgik inden 1671 til
kronen. I 1664 var Hønnerup Hovgård på 13 tdr, htk., hvortil kom enemærket på 12
tdr. htk., (hvoraf de 3 tdr, dog skyldtes af et hus), Til hovedgården lå 3 gårde og
1 hus i Hønnerup samt enestegården Tryden. Kronen var i 1586 i besiddelse af 3 selv-
ejergårde i byen, hvoraf den ene i 1664 var overgået til fæsterstatus, Blandt de
sidste 2 gårde i 1664 må formentlig søges "Græskolm", som Eggert Frille købte af
Nisse Unkersen i 1400-tallets midte og som optræder på skiftet efter datteren i 1504.
Herudover fandtes en  kirke-tjenergård i 1531, De 3 gårde i Hønnerup som Jørgen Då
arvede i 1475 er formentlig senere indgået i Dorthe Dås gods, Overgangen til selveje
forløb tidligt.
Antallet af gårde i byen svinger fra 1606 til 1844 omkring 7 (i 1664 2 bolshuse på
2-3 tdr. regnet for gårde) og stiger herefter til 9, Antallet af huse er allerede
ret højt i 1600-tallet og stiger i normalt omfang frem til 1844, hvorefter udvik-
lingen stagnerer. Befolkningsvæksten er normal fra 1787 til 1845, men stagnerer
herefter.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små, Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav: Hønnerup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Celsted

Sammenfattende vurdering:

ingen|1 Stor [1 Særlig [1interesse: Interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: interesse

1) Anlægstype,

Den lille udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -torp er central-
placeret i sit ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget-vejby,. Fra
ejerlavet er senere udskilt Hønnerup Enemerke.

2) Udviklingstype.

Byen husede i senmiddelalder og i 1600-tallet en lille landsbyhovedyård Hønne-
rup Hovgård, der dog øjensynlig aldrig kom i besiddelse af hele landsbyen,
Overgangen til selveje forløb tidligt og efterfulgtes af ekspansion i begræn-
set omfang.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og forholdsvis typeren anlægstype
med få udviklingsmæssige karakteristiks.

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men præget af vejgennembrud og nybyggeri,

2) Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning.

3) Særlige relikter: Hønnerup Hovgård

4) Arkæologiske interesser: en enkelt frilagt gårdtomt,
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KINDSTRUP
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Ejerlavs Kindstrup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Navn: Navnetype:

Kindstrup -torp.

Bemærkninger:

gelse".

Kindstrup er nævnt første gang 1470 i 7ormen Kynstrop. Betydningen af
forleddet er uafklaret, men det kan være et gammelt navn på den tid-
ligere sø Kindsø. Efterleddet er -torp, som betyder "udflytterbebyg-

Anlægstype:

Adelby

Bemærkninger:

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder.

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Mindesten rejst på det sted ved Kindstrup, hvor forstanderen for ung-
domshjemmet K. Steffensen Hansen 1945 blev skudt under en tysk razzia.



Ejerlavs« Kindstrup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Gårdene ligger spredt dels ved bygaden, forgreninger til denne eller
ved de to fra nord kommende veje. Den vestlige husklynge og den midt
i byen kunne se ud til at være opstået på tofterne fra nogle udflytter-
gårde. Der ligger også nogle huse ved grænsen til Geldsted. Den vest-
lige del af byen kunne godt ligne en uregelmæssig vejforteby.

b. Placering i forhold til by-marken

EX centralby agerorientering C] skovorientering C] åorientering
C] randby C] engorientering Ul kystorientering

c. Udskiftning

år: 1776-77 figur: Strimmeludskiftning med blokudskiftning i udkan-
ten af ejerlavet.

d. Udflytning

& ved udskiftningen

efter udskiftningen
Omkring 5 gårde.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 3-vangsbrug rotation: 2/1
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat/kuperet, Vends med gruslængdebakker.

jordbund: Moræneler med smeltevandssand og ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Til alle sider med eng, skov og terræn.

C] overvejende
& overvejende ager med større indhold af eng.
[] blandingsøkonomi med



Ejerlav: Kindstrup SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CO velbevaret CO opløst

delvis bevaret C] opløst og nybebygget

Ca. 50% af gårdene er flyttet ud og en del husbyggeri er opstået langs
bygaden.

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn UC] udskiftningshegnene Kl intet af betydning

c. Ressourceområde

El større engareal U] større skovareal U] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

CU] større overdrevsareal størsteparten opdyrket

Større engareal bevaret i den nordøstlige del af ejerlavet. Ejerlaveti Øvrigt præget af udflyttergårde.
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SKEMA 4Ejerlav: Kindstrup
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
STATISTIK

Areal: 492 ha, heraf opdyrket 1688: 50%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

76 82 52

Bebyggelsesenheder:

1664 1688 1774 1844 1903
1606 1624

Gårde: 13 13 13 18 13 17 27

Huse: 2 6 26

Huse m/ jord: 21 27

Huse u/ jord: 6 17 52

| al 15 13 19 19 39 55 86

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

1664
(62) 3 9 1 5,8

(54) 1688 3 9 1 6,3
1844 5 10 2 6,8
1903 16 8 3 3,7

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 127 188 201

Børn: 66 116 92

I alt: 193 304 293
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Ejerlav: Kindstrup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Gelsted

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 7 6 4

1844 11 38 6

1903 27 59

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 492 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 52%, Byen havde da treårig rota-
tion men 4 vange og byen takseredes overraskende højt til 82 tdr, htk. (ved den ende-
lige taksering i 1688 til 72 tdr.) mod 52 tdr. htk, i 1844.

Byen udskiftedes i 1776-77 og siden er omtrent halvdelen af gårdene flyttet ud, Kind-
strup domineredes i senmiddelalder af gejstlige besiddelser, Dalum Kloster havde i
1533 3 gårde og 1 bol, Holme Kloster havde i 1541 1 gård og Odensebispen havde 2
gårde, Hertil kommer 2 selvejergårde under Hindsgavl len, Med reformationen blev
kronen således dominerende godsbesidder og denne situation holdt sig uændret endnu
i 1664, Adelsgodset var i senmiddelalderen fordelt med 2 gårde, der optræder på
skiftet efter fru Mette Pethersdatter i 1475 og 2 (andre ?) gårde til Knud Gylden-
stjerne (Iversnæs) i 1531. I 1700-tallets slutning var Søndergårde største besidder
med 6 gårde, medens Gyldensteen havde 2 gårde, Endnu i 1844 fastholdt Søndergårde -
Erholm de 6 gårde, men i 1903 var overgangen til selveje afsluttet,
Antallet af gårde er uforandret 13 igennem 1600 og 1700-tallet, men stiger hereftertil det dobbelte i forbindelse med overgangen til selveje, Hustallet er allerede me-
get højt i 1774 og stiger herefter jævnt igennem det 19. årh,.
Befolkningsvæksten har normalt omfang fra 1787 til 1845, men herefter indtræffer
stagnation.
Gårdene var i 1684 af normal størrelse, Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav:
KANAStEUD SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig [1interesse: Interesse: X interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: interesse
1) Anlægstype,

placeret i sit ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget-vejby i en
løs og åben form.

2) Udviklingstype.

Byen domineredes i senmiddelalder af gejstlige besiddelser efter reformationen
af kronen, I 1700-1800-tallet gjorde Søndergårde sig gældende som største lods-
ejer. Overgangen til selveje skete i flere etaper og ledsagedes af ekspansion i
normalt omfang.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig ikke særlig typeren anlægstype uden
særlige udviklingsmæssige karakteristika,

Den middelstore adelby af vikingetids - middelaldernavnetypen -torp er central-

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men det løse og åbne præg er forstærket,

3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: 3 frilagte gårdtomter.

2) Kulturlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning, men dog et større engareal,
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Ejerlav: Lunge SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Navn: Navnetype:

Lunge Lunge

Bemærkninger:

L nge er nævnt første gang 1435 i formen Lywngæ
af Lung, som betyder "mose".

Mark. Navnet kommer

Anlægstype:

Adelby

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby som i modsætning til torperne, ikke er an-
lagt ved udflytning.

Historiske tildrageiser:

I Lunge Bjerge findes der en mindesten for de fynske spejdere, der
faldt under frihedskampen.
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Ejerlav: Lunge S K E MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten Slynget vejby.

Byens 10 gårde fordeler sig uregelmæssigt langs den NS gående slyngedevej. I den N del er der en forteudvidelse på vejen uden at gårdene lig-ger placeret i forhold hertil. Gårdene her ligger i nogen afstand fra
vejen. De 6 gårde i den S del ligger tæt op til vejen.

b. Placering i forhold til by-marken

CI] centralby K] agerorienterinq [] skovorientering åorientering

5 randby C] engorientering CO] kystorientering
Byen ligger op til N-grænsen i ejerlavet - Holmegård ligger i den NØ
del af ejertavet.
c. Udskiftning

år: 1781 figur: Strimmeludsk. mange aflange regelmæssige strimler.

d. Udflytning

El ved udskiftningen

Xl efter udskiftningen
2 gårde flyttet V for byen henholdsvis ved. udsk. og senere + 1 gårdved UAsk. 1198 NØ for byen:

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn/Vends med israndsbakker og gruslængdebakker.

jordbund: Smeltevandssand med smeltevandsgrus og moræneler.

naturlig afgrænsning: I den NV og Ø del - ellers ikke - grænsen mod Gelsted
synes reguleret ved udskiftningen.

UC] overvejende
Kl overvejende ager

—>
med større indhold af eng og skov.

[] blandingsøkonomi med
Skov i den NV del af ejerlavet, mose/eng i den Ø del.



Ejerlavi Iunge SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten Æ velbevaret DO opløst
Ul delvis bevaret U opløst og nybebygget

Kun 2 ud af 11 gårde udflyttet. Der er ikke sket nybebyggelse af betyd-
ning. I den N del er bevaret omridset af den fortelignende plads og
vejen er godt bevaret som slynget. Blot er der lige S for byen ført
en stærkt befærdet vej igennem. En stor del af tofteskellene bevaret.

æ

b. Skelsystem

U vangesystemets hegn Kl] udskiftningshegnene U intet af betydning

Nogle af u-hegnene.

1

c. Ressourceområde

større engareal U] større skovareal C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

Ul større overdrevsareal Ul størsteparten opdyrket

Eng/moseareal i den Ø del af ejerlavet. Sø for byen er ny bebyggelse
Lunghøj. Størsteparten af den S del af ejerlavet tilplantet med nåle-
skov.
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SKEMA 4Ejerlav: Lunqe

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Eiby Gelsted
STATISTIK

Areal: 571 ha, heraf opdyrket 1688: 563.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

64 107 79

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1903

Gårde: 11 13 12 12 19 16 16

Huse: 2 g 19

Huse m/ jord: 1 19 51

Huse u/ jord: 8 2 38

i talks 13 13 17 21 31 37 105

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8—->tdr. htk. Gennemsnit

(60) 1664 5 5 2 b,3

(25) 1885 3 3 6 8.9
1844 8 5 3 4,6

—
1903 11 3 z 4%

Foiketal:

1787 1845 1901

Voksne: 105 181 323

Børn: 52 111 184

I alt: 157 292 507

1. Incl. enestegårdene Holmegård og Volden.



Ejerlav. lunge SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby - Gelsted

Besiddelsesforhoid: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 4 1 5 7

1844 10 19 6 2

1903 16 89

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 571 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 56%, hvilket er overraskende meget
i betragtning af det kuperede landskab i ejerlavets sydlige halvdel, Lunge havde da
2-årig rotation i 4 vange og takseredes til 107 tdr, htk. mod 79 tdr. i 1844, I
forhold hertil er landgildehartkornet fra 1664 (64 tdr.) overraskende lavt, I ejerlavét
ligger øst for byen en enestegård Holmegård, der formentlig er identisk med den mid-
delalderlige væbnergård Lerbæksholm (omtalt som sædegård fra 1369-1474), Et voldsted
sydøst for Holmegård er nu udpløjet til ukendelighed, En nu forsvunden enestegård her
bar navnet "Volden", De to gårde Volden og Holmegård var i 1664 meget små på henholdsi
vis 2 og 3 tdr, htk, og er formentlig i 1682 regnet som en del af ejerlavet, Senere
er Volden blevet nedlagt - måske sammenlagt med Holmegård,

Lunge strimmeludskiftedes i 1781 og siden er 3 gårde flyttet ud, Under Hindsgavl
len hørte (i 1586) 5 selvejere i Lunge, hvortil kom 1 gård (i 1572) til præsteembedet
i Gelsted, Den resterende halvdel af:byen incl. hovedgården Lerbæksholm var på adels
hænder. Fra 1436 til 1448 opkøbte Eggert Frille gods i Lunge, På skiftet efter dat-
teren i 1504 fordeltes 4 gårde i Lunge, Lerbæksholm kan således højst have været i
besiddelse af enkelte gårde i 1400-tallets anden halvdel, I 1664 var kronens gods
endnu stort set intakt, medens Søndergårde dominerede blandt adelen med 4 gårde, I
1773 var Søndergårdes andel nået op på 3 (uegaliserede) gårde, og dette godskom-
pleks var endnu intakt i 1844. I 1903 var overgangen til selveje dog afsluttet,
Formentlig som følge af småbol på grænsen mellem gårde og huse svinger gårdtallet
noget i 1600-1700-tallet, Frem til 1844 stiger det i normalt omfang. Hustallet eks-
panderer i normalt omfang frem til 1844, hvorefter væksten accelererer, ligesom be-
folkningsvæksten fra 1787 til 1901 overstiger det normale, Antagelig i forbindelse
hermed vokser en ny bebyggelse Holme, Lunghøj frem.

Gårdene var i 1684 forholdsvis store, Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav: Lunge SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Gelsted

Sammenfattende vurdering:

Ingen 1 [1 Stor [x] Særlig [1interesse: i interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse

1) Anlægstype.

Den middelstore adelby er randplaceret i sit ejerlav ned til en (nu forsvunden)
bæk og har agerorientering., Byformen er den alm, forekommende slynget-vejby,. I
ejerlavet opstod i senmiddelalderen en hovedgård Lerbæksholm, senere afløst af
enestegårdene Volden og Holmegård,

2) Udviklingstype.

Hovedgården Lerbæksholm havde ikke store besiddelser i lunge i 1400-tallets an-
den halvdel, hvor byen stort set var delt mellem selvejergårde og Eggert Friile,
Byens besiddelsesforhold forblev forholdsvis spredte, En etapevis overgang til
selveje ledsagedes af en kraftig bebyggelse - og befolkningsekspansion i det
19. årh.,s anden halvdel,

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og forholdsvis typeren anlægstype,
hvis videre udvikling afspejler en række bebyggelseshistoriske udviklingstrin.

Relikt-vurdering: stor interesse

1) Bytomten er velbevaret, men præges dog af vejgennembrud,

2) Kulturlandskabet er præget af nybebyggelse og nåleskov,

3) Særlige relikter: -

4) Arkæologiske interesser: tomten af lerbæksholm (voldsted), en enkelt frilagt
gårdtomt.
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HARNDRUP



Ejerlav«. Harndrup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup

Navn: Navnetype:

Harndrup -torp.

Bemærkninger:

Efterleddet torp, glda.

Harndrup er nævnt første gang 1319 i formen Harnethorp. Forleddets
tolkninad er usikker, men et af muliahederne er, at det ovprindelia
er et ånavn oa en identisk dannelse med tvsk harn, som betvder "urin".

thorp, betyder udflytterbebyggelse.

Anlægstype:

Adelby med kirke
Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Harndrup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten Vejklyngeby.

Byens 23 gårde ligger uregelmæssigt spredt langs et kompliceret vejnet,
der i byen bliver meget forgrenet for at forbinde de 5 til byen støden-
de veje. I den Ø ende ligger dog 5 gårde der ved deres regelmæssige
tæthed bærer et reguleret præg. Et vandløb løber gennem byen fra N mod
S og er med til at gøre bybilledet kompliceret. Husene ligger lige
så uregelmæssigt spredt langs vejene. Kirken ligger midt i den V del
af byen. S for byen langs et vandløb ligger en møllegård.

b. Placering i forhold til by-marken

El centralby Kl agerorientering CU] skovorientering CU] åorientering
CU randby CU] engorientering [I] kystorientering

Byen ligger koblingsplaceret tværs over Storåen.
c. Udskiftning

år: 1779 figur: Blokudskiftning , små uregelmæssige blokke.

d. Udflytning

i ved udskiftningen

ES efter udskiftningen
3 gårde flyttet ud ved udsk, 13 gårde senere, alle Ø for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem
|

driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2 (evt. dyrkningsfællesskab med

Graderup) —

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Kuperet, Vends, Vissenbjerg, med hedeslette mod N, samt is-
randsbakker og uregelmæssige morænebakker.

jordbund:  Moræneler med smeltevandssand og ferskvandssand samt fersk-
vandstørv.

naturlig afgrænsning: Til alle sider undtagen mod V og måske også mod Ø.

