
levet kristeligt og vel og ere fødte af ærlige forældre« - og var

fødte eller i lang tid boende på Juulskovgods.
Fundatsen, hvorfra citaterne er taget, er underskrevet 5. februar

i725 på Arreskov af Sigvart Urne.
Äret efter, 1726, solgte Sigvart Urne Juulskovtil forvalter ved

krigscancelliet, Frederic Sechmann.") JustitsrådSechmann anlagde en
smuk have ved hovedgården, og var vist i det hele en sympatisk og
forstående godsejer; men han måtte dele sin tid mellem København
og Juulskov,og dette var ikke til gavn. Han måtte som før nævnt
»stedse

se med andres Øjne, og derfor kunne 50 køer ikke smørføde
ham og gården, og af samme årsager hastigt forvoldte hans ruin og
tvang ham til at sælge gården«. )

I lan havde dog gården i 18 år; men solgte den i 1744 til kancelli-
nsscssor JohanKallager.

Kallager misrøgtede godset i alle henseender efter sigende. Ialt
Fald fortæller Landstingets »skøde

og pantebøger«, at han 11. marts
I747 pantsatte Juulskovtil Anna Margrethe Wulf på Ørboklunde
lor gold.

1760 afhændede Kallagers enke, Dorthe Egløf, Juulskovtil Justits-
råd Friderich Bagger, i hvis eje godset var til 1789. Fr. Baggers virke

og levnedsløb er skildret andet steds, her skal blot i korthed nævnes
nogle fakta om denne usædvanlige og ejendommelige mand. Han
uddannede sig først som teolog, senere blev han ved selvstudium en
dygtig hege,og endelig studerede han jura; men efter nogle års virk-
samhed, som huslærer og hovmester bl.a. på Brahetrolleborg, slog

han sig på landbrug, idet han 1746 forpagtede Brændegård, hvorfra
han kom til Juulskov.

*



FÆSTEBØNDERNE

I REFSVINDINGE 1760

Efter Fr. Baggers Oplysninger
om luulshov

Søren Jørgensen:4 tdr. O skp. 1 fj. 1/2 alb. hartk. - Knud Knud-

sen: 9 tdr. O skp. 3 fj. 2 alb. hartk. - Mads Hansen: 4 tdr. 2 skp.

O fj. 1 alb. hartk. - Knud Pedersen: 6 tdr. 1 skp. O fj. 1 alb. hartk.
- JensPedersen: 8 tdr. 6 skp. 3 fj. 2 alb. hartk. - Hans Pedersen:
7 tdr. 1 skp. 3 fj. 1 alb. hartk. - JensHansen: 7 tdr. 5 skp. 1 fj.
2 alb. hartk. - Hans Iversen: 5 tdr. O skp. 2 fj. O alb. hartk. -

Lars Povlsen: 1 tdr. O skp. O fj. 2 alb. hartk. - Steen Hansen: 5 tdr.

5 skp. 1 fj. 5 alb. hartk. - Søren Olsen: 5 tdr. 6 skp. 3 fj. 2½ alb.

hartk. - JensChristensen: 3 tdr. 5 skp. 2 fj. 1 alb. hartk. - Hans
Pedersen: 6 tdr. 5 skp. 1 fj. 2 alb. hartk. - Hans Magelund: 3 tdr.

3 skp. 1 fj. I alb. hartk. - Claus Simonsen: 6 tdr. 2 skp. 3 fj. 2 alb.

hartk. - Søren Christensen: 1 tdr. 6 skp. 2 fj. 1 alb. hartk. - Mads
Andersen: 7 tdr. 2 skp. 2 fj. 2 alb. hartk. - Peder Bech:.1 tdr. 7 skp.

3 fj. O alb. hartk. - Peder Hansen: 3 tdr. 7 skp. 1 fj. 2 alb. hartk. -

Peder Sirnonsen: 6 tdr. 4 skp. O fj. 2 alb. hartk. - Pedcc Jorgensen:
4 tdr. 2 skp. O fj. 2 alb. hartk.

Disse her ligefor indeirklede 21 bønder vare af Juulskovsgamle
gods.

