
e SVin in e
Træk af

sognets historie

Johs. Garnæs Petersen

I

I



JOHS. OARNÆS PEDERSEN

EFSVINDINGE
Træk af sognets

historie

IfEFSVINDINGE

1%il



Im EL .

t

Trykti Orba Bogtrykkerl



Nærværende arbejde gør ik/ee fordringpå at have sagt

noget udtømmende om sognets sleæbne, langt mindre om

dets beboere.
For at kunne dette måtte forfatterenhave været knyt-

tet til egnen gennem slægtsforbindelse og have levet sin

barndom her. Opgaven har udelukleende exeret den, som
enhver historisk interesseret kan magte, nemlig på grund-

lag af foreliggendeskriftlige kilder at give en oversigt

over de rent ydre tildragelser, der har dannet rammen om

dagliglivet og påvirket dette.
Interessen er af flere grunde koncentreret om det

»gamle Refsvindinge«, det, der reekker fra senmiddelalder

og til ind i 19. århundrede, m.a.o. til andelstiden.

Endelig må tilføjes, at mangt og meget, som var en
omtale veerd, har måttet udelades af pladshensyn.

-+

Der skal her bringes en tak til alle, som har vceret mig

beh),elpeligmed oplysninger og gjort det muligt, at denne
sogneskildring kan udkomme.

Johs.Garnces Petersen.



Refsvindingesogn /

JORDEN UNDER VORE FØDDER

Refsvindinge sogns jordbunder præget af, at man her befinder sig
i et israndsterræn. I det sidste afsnit af istiden gled først en isstrøm
f ra nordøst ind over Fyn, senere kom en mindre sydfra. Disse to
gletsjere dannede landskabet i store træk, som vi nu ser det. Under
den første isstrøm udgravede smeltevandet Ørbækådalen bl.a. Den
sydfra kommendekunne ikke overskride hele Fyn, men delte sig i to
gletsjere; den ene af disse dannede Lillebælt, den anden Storebælt.
Storeholtsgletsjeren havde en tid sin rand stående gennem Refsvin-
dinge.Fra randen strømmede smeltevandet ud over egnen i retning
mod Odense og aflejrede alle de produkter, isen havde båret hertil
l'ra Norge, Sverige, Finland og Østersøens bund. Afsmeltningen kan
Inlges i nile vore grusgrave, hvor sandlag, grus, ler, små og store sten,
lutlksluulerog flint veksler uafbrudt og fortæller tydeligt om smelte-

vandets fare eller stilstand. Vandet har dannet søer, og har disse en
Wdmetlovat være i ro, så er omsider det fine ler sunket til bunds og
he lugt sig til hvile mellem det tungere sand og grus. Da isen om-
sklen trak sig helt tilbage for ikke mere at komme igen, lå det hele i
en Ibevivretblanding. I list og her er Jeret herskende som underlag

i inuiden, men kun pletvis, det almindelige er den stenrige delvis
sentledeundergrund, 10¼erhSndensom klimaet mildnedes rykkede
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plantevæksten ind. Undersøgte man vore mosers indhold af tørv,

vlle der dybest nede rimeligvis være spor af polarplanter, dværgpil,

dværgbirk etc., derefter følger så rester af nåletræ og endelig de
kendte træsorter: hassel, birk, elm, lind, eg og bøg. Under tørvegrav-
ningen i besættelsestidenvar der leilighed til at finde sporene af for-
tidens plantevækst. I løbet af mange år er langsomt det forholdsvis
tynde muldlag dannet. Hvornår de første mennesker slog sig ned her

og begyndte at rydde skoven bort pletvis for at dyrke jorden, kan

der ikke siges noget bestemt om. Arkæologerne mener, at de første

jxgereog samlere fulgte i rensdyrenes spor så snart landet var nogen-

liinde isfrit.*)
Et ved man med sikkerhed om denne egn: at der har ligget tot

ined gravhøje fra :eldre og yngre stenalder. De mange fund af sten-
volskaber, der er gjort i tidens løb og stadig finder sted, fortæller
ty leligt om bebyggelsen og menneskenes forden. Gravhøjene er borte

for longst, de tidligere slægter havde meget ringe sans for og endnu
inindre viden om historieminder og deres værdi. For en ca. 30-40 år
siden foretog nationalmuseet en undersøgelse af egnen her, og resul-

taict EorRefsvindinges vedkommende hidscettesher med ark:eologens

egne ord:

-Matt. nr. 4 a
PR denne plads, nu ager, har ligget en, muligen to høje, som sløj-

Eedes for meget længe siden. Man skal herved have fundet sten, urner

og ander; men normere oplysninger kunne ikke fåes. Højtomten er
synlig som en svag højning på bakkens top. Ved siden af den er en

anden endnu mindre højning, måske resten af den anden høj«.