UC] overvejende

overvejende 0&ger med større indhold af eng og skov
C] blandingsøkonomi med
Større skovareal i NØ del af ejerlavet - engarealer spredt over ejerla-vet, men især N og S$ for byen.
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Ejerlav: Harndrup SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten Ul velbevaret CI opløst
C] delvis bevaret å opløst og nybebygget

Kun 7 af 23 gårde tilbage i byen, de fleste i den V og S del. Der er
sket en omfattende nybebyggelse, både på de gamle tofter, i øvrigt lang
byens vejnet og langs vejen mod N. Toftesystemet er stærkt opløst und-
tagen hvor de gamle gårde ligger tilbage. Vejnettet er rettet noget
ud inde i byen.

UT

b. Skelsystem

U] vangesystemets hegn Xl udskiftningshegnene Ul] intet af betydning

En del af blokudsk. hegnene.

c. Ressourceområde

CU] større engareal større skovareal [] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

U] større overdrevsareal CI] størsteparten opdyrket

Skovareal i NØ del af ejerlavet.
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Ejerlav: Harndrup SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup

STATISTIK

Areal: 816 ha, heraf opdyrket 1688: 493.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

143 128 143

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde:
22 22 22 22 22 38 43

% &

Huse: 6 1 12 +?
|

x
Huse m/ jord: 4 69 87

Huse u/ jord: 11 4 49

I alt: , :28 23 34 37 22+? 111 179

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(68) 1 4 15 3 6,5

(68) 1688 6 13 3 5,8
1884 31 7 3,0

1903 36 7 2,6
Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 164 445 472

Barn: 121 227 za
) alt 275 672 699

Ni NN mt



SKEMA 5Ejeriav: Harndrup

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

+
F.3

1664 5 7 17 5

1844 38 69 4

1903 43 136

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 816 ha store ejerlav var i 1682 opdyrket 49%. Byen havde da det
for egnen typiske tovangsbrug med en lille tredie mark, der anvendtes
årligt og takseredes til 128 tdr.htk. mod 143 tdr. i 1844. Mod vest er
udflytterbyen Graderup udparcelleret, den lå i 1682 vistnok i dyrknings-fællesskab med Harndrup. I 1664 opgøres skoven til ikke mindre end 214
svins olden, men det noteres at den er meget forhuggen. Harndrup blok-
udskiftedes i 1779 og siden er 16 gårde flyttet ud.

Harndrup husede i senmiddelalder et væbnergods (omtalt som sædegård fra
1435-1503), hvortil øjensynlig lå i hvert fald 2 jorder (gårde) i Harn-
drup. I 1494 skøder Ejler Bryske halvparten i 1 gåre i Harndrup til Jør-
gen Marsvin. I øvrigt spiller gejstlige besiddelser en ret stor rolle.
I 1319 skødede Brode Hugorm til Vor Frue skole i Odense (Odense Provsti)
2 store gårdemed 3 husmænd (gårdsæder) og 1 mølle. Dalum Kloster ejedei 1533 4 gårde og 1 hus, medens kronen endnu i 1586 besad 1 selvejer-gård, hvortil kommer 1 præstegård. I 1579 havde kronen imidlertid afhæn-
det 3 gårde i Harndrup til Kærsgård (formentlig af det tidligere gejst-lige gods). I 1664 var kronens andel nede på 5 gårde og 7 huse, hvoraf
det ene "tilforn var kirkeladen". Blandt adelen ragede Kærsgård op med
9 gårde og 4 huse, medens Søndergård havde 4 gårde. Harndrup mølle (uden
avl) lå til borgmesteren i Middelfart. I 1760 var Kærsgårds andel redu-
ceret til 4 (egaliserede) gårde, medens Holsegård (i 1764) ejede en en-kelt gård. Overgangen til selveje forløb tidligt og var stort set af-sluttet i 1844.

Antallet af gårde er uændret fra 1606 til 1774, men stiger herefter ikraftigt omfang frem til 1903, ligesom hus- og befolkningsekspansioneni det 19. årh. er usædvanligt kraftig. Gårdene var i 1684 lidt under
middel størrelse og allerede i 1568 noterer præsten at sognets 22 bønder
er fattige "thi de har kun 12 otting jord at pløje og så på". En gårdpå 18 tdr. hartkorn i 1664 er muligvis identisk med den tidligere væbrer+
gård. Harndrup mølle i en smuk stråtækt bindingsværksgård var endnu ibrug i 1956.

Byen synes kun at have gennemgået beskedne lodsejervise egaliseringer.
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Ejerlav; Harndrup
|

SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Harndrup

Sammenfattende vurdering:

Ingen Stor [1 Særlig |interesse: |] Interesse: X interesse: interesse: LJ

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse
1) Anlægstype,

Den store kirke - adelby af vikingetids- middelalder navnetypen -torp er central…
placeret i sit ejerlav på tværs af $toreåen, der gennemkrydser ejerlavet, Af
ejerlavet er senere udparcelleret udflytterbyen Graderup. Harndrups byform er
vejklyngeby i en meget løs form.

2) Udviklingstype.

Byen husede i senmiddelalderen et mindre væbnergods men domineredes i øvrigt
af gejstlige besiddelser, En mølle er kendt allerede fra 1319. I 1600-tallet
var hovedgården Kærsgård i nabosognet Brenderup hovedbesidder, Byen synes kun
udsat for beskedne lodsejervise egaliseringer, En hurtig overgang til selvejefulgtes af en voldsom ekspansion, der førte byen frem til status som bymæssig
bebyggelse.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig anlægstype med specielle træk, Den
videre udvikling afspejler flere vigtige bebyggelseshistoriske trin.

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er opløst og nybebygget,
2) Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn samt et større skovareal,
3) Særlige relikter: kirke, møllegård,

4) Arkæologiske interesser: o. 4 frilagte gårdtomter.
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ESKØR
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Ejerlav: Eskør SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Navn: Navnetype:

Eskør

Bemærkninger:

neordet, glda. ÆSki,
navneordet glda.
Eskør er nævnt første gang 1449 i formen Esterhøwet. Forleddet er nav-

som betyder bevoksning af ask. Efterleddet er
Høfthi, betydningen " (kyst) fremspring".

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder

Bemærkninger:

fra en anden landsby.
En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytninda

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Eskør S K E M ÅA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten Skovbygd. (!)
Byens 6 gårde ligger uregelmæssigt spredt inden for det retvinklede
vejnet. De er dog samlet 3 og 3. I den V del et lille gadekær mellem
gårdene.

b. Placering i forhold til by-marken

& centralby K] agerorientering CI] skovorientering CU] åorientering

C] randby [CI] engorientering CU] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1786 figur: Blokudsk. uregelmæssige, rektangulære blokke.

d. Udflytning

CI ved udskiftningen

efter udskiftningen
1 gård flyttet SV for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: rotation: 2/2
vangeantal: 4 (Dyrkningsfællesskab med Hygind.

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn med grusbakker mod S.

jordbund:

naturlig afgrænsning: Mod S og V, men ikke mod Ø.

C] overvejende

overvejende ager med større indhold af eng og skov
[] blandingsøkonomi med

Engområder langs ejerlavsgrænsen mod S, V og N samt i området omkring |byen, skovområde omkring byen.
2477



Ejerlav. Eskør SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten El velbevaret CI opløst
UC] delvis bevaret C] opløst og nybebygget

4 af gårdene ligger på samme sted, 1 flyttet lige S for byen, mens 1

er udflyttet. Vejnettet helt intakt. Toftestrukturen delvis opløst.
Ingen nybebyggelse.

b. Skeisystem

C] vangesystemets hegn E udskiftningshegnene CU] intet af betydning

En del af u-hegnene.

c. Ressourceområde

ES større engareal C] større skovareal C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

CU] større overdrevsareal CU] størsteparten opdyrket

Engarealer langs N og S ejerlavsgrænsen.
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Ejerlav: Eskør SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

STATISTIK

Areal: 189 ha, heraf opdyrket 1688: 75%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

55 44 43

Bebyggelsesenheder:

1606 1664 1688 1787 1844 1903

Gårde:
5 5 5 6 6 6

Huse: 1 4

Huse m/ jord: 5 5

Huse u/ jord: 1 1 1

I alt; 5 6 6 10 12 12

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

(40) TE 2 3 11,0

(80) Tae 1 4 8,8
1844 6 6,8
1903 6 6,8

Foiketal:

1787 1845 1901

Voksne: 43 90 53

Børn: 27 40 20

su 70 130 73
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Elelav: Eskør SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 4 1 1

1844 6 6

1903 6 6

Udviklingsbeskrivelse:

Af det lille ejerlavs 189 ha, var i 1682 opdyrket ikke mindre end 75%, Byen havde da
toårig rotation i 4 vange, øjensynlig i et dyrkningsfællesskab med moderbyen Hygind,
hvorfra Eskør er udflyttet, Muligvis er ejerlavsgrænsen blevet forrykket i forbindel-
se med udskiftningen, hvor de to byers gårde synes egaliseret under ét, I 1684 tak-
seredes Eskør til 44 tdr. htk, og i 1844 tilsvarende til 43 tdr, htk., I 1520 nævnes
det, at 10 læs eng fra Smedegård i Eskør er lagt til Iversnæs (Wedellsborg), Måske
drejer det sig om den lille holm, mellem Eskør og Tybrind, Eskør blokudskiftedes i
1786 og siden er 1-2 gårde flyttet,
I 1449 fordeltes ved et skifte mellem Johan Bjørnsen og hans broderbørn 2 gårde i
Eskør (samt 3 gårde i Hygind), men i øvrigt var det fra et tidligt tidspunkt den in-
densogns hovedgård, Iversnæs (Wedellsborg), der gjorde sig gældende, Ved det store
arveskifte i 1520 fordeltes Iversnæs 2 gårde i Eskør, og besiddelsesforholdene for-
blev spredte i 1500-tallet, De svenske Bjælker ejede 1 enkelt gård, Skovsbo havde
1 gård i 1583, ligesom kronen havde 1 fæstegård i 1586. Dog i 1664 havde Iversnæs
samlet 4 af byens 5 gårde og inden 1682 var Wedellsborg (grevskabet oprettet 1672)
enebesidder, En situation der holdt sig endnu i 1903.

Antallet af gårde var i 1600-tallet 5, Senere synes byens hartkorn fordelt på 7 går-
de, der imidlertid i 1731 reduceredes til 6, idet den sidste gårds jord fordeltes
på de øvrige, Dette gårdtal holdt sig endnu i 1903, Husekspansionen havde ligeledes
meget begrænset omfang og i 1901 var befolkningstallet atter nede på 1787 niveauet,
Gårdene var i 1684 forholdsvis store, Byen egaliseredes første gang mellem 1664 og
1682, Inden 1731 synes byen at. have gennemløbet endnu 2 egaliseringer, og den ega-
liserede struktur opretholdes endnu i 1903.
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Ejerlav: Eskør SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Sammenfattende vurdering:

Ingen [] [] Fe imerer []interesse: Interesse: interesse: interesse:

1)

2)

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse

Sammenfattende drejer det sig om en noget særpræget anlægstype, hvis videre udvik-
ling er typisk for området omkring grevskabet Wedellsborg.

Anlægstype.

Den lille udflytterby er centralplaceret i sit ejerlav og har agerorientering,
Byen synes ikke præget af sin kystnære placering. Byformen er løs og uregelmæs-
sig som typisk for skovbyen, Meget mulig er Eskør opstået i forbindelse med
rydning af strandskove.

Udviklingstype,

Byen samledes i 1600-tallet under Iversnæs (Wedellsborg) og gennemløb som følge
heraf flere egaliserende indgreb. Endnu i 1903 var hele byen fæstegods og som
følge heraf udeblev ekspansionen stort set i det 19, årh,

1)

2)

3)

9)

Relikt-vurdering: stor interesse

Bytomten er velbevaret, men det løse præg er forstærket som følge af gårdflyt…-
ning.

Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn samt større engarealer,

Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: en frilagt gårdtomt,
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Ejerlav: Husby S KE MA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Navn: Navnetype:

Husby -by

Bemærkninger:

Husby er nævnt første gang 1295 i formen Husby. Forleddet er Hus, hvis
betydning er omstridt: 1) befæstning. 2) velbebygget gård. 3) en by
hørende ind under en fornem persons (kongen, en bisp) hus, hans hof.
Efterleddet er by, glda. som betyder landsby.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby med kirke. Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til torperne - ikke er an-
lagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

I Husby sogn fødtes 1783 forfatteren Fr. Schaldemose, 1851 landinspek-
tøren og landøkonomen Anders Nielsen Andersen, 1874 lægen og fysiologen
Marie Krogh.
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Ejerlav. Husby SKE MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby
Byens 19 gårde ligger uregelmæssigt spredt langs den NS gående bugtede
vej. Vejen går Ø om et engdrag i et stort sving. Byen består af 3

grupper: 1) N del med 6 gårde, 2) midterste del med 2 gårde og 8 huse,
3) en S del med 10 gårde og enkelte huse. En gård og et hus ligger V
for engdraget.. Kirken og et hus ligger helt isoleret Ø for byen.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby K] agerorientering [] skovorientering U] åorientering
UC] randby [CI engorientering Ul kystorientering

c. Udskiftning

år: 1786 figur: Stjerneudskiftning, størsteparten er stjerneudskif-tet omkring byen, men blokfigurer i ydermarkerne.

d. Udflytning 4 gårde.
C] ved udskiftningen

& efter udskiftningen 4% gårde flyttet dels S, dels V for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: Alsædebrug rotation: sås hvert år.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med grusbakker mod N.

jordbund:

naturlig afgrænsning: Mod N og NV, men ellers ikke.

[] overvejende

E overvejende ager med større indhold af eng.
[I] blandingsøkonomi med
Engområder langs ejerlavsgrænserne mod N og NV, spredt inde i ejer-lavet samt langs et dalstrøg i NØ del.



SKEMA 3Ejerlavs Husby

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

RELIKT-VURDERING

CI] opløsta. By-tomten El velbevaret
U] delvis bevaret CI] opløst og nybebygget

4 ud af 19 gårde udflyttet, de øvrige ligger på samme sted som på
udskiftningstiden. Der er ingen væsentlig nybebyggelse sket inde i
byen. Langs vejen til kirken er der sket en del nybyggeri. Vejnettet
er uforandret. Toftesystemet er yderst velbevaret.

b. Skelsystem

CU] vangesystemets hegn UC] udskiftningshegnene El intet af betydning

Kun lidt af u-hegnene.

c. Ressourceområde

uopdyrkede bakker medC] større skovareal
mere end 12 % fald

El større engareal
C] større overdrevsareal CU] størsteparten opdyrket

Engområder langs N-grænsen.
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Ejerlav: Husby SKEMA 4
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

STATISTIK

Areal: 505 ha, heraf opdyrket 1688: 63%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

205 123 124

Bebyggelsesenheder:

1606 1664 1688 1787 1844 1903

+
Sør: 6 5 30 20 21 21

Huse: 1 12 719

Huse m/ jord: 16 34

Huse u/ jord: 8 3 5

Lett 7 39 38 39 40 60

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(41) 1664 11 10 7,6

(57) (1:2: 4688 19 10 1 4,1

1844 20 5,6
1903 18 5,4

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 175 195 236

Børn: 119 98 133

I alt 294 293 369



Ejerlav: Husby SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 1 "26 12

1844 El 20 19

1903 1 5
|

20 34

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 505 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 633.Byen havde da alsædebrug i 2
vange og takseredes til 123 tdr. htk. mod 124 tdr, i 1844. I forhold hertil er land-
gildehartkornet fra 1664 påfaldende højt. Fra det oprindeligt meget store kyst-
ejerlav er udparcelleret udflytterbyen Sønder-Åby samt hovedgården Wedellsborg, En
adelig sædegård i Husby nævnes allerede i 1295, I forbindelse med en udflytning
skiftede sædegården navn til Iversnæs fra 1672 Wedellsborg. Hovedgårdens enemærke
indeholder en stor del kystskov samt de største engstrækninger i det oprindelige
ejerlav, Enemærket er udvidet flere gange, Marknavnene Torpe-agre, -del (1682) syd
for Husby vidner om en nedlagt udflytterby. Husby stjerneudskiftedes i 1786 og siden
er 4 gårde flyttet.ud.
Omkring 1500 tildømtes Ellen Skram 4 gårde i Husby som arvegods efter aldefaderen
Iver Krabbe, Kronen havde (i 1586) en selvejergård i byen foruden en fæstegård,
Men langt størsteparten af gårdene lå til Iversnæs, Ved det store arveskifte i 1520
fordeltes 23 gårde i Husby, heriblandt Plødtz gård, Kalvehavegård og 2 gårde i Hus-
by Holme. Af disse 23 gårde fulgte de 18 Iversnæs delen, de 5 gårde Kærsgård delen,
Husby kirke lå ligeledes under Iversnæs og fulgte hovedgården ved skiftet, I 1664
havde Iversnæs på nær præstegården samlet hele byen under sigsog denne situation
holdt sig endnu i 1903.

