SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek:
Danske Slægtsforskere:
http://bibliotek.dis-danmark.dkhttps://slaegt.dk

Alle Rettigheder forbeholdes
Skandinavisk Bogforlag A/S, Odense

KR.

KOLDING

DANSKJORD
DANMARKS BÆRENDE
ERHVERV
FORORD AF

FHV. UNDERVISNINGSMINISTER

J. BYSKOV
OG

JAKOB E. LANGE

I

SKANDINAVISK BOGFORLAG A/S
ODENSE — MCMXLII

DANSK JORD

er kun trykt i nummererede Eksemplarer,
hvoraf dette er Nr.

Hans Majestæt Kong Christian den Tiende
allerunderdanigst tilegnet

med allerhøjst sammes Tilladelse

Historien, er Menneskeslægtens Erfaringer. Slægt efter Slægt har
levet, har arbejdet, har kæmpet og lidt eller glædet sig og har til
Efterslægten efterladt de Erfaringer, Livet bragte. Og „Erfaren

Mand er god at gæste“.

Hver Stand har sine Opgaver at løse. Bønderne har den at være
det bevarende Element i Folket: Den Jord, hvorpaa de virker, og
af hvis Afgrøder de skal leve, er stadig den samme. Børnene faar

som Regel deres Virksomhed i den Egn, hvor de er opvoksede, tit
gaar Hjemmet i Arv fra Forældre til Børn gennem flere Slægtled.

Og Skikke og Sædvaner, Livssyn og Livserfaring bevares derved
fra Slægt til Slægt.

Men mange Forhold gør, at der i vore Dage er en Fare for, at
Bonden skal miste Forbindelsen med sin Fortid. Den Slægtsfølelse,

der kendtes som en bærende Kraft hos Fortidens Bonde, er ved at
forsvinde, den historiske Sans, som gav sig Udtryk i gamle Fortæl

linger og Sange, der i ældre Tid gik fra Mund til Mund, fra Slægt
til Slægt, er nu næsten ukendt. Og Ordsprogene, sotn krydrede den

daglige Tale, og hvori gammel Livsvisdom laa gemt, hører man
næsten aldrig nu.

Men brydes Forbindelsen med Fortiden, da mister Folket Følelsen
af Pligt mod henfarne som mod kommende Slægter; det bliver rod

løst. Svigter Bonden sin historiske Opgave, da bliver han blot Ma

terialist.
Tidens største Fare for Bonden er, at han skal miste Fodfæstet,

Følelsen af Bundethed og Pligt mod den Arv, hans Forfædre gav
ham at vogte.

Den danske Bondes Historie skal hjælpe ham til at forstaa sin
egen Tid i Lyset af de Tider, der svandt, og stille ham Ansigt til
Ansigt med Arv og Gæld.

f^ia Bogproduktionens Omraade er det de store Værkers Tid, og det vilde
være sært og urimeligt, om der ikke i en saadan Tid kom et Værk om dem, der
har dyrket, og dem, der nu dyrker den danske Jord. Jorden er vel nok vort vig
tigste Aktiv, naar vor Status skal gøres op, i alt Fald det vigtigste ved Siden af
vor Arbejdsevne, og begge Dele er det, vi ser skildret, naar Bondens Historie
skal skrives.
Der er skrevet mange værdifulde Bøger om Bondens Virksomhed og Stilling
gennem Tiderne. Hundredaarsfestlighederne i 1888 for Bondefrigørelsen bragte
os flere, der har deres Værdi endnu, og 1938 gav en Forøgelse, ligesom der da
ogsaa i den mellemliggende Tid kom gode og læselige Bøger om Emnet. Men
det store Værk derom har vi endnu ikke set.
Det er ikke saa meget et nyt Syn paa Bondens Historie, vi derigennem skal
have; det er ikke et Værk, der skal føre den historiske Videnskab fremad, eller
det er da slet ikke det væsentlige. Det skal være et Værk, der opruller for os et
Billede af, under hvilke Vilkaar dette vort Erhvervs vigtigste Udøvere har gjort
deres Arbejde gennem de skiftende Tider, hvilke Vanskeligheder de har haft
at kæmpe med, og hvilke Bedrifter de har øvet under denne Kamp. Dette Bil
lede skal stilles frem for Bonden selv og for os andre, der staar udenfor — for saa
vidt en Borger i dette Land kan føle sig staaende uden for Bondevirksomheden.
Og det er af Betydning, at det bliver et stort og anseligt Værk. Det er det for
det første, fordi Emnet er stort. Det kræver betydelig Plads, naar det skal be
handles tilfredsstillende, og dette Krav bliver uafviseligt, naar det skal være en

folkelig Fremstilling, en Fremstilling, som er fængslende og fornøjelig at læse.
Da kan man ikke nøjes med en Opremsning af Enkeltheder; Skelettet maa have
Kød og Blod.
Det er ogsaa rigtigt, at det skal være et rigt illustreret Værk, ja næsten et
Billedværk. Det kan gerne være, man i vore Dage bruger Illustrationer lige til
Overdrivelse. Efter min Mening gør man det ofte, naar de klassiske skønlitte
rære Værker forsynes med Billeder; jeg vil gerne have Lov til selv at danne mig
et Billede af Sakse og Carl af Rise, af Messingjens og af Konen med Æggene,
og jeg kan godt selv fremtrylle et Billede af Huset, der ligger hist, hvor Vejen
slaar en Bugt; jeg kan blive irriteret, naar en illustreret Bog vil give mig et
andet Billede end det, jeg selv har lavet.
Men her er Forholdet helt anderledes. Et Billede kan her give mig en Besked,
som selv en udmærket Skildring vanskeligt kunde give mig, og jeg faar denne
Besked med meget mindre Ulejlighed, paa en mere behagelig Maade.
Og af en helt anden Grund bør Værket om Bonden og hans Arbejde være
stort og smukt. Det kan nemlig bidrage til at give dette Arbejde Anseelse og
gøre det tillokkende. „Den uselige Bonde“ er vel et Billede, som ikke mange
nutildags har i deres Bevidsthed; han hører helt Fortiden til. Men der staar
alligevel næppe saa megen Glans over Bondens Virke som over f. Eks. Søman
dens eller Bygmesterens. Det er ikke uden Værdi, om vi ved et stateligt, smukt
og anseligt Bogværk kan blive gjort opmærksomme paa, at der her er Tale om
et Virke, som ikke blot er nødvendigt — sørgelig nødvendigt, forbandet nødven
digt maaske —, men et Virke, som er værdigt til at skildres i en stor og festlig
Bog. Jeg har somme Tider ønsket, at der kunde komme et saadant Værk om
Kvindens huslige Arbejde; der kunde godt trænges til nogen Glans og Anseelse
over dette ogsaa. Og en smuk Bog kan give et Bidrag i saa Henseende.
Bogen vil ikke skjule, at der har været mørke Tider' i Bondens Historie, ogsaa
Tider, hvor han viste ringe Dygtighed og Fremdrift. Men naar det bliver viist
os, er det ikke, for at vi skal kunne se ned paa de Tider og deres Mennesker og
fryde os over, at vi har „bragt det saa herligt vidt“. Vi læser om det, og vi ken
des ved vor Fortid, ogsaa den mørke og triste. Det er derigennem, Fædrelandets
Historie faar Betydning for den Slægt, der lever nu, og som bliver en ringere
Slægt, hvis den klipper den Traad over, der binder den til Fortiden.

Dansk jord, Danmarks bærende erhverv, er et meget grun
digt og omfattende værk, som giver et godt billede af bondens
liv og virke, kår og kamp fra oldtiden til vore dage. Det ses
på baggrund af landets hele historie, politisk og økonomisk,
under tidernes skiftende belysning og under indflydelse af
kulturstrømningerne i Europa. — Værket giver en mængde
oplysninger — også nogle, som vil være nye for de fleste, og
det er skrevet ud fra et folkelig-frisindet grundsyn og med
levende indføling med gammelt bondesind og bondesæd.
Først og fremmest giver det en skildring af kampen gennem

tiderne mod undertrykkelse og af underklassens kæmpende
higen mod jævnlighed og selvstændighed, således som den

i vore dage på landet særlig har fået udtryk i husmands
bevægelsen. — Bogen er da værd at eje, både for små og
store bønder.
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Tak, Bonde, med din Sædekurv!
Lad Landet grønnes i dit Spor,
saa vi med Stolthed Aar for Aar
tør pege paa den danske Jord.

Saa længe du i Furen gaar,
saa længe du har Arbejd’ kær
skal Danmark lægge Fold til Fold,
i Sol og Storm og Bygevejr.
Jeppe Aakjær.

DEN FORHISTORISKE TID

Snit gennem én
Køkkenmødding.
Man ser
Skallaget under
Pløjelaget

onde betyder boende. Tager vi Ordet i den Betydning, kan vi

kalde den danske Befolkning helt tilbage til den graa Oldtid

for Bønder. Bopladserne fra den ældre Stenalder, de saakaldte
Køkkenmøddinger, vidner om, at her har der boet Stammer

fra Slægt til Slægt. Befolkningen har dog ikke givet sig i Lag
med at dyrke Jorden eller holde Kvæg. De har levet af Jagt og af, hvad de

kunde samle op i Marker og Skove eller i det grunde Vand ved Kysterne, hvor
deres Bopladser altid findes. Skaldyr : Muslinger, Østers o. lign. — synes at
have været deres Hovednæringsmiddel.
De maatte nøjes med, hvad Naturen af sig selv skænkede dem; endnu

vidste de intet om, hvad det vilde sige at gøre sig den underdanig. Og naar
Frosten bandt Jorden og laasede Vandene, da har Tarmene sikkert mange

Gange skreget i Livet paa dem af Sult, og de har ængstelig spurgt: Kommer
Lyset og Varmen da aldrig mere tilbage?
2*
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Runddysse fra Vilsted, Sorø Amt

DANSK LANDBRUG BEGYNDER

Da skete der en afgørende Vending i Befolkningens Levevis: Man lærte at
tilslibe Stenredskaberne, og omtrent paa samme Tid begyndte man at dyrke

Jorden og at holde Kvæg. — Forhen havde Hunden været det eneste Husdyr.
Befolkningen blev Bønder efter den Betydning, man nu lægger ind i Ordet.

Hidtil havde man levet af, hvad Naturen gav af sig selv; nu gjorde man sig

Jorden underdanig, tvang den til at yde de Afgrøder, man mest havde Brug
for, og tog Dyrene i sin Tjeneste. Man ikke blot høstede, men man baade ørkede

og besaaede Jorden; man ikke blot tog af Dyrene, men sørgede ogsaa for at

forny Bestanden og at opretholde den. Man var ikke længere afhængig af Na
turens Naade. Naar Vinteren kom med sin Kulde og sine laasede Vande, havde

man Forraad af Korn og Husdyr at gribe til.
Der har i andre Verdensegne været Folkeslag, som har haft Planteavl uden

Kvægbrug eller omvendt. Her i Danmark tyder alting paa, at begge Dele har

20

Troldkirken. Langdysse fra Sønderholm ved Nibe. Dysserne stammer
fra Begyndelsen af den yngre Stenalder

Skaar af Lerkar med Aftryk af Korn. Den yngre Stenalder. Aftrykkene er angivet af en hvid Krans,
tv.: Byg, Ih.: Hvede. Nationalmuseet

Helleristning (Figurer, indhuggede i Klipper) fra Bohuslen. Pløjning med Ard. Landbrugsmuseet.

fulgtes ad og været samtidig med en højere teknisk Kultur. Der er da al Grund
til at antage, at det er nye Stammer, som ude fra er rykket ind i Landet og har

blandet sig med den bosiddende Befolkning, hvad enten det nu er sket gennem
Fejder eller ad fredelig Vej.
Der begyndte nu en langsom Folkevandring fra Kysterne og ind i Landet.

For de følgende ca. 3000 Aar, fra den yngre Stenalders Begyndelse og til den
historiske Tid begynder i Danmark (omkr.Aar 800 eft. Kr.), kan Oldgranskeren
i Hovedtrækkene følge Befolkningens Arbejde med Stykke for Stykke at bringe

stadig mere af den danske Jord under Kultur.

Den ældre Stenalder har sandsynligvis varet lige saa længe som hele det
Tidsrum, der fulgte, maaske meget længere, og de tre Tidsafsnit, hvori man
deler den efterfølgende forhistoriske Tid: den yngre Stenalder, Bronzealderen
og Jernalderen — har tilsyneladende hver for sig været lige saa lange som den

historiske Tid.

Fad af Ler, uden Bund; antagelig Ostekar. Nationalmuseet

KULTURPLANTER, HUSDYR OG REDSKABER
Ved at undersøge Planterester fra de forskellige Tidsrum har Forskere paa

vist, at der i den yngre Stenalder og Bronzealderen har været en forholdsvis tør
og varm Periode, som i Jernalderen er blevet afløst af en fugtigere og koldere,
hvad naturligvis har haft Indflydelse paa Planteavlen.

I Potteaftryk, fra brændte Bopladser og fra andre Steder har man fundet
Rester af dyrket Korn, hvorved man med nogenlunde Sikkerhed kan paavise,
hvilke Planter der til de forskellige Tider mest har været dyrket.

Af nukendte Kulturplanter er forskellige Hvedearter fundet i Lerkarskaar

fra den yngre Stenalder, ogsaa Byg, men ikke i saa store Mængder, og enkelte
Æblekerner. I Bronzealderfund er der tillige Hirse, ogsaa Ært kendes da. Men
først i Jernalderen kommer Rugen til, og det endda kun i smaa Mængder. Nu

optræder Hørren ogsaa. Spergel har ligeledes været dyrket da, antagelig vel

som Foderplante.
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Af Planter, der nu kun kendes som vildtvoksende, maa nævnes Pileurt og den

olieholdige Sæd-Dodder. Der findes af begge Slags saa mange Frø, at der næppe
kan være Tvivl om, at de har været anvendt som Kulturplanter.

Fundene viser, at man ved den yngre Stenalders Begyndelse holdt baade
Okser, Faar, Svin og - i mindre Antal - Geder. Hesten kendes først fra Bronze

alderen. I Egetræskister fra Bronzealderen findes nedlagte Lig, hvis Klæder er

bevarede ved Hjælp af Egebarkens Syre. Tøjet er delvis lavet af Faarets Uld.
Paa Helleristninger (Figurer, indhuggede i Klipper, sjældnere i store Sten)

ses det, at Oksen har været anvendt som Trækdyr. Lerkar, hvor der er lavet

Hul i Siderne, eller som er lavet uden Bund, har antagelig været anvendt til at

lave Ost i. Om de tyske Germaner, der jo var beslægtede med Danerne, beretter
romerske Forfattere fra kort før Kristi Tid, at de brugte Mælk og Mælkepro
dukter. Fund og Helleristninger kan tyde paa, at Hesten derimod kun har været

anvendt til Jagt, Krig og ved religiøse Handlinger.

Man har intet Fund fra Stenalderen, hvorfra man kan vide noget om den
Tids Jorddyrkning. Derimod viser Helleristninger fra Bronzealderen, at man
da har kendt en Slags Plov, trukken af Okser. Og fra Jernalderen har man ikke

mindre end to Plovtyper. Den ene er den kendte Døstrup Plov, fundet i Døstrup
Mose, nær ved Hobro. Det er egentlig en Krog til at rode Jorden op med, og
man kalder den derfor nu oftest med det gamle nordiske Navn Ard. Den anden

har man fundet Brudstykker af i Tømmerby ved Silkeborg. Falser og Huller i
den lader sig vanskelig forklare anderledes, end at man her staar over for Rester

af en Hjulplov med Muldfjæl. Den er fra Begyndelsen af Jernalderen, og har

Magister Axel Steensberg, som har grundig undersøgt den og ud fra sit Kend
skab til lidt senere Tiders Plovtyper søgt at rekonstruere den, Ret, da staar vi

her over for Verdens ældst kendte Hjulplov med Muldfjæl.
Ogsaa River til at sønderdele Jorden med kendes fra Jernalderen.

Det ligger i Sagens Natur, at Sporene fra de fleste dyrkede Marker er bleven
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Abbetved, Sjælland. Nationalmuseet

Skaar af Lerkar (Si- eller Ostekar) fra
Helleristning fra Bohuslen

slettet af senere Tiders Dyrkningsredskaber. Alligevel er der fundet ikke saa faa
Pletter, som nu oftest ligger hen i Lyng, men som har været dyrkede i Jern

alderen. Agrene har været skilt ved temmelig høje og brede Kamme, i Reglen
er de ofte korte og saa brede, at de nærmer sig Kvadratet, eller ogsaa er de

lange og forholdsvis smalle. Den første Slags har antagelig været dyrket med
Arden, som var let at vende, men ogsaa gerne skulde behandle Jorden paa langs

og tværs over, hvis det skulde nytte stort. Den sidste Slags Agre kan derimod
bedst behandles med Hjulploven, som er vanskeligere at vende, men til Gen

gæld gør Arbejdet grundigere.

Af Høstredskaber er især den velbevarede, skaftede Stensegl fra Stenild ved

Hobro velbekendt. Foruden den er fundet ikke saa faa andre Stensegle, kun

ikke skaftede ; de mange halvmaaneformede Stenredskaber er sandsynligvis og
saa Segle. Af lignende Bronzesegle er fundet en Mængde, og fra Jernalderen
kender man desuden Leer. Man har vistnok altid brugt Segl til Kornhøsten,
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og Billeder fra Middelalderen kan tyde paa, at man har nøjedes med at skære
Aksene af.
Leen har nok været anvendt til Høslet. I Stenalder og Bronzealder har Krea

turerne antagelig gaaet ude det meste af Vinteren; og man har vel lettere kun

net bjerge Løv end Hø til dem til Vinterforsyning. I den fugtigere Jernalder

er det tænkeligt, at Høbjergningen spillede en større Rolle. Sagaer fra Vikinge
tiden viser, at Høbjergning da var almindelig, saa det har vel ogsaa været det
i Tiden forud.

Man har haft den saakaldte Skubbekværn at male Kornet med. Først et
Stykke hen i Jernalderen afløses den af Drejekværnen, hvor man antagelig har

drejet den øverste Sten frem og tilbage. For at gøre det muligt at knuse Kornet
har man ristet det først; og dog blev det næppe saa fintmalet, at der kunde

bages Brød af det. Rester, der er fundet, ligner mere Gryn end Mel.
Undersøgelser af Kar, der er fundet i Grave baade fra Bronzealderen og fra

Jernalderen, viser, at man har forstaaet at lave stærke Drikke af en Blanding

af Korn og Bær. Eddaerne, Digte fra den historiske Tids Begyndelse, kender
da ogsaa til 01, der er saa stærkt, at det tager Mandens Vid.

BOPLADSER

Oldtidsagrenes Form kan tyde paa, at den Fællesdrift af Jorden, som var
gængs fra den historiske Tid til omkring Slutningen af 1700erne, ikke har fundet
Sted da; men at man tværtimod har haft Enkeltmandsdrift.

Som omtalt findes Agrene imidlertid næsten alle paa Lyngjord, hvor Under

laget oftest var saa ringe, at man kan undres over, at Folk i en Tid, hvor der

var Jord nok, overhovedet har villet dyrke den. Det kan da ligge nær at antage,
at det har været dristige og driftige Mænd, som her har søgt at lægge Grund

til en ny Landsby. Men saa er Jorden bleven dem for karrig, efterhaanden som
den Næring, der fandtes i Lyngskjolden, var opbrugt. Og Forsøget er bleven
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Døstrup Ploven. Nationalmuseet

Aag til Trækdyr. Fra samme Tid som Døstrup Ploven, Tiden omkr. Kristi Fødsel

opgivet. Efterkommerne er atter flyttet tilbage til den gamle Landsby eller har

forsøgt et andet Sted.
Der er rundt om i Landet afdækket adskillige Bopladser fra den forhistoriske

Tid, mest fra Begyndelsen af Jernalderen. Det, der findes fra den yngre Sten
alder og fra Bronzealderen, er for sparsomt til, at man kan sige noget bestemt

om Boligens Indretning i Almindelighed eller om, hvorvidt Bebyggelsen har
været spredt eller altid samlet. Fundene kan tyde paa, at Bebyggelserne i Reglen
ikke har været af særlig lang Varighed. Gudmund Hatt, der særlig har studeret

disse Tiders Landbrug, antager, at man har afbrændt det Areal, man vilde

dyrke, og naar de naturlige Plantenæringsstoffer var udnyttede, er man flyttet
andet Steds hen.

Jernalderens Bopladser synes ofte at have været af længere Varighed, og
brændte et Hus, byggede man tit oven paa Tomten.

Taget har været baaret af fritstaaende, nedgravede Pæle. Væggene har været
lavet af forskelligt Materiale, f. Eks. Græstørv — til Tider indvendig klinet med

^7

Ler - eller et Fletværk, udfyldt med Ler. - Saadanne Vægge har man endnu i

Mands Minde kunnet finde i gamle Huse. — Gulvet har ofte været af Ler, i det

mindste i Opholdsrummet, hvor der fandtes et Arnested, hvorfra Røgen vel er
drevet ud gennem et Hul i Taget, saadan som man senere kender det fra de

saakaldte Lyrehuse. Til Tider er der ogsaa fundet lave Lerbænke.

I Jernalderhusenes Tomter findes ofte to Rum, hvoraf det ene som nævnt
kan have lerstampet Gulv, mens det andet blot har Jordgulv. Det sidste har

selvfølgelig været det tarveligste. Og i en saadan Tomt fra Mors har man i
dette Rum fundet indebrændte Husdyr. Da Boligtyperne meget ligner hver

andre, ligger det nær at antage, at dette har været anvendt til Stald.