Dal r. ur. 4 h
J;"rdejeren antag.cr, at her på det højeste punkt af en opdyrket

h.ikke liar ligget en hoi, idet man ved plejning studer pä en del sten.

Intet ini er synligt i jordoverfladen .



Matr. nr. 17
»Højtomt, nu synlig som en ubetydelig, overpløjet forhøjning. An-

tagelig fundsted for broncesværdet 20372. Forøvrigt skulle enkelte

flintsager være pløjet op på og omkring højtomten«.

Matr. nr. 18
»Højtomt, nu synlig som en overpløjet, svag højning i terr:enet.

Her har ligget en stor høj, som sløjfedes for længe siden, men det
kunne ej oplyses, om der var fundet fortidssager«.

Matr. nr. 24
»Engang har her ligget en stor høj »Skomagerhøj«, som sløjfedes

for længe siden. Nu er intet synligt. Højen skal være omtalt i et
manuskript på Juulskovgård af Bagger«.

»På Refsvindinge Lung er fundet en stenalderboplads (ældresten-
alder). Ved Aas mølle en flintplet. På Eskemosegårds mark er fundet
ildsted og mange skiveskrabere«.

Når dertil kommer, at der også er fundet et redskab af hjortetak,
så kan man uden overdrivelse sige, at bebyggelsen her streekker sig

gennem alle forhistoriske perioder. Det eneste, der endnu savnes, er
spor af de rensdyrjægere, som sikkert har vandret hen over det fyn-
ske sletteland for 10-15000 år siden. Hvornår, disse stenalder- eller
broncealderhøje er sløjfede, kan vist ikke opklares.

Man kan gætte på, at begyndelsen er sket ret hurtigt efter udskift-
ningen og så fortsat, indtil fredningslovene gennemførtes, og udgrav-
ningerne kom under kontrol.

Hvor længe er det siden, de første mennesker her på denne stenede

jord sluttede sig sammen og dannede et fællesskab i lyst og nød? I)en
almindelige antagelse er, at de ældste bebyg.gelsergår tilbage til x1dre

jernalder,fra 400 til 200 før Kr. fødsel. Blandt de ældste landsbyer
er de, hvis navne ender på

-inge

eller -um. Forleddet i navnet er ofte

hentet fra natur- eller terronformer. Refsvindinge kan da minde om
Røse - stensamling; men en anden antagelse kan tyde på »ræv«, et
forled, der findes i andre

-inge

byer.

Landsbyen.
Forskerne inddeler vore landsbyer i tre grupper: rundbyer, lang-

byer og terrænbyer efter deres form og placering i landskabet. Itefs
vindinge hører nærmest til langbyernes gruppe. Langbyens glirde og



huse ligger ordnede på begge sider af en forholdsvis smal vej eller

gade. Bygningerne ligger så tæt op ad vejen, så der ingen plads bliver
til fortofter. Kirken og kirkegården samt gadekæret ligger i den ene

gärdrække. Langbyer træffes fortrinsvis i Sydjylland, Sønderjylland

og på Fyn.
Efter al sandsynlighed har terrænforholdene spillet en særlig rolle

for Refsvindinge bys vedkommende. Byen synes
- efter udskift-

ningskortet - tydeligt delt i tre grupper med spredt bebyggelseimel-

lem. Dette kan have en rimelig forklaring: da biskop JacobMadsen i

1589 visiterede Refsvindinge kirke og menighed, anfører han i sin

dagbog »i Refsvindinge en sø«. Sporene af denne sø må være det lave

terron bag kirken, der skiller »Mosekrogens« gårde fra byens øvrige

gärde. Kirken selv synes at afgive bevis herfor, idet den har sin for-
side mod nord i modsætning til de fleste andre gamle kirker. Mose-
elraget har strakt sig over et langt større areal, end det umiddelbart i
clag ser ud til.

Ilet er derfor et spørgsmål, om ikke byen har fået sin form bestemt
af seen eller mosen, som afløste denne, og da er det terrænet, der har
været det afgørende for grupperingen af bebyggelsen.Kirken og gade-

kxret eller kærene er indordnet i forhold til vejen gennem byen.
Æklre folk kan fortælle, at brønden ved begyndelsen af »mølle-

By len« oprindelig var gravet ved modsat side af vejen og sat med

kampesten, hvad der tyder på, at den var af gammel dato. En sidste

bekrxftelse skal anføres: Hvis man tager et jordbundskortover egnen

I er, vWman se, at hele det lave terræn fra kirken og est på gennem

byen hestår af ferskvandsler, sand og grus, hvad der bekræfter Jac.



