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ÆBLE MØLLE

Æble mølle var i 1667 og 1701 en selvejermølle, veom aparte beta-
1er sin skat på amtsstuen«. Imellem 1701 og 1771 overgår møllen

sorn fæste under Ørbæklunde. Den var kun en lille mølle med et
jordtilliggendepå 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at
klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud

om at lade deres korn male i Æble mølle, »når de lovlig og forsvarlig
bliver behandlet«. De seks havde før været henlagt til Ørbæklunde
mølle, de to til Aas mølle.

År 1778 får den daværende fæster lov til at bygge en smedie på
4 fag »for tillige at kunne ernære sig af sit smedehåndværk«.

Fosterens navn var Henrich Hansen, han døde forholdsvis tidligt,

og hans eftermand, Peder Jensengiftede sig med enken. Peder Jensen
købte ejendomsjord ind til møllen. 1805 fra Niels Knudsens gård i
Refsvindinge 3 fi. ½ alb. hartkorn. 1809 en parcel fra Hans Erich-
sens gärd pä 1 td. 1 skp. 2 fj. 14m alb. hartkorn, begge jordstykker
på Refsvindinge mark i møllens nærhed.
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Är 1820 efter Peder Jensensdød fæstede en søn af Henrich Hansen,
JensHenrichsen Æble mølle. Også han købte ejendomsjord, en par-
cel fra Hans Andersens gård i Refsvindinge, 4 skp. 3 fj. 3/4 alb. hart-
korn i 1818.

1826 døde JensHenrichsen efter alt at dømme meget pludselig.
Hans enke, Karen Erichadatter stod ene tilbage med to mindreårige

børn, en søn Henrich 9 år og en datter Maren 10 år.
Ved boets opgørelse viste det sig, at der ingen dækning var for den

gold, den afdøde havde pådrag:et sig. Herskabet på Ørbæklunde fæl-
dede da en salomonisk dom: Karen Erichsdatter måtte blive boende
pä møllen, indtil en skikkelig mand »melder sig til ny foste og ved

at ogte hende, da skal han erholde møllen i fæste for 1000 rigsd. sølv
úl betaling straks« og derefter overtage alle byrder og afgifter.

Denne mand meldte sig 1833. Hans navn var Peder Rasmussen
fod t i Allerup.

Är 1844 udgjorde ejendomsjorden 1 td. o skp. 2 fj. 2¼ alb. hart-
korn. Den særlige mølleskyld var 3 tdr.

Ved købet af ejendomsjord i Refsvindinge sogn knyttedes de
arvnte møller til landsbyfællesskabet og kom til at dele pligter og
ansvar med bymændene.

Peder Rasmussen fratrådte som fæster omkring 1850, og hans son
a f samme navn overtog fæstet.

l'eder Rasmussen den yngre døde i 1905. Hans enke fortsatte fæ--
ster, men forpagtede mølleriet og jorden ud til en svigersøn, Peder
Nielsen.

t)mkring 1923 ophørte møllen at fungere.



SMEDEN

I det g.amle bysamfund spillede smeden en stor og vigtig rolle. Han
var en slags kommunal embedsmand, fæstet af bymændene og lønnet
med fribolig og jord.

Det var ikke så let at komme »til smeds« i gamle dage. Der måtte
medbringes både jern og tørvekul, hvis hestene skulle skoes eller plo-

ven gøres i stand. Desuden måtte gårdmanden selv eller hans karl sli
med forhammeren. Dernæst var det nødvendigt med både el og brød
og brændevin i rigelig mængde, for at smeden kunne blive i humør.
Man kunne stundom se på plovskæret, om det var

»hærdet« i brænde-
vin eller ikke. Smedene blev derfor tit lidt for glade for flasken.

Men hans anseelse beroede ikke alene på håndværket, han erstat-
tede mange gange både læge og dyrlægc, kunne stille blod og årelade
og meget mere.

