
Han fik den for 800 rigsd., fordi han selv flyttede bygningerne ud.
I 1816-1822 ejes gården af Hans JakobsenTommerup, og da er

dens hartkorn reduceret til 2 tdr. 6 skp. 3 fj. 2¾a alb. hartkorn.
1844 hedder ejeren Peder Andersen, og gården står nu i den nye

matrikel for 2 tdr. 5 skp. 1 fj. 21/2 alb. hartkorn.
En uhyre udstykning har fundet sted siden 1804.
Peder Andersen efterfulgtes af JensPedersen. Denne igen af Hans

Chr. Pedersen, som i 1929 endnu var ejer af gården. Hans eftermand
er den nuværende ejer Holger Yndgård, som overtog gården 1944.

Matr. nr. 34, Peder Andersen 7 cdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartkorn.
- Deraf Peder Andersen selv 2 tdr. 6 skp. 3 fj. 2½s alb. hartkorn.
- JensHansen, Måre, 1 cd. O skp. 1 fj. ?/sa alb. hartkorn (70a).-

Conrad Tobiesen 6 skp. 1 fj. ¾a alb. hartkorn (76).- Rasmus Ove-
sen 6 skp. 1 fj. "/nalb. hartkorn (75).- Anders Chr. Olsen 4 skp.
I fj. 2½s alb. hartkorn (77).- Rasmus Nielsen, Husar, 4 skp. O fj.
I"/o alb. hartkorn (74).- Maren Andersen, JensHenriksen, 3 skp.
2 fj. o alb. hartkorn (70b).- Ole Ovesen, Villumstrup, 2 skp. 1 fj.
!"/o alb. hartkorn (79).

Matr. nr. 31. Havtorn.
Är 1789. Fæster: Niels Jørgensen,59 år. Gården var en helgård, 7

idr. 1 skp. O fj. 2¾a alb. hartk. 1804 fik Niels Jørgensen»skøde på
en gård udflyttet fra Refsvindinge, »Havtorn« kaldet« for 2300
rigsd. Allerede før 1816 har Niels Jorgensenudparcelleret ejendom-

men, så dens hartkorn er svundet ind til 3 tdr. 4 skp. 3 fj. 23/4 alb.
hartkorn. Imellem 1822 og 1844 har sønnen Hans Nielsen overtaget
glirden. Han afløses til sin tid af en søn, JørgenHansen, som dør ca.
1900. Hans enke sælger gården ca. 1906 til Peder Peders·en, der er
cier indtil 1942, da den nuværende ejer, Kaj Jensenkøbte gården.

Matr. nr. 35, Hans Nielsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartkorn. -

I )eraf I lans Nielsen selv 3 tdr. 4 skp. 3 fj. 2½ alb. hartkorn (35).-

linud Nielsen 1 td. 4 skp. 3 fj. 23/4 alb. hartkorn (80).- Væver Ole
Andersen 3 skp. 3 fj. 2¾ alb. hartkorn (30b).- Hans Andersen
3 sk p. 3 fi. 11/4 alb. hartkorn (30c).- Hans Nielsen ny matr. 2 tdr.
6 skp. 3 fj. 2 alb. hartkorn.

Matr. nr. 36. Sandhjergg·ård. (Samposellegård).
Ar 1789. livster: I lans Pedersen. Gården var en helgård, 7 tdr. 3



skp. 1 fj. O alb. harck. 1805 får Hans Pedersen skøde på gården »ud-

flyttet fra Refsvindinge kaldet »Sampesellegård«. Hartkornet er nu
7 tdr. 2 skp. O fj. 12/12alb. hartkorn. Købesummen var 1900 rigsd.