Antallet af gårde synes omkring 1520 som minimum at have været 28-29. Inden 1660
blev i alt 17 tdr, htk., bøndergods lagt under Iversnæs, hvis enemærke i 1664 var
på 70 tdr, hartkorn. Fra 1664 til 1682 stiger gårdtallet atter til 30, rimeligvis
i forbindelse med en regulering, hvorved byens gårde inddeltes i 3 klasser i for-
holdet 1:2:4., I 1727 blev 9 af byens 29 gårde nedlagt og jorden fordelt på de øv-
rige. Som årsag angives, at de nedlagte gårde manglende besætninger, Herefter bi-
beholdes gårdtallet konstant frem til 1903. Fra 1787 til 1844 er hus (og befolk-
ningstallet) også konstant, hvorefter en moderat stigning sætter ind,
Gårdene var i 1684 forholdsvis små og inddelt 3 størrelseskategorier, I forbin-
delse med reguleringen af gårdtallet i 1727 synes byen atter etaliseret og denne gang
på et niveau, Den egaliserede struktur opretholdes endnu i 1903,



Ejertav: Husby SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Sammenfattende vurdering:

Ingen I] I] Stor I] Særlig
interesse: Interesse: interesse: interesse:

Landsbytypciogisk vurdering: særlig interesse
1) Anlægstype.

Den store kirke - adelby af vikingetidsnavnetypen -by er centralplaceret i sit
ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget-vejby i en forholdsvis løs
form. Kirken ligger isoleret, Fra ejerlavet er senere udskilt Sdr, Åby samt Hus-
by Torp, der nedlagdes inden middelalderens udgang, Endelig er hovedgården Ivers-
næs (Wedellsborg) udparcelleret,

2) Udviklingstype.

Lige fra 1200-tallet og måske fra anlæggelsen (jvf. navnets betydning) har ejer-
lavet nmmer et betydeligt gods, der i 1672 ophøjedes til grevskabet Wedellsborg,
Godset har afgørende præget landsbyens udvikling, såvel hvad angår hovedgårdsmar-
kernes udskillelse og udvidelser, flere egaliseringer af landsbyens gårde, samt
et meget sent overgang til selveje (fra 1916), der stærkt begrænser det 19, årh.s
ekspansion.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig anlægstype, hvis videre udvikling
i sjælden grad afspejler hovedgård-landsby forholdets udviklingstrin.

Relikt-vurdering: særlig interesse
1) Bytomten er velbevaret,
2) Kulturlandskabet har bevaret større engområder.

3) Særlige relikter: kirke

4) Arkæologiske interesser: tomten af Husby Torp, tomten af Husbygård, enkelte fri-
lagte gårdtomter.
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HYGIND
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Ejerlav: Hygind. SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Navn: Navnetype:

Hygind -inge.

Bemærkninger:

Hygind er nævnt første gang 1449 i formen Hyging. Forleddet er rimelig -|'
vis fuglenavnet, glda. Høk, betydende Høg. Afledningsendelsen -inge
viser at ordet oprindeligt er et stedbetegnelse, afledt af indbygger-
navn eller slægtsnavn på -inge.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby Omkring overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til ydflytterbebyggelser-
ne - ikke er anlagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav:  Hygind S K E MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byens 8 gårde ligger med én undtagelse på S siden af den SV-NØ aående
vei, der følger åløbet. Bebvagelsen ligger altså mellem åen og vejen.
Huse ligger spredt mellem gårdene, heraf flest i Ø ende. En mølle i
den Ø ende helt ned til åen.

b. Placering i forhold til by-marken

& centralby UC] agerorientering [I skovorientering åorientering
CU] randby &] engorientering [] kystorientering
Bebyggelsen følger engdraget langs åen.
c. Udskiftning

år: 1786 figur: Stjerneudskiftning, lodderne N og S for byen har

Blokfigur i ydermarkerne.
stjernefigurkarakter (støder op til de enkelte gårde)

d. Udflytning 0

UC] ved udskiftningen

C] efter udskiftningen

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, israndskames og uregelmæssige morænebakker
mod N.

jordbund:

naturlig afgrænsning: Mod N og SV, men ikke mod Ø, S og SV.

C] overvejende
& overvejende ager med større indhold af eng.
C] blandingsøkonomi med
Engområder langs N-grænsen samt midt gennem ejerlavet langs åen.
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Ejerlav: Hygind SKEMA 3

takt.

UC] delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten X) velbevaret CO opløst

Alle gårde bevaret på deres plads i byen på nær én (Østergård), der er
flyttet 100 m på den anden side af gaden. Lidt nybyggeri i den Ø en-
de, men ellers ikke. Vejsystemet uforandret. Toftestrukturen helt in-

CU] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn &] udskiftningshegnene

En del af blokfigurens hegn.

CO intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] større engareal
UC] større overdrevsareal

U] større skovareal
&] størsteparten opdyrket

&X] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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Ejerlav: Hygind SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

STATISTIK

Areal: 258 ha, heraf opdyrket 1688: 483.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

44 41 51

Bebyggelsesenheder:

1
1664 1688 1844 1903

1606 1787
+ + x +

Garde! 7 8 8 10 8 8

H :use
2 5

Huse m/ jord: 5 5

Huse u/ jord: 3 o

Halk: 7 10 11 15 13 16

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(43) i: 2 4 1 6,3

(86) 1688 1 6 1 5,1

1844 1 7 6,0

1903 1 7 6,1

Folketal:

1 1

1787 1845 1901

Voksne: 66 56 89

Børn: 52 26 25

I alt: 118 82 114

1. Incl. Hygind Torp og Hvidensand. 273



Ejerlavi|1ygina
SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby - Husby

Besiddelsesforhold: indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

%x

1684 7 1 1 1

1844 8 5

1903 : 2
|

8 6

Udviklingsbeskriveise:

Af det 258 ha store ejerlav var i 1682 kun opdyrket 48%. Det er dog muligt,at denne procent er for lav som følge af en grænseforskydning mellem Hy-
gind og Eskør. Dette kunne i hvert fald forklare, at Hyginds hartkorn sti-
ger fra 41 i 1684 til 51 tdr. i 1844. I 1682 havde Hygind 4 vange og 4-årig
rotation. Fra Hygind er senere udparcelleret Eskør og Hygind Torp. Hygind
stjerneudskiftedes i 1786 og siden er 1 gård flyttet.
Ved et skifte mellem Johan Bjørnsen og dennes børnebørn i 1449 fordeltes
3 gårde i Hygind (foruden gårde i Eskør og Sdr. Aby). Til den indensogns
hovedgård Ivernæs (Wedellsborg) hørte omkring 1500 de 2 gårde i Hygind Torp,
samt 2 gårde i Hygind og møllen, der sættes til 30 ørte mel i afgift. I 1664
ejede Ivernæs hele byen på nær 1 gård og 1 huse. Møllen anføres da at have
avl. At dømme efter de 7 skattepligtige bønder i skattemandtallet 1606 har
Ivernæs på dette tidspunkt kun ejet møllen, der herved blev skattefri (ho-
vedgårdens indensogns fæsteenheder var skattefrie). Inden 1682 var Wedells-
borg blevet enebesidder i byen, der følgelig egaliseredes. Endnu i 1903
var Wedellsborg stort set enebesidder i byen.

Antallet af gårde (incl. møllegården) synes uforandret 8 fra 1600-tallet till
1903. Husvæksten i det 19. årh. er ligeledes begrænset, hvorfor befolkningstallet er præget af moderat tilbagegang.
Gårdene var i 1684 forholdsvis små og byen var allerede da egaliseret. Den
egaliserede struktur fastholdes endnu i 1903, idet dog møllergården havde
et mindre tilliggende.
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Ejeriav; Mygind SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby
|

Husby

Sammenfattende vurdering:

Ingen I [I] Stor [1 Særlig
interesse: Interesse: interesse: interesse: X

Landsbytypologisk vurdering: særlig interesse
1) Anlægstype.

Den lille adelby af før- vikingetids navnetypen -inge er centralplaceret i sit
ejerlav og har åorientering. Byformen er slynget-vejby - tilpasset å-brinken,
Fra ejerlavet er udflyttet og udparcelleret Hygind Torp og Eskør,

2) Udviklingstype.

Den vigtige Hygind Mølle hørte fra senmiddelalderen under den indensogns hoved-
gård Iversnæs (Wedellsborg). Inden 1682 havde Wedellsborg samlet hele byen
og egaliseret gårdene, Fæstestatussen og den egaliserede struktur var intakt
endnu i 1903, hvorfor ekspansionen i det 19, årh, stort set udeblev,

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og meget typeren anlægstype, der i
usædvanlig grad har bibeholdt sin oprindelige struktur,

Relikt-vurdering: Stor interesse
1) Bytomten er velbevaret,
2) Kulturlandskabet har bevaret en del af stjerneudskiftningshegnene,
3) Særlige relikter: Møllegården

4) Arkæologiske interesser: en enkelt frilagt gårdtomt,
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SØNDRE ÅBY
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Ejerlav.. Sår. Åby
|

SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Navn: Navnetype:

Sdr. Åby -by

Bemærkninger:

Sdr. Åby er nævnt første gang o. 1300 i formen Aby. Forleddet er nav-
neordet å, efter beliggenheden ved Brænde ås udmunding. i Lillebælt.
Efterleddet er by, glda. by, som betyder landsby.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Udflytterbebyggelse |
Middelalder

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytning
fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Sar. Åby SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten  Slynget vejby.

Byens 10 gårde ligger uregelmæssigt spredt på begge sider af den slyn-
gede vej fra V mod Ø gennem landskabet. Der ligger en række huse i by-
en langs vejen, især i den midterste og Ø del.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby E] agerorientering CI skovorientering åorientering
CU] randby C] engorientering CO kystorientering
Byen ligger i Ø del af ejerlavet med ager på begge sider og tæt op tilåen Ø for byen.
c. Udskiftning

år: 1793 figur: Stjerneudskiftning, stjernefigur NØ og SV for byen,
blokke i den V del af ejerlavet.

d. Udflytning

Bl ved udskiftningen 3 luse flyttet ved udskiftningen, i den vestlige del af ejerlavet.
El efter udskiftningen

1 gård flyttet SV for byen, rv

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: Alsædebrug rotation: Sås hvert år.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med grusbakker og ekstra marginalt afvandings-
løb mod Ø.

jordbund:

naturlig afgrænsning: Mod S og SØ, men ellers ikke.

C] overvejende
& overvejende ager med større indhold af eng og mose.
[I blandingsøkonomi med
Engareal langs kysten mod S og langs åen mod Ø. Mose i den V del af ejek-lavet.

283



Ejerlav: Sdr. Aby SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten velbevaret U] opløst

Kun 108
gård flyttet ca.
takt.

[I delvis bevaret

(1 ud af 10) af gårdene udflyttet - dog er også den østligste
100 m nordpå. Der er ingen væsentlig nybebyggelse

sket i byen. Vejnettet er uforandret. Ligeså er toftestrukturen in-

CU] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn &l udskiftningshegnene

En stor del af stjerneudskiftningshegnene.

CO] intet af betydning

c. Ressourceområde

større engareal
U] større overdrevsareal

langs åen.

LC] større skovareal
CI] størsteparten opdyrket

Stort engareal i den V del af ejerlavet samt

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

engområde i den Ø del
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Ejerlav: Sdr. Aby SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

STATISTIK

1

Areal: 325 ha, heraf opdyrket 1688: 62%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1

106 85 77

Bebyggelsesenheder:

1664 1688 1844
I

1903
å

1606 1787

Gårde; 10 12 12 10 10 10

Huse: 1 13 16

Huse m/ jord: 3 18 18

Huse u/ jord: 6 4 4

| am 11 25 21 26 32 32

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemenit

1664(50) 3 8 8,8

(67) (1: 2) 1988 4 4 7,0
1844

1

9 1 7,6
1

1903 9 6,2

Folketal:

1 1

1787 1845 1901

Voksne: 113 143 119

Børn: 63 98 47

I alt: 176 241 166

1. Incl. Holmehuse. 285



Ejerlav: Sdr. Åby SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Husby

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 3 5 9 8

incl, Hol+
1844 mehuse 1 2 9 20

incl, Hol+1903 .
mehuse 1 1 7 21

n
Udviklingsbeskrivelse:

Af det 325 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 62%. Byen havde da alsædebrug i
2 vange, således som det ofte ses for kystejerlav, Ejerlavet takseredes i 1684 til
85 tdr. htk., og i 1844 tilsvarende til 77 tdr. htk, Sdr. Åby synes udparcelleret fra
Husby, Senere har Wedellsborg formentlig gjort indhug i ejerlavets vestlige del.

Sdr. Åby stjerneudskiftedes i 1793 og siden er 1-2 gårde flyttet,
(En del af) byen synes allerede i 1200-tallet at have været krongods, I 1500-tal-
let besad kronen 3 selvejergårde i byen, Resten af byen var i senmiddelalderen på
adelige hænder, I 1444 optræder 1 gård i Sønder Åby på et skifte mellem Johan Bjørn-
sen og broderbørnene, Men det var nabohovedgården Iversnæs (Wedellsborg) der besad
størsteparten. Ved det store arveskifte i 1520 fordeltes 8 gårde, hvoraf de 6 for-
blev ved Iversnæs, medens 2 gårde fulgte Kærsgård, Senere synes Iversnæs godset
splittet yderligere, I hvert fald tilhørte de 10 skattepligtige gårde i 1606 skatte…
mandtallet ikke den indensogns hovedgård, I 1664 havde Iversnæs samlet 9 gårde og
8 huse, medens kongen da besad 3 gårde og 5 huse, der var beslaglagt fra Corfitz
Ulfeldt. Muligvis forblev 1 gård uden for Wedellsborgs kontrol, men i 1744 ejede
hovedgården 11 gårde, der da blev til 9, idet 2 gårdes jorder blev fordelt på de
øvrige. Endnu i 1903 var byen stort set på Wedellsborgs hænder,

Antallet af gårde var formentlig 12 fra senmiddelalder til 1744, men dette år re-
guleredes gårdtallet til 10 og dette antal bibeholdes herefter frem til 1903,

Antallet af huse var allerede højt i 1600-tallet og steg noget frem til 1844, lige-
som det er tilfældet for befolkningstallets vedkommende. Fra 1844 til 1903 er
bebyggelsesstagnationen total ligesom befolkningstallet er på retur,

Byens gårde egaliseredes i 2 klasser mellem 1664 og 1682. Reguleringen af gårdtal-
let i 1744 ledsagedes af en ny egalisering og denne gang på ét niveau,
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Ejerlav« Sdr. Åby SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Husby

Sammenfattende vurdering:

Ingen I Stor 11 Særlig Ixinteresse: [I Interesse: interesse: interesse: X

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse
1) Anlægstype,

Den middelstore udflytterby af vikingetids navnetypen -by er centralplaceret isit ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget-vejby i en regelmæssig
og sluttet udgave. Ejendommeligt nok synes bebyggelsen ikke præget af den kyst-
nære placering,

2) Udviklingstype.