Jernalderens fugtigere Klima har gjort det nødvendigt at holde Husdyrene
inde en Tid om Vinteren, naar Sneen dækkede Jorden. Man har da haft Brug

for Leen til at bjerge Hø dertil. Men man har samtidig faaet Gødning til Jor
den. Og Anvendelse af Gødning var i alt Fald kendt ved den historiske Tids

Begyndelse. Naar dertil kommer Hjulploven, saa havde man Betingelser for en

mere intensiv Udnyttelse af Jorden end i Sten- og Bronzealderen.
Dysserne fra Begyndelsen af den yngre Stenalder minder om, at Folket har

villet hædre sin Høvding. Men om de er rejst ved Frimandsarbejde eller Trælle

slid, ved vi ikke. De Jættestuer, som afløser dem, har antagelig været Grav

pladser for Ætter. Noget sikkert Udtryk for de sociale Forhold har vi ikke, selv

om de fint forarbejdede Vaaben og Redskaber vel nok har tilhørt en Overklasse.
Og Bronzealderfundene taler tydeligt om en Overklasse, der har kunnet til

lade sig megen Luksus paa en udbyttet Underklasses Bekostning.

Jernalderfundenc derimod tyder paa, hvad Gudmund Hatt kalder et konser

vativt Demokrati.
Det er jo heller ikke mærkeligt, om der inden for saa langt et Tidsrum kan

være sket betydelige Ændringer i social Henseende, selv om det ligger i Sagens
Natur, at det maa tage meget længere Tid end i vore Dage, hvor det, der sker
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Tilvenst re : Del aj H julploven fra Tømmerby, Forside. Stenene, der er indsat i Træet, skal tage af for Slidet ;
Bagsiden var dækket af Muldfjælen. — Tilhøjre: Magister Sleenbergs Rekonstruktion af Tømmerby ploven

i en Del af Verden, hurtig kan faa afgørende Betydning for Begivenhederne i

en helt anden Del.

AANDSLIVET
Mens Fundene kan fortælle os adskilligt om Befolkningens ydre Kaar, er det
kun lidt, vi gennem dem kan faa at vide om Aandslivet : om Kultur og Religion.

Det vidner om en stærk Tro paa et evigt Liv, at man til de døde rejser Boliger,

der har kunnet staa til vore Dage, mens de levende nøjedes med skrøbelige og
hurtig forgængelige Hytter. Og naar man i Bronzealderen ofte brændte Ligene,
synes der bag denne Skik at ligge en Tanke om, at Sjælen skulde frigøres fra

Legemet.

Men hvordan har man tænkt sig Livet efter Døden? Valhalletroen, hvorefter

Stenseglen fra Stenild. Yngre Stenalder,
ca. 2000 Aar f. Kr. Nationalmuseet

Skæftet Jernsegl fra Vimose, Fyn. Nationalmuseet

det bestod i at kriges, æde Flæsk og drikke Mjød, hører Krigerlivet til, og der er
Vidnesbyrd nok om, at det ikke har været en almindelig Folketro.
Paa Trosskiftets Tid møder vi stadig det Spørgsmaal: Hvad kan I sige os

om Livet efter Døden? At man skulde fortsætte Livet, troede de fleste; men

hvordan? Og de skiftende Gravskikke kan tyde paa, at det samme Spørgsmaal
har bragt Uro i mangt et Sind.

Men ogsaa det daglige Liv skete under Samarbejde med overnaturlige Mag
ter. Solvognen fra Trundholm, der er fra ca. 1000 Aar f. Kr., kan tyde paa, at
man da har dyrket Solen. Den var jo Livets Fornyer og Frugtbarhedens Frem
bringer, hvad laa da nærmere for Bonden end at henvende sig til den med hans
Ønske om Frugtbarhed og Grøde. Enkelte Træk fra islandske Sagaer viser, at

der endnu paa den Tid har været Soldyrkere.
Beretninger om Gudehov og Gudsdyrkelse viser, at Njord og Freyr, der begge

var Frugtbarhedsguder, har været dyrket, for at de skulde bringe Frugtbarhed

Stensegle. Offerfund fra Yngre Stenalder. Brorstrup i Himmerland. Aalborg hist. Museum

Bronzesegle og Miniatur sværd, Offerfund fra Skørping i Himmerland. Sværdet skal antagelig
antyde, at Ofret er fra en Mand. Aalborg hist. Museum
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Høslbillede fra Elmelunde Kirke, Mønbo Herred. Kalkmaleri fra omkr. 1500

og Fred. Ogsaa den særlig folkeyndede Thor sender, naar han er paa Jagt efter

Jætterne med sin lynende Hammer, den frugtbare Regn over de ofte af Tørke

truede Agre. Jætterne synes oprindelig at have været Pcrsonliggørelse af vold
somme og ødelæggende Naturkræfter som Vandfloden eller Stormen, der ned
bryder Skovens Træer og dækker de kornbærende Marker med Sand. Mod dem
er Thor Midgaardens (Menneskehjemmets) Vogter.

Mange Skikke, som kan føres tilbage til den graa Oldtid, har vistnok oprinde

lig haft til Formaal at fremme Frugtbarheden.
Det følger da af sig selv, at Krig bliver Bonden en Vederstyggelighed, thi den

vil altid ødelægge hans Arbejdes Frugt; og ingen ægte Bonde kan se paa det
med Ro, om han ogsaa selv skulde blive økonomisk uskadt. De Konger, der som

Frode hin fredegode værnede om Freden, var derfor særlig folkeyndede.
Frugtbarhed, Fred og en tryg Tilværelse efter Døden, det var de Ønsker,

hvormed Bonden henvendte sig til de overnaturlige Magter.
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SAMFUNDET OMKRING AAR 800

Stubbekværn fra
Stenalderen.
Nationalmuseet

aar undtages Vestjylland og Bornholm, har Bønderne ved den
historiske Tids Begyndelse vistnok alle Vegne levet i Landsbyer,

selv om der fandtes enkelte spredte Gaarde.
Man kan ogsaa ofte med nogenlunde Sikkerhed afgøre, om
en Landsby har været til da eller først er bleven det senere.

Landsbyer med Endelsen -ing eller -inge og -um: Jelling, Brejning, Vindinge —
Holtum, Dalum, Hornum — synes ofte at henvise til en Ejendommelighed ved
Egnen; men Betydningen kan i Reglen ikke fastslaas.

Endelsen -løse, ofte ændret til -else (Havelse = Haugeløse, Slagelse = Slauløse) synes at betyde en lav Engstrækning. Ogsaa disse Landsbyer er meget
gamle. Det samme gælder Landsbyer med Endelsen -sted, i gammel Form
-stath, og -lev eller -løv: Thisted, Holsted, Gamst, Andst, Haderslev, Hillerslev,

Aarslev.
De synes alle at have et Personnavn til Forstavelse. Men aldrig Navne
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af dem, der fremkom efter Kristendommens Indførelse. Derimod synes Lands

bynavne med Endelsen -torp (-trup, -drup, -rup, -torp, -terp), -skov, -holt
(-elt), -ryd (-rød) og -bølle (-bøl, -bel) at høre til en senere Tid. Muligvis dog
-bølle Landsbyerne danner en Overgang. De er dannet af Ordet Bol, der bety

der et Bosted; oprindelig har det da nok været et Hjem, som siden har udviklet
sig til en Landsby.
Det Billede, vi gennem Landsbynavnene kan danne os af det danske Land

skab omkring Aar 800, viser os da i grove Træk et Land uden ret mange store

udyrkede Strækninger. Men paa den anden Side har Landsbyerne sjældent

ligget helt ind til hverandre ; udyrket Land : Skov, Krat, Mose o. s. v. — har
skilt dem fra hverandre.
Der var stadig rigelig Plads for den Mand, som selv vilde bryde sig Vej og
ikke var bange for det Arbejde, som fulgte med Rydning og Opdyrkning af

ubrudt Jord.
KONGEN

Danmark synes allerede længe at have været et Rige, selv om Sagn og Beret

ninger tyder paa, at Kongerne ikke altid var i ubestridt Besiddelse af det.
Men hvordan var Magtforholdet mellem Konge og Folk?
Nogen særlig stærk Tilknytning mellem de to Parter synes der ikke at have
været. Sagaen beretter enkelte Gange om, at Kongen opkrævede Skat — til
Tider gennem Skatteopkrævere; men hvordan Skatten blev paalignet og af

hvem, hører vi foreløbig intet om, eller om, hvad den blev brugt til.

Dog synes Kongen til en vis Grad at have været Retsværner, vel væsentligst
mod de Mænd, Samfundet havde udstødt af Laget, de saakaldte Skovgangsmænd.

Om Frode den fredegode fortæller Sagnet, at Landefreden i hans Tid var
saa stor, at ingen Mand vovede at røre et Guldarmbaand, han lod henlægge

paa Alfarvej.
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Drejekvœrn. Aalborg hist. Museum

De Krigsbedrifter, Kongerne øvede, synes de mest at have udført ved Hjælp

af de Huskarle, der samledes om dem, og af andre, som frivillig sluttede sig til.
Ledingen kunde de i alt Fald ikke udbyde uden Folkets Tilslutning.

Kongen valgtes paa Tinge af Folket; det gav selvfølgelig dette Magt til at

hindre Overgreb fra hans Side. Og i Spørgsmaal af Vigtighed for hele Landet
har Befolkningens Vilje sikkert været afgørende. I „Ansgars Levned“ berettes
saaledes, at da Ansgar anden Gang kom til Sverrig for at forkynde Kristendom

men (omkr. 850), bad han om Kongens Tilladelse dertil, og denne havde intet
imod det, men udtalte, at han først maatte indhente Almuens Tilladelse — hvad

han opnaaede efter et bevæget Tingmøde. — Godt 150 Aar senere regerede Olaf

Skotkonning; til ham sendte Olaf Haraldsen (senere Olaf den Hellige) af Norge
sin betroede Mand Bjørn Stallar at fri for ham til Svenskekongens Datter. Han

blev vredt afvist, og det samme blev den svenske Jarl Ragnvald, der støttede
Bjørn. Men da stod Bonden (antagelig Bondehøvdingen) Torgny Lagmand op
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og irettesatte paa Bøndernes Vegne Kongen, og denne maatte falde til Føje.

I Danmark har Magtforholdet mellem Konge og Folk antagelig været noget
lignende. At Bønderne i alt Fald ikke fandt sig i Vilkaarlighed fra Kongens

Side, fik Knud den Hellige senere at erfare.

Kongerne styrede visse Landsdele, især de fjernere, ved Hjælp af Jarler, og
den mægtigste af disse styrede ofte paa Kongens Vegne, om denne var fravæ

rende i længere Tid.

Det var vel som Regel Bondehøvdinger, der opnaaede Jarleværdigheden. Det

var en anset Stilling; men da Jarlen skyldte Kongen Lydighed, var det ikke
enhver Bondehøvding, der ønskede den. — Da Ragnvald Jarl saaledes søgte sin
Fosterfader Torgny Lagmands Hjælp i den foran omtalte Frierfærd, sagde

denne : „Underligt bærer I jer ad. I attraar at bære Hædersnavn, men kan ikke
raade og overlægge for jer selv, saa snart I kommer i nogen Knibe. Hvorfor
betænkte du dig ikke i Forvejen, før end du lovede denne Færd, at du ej er

mægtig nok til at tale med Olaf? Da synes det mig lige saa hæderligt at være i

Bøndernes Tal, men have fri Raadighed over sine Ord til at tale, hvad man vil,
om end og Kongen er til Stede. Men jeg skal komme til Upsala Ting og staa

dig bi, saa du uræd kan tale for Kongen, hvad du lyster.“
Om Hersen (Bondehøvdingen) Erling Skjalgssøn fortæller Snorre, at Kong
Olaf Trygvasøn fik sin Søster til at ægte ham; men da hun følte det som en Ned

værdigelse, bød han Erling et Jarledømme, denne afslog det med det Ord, at

alle hans Forfædre havde været Herser, han vilde ogsaa være det, men den
største blandt dem. — Hans følgende Historie bærer Vidne om, at han ikke
vilde staa under nogen.
Kongerne ejede Gaarde rundt om i Landet, det saakaldte Kongelev. Disse

bestyredes af Kongsbryder; som Regel har det været højættede Mænd. I alt
Fald vidner Norges Historie om, at Stormænd ansaa det for en Krænkelse, naar

Kongerne tog lavættede Mænd, endog frigivne Trælle, til Kongsbryder.
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Leblad fra Vimose, Fyn. Nationalmuseet

Leblad fra Han Herred. Aalborg hist. Museum

BONDEHØVDINGEN
Baandet mellem Bønderne og deres Høvding var meget stærkere og inder

ligere end mellem dem og Kongen — og det var da ogsaa af meget ældre Op
rindelse.

Det er uklart, hvor omspændende Høvdingdømmet var. I Kilder fra kort

Tid før Kristi Fødsel omtales Stammehøvdinger hos vore tyske Stammefrænder,
og at de deler Jorden ud mellem Ætterne. Det er ikke utænkeligt, at noget lig-
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^Grtwefor Lergulv. -'Grtw for Jordgulv. ^Ste.n.
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Plan over en Hustomt ved Mariesminde

nende har fundet Sted i Norden, og at Stammen er Spiren til den første Stats
dannelse og Grundlaget for Herredet (Ordet er muligvis dannet af Ordet Hær:

en Flok — ligesom det tilsvarende norske Ord Fylke betyder et Folk).
Høvdingens Opgave synes bl. a. at have været at føre Bønderne i Tilfælde af

Krig, at være deres Talsmand paa Tinge, især over for Kongen, og at forestaa

deres Gudsdyrkelse.
Antagelig valgtes han til Stillingen, det tyder i alt Fald islandske Sagaer paa,

og naar Kongen, der vel oprindelig har været den mest ansete Bondehøvding,
valgtes, er der Grund til at antage, at det samme gjaldt Høvdingerne.

Forholdet mellem Bønderne og deres Høvding var ikke som mellem Herre og

undergivne, snarere kan det siges, at de udgjorde en Enhed, hvor det var Høv
dingens Ære at lede Stammen vel, og hvor Bønderne følte hans Hæder som
deres. — Da Olaf Trygvesøn, som før nævnt, halvvejs tvang sin Søster til at
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Kobindsler fra en Hustomt ved Ginderup, Thy (Jernalderen). Nationalmuseet

ægte Erling Skjalgssøn, skyldtes det, at Høvdingedømmets Bønder gjorde det til
Betingelse for at antage Kristendommen, at deres Høvdings Søn blev Kongens

Svoger,
BØNDERNE. LANDSBYENS OPSTAAEN

Bønderne dannede Folkets Grundstamme, de var frie, selvstændige Jordbru
gere, og Bondenavnet var et Hædersnavn, som ogsaa Bondehøvdingerne gerne

kaldte sig med.
I en vis Forstand var saa at sige alle frie Mænd Bønder; thi Borgerne i de faa

og smaa Byer har vel næsten altid haft Landbrug ved Siden af deres Købmands

færd eller Haandværk, som mange havde det endnu til op imod vor Tid.

Om Jordfordelingen hos vore tyske Stammefrænder lidt før . Kristi Tid for
tæller den romerske Feltherre og Statsmand Julius Cæsar: „Ingen Enkeltmand

ejer et vist Agermaal eller et særskilt Landstykke; men de forskellige Ætter,
som har sluttet sig sammen, faar sig hvert Aar tildelt Jord af Høvdingen efter
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disses eget Skøn, og maa Aaret efter flytte andet Steds hen.“ Som en Grund til

denne Ordning angav Germanerne, at de vilde hindre de mægtige i at lægge
Jorden under sig, saa der skabtes Modsætning mellem fattig og rig.

Den samme Grundsætning giver Moseloven Udtryk for, og mange saakaldte

Naturfolks Samfundsordning bygger ligeledes paa den Tanke, at Jorden tilhører
hele Folket.

Senere Tiders Udvikling og Love tyder paa, at denne Tankegang ligger til

Grund for Udviklingen af den nordiske Landsby: Ætten har muligvis oprindelig
ikke været større, end den kunde bo til Huse i et Hjem. Den Form kender vi
f. Eks. fra islandske Sagaer, bl. a. den vise Njals Hjem.

Men blev Ætten for talrig, og Blodslægtskabet samtidig udtyndedes : Søsken
debørn, Næstsøskendebørn o. s. v. — saa byggedes der Hjem ved Siden af

det første, og Jorden deltes mellem de enkelte Slægter. Da alle imidlertid
skulde have af al Slags Jord, fik de det i smalle Strimler paa saa mange
Steder, at Særdrift næsten var umuliggjort, og den Form opstod da, som fort

sattes til helt op til de store Landboreformers Tid (omkr. 1788) : Særeje, men
Fællesdrift.

Senere blev det muligt at sælge sin Ejendom — dog bevarede Ætten Forkøbs
ret til den — men da der, som før nævnt, var Jord nok at opdyrke, var ingen fri
Mand tvungen til at sælge sin Arbejdskraft til en Storbonde.
Og selv om der fandtes baade Storbønder og Smaabønder, fandtes der intet
skarpt Skel; der var Mulighed for baade at naa højere op og at synke dybere

ned. Og nogen egentlig Armod fandtes næppe. I „Ansgars Levned“ fortælles saaledes, at en from Kvinde, Fredborg, paalagde sin Datter, at denne efter hendes

Død skulde uddele alt hendes Gods til de fattige. „Og da her,“ sagde hun, „ikke
findes mange fattige, saa sælg efter min Død alting, og hvad der ikke er uddelt,

tag det med dig og drag med første Lejlighed til Dorstad (en By i det nuvæ
rende Holland). Der er mange Kirker og Præster og Klerke; der er en Mængde
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Stor Kornbeholder fra Hustomt ved Ginderup, Thy (Jernalderen). Nationalmuseet
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trængende.“ Beretningen er fra Sverrig; men Forholdene var — saa vidt det

kan skønnes — noget lignende i Danmark.

ÆTTEN
Ætten knyttede Menneskene sammen med det stærkeste Baand. Det bestod
i første Linie af de blodbeslægtede : Forældre, Børn, Børnebørn o. s. v. Men til
lige knyttedes Manden til sin Hustrus Æt, og hendes Slægt til hans.

Ætten var en Enhed, som den enkelte ikke kunde frigøre sig fra. Har et af

dens Medlemmer øvet Stordaad, kaster det Glans over dem alle, har et andet
udført Niddingsværk, maa alle de andre bære Skammen med ham. Er en ble
ven krænket, er de det alle, og de maa være fælles om at oprette Krænkelsen.

Var en bleven dræbt, kunde man oprette Tabet og derved redde Ættens Ære
ved at dræbe en af Drabsmandens Æt. — De islandske Sagaer bærer paa hver

Side Vidne om saadanne Blodhævn, hvor Slægter opriver hverandre i indbyrdes
Kampe, og hvor uskyldige fældes for, hvad deres Slægtninge har bedrevet.

Enhver var da i sine Handlinger ansvarlig overfor Ætten, og denne maatte

nødvendigvis afgøre alle vigtige Spørgsmaal. Ægteskab kunde saaledes umuligt
blive en Privatsag, for det medførte jo Forpligtelser over for en anden Æt. Det
var uheldigt at faa en af lavere Æt ind i sin Æt, thi hvad Hjælp kunde man

vel vente sig af ham i et vanskeligt Forhold? Og det var især farligt at faa en
stridbar Mand — eller Kvinde — ind i Ætten.
Da Illuga svarte saaledes bejlede for sin Søn Gunløg til Helga den fagre,

svarede dennes Far, Thorstejn : „Jeg har kun det mod Gunløg, at han er ustadig,
og om han var dig lig i Sindelag, vilde jeg ikke være sen til at slaa til.“

Her bøjede Thorstejn sig dog for Illuges Trusel om, at et Afslag betød Ven
skabsbrud. Men ofte maatte to unge give Afkald paa den Lykke, som Ættens

Vel eller Slægtsfejder hindrede dem i at opnaa.
Og at trodse Ættens eller Ættefaderens Vilje det betød at blive ætt eløs, saa
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Øverst: Landsbyer og Sogne omkring Aalborg. Nederst: Landsbyer og Sogne i Sydvest fyn
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Solvognen fra Trundholm, Odsherred. Nationalmuseet

man mistede Forbindelsen med sine nære og — hvad værre var — Del i Ættens
Lykke og Ære. At leve i Ætten var en Betingelse for en tryg Tilværelse og en
ærefuld Død.

Denne Ættefølelse har i visse Henseender holdt sig til helt op mod vore Dage.

Endnu for et Par Slægtled tilbage fandt man ofte gamle, hvis Gammen det var
at udlede egne og andres Slægtsforhold ud i alle deres Forgreninger. Og ved

Bryllupper og Begravelser maatte Skafferen have Rede paa henholdsvis Brude
parrets og den afdødes Slægtsforhold for at kunne bænke Gæsterne i den rigtige
Rækkefølge.

I „Ingmarsønnerne“ har Selma Lagerløf vist, hvilken Magt denne Ættefølelse

kunde have over et Menneske, der hvor den unge Ingmar lader alle sine Hand
linger bestemme af, hvad han føler, der er hans afdøde Faders Vilje.

Inden for Ætten er der et næsten ubrydeligt Sammenhold. Men saa snart det

gælder Forholdet til andre Ætter, lurer Faren. Et krænkende Ord, et Vaade-
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Dejbjergvognen

drab, Uenighed om et eller andet af de Forhold, Naboer saa ofte kommer i til

hverandre — og straks skal der Hævn til. Æren krævede det; den, der lader en

Krænkelse være uhævnet, er Nidding. Og Æren var især for den Tids Nord

boer det fejreste Træ i Skoven.
Men Bondearbejdet krævede Fred og stemte Sindet fredsommeligt. Muligvis

var det da netop denne Trang til Fred, som fremkaldte de første Sammenslut
ninger blandt de bosiddende, og som samtidig medførte de ældste Vedtægter,

der foreløbig gjaldt som uskrevne Love og senere dannede Grundlaget for vor

ældste Lovgivning.