Købt af kaptajn Lemming.
Peder Justesen,Kallehangegård: 12 tdr. 4 skp. 2 fj. 1 alb. hartk. -

I eder I lansen: 10 tdr. 4 skp. 3 fj. ½ alb. hartk. - Peder Pedersen:
6 idr. 5 skp. 2 fj. 1 alb. hartk.
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Købt af Ørhæklunde.
Hans Rasmussen: 6 tdr. 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartk.

Indkøbt fra Holchenhavn.
Hans Sørensen: 7 tdr. 3 skp. 3 fj. 2 alb. hartk. - Anders Ander-

sen: 9 tdr. 2 skp. O fj. O alb. hartk. - Hans Hansen: 8 tdr. 6 skp.

2 fj. O alb. hartk. - Rasmus Stephensen: 3 tdr. 3 skp. 3 fj. 2 alb.

hartk. - Lars Rasmussen: 8 tdr. 2 skp. O fj. 2 alb. hartk. - Ole An-
dreasen: 6 tdr. 7 skp. 1 fj. O alb. hartk.
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FR.BAGGER OG·HANS BØNDER

Efter enevoldsstyrets indførelse 1660 gik det til agters med den
gamle, danske adel. En langvarig økonomisk nedgang i årene forud
havde tæret slemt på velstanden og det flotte levned, man ellers i
mange år havde ført på herregårdene.

Det endte med, at de gamle slægtsgårde måtte sælges og enten gik

over til den ny tids adel, greverne og baronerne, eller til borgerlige,
pengestærke mænd. Imellem 1660 og 1720 gik 52 fynske herregårde
ud af den gamle adels hænder. Juulskovvar en af disse, og Refsvin-
dinge sogns beboere lærte vistnok til slut at skønne på, at der til går-

den kom en efter tidens forhold meget dygtig landmand, som tillige

var et sorpræget, ualmindeligt menneske, der ikke alene tænkte på
godsets »formering«,

men også havde sine fæstebønders velfærd i tan-

kerne tidligt og silde. Det var så vist ikke altid, man kunne sige det
om den nye adel og de nye herrer på godserne rundt omkring.

1760 om efteråret købte som nævnt Fr. Bagger Juuls:kovaf Dorthe
Egløf Kallager, enke efter den tidligere ejer JohanKallager, for
34.000 rigsd. Efter Baggers egne optegnelser var der på dette tids-

punkt 21 bønder i Refsvindinge, der var fæstebønder under Juulskov.
Allerede året efter 21. decbr. 1761 købte han af Dines Lemming,
ingeniørkaptajn og

»ober conductør« de 3 i fortegnelsen opførte

gårde. Samme år købtes gården fra Ørboklunde.*)
6 gårde var fæstegods under Holckenhavn, og det voldte vistnok

nogen besvor at få disse gårde købt eller mageskiftet. I det mindste
siden 1680 havde gärdene hørt til baroniet, så det er ikke s:ikkert, at
det har vxret til udelt tilfredshed for bønderne at skulle skifte herre.

*) I.amhtingelturh' on luntelar, nr. 19, sirle 221.
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Det var Baggers hensigt at få godset samlet omkring hovedgården,
det lå, som han fortæller i sine »Oplysninger om Juulskov«,»adspredt

udi 9 kirkesogne,nemlig Vindinge, Frørup, Øxendrup, Ørbæk, Refs-
vindinge, Kullerup, Skjellerup, Ellinge og Ullerslev. Da denne vidt-

loftige udspredelse medførte store ulejligheder, og den irregulære
havningsmåde især stod mig for hovedet, den jeg gerne ville se for-
andret, så måtte jeg tænke på råd udi denne så betydelige sag; men
som baroniet Holckenhavn havde den største del iblandt de andre
lodsejere, som gjorde mig hinder i mine egnes ligning, og baronen i
lang tid ikke kunne finde sig udi, at det var gørligt: Baroniets æld-

gamle gods at abalieneret), ligesom hans inclination") for vidtløftig

Mgtog var til hinder, så mitte jeg begynde toren med de mindre

ledseiere, og da dette med adskillige om,stændigheder og stærk beta-
Ung var kommet i rigtighed, fandt baronen efter adskillige forestil-
linger, sig omsider udi at indlægge så meget af sit allodiale3) gods i
stedet for det udgående, som jegbetalte med 5000 rigsd. og en Juul-
skov herhen tilhørende gård i Vindinge og en halv i Rosilde, samt
foruden 3de steder udi Vindinge og Lamdrup, som i så henseende
mätte købes af Ørbæklunde, hvilket alt kom til Holckenhavn«.