Endnu 1822 er gl. Hans Pedersen ejer af gården, men 1844 har hans
søn, Knud Hansen overtaget den; han ejer den endnu 1864. Efter
ham går gården vistnok ud af slægten og en række forskellige mænd

har været i besiddelse af den. De nævnes her nogenlunde i rækkefølge:

Lars P. Jensen,Ole Pedersen, Albert Larsen, Lars P. Knudsen indtil
1913, da Chr. Tofte købte gården og ejede den til sin død. Få år
efter 1949 overtog en datter Annelise og hendes mand Nørgård Bjerg
den gamle gård, der nu er helt ombygget og moderniseret.

-e
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MARKNAVNE

I det gamle landbrugsarbejde har det sikkert haft betydning, at
man kunne stedfæste de forskellige områder i vangene og deres kva-
litet, ellers er de mange mærkelige ma.rknavnes opgave ret uforståe-

lig. De fleste af disse er gået i glemmebogen, fordi de ingen praktisk
betydning havde fra det øjeblik, hver mand fik s:in egen jord samlet
på eet sted.

En del af dissegamle stedbetegnelser hidsættes; de er dels taget fra
udskiftningskortet og dels fra protokollen over strøgods fra Hol-
ekenhavn.

Hedemarken.
Røde agre, Sattens agre, Hedagre, Krogagre, Vester Ris, Ibecks

agre, Aase agre, Høytyns agre, Villumstrup holm, Ore Krogs agre,
Abild agre, Vendets agre, Tungelands agre, Sandbjergs agre, Bag Ly-
enskovs. agre, Hverkiærs agre, Fåsnage, Ved Steens led, Ring,e hut,
Tofte agre, Lykke agre, Tøckeagre, Bjerretotten, Kalagre, Stilunds
vien, Kirketveds agre, Vyels agre, Tyremosen, Aspe have, Stænkmo-
sen, Bondens Kølle, Gåse holm.

Ähjergsmarken.
Vester agre, Krogagre, Trinde skovmose, Sønderbjerg agre, Lange-

holt, Ruet mose, Ebbe Kilde, Vester Ris agre, Kattegårdsa.gre, Trane
krogen, Sprengery but, Sokitsbæk, Hals xble agre, Svansmål, Aa-
bjerg hut, Skarnagre, Øster Ry, Tvilde agre, Lange øer, Lundeskovs
mål, Pyle tofte, Skomagerhøj, Kukkerløkken, Rule banker, Kukker-
lykkehøj, Hummels brinken, Birkemose hut, Røde hoved, Duunkjær,
Store mål, Lille Svans, Skelbxks agre, Brydemose agre, Klakkemose
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Bøgebjergsmarken.
Ryhauge, østerskovs hut, Aalery, Nørtveds agre, Langebjergs

agre, Havre agre, Tiende agre, Ny hauge, Bleg agre, Kielde Ry,
Geers agre, Maglehøjs agre, Eskemose agre, Hyre hauge agre, Øster
skov, Bøgehole, Præste banken, Bøgebjergs agre, Sandgravsagre.

Der vil kunne findes ikke så få flere marknavne, de er stavede
efter ordlyden efter alt at dømme under landmålerens arbejde, så der
skal nogen fantasi og megen kendskab til det fynske sprog for at
kunne tyde ordene.

GÅRDNAVNE

Matr. nr. 27a Moseg.ård, matr. nr. 14 Kirketvedgård, matr. nr. 35
Havtorngård, matr. nr. 33 Langomaegård, matr. nr. 18 Eskemose-
gärd, matr. nr. 4a Østerskovgård, matr. nr. 21a Halsæblegård, matr.
nr. 29 Flademosegård, matr. nr. 28 Longgård, matr. nr. 37a Dastrup-
gård, matr. nr. 32c Maegård, matr. nr. 10 Kalvegård, matr. nr. 32a
Äskovgård, matr. nr. 36 Sampesellegård, matr. nr. 34 Lynskovgård,
matr. nr. Sa Ibeksgård, matr. nr. 31 Hedegård, matr. nr. 62 Hav-
cornshus, matr. nr. 32d Forbedringslund, matr. nr. 65 Eskemosestedet,
niatr. nr. 77 Lynskovstedet, matr. nr. 72 Stenhaugehus, ma.tr. nr. 25a
Mosestedet, matr. nr. 26 Kragerupstedet, matr. nr. 70a Lyhnskovste-
det, matr. nr. 67 Sibbendahlsboelsstedet, matr. nr. 83 Kjellerystedet,
matr. nr. 32b Torneskiftestedet, matr. nr. Sc Äsehus, matr. nr. 17b
K lakkemosehus, matr. nr. Sb Kallehaugehus, matr. nr. 30h Torne-
landhus, matr. nr. 75 Marienlundhus, matr. nr. 27b Ans:eeplanhus,
niatr. nr. 37b Sommerlyst, matr. nr. 90 Ny Rødstenshus, matr. nr.
]7c Østerrystedet.