MAND OG KVINDE
Kvinden synes her, i Modsætning til Forholdene i flere af de sydlige Lande,

at have været ret fri og i alt væsentligt ligestillet med Manden. Sagn og Saga
viser os en Række frie, stærke Kvinder som den bly Sigrid, den trofaste Signe,
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hævngerrige som Sigrid Storraade og kloge og dygtige som Thyre Danebod.

Hvad der gjaldt blandt højættede Kvinder, var vel ogsaa gældende blandt de
andre; ogsaa blandt jævne Bønder har Kvinden været Mandens jævnbyrdige og

Medhjælper. Og allerede meget tidlig fik Søster lige Arveret med Broder.

Paa et Omraade havde Manden dog Afgørelsen: Naar et Barn fødtes, raktes
det til Faderen; tog han det paa Knæ, vandøste det og gav det Navn, havde

han antaget det; satte han det fra sig, blev det udsat til Føde for vilde Dyr eller
Fugle. Efter Sagaer at dømme var Børneudsættelse ret almindelig blandt Smaa-

kaarsfolk, hvorimod det ansaas for upassende hos Storbønder, om Barnet da
var velskabt. Efterhaanden som Kirken fik Magt, lykkedes det den at afskaffe
denne Skik.
TRÆLLENE
Nederst paa Samfundets sociale Stige stod Trællene. Trællevæsenet synes at
have været meget gammelt i Norden, saa gammelt, at det er umuligt at paavise,

hvorfra det oprindelig stammer. Men vi ved, at man i Vikingetiden gjorde de

hærtagnc Fanger til Trælle, og det ligger nær at antage, at Trællevæsenet særlig
stammer fra Krig og er bleven bevaret derved, at Trællebørnene fødtes til For
ældrenes Kaar.

Efter Samtidens Kilder at dømme har det været betragtet som en Selvfølge,
at enhver Storbonde holdt Trælle. Smaabonden, som væsentligt skulde leve af
sit eget Arbejde, var da tvungen til at konkurrere med disse. Noget tilsvarende

havde forlængst fundet Sted i Italien og havde der ødelagt Smaabønderne.
Her i Landet hvilede Økonomien imidlertid endnu overvejende derpaa, at man

selv forbrugte, hvad man frembragte. Selv om Storbonden kunde forskaffe sig
Luksusvarer som Vin og Silke fra andre Lande, spillede det kun en underordnet
Rolle i Folkeøkonomien.
Trællen var uden Æt og Ære: blev han krænket, var der ingen til at hjælpe

ham til Oprejsning, blev han dræbt, maatte han ligge ubødet. Dette var i Sam-
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Kort over Danmark. Tegnet af Marcus Jordan 1552. I Stik fra 1595. Formentlig det ældste Danmarkskort

4

49

Dyssekammer, Kalø

Indgang til Jættestue, Hjortegaarde
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Jættestuen, Kong Askers Høj

Jættestue ved Dalby, Vestsjælland
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Trelleborg. Nordisk Pressefoto

tidens Øjne det store Skel mellem Frimand og Træl. Retslig var han uden Lov

beskyttelse, og det fremgaar af flere Beretninger, at der ofte ved de store Offer
fester (de saakaldte Blot) har fundet Trælleofring Sted.
Men det synes, som Trællen i Reglen behandledes godt, og vi læser ofte om

et hjerteligt Forhold mellem Husbond og Trælle. Paa en Runesten staar saaledes: „Ernfrid og Isfast lod rejse Sten efter Gunnar, sin Fader, øg Ketilbjørn

og Giløg efter sin Bonde.“ De to sidstnævnte er undergivne, et Ægtepar, som

har faaet Lov til at være med til at rejse Sten for deres Herre. — Paa en anden
Sten staar, at „Mester Toke rejste Sten efter Torgisl, Gudmunds Søn, der gav

ham Kuld og Frelse“. Det fremgaar her af Indskriften, at Torgisl har givet
Toke Frihed og samtidig har optaget ham i sin Æt.
Trællene maatte finde sig i den Behandling, som blev dem tildelt. Dog kunde

det ske, at de, især hvis de var hærtagne og altsaa havde været Frimænd, hæv
nede det, hvis Krænkelsen blev for grov. Om en af de to Mænd, som først bo-
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Stor jysk Hellekiste, Vive

53

Vort ældste Lerkar

satte sig paa Island, Hjørleiv, berettes der, at han først drog paa Vikingetog til

Irland og fangede der nogle Mænd, som han førte med sig til Island som Trælle.
Men da han der spændte dem for Ploven, hævnede de sig med at dræbe ham —

hvad for øvrigt kostede dem Livet.
Vi hører ikke saa sjældent om frigivne Trælle; men Frimænd kviede sig ved
at betragte dem som Ligemænd. I en islandsk Saga fra Hedenskabets Tid for
tælles saaledes om en frigiven Træl, Ulvar, at han var en driftig Bonde, hvis
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Hellekiste aabnet, Lille Havelse
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Hø lykkedes bedre end andres, og hans Kvæg omkom aldrig af Sult eller ondt

Vejr. Men Storbonden Torolv Krumfod stjal hans Hø. Han klagede da til Tor-

olvs Søn, Arnkel, der tog sig af Sagen. Torolv svarede blot: „Den Træl var rig

nok !“ Da betalte Arnkel Ulvar Høet og gjorde sig selv betalt ved at tage nogle
af Faderens Øxne og slagte dem. Torolv søgte at hævne sig, ikke paa Sønnen,

men paa Ulvar, ved at sætte sine Trælle til at brænde ham inde, saa nu vidste
denne ingen anden Udvej end at sælge sin Gaard til Arnkel og blive dennes

„Værnsmand“.

Frigivne Trælle blev ofte paa deres forhenværende Herres Jord, saa han
kunde tage dem under sit Værge. Vi hører baade om saadanne som Arbejdere,
som Bryder (Forvaltere) og som Landboer (Forpagtere). Bryden bestyrede

ofte en Gaard paa de Vilkaar, at han og Ejeren efter Aftale delte Udbyttet.

Det danske Samfund, som det tegner sig for os i Tidens Sagn og Saga, var
da et udpræget Bondesamfund, med store Forskelle, ikke blot angaaende økono

miske Kaar, men ogsaa i Karaktertrækkene; det indeholdt for de fleste rige
Muligheder for Udviklingen af Evner og Kræfter med alle de Farer og For

dele, som deraf fulgte.
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VIKINGETIDEN

Vikingeskib
paa Fart
langs den danske
Kyst.
Efter Tegning

anskerne synes i en længere Tid forud for Tiden omkring 800 at
have levet i Fred med Nabofolkene. Men nu kom der en lang

varig krigersk Periode, den saakaldte Vikingetid. Aar 792 plyn
drede Vikinger, eller Normanner (Mænd fra Norden), som de

ogsaa kaldtes, et engelsk Kloster, og Aar for Aar berettes nu om

lignende Plyndringstog, saa her, saa der, først langs Vesterhavets vestlige og syd
lige Kyst, saa gennem Kanalen og ned langs Frankrigs Vestkyst, langt ind ad

Floderne, videre Syd paa og ind i Middelhavet, hvor der endogsaa blev plyndret
paa Italiens Kyst. — I godt 200 Aar fortsattes disse Togter med kortere og
længere Afbrydelser, indtil de endte med rigtige Krigstog, hvor danske Konger

for en kort Tid erobrede England.
Der var Forskel paa Vikingerne, nogle kunde besidde en vis Ridderlighed.

Men for dem alle gjaldt det dog, at de havde gjort Røveri til en Næringsvej.

Ejede en anden attraaet Gods, var det Grund nok til Krig mod ham.
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Lerkar fra Hagebrogaard, Jættestuen

Mænd blev dræbt, Kvinder skændede, Bygninger brændte, og foruden det
Gods, de havde plyndret sig til, førte de ogsaa Mænd og Kvinder med sig hjem

som Trælle.
Hvad var nu Aarsagen til disse Vikingetog?

Noget afgørende Svar kan ikke gives. Der er gættet paa, at et stærkt Konge

dømme i Norden skulde have forhindret hjemlige Plyndringer, og saa vendte
Røverne sig mod fremmede Lande. Men intet taler for en saadan forudgaaendc

utryg Tilstand i Norden. Derimod fortælles i „Ansgars Levned“ om det Side 37
omtalte Ting, at en gammel Mand udtalte: „Det er jo ikke saa sjældent, at
nogle af os rejste til Dorstad og frivillig antog denne Gudsdyrkelse (Kristendom
men) .-----Nu ligger der mangt et Baghold imellem os, og ved Vikingers Over

fald er denne Rejse bleven meget farlig for os.“ De nordiske Have maa altsaa
forud have været fredelige. Man har ogsaa ment, at Vikingetogene skyldtes
Overbefolkning. Men der var jo stadig Jord nok at opdyrke.
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Lerkar fra Skarpsalling

Dog kan det tænkes, at de skyldes et Slags Storbondeoverbefolkning: Stor

bønderne har næppe taget meget Del i Arbejdet, i det mindste har de nok over

ladt det grovere til Trællene. Men i en længere Fredstid kan det godt tænkes,

at de er vokset stærkere i Antal end Trællene, særlig om en Del af disse har faaet

Friheden. Og Forholdene har da tvunget dem til i højere Grad at tage fat paa
strengere Arbejde, om de skulde blive hjemme. Og saa har de foretrukket at

plyndre sig Gods til i det fremmede, frem for at slide sig til det hjemme. Even

tyrlyst har vel ogsaa draget udefter.

For det synes at have været overvejende - om ikke udelukkende — Stor
mandssønner og deres Hjælpere, der drog paa Viking. „Hidtil havde det været

meget brugeligt i Norge,“ siger Snorre Sturlesson saaledes om Olav den Helliges

Tid, „at Lendermænd*) eller mægtige Bønders Sønner fo’r paa Hærskibe og
vandt sig Gods ved at hærge baade uden Lands og inden Lands.“ — Da Fran*) Mænd, der styrede Land for Kongen.
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Broncealder-Mandsdragt, Trindhøj
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Skrydstrupkvindens Hoved

Skibsgraven ved Ladby

kerne engang spurgte nogle Vikinger, hvem der var deres Høvding, fik de Sva

ret: „Vi er alle lige!“ Det vilde Vikingerne næppe have sagt, om der havde
været lavættede imellem dem.
De jævne Bønder har vistnok ikke taget Del i Vikingetogene, i det mindste

ikke af Betydning. Nok viser det sig, at en Mængde Danske var bosat i Nord-

østengland ved den Tid, da Vikingetogene sluttede ; men det kan have været en

fredelig Bosættelse, som har fundet Sted, efter at Befolkningen var bleven
stærkt udtyndet af de stadige Plyndringer, og i en Tid, da denne Landsdel rege

redes af danske Konger.
Flere Træk af Tidens Digtning tyder paa, at Vikingeidealet langtfra hyldedes

af alle. I nogle Sagn og Kvad er Odin fremstillet udelukkende som en Krigsgud,

der elsker Krig for Krigens Skyld, og i hvis Bolig, Valhalle, Livets væsentligste
Indhold er Krig. — Som Modsætning til ham er Thor Menneskehedens Vogter
og Helliger, der ganske vist nok fører Krig, men det er mod Jætterne, de øde-
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Dronning Thyra lader Danevirke bygge. Maleri paa Vestbirk Højskole efter L. Frølich

læggende Magter. — I Harbardskvadet fortælles, at Thor møder Odin, der er

forklædt som Færgekarl og kalder sig Harbard. Det kommer til en „Mandjev-

ning“ mellem dem, hvor de hver for sig roser sig af, hvad de har udrettet. Thor
værner Menneskene; thi

Stor var Jætternes Æt,
hvis de alle leved,
og ingen Mand
vilde bo i Midgaard.
Odin praler af, at han hidser Mænd til Kamp, at han vender Møernes Hu

fra deres Mænd og lokker dem til Utroskab. Da en Jætte gav ham en Ønske

kvist, lønnede han ham med at tage hans Vid.

„Med ond Hu
du da lønned gode Gaver,“
siger Thor. Men Odin svarer :
5
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Runestenene paa Kirkegaarden ved Jelling

„Det er den ene til Baade (Gavn),
hvad den anden bøder (maa betale).
Hver sørge for sig i sligt.“

Skjalden har her, uden at dømme dem imellem, stillet Fredens og Krigens
Idrætter op mod hinanden. Det samme sker i et Starkadsagn : Starkad føres af
Odin til Gudernes Forsamling, hvor han lover ham gode Gaver; men Thor

føjer en Forbandelse til hver af Odins Gaver : Han skal leve i tre Menneskealdre

— men øve en Niddingshandling i hver. — Han skal faa rigelig Guld — men

aldrig nok. — Han skal blive afholdt af Konger og Høvdinger — men hadet af
jævne Mennesker. — Starkad var en udpræget Vikingeskikkelse. I Thors sidste
Ord har vi antagelig den jævne Mands Syn paa disse Mænd. — Men ogsaa
blandt Stormænd omtales ofte Mennesker, som hadede Krig og Fejder og

elskede Fred, saaledes Njal, den vise Islænding.

I de Beretninger, som findes om Gudehov, omtales Thor altid som Hoved-
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guden. Og som Led i Person- og Stednavne forekommer hans Navn jævnlig, i
Modsætning til Odins.

Alting tyder paa, at Odinsdyrkelsen med sit Krigsideal har ligget fjern for
den jævne Befolkning. Danske Bønder har aldrig i den Tid, vi kan følge deres

Historie, vist sig krigerske eller blodtørstige. De har sikkert heller ikke været
det i Vikingetiden.

Det er let at forstaa, at Ansgar, efter det han vidste om de nordiske Folk,

havde ventet sig Martyrkronen af dem. Men vi hører aldrig Tale om, at jævne
Folk gjorde ham Fortræd. Sandsynligvis har han baade gennem sit Liv og sin

Forkyndelse slaaet paa Strenge, som gav Genklang i de fleste Danskes Sind.
En Runesten fra Vikingetiden beretter:
„Sønner fik Gule,
en god Bonde, fem.
Paa Fur faldt Asmund,
frækn*) blandt Kæmper.
Asur udaandede
øster i Grækenland.
Halvdan blev paa Holm dræbt.
Karl faldt ved Dundee,
og død er Bue.“

Kun een af de fem Sønner er død en naturlig Død. De andre er falden i
Kampe, sandsynligvis Vikingetog. Det har sikkert tyndet svært ud i Vikinge

skaren.

Men mange af dem, der vendte tilbage, var præget af en Selvtægtens og Selvraadighedens Tankegang, som gjorde dem til en Fare for et lovordnet Sam

fund. — Ogsaa af den Grund maatte Bønderne se med Uvilje paa Vikingelivet.
Snorre siger — som før nævnt — om dem, at de hærgede baade uden Lands
* ) dristig.

5*
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Sølvkarret fra Gundestrup

Det ene af Sølvbægrene fra Hoby

68

Guldhornene fra Gallehus (Kopier)

Dannevirkes Ruiner set fra Syd

Valdemarsmuren af Dannevirke

Parti af Dannevirke

og inden Lands. Typisk er, hvad han beretter om Haarek fra Tjotte: Han tjente
sig Rigdomme paa Handels- og Vikingefærd, købte saa alle Smaabønder bort

fra Øen, han beboede, og byggede sig der en Storgaard. Senere gjorde han uden

Gran af Ret Krav paa sin Nabos Fugle- og Fiskeskær. Og da Kongens Dom
gik ham imod, brændte han Naboen inde og sluttede sig til Kongens Fjender.
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Markarbejde i Middelalderen. (Ulfeldts Jordebog paa Holckenhavn 1588)
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Om de Mænd, der tjente
i Knud den Stores staaende

Hær, Tinglid, fortæller Saxo:
„Mange af dem udmærkede
sig mere ved Tapperhed end
ved gode Sæder; jo mere de

havde glimret i Krigen, des

mindre syntes de om Fredens
Sæder, saa at de, som ude

havde været de berømmeligste,
hjemme syntes de foragtelig
ste.“ — Det var kun Stormænd,

der havde Raad til at tjene i

Tinglid, og det er tydeligt nok
Mænd, præget af VikingeKonge. Titelbillede til Den danske Rimkrønike

aand, Saxo her skildrer.
I Nordmanden Hakon Jarl viser Sagaen os en typisk Vikingenatur: Ved Svig

og Drab lykkes det ham at blive Jarl over det nordlige Norge under den danske

Konge Harald Blaatand. Men da han ikke vil betale Skatterne til Kongen, sen
der denne Jomsvikingerne mod ham.
For at faa Bistand i Kampen mod disse berømte Krigere ofrer Hakon sin

egen Søn til Guderne.
Men da han har sejret, bliver han saa overmodig og tøjlesløs, at ingen Mand,

der havde en smuk Hustru eller Datter, vidste hende i Sikkerhed for hans Efter
stræbelser. Derfor rejste Bønderne sig mod ham. Han maatte flygte; og under

Flugten blev han dræbt af sin egen Træl.

Det er Bønderne, der i Modsætning til Vikingens Overgreb kræver Ret, Fred
og Orden. Og Voldsmanden maa falde.
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Landsbykirke fra Middelalderen, Sønderholm Kirke ved Nibe

Et Digt fra Vikingetiden, Kvadet om Rig, vidner om, at Vikingerne har søgt

at forplante til Norden den Klassedeling, de havde for Øje i sydlige Lande: Rig

gæster Oldefar og Oldemor, og Oldemor føder ham en Søn af styg Udseende,
Drengen Træl, han ægter en Kvinde af lignende Udseende, og deres Børn gøder
Marken, vogter Svin, graver Tørv o. lign., de er født Trælle.
Derefter gæster han Bedstefar og Bedstemor, og Bedstemor føder ham Søn

nen Karl, der tæmmer Øxne, kører Plov og bygger Hus og ægter en Mø med
Nøgler ved Midje. Deres Børn er født Bønder.
Endelig gæster Rig Far og Mor. Mor saa paa sine Arme, strøg Klædningen

glat og snørede Ærmer, hun fødte ham Sønnen Jarl, om hvem det bl. a. hed, at

„Spyd han svang — Strenge han snoede — Elm han bøjed — Pile skæfter.“ Han

øvede udelukkende Krigsidræt. Han og hans Æt er født Stormænd, der intet
nyttigt Arbejde udførte.

Foreløbig kom Udviklingen dog til at gaa i modsat Retning.
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Pløjescene. Kalkmaleri i Gerrild Kirke fra omkr. Aar 1400. Billedet viser en Hjulard}
ved Restaureringen er det oprindeligt tosidede Skær gjort eensidigt

Danskerne ejede fra før Vikingetiden en rig Kultur, bygget op paa Slægtleds
Livserfaringer og de Livsvaner, som paa Grundlag deraf havde bundfældet sig

i Folket.

Gennem Vikingetogene kom de nu i rig Forbindelse med Folk med andre
Livsanskuelser og en helt anden Kultur. Mange hjemvendte Vikinger bragte

kraftige Impulser med fra de fjerne Lande. Men Bønderne værnede om de
gamle Værdier, saa Folket efterhaanden selvstændigt lærte af andre Folkeslag

uden at sprænge Forbindelsen med sin egen Fortid.
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NYDANNELSERNES TID

Kalkmalerier fra
Faarevejle Kirke,
Ods Herred,
der viser, hvordan
Djævelspak er paa
Spil ved Bonde
arbejdet

ra Vikingetidens Afslutning (omkr.Aar 1000) til Valdemar Sejrs
Død (1241) eller Tiden der omkring foregik der inden for det

danske Samfund en Nydannelse, der især kendetegnes ved, at
Folket spalter sig ud i mere og mere skarpt afgrænsede Stæn

der: Gejstlighed, Adel, Borger og Bønder — og som fik afgø
rende Betydning for Folkets Liv gennem lange Tider.
Tiden til Knud Lavards Drab ( 1131 ) føltes af de danske Bønder som en over

vejende Fredstid; thi de Krige, Kongerne førte, førtes i Reglen udenlands, og
kun sjældent var Folkehæren udbudt. — Saa fulgte en Borgerkrig, hvor Lands

del stod mod Landsdel; men hvor det dog ogsaa overvejende var Tronkræverne,

der førte Krigen ved Hjælp af deres Stormænd, og hvor Landet aldrig blev saadan hærget, som det fandt Sted i senere Krige.

Værre var det, at de nordtyske Venders Plyndringer fulgte i Borgerkrigens

Kølvand, til stor Ulykke især for Beboerne af Lolland-Falster og Sjælland.
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Men deres Uvæsen blev standset af Valdemar den Store og Absalon. Og der

fulgte nu et Tidsrum, Valdemarstiden, som med Rette stod i Glans for Folket

gennem lange Tider.