Byen samledes i 1600-tallet under nabohovedgården Wedellsborg og forblev her-
under endnu i 1903, Som følge heraf egaliseredes og reguleredes gårdtallet 2
gange, hustallet var allerede højt i 1600-tallet, Ekspansionen udeblev stortset i det 19, årh, |

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig ikke særlig typeren anlægstype, der
som følge af en meget sen overgang til selveje i høj grad har bevaret sit oprinde…
lige præg.

Relikt-vurdering: Særlig interesse
1) Bytomten er velbevaret,
2) Kulturlandskabet har bevaret en stor del stjerneudskiftningshegn samt større

engarealer,
3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: en enkelt frilagt gårdtomt.
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Ejerlav: Bubel SKEMA1
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Navn: Navnetype:

"-bølle".

Bemærkninger:

Bubel er nævnt første gang 1442 i formen Bobelund. Bubel er sandsynlig-
vis sammensat af navneordet, glda. b6, som betyder gård og bølle, glda.
bøli, som formentlig betyder enkeltgård, helgård.

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Arlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytning
fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejeriav: Bubel SKEMA 2

FYNS AMT Herred:

Vends

Kommune:

Ejby

Sogn:

Ingslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Silynget vejby.

Fire af gårdene ligger samlet om en fortelignende gadeudvidelse. Imel-
mel disse og Bubelgård ligger en gård. Bubelgård ligger isoleret øst
for byen med huse syd for gården.

b. Placering i forhold til by-marken

C] centralby El agerorientering U] skovorientering CU] åorientering

i randby C] engorientering C] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1793 figur: Stjerneudskiftning med blokudskiftning i ejerlavets
udkant.

d. Udflytning

C] ved udskiftningen

efter udskiftningen
En eller to.

ØKONOMI

4. Vangsaystem driftssystem: 2- vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2-

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends med kuppelbakker og ekstra marg. afvandingsløb
mod Ø.

jordbund: Moræneler med småforekomster af smeltevandssand og ferskvands
tørv.

naturiig afgrænsning: Naturligt afgrænset af eng og skov mod N, NV, Ø og SØ.
Grænsen mod Ingslev Torp synes reguleret.

UC] overvejende

overvejende ager med større indhold af eng.
[1] blandingsøkonomi med
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Ejerlav. Bubel SKEMA 3

regulerede.

En af de 5 gårde er flyttet ud, en
te. Vejforløbet er rette ud så den fortelignende gadeudvidelse er væk
og der er nybebygget en del huse i bykernen. Tofteskellene stærkt

E delvis bevaret

FYNS AMT Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CI] velbevaret CI opløst
C] opløst og nybebygget

er flyttet længere ned på sin tof-

b. Skeisystem

[] vangesystemets hegn

En del er bevaret,
& udskiftningshegnene

specielt inde ved bykernen.

UC] intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] større engarea!

[] større overdrevsareal

Ul] større skovareal
EX størsteparten opdyrket

UC] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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Ejerlav: Bubel SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
STATISTIK

1+2

Areal: 229 ha, heraf opdyrket 1688: 603%.

1+2
Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1 1

41+18 32+18 57

Bebyggelsesenheder:

1 2 2

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1901

.

1 1 1

Gårde: 7 8 7+1 7+1 8 9 8

Huse: 1 14 49

Huse m/ jord: 15

Huse u/ jord: 4 9
1 1

hate 8 8 7+1 11+1 22 33 57

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(71) mee 1 5 5,9

(71) 1688 3 4 4,6

fe 7 2 4,7
1903

Foiketal:

2+1 2
1787 1845 1901

Voksne: 92 136 178

Børn: 41 77 104

| så 133 203 282

1. Incl. Bubelgård.
Incl. Grimmeløkke. 297



flerten

—
Fuel SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Besiddeisesforhold: indensogns Udensogns
Seivejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 4 1

1844 9 11 13

1903

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 299 ha store ejerlav (incl. Bubelgård og Gremmelykke) var i 1682 opdyrket 60%.
Bubel havde da, som typisk for egnen, tovangsbrug men med en lille mark tilknyttet i år-
lig drift. Incl. Bubelgård var hartkornet i 1684 50 tdr., hvortil kan lægges 7 tdr. fra
enestegården Gremmelykke, svarende til de 57 tdr.htk. som ejerlavet i alt takseredes til
i 1844. Bubel er formentlig udflyttet fra Ingslev Torp. Inden 1520 udparcelleredes mod
vest enestegården Gremmelykke. Omkring 1640 gjordes Bubelgård til hovedgård, men den
opkøbtes i 1647 af nabohovedgården Kærsgård. Det er muligt, at Bubelgård er blevet flyt-
tet ud af landsbyen i forbindelse med hovedgårdsoprettelsen. Bubelgård takseredes i 1684
for 18 tdr.htk.
Bubel stjerneudskiftedes i 1793 og siden er 1-2 gårde flyttet.
I 1442 erhvervede Otte Skinkel til Ivernæs (Wedellsborg) 1 gård i Bubel. Denne gård (12
tdr.htk.) tilhørte endnu i 1520 Ivernæs tillige med gården Gremmelykke (6 tdr.htk.).
Hovedgården af byen var dog i gejstlig besiddelse i senmiddelalder, hvor Dalum Kloster
havde 2 gårde, Skt. Knuds Kloster 1 gård og præsten i Nr. Aby 1 bol. I 1664 havde kro-
nen afhændet de 2 Dalum Kloster gårde. Hovedbesidder var nu Steen Bille til Kærsgård, der
foruden Bubelgård ejede 4 gårde i Bubel. Hundrede år senere ejede Kærsgård kun 1 enkelt
gård, medens Holsegård ejede 4 gårde. I 1844 var overgangen til selveje afsluttet for
gårdenes vedkommende, medens der stadig hørte 13 huse under Bubelgård.

Antallet af gårde synes uforandret fra 1600-tallets begyndelse til 1844. Hustallet ekspan-
derer i normalt omfang til 1787, hvorefter en forholdsvis kraftig hus- og befolknings-
vækst sætter ind frem til 1901. ,

Gårdene var i 1684 forholdsvis små, formentlig som følge af hovedgårdens ekspansion.

Byen synes aldrig egaliseret, bortset måske fra lodsejervise egaliseringer i forbindelse
med udskiftningen.
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Ejerlav:
BuBeT SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Sammenfattende vurdering:

ingen [ål Stor 1 Særlig [1interesse: [1] interesse: LJ interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse
1) Anlægstype.

Den lille udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -bølle er rand-
placeret i sit ejerlav og har engorientering, I senmiddelalder er enestegården
Gremmelykke udparcelleret af ejerlavet. I 1600-tallet blev Bubelgård oprettet
som hovedgård og flyttet ud af landsbyen. Byformen er slynget-vejby,

2) Udviklingstype.

Byen domineredes i senmiddelalder af gejstlige besiddelser, Efter oprettelsen
af Bubelgård samledes hovedparten af byen under denne, der da fungerede som
af læggerhovedgård for nabogodset Kærsgård, En hurtig overgang til selveje led…
sagedes af kraftig ekspansion,

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig forholdsvis typeren anlægstype med
en interessant, sen anlæggelse af en landsbyhovedgård,

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men præget af nybebyggelse og reguleringer,
2) Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn.
3) Særlige relikter: Bubelgård

4) Arkæologiske interesser: en enkelt frilagt gårdtomt.
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Ejerlavs  Ingslev SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Navn: Navnetype:

Ingslev -lev

Bemærkninger:

Ingslev er nævnt første gang 1331 i formen Ingisloffticæ. Forleddet
er sandsynligvis mandsnavnet Ingir eller ingwar. Efterleddet er lev,
glda. let, som formentlig betyder arvegods.

Anlægstype:

adelby

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby - som i modsætning til udflytterbebyggelserne
- ikke er anlagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

UN o O



= æa
Ejerlav:  1Ngsl1ev SKEMA 2

|

FYNS AMT | Herred: Kommune: Sogn:
|

Vends Ejby Ingslev
|

BY- OG EJERLAVSTVPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Gårdene ligger langs den Øst-vestgående bygade, en enkelt dog syd for
gaden. Kirken ligger isoleret nord for byen, med enkelte huse omkring.

b. Placering i forhold til by-marken

El centralby agerorientering [] skovorientering UI] 8orientering
UC randby OC] engorientering CI] kystorientering

ce. Udskiftning

år: 1790 figur:  Blokudskiftning.

d. Udflytning 1 gård.
El ved udskiftningen

U] efter udskiftningen

ØKONOM!

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends med kuppelbakker mod Ø, gennemskåret N-S af tun-
neldal, ekstra marg. afvandingsløb mod SV.

jordbund: Moræneler med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Naturligt afgrænset dog ikke ind mod Ingslev Torp og
Kærbyholm.

[] overvejende
El] overvejende ager med større indhold af eng.
[] blandingsøkonomi med
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Ejerlav:.  Ingslev SKEMA 3

FYNS AMT Herred:

Vends

Kommune:

Ejby

Sogn:

Ingslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten U] velbevaret

delvis bevaret

Gårdene ligger endnu i byen, men der er bygget huse imellem dem. Vej-
systemet er intakt, men skæres af motorvejen. Området omkring kirken
som ligger ved landevejen til Middelfart, er blevet kraftigt bebygget.
Motorvejen skærer imellem landsby og kirke.

U opløst
U] opløst og nybebygget

b. Skelsystem

UC] vangesystemets hegn C] udskiftningshegnene El] intet af betydning

c. Ressourceområde

C] større engareal
CI] større overdrevsareal

CU] større skovareal

El størsteparten opdyrket

Ejerlavets nordlige del præges af landevejsbyggeri. Den sydlige del
præges af enkelt liggende gårde.

[C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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SKEMA 4Ejerlav: Incslev
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

vends Ejby Ingslev

STATISTIK

1

Areal: 289 ha, heraf opdyrket 1688: 463.

Tønder hartkorn 1684 1688 1844 1903

1

27 33 53

Bebyggelsesenheder:

j
1 1

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1901

Fre 5 5 5 5 9 14 12

PANG. 1 4 18 21

Huse m/ jord: 6

Huse u/ jord: 10 1

I alt:o 6 5 9 15 27 21 33

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1—4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

1664(80) 4 5,4

(60) 1688 3 1 6,6

1844 5 2 4,5
1903

Folketal:
—

1787 1845 1901

VERSTEE 88 115 123

Børn: 45 5 7 51

i
att:

»" 133 166 174

1. Incl. Allesvrå. 309



Ejerlav: Ingslev SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Ingslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 1 2 4 2

1844 lå 7

1903

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 289 ha, store ejerlav (incl, enestegården Allesvrå) var i 1682 kun opdyrket
46%. Som følge af den lave opdyrkning takseredes ejerlavet i 1684 ret lavt til 36
tdr. htk, (incl. Allesvrå) mod 53 tdr, å 1844, Byen havde i 1682 det for egnen typiskd
tovangsbrug med en mindre mark i årlig drift tilknyttete. På grund af byens centrale
beliggenhed ved den gamle rigsvej var kroen tidligt af stor betydning. Fra Ingslev
er udparcelleret Ingslev Torp og senere enestegården Allesvrå, der første gang næv-
nes i 1606.

Ingslev blokudskiftedes i 1790 og siden er 1 gård flyttet ud,

Ingslev domineredes i senmiddelalder af kron- og kirkebesiddelser. Dalum Kloster ejedd
1533 1 gård, Odensebispen ligeledes 1 gård, medens der under Hindsgavl len i 1586
hørte 1 selvejergård og 2 fæstegårde, formentlig resten af:byen. I 1664 var 2 af
disse gårde overgået til den indensoans hovedgård Bubelgård, der tillige var i besid-
delae af Allesvrå, Hundrede år efter (i 1764) ejde Holsegård 2 gårde i Ingslev, Over-
gangen til selveje skete tidligt og var afsluttet inden 1844.

Antallet af gårde synes i 1500-1600-tallet at have været konstant 5, men det
stiger markant i forbindelse med overgangen til selveje. Hustallet var allerede
usædvanligt højt i 1600-tallet og husene følger den normale ekspansion i det 19.
årh. Som helhed ligger befolkningsvæksten fra 1787 til 1901 på 1/3 af det normale
for herredet,
Gårdene var i 1684 af normal størrelse, Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejeriav: INGslev SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Sammenfattende vurdering:

Ingen Stor Særlig [1interesse: Interesse: interesse: [] interesse:

Landsbytypologisk vurdering:

1) Anlægstype.

2) Udviklingstype.

interesse

Den lille kirke-adelby af før- vikingetids navnetypen -lev er centralplacereti sit ejerlav og har agerorientering. Fra det oprindelige større ejerlav er
udskilt udflytterbyen Ingslev Torp og enestegården Allesvråi Byformen er slyn-
get-vejby. Kirken ligger isoleret nord for byen.

Byen domineredes i senmiddelalder af kron- og kirkebesiddelser, I 1600-tallet
spillede den nyoprettede hovedgård Bubelgård en vis rolle, En tidlig overgangtil selveje udløste en tidlig ekspansionsfase,

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig ikke særlig typeren anlægstype
med en forholdsvis ukarakteristisk udvikling,

Relikt-vurdering: interesse

3) Særlige relikter: Kirken,

4) Arkæologiske interesseri -

2) Kulturlandskabet præges af landevejsbebyggelse.

1) Bytomten er delvis bevaret, men præges af motorvejsgennemskæring,

SA



FR

Fr
r

]

ere

æmesinrsgT

on,

…

NØ

Roe

een

475

fee

—
KESED

——jmå
=

SE



i ie(608
g

ås



1

i.
z

HT

-

>

redet

1

arv

3

CJ)

as

pi

=

HT

=0…

Apronge

Th

BE

i.

fl

NW-

i.

sp

ED
suoyg

>

;
RR.

5"

pigdbsogoj

:

, gf

SæegrengkT

ulougÅ

CTX
-

N
39%XXYØJD

5
=>

SYS

or”

r

F34

us19

AT

TE

.

us

EJ

pr

+

8

le!

2

Ed

A41S

ØD

hsm:

5

pe
:

'

==

==

Gug.

Bralgap

v

-

d

&

VS
BUR

i

REN
]

4—

NE

N
&

ON

OS

N…

5

oa

>

g

N

;

'

y

s

y

ns

Kar.

Boenstysg

i

CE

X

sj
97

h

pel

rå
Fy

7

,”pågBpyrsddigt

LF

SF)

e



A cup
- Xl=

5 Ar"5
> If
i Gl Gl 5 MRad2TAi sj 7ISSNv72di i

TÅ2Q IM
|ør | 105! leir gh0itj iggt17>lim,NVimr> 3,8pE5jry

|

hhø…/PR6SE ; > j| 2 Bi
18010 43 7å

få

"
==

?

' ju 5 SK. Sjul L t Ge eNdi,i,+>Lr FN sgpe
PSi

ånd,øMÅfr. all W;
( i ;

Hi rmadl ID Urge) )3:
y mr, NE "fi !

>
& VÅR 3.



316



INGSLEV TORP

317



Ejerlav« Ingslev Torp. SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Navn: Navnetype:

Ingslev Torp -torp.

Bemærkninger:

Ingslev Torp er måske nævnt første gang O.
gøres om det er denne torp eller Røjle Tårup eller Gelsted Tårup der
henvises til i kilden. Om Ingslev se denne. -torp, glda. thorp, betyder
udflytterbebyggelse.

1415, men det kan ikke af-

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby,fra en anden landsby.
som er anlagt ved udflytning

Historiske tildragelser:



Ejerlav: Ingslev torp SKEMA 2
+

FYNS AMT | Herred: Kommune: Sogn:

| Vends Ejby Ingslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

5 af gårdene ligger samlet der hvor de nordsyd- og øØstvestgående veje
mødes. Mens de øvrige 2 ligger spredt nord for byen.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby &) agerorientering C] skovorientering CU] åorientering
CO randby Kl] engorientering DO kystorientering

c. Udskiftning

år: 1788 figur: Blokudskiftning.

d. Udflytning

U] ved udskiftningen

Kl] efter udskiftningen
3 gårde.

ØKONOM!

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends, kuppelbakker med ekstra marg. afvandingsløb mod
N.

jordbund: Moræneler og smeltevandssand med ferskvandsler og -tørv.

naturlig afgrænsning: Ikke naturligt afgrænset ind mod Ingslev og delvis mod
Kærbyholm.