Meget få gamle gårdnavne er bevarede. Kun to af disse kan for-
folges tilbage til 1688, det er Kallehaugegård matr. nr. 6 og Mose-
gård matr. nr. 27a.

I)e ovennovnte navne er hentet fra en brandforsikringsprotokol
fra lir 1800-1857. Det er vel rimeligt at antage, at en del af disse
ini vne er gamle, det vil sige fra før udskiftningen, men en .

del -

niiske den største - har sikkert deres oprindelse i forbindelse med

Ut ylilingen.



MAD OG DRIKKE

Som afslutning på skildringen af udskiftningstiden hidsættes et
uddrag af Gr. Begtrups beskrivelse fra 1806, afsnittet om mad og
drikke på Nyborg egnen:

»Bondens daglige føde om vinteren er:
Om sondagen: Udblødt, saltet kødsuppe med hvidkil på, eller mel-

klumper og kødet til eftermad.

Mandag: Byg- eller boghvedegryns vælling og stegt flæsk.
Tirsdag: Grønkål eller ærter kogt på saltet gåsekød eller flæsk;

kødet til eftermad.

Onsdag: Udblødt kødsuppe eller gåsekropsuppe med kødet til.

Torsdag: Som om tirsdagen.

Fredag: Grød eller kogemælk eller melpap, æble- eller pæresuppe,
såvel som bygsuppe med kirsebær, blommer eller kræger på. Til efter-

mad pandekager eller blot smør og brød.
Lørdag: Ærter og flæsk eller sort suppe, eller også øllebrød, op-

plukket kød fra ugen med tør frugt på og med sirup og eddike.

Morgenmad: Øllebrød med sild, eller en skive smør eller fedt til

brødet.
Midt på formiddagen og om eftermiddagen kl. 5, mellemmad, som

bes.tåraf smørrebrød eller fedtebrød.
Om aftenen: Gryngrød, eller bygmelsgrød, og til at dyppe i, mælk,

most eller øl; derefter finker, lungemos, eller hvad anden eftermad

kan haves, säsom kartofler med smør og peber tiL
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Sommer og vinter er i henseende til morgen og mellemmad ens,
undtagen om sommeren gives til smørrebrødet, som kaldes »Smide-
mad« enten sød ost, skør ost, eller røget pølse også anclet kød.

Af og til om sommeren fåes til middag: Vælling, klumpemælk, tyk-

mælk med fløden på, skørost med mælk på og til eftermad ægge-

pandekage, stegt flæsk, opplukket kød eller smørrebrød.

Hele året drikkes dagligt øl; men i høsten gives gammelt øl, og til
mellemmad om aftenen gives hele sommeren igennem til karlene hver
et glas brændevin«.



REFSVINDINGE KIRKE

Ethvert sogn, der ejer en gammel kirke, ejer en rig:dom af værdi-

fulde historieminder. Ingen anden bygning, intet andet sted i sognet
har som kirken været både centrum og ramme om beboernes fxIlesliv
i glæde og sorg.

Her skal kun, af hensyn til pladsen, kort skitseres hvad selve byg-
ningen og de sparsomme skriftlige kilder fortæller.