NYRYDNING

Mange Landsbynavne i Nordøstengland tyder paa, at det oprindelig er Dan

ske, der har bosat sig der, antagelig i Vikingetiden. Forud har Vikingerne vel
fanget, dræbt eller forjaget mange af den oprindelige Befolkning.
Nu var Udvandringsmulighederne forbi. Der maatte skaffes Plads for Dan

skerne paa den hjemlige Jord. Og i den følgende Tid kommer da ogsaa en stor
Mængde hidtil udyrket Land under Ploven.
Tidens Forfattere havde desværre kun ringe Sans for Manden, som „rydder

til Samfundet bredere Grund“; men mange Lovbestemmelser om Skattepligt af
nyryddet Jord, om Udskilning af nye Landsbyer o. lign., vidner om, at det i høj

Grad har været en Nyrydningens Tid.
Sandsynligvis er en stor Del af -torp Landsbyerne bleven til i den Tid. Ofte er
Forleddet et Personnavn, og det er da Navne, som især kendes fra Vikingetiden

og Tiden derefter, ikke saa sjældent er det Navne, som først blev kendt og lidt

efter lidt taget i Brug efter Kristendommens Indførelse: Pederstrup, Jonstrup,
Anderstrup, Mastrup o. a. — Ogsaa -bol, -rød og -holt Navnene er antagelig

fra den Tid.
Ofte tyder en Landsbys Navn paa, at den maa være udgaaet fra en anden,

f. Eks. Nyrup (hvoraf der findes 7—8), Nybøl ved Dybbøl, Fjellerup ved Fjelsted.
Hvor -torp har et Personnavn til Forled, kunde det tænkes, at det er en Viking,

som har købt — eller taget — Torpen og derefter ladet den opdyrke ved Hjælp

af sine hærtagne Trælle. Hjørlejvs Historie, Side 54, peger i den Retning; flere
Sagn gør det samme; saaledes fortælles det om St. Restrup (opr. Rævstorp), at

Den lille overdrysses med Rugkerner. Skikken holdt sig enkelte Steder til helt op i 1800’erne,
var antagelig en Frugtbarhedsceremoni. R. Christiansen, Landbrugsmuseet

en Sørøver paa den Maade oprettede Herregaarden. Og da Ræv er et ikke

ukendt Personnavn fra Middelalderen, kan Sagnet gerne have en Sandheds
kerne.

Men blev alle disse Landsbyer til paa den Maade, maatte der som Regel fin
des en Herregaard i dem, og disse er ikke almindelige. Saa det kan jo lige saa

godt tænkes, at en enkelt selvstændig og modig Mand har begyndt Opdyrknin
gen af den øde Torp og derved har faaet sit Navn knyttet til den Landsby, som
efterhaanden voksede op om hans Gaard.

Et stort Arbejde har den Tids Mennesker i alt Fald udført med at rydde

Skov eller Krat, aflede Vand, samle Sten o. s. v., at Jorden kunde blive dem
underdanig.

TRÆLLENE
I Vikingetiden var Trællenes Antal blevet stærkt forøget. Men i den Tid, der
fulgte, blev Trællevæsenet kraftigt bekæmpet af Kirken. Selve dens Forkyndelse,
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at alle Menneskene var Guds Børn, maatte virke opløsende derpaa, og efter-

haanden som Tankegangen mildnedes, blev Trællefrigivelse mere og mere al

mindelig. Naar en Træl blev frigiven, lystes det fra Kirken, og hvis en døende
frigav sine Trælle, blev det meddelt ved hans Begravelse.

Det er — som før nævnt — tænkeligt, at en Del ny Landsbyer er opstaaet ved,
at en Storbonde har ladet sine Trælle rydde Jorden. Men det synes, som Stor

drift af Jorden nærmest var ukendt. Naaede det opdyrkede Areal en vis Stør
relse, blev der oprettet en ny Ejendom. Paa den kunde Ejeren da sætte en af

sine Trælle som Bryde. Og det er tænkeligt, at begge Parter har set deres Fordel

ved en Udbyttedeling, som jo gjorde Bryden interesseret i Driften. — Denne
Form var i alt Fald ret almindelig i Middelalderen. Men dermed fulgte, at Eje

ren ikke længere var saa interesseret i at eje Manden, blot han fik Del i Udbyttet
af hans Arbejde. — Anderledes forholdt det sig naturligvis med de Trælle, der
ellers skulde erstattes med Daglejere, saa et Offer har Trællefrigivelsen i de

fleste Tilfælde været.
Men der har dengang som altid været Stormænd, der ejede Storsind nok til
at bringe dette Offer. Saaledes beretter Snorre om Erling Skjalgssøn: „Han

foresatte sine Trælle Dagarbejde og gav enhver, som vilde, Tid og Lov til at
arbejde for sig selv i Tusmørket eller om Natten; han gav dem Agerland til at

saa sig Korn og gøre sig Afgrøden til Fordel. Enhver af dem bestemte han et vist

Arbejde og Løsningspenge. Mange løste sig det første eller det andet Aar, og
alle, som der var nogen Trivsel ved, løste sig paa 3 Aar. Med disse Penge købte
Erling sig andre Trælle; men sine Løsninger satte han dels til Sildefiske, dels

til andre Erhverv. Nogle ryddede Skove og bosatte sig der. Alle bragte han i en
eller anden god Vej.“ I østdanske Love fra omkr. 1200 nævnes Træl flere Gange,
i Valdemar Sejrs jyske Lov (fra 1241) kun en enkelt Gang. Da synes Trælle

væsnet at være saa at sige afskaffet. Men i Sproget bevaredes Ordet at trælle
som Udtryk for haardt, daarligt lønnet Arbejde.
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Sjællandsk Krog. En Udvikling af Døstrup Ploven (el. Arden)

I Norge regnede man med, at Friheden skulde have bestaaet gennem 9 Slægt

led, før Efterkommerne blev anset for fuldtud fribaarne Mænd. I Danmark
traadte den frigivne til fuld Ret, dog gjaldt den Lov i Skaane, at han kun be
talte eller modtog halv Bod mod Frimand. Den frigivne skulde optages i anden

Mands Æt. Oprindelig kunde man atter fratage ham hans „Frelse“; men det
forbød Kong Knud den Hellige.

For de frigivne gaves der flere Muligheder. De mindst energiske opnaaede
kun at blive Gaardsæder, svarende til Nutidens Daglejere. En Gaardsæde endte

ofte som „Fledføring“ hos en Mand. Han var „i juridisk og politisk Henseende
en meget forladt Skabning. Han stod under sin Husbonds Værgemaal, kunde
ikke arve eller gaa i Rettergang, ikke fordre Ed aflagt af andre eller være Med

edsmand, ligesom ogsaa Husbonden var den, der svarede for hans Gerninger,
gav og modtog Bøder for ham“. (Joh. Steenstrup).

Nogle frigivne drog til Byerne som Haandværkere eller nedsatte sig som Fi
skere. Andre blev, som nævnt, Bryder. Men fra at svare en Del af Udbyttet og
6
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til at svare en fast Afgift (være Landbo) var der kun en ringe Ændring. Og da
Jorden var meget billig i Valdemarernes Tid, er det tænkeligt, at mangen fri

given eller hans Efterkommer er bleven Selvejer.
Utænkeligt er det ikke, at en frigiven er begyndt for sig selv paa Torpen og
saaledes har givet Navn til den Landsby, han grundlagde.

Det er ikke det mindst bemærkelsesværdige ved den Tid, at Trællene løftedes
op til Frimænds Kaar, og for manges Vedkommende til selvstændige Stillinger.

STORMÆNDENE

I Tiden efter Aartusindskiftet voksede en Række betydende Byer op langs
Nordtysklands Kyst : Danzig, Stettin, Rostock, Lybeck o. s. v. Samtidig blev og

saa Antallet af danske Byer stærkt forøget.
Det medførte bl. a., at den Luksus, Vikingen havde plyndret sig til i sydlige

Lande, kunde han nu skaffe sig med Handelens Mænd som Mellemled, blot han
kunde give Landbrugsprodukter i Bytte, d. v. s. blot han havde Jord nok, og
Trælle til at dyrke den, eller Bryder og Landboer til at svare Afgift til ham.

Vikingens Ætling blev Udbytter af sine nærmeste. Herved blev Skellet mel
lem ham og Bonden, der levede af eget Arbejde, større og større.

Dette Skel uddybedes yderligere af Knud den Store og de følgende Konger :
Forhen kunde jævne Bønders Sønner faa Plads blandt Kongens Huskarle, i hans

Hird ; men i Knud den Stores Hird krævedes der saa kostbar en Udrustning, at
kun Rigmænd og deres Sønner kunde faa Raad til at bekoste den.

Disse Hærmænd kunde her faa Afløb for deres Krigs- og Eventyrlyst; og de
opøvedes i Idrætter, der laa Bondens fredelige Arbejde fjernt. — Desuden gav

Stillingen Adgang til at blive kongelig Ombudsmand: at sidde paa en af de

rundt om i Landet spredte Kongsgaarde for der paa Kongens Vegne at overvaage hans Opgaver og varetage hans Interesser. Mange Bondehøvdingers Søn
ner blev paa den Maade Kongens Tjenestemænd. Og selv om der stadig ikke
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var noget skarpt Skel mellem Storbonde og Smaabonde, var Spiren til en særlig
priviligeret Stand hermed under Udvikling.

Mange af de Vikinger, som sad paa de Storgaarde, de vel ofte havde erhvervet
sig ved ved Hjælp af Udbyttet fra deres Røvertog, levede stadig i den Forestil

ling, at Retten sad i Spydstagen, hvad selvfølgelig gik ud over deres Naboer. Det
er da ikke saa mærkeligt, at der jævnlig høres Klager over „hæderværdige“

Mænd, som ikke vil „rette for sig“ : bøje sig for Rettens Kendelse.
Hidtil havde Bondesamfundet i det væsentligste sørget for Retsbeskyttelse.

Den, der krænkede gammel Lov og Sædvane, og som ikke vilde bøje sig for en
Dom, blev stødt ud af Samfundet og maatte leve fredløs som det vilde Dyr i
Skoven. — Den samme Ret gjaldt ogsaa i Kongens Hird.

Men disse selvraadige Stormænd, som sad paa deres Storgaarde med mange
Trælle og afhængige Bønder, dem kunde Bondesamfundet ikke magte. Skulde

der holdes Ret i Landet, maatte der en stærkere Magt til.

KONGEN

Det blev Kongens Opgave at værne den jævne Befolkning mod Stormændenes
Vold og Overgreb. Forsøget paa at tvinge dem til at bøje sig for Lov og Dom

kostede — som Snorre paaviser — Oluf den Hellige Livet.
Og godt et halvt Hundrede Aar efter gik det ikke Knud den Hellige bedre.

Det var gammel Skik, at Kongen drog rundt i Landet fra Herredsting til Her

redsting og holdt Rettergang; og Bønderne skulde da underholde hans Følge.

Men naar Knud den Hellige paa sin første Rejse mødte med langt større Følge,
end Skik og Brug var, har det sagtens været for at kunne bøje selv den stærkeste

Stormand. — Vi kender saaledes fra hans Tid Historien om Blod-Egil, der plyn
drede et fredeligt norsk Handelsskib og lod hele Besætningen dræbe. Knud kom

da over ham og lod — trods hans mægtige Slægtningers Forbønner — ham og

alle hans Mænd hænge.
6’
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Men Knud gjorde intet for at vinde Bønderne; tværtimod tvang han sin
Vilje igennem med Haardhed. Og da han ogsaa med haard Magt lod inddrive

store Bøder for derved at tvinge Bønderne til at gaa ind paa at yde Tiende til

Kirken, lykkedes det Stormændene yderligere at ophidse Stemningen mod ham,
saa det kostede ham Livet.
Muligvis har Bønderne følt, at en stærk og herskesyg Konge kunde være lige

saa farlig som en selvraadig Stormandsklasse. For hvis Kongen nu øvede Uret,
hvem skulde da kontrollere ham?

KIRKEN
Aar 826 kom Ansgar til Danmark. Omkr. 150 Aar senere kundgjorde Harald

Blaatand paa Mindestenen over sine Forældre, at han kristnede Danerne. Vi
hører dog intet om, at Danskerne gennem noget Lovbud blev tvunget til at
antage den ny Lære, endnu mindre, at de, som det skete i Norge, blev „hærgede“

til Kristendommen.
Men Kongens Overgang til Kirken har vel nok hurtigt draget Befolkningen
efter.

Nogen dybtgaaende Sindelagsændring medførte et saadant Religionsskifte
selvfølgelig ikke. Det er betegnende, at man mest kaldte det „Sædskifte“ : det

var visse Sæder (Skikke), man skiftede. Noget blev forbudt, som at spise Heste
kød eller Kødet af det kvalte, at udsætte Børn o. a. Daab blev snart en Betingelse

for at kunne arve ; de Ceremonier, som var knyttet til Gudsdyrkelsen, blev æn

drede o. s. V.
Præstens Løn bestod i Indtægten, han havde af den Gaard, som var tillagt

ethvert Præsteembede, og saa i Betalingen, han modtog for kirkelige Handlinger
som Daab, Begravelse o. lign. Han dyrkede sin Jord, drak ved Gilderne sammen

med Bønderne og levede som en af dem.
Men fra Kirkens Side bestræber man sig for at udskille Præstestanden. Knud
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En Domkirke. Ribe Domkirke
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den Hellige, der var stærkt kirkeligsindet, søgte forgæves at faa indført Tiende

af Markens Grøde mod til Gengæld at love Bønderne Fritagelse for Bøder, de

var idømte for Ledingsbrud. De svarede, at Bøderne skulde de blot selv betale,

Tienden blev ogsaa en Forpligtelse paa deres Efterkommere, og det vilde de
ikke bebyrde disse med for selv at faa Lettelse.

Kort efter maa de dog være gaaet godvillig ind paa at svare Tienden. Denne

ydedes med hver io. Neg af Afgrøden og svaredes med %0 til Præsten,
Kirken og

til

til Bispen. Bispetienden svaredes dog ikke alle Vegne. Bønderne

synes at have kviet sig ved den. Først blev den indført paa Øerne, hvor Absalon

og hans mægtige og kirkelig sindede Slægtninge sad. Men da man ogsaa vilde
paatvinge Skaaningerne den, gjorde de Oprør og erklærede, at de kunde godt

undvære Bispen. Naar de jyske Stormænd pustede til de skaanske Oprørsluer,
har de antagelig gjort det for ogsaa at værne Jylland mod Bispetienden.

Ved Hjælp af Tienden søgte Kirken at gøre Præsterne uafhængige af Bebo

erne. Ved Cølibat — ugift Stand — skiltes Kirkens Mænd ogsaa ud. Paa Valdemarernes Tid lykkedes det Kirken at faa gennemført Kravet derom i Danmark.

Men Bønderne har næppe syntes om det. Ved det omtalte skaanske Bondeoprør
forlangte de, at Præsterne skulde have Lov til at gifte sig. Forøvrigt var det ret
almindeligt, at Præsterne holdt Husbestyrerinde, som de levede sammen med,
som det var deres Hustruer, uden at Befolkningen synes at have taget Forargelse

deraf. For Resten havde Cølibat den gode Side, at Kirkens Mænd aldrig blev
en Fødselsstand, som Adelen blev det. Den maatte jo nødvendigvis fornyes fra

de andre Stænder.
Men efterhaanden skiltes Kirkens Mænd ud som en særlig hellig Stand, der
ene var mægtig til at sikre alle de andre Mennesker Saligheden, idet Kirken

sad inde med Nøglerne til Himmeriges Port.

Ogsaa rent jordisk ejede Kirken Magt til at skærme Menneskene mod alle
de Farer, der truede fra alle Sider. I en Tid, da Kendskabet til Naturlovene var
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saare ringe, befolkede Fantasien Strømme, Høje og Skove med personliggjorte
Naturaander. Det vrimlede alle Vegne med Gengangere, Troldpak og Smaadjævle, som man var prisgivet, om man ikke var under Kirkens Varetægt.

Kirkeklokken lyder til Værn mod onde Aander. Præsten indvier nybygget
Hus og lyser Velsignelse over Fæ og Afgrøde. De tre Dage før Hellig tre Kon
gers Dag drager man med Præsten i Spidsen gennem Marker og Frugthaver, at

Velsignelsen kan lyses over alt, hvad der spirer og bærer Frugt. Præsten skæn
ker den spæde Daaben og udriver derved Barnet af Djævlens Vold; han
skænker den brødebetyngede Syndsforladelse og den døende „Guds Legeme“

(Nadveren) og salver ham med den sidste Olie.
Kirken var fra Vugge til Grav, i Lyst og i Nød, vævet ind i Menneskets Liv.

Nægtede den en sin Bistand, var man givet alle Helvedes onde Magter i Vold.
Men Kirken var ogsaa Kulturbærer: I Klostrene dyrkede man Lægeurter,

holdt Bier, podede Frugttræer o. s. v. Og derfra gik Kendskabet videre ud.

Fra Kirker og Klostre lød Sange, som senere dannede Grundlaget for de
herlige Folkevisemelodier, der er enestaaende i vor Folkesang, og som Bønderne
bevarede, da de andre Stænder glemte dem.

Kirken tog sig af syge, ikke mindst de spedalske, som alle andre flyede, af
fattige, Enker, forældreløse, og hvem der særlig trængte til Hjælp. Derved

mildnede den Sæder og Tanker. Den vidnede stadig om, at Tilgivelse er større
end Hævn. Og selv om Hævnlysten stadig sad Folk i Blodet, mærkes den For

skel, at mens Oldsagnene lyser af Hævnglæde, saa kender Folkevisen især Hæv
nens bitre Følger (f. Eks. Viserne om Ebbe Skammelsen, om Hr. Peder og
Helleliden og om Liden Engel og Malfred). Visen om Ungersvenden, der ved at

ofre Kødet af sit Bryst atter forvandler den forheksede Jomfru til „en Mø saa
skøn, som nogen Mand kan fatte“ - viser, at selve Korsets Gaade : Kærlighedens

Sejr gennem Lidelse — er bleven forstaaet. — Trods alle sine Brøst lykkedes det
dog Kirken lidt efter lidt at mildne de haarde Sind.
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Holtug Bys Jorde, Præstø Amt. De tykke Linier viser, hvor en enkelt Gaard havde sine Jorde
liggende før Udstykningen, og som de havde ligget helt tilbage i Middelalderen. Landbrugsmuseet

KAMPEN OM JORDEN
I en Opgangstid med stærk Befolkningstilvækst maattc Spørgsmaalet om
Vilkaarene for Adgang til Jord blive i højeste Grad betydningsfuld.

Den ældste nordiske Opfattelse er antagelig, at den Jord, en Stamme optog,

var dennes Fælleseje (Side 42). Men paa Vikingetiden synes hver enkelt Æt,
muligvis ogsaa ofte Enkeltmand, at have haft Særeje af Jord. Dog bevaredes

længe en Følelse af, at Jorden ikke blot var den enkelte Families, heller ikke
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blot den nuværende, men ogsaa kommende Slægters : Vilde en Mand sælge sin
Jord, skulde han først falbyde den til sine Frænder. Man kunde fradømme en

Mand al hans Gods, ja gøre ham fredløs ; men Jorden kunde ikke fradømmes
ham, for den tilhørte jo ogsaa hans Slægt. Først 1282, under Erik Klipping,

vedtoges en Lov, hvorefter den Mand, der ikke kunde svare en idømt Bøde
med Løsøre, kunde fradømmes Jord. Men paa den Lov havde Bønderne ingen

Indflydelse haft. Ogsaa andre næringsdrivendes Adgang til Jorden værnede

Loven om. Fiskerne skulde saaledes have uhindret Adgang til Stranden og
naturlige Søer, og de maatte brede Garnet paa Land saa langt, som de kunde

kaste Rorpinden op fra Skibet. I det hele taget stod Bønderne paa Vagt mod,
at Kirken, Kongen og Stormændcne skulde tilrive sig Jorden. Saaledes fastslog
Loven, at en Bonde ikke kunde skænke mere end sin halve Hovedlod til Kirken.

Manden, Konen og hver af Sønnerne ejede en Lod, og hver af Døtrene en halv

Lod i Ejendommen, saa det var derved stærkt begrænset, hvad Kirken kunde

tilrane sig paa Familiens Bekostning.
Ikke mindst vigtig var i denne Tid Spørgsmaalet om Adgang til den uop
dyrkede Jord. Det var gammel Opfattelse, at Skovene og Vandene tilhørte
Kongen, vel ud fra den Tanke, at hvad ingen ejede, det var Staten Ejer af.

Men nu fik denne Ejendomsret i høj Grad Betydning, og Bønderne var paa

Vagt. Da Valget efter Svend Estridsens Død (1076) stod mellem hans to Søn
ner Harald og Knud, kaarede Bønderne den første, mod at han lovede, at de
Skove, som Høvdingen eller Kongen havde tilegnet sig, igen skulde være Al
minding (alle Mands).

Men da Knud efter Haraids Død blev Konge, synes han at have villet under

kende sin Broders Lov. Da Hallændingerne nemlig nægtede at underholde større
Kongefølge, end de var vant til, tvang han dem dertil ved i andet Fald at for

byde dem at drive deres Svin ind i Skovene. — Senere hen krævede Kongerne
Oldenafgift af Skovene.
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Bystævne. Aarup paa Fyn. Landsbyen ligger ikke længere omkring det. Frilandsmuseet

Jyske Lov fastslog, at i Almindingeskovene ejede Bønderne Træerne, Kronen
Jorden. Senere blev det fastslaaet, at den, der ryddede Skov, fik fuld Raadig-

hedsret over Jorden mod at svare en aarlig Afgift af den til Kronen. Nibe By
laa paa saadan Kronjord, og da nogle Borgere havde solgt deres Ejendomme,
lagde Staten Sag an mod dem. De hævdede imidlertid, at gammel Ret tillod

dem at sælge Ejendommene, blot de ny Ejere svarede Jordskylden, og Dom

stolene gav dem Medhold.
Kirken søgte ivrig at erhverve sig Jord, og Historien har mange Eksempler

paa, at Konger og Stormænd skænkede Jord til den. Loven viser, at ogsaa

jævne Bønder har gjort det. Kongen maatte saaledes ved sin Tronbestigelse
aflægge Ed paa ikke at afhænde Kronjord. Og mens Kirken ellers fik Domsmagt
i Sager mellem Lægmænd og gejstlige, gjaldt det ikke, hvor der var Proces om

Jord. Her dømte Sandemænd (Side ioo). Alligevel lykkedes det for Kirken
efterhaanden at komme i Besiddelse af en stor Del af Landets Jord.