Hos smeden samledes byens folk, både de, der havde æriode, og
de, der ville snakke. »De ord en mand udtaler i en kro, møllehus eller
smedie, skal han ikke drages til ansvar for«, hedder det i en gammel
lovparagraf. Her i Refsvindinge var der i gamle dage to smede, den
ene boede i det lille hus nær skolen, den anden i »Mosekrogen«. De
havde begge nor til gadekæret, og har formodentlig draget nytte

deraf, når de »ringede hjul«.
Som eksempel på, hvor sejlivet gammel sæd og skik fra fællesdrif-

wns tid kunne vxre, kan nævnes, at man endnu for 70-80 år siden
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bragte mad og brændevin med fra gårdene her i sognet, når der skulle
skoes heste eller andet hos smeden. Jern medbragte man dog ikke.
Om smedene her også trak tænder ud vides ikke.

»Byens smed« var boende i en lille ejendom nær skolen. Nuvo-
rende matr. nr. 16g. (Rudolf Rasmussens hus). Til ham gik bønderne
med deres arbejde. Smeden i »Mosekrogen« var smed for Juulskov
først og fremmest. Den gamle smedie flyttedes senere hen hvor smede-
forretningen nu er.

Det gamle smedehus.
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OLDENBORRERNE

Fra 1850 til omkring 1900 hjemsøgtes store dele af landet af uhyre
mængder oldenborrer. I de såkaldte »oldenborreår« anrettede disse
insekter uhyre skade i skove og· haver ved helt at afløve træerne.

Der ivzrksattes derfor en stedse mere systematisk udryddelse af
skadedyrene. Man dannede foreninger, og staten ydede tilskud til

betaling for indsamling af insekterne. Indsamlingen foregik på den
måde, at man tidlig morg:en, før solen stod op, gik ud, bredte et lagen
på jordenunder træerne og rystede disse. Oldenborrerne dryssede da
ned som nødder, hvorefter de dræbtes i kogende vand. Processen skal
have lugtet ganske forfærdeligt efter sigende.

1883 om foråret melder sogneprotokollen, at der er kommet cir-
kulære fra amtet med opfordring til dannelse af en forening til ud-
ryddelse af oldenborrerne. Man vedtog at ville søge en sådan forening
dannet, og at kommunekassen ville tilskyde indtil 100 kr. i nævnte
øjemed.

Foreningen dannedes, og indsamlingen organiseredes. Seks mænd
af de velstillede udnævntes i hvert sogn til at føre tilsyn med øde-

lægg·elsenog føre regnskab over udgifterne. 8 øre pr. pund betaltes
for indsamling, senere steg beløbet til 14 øre pr. pund. For kogningen
betaltes 1 øre pr. pund.

Periodevis i 12 år - indtil 1895 - indsamledes oldenborrer her i

I)ct gik ikke uden rivoinger og uenighed om betaling, dels for ind-
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samling, dels for ulejligheden med opsynet, som de valgte gårdmænd
ville have betaling for; men sognerådet holdt på, at det så blev for
dyrt. Helt billigt har det heller ikke været.

I 1891 vedtog man i sognerådet at optage et midlertidigt lån i
Nyborg sparekasse på 5000 kr. til dækning af udgifterne ved bekæm-
pelsen af oldenborrerne i kommunen.

Det sidste år betaltes der fra 30 til 50 øre pr. pund for indsamling.

---e

BYSTÆVNE

Offentlige bekendtgørelser skete på kirkestævne efter gudstjene-
sten. I kirken samledes man også, når vigtige beslutninger, der angik
hele byens befolkning skulle tages. I sådanne tilfælde var godsejeren
og præsten tilstede.

I Ivad der derimod angik landsbyens eget liv i egentligste forstand
forhandledes og afgjordes på bystævnet, først og fremmest jordens
dyrkning i alle enkeltheder.

Bystovnet var en åben plads midt i byen, hvor hver gårdmand
havde sit bestemte sæde på nogle dertil egnede sten. Husmænd og
inderster stod bag ved.

Under ledelse af årets oldermand snakkede man om alt lige fra
plojning og såning til byhyrde og bytyr, og hvad ellers man var
Er|les om.