C] overvejende
El overvejende ager med større indhold af eng
[] blandingsøkonomi med
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Ejerlav. Ingslev Torp SKEMA 3

de.

El delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten [I] velbevaret UC] opløst
U] opløst og nybebygget

40% af gårdene er flyttet ud og en del husbyggeri mod Ø har forlænget
byen. Vejsystemet er intakt. Tofteskellene er enten væk eller regulere-

b. Skeisystem

[] vangesystemets hegn

Nogle bevaret.

& udskiftningshegnene U] intet af betydning

c. Ressourceområde

[] større engareal
U] større overdrevsareal

CU] større skovareal
Kl størsteparten opdyrket

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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SKEMA 4Ejerlav: Ingslev Torp.
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
STATISTIK

Areal: 189 ha, heraf opdyrket 1688: 80%.

Tønder hartkorn 1664 16888 1844 1903

53 42 37

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 Hg 1688 1787 1844 1901

Gårde:
7 7 7 7 7 6 8

Huse:
2 10 13

Huse m/ jord: 3

Huse u/ jord: 1 4

| at 7 7 9 8 17 13 21

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8—->tdr. htk. Gennemsriit

(43) 1864 1 2 4 76
(71) 1688 1 5 1 6,0

1844 2 4 5,5
1903

Foiketal:

1787 1845 1901

Voksne:
58 70 71

Børn: ag 35 41

| alt: 91 105 112



Ejerlav: Ingslev Torp SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 1 5 2 l

1844 6 7

1903

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 189 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket ikke mindre end 80%, Byen havde da,
som typisk for egnen tovangsbrug men med en lille mark i årlig drift tilknyttet, På
grund af den høje opdyrkning nedsattes hartkornet fra 42 tdr, i 1684 til 37 tdr, i
1844, Ingslev Torp er udflyttet fra Ingslev, Senere er af Ingslev Torp ejerlavet igen
udparcelleret Bubel,

Ingslev Torp blokudskiftedes i 1788 og siden er 3 gårde flyttet ud, Ved det store
Iversnæs (Wedellsborg) arveskifte i 1520 fordeltes 4 (omtrent egaliserede) gårde i
byen med 3 til Iversnæs og ] til Kærsgård-delen, Herudover fandtes i byen en anneks-
præstegård og en selvejergård (under Hindsgavl Len 1586). I 1664 var Sten Bille til
Kærsgård, Bubelgård mv. ejer af 5 gårde og 2 huse i byen, der stadig rummede en an-
nekspræstegård, Hundrede år efter ejede Kærsgård og Holsegård tilsammen 3 gårde i
byen. Overgangen til selveje skete tidligt og var allerede afsluttet i 1844,

Antallet af gårde er uforandret 7 fra 1606 til 1787 og falder inden 1844 til 6. Hus
tallet er allerede betydeligt i 1787, men herefter indtræffer stagnation, ligesom
befolkningstallet kun stiger meget lidt fra 1787 til 1901.

Gårdene var i 1684 af normal størrelse og fordelte sig jævnt (formantlig som følge
af en tidlig lodsejerdelegalisering), Byen synes ikke egaliseret senere,
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Ejerlav; Ingslev Torp SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Sammenfattende vurdering:

ingen 0 1 Stor - Særlig [1interesse: LJ Interesse: ix] interesse:
| interesse:

 Landsbytypologisk vurdering: interesse

1) Anlægstype.

Den lille udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -torp er central…
placeret i sit ejerlav og har agerorientering, Byformen er den almindeligt fore=
kommende slynget-vejby type. Af det oprindeligt større ejerlav er siden udpar…-
celleret Bubel,

2) Udviklingstype.

Byen domineredes i senmiddelalder af Iversnæs (Wedellsborg) i 1600-tallet af
Bubelgård/Kærsgård, En tidlig overgang til selveje ledsagedes af ekspansion i
moderat omfang.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren anlægstype uden særlige
udviklingsmæssige karakteristika.

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men præges af nybyggeri.

2) Kulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn.

3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: -
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KÆRBYHOLM
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Ejerlav. Kærbyholm SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Navn: Navnetype:

Kærbyholm -holm

Bemærkninger:

kærbyholm er nævnt første gang 1386 i formen Kerbyholm. Første led af
ordet er sammensat af navneordene kær og by. Efterleddet er holm, glda
holm, som betyder "forhøjning i eng- og mosedrag".

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder

Bemærkninger:

fra en anden landsby.
En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytning

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Kærbyholm SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byen består kun af 3 gårde, som ligger på et "næs" midt i et engområ-
de. Umiddelbart øst for byen ligger "Gammel Tofte agre".

b. Placering i forhold til by-marken

CU] centralby C] agerorientering U] skovorientering C] åorientering

randby K) engorientering U kystorientering

c. Udskiftning

år: 1781 figur: Uregelmæssig.

d. Udflytning

C] ved udskiftningen

[] efter udskiftningen

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends, med tunneldal mod V.

jordbund: Moræneler med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Mod Ø og V af eng, men ikke mod nord og syd.

UC] overvejende
Xl overvejende ager

—>
med større indhold af eng.

[] blandingsøkonomi med
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Ejerlav: Kærbyholm S KEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten i velbevaret C] opløst
UC] delvis bevaret CI opløst og nybebygget

De tre gårde ligger på deres oprindelige pladser. Tofteskellene eri store træk bevaret. Vejsystemet er intakt, men der er blevet byggetet par enkelte huse.

b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn CU] udskiftningshegnene X] intet af betydning

c. Ressourceområde

E større engareal CU] større skovareal [] uopdyrkede bakker med

- mere end 12 % fald
C] større overdrevsareal størsteparten opdyrket

Der er bevaret et større engareal midt i ejerlavet.
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SKEMA 4Ejerlav: Kærbyholm.

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

STATISTIK

Areal: 109 ha, heraf opdyrket 1688: 65%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

27 21 26

Bebyggelsesenheder:

1606|1624 1004 1688 1787|'H 1901

Gårde: 3 3 3 3 3 3 4

Huse: 1

Huse m/ jord: 1 |
Huse u/ jord:

fø 3 3 3 3 3 4 5

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

(100) 1888 3 5,0

(100) 1688 3 7,0
1844

1 2 8,7
1903

Foiketal:

1787 1845 1901

Voksne: 18 37 37

Børn: 14 3 1

I alt: 32 40 38
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Ejerlav: Kærbyholm SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . lInyslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 3

1844 3 1

1903

Udviklingsbeskrivelse:

Af det kun 109 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 65%, Byen havde da det for eg-
nen typiske tovangsbrug med en lille mark i årlig drift tilknyttet, I 1684 takseredes
byen til 21 tdr, htk, og i 1844 til 26 tdr. htk, Kærbyholm er udparcelleret af Kærby
ejerlavet, At dømme efter navn og placering kan Kærbyholm oprindelig have været ho…

vedgård, hvilket kunne forklare bebyggelsens regulerede præg (se ligeledes Kærby i
Asperup sogn). En Gammeltofte umiddelbart øst for byen vidner om bebyggelsens tid-
ligere placering.

|

Kærbyholm udskiftedes i 1781, men der udflyttéde ingen gårde.

I 1386 skødede Petrus Jensen Marsvin, borger i Odense, 2 gårde i Kærbyholm til Odense
Hospital (7), Den tredie og sidste gård tilhørte Kavslunde kirke, og herligheden
heraf tilhørte :1914 Odensebispen, Denne ejendomsfordeling var endnu uændret i 1664,
og overgangen til selveje skete tidligt,
Antallet af gårde synes fra middelalder og op til i dag af have været 3, ligesom
der kun kommer et enkelt hus til, Befolkningstallet er da også stort set stabilt fra
1787 til 1901.

Gårdene var i 1684 forholdsvis store og byen fremstår allerede som egaliseret i
1664 og bibeholdt siden dette regulerede præg.
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SKEMA 6Ejerlav: Kærbyholm

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Inyslev

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig xinteresse: [1] Interesse: interesse: interesse:
|

Landsbytypologisk vurdering: særlig interesse
1) Anlægstype,

Den lille udflytterby er randplaceret i sit ejerlav på et næs ud i et engdrag.
Byformen er slynget-vejby i en reguleret form. En Gammeltofte umiddelbart øst
for byen vidner om bebyggelsens tidligere placering, At dømme efter navnet Kær-
byholm og bebyggelsens regulerede præg er byen formentlig oprindelig opstået
som en udflytter - hovedgård.

2) Udviklingstype.

Fra senmiddelalder bestod byen af 3 gårde, der alle var i gejstlig besiddelse.
Byen fremstår allerede i 1664 som egaliseret og byen har siden i helt usædvan-
lig grad bevaret sit arkaiske præg,

Sammenfattende drejer det sig om en speciel anlægstype, der i usædvanlig grad har
bevaret sit oprindelige præg.

Relikt-vurdering: særlig interesse
1) Bytomten er velbevaret,
2) Kulturlandskabet har bevaret et større engareal,
3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: en Gammeltofte,
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VEJRUP

3541



2

Ejerlav: Vejrup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Navn: Navnetype:

Vejrup

Bemærkninger:

Vejrup er nævnt første gang 1489 i formen Weerop. Forleddet er navne-
ordet glda. With, som betyder skov. Efterleddet er torp, glda. thorp,
som betyder udflytterbebyggelse.

Anlægstype:

Udflytterby

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterby er en landsby,
den landsby.

som er anlagt ved udflytning fra en an-

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Vejrup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Gårdene ligger jævnt fordelt ved vejforgreningen ud fra den nordøst-
sydgående vej. Enkelte huse spredt i byen.

b. Placering i forhold til by-marken
C] centralby K] agerorientering CU] skovorientering CI åorientering
El randby CU] engorientering O kystorientering

c. Udskiftning

år: 1781 figur:  Strimmeludskiftning med blokudskiftning iblandt.

d. Udflytning

C] ved udskiftningen

[] efter udskiftningen

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 2 + 1 sås årligt.

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vends med ekstra marginalt afvandingsløb mod V.

jordbund: Moræneler med ferskvandstørv.

naturlig afgrænsning: Naturligt afgrænset af bæk og eng. Kun delvis mod Bren-
derup.

Æ overvejende agerjord.
C] overvejende med større indhold af

[] blandingsøkonomi med

343



Ejerlav: Vejrup SKEMA 3

U] delvis bevaret

fælde forsvundne eller regulerede.

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten GE velbevaret CO] opløst
U] opløst og nybebygget

Alle gårde ligger endnu i byen, der er måske nedlagt/udflyttet et en-kelt hus. Vejsystemet er intakt, men tofteskellene er i en del til-

b. Skelsystem

Enkelte bevaret.

C] vangesystemets hegn & udskiftningshegnene C] intet af betydning

c. Ressourceområde

El større engareal C] større skovareal

Engareal bevaret sydøst for byen.

U] større overdrevsareal størsteparten opdyrket

[] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald
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Ejerlav: Vejrup SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

STATISTIK

Areal: 182 ha, heraf opdyrket 1688: 55%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

54 29 37

Bebyggelsesenheder:

1606 1624 1664 1688 1787 1844 1901

Gårde: 7 7 8 8 8 8 11

Huse:
1 3 7

Huse m/ jord: 7

Huse u/ jord: 1

tee 7 7 9 9 11 15 18

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk.
.

8->tdr. htk. Gennemsnit

(38) 1604 3 2 3 6,8

(50) (1: 2) 1988 4 4 3,6

1844 3 5 4,6

1903

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 45 70 72

Børn: 30 24 35

I alt: 75 94 107
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Ejerlav: Vejrup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

yends Ejby Ingslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 2 6 1

1844 8 7

1903

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 182 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 55%, Byen havde da, som typisk for
området tovangsbrug med en tilknyttet lille mark i årlig drift, Ejerlavet takseredes
i 1684 til 29 tdr. htk., og i 1844 til 37 tdr. I forhold hertil er landgildehartkor-
net fra 1664 (54 tdr.) påfaldende højt. Navnet Vejrup betyder egentlig Skov -torp, men
af skoven findes ingen spor i nyere tid, Vejrup er udparcelleret af moderbyen Brende-
Tup.

|

Byen strimmeludskiftedes i 1781,

I 1489 nævnes en væbner i Vejrup. Men 3 af byens gårde tilhørte på dette tidspunkt
Iversnæs (Wedellsborg), Ved det store arveskifte i 1520 fordeltes de 3 gårde med entil hver afde tre arveparter,I 1664 var Sten Bille til Kærsgård, Bubelgård mv. blevet
den største lodsejer med i alt 6 gårde og 1 hus, I 1760 var Kærsgårds andel redu-
ceret til 3 gårde, Overgangen til selveje var afsluttet i 1844.

Antallet af gårde var fra 1606 til 1844 konstant 7-8, Blandt de 8 gårde i 1664 var
et lille bol på 1 1/2 tdr. htk, Antallet af huse vokser kun i beskedent omfang igen-
nem det 19, årh., ligesom befolkningsvæksten kun udgør 1/3 af det normale,

Gårdene Var i 1684 påfaldende små. Byen synes aldrig egaliseret,
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Ejerlav: Vejrup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ingslev

Sammenfattende vurdering:

Ingen Stor Særlig [|]interesse: Interesse: interesse: X interesse:

Landsbytypologisk vurdering:

1) Anlægstype,

2) Udviklingstype.

stor interesse

Den lille udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -torp er rand-
placeret i sit ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget-vejby.

Byen husede i senmiddelalder et lille væbnergods, men domineredes i øvrigt af
Iversnæs (Wedellsborg). I 1600-tallet samledes størsteparten af byen under den
indensogns hovedgård, Bubelgård, Overgangen til selveje skete tidligt og led-
sagedes af ekspansion i begrænset omfang,

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig, forholdsvis typeren anlægstype med
få udviklingsmæssige karakteristiska.

Relikt-vurdering: stor interesse

3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: en enkelt frilagt gårdtomt,

1) Bytomten er velbevaret, Der er dog foretaget en del indre reguleringer,
2) Kulturlandskabet har kun bevaret enkelte hegn samt et større engareal,
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EMTEKÆR



SKEMA 1Ejerlav: Emtekær

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Navn: Navnetype:

Emtekær -kær.

Bemærkninger:

Emtekær er nævnt første gang 1385 i formen ELMTEKER. Forleddets oprin-
delse er usikker, men det er sandsynligvis navneordet, glda. ÆLMTI,
som betyder samling af elmetræer.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby Omkring overgangen mellem vikinge-
| tid og middelalder.

Bemærkninger:

ikke er anlagtEn adelby er en landsby, som i modsætning til torperne,
ved udflytning.

Historiske tildragelser:

I Emtekær mindesten for 7 engelske flyvere, der blev skudt ned 1944.
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Ejerlavs Emtekær SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.

Byens gårde ligger uregelmæssigt på begge sider og enkelte i nogen af-
stand fra den rundbueslyngede vej, der går uden om et engdrag. I den
nordlige del ligger 3 gårde tæt og regelmæssigt. Enkelte huse ligger
langs vejen.

b. Placering i forhold til by-marken
U] centralby U] agerorientering U] skovorientering C] åorientering

 randby El engorientering CI kystorientering
Engområde midt inde i byen,og S herfor byen ligger op til grænsen mod
NAKKE.
c. Udskiftning

år: 1784 figur: Stjerneudskiftning (!), stjerneudskiftning i en stordel af bymarken. Blokudskiftning i de ydre områder
(mose, eng, skov).

d. Udflytning 1 gård.
UC] ved udskiftningen

Kl efter udskiftningen Vest for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: tovangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2 evt. dyrkningsfællesskab m. Nakke.

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med israndskames.

jordbund: Moræneler med spredte forekomster af smeltevandsler, moræne-
sand, ferskvandstørv og -dynd.

naturlig afgrænsning: Mod NV, V, S og SØ, men ikke mod NØ og Ø.

C] overvejende

& overvejende ager

—>
med større indhold af eng og skov og mose.

C] blandingsøkonomi med
Store eng- og moseområder i den S del af området og mod NV, Skov i denV del af ejerlavet samt NØ for byen.
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SKEMA 3Ejerlav: Emtekær

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten ål velbevaret C] opløst
CU] delvis bevaret CU] opløst og nybebygget

Kun 1 ud af 9 gårde udflyttet. Kun enkelte huse nybygget. Vejforløbet
stort set uforandret. Toftestrukturen stort set bevaret.