Öl

I LANDSBYEN
I den senere Middelalder levede Bønderne alle Vegne - naar undtages Vest

jylland og Bornholm — i tæt bebyggede Landsbyer. Men i en Nyrydningers Tid
maa vi tænke os, at der har været en Del spredte Bebyggelser, som senere blev
Spiren til nye Landsbyer.
Landsbyen laa omkring et Gadekær, hvori der stod Vand Aaret rundt, hvad

der var nødvendigt, om der skulde komme Ildløs, eller Vandet skulde forsvinde
fra de kampestenssatte Brønde. Mellem Gadekær og Husene laa Fortet (Fortaa

el. Fortov). Det skulde være 15 Favne bredt, om ikke andet vedtoges, og var
Fælleseje, hvad der endnu findes Rester af. Her havde hver Mand — eller rettere

Gaard — sin bestemte Plads ved Grandstævnerne. En Brofjel førte fra hvert

Huses Fordør ud til Fortet. Bag Stuehuset laa en hel Del andre Bygninger:
Fæhuse, Lader, Forraadshuse o. s. v., overvejende af Træ eller med Mure med

Fletværk, der var overklinet med Ler.
Bag Bygningerne laa Toften med Stakhave, Kaalgaard, Frugttræer o. a. —

Den laa uden for Fællesdriften. „Toft er Agers Moder,“ hedder det, d. v. s. den

i Fællesskab dyrkede Jord fordeltes mellem Ejendommene i Forhold til Tof
ternes Størrelse, og det samme gjorde de offentlige Forpligtelser. En Mand

kunde ganske vist sælge af sin Jord, men han maattc saa selv sørge for at holde
sig skadesløs hos den ny Ejer angaaende Skatter og andre offentlige Pligter.
Uden for Tofterne laa Fællesjorden. Ud til den og Overdrevet gik i Regelen

fire indhegnedc Veje, som afgrænsedes fra Fortet ved Led.
Fælleden var de fleste Steder delt i tre Vange (Indhegninger) med een eller
flere Aase i hver Vang og med hver Ejendoms Jord liggende i mange Strimler
i hver Aas (Side 89). Havde en Mands Jord Mangler, fik han noget mere; thi

„da er vel skiftet, naar alle har lige godt“.
Følte nogen sig forurettet, kunde han forlange at faa „omrebet“ : At faa Jor

den opmaalt og fordelt paany. For at undgaa Klage og Vrøvl fordelte man sine
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Omrebning. Billedet angiver en senere Tid. R. Christiansen. Landbrugsmuseet

Steder Jordstykkerne ved Lodtrækning; men det almindeligste var, at Lodderne

laa i „Solskifte“ : i samme Rækkefølge som Gaardene i Landsbyen.
Hist og her fandtes lidt „Ornum“ (undtagen Jord), som ikke hørte ind under

Fællesdriften og derfor skyldsattes efter særlige Regler.
Yderst laa Overdrevet (udenfor Drift), hvor hver Mand kunde græsse Krea

turer i Forhold til sin Tofts Størrelse.
Hver Landsby var en lille Stat for sig med egne Love og lovgivende Forsam
ling, bestaaende af alle Bymænd. Forsamlingspladsen var Fortet, hvor de sam
ledes til Grandstævne. Her vedtoges Vider og Vedtægter, her blev der truffen

Afgørelse om, hvornaar Gødningen skulde køres ud, om Pløjning, Saaning, Høstning o. s. v., om, hvornaar „Ævret skulde opgives“ : Hegnet tages bort, saa

Kreaturerne kunde græsse paa Ævret : Græsgangen.
Foreløbig var det en Nydannelsestid med mange Forsøg, der vel kunde give

Anledning til Strid mellem fremskridtsvenlige og konservative Naturer. Senere

hen stivnede det hele i faste Former, der bevaredes uforandrede gennem Aarhundreder. I Østjylland og paa Øerne fik man Trevangsbruget: den dyrkede Jord

deltes i tre Vange, hvori der skiftevis dyrkedes Vintersæd (Rug el. Hvede ),Vaarsæd (mest Byg), og Jorden laa ud, hvor der groede, hvad Græs der vilde komme
af sig selv. — Nogle Steder havde man Alsædebrug, hvor man mange Aar i Træk

tog Afgrøde, og visse Steder, mest i Vestjylland, havde man et Slags Kobbel
drift, hvor Jorden toges ind flere Aar i Træk med forskellige Afgrøder og der

efter flere Aar laa ud til Græsning. Overalt udpintes Jorden efterhaanden.
Det var typisk for Middelalderen, at Folk sluttede sig sammen i et Slags Bro

derskab til gensidig Hjælp.
Landsbyen var ogsaa et saadant Broderforbund, hvor man ikke blot hjalp

hverandre mod Stimænd og vilde Dyr, i Tilfælde af Ildsvaade o. lign., men og
saa stod hverandre bi paa Tinge, og hvor der ellers var Brug for det. Havde man
Bryllup, Barnedaab eller Begravelse, hjalp Naboerne med Fødevarer, var der

Uheld med Besætningen, traadte de hjælpende til. I Sygdomstilfælde tog de
sig af ens Bedrift, blev det alvorligere, skiftedes de til at vaage, og døde man,

var man sikret en hæderlig Henfart, hvor alle, der kunde, fulgte en til det sidste

Hvilested.
Uden for Landsbyen var man ude i det mässe, inden for den var man tryg.
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Valdemar Atterdag.
Kalkmaleri fra
Skt. Peters Kirke
i Næstved

nder Indtrykket af Borgerkrigen og Vendernes Plyndringer
søgte Valdemarerne sammen med deres Raadgivere at skabe

en stærk og velordnet Stat. Især sørgede de for at faa bragt

Orden i Hærvæsenet, Lovgivningen og Skattesystemet. Paa
alle Omraader byggede de videre paa ældre Regler, og det

er ofte vanskeligt at sige, hvad der var gammelt, og hvad nyt.

FORSVARET

Dette ordnedes paa den Maade, at Landet inddeltes i Skipen. Hver af disse
skulde, naar Ledingen blev udbudt, møde med et fuldt bemandet Skib : 24—40

Mand. En Styrismand skulde sørge for Skib og at have det rede til enhver Tid.
Han var desuden Mandskabets Høvding. En Skipen var atter inddelt i Havne,

og fra hver Havne skulde der møde en bevæbnet Mand. En større Gaard ud
gjorde en Havne. Mindre Gaarde lagdes sammen, og saa skiftedes Ejerne til
7

at møde. Var Ejeren for gammel, skulde han sende sin ældste Søn, om denne

var krigsduelig, ellers en af de andre. Var der ingen krigsduelige Sønner, maatte
han leje en anden Frimand.

Tredingshavne synes at have været almindelige, det var vistnok en Ejendom,
passende stor til at ernære en Familie. Men der kunde lægges helt ned til 6
Ejendomme sammen. Hvis Ejendommen var under Sjetingshavne, var Ejeren
fri for at deltage i Forsvaret; i Stedet for skulde han svare Afgift, Kværsæde,

for at sidde tilbage, naar Ledingen blev udbudt.
Grundtanken i Ordningen var, at hver Mand var pligtig til at deltage i Lan

dets Forsvar i Forhold til den Mængde af dets Jord, han besad.

LOVGIVNINGEN
Det var gammel Regel, at „Landstinget er Lovens rette Fødested“. En tysk

Forfatter fra noo’ernes Begyndelse beretter, at Jyderne ofte holdt Landsting i
Viborg, og „hvad den forsamlede Mængde enigt beslutter, kan ikke ustraffet
sættes ud af Kraft i nogen Egn i Jylland“.

I Valdemarernes Tid blev en Lov til paa den Maade, at Kongen foreslog den,
og derefter blev den antaget af den forsamlede Mængde. „Ingen Mand skal
dømme mod den Lov, som Kongen giver, og Landet tager ved----- ej heller

maa Kongen tage den igen eller skifte den uden Landets Vilje, om den da ej

var aabenbarlig mod Gud,“ hedder det i Fortalen til Jyske Lov. Folkets Ret i
Forhold til Kongen bestod da — modsat Forholdet i Grundloven — i, at han

fremkom med Forslaget, det havde blot Nejret.

Lovene synes at være bleven til, efterhaanden som Livet krævede det. Saalænge de var uskrevne, skulde de huskes, og for lettere at kunne det har man
ofte iklædt dem Rimets Form, enten Enderim: „Hærgende maa ej være vær

gende“ — eller Bogstavrim (flere stærkt betonede Ord med samme Forbogstav) :
„Da gaar det a Ärop, der ej er Ko til“. „Dræber Mand anden Mand, efter at
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Bøder er éødte, /arer, /red

løs og /aar aldrig Fred.“

I Valdemarernes Tid blev

Lovene imidlertid nedskrevne, først Skaanske Lov (for
Skaane, Halland, Blekinge

og Bornholm) og Eriks sjæl

landske Lov (for Sjælland

og Lolland-Falster), senere
Jyske Lov (for Jylland med

Sønderjylland og Fyn) nem
lig i Valdemar Sejrs Døds-

aar 1241.
Om Loven hedder det i

Fortalen til Jyske Lov, at
den „skal være ærlig, ret

taalelig, efter Landets Sæd

Side af Fortalen til Jyske Lov

vane, kvemmelig og gavnlig
og aabenbar, saa at alle Mand maa vide og forstaa, hvad Lov siger — og den

være ej gjort eller skreven til nogen Mands særlige Gunst, men efter alle Mands
Tarv, som i Landet bor.“

Lovene behandlede Bøndernes Forhold til Kongen og Kirken, gav Bestem
melser om Forsvaret, men omhandlede især alle de hjemlige Forhold om Arv,
Naboskab, Fællesskab o. s. v. En stor Part drejede sig om Forbrydelse, Retter

gang og Fuldbyrdelse af Dom.
Rettergangen foregik paa Tinge: Landsting eller Herredsting. Oprindelig

bestod den i, at den anklagede skulde føre Bevis for sin Uskyld. Jernbyrd (at
bære eller gaa barbenet over glødende Jern uden at tage Skade) var kendt fra
T"

den hedenske Tid. Men da Kirken snart forbød Præsterne at medvirke derved,
blev det forbudt. I Stedet for traadte Tylvtered : Sammen med 11 Mænd svor

den Anklagede paa sin Uskyldighed. Først svor han selv og „bad sig Gud hjælpe
og huld vorde“, at det forholdt sig, som han havde sagt. Derefter svor de andre

11 Mænd, at „han svor ret Ed, og der var ej Men i“. Modparten kunde ikke
føre Edsvidne, da det vilde krænke Edens Hellighed. — Var den anklagede en

Udflytter, vilde det være vanskeligt for ham at skaffe Mededsmænd; af den
Grund var man næsten tvunget til at leve i en Landsby for at skaffe sig Rets

sikkerhed.

Senere gik man over til Undersøgelse af Sagen. Naar „gode Mænd, som paa
Tinge var, vidnede om, hvad de der hørte og saa“, gjaldt intet Modbevis.

Mange Sager, f. Eks. Arvskifte, Ran, Tyveri, Helligbrøde o. lign, paadømtes
af Nævninge, som valgtes paa Tinge for et Aar ad Gangen. De skulde altid
først undersøge Sagen. — I Jylland havde man tillige Sandemænd, som bl. a.

dømte om Markskel mellem Byer eller Herreder og i Ejendomsstrid mellem
Bønder og Kirken. De valgtes for Livstid af Kongen og var lønnede.

Nævningen blev sat paa en Uriaspost, da han næsten altid ved sin Dom

skaffede sig Fjender, og gik Dommen en Stormand imod, kunde Fjendskabet
let blive farligt; derfor sattes kun velhavende Selvejere dertil, og der var stor
Bøde for at nægte at modtage Stillingen.
Forbrydelse bestod især i Handlinger, som gjorde Samfundet utrygt: Drab,

Tyveri, Vold o. lign. — Visse Forbrydelser straffedes særlig haardt, hvis de øve

des, hvor eller naar der var lyst en særlig Fred : Drab paa Tinge eller i et Hjem,
Marktyveri, naar der var lyst Høsthelg o. s. v. Særlig foragtede man den, der

skjulte sin Forbrydelse; Tyveri var saaledes meget haardt straffet, ligesaa Drab,
naar Drabsmanden ikke „lyste“ det.

Straffene bestod mest i Bøder, der rettede sig efter Forbrydelsens Størrelse og
Forbryderens eller den krænkedes sociale Stilling.
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Tilvenstre: Poppo bærer en glødende Jernhandske. Kobberdrevet Relief i Tamdrup Kirke. Det var derved,
han ifølge Beretning overbeviste Harald Blaatand om Kristendommens Sandhed. Nationalmuseets Fotograf.
Tilhøjre: Ridder og Hest i Panser og Plade. C. G. Wrangel

For „Orbodemaal“ : Forbrydelser, som ikke kunde sones med Bøder, gjaldt
enten Dødsstraf (for større Tyveri, skjult Drab o. lign.), eller Fredløshed (for

Drab paa Tinge, i Kirke o. lign.) — desuden, hvis der blev øvet Hævn, skønt

der var indgaaet Forlig, og Forseelsen var sonet. Den fredløse fik en kort Tid
til at naa Skov eller Mose. Ingen inden for Landsdelen maatte huse ham, enhver

maatte slaa ham ihjel. — Fængselsstraf gjaldt næsten kun for den, der forsaa sig
mod Kongen.

Bøden betaltes af Forbryderen og hans Æt og gik til den krænkede og hans
Æt. Da Kongen siden i det væsentligste overtog Retshævdelsen, krævede han
Del i Bøden ; men Klagerens Ret gik altid forud for Kongens.

Den ældste Form for Retshævdelse bestod i Selvtægt. Men da dette ofte med
førte Hævn, som igen krævede Hævn, gjaldt det om at faa en Magt, der kunde

standse Slægtsfejderne og tvinge de stridende til at underkaste sig en Dom.
Det blev Statens Opgave.
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Allerede i Hedenskabens Tid havde man begyndt derpaa, men det kneb stadig
at undgaa Selvtægt. Endnu i de middelalderlige Love findes flere Rester deraf,

saaledes naar det i Eriks sjællandske Lov hedder: „Da tager Bonden (Ankla
geren) sig selv til Rette; er ej Gods til, da gaar det paa Kroppen løs.“
Men som Helhed anerkendte Loven ikke længere Selvtægt, og man brugte

de stærkeste Midler for at binde Hævnfølelsen: Naar den dræbtes Slægtninge
saaledes tillod Drabsmanden at bøde, maatte denne sværge sammen med 12
Slægtninge, at han i lignende Tilfælde ogsaa vilde nøjes med Bøde. Dernæst

maatte den dræbtes Slægtninge ved Trygd-Ed sværge ikke at hævne sig, og saa

skulde alle lægge Hænderne sammen og kysse hverandre. Endelig var der Døds

straf for at bryde Trygd-Ed.
Oprindelig synes Bondemenigheden selv at have sørget for Dommens Ud

førelse. Og det stærkeste Middel var Fredløshed. Men efter Vikingetiden var
som før nævnt opstaaet en Skare af Stormænd, som Bondesamfundet ikke mag

tede.
Det blev Kongens Opgave at bøje dem.
Derom hedder det i Jyske Lov: „Det er Kongens Opgave og de Høvdinger,
som i Landet er, at overholde Domme og gøre Ret og frelse dem, der med Vold

tvinges, saasom Enker og værgeløse Børn, Pilgrimme og udenlandske Mænd og
fattige Mænd; dem gaar der tiest Vold over — og ej lade Ildværksmænd, de, der

ej vil rette for sig*), i sit Land leve, fordi han, naar han piner eller dræber
Udaadsmænd, er Guds Tjenestemand og Lovens Vogter.----- Er og alle, der

i hans Land bo, skyldige at være ham hørsomme og lydige og underdanige og
tjenende, hvorfor han er dem alle Fred skyldig.“

Kongen kom kun til hvert Herred omkring hvert tredie Aar, i Mellemtiden

handlede hans Ombudsmand paa hans Vegne. Det var enten en af hans Hirdmænd eller en Bondehøvding, der var traadt i hans Tjeneste. Men der klagedes
*) bøje sig for en Dom.
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ofte over, at Ombudsmændene ikke kunde magte genstridige Stormænd, og —

hvad der var endnu værre — at de selv bøjede Loven. Kong Abel, Valdemar
Sejrs Søn, gav strenge Love mod saadanne Ombudsmænd.
Kongerne fik, som før nævnt, Del i Bøderne. Det betød en stor Indtægt for
dem, og det fristede dem til baade paa uretfærdig Vis at rejse Sag og dels at

afgøre Orbodemaal med Bøder, saa den rige ved Hjælp af Penge kunde klare
en Sag, som vilde koste den fattige Fredløshed eller Livet.

Ogsaa Kirken og Stormændene, som siden tilrev sig Del i Bøderne, søgte uret
mæssigt at berige sig, saa Loven ofte tilføjer: „Mere skal man ikke tage af Bon

den for den Sag.“
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SKATTERNE
Gæsteri synes at være en meget gammel Afgift : Naar Kongen drog rundt fra

Herred til Herred for at holde Retterting, skulde Beboerne i hvert Herred un

derholde ham og hans Følge, mens han opholdt sig der. Og han havde et stort
Følge, sagtens for at kunne tvinge enhver genstridig Stormand til at rette for sig.

Til et Gæsteri ydedes der (iflg. Joh. Steenstrup) 14 levende og 26 saltede
Svin, 16 saltede Faar, 26 saltede Okser, 360 Oste, hver til 5 Personer, 360 Høns,

180 Gæs, 360 Stokfisk foruden meget Rug-, Hvede- og Bygmel. Saa skulde der

endda betales Drikkepenge til kongl. Embedsmænd: Marsk, Drost, Skænk,
Disksvende, Dugsvende m. fl.

I Reglen kom Kongen hvert tredie Aar ; men det kunde ogsaa ske tiere eller
sjældnere, og Herrederne var ikke lige store, saa Afgiften faldt ulige paa disse.

I Valdemarstiden synes Ydelsen at være bleven afløst af en aarlig Skat, som
betaltes i Naturalier til Kongens Ombudsmand, der saa skulde overtage Gæsteriet.

Følgen blev, at Kongen nu sjældent drog paa Gæsteri, men overlod Opgaven

til Ombudsmanden, som saa beholdt en Del af Skatten og betalte Resten til
Kongen, der oftest intet ydede derfor.

Det var altsaa en Skat for Retssikkerhed, og denne svækkedes af, at Kongen

med Følge sjældent holdt Rettergang. Alligevel krævede Kongen Andel i Retsbøderne og tog ekstra Betaling for de saakaldte Kongebreve, som nu ofte be

nyttedes for at tvinge de mægtige til at rette for sig.
Foruden Gæsteri havde Befolkningen paataget sig visse Arbejdsydelser (Inde

el. Innæ) for Staten. Det bestod mest i at føre Kongen og hans Følge fra Her

redsskel til næste Skel, at føre Naturalskatterne til Kongsgaarden, at anlægge
Veje, lave Vadesteder, bygge Broer, hjælpe til ved Opførelse af kongelige Borge
o. s. V.

Inde var meget foragtet af Stormændene; søgte Kongerne at paalægge dem
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i Middelalderen
og har særlig tiltalt
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Skatter, vægrede de sig ofte med Begrundelsen: „Vi er ikke Indebønder.“ —
Senere kom Forpligtelsen til at hvile haardt paa Kronens Bønder, og den blev
medvirkende til Hoveriet.

Baade Gæsteri og Inde hvilede som Forpligtelse paa Jorden efter samme
Regel, som gjaldt for Ledingen.
Og denne blev ogsaa i Valdemarstiden afløst af en Skat : Bøndernes lette Ud

rustning havde været tilstrækkelig over for de gammeldags bevæbnede Vender,
men var lidet værd overfor de Rytterhære, Valdemar Sejr kæmpede imod. De

danske Konger havde da ogsaa Brug for en Rytterhær. Nu havde Bønderne
under Vendertogene været vant til at være i Leding hvert Aar; det har vel
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gjort, at Kongen har faaet dem til at gaa ind paa at betale en Skat, naar Ledin
gen ikke var udbudt : Ledingsskat.

Da alle de nævnte Skatter hvilede paa Jorden, maatte denne skyldsættes.

Det ældste Jordmaal var Bol: En Ejendom, stor nok til at ernære en Familie.
Men flere af disse Bol var nu bleven hele Landsbyer.
Saa havde man faaet et nyere Maal, en Plov : den Jord, der kunde dyrkes med
en Plov. Men denne Inddeling var nu ogsaa forældet, den lettere Jord, som

først var bleven opdyrket, havde nemlig flere Plove end den tunge Jord.
Nu skyldsattes Jorden paa Sjælland, saa vidt det kan skønnes, efter Udsæd:

Den Gaard, der tog i Mark Korn (= ca. 30 Tdr. Rug) i Udsæd, blev sat til

i Mark Sølv (= J/2 Mark Korn) i Ledingsskat. Gæsteri synes at have været lidt
større, saa Skatten har været noget større end Udsæden.

I Jylland vurderes Jorden efter Pris. Af en Gaard, vurderet til 3 Mark Guld

(— 24 Mark Sølv), svaredes der 1 Mark Sølv i Ledingsskat.
En saadan Gaard synes at have svaret til en Havne, og kun Selvejere af saadanne Gaardc kunde udtages til Nævninge eller Sandemænd.
Skatterne paa en Fæstegaard var dobbelt saa store som Landgilden, der ogsaa

dengang udelukkende var en Afgift paa Jorden ; det vil altsaa sige, at Skatterne
tog omkring % af Jordrenten. Jorden blev derfor saa billig — især i Jylland,
hvor Skatterne synes at have været størst — at det ikke var vanskeligt at blive

Selvejer; og dette lettedes desuden ved, at der stadig var Jord nok at rydde.
Selveje var da ogsaa meget almindeligt — man regner med, at ca. % af Bøn
derne var Selvejere, og dertil kom, at en stor Del af Fæstejorden var Statens,
som Landboerne havde paa Vilkaar, der i meget svarede til Selvejernes.