l'il Juulskovsgamle gods hørte også Aas mølle, den havde rimelig-
vis hørt dertil siden Knud Urnes dage. 1589 ejedes den af Niels Friis
lil Ørboklunde, men senere pantsattes møllen til Ravaholt. 1680
hører den til Juulskov.22 april 1762 ) solgte Fr. Bag.ger møllen til

( aspar H.cinemann von Heinen, den daværende ejer af Ørbæklunde.
Bagger°*) giver følgende begrundelse for salget: Det skete »fordi

slige vandmøller på denne egn, som har så stor overflødighed af d.et
slags, er Juulskovikke til nogen fordel, eftersom idelig overløb for
iro til reparation og andet ikke kunne undgåes, og der stedse klages
for næring, formedelst de mange tæt hos hinanden liggende nabo-
moller, hvoraf 7 ikke er langt fra Aas mølle, ja, næppe en halv rnil

t il den aller hengst fra samme beliggende.Altså kunne denne mølle
iney,et mere siges at være en besværlighed end en herlighed for Juul-

I H hiev en livsopgave for Bagger både at forbedre driften og der-
inal okonoinien p|i hovedgärden, men tillige at ophjælpe og opdrage
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sine fæstebønder, som nu, efter at køb og mageskifter var tilendebragt,

omfattede alle gårde og de fleste huse i Refsvindinge sogn. For det
første fik han hoveripligten ordnet mere praktisk, så han fik mere
arbejde gjort på kortere tid, og bønderne til gengæld på deres side

mere tid til deres egen jordsdyrkning. Det har sikkert ikke været let
at få de Refsvindinge bønder omstillede til den nye tingenes tilstand

under Baggers ledelse.Der gik et mundheld i de tider blandt herre-
mænd: »det

er lettere at få en bonde til at skifte religion end at få
ham til at dyrke kartofler«. Det skal nok have haft sin rigtighed.

Den århundredgamle arbejdsgang i dagliglivet var ikke nem at for-
andre. Bagger fortæller, hvordan han bar sig ad for at få sin vilje

igennem: »Fordi jeg endnu kunne spørge adskellig mummelsnak hos
de tilkøbte om den ligning (til hoveri), som imod deres fostebreve
var sket, hvorudi de og fik medhold af dem, som agtede at fiske -

holdt jeg det fornødent at holde en generalforsamling, og i rettens
overværelse lod alle ting examinere med bøndernes egen forklaring
om min forholdsmåde, som hvorved de alle, det forretningen udviser,
enstemmig har tilstået at være velfornøjede udi alle ting:<.

Det næste skridt, han foretog af afgørende betydning for den frem-
tidige økonomi, var omlægningen af bøndergodsets hartkorn. Det be-
ted i praksis, at nogle gårde fik mindre jord andre mere, end de før
havde haft, for at ansættelsen kunne blive ens. Han synes ikke efter

»Oplysningerne« at dømme at have haft større besvær med fæste-
bønderne ved denne forandring. Det hedder herom: »Men førend by-
ernes ligning i markerne skete, begærede samtlige bymændene, at den
fra Holckenhavn bekomne gård, Bjerregården kaldet, som i hense-
ende til inddelingen lå på et for byen meget ubelejligt sted, måtte af-

brydes, dels for at spare hegn og dels, for at de kunne mageligere få
noget toftejord som, formedelst gårdenes så tætte sammenbyggelse,
sådant ellers ikke kunne erholdes, ligesom og at der ved slig foran-
dring kunne blive noget mere grund til byen i henseende til de mange,
tilforn så usle små steder, som nu alle skulle have lige del«.

Bjerregårdensjord lå som før nævnt på 117 forskellige steder i
byens 3 vange. Gårdens toft var beliggende, efter udskiftningskortet,
umiddelbart nord for matr. 2.

I)creFrer foregik nyordningen: »Da nu markerne var omdelte, og
fannotalte Iljerregärd på anforte måde nedlagt, blev Juulskovsgods,

der i byen er indrettet til 27 lige gärde, følgelig hver mark i ligeså
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mange dele, men ingen lodkastning måtte gå for sig, førend alle ting
var delte efter muligste lejlighed. Og da nu det ene med det andet
var afpasset i 27 lige parter, og ingen vidste sit, så, efter at byen i
forvejen var inddelt i 3 laug og 9 gårde i hver laug, tog enhver, lige-
som lodden ham tilfaldt«.