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn udskiftningshegnene C] intet af betydning

En stor del af u-hegnene.

c. Ressourceområde

K] større engareal EJ større skovareal C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

C] større overdrevsareal U] størsteparten opdyrket

Eng- og moseområde mod S og NV. Skov i den V del.



SKEMA 4Ejerlav:s Emtekær

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

STATISTIK

Areal: 361 ha, heraf opdyrket 1688: 63%

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

106 65 72

Bebyggelsesenheder:

1600 1664 1688 1774 1844 1902

Gårde: 10 15 11 11 11 11

HUSE: 6 9 16

Huse m/ jord: 4 15 17

Huse u/ jord: 8 3 2

) al 16 24 23 ay 29 30

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

(33) 188% 6 5 4 751

(64) 1688 3 7 1 5,7

(82) 1844 1 9 1 5,8

(89) 1903 1 9 1 5,7

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 113 124 128
-

Børm: 56 42 54

| alt: 169 166 182



Ejeriav. Emtekær S KEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

4 5 4 6 5
1664

1844 11 18

1903 11 19

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 361 ha store ejerlav var i 1688 opdyrket ikke mindre end 63%.
Byen havde da tovangsbrug og takseredes til 65 tdr.htk. mod 72 tdr. i1844. I forhold hertil er 1664 landgilde-hartkornet meget højt, såle-des som det ofte er tilfældet i kystzonen på grund af de alternativeØkonomiske muligheder til agerbruget. Mod øst er Nakke udflyttet ogudparcelleret af ejerlavet. Ved Bredning Huse vidner marknavne på Torp(1682) om en nedlagt udflytterbebyggelse. En Gammeltofte (1682) vidner
formentlig om landsbyens tidligere placering. Byen er stjerneudskiftet1784 og siden er 1 gård udflyttet.
I 1385 pantsatte Niels Busse 1 gård i Emtekær for 8 mark sølv. I 1503
erhvervede Bertel Pedersen, borgmester i Assens, 1 gård i Emtekær ved
mageskiftet med Sct. Hans Kloster i Odense. Iversnæs (Wedellsborg)
gods i nabosognet gjorde sig tidlig gældende. I 1396 bekræftedes det,at en eng i Emtekær af arildhavde ligget til Iversnæs. Ved det storeIversnæs arveskifte i 1520 fordeltes 4 gårde i Emtekær. I 1583 lå ettilsvarende antal selvejergårde under kronlenet Hagenskov. Herudoverbesad Assens Provsti 3 gårde i 1664. I løbet af 1700-tallet samledes
byen under grevskabet Wedellsborg. Omkring 1780 var byens 11 gårdesamlet under grevskabets 3 hovedgårde Wedellsborg, Billeskov og Mi-
nendal, hvoraf sidstnævnte var indensogns. Endnu i 1903 18 byen i sinhelhed samlet under grevskabet og frasalget af fæstegods påbegyndtesførst i 1916.

Gårdtallet lå fra 1600-tallet til 1903 omkring 11. I 1664 optræderblandt gårdene 3 småenheder a 1-3 tdr.htk., der i 1684 er regnet forhuse med jord. Hustallet var allerede højt i 1600-1700-tallet, vel somfølge af mulighederne for fiskeri, men i det 19. årh. stagnerer såvelhus- som befolkningstallet i forbindelse med den manglende overgangtil selveje. Gårdene var i 1684 i gennemsnit forholdsvis små. Landsby-en egaliseredes i forbindelse med udskiftningen.
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Ejerlav: Emtekær SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen I Stor Særlig [1interesse: [1] Interesse: interesse: interesse:

1)

2)

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og forholdsvis typerenanlægstype med flere udviklingsmæssige karakteristika.

Anlægstype. Den lille adelby er som typisk for kystbyer placereti ejerlavets inderste hjørne. Byformen er slynget vejby. En Gam-
meltofte vidner om bebyggelsens tidligere placering. Fra ejerlaveter senere udparcelleret udflytterbyen Nakke samt måske enestegården
Rørmose på ejerlavsgrænsen til Hjorte. En torp ved Bredning huse
nedlagdes atter.
Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder af selvejergårde
og Iversnæs (Wedellsborg) gods. I løbet af 1700-tallet samledes by-en under grevskabet Wedellsborg, hvorunder det lå endnu i 1903.
Som følge af den sene overgang til selveje stagnerer bebyggelseni det 19. årh. Byen egaliseredes ved udskiftningen.

1)

2)

3)

4)

Relikt-vurdering: Stor interesse
Bytomten er velbevaret.
Kulturlandskabet har bevaret en stor del af det smukke stjerneud-skiftningssystem, samt eng-, mose- og skovarealer.
Særlige relikter: -
Arkæologiske interesser: En Gammeltofte, tomten af Torp, en en-kelt frilagt gårdtomt.
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HJORTE

AN un



SKEMA 1Ejerlav: Hjorte
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Navn: Navnetype:

Hjorte -with.

Bemærkninger:

Hjorte er nævnt første gang 1396 i formen HIORVIT. Forlettet er for-
mentlig navneordet, glda. HIORTH, som betyder kvægfolk. Efterleddet
er navneordet, glda. WITH, som betyder skov.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby | omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby, som i modsætning til torpene, ikke er anlagt
ved udflytning.

Historiske tildragelser:



Ejerlav: Hjorte SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Slynget vejby.
Byens 8 gårde ligger uregelmæssigt spredt i forhold til den fra S mod
V og igen mod N gående retvinklede vej, som tilsyneladende følger eng-

lige. Enkelte huse ligger langs vejen.
områdernes forløb. I den Ø del ligger gårdene mere spredt end i den vest

b. Placering i forhold til by-marken

centralby Ul agerorientering C] skovorientering UC] åorientering
OU randby engorientering Ul kystorientering
Store engarealer SV og NØ for byen. I ejerlavet ligger Tanderup kirke (NV)
en stor enestegård (mellem kirken og byen) og et par smågårde (i den SV

c. Udskiftning

år: 1783 figur: Blokudskiftning. Mange små uregelmæssige blokke -
antydning af stjerneudskiftning omkring byen.

d. Udflytning 2 gårde.
U ved udskiftningen
Bl efter udskiftningen 2 gårde flyttet SV og S for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4.

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med ekstra. marg. afvandingsløb mod N og is-randsbakker mod SØ.

jordbund: Moræneler og smeltevandssand, iblandet større forekomster af
ferskvandstørv, smeltevandsgrus samt ferskvandssand og -ler.

naturlig afgrænsning: Mod N og SØ, men ellers ikke.

Cl overvejende
UC overvejende med større indhold af

Kl blandingsøkonomi med ager og eng.Store engarealer i den S og N del af byen.
367
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SKEMA 3Ejerlav: Hjorte
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup
RELIKT-VURDERING

CU] opløsta. By-tomten

bevaret.

C] velbevaret

& delvis bevaret CI] opløst og nybebygget

2 gårde fra den V del er udflyttet (det vil sige 75% tilbage). Ingen
nybebyggelse af betydning. En stærk befærdet vej skærer fra N gennem
byen og slutter sig til den S-gående vej. En stor del af tofteskellene

b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn

En del af u-hegnene.
El udskiftningshegnene C] intet af betydning

c. Ressourceområde

CU] større engareal

[] større overdrevsareal

[] større skovareal
&] størsteparten opdyrket

uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald



SKEMA 4Ejerlav: Hjorte
FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

STATISTIK

2+1
Areal: 350 ha, heraf opdyrket 1688: 603.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

1+2 1+2
53 38 (+15) 63

Bebyggelsesenheder:

5 I
1600 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 8 8 8 9 9 9

Huse: 3 8

H jord:use m/ jord
5 10 9

Huse u/ jord:
1

ak 8 11 13 17 19 19

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(63) Een 2 6 6,6

(100) 1688 3 5 4,8

(89) 184 8 1 5,9

(88) 108 1 8 1 5,4

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 83 72 64

Børn: 36 27 32

I alt: 119 99 96
1. Incl. Rørmosegård. .2. Incl. Tanderup præstegård. 369



Ejerlav: Hjorte ! SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby . Tanderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 3 3 3 2

1844 XL 3 8 7

1903 1 3 8 7

il]

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 350 ha store ejerlav (incl. Tanderup præstegård og Rørmosegård)
var i 1688 opdyrket 60%. Ejerlavet havde da tovangsbrug og takseredesret lavt til 53 tdr.htk. mod 63 tdr. i 1844. Vestligt i ejerlavet lig-
ger Tanderup kirke. Her lå i 1688 præstegården, degnebolet og 1 hus -
formentlig resterne af en tidligere udflytterbebyggelse. I 1514 omta-les en kirke-gård i Håre Tanderup. Længst mod vest er Rørmosegård ud-
parcelleret på grænsen til Emtekær. Ved Brænde AÅ, der udgør herreds-
grænsen mellem Båg og Vends herred ligger den vigtige Brænde Mølle.
Den tilhørte i senmiddelalderen Iversnæs (Wedellsborg) og havde en
mølleskyld på 36 tdr. mel. Hjorte blokudskiftedes år 1783 og siden er2-3 gårde udflyttet/nedlagt.
Byen dominere i senmiddelalderen af selvejergårde, hvoraf der fand-tes 3 under kronlenet Hagenskov. Hertil kom 1 gård til Tanderup Kirke
(mon den samme som som i 1514 lå i Tanderup?) samt 2 gårde til AssensProvsti (i 1664). Adelen havde i 1664 kun 2 gårde. Den ene af disse låi 1520 til Iversnæs (Wedellsborg). Omkring 1778 1å i hvert fald 7 af

byens gårde (foruden Rørmosegård) til grevskabet Wedellsborgs hoved-
gårde (Wedellsborg, Minedal og Billeskov). Endnu i 1903 lå næsten hele
byen samlet under grevskabet.
Antallet af gårde i ejerlavet synes omtrent konstant fra 1600 til1903, ligesom husvæksten i det 19. årh. stort set udebliver på grundaf den sene overgang til selveje. Befolkningen er da også i direktetilbagegang fra 1787 til 1901. Gårdene var i 1684 forholdsvis små oghavde et egaliseret præg. En egentlig egalisering synes dog først gen-nemført ved udskiftningen. Endnu i 1903 bibeholdt byen sit egaliserede
præg.
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Ejerlav: Hjorte SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Bog Ejby
|

Tanderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor [1 Særlig [1interesse: Interesse: X interesse: interesse:

Landsbytypoiogisk vurdering: Stor interesse
1) Anlægstype. Den lille adelby af navnetypen -ved er centralplacereti sit ejerlav og har agerorientering. Byformen er slynget vejby. I

ejerlavet liggerTanderup kirke og præstegård, der formentlig er
resterne af en egentligudflytterbebyggelse. Mod nord ligger den
betydelige Brænde Mølle og i vest er enestegården Rørmose udparcel-leret.

2) Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder af selvejer- og
kirkegods. I løbet af 1700-tallet samledes byen under grevskabet
Wedellsborg, der endnu besad den i 1903. Byen egaliseredes ved ud-
skiftningen. Som følge af den sene opløsning af godssystemet var
landsbystrukturen usædvanlig velbevaret i 1903.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren anlægstype
med flere udviklingsmæssige karakteristika og en velbevaret struktur.

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men præges i dag af vejgennembrud.
2) kKulturlandskabet har bevaret en del udskiftningshegn.
3) Særlige relikter: Tanderup kirke, Brænde mølle.
4) Arkæologiske interesser: 3 frilagte gårdtomter.
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Ejerlav: Håre SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Navn: Navnetype:

Håre Håre

Bemærkninger:

Håre er ifølge Danske Stednavne nævnt første gang 1572 i formen HAARDE,
HAARDTZ LUNDE. Navneordet er en form af navneordet, glda. HARTH, som
betyder skov. (Håre nævnes dog allerede i 1514 og i 1520).

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Adelby  |Omkring overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby, som i modsætning til torperne, ikke er anlagt
ved udflytning.

Historiske tildragelser:

Ved Brænde Mølle står to sten med indskrifterne "Hr. Jakobsøn Rørup
1707" og "Peter Matkias Arensbach 1784" oprindeligt rejst af de to nævn+t
te præster ved hver sin side af præstegyden, men flyttet sammen 1918.
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Ejerlav: Håre
|

SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

BY- OG EJERLAVSTYPE

a. Bytomten Slynget vejby.

Byens 15 gårde ligger uregelmæssigt spredt langs den ØV-gående vej, nog+t
le i større afstand fra vejen. 3 af gårdene ligger lidt afsides langs
vejen mod N, 1 gård + 1 hus langs en sidevej fra den ØV-gående vej. En del
huse ligger spredt langs vejen.

b. Placering i forhold til by-marken
U] centralby CU] agerorientering [] skovorientering Xl åorientering
HA randby E engorientering [ kystorientering
Byen ligger i den S ende op til Brænde å og engområder - Brænde mølle

he15 LÅ, Fo 1Ifigger Ø for byer:
c. Udskiftning

år: 1782 figur: Blokudskiftning, uregelmæssige blokke - antydning af
stjernefigur N for byen.

d. Udflytning

& ved udskiftningen 1 flyttet NØ for byen og 1 V herfor.
[& efter udskiftningen 3 flyttet V og N for byen.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med ekstra marg. afvandingsløb mod SØ oghedeslette mod Ø.

jordbund: Moræneler og smeltevandssand, iblandet større forekomster
af smeltevandsgrus, ferskvandsdynd og -tørv.

naturlig afgrænsning: Mod S og Ø samt NV, men ellers ikke.

U] overvejende
C] overvejende med større indhold af

 blandingsøkonomi med ager, eng, skov og overdrev.
Store engarealer langs S-grænsen og fra byen mod NV, skov V oa N forbyen - overdrev i den Ø del.
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Ejerlav: Håre SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

RELIKT-VURDERING

a. By-tomten CU] velbevaret U] opløst

delvis bevaret [1] opløst og nybebygget

Max. 12 ud af oprindelig 17 gårde bevaret i landsbyen - 1 er endda
flyttet et stykke væk fra byen. Der ved har byen mistet den sluttede
karakter den havde, da der ikke er sket nyere bebyggelse af betydning.
Vejnettet er blevet udrettet både i den Ø og NV ende. En del af tofte-
strukturen bevaret.

b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn & udskiftningshegnene C] intet af betydning

En stor del af u-hegnene.

c. Ressourceområde

[& større engareal større skovareal UC] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

Gl større overdrevsareal C] størsteparten opdyrket

Engområde i den SV del, skov N for byen, overdrev i den Ø del - en
stor del af Ø del beplantet med nåleskov.