Jordfordelingen var ogsaa meget lige, selv Herremændene havde i Reglen
kun mindre Gaarde, af de 74 Herremænd, som ifølge Valdemar Sejrs Jordebog

fandtes paa Falster, havde blot Halvdelen „fuld Plovjord“, svarende til 1 Mark
Sølv i Skat, altsaa hg 1 Havne.
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Dronning Margrethe
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Valdemarstiden stod til sene Tider i Glans for Bønderne, og ikke uden Grund:

Der var Fred inden for Landets Grænser, og efter Vendertogenes Tid deltog i

Reglen kun de, der var gaaet ind derpaa, i Krigen.
Landet var frugtbart, saa det ikke blot gav Befolkningen det nødvendige, men

ogsaa Mulighed for et vist Velvære. Vandene vrimlede med Fisk, til Tider gik
Sildestimerne saa tæt i Øresund, at man kunde øse Fiskene ind med Spande.

Skovene gav ikke blot Tømmer og Brænde, men ogsaa Olden til Svinene.
Og Velstandsfordelingen var ret lige. Trællene var ikke blot løftet op til Fri-

mændskaar; men mange af deres Efterkommere maa have siddet som Selvejere.
Desuden medførte den lette Adgang til Selveje, at ogsaa Landboernes og Dag

lejernes Kaar var forholdsvis gode.
Folkestyret syntes fasttømret, idet baade den lovgivende og den dømmende

Myndighed væsentlig laa hos Folket. Ganske vist har vel nok Stormændenc
været Bøndernes Talsmænd paa Tinge. Men saa længe de stod nøje sammen
med den jævne Befolkning, var det en Betryggelse at have dem til sine Ord

førere.

Udviklingen af de forskellige Stænder : Bønder, Borgere, Gejstlige og Herre mænd — var nok vidt fremskreden; men endnu kunde der ikke være Tale om,
at Herrestænderne trykkede Bønderne, i alt Fald ikke af Betydning.

Og dog anede Bønderne nok Faren, der truede. I Absalons Dage rejste de

skaanske Bønder sig to Gange til Oprør, første Gang især vendt mod Kirken;
særlig mod dens Krav om Bispetiende og Cølibat (Præsternes ugifte Stand),
men anden Gang ogsaa vendt mod Stormændene.
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STÆNDERPRIVILEGIERNES OG
SPLITTELSENS TID

Spøttrup opført i
Begyndelsen af
det 16. Aarhundrede

ilsyneladende var Kongernes Magt begrænset af Folkets Vilje.
Men i Virkeligheden var Valdemarerne mægtigere, end de

mægtigste danske Enevoldskonger senere var. Deres Indtægter
var langt større, og de kunde egenmægtigt foretage afgørende
Indgreb i hele Samfundsordningen.

Det var det, de gjorde gennem Opbygningen af det Privilegiesystem, som i
den følgende Tid skulde faa saa skæbnesvanger Betydning for hele Befolknin

gen, men dog især for Bondestanden.

KIRKEN

Kirken havde, som før omtalt, forlængst faaet indført Tiende. Efterhaanden kom den desuden i Besiddelse af en stor Del af Landets Jord, dels ved

Rydning, dels ved Gaver og dels ved Køb — saa den op mod Reformationstiden

vel har ejet mellem %. og % deraf. Sammen med Tienden betød det, at mellem
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Tredjedelen og Halvdelen af den samlede Jordrente gik til Kirken, idet dens

Jord var skattefri.
Ved Hjælp af disse rige Midler blev den i Stand til at bygge de mange solide
Stenkirker og de pragtfulde Domkirker, der staar som et Minde fra den Tid.
Dens Mænd kunde hæve sig op over den jævne Befolkning, ja Bisper og Ærke

bisp kunde optræde med kongelig Pragt og Magtfylde.
Men alt, som den vandt i ydre Magt og Glans, tabte den i indre Kraft. Den

beherskede mest Befolkningen ved at bruge Skræmmemidler, Trusler om Skærs

ild og Helvede, og paa Grund af Tidens Overtro; kun i ringe Grad var den aan
delig Vejleder og Hjælper.
En Tid var Tiggermunkene det. De kom til Danmark i 1200’erne, og i langt

højere Grad end Præster og Bisper fik de Indflydelse paa det brede Lag. Men
den Tid kom ogsaa, da de samlede sig Rigdomme, og mange forfaldt til Vellev

ned og Dovenskab, saa næsten hele Kirkelivet forfaldt, ikke blot til Trods for,
men snarere som Følge af Rigdom.

Cølibatet medførte ganske vist, som før omtalt, at Kirken ikke som Adelen
kunde danne en Fødselsstand. Men det lykkedes efterhaanden Stormændene

næsten at skaffe sig Eneadgang til de højeste kirkelige Embeder. Og i den føl
gende Tid møder man ofte Kirken og Adelen Haand i Haand, hvor det gælder
at holde Bondestanden nede og at udbytte den.

BORGERSTANDEN
Vikingetogenes Ophør, den øgede Velstand og den stigende Samhandel med

andre Landes Befolkning havde medført, at der var vokset en hel Del nye Byer
op. Og i Ly af de Borge, som Kongerne og enkelte Stormænd rejste til Værn

mod Sørøvere, dukkede endnu flere op : København, Vordingborg, Nyborg, Ka

lundborg o. s. V.
Det lykkedes efterhaanden Borgerstanden at skaffe sig Eneret paa den væsent
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ligste Del af Handelen saavel som paa det meste Haandværk, særlig det finere
og bedst betalte.

Men da Bønderne stadig i alt væsentlig var selvforsynende med baade Føde,
Klæder, Bygninger og Redskaber, og ikke solgte eller afleverede stort mere, end

hvad de maatte svare i Skatter og andre Afgifter, spillede Byernes Privilegier til

syneladende ikke nogen væsentlig Rolle for dem.
De betød imidlertid, at de kun i ringe Grad fik Del i den øgede Velstand, som

den stærkere Arbejdsdeling kunde bringe med Handelen som Formidler. Denne

Velstand kom da i væsentlig Grad Kirken og Adelen — og Handelsstanden selv
— til Gode, og Skellet mellem disse Stænder og Bondestanden blev derved større
og større.
ADELEN
De Mænd, der paatog sig Krigstjeneste fuldt rustede og til Hest for Kongen
eller en af de Stormænd — Hertuger og Bisper og enkelte andre — som han gav

«
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Lov til at tage „Mænd“ — dannede den Herremandsstand*), der udvikledes i
Valdemarernes Tid.

Det var: i) de kongelige Hirdmænd, 2) Styrismændene (Bondehøvdinger),

3) Bønder, mest Storbønder, men dog ogsaa flere, som kun ejede middelstore
Gaarde.

Kongens Hirdmænd fik oprindelig Løn. Styrismanden „skal skaffe sig Hest
og Brynje og tage af hver Hafne ni Skæpper Rug for begge til Mikkels Messe,
men dog ikke i noget andet Aar, end naar Leding udgaar“. (Jyske Lov). Havde

man bygget videre paa den Regel, skulde hver Skipen have stillet et vist Antal
jernklædte Mænd, og Befolkningen havde bevaret Kontrollen med Hæren.

I Stedet fulgte man de sydlige Landes Eksempel — og høstede de samme
dyrekøbte Erfaringer deraf — : Herremændene fik Skattefrihed for deres Jord,

oprindelig dog kun for de Gaarde, de selv beholdt eller lod drive ved Bryder
(Forvaltere). Dog fik de Bønder, der ikke havde „fuld Plovjord“, Skattefrihed

for bortfæstet Jord ind til denne Værdi. Og efterhaanden lykkedes det Herre
mændene at faa Skattefriheden udvidet til al deres Fæstejord.
Skattefriheden har næppe for de egentlige Bønder opvejet Bekostningerne,

ikke at tale om Livsfaren, de udsatte sig for, men dels har vel Nationalfølelsen
— som særlig fandtes hos den senere Lavadel — faaet dem til at vælge Stillingen,
dels vel ogsaa Æren og det eventyrlige ved Krigerlivet.

Dertil kom, at Kirken og Krigerlivet indgik en nøje Pagt med hinanden. Den
velsignede Vaabnene, og disse blev — hed det sig da — anvendt i Kirkens Tjene

ste, ikke blot paa de store Korstog til det hellige Land (hvor Ætlinge af de

gamle Vikinger ofte stod i Spidsen), men ogsaa paa de saakaldte Korstog, Valdemarerne foretog langs Østersøens Kyster, hvor de drev den saakaldte Sværd

mission.
Af de 5—6000 Herremænd, Kongen havde til sin Raadighed, tilhørte kun
*) Herremand betyder vist oprindelig Hærmand.
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Middelalderlig Krigsleg. Ofte faldt der flere under en Turnering end i et Ridderslag

nogle faa Hundrede Hirdmandsklassen, ca. 1000 var Styrismænd, Resten Bøn

der.

Hidtil havde for Hirdmændenes Vedkommende Kongetroskab været højeste
Ideal. (Det Heltemod, hvormed Hirden forsvarede Knud den Hellige i Set.

Albani Kirke, er i den Henseende typisk). Styrismændenes Ideal derimod var
den gamle Bondehøvdings: de var Bøndernes Talsmænd, ikke Kongens under
givne.
Det, der nu knyttede dem sammen, var Krigerlivet og Skattefrihedsprivile

giet ; de maatte staa sammen, følte de, for at værne om dette sidste. Selv kaldte

de sig ofte Ædlinge (Efterkommere af ædle) i Modsætning til „Indebønderne“,
og Navnet Adelsmænd blev efterhaanden mere almindeligt end Herremænd.
Snart søgte de at lukke for Tilgang andet Steds fra, og selv om det vel aldrig
heltud lykkedes, blev det dog snart næsten til en Stand, man fødtes ind i, en

Fødselsadel.
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Tilvenstre: Niels Ebbesens Statue i Randers. Tilhøjre: Skipper Clements Statue i Aalborg

Alt som Herremændene knyttedes nøjere sammen, løsnedes Baandet, som

knyttede dem til Kongen eller til de andre Stænder. Man mærker efterhaanden

mindre og mindre til det gamle Kongetroskab, og Standsinteresserne gik snart

fuldstændig foran Tanken paa Landets Vel.
Mest skæbnesvangert blev det for Bønderne, at det Baand, som hidtil havde
knyttet dem sammen med deres Høvdinger, blev mere og mere tyndslidt, om
det ikke helt blev slidt over. Havde det før været Høvdingens Ære at virke for

Bøndernes Vel, saa blev det nu Adelsmandens Stræben at skaffe sig Fordele
paa deres Bekostning. — Dog bevarede enkelte Adelsmænd stadig den gamle

Samfølelse med Bønderne.

Samtidig gik de kraftigste og mest selvstændige Bønder over i Adelsstanden.
De fleste af dem naaede vel aldrig op over Lavadelens Kreds, og de bevarede

stadig nogen Føling med deres forrige Standsfæller. Til daglig levede de som

Bønder og tog selv Del i Bondearbejdet, og efterhaanden gled de fleste af dem
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Armbrøst. (Buestrengen mangler). Den spændtes ved Hjælp af et Haandsving og kunde udskyde
'
sine Jernpile med stor Kraft. Nationalmuseet

tilbage til Bondestanden. Men under den følgende Udvikling møder vi dem
mere som Bagtroppen i Adelsstanden end som Fortroppen blandt Bønderne.

Og nu var der fra neden af rykket en Flok op i Bøndernes Kreds, hvoraf

mange nedstammede fra Trælle. I økonomisk Henseende stillede de som oftest
kun smaa Krav til Livet, og de egnede sig kun lidet til at staa Vagt for Frihed
og Selvstændighed.

I en Tid, hvor Kongerne søgte at tilrive sig mere og mere Magt, manglede der
da en selvstændig Bondestand til at staa Vagt om det gamle Folkestyre.

BØNDERNES TILBAGEGANG
Saalænge et Land er tyndt befolket, og der er frugtbar Jord nok at opdyrke,
har Jorden i alt væsentlig kun Værdi for Brugeren. Men vokser Befolkningen,

saa man maa tage stadig ringere Jord i Brug, faar den gode Jord en særlig
Værdi. Brugeren maa svare Afgift af den, hvad enten han er Fæster eller Selv

læ

ejer. Spørgsmaalet bliver blot, hvem denne Værdi, Grundrenten, skal svares til.

I Valdemarstiden svaredes en Del af den til Kirken i Form af Tiende, den

væsentligste Del til Staten som Skat. Og det, uden at Kongen havde tilsvarende
Opgaver at løse eller stod nogen til Regnskab for Skatterne. Den Kamp om
Skattebevillingsretten, Provisoriekampene, som førtes i Slutningen af 1800’erne,

Kendes slet ikke i den Tid, man synes knapt at have anet Betydningen af denne
Ret.
De store Skatter var en væsentlig Grund til Valdemarernes Magtstilling, og

det var ogsaa særlig dem, der gjorde det muligt for Valdemar Sejr at føre sine
mange Erobringskrige langs Østersøens Syd- og Østkyst.

Men Herrestænderne: Kirken og Adelen — fik ogsaa snart Øje paa Grund

rentens Værdi: Kunde de faa deres Bønder gjort skattefri, da var disse i Stand
til at svare større Landgilde af Jorden.

Det synes at stride mod de oprindelige Forudsætninger, at en Selvejerbonde

blev skattefri ved at sælge sin E jendom og blive Fæstebonde hos en Herremand
eller under Kirken. Men naar de Ombudsmænd, som skulde overvaage Kon
gens Interesser, selv var interesserede i, at de blev skattefri, saa har dette ladet

sig gøre uden nogen Lovbestemmelse derom.
Og nu blev Jorden da meget mere værd i den skattefri Jorddrots end i den

skattepligtige Bondes Haand. Følgen blev, at mens, som før nævnt, antagelig

godt 75 pCt. af Bønderne endnu var Selvejere i Valdemar Sejrs Tid, saa har
næppe — efter de kongelige Skatteindtægter at dømme — mere end 10—15 pCt.

været det knap 100 Aar senere.
Det er ofte hævdet, at den væsentligste Aarsag til denne Udvikling var de

urolige Tider med Fejder og Borgerkrige, som fulgte efter Valdemar Sejrs

Død, og som særlig gik ud over Bønderne. Disse trængte under saadanne For
hold til en Værneherre, og mange har da solgt deres Ejendomme til Herremænd

og derefter taget dem i Fæste af Køberen, som saa tillige skulde værne dem.
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Øverst tilvenstre: Del af Rustning fra Valdemarslaget ved Visby 1361. Tilhøjre: Kristoffer af Bayern

Mod denne Tanke strider den Kendsgerning, at Herremændenes Bøndergods
næsten altid laa spredt rundt om i Landet. Gamle Dokumenter viser saaledes,

at Herrerne til St. Restrup (mellem Aalborg og Nibe) havde Bondegods ved
Brønderslev, ved Ribe og spredt omkring ved Horsens; derimod tilsyneladende
intet omkring Borgen. De har da intet været værd som Værneherrer for deres

Fæstebønder. Hvor Bonden havde en Værneherre, var det ikke altid ham,
han havde fæstet Gaard af (se Vornedskabet).
Kongerne mistede denne Overgang den største Del af deres Indtægter, og

vilde de alligevel, som f. Eks. Erik Menved, gentage Valdemar Sejrs Politik,
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maatte de laane, og Laangiverne fik Jord i Pant med Ret til Indtægterne af det,

til Laanet var tilbagebetalt. Men hvordan skulde de tilbagebetale Laanet, naar

Indtægterne blev endnu mindre? — Det hele endte med Rigets fuldstændige

Pantsætning og Opløsning under Erik Menveds uduelige Broder Kristoffer II
(uden Land).
Ogsaa Bøndernes Indflydelse paa Retsbeskyttelsen forfaldt. De kongelige

Ombudsmænd søgte at beherske Domsmyndigheden, dels ved at være med

bestemmende angaaende hvem der valgtes til Nævninge, dels ved selv at dømme.
Da Nævningestillingen ikke var yndet, har Bønderne antagelig intet haft imod

det. Men for Retssikkerheden har det næppe været nogen Vinding. Der klages

ofte over Ombudsmændenes Vilkaarlighed, og de strenge Love, dygtige Konger
gav mod sligt, kan tyde paa, at Klagerne ikke var ubegrundede.

Ogsaa Landstinget forfaldt. Under Valdemarerne gik Kongen ofte over til

at holde Ting med den udbudte Folkehær. Men da Ledingen forsvandt, gik det
over til at blive et Møde med Herremændene. Deraf udvikledes senere Mødet

med Stormændene, det saakaldte Danehof. Men disse Stormænd var ikke læn

gere Bøndernes kaarne Høvdinger; efterhaanden blev det mere deres egne
Standsinteresser end hele Folkets Vel, de var optaget af.
En enkelt Gang holdtes der ganske vist Landsting, og nogle Bønder var da
ogsaa tilkaldt; men de havde ingen Indflydelse paa, hvad der blev vedtaget,

de var kun med, fordi man derved vilde forpligte alle Landets Bønder overfor
det vedtagne.

Bønderne havde saa at sige mistet al Indflydelse paa Statens Styrelse, ikke ved
en Revolution ovenfra eller noget Magtsprog, men gradvis, næsten umærkeligt,
paa Grund af det Privilegiesystem, som udvikledes i den senere Middelalder.

Samtidig blev de Hjemmefødninger, som tabte Interessen for Lovgivningen
og de fælles Anliggender; dem overlod de Kongen og Herrestænderne at slaas

om; men Følgerne deraf maatte deres Efterkommere bære.
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Fra Dronning Margrethes Sarkofag i Roskilde Domkirke. Efter Fotografi fra Nationalmuseet

BORGERKRIGE

Den Magt, der uden Folkets Kontrol var lagt i Kongernes Hænder, gav dem
det Indtryk, at Landet var deres, og de brugte det nu til at forsørge deres yngre

Sønner, idet hver af disse fik et Stykke Land som Hertugdømme, dog paa den
Betingelse, at de skulde staa under Kongen, deres ældste Broder. Deraf fulgte

uendelige Stridigheder, hvor Hertugerne søgte i saa høj Grad som muligt at
frigøre sig fra Kongens Overherredømme.

Samtidig søgte Kirken at danne en Stat i Staten, med egen Lovgivning og
Fritagelse for Skatter ikke blot af sin egen Jord — hvad den allerede nød —

men ogsaa af sine Fæstebønders, at disse kunde svare mere i Landgilde og even

tuelt Dagværk (Hoveri). En Munk skælder saaledes ud paa Kong Abel, fordi

hans Kloster nu skulde betale 300 Mark Penninge for at faa den Skattefrihed for
sine Bryder og Landboere, som den før havde haft gratis — hvilket viser, at det

ikke var for de sidstes Skyld, Kirken kæmpede for at faa dem gjort skattefri.

UI

Kongerne kunde selvfølgelig ikke tillade, at Riget splittedes, og Staten for

armedes. Og saa fulgte de voldsomme Kampe mellem Konge og Kirke, hvor
den sidste mod den førstes Vaaben satte en saakaldt aandelig Magt: at lyse
Riget i Ban, saa Befolkningen mistede Kirkens Hjælp mod Djævlen og alle
hans Hærskarer af onde Aander.

Mest Betydning for Bønderne fik Kongens Kamp med Stormændene. Det er
aabenbart, at Valdemar Sejrs Sønnesøn Erik Klipping misbrugte den Myndig

hed, Kongemagten havde faaet til at holde selvraadige Stormænd i Ave, idet
han benyttede den til uretmæssig at presse disse for Bøder. Saa tvang de ham

1282 til at underskrive en Haandfæstning, hvorefter han bl. a. forpligtede sig til
at holde Danehof hvert Aar, hvor der blev givet bestemte Regler for hans

Domsmyndighed, og hvor der blev sat Grænser for Bøndernes Pligtarbejde:
Deres Ægt (Pligtkørsel) maatte ikke strækkes ud over Herredsgrænsen, og kun
i Nødsfald kunde de tvinges til at bygge eller bøde paa Kongens Gaarde.

Denne Haandfæstning danner et Vendepunkt i det danske Folks Historie.
Stormændene har dermed tiltvunget sig Hovedindflydelse paa Lovgivningen.
Det blev i den følgende Tid Skik, at Kongen forud for Danehoffet holdt et

Møde med „Rigets bedste Mænd“ (nogle af de mægtigste), idet man gik ud

fra, at hvad man der enedes om, vilde Danehoffet give sit Samtykke til.
Deraf udvikledes Rigsraadet, som snart blev en fast Organisation, der tiltog
sig den øverste Myndighed sammen med Kongen. Det bestod af de højeste

gejstlige og verdslige Stormænd, og alle valgtes paa Livstid af Kongen. Denne

maatte raadføre sig med det i alle vigtige Anliggender, og en særlig Magt fik

det ved, at det skrev den Haandfæstning, som alle Konger*) fra Christoffer II
og helt op til Enevælden maatte underskrive ved Tronbestigelsen.

Dermed var Adelens Privilegier sikrede.
Det var især deres egne og deres Fæstebønders Skattefrihed. Endnu Kri*) Paa Valdemar Atterdag nær.

Kristian II under Landflygtigheden. Efter Maleri af Lucas Cranach

stoffer I kunde fastslaa, at hvis en Selvejerbonde solgte sin Gaard til en Herre
mand og derefter tog den i Fæste af ham, skulde han vedblivende betale Skat.

Men ikke længe efter synes det at have været en fast Regel, at Adelens Fæste

bønder var skattefri. — Dernæst sikrede Adelen sig Eneret til de bedste Rigs
embeder, Lenene. - Og endelig lykkedes det den, som før nævnt, i alt væsentligt
at faa Eneret til de højeste gejstlige Embeder.