Bagger anfører i denne forbindelse, at han »ikke tillod at give en
helgård mindre grund end omtrent 7 tdr. hartkorn, fordi jorden i
sognet ikke var så god, at der kunne leves ordentligt på mindre med
de hoveripligter, der påhvilede fæsterne«. Han fremhævede, at de
mange forhenværende lodsejere havde set deres fordel i at

»formere«

byens:huse, langt flere, end det var gavnligt. I stedet gjorde han
noget andet, han gjorde tre af de 27 g:årde til seks halvgårde, hver
på 3½ tdr. hartkorn.

+-



FORBEDRING AF LANDBRUGET

Bagger har ikke noget godt at sige om det landbrug, der før hans
tid blev drevet på hovedgården, og man kan vel gå ud fra, at det
ikke blev drevet bedre omkring på fæstejorden. Gødningen strøedes
ud om efteråret, pløjedes ned - og pløjedes op igen til foråret, når
byg eller havre skulle såes. Gødningen kom da »til

at ligge oven på
jordenog af sol og vind udtørredes«. Det var derfor ikke underligt,

om avlen slog helt fejl, hvis der faldt for lidt regn, efter at sæden va.r
kommet i jorden.Det kunne hurtigt på denne egn blive til den rene
misvækst.

En anden hindring for øget udbytte af landbruget var markernes
tilstand, fulde som de efter alle solemærker var af sure huller, sum-
pede steder og sten, uendelige mængder af sten. Bagger gav da for det
første anvisning på, at man kunne komme af med stenene på en for-
holdsvis nem måde ved at grave nogle af de største vandhuller dy-
bere og så fylde dem igen med sten og dække dem med den opgravede
jord. Mere værdifuld var hans bestræbelser for at få rejst stengærder
omkring vangene dels på hovedgårdens, dels på bondejorden. Han
indkaldte i dette øjemed tre øvede arbejdsmænd fra Brændegård ved
Korinth, for at de kunne vise bønderne, hvordan stengærder skulle
sættes.

I den bylov, som før er omtalt, indsatte han følgende bestemmelse:
»IIvor mand skal årlig sætte mindst 3 favne sten på den måde som
anvist og hvo, som sætter mere end 3 favne, han nyder de 5 første å.r
Fra JuulskovFor hver favn, som er 5 kvarter høj, 8 skilling. Og dette
slui cher Mortensdag efterses og afgores«.



1769 stiftedes Det kgl. Landhusholdningsselskab til støtte for et
forbedret landbrug.

1778 fik to mænd i Refsvindinge præmier for opsætning af sten-
gærder: Gårdmand JensJespersen»5 rigsd. i præmie for et dobbelt
stengærde på 58 favne«, og husmand Anders Andersen Bedker »8

rigsd. for 76¼ favn enkelt stengærde«.
Der er ingen tvivl om, at Fr. Bagger var Refsvindinge sogn en god

mand, og at bønderne til en vis grad lod sig opdrage af ham, så der
blev en bedre skik på mangt o·g meget. I fortalen til legatfundatsen")
fra 1781 siger han følg:ende: »Da mine 71 år tilsiger, at jeg nu snart
nel forlade jer, så har jeg ved foranførte legatum villet tilsidst give
eder et bevis på, hvordan jeg i de 20 år, vi her har været samlede,

har ment eder med de irettesættelser, som nogle tid efter anden kan
have fået. - Men når I ældste overvejer forskellen på Juulskovs
gods almindelige omstændigheder nu og ved min ankomst, da kro-
kipper, spilleborde, bander og Gudsfortørnelse vare her så gængse,
ligesom og hvad skade og forargelse eders samlinger ved uenighed

formedelst det så skadelige fællesskab af de mange Iodsejere førte
ined sig, som hvorved jeresrugmark og gærder af den idelige jagt ej
heller profiterede«, så mener han, de nok kan se forskellen.