I ler i Refsvindinge er det vanskeligt at bestemme, hvor bystævnet
liar foregået. Det eneste gamle fo·lk kan huske er, at man i deres
barndoin samledes i et lille hus dèr, hvor sognevejen støder til Kerte-
niindevejen; men det er tvivlsomt, om dette samlingssted er det æld-

sie, idet byens centrum naturligt må have været i nærheden af kirken
og det gamle gadekor.

I)er er derimod noget, som tyder på, at de seks gårde, der hørte
luider I folckenhave på een enkelt nær lå samlet i den østlige del af
leyen; nliske har man benyttet to steder at samles på i den meget
I.ingeby.



FORSAMLINGSHUSET

Det er almindelig kendt af ældre folk, at når der skulle betales
tiende f. eks., så foregik det i det førnævnte lille hus ved Kerteminde-
vejen. Der serveredes da både kaffe og brændevin. Først op imod den
nærmeste fortid lod præsten sig repræsentere ved en stedfortræder;
tidligere sad »vor far« selv for bordenden og tog imod tiende. Han be-
talte efter sigende også brændevinen. Brændevinen var uundværlig,

mente man, den hørte med til dagliglivets fornødenheder lige så godt
som øllet. Omkring 1892 rejstes der første forsamlingshus. Det ko-
stede 1800 kr. at opføre. Pengene blev skaffet til veje dels ved et lån i
sparekassen og delsved, at gårdmondene i 5 ir gav afkald på »aprils-

pengene«. Resterne af denne første bygning er fløjen, der rummer
køkkenet, sognerådsstuen og den lille sal. »Det var kun »en skal«,
der var ingen loft, men dog bræddegulv«, fortæller de gamle, der kan
huske hine tiders nøjsomhed. Huset kom i årenes løb til at danne
ramme om det »kulturelle« liv i sognet: Gymnastik, sang, foredrag
etc. og er gentagne gange udvidet og ombygget.

Før forsamlingshuset blev bygget, samledes ungdommen tid efter
anden til dans og lystighed rundt på gårdene, hvor man havde en
storstue. Ulejligheden og bespisningen sørgede husbond og madmor

for i almindelighed. »Folk forlangte ikke så meget den gang, al ting

var mere jævntend nu«, er de gamles udsagn.
De første år i forsamlingshuset var sikkert ikke meget forskellige,

hvad fester angik, fra det, der var skik i storstuerne. Hen på aftenen

fik de unge en bolle punch bragt ind, og en kone øste den op i glas
til deltagerne. 1)ct satte kulør på dansen.

+
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REFSVINDINGE SOGNS BOGSAMLING

Sognebiblioteket har en lang historie. I 1960 kunne »bogsamlingen«

holde 100 års jubilæum.D·ette fortjenstfulde arbejde tog sin begyn-
delse i 1860, da ca. 20 mennesker i sognet gik sammen for at oprette

en
»læseforening« i lighed med, hvad man mangfoldige andre steder

i landet gjorde i dette tidsrum.
Medlemmerne var af højst forskellig social stilling: En gårdmand,

en smed, en murer, en husmand, en ungkarl o.s.v.
Medlemsbidraget indbetaltes første gang forud for at få en start-

kapital Bøgerne opbevaredes hos et af medlemmerne i »en af for-
eningen dertil anskaffet reol«. Ret snart gik man over til, at bøgerne
beroede hos en bestemt mand, husmand Niels Nielsen, for den sum
af 1 rigsd. årlig.

Til formand for foreningen valgtes en ung mand, damaskvæver
JørgenEriksen.

Bogindkøbet voldte stadig økonomisk besvær, tit måtte man nøjes

med brugte bøger indkøbt i Magnus Hansens aktikvariat i Køben-
havn.

Formålet for foreningen var at bringe både skønlitteratur og faglig
oplysande bøger ud til de interesserede læsere. Af de sidste fik man
til en begyndelse ganske gratis fra »Det kgl. landhusholdningsselskab«
50 bind omFottende alle mulige emner Ege fra Rørdams »kirke-

hisoric«, Gottschalks »hovedregning«
og til Maune: »Valg af

Elter en foriennelse fra bogbinder Schønemann i Nyborg i 1861,
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