BONDELIV OG BONDEKÅR

Refsvindinge sogn og bønder har rimeligvis siden den grå middel-

alder og til omkring år 1800 stået i afhængighedsforhold til forskel-

lige herregårde og jorddrotter.I Valdemar Sejrs jordebogfra 1231

nævnes Kullerup som kronens ejendom, men ikke Refsvindinge. Det

kan være, at det er her, årsagen skal søges til, at Kullerup blev hoved-

sognet, da man efter reformationen lagde sognene sammen i kirkelig
henseende.

Den, der vil sysle med et sogns historie, må indstille sig på at

kunne læse mellem linierne i de gamle dokumenter, indberetninger

etc., som er de eneste budbringere om slægterne, de navnløses liv og

I,trden; thi af de jævnemenneskers dagligliv i sorg og glæde er der
kun sparsomme glimt. Kun en enkelt gang kan det lykkes at løfte
durce, der omgiver det forgangne.

I,ad os begynde med jorden.Gennem hele middelalderen og op til

midten af det 18de årh. skete der kun ringe forandring ) med hensyn
til jordens dyrkning her i landet. I Østdanmark var det såkaldte

rev.uigsbrug« ahnindeligt. Byens eller sognets jord var delt i tre
lige eller marker, den ene tilsåedes med vintersæd, rug eller hvede,

n
,tuden med vårsxd, byg eUer havre. Den tredje vang lå imens
hvilede« sig som Folledmed græs. Græsset bestod mes.t af »kvik«

hv.id
.t.ndet,

der tilfældigvis groede. Først hen imod periodens slut-

ning, harsay,tesder med säning af græsfrø og kløver. Rimeligvis har
kial t.i. li.rlvalelen af sognets areal været opdyrket; thi da dræning og
aivamliiin v.tr ukendi, s;l dyrkedes kun de højestliggende områder.

I n
liemlelphed .it moschuller og sumpede steder har præget landska-

l.wi, iiien liuovrigi v.tr eng,hoet og corven af stor vigtighed for et-
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hvert bondehjem. Endelig må man forestille sig markerne overalt

opfyldt af sten, store og små, i en grad, som heldigvis er ukendt idag.
Refsvindinge sogns jorder var derfor besværlige at dyrke. Hjulplov

og træharve gik helst udenom stenene.
Det gamle bondesamfund var en fasttømret enhed i småt og stort.

Et gammelt retfærdighedskrav var, at enhver bonde i byen fik sin del
af den gode såvel som af den dårlige jord. Resultatet heraf blev i
tidens løb, at de fleste gårde havde deres jordtilliggendepå mange

forskellige steder i bymarken. Refsvindinge dannede ingen undtagelse

efter alt at dømme. Et enkelt talende eksempel kan vise det: 1688

ejede baroniet Holckenhavn 6 gårde i Refsvindinge.

I en protokol ) over strøgods anføres disse 6 gårde med deres jord-
tilliggende. De har alle jorden spredt i småstykker i byens tre vange:

I ledemarken, Aabjergsmarken og Bøgebjergsmarken.

Chr. Laursen havde sin jord på 85 steder i en størrelse fra 7 skp.

og ned til 2 fj. Niels Søjrensen, Bjerregård: 117 jordstykkerfra 5

skp. og til 5/8 fj. Søren Madsen: 76 agre. Oluf Jensen:49 agre. Peder

Nielsen: 76 agre. Laurits Sifre: 83 agre.
Jordstykkernesstørrelse for disse sidste er i samme forhold, som

aufort for de to første.

I)cr er vist ingen tvivl om, at de øvrige fæstebønder i sognet havde

deres jord spredt på lignende måde. En følge heraf var dyrknings-
fx!1esskabet.

I)ct var simpelt hen den eneste måde, hvorpå man kunne få sin

pardbearbejdet. Ingen kunne i den henseende gøre, som han ville. Alt
skulle bestemmes på bystævnet under oldermandens ledelse:P1øjning,
dining, host o.s.v. og den, der brød aftalen, måtte betale bøde. Krea-
turholdet var kun til husbehov, vigtigst i denne forbindelse var he.

siene; der skulle seks for hjulploven, og skulle fostebonden vore helt
garderet, mätte han have ekstra spxod til brug på hovmarken.

1773 sorgede I r. ßagger, den daværende ejer af Juulskov,for, at
Refsvindinge sogn fik sin bylov nedskrevet. Selv om Ilagger progede

loven med sine synspunkter, så er det rinicligt at antage, d<n opsl

hypy,er videre på gamle lixvdvandne skikke,

l'.