Indtægterne af alle disse Privilegier gjorde det muligt for Adelsmændene at
bygge sig stærke Borge, Fæstninger, hvorfra de kunde fejde baade mod Kongen
og mod hverandre indbyrdes.

Disse Borge var ofte anlagt ude i bløde Moser, hvor de var byggede paa ned

rammede Pæle, eller de var omgivet af dybe, mudrede Voldgrave, hvorover
kun en enkelt Bro førte. Denne kunde hejses op og virke som Port for Indgangen.
Murene var ofte mere end favnetykke, og Bygningerne paa flere Stokværk med

Vindeltrapper, som var vanskeligt tilgængelige for en Fjende.

En saadan Borg var næsten uindtagelig, selv Kongen kunde forgæves belejre

og søge at „berende“ den.

I hele Tidsrummet fra Valdemar Sejrs Død, til Kristoffer II maatte afstaa
Riget til Greverne Gert og Hans, var der ustandselige Fejder: Kongerne krige

des med Hertugerne, med Kirken, med Stormændene — en af dem, Erik Klip

ping, blev snigmyrdet derunder — og Adelsmændene fejdede indbyrdes.

Disse Krige og Fejder gik mest ud over dem, som var mindst skyldige og rin
gest kunde taale det, især Bønderne — men ogsaa Borgerne. — Gang paa Gang
beretter Tidens Aarbøger om Plyndringer i Forbindelse med Krigstog og — som

Arild Hvidtfeldt bemærker — „Fattige Folk maa altid betale Lavet“.

Det samme gjaldt, naar Borge skulde bygges eller bødes, naar Kongerne

skulde have Ekstraskatter : Til Prinsesseudstyr, til Krige, til Turneringer m. m.
— stadig var det Smaamanden, der maatte lægge Ryg til.

Ikke saa mærkeligt, om disse jævnlig gjorde Oprør imod Undertrykkerne.

124

Østrupgaard set fra Adgangssiden. A. Ludvigsen fot.

Allerede i Valdemarernes Tid gjorde Skaaningerne, som nævnt, Oprør, dels
mod Kirken, dels mod Stormændene. Og fra den følgende Tid beretter Aar-

bøgerne jævnlig om spredte Oprør, mest mod Kongen. Saaledes rejste Skaanin
gerne sig mod Erik Plovpenning paa Grund af den Ekstraskat, han paalagde
hele Befolkningen, og som gav ham Tilnavnet. Ogsaa Erik Menveds Skatter

søgte de at ryste af sig.

Sjældnere hører man om Oprør mod Herremændene, dog beretter en Aarbog

1256, at „dette Aar var Bønder galne mod Ædlinge“, i en anden hedder det:
„Bønderne rasede mod Ridderne med Køller“ og i en tredje: „Kaadkarlene
(Indsiddere) var alle galne med Køller“. — Der er vist i alle disse Tilfælde Tale

om de fattigste Bønder, ledingspligtige Bønder ejede nemlig Sværd og Spyd, og
det er antagelig Herremændenes Borgbyggeri, der har givet Anledning til disse

Oprør, idet der har været krævet en hel Del ekstra Arbejde dertil uden en til
svarende Løn.

Nyborg Slot. Herluf Lykke fot.
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Gjorslev
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Egeskov. Herluf Lykke fot.

Adelens Overgreb mod Bønderne er begyndt, og foreløbig er det de fattigste,
mindst modstandskraftige, der faar det at føle. Der er endnu saa megen Selv-

stændighedsfølelse hos disse, at de ikke godvilligt gaar ind under Aaget; men
Oprørene bliver spredtvis og planløs; Folket har ingen Mulighed for at samle
sig til enig Modstand mod Undertrykkerne.

RIGET OPLØSES

I Ly af Privilegiesystemet var de to mægtigste Stænder blevet endnu langt

mægtigere. Men Magt avler Magtsyge. Den folkelige Fællesfølelse, som i saa

høj Grad prægede Valdemarstiden, var bleven afløst af en Standsfølelse, hvor

de Stænder, der som Betaling for deres Privilegier især skulde bære og værne
Landet, kun kunde samle sig for at værne om og udvide disse Privilegier — men
ellers hver for sig ofte stredes om Byttet.

Kirken stod mest samlet; men ofte hører vi dog om Strid mellem Bisper og
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Ørbæklunde. Herluf Lykke fot.

Klostre. Og Adelsmændene fejdede ustandseligt med hverandre. Det var, som

Vikingeaanden paa ny var kaldt til Live.

Kongemagten var for svækket til at værne om Riget, og bedre blev det ikke

ved, at Kongerne trods deres Afmagt drømte Storhedsdrømme (Erik Menved)
eller var ganske uduelige (Kristoffer uden Land).
Riget laa hen som et værgeløst Bytte, der kunde købes for Penge. Nogle dan
ske Stormænd, deriblandt Indehavere af de højeste Stillinger i Staten, huggede

sig hver en kraftig Bid; to holstenske Grever, der tilsammen ikke havde mere
Land end Fyn, men Penge til at faa Land i Pant og til at holde Krigere, tog

Hovedparten : Gert det meste af Jylland og Fyn, Hans Størstedelen af Sjælland,
Skaane og de omliggende Landsdele.

Saa rejste Skaaningerne sig, jog Tyskerne bort og gav sig ind under Sverrig.

De sjællandske og jyske Bønder forsøgte ogsaa at jage Tyskerne bort, men blev

svigtet af en stor Del af Adelen, især paa Sjælland.
9

129

„Det var, som Danemarks Tid var omme.“
Da samlede Niels Ebbesøn nogle faa Mænd om sig, antagelig af Lavadelen,

og fældede Grev Gert, stillede sig derpaa i Spidsen for Jyderne og gjorde det

muligt paany at bygge det danske Rige op.
Det var øjensynlig Grev Gerts Plan at bygge et Rige op af Holsten, Jylland

og Fyn, overvejende styret af holstenske Herremænd; var det lykkedes, havde

Bønderne der sandsynligvis maattet dele Skæbne med de holstenske Bønder:
var som de bleven livegne, d. v. s. Herremændenes Ejendom. Den Skæbne red
dede Niels Ebbesøn dem fra.

BONDENAVN OG BONDEGAVN

I en Folkevise, som vistnok stammer fra den urolige Tid mellem Valdemar
Sejrs Død (1241) og Grev Gerts Drab (1340), hedder det:

„De store Ege, i Skoven staa,
naar de udi Storm om falde,
da slaa de neder baade Hassel og Birk,
og andre smaa Ymper med alle.“
Der er nok den Sandhed i Verset, at Fejderne mere gik ud over Bønderne end
over de stridende.

Men dog vilde det være en Fejl at anse den Tids Bønder for fortrykte og un
derkuede. Endnu i en senere Tid, da Trykket var blevet en Del haardere, havde
de baade Mod og Kraft til at rejse sig mod Undertrykkerne.

Bondenavnet var vel ikke længere saa æret, som det havde været i Oldtiden,

og Herremændene yndede mere at kalde sig Ædlinge til Forskel for Bønder.

Men dog lod Stormændene i den Lov, de tvang Erik Klipping til at underskrive,
indføje: „og mere skal man ikke tage af Bonden (den anklagede) for den Sag“

— hvor der ved Bonde i de fleste Tilfælde maa tænkes paa Herremand.
Herremændene, i det mindste inden for Lavadelen, holdt sig heller ikke for
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Tjele. Hude fot.
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fine til at deltage i Bondearbejdet; saaledes fortælles i Folkevisen om Hr. Tor
bens Datter, at Torben, der er Herremand, gaar og pløjer, da han bliver dræbt.
Og i en anden Vise, „Jomfruen paa Tinge“, fortælles om liden Inge, at hun

rider ene til Tinge at klage over Morbrodrene, som øder hendes Gods. Hun til
byder nu at tage det som Len af Kongen, mod at han beskytter hende. Han

spørger hende, hvilken af hans Mænd hun ønsker sig, og hun vælger Hr. Ove

Stisøn, der imidlertid undskylder sig:
„Langt bedre kan jeg mine Ærmer snøre,
end jeg kan den Bomand (Bonde) være — “

men faar Svaret :
„Du sidder i Karm og ager med mig,
saa god en Bondesæd lærer jeg dig.
Tager Plov i Haand, lader pløje vel dybt,
tager Korn i Haand, saar maadelig tykt,

og lader saa Harven efter gaa,
saa maa I vel Jomfruens Fædrene naa.

I være ikke Nidding over Eders Bord,
saa faar I vel en Danemands Ord.“
Saa gav Hr. Ove hende sit Ord, og

„Det var Glæde og halv større Gammen :
Hr. Ove og stolt Ingelil blev givne tilsammen.“
Bondenavn og Bondegerning var endnu i Ære i Danmark.
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DET STÆRKE KONGEDØMME

Holckenhavn

isen om Erik Klippings Drab begynder med:

„De er saa mange i Danmark,
vil alle Herrer være.“
Kampen om Magten havde tilsidst ført Danmark helt ud paa

Afgrundens Rand. Folk længtes efter en Hersker, der kunde
skabe Orden, Fred og Ro. Det var for de allerfleste bleven mere end Frihed

og Folkestyre.
Betingelserne for en stærk Kongemagt var tilstede.
Valdemar Atterdag samlede Riget og gjorde Kongemagten stærk. Hans

Datter, Dronning Margrethe, fortsatte hans Værk ved at samle hele Norden,
og samtidig bragte hun ordnede Tilstande i Landene. Endelig søgte hendes
Plejesøn og Efterfølger, Erik af Pommeren, at skabe en stærk Borgermagt som

Modvægt mod Herrestænderne.
For at skaffe Staten gode og sikre Indtægter søgte disse Regenter ikke blot
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at standse Overgangen fra Selveje til Fæste under Kirke og Adel, men ogsaa

at føre Udviklingen i modsat Retning enten ved en Tilbagegang fra Fæste til

Selveje eller ved Køb af Herrestændernes Fæstejord.
Ridder Erik Nielsen Gyldenstjerne maa saaledes 1355 tilskøde Valdemar

Atterdag „alt det Gods, for hvilket jeg har givet fuld Vederlag, og som jeg ved
Køb, Skøde, Pant, Deling, Mageskifte indtil denne Dag har erhvervet af Bøn

derne i Han Herred og Næsbo Fjerding, siden jeg fik det Herred i Hænde af
samme Herre Konge; men det øvrige Bøndergods, for hvilket jeg ikke har givet

Vederlag, binder jeg mig til paa Han Herreds Ting inden næste Skt. Hansdag
at tilbagegive og tilskøde Ejermændene.“

Vi har her for os en af Kongen ansat Lensmand, som benytter sit Embede
til at skaffe sig Gods, ofte paa ulovlig Vis (det han ikke har givet Vederlag for),
dels saadan, at det gaar ud over Kronens Indtægter.
Valdemar Atterdag bevarede omhyggeligt de Dokumenter, der viste hans
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Ret til Jord. Ofte maatte Sælgeren erklære, at han ikke ved nogen Slags Tvang,
Trusel eller Fængsel var bleven nødt til at sælge — en Erklæring, som kunde
tyde stærkt paa det modsatte. Desuden vaagede Kongen nøje over, at Herre

stænderne ikke købte Selvejergaarde, da han jo saa tabte Skatteindtægten

af dem.
Hans Datter, Dronning Margrethe, maatte for at faa sin Søn Oluf valgt til

Konge gaa ind paa, at hvem, der med Urette havde mistet sit Gods, skulde

have det tilbage, og at Herremænd maatte købe Selvejerjord, blot Skatten ved
blev at være den samme. En Del Jord blev da igen fradømt Kronen. — I de
Domstole, som afgjorde disse Sager, sad ofte „gode Bønder“: Selvejerbønder.

Men saa snart Margrethe sad fast i Sadlen, fortsatte hun sin Faders Gods
politik : Hun fik Herremændene til at gaa ind paa, at de foreløbig ikke maatte

købe Jordegods, og at den Jord, de havde købt i Kong Olufs Tid, skulde sælges
tilbage. Og selv købte hun Jord til Kronen, hvor hun kunde det.
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Erik af Pommeren fortsatte næppe Godssamlingen; men han vaagede over,
at de privilegerede Stænder ikke købte Selvejerjord. Da Ribe Bisp saaledes

havde gjort det, maatte Salget gaa tilbage. Og hvor Erik udstedte Adelsbreve,
forbeholdt han sig, at skattepligtig Gods ikke gik ind under Skattefriheden.

Før værnede Bønderne selv omhyggeligt over deres Ret til Jorden for
deres egen og deres Efterkommeres Skyld; nu var det Kronen, der værnede

om Selvejerjorden for Statens Skyld. Bonden var bleven et Middel for Sta
ten, og Kongerne betragtede Selvej erjorden som sin lige saa fuldt som Stats

fæsterens.
Man regner med, at Staten i dette Tidsrum kom i Besiddelse af % af Lan

dets Jord; lægges dertil Selvejerjorden, blev det godt % af Jorden, den kunde
tage Overskudet af.

Desuden havde Staten adskillige andre Indtægter: Byskat,Told,Vragret m.m.
En særlig Indtægt var Bøndernes Arbejde for Kronen: Valdemar Atterdag

krævede 14 Dages Arbejde af alle Bønder uden Undtagelse; men af Kronens
og Kirkens Bønder „krævedes der Arbejde uden Grænse, og de trætte fik knap

Lov at hvile sig“. En anden Krønike vil vide, at ingen af Landets Bønder fik
Tid at spise, sove eller hvile for Arbejde for Kongen. Han vandt sig da ogsaa
af Bønderne Tilnavnet „den onde“.

Det var vel især paa Kronens Slotte, der skulde gøres Arbejde; men tit gik
Inde over til at blive almindeligt Arbejde paa Kronens Jord. Dronning Mar
grethe synes at have sat Bøndernes Arbejdsydelse noget ned; dog fik hun af

det svenske Rigsraad bevilget af hver Bonde 4 Dages Arbejde om Vaaren, ligesaa om Høsten, foruden 8 Dages Arbejde til Kongens Fæster (Borge) og
Gaarde. Og i Danmark har det vel næppe været mindre.
Saa betaltes der jævnlig Ekstraskatter. Det var Rigsraadet, der bevilgede
dem, derfor slap Adelen altid at betale, hvorimod alle Bønder maatte være med

dertil. Rigsraadet søgte at holde igen, vel baade for Bøndernes Skyld, men og-
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saa for Jorddrotternes, da det var i deres Interesse, at Bønderne ikke trykkedes
haardere, end at de kunde betale deres Landgilde.

Men kunde Adelen faa sine Privilegier udvidet, blev den straks mere føjelig.
Saaledes fik Dronning Margrethe 1403 af det svenske Rigsraad bevilget i Skat
i Mark svensk af hver Bonde, mod at hun lover at opretholde Landets Privi

legier og ikke ansætte Udlændinge i Rigets Embeder.
Ekstraskatterne indbragte ofte mere end de faste Skatter; en dansk Skat fra
1396 beløb sig saaledes til 35 Kr. pr. Husstand, et efter den Tids Forhold mæg

tigt Beløb, som kun lod sig inddrive ved, at Bønderne lagdes i Lægd paa 10—20
Husstande, som skulde betale efter Reglen: „Den rige hjælpe den fattige“. Et
første Forsøg paa Princippet Skat efter Evne.
Fæstebønderne havde i sin Tid solgt Gaardene for at slippe for Skat. Nu

havde de faaet baade Skat og Landgilde. Og Selvejerbøndernes Skatter var
bleven saa forøgede, at de langt mere end slugte Jordens Værdi.
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ADELEN BLIVER STATENS TJENERSTAND

Under det stærke Kongedømme foregik der en afgørende Forandring med
Adelen: Mænd af Lavadelen havde daarlig Raad til at anskaffe sig saa stærke
Rustninger, at de kunde staa mod Jernpilene fra de stærke Armbrøst. Og Kon

gerne saa dem hellere som Skattebønder end som Krigere. Der findes flere
Kongebreve, hvorefter Mænd, der har gjort sig „frelse“ : er gaaet over i Herre

mandsstanden — tvinges til atter at være skattepligtige Bønder. Lavadelen be

gynder at glide tilbage i Bøndernes Rækker, og dermed forsvinder Overgangs
ledet fra Bonde til Adel ; Skellet bliver skarpere end tilforn.

Højadelen viste sig endnu i Valdemar Atterdags Tid lige saa selvraadig og
fædrelandsløs som forhen. Dens Tankegang var stadig den, Folkevisen sikkert

med Urette lægger Niels Ebbesen i Munden over for Grev Gert :
„Der er ingen tilsammen viet
uden Munken og hans Kappe.
Hovmand rider, og Hovmand kommer,
ihvor han tjener til Takke.“

Men det lykkedes Dronning Margrethe at gøre de fleste Adelsmænd til Sta
tens lydige Tjenere:

Kronens Jord og Borge, de saakaldte kongelige Len, styredes nu af Lensmænd. Og ganske vist havde Rigsraadet faaet gennemført, at Lenene var forbe
holdt Adelen; men Kongerne bestemte, hvem de vilde have til Lensmænd.
Indtægterne af et Len gav ofte mere end Indtægterne af ens Ejendom, og den

Adelsmand, som ønskede et Len at bestyre, var nødt til at vinde Kongens Vel
vilje.
De mange Forordninger mod Lensmændene eller Ombudsmændene — som

de forhen kaldtes — kan tyde paa, at de ofte har været uredelige. Ja, det kan
synes, som Valdemar Atterdag endda foretrak saadanne. En Krønike beretter
saaledes om ham, at da han havde taget Fyn, „kastede han sig over sine Em-
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bedsmænd; han vidste, at de med Rette eller Urette havde udpresset meget af
Folket; derfor beskattede han dem selv, afsatte flere og indsatte nye Fogder,

der var fastende og hungrige, de kunde da paa ny udpresse Almuen, saadan
som det var ham til Behag.“ Det før omtalte Skøde fra Erik Nielsen Gylden
stjerne kan tyde paa, at Beskyldningen ikke helt var uden Grund.

Men Dronning Margrethe befalede Lensmændene, at de hverken maatte
plyndre eller skænde Lenene, som de hidtil havde gjort, og hun holdt dem med

fast Haand til at øve Ret og gøre deres Pligt.
Ogsaa den øvrige Adel styrede hun med fast Haand. Ganske vist fandt hun

sig i Sørøveri, saa længe hun kunde bruge det mod Hansestædernes Overgreb;

men saa snart hun havde faaet Bugt dermed, bragte hun Fred paa Havet.

I Landet taalte hun ingen Voldshandlinger. Herregaarden Nørlund (Nord
vest for Hobro) lod hun nedrive, fordi det var bygget, ikke til et Herresæde,

men til et Røverskjul. Og da Adelsmanden Jens Nielssøn havde dræbt en Mand,
maatte han stifte Sjælemesser for den dødes Sjæl, og sammen med „gode
Mænd“ knæle for Enken og for den afdødes Slægt og ydmygelig bede dem for

Guds Skyld skænke ham Fred. — Det har sikkert knebet for ham saadan at
ydmyge sig. Men han har ikke vovet at trodse den myndige Dronning.

Endelig skaffede hun sig ved Handel en Del Borge, andre tvang hun Ejerne
til at rive ned, saa ved hendes Død var der kun faa Borge uden for Kronens

Besiddelse.

Adelen var bleven Statens øverste Tjenerstand; kun yderst sjældent hører vi

i den følgende Tid om Landsforræderi inden for Standen. — Men den gjorde
sig betalt for sine Tjenester.

UNIONENS BETYDNING
Da Norden blev forenet ved Kalmarunionen 1397, stod de svenske Adelsmænd

væsentlig der, hvor de danske havde staaet i Opløsningstiden. De stredes med
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Kongen om Regeringsmagten og ikke mindre om Jorden. Det var paa en

Maade det sidste, der gav Stødet til Unionen : En svensk Stormand, Bo Jonsson
Grib, var kommen i Besiddelse af omkr. % af Sverrigs Jord, og det var Striden

om, hvem der skulde være Formynder for hans Enke : svenske Adelsmænd eller
den fra Tyskland indkaldte Konge, Albrecht — som fik Adelen til at henvende

sig til Dronning Margrethe om Hjælp.
Paa Trods af, hvad der egentlig var Unionens Bestemmelse, benyttede Dron

ningen mest danske og tyske Adelsmænd til sine Fogder i Sverrig. Og Kong

Erik gjorde det samme.
Flere af disse var voldsomme og raa i deres Færd, især gjorde Fogden i Da

larne, Jøsse Erikssøn, sig berygtet.
Da rejste Dalkarlenes Fører, Engelbrecht Engelbrechtsen, en Mand af Lav
adelen, til Danmark at tale Bøndernes Sag hos Kong Erik. Men da Kongen

trods gentagne Henvendelser intet gjorde for at undersøge Sagen, rejste han
de svenske Bønder til Oprør og tvang Landets Rigsraad til at afsætte Kongen.
Det blev Begyndelsen til de stadige Unionskampe, som først endte med, at

Gustav Vasa fordrev de danske Embedsmænd fra Sverrig og blev dets Konge.
— Paa samme Tid som den danske Adel forjog Kong Kristian II.
De svenske Stormænd ønskede nok at bevare Landets Embeder for dem selv.

Men da Danmark dengang betragtedes som Hovedlandet, saa Kongen opholdt
sig mest der, var mange af dem Tilhængere af Unionen, fordi det gav dem større
Mulighed for at skalte og valte med Landet efter Behag, end en hjemlig Konge

gav dem.

Af samme Grund maatte de svenske Bønder blive Modstandere af Unionen.
Og de Konger og Stormænd, som holdt paa Sverrigs Selvstændighed, maatte

støtte sig til dem. Landets Selvstændiggørelse kom da med det samme til at
betyde en afgørende Styrkelse af Bondestandens politiske Indflydelse.