Co



Ejerlav:  Håre SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

STATISTIK

1

Areal: 642 ha, heraf opdyrket 1688: 54%

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

92" 96 94

Bebyggelsesenheder:

1606 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 9 13 14 15 15 16
3 3

Huse: 4 13

Huse m/ jord:
3JE 3 20 20 19

Huse u/ jord: 14 1 2

I alt:9 13 26 sq 35 36 37

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

1664
54 2 8 3 7,1

71 1688 1 10 3 6,9

80 18 4 11 4,5

81 1908 5 11 4,5
Folketal:

1787
1

1845
É

1901 |

Voksne: 128 157 187

Børti 76 66 65

»al 204 223 252

1. Incl. Eskelund og Ruegård. 3. Incl. Brænde mølle. 3812. Incl. Eskelund. ?



Ejerlav: Håre SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

| Båg Ejby Tanderup

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

incl. 1
1664 3 2 2 møl- 5 8 6

te —
1844 15 21

1903 1
|

15 21

Udviklingsbeskrivelise:

Af det 642 ha store ejerlav (incl. enestegårdene Eskelund og Ruegård)
var i 1688 opdyrket 54%, hvilket er forholdsvis meget i betragtninc afdet ujævne terræn. Håre Bjerge mod øst er da også siden udskiftningenblevet tilplantet med skov (N.B. mulighed for højryggede agre bevaredei skoven). Håre havde tovangsbrug og takseredes i 1684 til 96 tdr.htk.
og i 1844 tilsvarende til 94 tdr. I ejerlavet er opstået en række ene-stegårde, Ruegård, Eskelund og Skærbæk. I 1589 blev sidstnævnte opret-tet som hovedgården Skærbæk. I 1664 var den lille hovedgård blot på 12
tdr.htk. og i 1688 regnedes den ikke længere for hovedgård. I 1733
blev den indlemmet i grevskabet Wedellsborg og regnedes herefter - un-der det nye navn Minedal - atter for hovedgård. Mod syd ligger Brænde
Mølle på grænsen mellem Håre og Hjorte ejerlav og dermed på grænsenmellem Båg og Vends herreder. Ved Tvittelgård i ejerlavets vestligedel vidner marknavne på Melby (1682), om en nedlagt landsby af samme
navn. Håre blokudskiftedes i 1782 og siden er 4 gårde flyttet ud. Byen
rummede i senmiddelalderen 4 selvejergårde under kronlenet Hindsgavl
(1586) samt 1 gård til Odense-bispen (1514). Herudover gjorde Iversnæs
(Wedellsborg) sig stærkt gældende. Ved det store arveskifte i 1520
fordeltes Brænde Mølle samt 4 gårde i Håre. Heriblandt Håregård med en
skyld på 15 tdr.htk. Formentlig er der tale om et tidligere væbner-
gods. To gårde tilhørte den svenske adelsslægt Bjelke, og de blev ef-ter en beslaglæggelse tilbagegivet arvingerne i 1540. I 1664 var kro-
nens andel uændret, ligesom Bjelke familien stadig havde 2 gårde. Den
indensogns hovedgård Skærbæk synes i 1606 at have ejet enkelte gårdeiHåre at dømme efter de manglende (skattefri ugedags-) bønder i skatte-mandtallet. I 1664 ejede Skærbæk imidlertid kun 5 huse. Eskelundgårdtilhørte i 1664 Assens Provsti, medens de 2 gårde i Rue tilhørte hen-holdsvis kronen (1 selvejergård) og Bjelke familien. Hundrede år efterhavde Wedellsborg samlet 9 gårde i Håre, foruden Eskelund og en af
Ruegårdene. Med grevskabets erhvervelse af Billeskov i 1770'erne fulg-te yderligere 3 gårde i Håre og den anden Ruegåra. I 1844 og med enenkelt undtagelse endnu i 1903 var grevskabet fortsat i besiddelse afhele byen. Antallet af gårde i ejerlavet er omtrent uændret i perio-den. Hustallet var allerede højt i 1700-tallet og er herefter næstenstabilt, ligesom befolkningstallets vækst fra 1787 til 1901 er uhyrebeskeden. Gårdene var i 1684 forholdsvis store. Byen synes egalisereti forbindelse med udskiftningen.
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Ejerlav. Håre SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen Stor [1 Særlig [1interesse: [1] Interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse
1) Anlægstype. Den middelstore adelby er randplaceret i sit ejerlavog har agerorientering. Byformen er den almindeligt forekommende

slynget vejby. Af ejerlavet er en række skovenestegårde udparcel-leret: Eskelund, Ruegårde samt Skærbæk, der i 1500-tallet opret-tedes som hovedgård med samme navn (senere ændret til Minedal)Marknavne på Melby vidner om en nedlagt bebyggelse.
2) Udviklingstype. Byen domineredes i senmiddelalder af et tidligerevæbnergods, Håregård (med Brænde mølle), der omkring 1500 befandtsig under Iversnæs (Wedellsborg). Herudover fandtes et større an-tal selvejergårde i byen. I løbet af 1700-tallet samledes byen un-der Wedellsborg og forblev herunder endnu i 1903. Som følge herafegaliseredes byen ved udskiftningen og oplevede stort set ikke

nogen ekspansion i det 19. århundrede.
Sammenfattende drejer det sig om en almindelig forholdsvis typerenanlægstype med flere udviklingsmæssige karakteristika.

Relikt-vurdering: Interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men har mistet sin sluttede karakter.
2) Kulturlandskabet har bevaret en stor del af udskiftningshegnenesamt større eng, skov og overdrevs arealer.
3) Særlige relikter: Der findes formentlig højryggede agre i de nuskovdækkede Håre Bjerge.
4) Arkæologiske interesser: Tomten af Melby, 3 frilagte gårdtomter.
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NAKKE

389



Ejerlav: Nakke SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Navn: Navnetype:

Nakke Nakke

Bemærkninger:

Nakke er nævnt første gang 1503 i formen NACKE. Oprindeligt om det
næs, Nakke Bjerg, der rager ud i Emtekær Mose. Denne anvendelse af nav-
neordet Nakke er ikke ualmindelig.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Torpbebyggelse Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytning
fra en adelby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Nakke SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Ubestemmelig type.
Byens 4 gårde ligger tæt sammen. 3 af dem overfor hinanden tæt op ad
den ØV gående vej, den fjerde et stykke fra vejen V for de andre. De
mordlige gårde er dobbeltgårde.

b. Placering i forhold til by-marken

K] centralby &] agerorientering Ul skovorientering UI] åorientering
CO] randby  engorientering Cl kystorientering
Eng lige på den Ø side af byen.

CU] ved udskiftningen

K] efter udskiftningen 1 gård lidt N for byen.

c. Udskiftning
|

år: 1784 figur: Stjerneudskiftning (!), stjernefigur N for byen, blok+t
udskiftning i den øvrige del.

d. Udflytning

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: tovangsbrug rotation: 2 /2

tekær.
b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, med israndskames.

jordbund: Moræneler med 2 store forekomster af smeltevandssand.

naturlig afgrænsning: Mod Ø og SV, men ellers ikke.

CI] overvejende
overvejende ager med større indhold af eng og skov.

[] blandingsøkonomi med
Engarealer langs Ø grænsen og i den SV del - mindre skovområder

vangeantal: 2+1 sås årl., dyrkningsfællesskab med Em-

7 fur byen:
391



SKEMA 3Ejerlavs Nakke

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten velbevaret U] opløst
CU] delvis bevaret Cl opløst og nybebygget

3 ud af 4 gårde tilbage i byen (den ene af dobbeltgårdene flyttet).
Ingen nybebyggelse. Vejforløbet uforandret. Toftestrukturen stort set
bevaret.

b. Skelsystem

UC] vangesystemets hegn E udskiftningshegnene U] intet af betydning

En stor del af stjernefigurens hegn.

c. Ressourceområde

U] større skovareal UC] uopdyrkede bakker medK] større engareal
mere end 12 % fald

KJ) større overdrevsareal UC] størsteparten opdyrket

Engområde SV for byen.
Skovområder N og V for byen.
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SKEMA 4Ejerlav: Nakke

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

STATISTIK

Areal: 152 ha, heraf opdyrket 1688: 513.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1 1903

31 21 72

Bebyggelsesenheder:

441600 1664 1688 1774 18 1903

Gårde: 3 3 4 4 4

Huse: 1

Huse m/ jord: 2 1

Huse u/ jord: 4

bl A 3 4 6 9

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8-—tdr. htk. Gennemsnit

67 1AB4 1 2 10,3

67 1688 2 1 7,0

100 1844 4 7,1

75 1908 3 1 7,3
Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 28 71 51

Sr 16 19 20

I al 44 90 71

1. Incl. Emtekær. 393



Beder Nakke SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby . Tanderup

Besiddelsesforhold: indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664…— 2 1 1

1844 1 2 3

1903 ]

2 4 3

Udviklingsbeskrivelse:

Af det lille ejerlav på 152 ha var i 1688 opdyrket 51%. Byen havde da
tovangsbrug formentlig i et dyrkningsfællesskab med Emtekær, hvorfra
Nakke oprindelig er udflyttet og udparcelleret. I 1684 takseredes denlille by for 21 tdr.htk. Byen stjerneudskiftedes i 1784 og siden er 1

gård flyttet ud.
I 1503 erhvervede adelsmanden Bertel Pedersen, borgmester i Assens,
ved mageskifte 1 gård i Nakke fra Skt. Hans Kloster i Odense. De to
øvrige gårde i byen var i 1583 selvejergårde under kronens len Hagen-
skov. I 1664 var hele byen samlet under kronen. I 1762 havde Wedells-
borg 2 gård i byen. Den ene af disse gårde synes delt til en dobbelt-
gård inden 1774 formentlig i forbindelse med en egalisering. Endnu i
1903 var byen stort set samlet under Wedellsborg.
Antallet af gårde stiger fra 3 til 4 i forbindelse med dobbeltgårdsde-
lingen. Hus- og befolkningsvæksten i det 19. årh. er af beskeden stør-relse. Gårdene var i 1684 forholdsvis store. Byen synes egaliseret på
udskiftningstiden.
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Ejerlav: Nakke SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Båg Ejby Tanderup

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 Stor Særlig C1interesse: interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering:

2. Udviklingstype.

Interesse.

Byen samledes først sent under grevskabet Wedells-
borg og egaliseredes på udskiftningstiden. Den sene overgang tilselveje indebærer en træg udvikling i det 19. årh.

1. Anlægstype. Den lille udflytterby er centralplaceret i sit ejerlav
og har engorientering. Byformen er af "småbys"-typen.

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis almindelig og typeren
anlægstype med få udviklingsmæssige karakteristika.

Relikt-vurdering:

— .

>

UW

Stor interesse.
Bytomten er forholdsvis velbevaret.

2. Kulturlandskabet har bevaret en stor del af stjerneudskiftnings-
hegnene samt større eng og skovarealer.
Særlige relikter: -

. Arkæologiske interesser:
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ELLESØ
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Ejerlav: Ellesø SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Navn: Navnetype:

Ellesø -høj.

Bemærkninger:

Ellesø er nævnt første gang 1586 i formen Elltzhøy. Forleddet er
flertydigt. Det kan være mandsnavnet glda. Ælwar eller mandsnavnet
glda. Elef. Efterleddet er høj, glda. høgh, som betyder en høj.

Anlægstype:

Udflytterbebyggelse

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder.

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby,fra en anden landsby.
som er anlagt ved udflytning

Historiske tildragelser:
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Ejeriav:  Ellesø SKEMA 2

mellem to bakker.

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Rektangulær, reguleret vejforteby.

De 5 gårde ligger systematisk på de 3 sider af forten i en sænkning

Æ centralby
QO randby

b. Placering i forhold til by-marken

& agerorientering
C] engorientering

CU] skovorientering

U kystorientering

CU åorientering

c. Udskiftning

år: 1785 figur: Stjerneudskiftning.

d. Udflytning 1 gård.
U ved udskiftningen
&X efter udskiftningen

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem:

vangeantal:

3-vangsbrug
3

rotation: 2/1 + 1 sås årl.

CI overvejende
CU] blandingsøkonomi med

b. Ressourceområdets sammensætning

naturlig afgrænsning: Til alle sider.

med større indhold af

landskabsform: Vestfyn, Glat med åse.

jordbund: Moræneler med smeltevandssand.

E overvejende ager med mindre eng og skovpartier.
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Ejerlav: Ellesø SKEMA 3

opført i nyere tid.

K] delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
RELIKT-VURDERING

;

a. By-tomten U] velbevaret UC] opløst

20% af gårdene er flyttet ud, 20% er flyttet indenfor toften. Desuden
er bybilledet ændret af en voldsom vejregulering. Kun enkelte huse er

Ul opløst og nybebygget

b. Skelsystem

[] vangesystemets hegn C] udskiftningshegnene intet af betydning

c. Ressourceområde

UC] større engareal
U] større overdrevsareal

U større skovareal

K] størsteparten opdyrket

Størsteparten er opdyrket. Næsten ingen bebyggelse udenfor den eksi-
sterende landsby.

UC] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

404



Ejerlav: Ellesø SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
STATISTIK

Areal: 195 ha. heraf opdyrket 1688: 603%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

54 45 44

Bebyggelsesenheder:

1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde:
5 5 5 5 5 5

Huse:
1 1 3

Huse m/ jord: 4 3

Huse u/ jord: 2 1 2

I alt: 5 6 6 8 10 10

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Gennemsnit

(100) 1684 5 10,8

(100) UAE 5 9,0

1844 3 z. 8,4
1903 3 2 8,3

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 15 58 53

Børn: 21 28 23

I alt: 36 96 76
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Ejerlav: Ellesø SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Ørslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

1664 5 1

1844 5 5

1903 5 5

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 195 ha, store ejerlav var i 1682 opdyrket 60%, Byen havde da trevangsbrug
(med en lille mark i årlig drift tilknyttet) og takseredes i 1684 til 45 tdr. htk.
og i 1844 tilsvarende 44 tdr, htk, Ellesø synes udflyttet og udparcelleret af Kind-
strup i nabosognet Gelsted,

Ellesø udskiftedes i 1785 og siden er en enkelt gård udflyttet.
Byen domineredes i senmiddelalderen af selvejere, men i 1586 afhændede kronen
byens 4 selvejergårde til den nyoprettede indensogns hovedgård Tybrind, Byen
forblev herefter samlet under hovedgården Tybrind, der i 1672 indlemmedes i grev-
skabet Wedellsborg, hvis frasalg af fæstegodset først begyndte i 1916.

Antallet af gårde i byen er som følge af den sene overgang til selveje stabilt fra
1600-tallet til 1903, ligesom husvæksten i det 19. årh, har begrænset omfang, I
1901 er begolkningen da også gået tilbage i forhold til 1845,

Byen egaliseredes mellem 1586 og 1664 og bibeholdt herefter sin egaliserede struk-
tur.
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Ejerlav: Ellesø SKE MA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Sammenfattende vurdering:

ingen Pr] Stor [1 Særlig [1interesse: [1] interesse: interesse: interesse:

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse
1) Anlægstype.

Den lille udflytterby er centralplaceret i sit ejerlav og har agerorientering,
Byformen er den på Fyn ret sjældne regulerede vejforteby,

2) Udviklingstype.

Byen domineredes i senmiddelalderen af selvejergårde, men i 1586 erhvervede Cor-
fitz Viffert til Tybrind de 4 selvejergårde af kronen, Byen egaliseredes inden
1664 og bebeholdt herefter sin egaliserede fæstegodsstruktur under Tybrind (til-hørende grevskabet Wedellsborg) frem til det 20. årh.s. begyndelse,

Sammenfattende drejer det sig om en forholdsvis sjælden og typeren anlægstype,
hvis egaliserede struktur i usædvanlig grad er blevet bevaret,

Relikt-vurdering: interesse
1) Bytomten er delvis bevaret, men præges af voldsomme vejreguleringer,
2) Kulrurlandskabet har ikke bevaret hegn af betydning.
3) Særlige relikter: -
4) Arkæologiske interesser: 1 frilagt gårdtomt,
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TELLERUP
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Ejerlavs Tellerup SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Navn: Navnetype:

Tellerup -torp.

Bemærkninger:

Tellerup er nævnt første gang 1295 i formen Teblæthorp. Forleddet kan
være navneordet Telne, som betyder fiskeruse. Efterleddet er torp,
glda. thorp, som betyder udflytterbebyggelse.

Anlægstype: Anlæggelsestidspunkt:

Udflytterbebyggelse Middelalder

Bemærkninger:

En udflytterbebyggelse er en landsby, som er anlagt ved udflytningfra en anden landsby.

Historiske tildragelser:
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Ejerlav: Tellerup SKEMA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Skovbygd.

Byen består af 5 gårde, der ligger uregelmæssigt. 2 af gårdene ligger
samlet inde i midten, de øvrige ligger med stor indbyrdes afstand.

b. Placering i forhold til by-marken

centralby & agerorientering UC] skovorientering OU åorientering
CU] randby CU] engorientering Ul kystorientering
I den V og S del af ejerlavet 4 enkeltgårde samt en række huse.
c. Udskiftning

år: 1783 figur: Blokudskiftning, uregelmæssige rektangler.

d. Udflytning—0

U] ved udskiftningen
DO efter udskiftningen
1 gård nedlagt.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2
vangeantal: 4

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, domineres af israndsbakker.

jordbund:

naturlig afgrænsning: Mod N, V og S, men ikke mod Ø.

CU overvejende

overvejende d&ger med større indhold af eng og skov.
CO blandingsøkonomi med

Engområder langs ejerlavsgrænserne mod N og S, Skovområfe i Aaen 3. A
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Ejerlav« Tellerup SKEMA 3

U] delvis bevaret

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
RELIKT-VURDERING

a. By-tomten K] velbevaret CU opløst
CU] opløst og nybebygget

4 af gårdene på deres gamle tomter, 1 gård forsvundet. Ingen nybe-
byggelse af betydning. Vejnettet uforandret. Tofterne velbevaret.