Kirken er opført en gang imellem år 1150-1200, i romansk stil af
tilhugne kampestenskvadre, kullet og med halvrund apsis, ) to vin-

duer i hver side af skibet, samt tre i alt i kor og apsis. Der har oprin-
delig været både syddør og norddør, ved en af disse var granitdøbe-
fonten anbragt, for at symbolisere, at dåben var indgangen til me-
nighedens liv. Alteret har været et stenbord, hvorpå der stod et
trækors. Kirken er indviet til helgenen S·t.Dionysius. Der har vistnok

ingen sidealtre været.
I unionstiden er den store ombygning foretaget. I hundredåret

1350-1450 indbygges hvælvingerne, koret forlænges mod øst, og det
svære vesttårn bygges; om alt dette er sket på een gang, kan ikke
siges bestemt. Heller ikke kan der fortælles noget som helst om, hvem
eller hvilke der har bygget kirken eller stået for ombygningen. Et er
sikkert, det har været folk, der kunne deres håndværk, hvad der
tydelgt kom for dagen under den store reparation i 1962. Det viste

l Idhypidag mod ost fra koret.
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sig nemlig, at trykket fra hvælvingerne gik lodret ned i bærepillerne,
ikke på noget punkt har de presset på ydermurene. Når disse allige-
vel var skredet noget ud for oven, skyldtes det begravelser umiddel-
bart udenfor tæt indtil sokkelstenene.

Da biskop JakobMadsen i 1589 visiterede Refsvindinge kirke og
menighed, tegnede han i sin visitatsbog en lille skitse på fri hånd af
kirken. På denne tegning ses, at der endnu intet våbenhus var til-
bygget. Alterbordet af sten forsvandt også i tidens. løb og erstattedes
med et af træ, hvorpå der anbragtes et såkaldt alterskab med to
fløje, der ved højtiderne sloges op, så de udskårne, fo-rgyldtebilleder
kunne stråle i glansen fra lysene.

Den nidkære biskop var meget vred på de katolske altertavler,
hvor han traf dem, den i Refsvindinge kirke kalder han »en forgiftig
tavle: JomfruMaria og gamle Gud ved venstre side, på fløjene 12
apostle og 4 bisper«.

Men han fortæller videre, at kirken har »2 passelige klokker, døbe-
fonden i vesterenden nede i tårnet, 1 skab, smuk, liden degnestol og
skriftestol«.

Endvidere bemærker han, at der er stole oppe i koret, og 2 messing
lysestager, samt en god kirkelade. Det ser ud til, at kirken har været
ret vel forsynet med alt, hvad der hørte til i de tider. En ejendom-
melighed ved kirkebygningen her - som ved f'lere andre - er, at
skibets bredde ikke er ens i vest og øst, men smalner stærkt hen imod
koret.

Omkring år 1600 tilbygges. våbenhuset og de svungne gavlprydel-
ser i renæss.ancestil opsættes. Sids.tnævnte tidsangivelse bygger for-
nemmelig på følgende: I en regnskabsbog fra 1577 over kirkens ejen-

dom findes en opgørelse over oplag af sten, bly og kalk for en år-
række.

Är 1598 er der 14 skippund bly og 3000 mursten. År 1600 er der
5 skippund bly og 5000 mursten, desuden 6 læster kalk. (1 lost =

12 tdr.). Ar 1601 er der 5 skippund bly og 5000 mursten, 6 læster
kalk. Är 1602 er 1000 mursten hos JensWiborg i Nyborg ikke brugt.

Biskop JacobMadsen visiterede kirken igen tredje gang 1598 og
bemærker: »De bygget på muren«.

Endelig er skiftegangen i våbenhusets mur
»moderne« trods mun-

kostenene: F,t skifte bindere og et skifte løbere.
Inde i kirken sker der også store forandringer. Den »forgiftige«
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