Af Baggers skriftlige efterladenskaber fremgår med al tydelighed,

ae han i sit syn på bondes-tanden ikke adskiller sig fra flertallet af
godsejere i samtiden. Han bedømmer og handler mod sine fæstebøn-
der, som var de store, umyndig.e børn, der stadig skulle mindes om
deres pligter, formanes og straffes for ulydighed, for at der kunne
herske gode forhold dem selv imellem og overfor deres overmond.")

I lans syn på landbrugets vilkår synes at være blevet mere og mere
possemistisk. Det kommer til orde i et lille landøkonomisk skrift, han
udgav i 1787. Heri gør han gældende, at jorden er ved at blive for
gammel, derfor bliver afgrøderne mindre år for år, det er hans egen

*) 21.000 rigsd. til 31/4 e/o fast årlig rente = 682 rigsd. 3 m. Af dette rentebeløb
lir homierne på Juulskovgods 103 rigsd. tilsammen, hvilket svarer omtrent til
skaitchelobet for april kvartal. Senere kaldt »aprilspengene«. Desuden fik
sognepr.esten 40 rigsd. Degnen og skoleholderen hver 15 rigsd. årlig.
Tillige fik hver gård et skovmål i Nyhave skoven.

') li.i af Ihtggers råd. »Men ligesom I bor overveje, at et Canaan ikke findes
alle venue, og at der er flere ringe egne end denne, så skal enhver være for-
no et inct1 sin staan, i forsil<ring om, at Gudsfrygt, flittighed og en ordentlig
0$ 1110101 Utn L t-r tlbringe roere og bestan<lgere velsignelse, einl livor mari
slipper leitere til sine udgifter og ved hovmod, ladl ed og udselhed faÍder til
1110 LIIcill 18 led illtNÎ (ÍCL SÀli.itilge Ínisyllv. Ì,Cgaltlill Ira ÍLitlÏNC 1011 17ÀÎ .



erfaring, og
»når grøden i hvert seculo") således aftager, kan en

bondegård på 7 tdr. hartk. ikke blive tilstrækkelig til at føde sine

beboere og tillige svare de nu trykkende byrder, og de mange nu
foretagende små parceller, hvorved dog både kongen og de arme
efterkommere, ja, hele riget vil komme i den største forlegenhed«.

Denne pessemisme forhindrede ikke, at han, da en ny tids krav
også nåede til Refsvindinge, gjorde, hvad han kunne, for at hans
fæstebønder, gårdmond såvel som husmænd, skulle få de bedst mu-
lige betingelser for at klare tilværelsen under forandrede ydre leve-

okar.
Dyrkningsfælless.kabet var den store hindring for et forbedret

landbrug. Det var et stort gode, at Bagger havde fiet fjernet alle

fremmede lodsejereog fællesskabet, så vidt gørligt, med de omkring-

liggende sogne, men vanskelighederne inden for sognets grænsef
bestod ligefuldt og forhindrede ethvert initiativ.

Der findes ingen beretninger her fra sognet om fællesdriften i prak-
sis, men fra Ellinge er nogle erindringer blevet bevaret gennem af-

døde gårdmand Hans Rasmussen,") hvis håndskrevne optegnelser

gengiver, hvad gamle folk i sin tid havde fortalt ham om landbru-
get før udskiftningen på hans hjemegn. »Hver gårdmand havde
sin jord på mindst 20 forskellige steder. Der blev kun pløjet på de
højeste steder, i lavningerne var der græsningsmål af og til blandet
med småbuske og kratskov. Hver gård havde de numre, som også

benyttedes ved hoveri, og i almindelighed fulgte numrene efter hin-
anden.

Imellem hver ager lå en skelfure, d.v.s. en udyrket jordstrimmel,på

½ alens bredde alt eftersom jordenvar mere eller mindre ren og højt-
liggende. På flade agre var det nemlig almindeligt at pløje agrene

sammen, så de blev runde, for at vandet kunne flyde fra; men der-
ved blev de tit for høje i ryggen, og tarken trykkede kornets vækst,

mens lavningen blev for fugtig, mager, i det rene ler aldeles ufrugtbar.

Den lavning, der derved fremkom ved siden af skelfuren benytte-
des til at samle sten og rodukrudtsfrø i efter såningen. Rundt om
sognets tre vange eller marker imod nabosognene var hegn - vr-
sentlig stengærder. Imod Såderup og Refsvindinge marker var de fle-

) Arbundrede.
) Spurvbohn 1922.
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