-b. Skelsystem

C] vangesystemets hegn

En del af u-hegnene.

 udskiftningshegnene CU] intet af betydning

c. Ressourceområde

CO] større engareal
C] større overdrevsareal

Den midterste del af

Ul større skovareal
[(& størsteparten opdyrket

ejerlavet tilplantet

C] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald

med skov.
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Ejerlavs Tellerup SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

STATISTIK

Areal: 332 ha, heraf opdyrket 1688: 643.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

62 66 45

Incl. Ruerne, Kællingebjerg, Ullerod, Lamose vel, KylkenBebyggelsesenheder: vel, Gammeldase vel.
1664 1688 1774 1844 1903

1610 1624
+ + x +

Gårn 11 11 12 11 9 9 9
+ FX KR

Huse: 1 2 6 7

Huse m/ jord: 2 9 8

Huse u/ jord: 2

| alt 12 13 18 15 16 18 17

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1—4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. Genremsnit

1864 5 3 3 5,2
HED 4 5 2 6,0
1844 5 4 4,6

TO 5 4 4,2
Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 26 80 66

Børn: 33 40 34

I alt: 59 120 100
+ heraf 1 mølle.

++ heraf 2 møller. 417



Ejerlav: Tellerup SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby . Ørslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

x + x
1664 å 3 1 3 å 2 1

1844 9 9

1903
|

9 8

Udviklingsbeskrivelse:

Af det 332 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 64%, hvilket er overraskende meget
i betragtning af det stærkt kuperede terræn, Tellerup Bjerge - sydligt i ejerlavet.
Dette område, der nu er skovklædt, var imidlertid opdyrket o, 1800 (NB. mulighed for
højryggede agre bevarede i skoven, jvf. Ørslev), Byen havde i 1682 4 vange og tak-
seredes til 66 tdr, htk, 1684 mod 45 tdr, i 1844, Tellerup synes opstået som udflyt-
ter-rydningsby fra Lunge i nabosognet Gelsted - at dømme efter de regulerede skel-
forhold mod øst. I ejerlavets vestlige del er senere udparcelleret enestegårdene
Ulvsrod (nævnt o 1500), Kællingebjerg (tingsted for Wedellsborg birk indtil 1928)
og Rue, Ejerlavet kranses af ikke mindre end 3 møller, Lamose, Gammeldam og Hylke
møller, der alle nævnes i 1500-tallet.
Tellerup udskiftedes i 1783 og siden er en enkelt gård nedlagt.
0. 1400 erhvervede Bernikke Skinkel til Iversnæs (Wedellsborg) 2 gårde i Tellerup.
100 år efter afhændede Henrik Knudsen 1 gd, i Tellerup samt Ulvsrodgård til Husby
præstembede, Odensebispen ejede i 1514 en enkelt gård i byen i tilknytning til bispen
Ørslevgods (se under Ørslev). Men byen domineredes af selvejere, hvoraf der i 1586
fandtes 5 under kronlenet Hindsgavl, Samme år afhændede kroenn en 6. selvejergård
i Rue til den nyoprettede indensogns hovedgård Tybrind, I 1664 var godsfordelingen
stort set uændret . Under kronens del lå Lamose Møllegård, Tybrind var nået op på
3 gårde og 4 huse (incl. Ulvsrod og Gammeldam møllehus), De 2 resterende gårde (incl.
Kællingbjerg) tilhørte den svenske adelsslægt Bjelke, 100 år efter var hele (?)
byen under Tybrind hovedgård (tilhørende grevskabet Wedellsborg), Blandt de 10
gårde var Kællingbjerg og Ulfsrod samt Lamose Møllegård, Hertil kom Gammeldams
Møllehus, Grevskabet frasalg af fæstegods skete meget sent (fra 1916).

Antallet af gårde i ejerlavet falder svagt fra 1600-tallet og frem til 1800-tallet,
Antallet af huse stiger kun i begrænset omfang igennem det 19. årh., hvorfor befolk-
ningsvæksten hurtigt vender til stagnation og tilbagegang inden 1901.

Gårdene var i 1684 i gennemsnit under normal størrelse, men gårdene fordelte
sig meget jævnt størrelsesmæssigt., Blandt de 11 gårde i 1664 (foruden møllegården)
var 3-4 bol (incl. skovbolene Ulfsrod og Kællingebjerg), hvilket er typisk for skov-
egne, Måske på grund af det uensartede terræn og sammensatte strukturer i ejerlavet
(skovbol, møllebrug, landsby) synes der aldrig at være foretaget en egalisering.

X% heraf 1 mølle.418
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Ejerlav: Tellerup SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Ingen

Sammenfattende vurdering:

[] [1 Fe ere []interesse: Interesse: interesse: X interesse:

L)

2)

Landsbytypologisk vurdering: stor interesse

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren skovbygds type med få
udviklingsmæssige karakteristiks.

Anlægstype.

Den lille udflytterby af vikingetids - middelalder navnetypen -torp er central-
placeret i sit ejerlav og har agerorientering, Af ejerlavet er senere udparcel…-
leret en række skovbol samt møller, Tellerups bytomt er som typisk for skov-
bygdeområder løs og uregelmæssig.

Udviklingstype.

Byem domineredes i senmiddelalder af selvejergårde og kirke-gods,'I løbet af
1600-1700-tallet samledes ejerlavet under den indensogns hovedgård Tybrind (til-
hørende grevskabet Wedellsborg, hvis tingsted ligger i ejerlavet). En sen over-
gang til selveje ledsagedes af ringe ekspansion i det 19, årh.

1)

2)

3)

4)

Relikt-vurdering: stor interesse
Bytomten er for så vidt velbevaret, men det løse præg er forstærket,
Kulturlandskabet har bevaret en del hegn, samt fået nyplantet en del skov, hvor
der formentlig findes højryggede agre bevarede.

Særlige relikter: Møllerne og skovbolene er bevarede i kulturlandskabet,

Arkæologiske interesser: en frilagt gårdtomt,
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ØRSLEV
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Ejerlav: Ørslev SKEMA 1

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Navn: Navnetype:

Ørslev -lev.

Bemærkninger:

Forleddet
Ørslev er nævnt første gang et sted mellem 1395-1418 i formen Øsløff.

er sandsynligvis en form af mandsnavnet glda. Øthar. Efter-
leddet er lev, glda. lef, som formentlig betyder arvegods.

Anlægstype:

Adelby med kirke

Anlæggelsestidspunkt:

Omkring overgangen mellem vikinge-tid og middelalder.

Bemærkninger:

En adelby er en landsby, som i modsætning til udflytterbebyggelsen, ik-
ke er anlagt ved udflytning fra en anden landsby.

Historiske tildragelser:

mandsføreren Jørgen Nielsen.
I Ørslev sogn fødtes 1865 matematikeren prof. Niels Nielsen, 1868 hus-



Ejerlavs Ørslev
|

SKE MA 2

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
BY- OG EJERLAVSTYPE

a. By-tomten Vejklyngeby.

Bebyggelsen ligger i en uregelmæssig klynge omkring bygaden, der har
flere udfletninger. Kirken ligger isoleret mod SØ. Derefter følger en
gruppe gårde. Mod SV en gruppe huse og mod NV en gruppe gårde.

b. Placering i forhold til by-marken
&] centralby &) agerorientering CO] skovorientering U åorientering
OU randby C] engorientering U] kystorientering

c. Udskiftning

år: 1780 figur: Stjerneudskiftning.

d. Udflytning

&] ved udskiftningen 2 gårde.
efter udskiftningen 2 gårde.

ØKONOMI

a. Vangesystem driftssystem: 2-vangsbrug rotation: 2/2 + 1 sås årl.
vangeantal: 2

b. Ressourceområdets sammensætning

landskabsform: Glat, Vestfyn, domineres af israndsbakker samt Ørslev åse.

jordbund: Moræneler med smeltevandssand.

naturlig afgrænsning: Mod S, Ø og N, men ikke mod vest (Tybrind).

UI] overvejende
K) overvejende ager med større indhold af eng.
Cl] blandingsøkonomi med
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Ejerlav: Ørslev SKEMA 3

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

RELIKT-VURDERING

a. By-tomiten OU velbevaret CO opløst

ændret afgørende.

Æ] delvis bevaret

20% af gårdene er flyttet. Landsbybilledet er delvist ændret af en vej-
regulering, men da der ingen huse er bygget i nyere tid er helheden ikke

U opløst og nybebygget

b. Skelsystem

vangesystemets hegn

varet.
Et vangskel bevaret V for byen.

udskiftningshegnene Ul intet af betydning

Desuden er en del udskiftningshegn be-

c. Ressourceområde

større engareal
Ul større overdrevsareal

El større skovareal

størsteparten opdyrket

Størsteparten er opdvrket. Et stort skovparti er plantet mod V (Ørslev
Bjerg). Desuden er der bevaret nogle eng- og løvskovpartier mod NV og Ø.

UC] uopdyrkede bakker med
mere end 12 % fald



Ejerlavs Ørslev SKEMA 4

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev
STATISTIK

Areal: 616 ha, heraf opdyrket 1688: 65%.

Tønder hartkorn 1664 1688 1844 1903

115 131 87

Bebyggelsesenheder: Incl. Hybæk m.f1. Ørslev Skov, Dåretofte, Kohave.

1606 1624 1664 1688 1774 1844 1903

Gårde: 11 13 16 13 14 13 14
%x + %x

Huse: 9 1 6 7

Huse m/ jord: 3 9 11

Huse u/ jord: 5 3 2

| at 20 14 22 21 21 25 27

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8->tdr. htk. Gennemsnit

1 2 4 10 7,2

1688 2 11 10,1

1844 2 11 6,3

1903 11 5,5

Folketal:

1787 1845 1901

Voksne: 5 83 117

Barn: 73 44 47

| att 126 127 164

+ heraf 1 mølle. 429



Ejerlav: Ørslev SKEMA 5

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby
.

Ørslev

Besiddelsesforhold: Indensogns Udensogns
Selvejere: Kronen: hovedgårde: hovedgårde:

gårde huse gårde huse gårde huse gårde huse

+
1664 16 6

1844 13 12

1903 1
|

14 12

Udviklingsbeskriveise:

Af det 616 ha. store ejerlav var i 1682 opdyrket 65%, hvilket er overraskende meget i
betragtning af det stærkt kuperede terræn - Ørslev Bjerge - i ejerlavets sydvestlige
halvdel, Efter udskiftningen eller i forbindelse hermed er dette område blevet tilplan-
tet med skov og det rummer nu flere lokaliteter med fint bevarede højryggede agre, der
tildels kan ses fra landevejen Middelfart - Assens. I forbindelse (7?) med denne opgivel4
se af agerjord sank byens hartkorn fra 131 tdr. i 1684 til 87 tdr, i 1844, Ejerlavet
havde i 1682 et ret ekstensivt tovangsbrug med en lille mark i årlig drift tilknyt-
tet, I 1664 takseredes skoven til Ørslev for 60 svins olden, Af det oprindelige ejerlav
er senere udskilt udflytterbyen Tybrind, der i 1580'erne gav plads for hovedgården af
samme navn, Senere er af Ørslev ejerlavet udskilt Ørslev skov (nævnt som Meskov - cård
i 1514), der i 1606 bestod af 2 gårde, hvoraf den ene bar navnet Birkeshave, I ejer-
lavets sydvestlige hjørne ligger Hybæk Mølle, der ligeledes nævnes i 1514 og da havde
en beskeden mølle afgift på 6 årte mel (o. 8 tdr.).
Ørslev stjerneudskiftedes i 1780 og siden er 0, 3 gårde udflyttet/nedlagt.
Hele Ørslev by tilhørte i senmiddelalderen Odensebispen, der i 1504 af kong Hans fik be-
faling til at udlægge Ørslevgods til kapitlet i Ribe, Det skete dog ikke og i bispens
jordebog fra 1514 opregnes 10 egaliserede gårde i Ørslev, foruden Meskov gård og Hybæk
Mølle, Efter inddragelsen af bispegodset ved reformationen afhændede kronen o., 1540
byen til Iversnæs (Wedellsborg). Inden 1664 var hele ejerlavet imidlertid overgåettil den i 1580'erne anlagte nabohovedgård Tybrind, Foruden de 10 egaliserede gårde o,
9 tdr, htk, fandtes nu 2 halve gårde (a. 5 tdr.) og 2 bol a. 1 1/2 td, (i 168 reg-net for huse), foruden Ørslev skov (2 gårde) og Hybæk mølle. I 1762 bestod byen (stadig lun-der Tybrind) af 10 gårde på 8 tdr, samt 2 på 6-7 tdr., hvortil Ørslev skov en enkelt
gård på 5 tdr, samt Hybæk Mølle. Tybrind udgjorde da en del af grevskabet Wedellsborg
hvis fæstegods først afhændedes til selveje fra 1916.

Når bortses fra de 2 "falske gårde" i 1664 forblev gårdtallet stort set uændret fra
1624 og fremefter, Antallet af huse var ret højt i 1600-tallet formentlig som følgeaf naboskabet til hovedgården Tybrind, Den sene overgang til selveje betød imidlertid
en ret beskeden hus- og befolkningsekspansion i det 19, årh.
Gårdene var i 1684 forholdsvis store, Byen fremstår allerede som egaliseret i 1514
og fastholder det egaliseredes præg endnu i det 19, årh.

4%0 heraf 1 mølle. —



Ejerlavs Ørslev
|

SKEMA 6

FYNS AMT Herred: Kommune: Sogn:

Vends Ejby Ørslev

Sammenfattende vurdering:

Ingen [1 [1 Stor Særlig Iinteresse: Interesse: interesse: interesse:

1.

Landsbytypologisk vurdering: Stor interesse.
Anlægstype. Den middelstore kirke-adelby af før-vikingetids navne-endelsen -lev er centralplaceret i sit ejerlav og har ageroriente-ring. Byformen er vejklyngeby. Af ejerlavet er udskilt udflytter-landsbyen senere hovedgården Tybrind, samt enestegårdene Ørslev
Skov og Hybæk Mølle (begge nævnt i 1514). En stor del af byens
stærkt kuperede agerjord er nu tilplantet med skov.

Udviklingstype. Byen var allerede i senmiddelalderen samlet på én besidders hånd (Odense-bispen) og fremstår allerede som egaliseret i1514. Inden 1664 overgik ejerlavet til nabohovedgården Tybrind, deri 1672 indlemmedes i grevskabet Wedelsborg. En sen overgang tilselveje indebar en ret beskeden ekspansion i det 19. årh.
Sammenfattende drejer det sig om en ret almindelig og typeren anlægsty-
pe med flere udviklingsmæssige karakteristika.

1)
2)

3)

4)

Relikt-vurdering: Stor interesse.
Bytomten er delvis bevaret, men præges af vejregulering.Kulturlandskabet har bevaret et vangeskel samt flere stjerneudskift-ningshegn. Der er tilplantet en del skov. Desuden bevaret nogle eng
og skovpartier mod N og Ø. Ørslev Skovgård og Hybæk Mølle bevaret.
Særlige relikter: Kirke, flere partier højryggede agre i Ørslev Bjer-
ge skoven.
Arkæologiske interesser: enkelte frilagte gårdtomter.





3
A|

TO

u,

Sk"

Oftsmn

A|

Vs

392

rn.



jr G 5LN? 40

éttelåge gøre)
;

. 1 !SE re
Skøvfogedbolig 7mi

oo Skovisderbosg) i4 +?

-ieg b|fi; i
N 1 oe

Birdegsre,; ] . . råYrst
$ å Fi €å Se,Ki drregår SP i iNé sigwk 1 i ; . sæpi|+Åveiogr

.

i Ghslersiri
Æ'Raunkær | i Åh 1 1 Hø

- |
|

5 16
Pr.

! i i ]

.

Bondero

fa i

de NSett Nir,3 | ON9 ! me.Sjobjerg " 1
Sjohjørgødrd—:; 1

=D et Skræppedalsbakke
re ”

NI Bakkegård

& t BjørnekærAc SrVN &. s
på NX gt

” (Kalvehave ;Husex NS

>

; %yVN ON

L er "using
19

.

.

4
»mmelkse j fr

Ajskkegå
CEgøndergård akkegå

:

Tæs3. 9 pm

Strandgårdyg AM
p —= &lj ,

-

; Njmarksgård |J år EL .
oe

.

! ag j/EN AF: | f Få f pia Hymark
- Nygård 3, y Ex 0 $2 i »«på coé ! if, > 1

5

»

1956 ae -

o . å io FOX. redning Huse j en.



FÅONge

—

jim I

ie
Ny

"Sønder-Åby