Omvendt i Danmark : De danske Konger maatte støtte sig til de svenske Stor-
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mænd for at bevare Unionen — og dermed ogsaa til de danske Stormænd.

Kristian I maatte love de svenske Stormænd, at han ikke vilde købe eller pante
frit Jordegods til sig eller Kronen, og hans Søn, Kong Hans, maatte en Tid efter

afgive det samme Løfte til den danske Adel. For at vinde Sverrig lovede Kong
Hans baade den danske og norske Adel, at ingen Lensmand maatte ansættes,

uden at Rigsraaderne i vedkommende Landsdel samtykkede deri, og at Rigs
raadet skulde være medbestemmende, naar ny Medlemmer skulde optages deri

— to Bestemmelser, som i høj Grad svækkede Kongemagten over for Adelen. —

Desuden at ingen vanbyrdig maatte foretrækkes for en adelig. Og da han blev
valgt af det svenske Rigsraad, maatte han bl. a. tillige give Adelen og Kirken

Herreret over deres Bønder.
Unionskrigene kostede mange Penge, og Bønderne maatte betale deres store

Part deraf.
Bondevenlige danske Konger som Hans og Kristian II satte som deres Hoved-

maal at gennemføre Unionen. Men deres Forsøg paa at tvinge Svenskerne ind

under deres Vilje blev kun til Gavn for Stormændene og kom de danske Bøn
der dyrt at staa.

DANSKE BONDEOPRØR

I flere europæiske Lande, især i England og Bøhmen, fandt der Bondeoprør

Sted i Slutningen af 1300- og Begyndelsen af 1400’erne. Bønderne mærker det
stigende Tryk, men er endnu ikke længere nede, end de er i Stand til at reagere

imod det.
Ogsaa her i Danmark høres der jævnlig om saadanne Oprør, mest dog af

lokal Art. Valdemar Atterdags Haardhed fandt man sig i, omend knurrende,

vel fordi man havde en Følelse af, at Riget trængte til en fast Haand; i Dron
ning Margrethes Tid var der god Orden i Landet, og ogsaa Erik af Pommeren

stod sig godt med Bønderne, han synes endog at have tænkt paa igen at give
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dem Del i Landets Styre ; i det mindste klager Rigsraadet over, at han havde

søgt at faa Sjællands Bønder til at vælge den Mand til hans Efterfølger, han

ønskede sig, og at han havde lovet dem alle de Friheder, de bad om.
Da Rigsraadet saa afsatte ham, har Bønderne følt, at nu fik vi Adelsvælde

for Kongevælde, og saa blev der Oprør rundt om i Landet. Men alle Vegne blev
de slaaet ned. Hvad der ogsaa har ligget bag Oprøret, vidner den Erklæring
om, som blev aftvungen Vendsherreds Bønder (paa Fyn), da de var besejrede:
De maa love ikke at bære Vaaben uden Høvedsmandens Tilladelse, ikke at

være opsætsige mod ham, og hvis en Bonde blev udpantet og anholdt for Skatte

nægtelse, maatte de andre ikke komme ham til Hjælp.
Hidtil havde Jyderne ikke betalt Bispetiende. Nu søgte Bisperne at gennem

trumfe denne, og samtidig paalagde Kristoffer af Bayern en ny Skat.

Da rejste Vendelboerne sig til Oprør 1441. Her var Jorden fattig, saa der var
forholdsvis faa Herremænd, og Bønderne var derfor mere selvstændige end de
fleste andre Steder i Landet. — I Spidsen stod en Mand af Højadelen, Henrik
Tagesøn.

Oprøret var rettet baade mod Adel og Konge, vel ogsaa mod Kirken. Flere

Herregaarde og Kongsgaarde blev taget og gik op i Luer. Tyboer og Morsingboer sluttede sig til, og snart gik Turen til Himmerland og længere Syd paa,
helt til Skern og til Gudenaaen.
Da kom Kong Kristoffer med sin Adelshær, Bondehæren maatte trække sig

tilbage, og det afgørende Slag stod i Huseby Hule (i Nærheden af Fjerritslev).
Kongen synes at have været betænkelig og at have givet Bønderne gode Løf

ter, naar de vilde nedlægge Vaabnene, og saa gik det, som Folkevisen siger, at
„Først saa rendte de Morsing’
og saa de Forræder’ af Thy;
efter da stod de Vendelboer,
de vilde ikke fly.“
10*
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Nu var Kongehæren stærk nok til at slaa dem. En Kilde meddeler, at 600

Bønder blev paa Valen, en anden nævner mange flere. Høvdingerne, der ikke

faldt, blev henrettede og maatte klæde Stejler. Henrik Tagesøn selv fældede
endnu 8 Mand, efter at han var i Knæ af sine Saar ; ogsaa han maatte klæde

Stejle.
Havde der været lige saa godt Sammenhold mellem de danske som mellem
de svenske Bønder, kunde de muligvis skaffet sig en lignende Indflydelse som
disse. Nu bevarede Kongen og Herrestænderne stadig Magten.
Kongen synes dog at være bleven betænkelig, i en senere Forordning paa

byder han meget skarpt sine Fogder (Lensmænd) at afholde sig fra ulovlig
Gæstning og Beskatning.

Senere Historikere vil vide, at Kongen paa Grund af Oprøret forbød Bøn
derne at bære Vaaben. Men dette Forbud gjaldt for alle Stænder og havde til
Hensigt at skaffe større Retssikkerhed i Landet.

Kirken derimod viste hverken Maadehold eller Tilgivelse. Alle Bisper var

enige om, at nu skulde Bispetienden indføres. Og Ærkebisp Johannes Laxmand
befalede, at man hvert Aar paa de store Højtider skulde prise Gud med et

religiøst Optog, fordi han i særlig Grad havde staaet Kongen bi mod Bønderne.
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VORNEDSKABET

Gyldensteen

de urolige Tider efter Valdemar Sejrs Død maatte de fleste
Bønder søge Værn hos en eller anden Herremand. Det var na

turligt, at Fæstebønderne havde den Mand, de havde fæstet

Gaard af, til Værneherre, og det var vel ogsaa det almindelige;
men det var ikke saa sjældent, at en Fæstebonde betalte en anden
Herremand for at blive værnet af ham. Man har ogsaa Eksempler paa, at en

Fæstebonde svarer Landgilde til en Herremand og gør noget Dagværk (Ar
bejde) for en anden; muligvis er det sidste en Slags Værneafgift. Mægtige

Herremænd havde ofte en særlig Indtægt af at tage svagere Herremænds eller
Kirkens Bønder under deres Værn.

Da Fæstejord var fri for faste Skatter, og da en stor Part af disse svaredes til

Retsbeskyttelse, var det rimeligt, at Jorddrotterne maatte overtage Retsværnet
for deres Fæstebønder.
Men Selvejerne skattede jo for at faa Retsværn. Ikke desmindre findes den

Bestemmelse i Eriks sjællandske Lov (vistnok stammende fra Valdemar Sejrs

Tid), at hvis en Bonde ikke ved Siden af de lovlige Afgifter vil betale en Afgift

for Retsbeskyttelse, kan han ikke tvinges dertil; men „i saa Fald har Embeds
manden saa meget mindre Grund til at yde ham Bistand, om noget paakom .

Denne Afgift kaldtes Husbondhold, og den gik senere over til at blive fast.

I Skaane betaltes den, naar en Selvejer overtog en Gaard, og dermed var det
fastslaaet, at han var Selvejer. I Jylland var den, i det mindste i visse Egne, en

fast aarlig Skat. Ogsaa Landhaandværkere og andre „løse“ Folk paa Landet

svarede Husbondhold til Kongen.
Udviklingen førte efterhaanden med sig, at enhver, der var bosiddende paa
Landet, og som ikke hørte til Herrestænderne, maatte have en Værneherre. Paa

Bornholm kaldtes Fæstebønder vornede, og Selvejerbønder ofte Kronens vornede, skønt Vornedskabet aldrig blev indført der.

For Herremændene laa det nær at betragte de Bønder, der var under deres
Værn, som deres undergivne, især hvis de tillige var Fæstebønder under dem.

Deri laa Mulighed for det, der siden skulde blive til Vornedskab.

Befolkningens oprindelige Krav til Staten havde været, at den skulde være

Retsbeskytter. Derfor havde de gamle Bondemenigheder givet sig ind under
den stærke Kongemagt. Denne havde udviklet to Stænder til sine Hjælpere:
Kirken, der skulde betrygge Menigmand mod onde aandelige Magter, og Ade

len, der dels skulde værne Befolkningen mod ydre Fjender, dels hjælpe Kongen
med Retsbeskyttelsen. Alle tre Parter havde imidlertid mest tænkt paa blot at
udvide deres Magt, og saa var det hele endt i Opløsning paa alle Omraader.

Kun en stærk Centralmagt kunde atter bringe Orden til Veje.
Saa fik vi den stærke Kongemagt.

Men derved skabtes et nyt Syn paa Staten: Den var det nødvendige, det

bestaaende, Menneskene det skiftende. De var til for Statens Skyld, ikke om

vendt. Alle Midler, der gør Staten stærk, er gode, ligegyldigt hvad der kan ind-
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vendes mod dem fra moralsk Standpunkt ; thi Staten staar over Moralen. Dette

Synspunkt blev bestemmende for de fleste af de følgende Tiders Statsmænd og
lagt til Grund for de fleste Historikeres Bedømmelse af de historiske Begiven
heder.

I den urolige Tid, før Valdemar Atterdag blev Konge, og især det meste af
hans Regeringstid var Kaarene usikre og trange for Bønderne. Mange af dem

flyttede da ind i Byerne, hvor Borgernes Sammenslutning gav en ganske ander
ledes Sikkerhed, end Værnsmændene gav, og hvor Kaarene var lettere.

Saa kom den sorte Død i Midten af 1300’erne. Der gik sene Frasagn om Egne,

der helt blev affolkede ; paa Bornholm, fortæller saaledes et Sagn, blev kun een
Pige og een Karl sparet. Fra dem nedstammer Bornholmerne. Gamle Kirketav
ler kan fortælle om, at % af Befolkningen eller endnu flere blev bortreven af

Pesten.

I Danmark som i andre Lande bragte det frygtelige Mandefald Forstyrrelse
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i Økonomien. Der blev stor Mangel paa Arbejdskraften, og Lønnen steg stærkt.
I England bestemte Parlamentet, at ingen maatte tage mere i Dagløn, end
Skik var før Mandedødens Tid. De, der krævede højere Løn end før Pestens

Tid, skulde brændes med glødende Tænger, Arbejdere, der forlod Sognet, skulde
fængsles. Men intet hjalp. Lønnen steg, saa Godsejerne nødtes til at stykke Jor

den ud i Smaabrug. Landgilden blev lille, Jorden derfor billig, saa mange
Fæstere blev Selvejere.
Naar Englands Aandsliv i den følgende Tid fik en rig Opblomstring, hænger

det sandsynlig sammen med, at Middelvelstanden gjorde det muligt for mange
at arbejde med andet, end hvad der lige var nødvendigt for at opretholde Livet.

I Danmark, hvor Jorden paa den Tid kun i ringe Grad var samlet om Herre-

gaardene, mærkedes den sorte Døds Virkning derpaa, at mange Gaarde blev
øde. Og fra nu af og til helt op mod Stavnsbaandsløsningens Tid høres der
aldrig Tale om Overbefolkning, men stadige Klager over øde Gaarde.

Landsbyernes Gaarde laa, som før nævnt, i Fællesdrift. Herremændene havde

deres Fæstejord liggende spredt rundt om i Landet. De kunde da ikke lægge
de øde Gaardes Jord ind under Hovedgaarden, og de store Skatter og Afgifter

gjorde, at Bønderne næppe brød sig om mere Jord, end hvad der var nødvendigt

for Udkommets Skyld. Saa var det langt mere økonomisk at udnytte den „døde
Gaards“ Græsning uden at svare noget deraf. — Saaledes klager Ærkebispen
over, at paa Bornholm har Bønderne „lagt under sig Skattegods, somme to,
somme tre, og skatter dog ikke mere end for een Gaard“.

Fæstet var den Gang for eet Aar ad Gangen med stiltiende Fortsættelse, hvis
ingen af Parterne opsagde det. Opsigelsen skulde ske med en længere Tidsfrist
før Fraflytning, og hvis Fæsteren flyttede, skulde han betale en Afgift, Fare-

logh (Lov til at fare), hvorefter han var løst fra enhver Forpligtelse over for
Jorddrotten.

I urolige Tider, især under Krig, blev Bønderne ofte dreven fra deres Gaarde
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og fæstede da ikke sjældent under andre Herremænd eller nedsatte sig i Byer.
Og saa stod Herremænd eller Kronen med øde Gaarde. Der findes en Mængde

Dokumenter, hvor Herremænd søger Bønderne tilbage til Fæstegaardene, eller
hvor Kongen vil tvinge Selvejerbønder til atter at overtage deres Gaarde.
1396 udsendte Dronning Margrethe efter Aftale med Stormændene en For

ordning, hvori det hedder, „at hvad Bønder eller Bøndergods eller hvad det
helst er, som fra Kronen er kommen, siden vor Herre Kong Valdemar, vor

Fader, hvis Sjæl Gud haver, udfor af Danmark og til Tyskland (1368) det skal
komme genest (snarest) under Kronen frit igen---- at hvad Bønder fra Kronen
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er faren siden den forskrevne Tid, at de giver deres Landgilde et Aar ud og tre
Mark til Fareloff og fare ind under Kronen, som de før vare“.

1410 paabydes det paa Kongens Retterting i Slætherred (ved Løgstør), at de

to Selvejere Fader og Jacob Neeb, der har bosat sig i Randers og Aalborg, skal
flytte tilbage til deres Gods. Muligvis er det Begyndelsen til en Proces, saa hvis
de ikke flytter tilbage, skal Kongens Lensmand sælge deres Ejendomme.
Man har tilsyneladende været uklar over, hvordan man skulde forholde sig
over for bortflyttedc Selvejerbønder. Endelig 1466 beordrer Kongen sin Lens

mand til at henvende sig til Indarvingerne af et øde Gods i Jylland og forhøre,

om de vil „give een ud, der svarer fuldt af“. Hvis de ikke vil det, skal han sælge
til en, som er villig dertil.

Bag alle disse Bestemmelser mærkes Angsten for øde Gods. Det betød jo for
Herremanden, at han ingen Landgilde fik, for Kongen, at han gik Glip af Skat
ten. — Men det mærkes tillige, at Kongen og Herrestænderne betragter sig som

Bøndernes Herrer.
Især lægger man dog Mærke til, hvor vanskeligt det er at faa Folk til at over
tage Gaarde, endog Selvej ergaarde. Den sorte Død havde vel her som i England

drevet Lønnen i Vejret; men Trykket paa Bønderne var ikke bleven lettet,
tværtimod. Saa var Forholdene da bleven saa meningsløse, at mange foretrak
at være Daglejere fremfor at have eget, endog selvstændigt Landbrug. Men i

Stedet for at rette paa disse Forhold greb Magthaverne til strenge Forholdsregler.

Ikke mindst gjorde Valdemar Atterdag det. Naar der i den Haandfæstning,
Dronning Margrethe maatte underskrive paa sin Søns Vegne, blev forbudt at

hindre Fæstere og Landboere i frit at forlade Gaardene, kan det vanskeligt för

staas anderledes, end at hendes Fader har søgt at hindre Tronens Bønder deri,
saa de øvrige Jorddrotter har følt sig svækket i Kapløbet om at faa fat i Fæste
bønder.

Vanskeligheden ved at faa Gaardene besat har selvfølgelig bevirket, at Land-

156

gilden blev sat ned. For at undgaa det har Adelen faaet Kristoffer af Bayern,

deres haandgangne Mand, til at forbyde Lensmændene at antage Mænd, „som
med Uminde fra nogen Mand er skilt“, og han befalede i almindelig Statsret, at
ingen kunde blive Borger i en By, hvis han med Uminde var skilt fra sit forrige

Herskab.
Selve Vornedskabets Tilblivelse plejer man at regne fra „Laalands Vilkaar“ :

Aftaler, der blev truffen paa Lollandsfare Landsting 1446 af Øens Jorddrotter:
Odense Bisp — der maa have haft Jord paa Øen — Kongens Høvedsmand paa

Ravnsborg og Aalholm og mange andre Stormænd, „som bo og bygge i Laa-

land“. Artikel 11 deri indeholder følgende Bestemmelse : „Saaledes skal heller
ingen Husmand (Indsidder) være, der karsk og før er og selv kan holde Bolig.

Hvilken Jorddrot, som Husmand har paa sin Grund, han skal ham forse med

(skaffe) Bolig at besidde; har han ikke Bolig eller Grund at faa ham, da maa
Kongens Foged ham forse Bolig paa Kongens Grund og dele ham fra sin Jord
drot til Kongens Grund med Lands Lov. Vanføre og fattige Husfolk de maa

alle Steder være paa alle Mands Gods med Bondens Minde, uhindret af alle

Fogder.“
Bestemmelsen var kun rettet mod „Husmænd“ og indeholdt for saa vidt intet

Stavnsbaand, som Husmændene kunde undgaa den ved i Tide at fæste Gaard
et eller andet Sted. Kristian II, der jo ophævede Vornedskabet, havde en lig

nende Bestemmelse, hvorefter der paa Landet kun maatte findes Tyende eller
Jordbruger.

Alligevel er Artikel 11 skelsættende, fordi den tillægger Jorddrotten, eventuelt
Kongen, en fuldstændig Ret over Husmanden, hvad let kunde udstrækkes til

alle, der var under Jorddrottens Værn. I Forvejen havde man Forbud mod at

tage nogen Bonde til en Fæstegaard, hvis han var skilt fra sin Husbond uden

dennes Minde (Tilladelse).
Og dermed var Vornedskabet grundlagt.
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Det hed sig i „Laalandske Vilkaar“, at de var givet „for landzens bestandil

ses skyldh“. Men ingen vil tro, at de var bleven formet, som de blev, hvis de
var gaaet ud over dem, der vedtog dem. Nu ansaa Jorddrotterne det imidlertid

for deres Opgave at vaage over „landzens beständige“, mens Bønderne skulde
lægge Arbejde til. Og hvornaar saa man en Lov at være retfærdig, naar en Part

gav den, mens en anden skulde bære Byrderne deraf? Det er jo altid lettest at
„skære bred Rem af anden Mands Ryg“.
Da Hensigten med Vornedskabet var, at øde Gaard skulde besættes, var det

følgelig kun Mandskønnet, der var vornet. Kvinder har aldrig været bunden til
Stavnen i Danmark. For at være vornet skulde man være født paa et Gods, hvor

Vornedskabet bestod. En Mand, der flyttede fra en Egn, hvor Vornedskabet

ikke bestod, og til en Egn, hvor det fandtes, blev derfor ikke vornet ; men fødtes
der ham Sønner der, blev de det. En vornet kunde ikke bosætte sig uden for sin
Jorddrots Gods uden dennes Tilladelse. Vornede Bønder paa Kronens Gods var
stavnsbundet til Lenet, det samme var Lenets Selvejerbønder.

Da der klagedes over, at „frie Selvejerbønder pladser og deles at bygge Kro

nens“, bestemte Frederik I, at hvis en Selvejerbonde kun havde een Søn, skulde

han overtage Faderens Gaard og maatte blive hos ham. Hvis der var flere,
maatte de andre Sønner blive paa Gaarden, om de vilde; men de kunde ikke

fæste Gaard hos nogen Herremand uden Lensmandens Samtykke, og han kunde
kalde næste Arving tilbage til Fødegaarden, om den første døde. Selvejerne be

tragtede disse Bestemmelser som Fribreve.

Der var Tilløb til Vornedskab over hele Landet — forøvrigt ogsaa i Sverrig

— men det naaede aldrig uden for Lolland-Faster, Møen, Sjælland og Bogø.

Hvornaar det blev gennemført i Sjælland, vides ikke; men det var før Udgan
gen af 1400’erne.

Naar det netop fik Magt i disse Landsdele, skyldes det antagelig, at her var

Stormandsvældet stærkest helt fra Oldtiden af, saa der har vel været forholdsvis
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mange Trælle og faa Selvejere. Jorden var mere frugtbar end i det meste af de
andre Landsdele, saa Herregaardene laa tættest, og følgelig var Stormændene

stærkest her. Man hører da ogsaa kun sjældent om Bondeoprør paa LollandFalster og i Sjælland, derimod ofte i Skaane og Jylland, hvor Bønderne altsaa
maa have været mere modstandsdygtige.
En vornet Bonde repræsenterede en Værdi for Jorddrotten, følgelig kunde

det lade sig gøre at tage Betaling for at give Afkald paa ham til Fordel for en
anden Godsejer. Derfra og til Salg af Bønder var Skridtet ikke langt.
Og at Salg har fundet Sted, skønnes af Kristian II.s Forordning: „Slig ond,

uchristelig Sædvane, som hertil i Sjælland, Falster, Laaland og Møen været

haver med stakkels Bønder og christne Mennesker at sælge og bortgive lige som

andre uskellige Kreatur ej skal her efter denne Dag saa yder mere være.“ —
Men da Kristian II blev forjaget, blev denne Lov — som alle hans andre Love

— brændt.

Fra Salg af Bønder til fuldt Livegenskab, hvor Bonden er Jorddrottens Ejen

dom, er Afstanden kun kort. Derhen gik Udviklingen senere i flere af vore syd
lige og østlige Nabolande. Naar det ikke kom dertil i Danmark, skyldtes det vel

især de følgende Konger, som næsten alle var bondevenlige, og hvoraf flere

ønskede at ophæve Vornedskabet. — Efter Reformationen blev Kronen Ejer af
den største Del af Jorden, og Kongerne forbød altid Lensmændene at handle

med Bønder. Endelig blev det helt forbudt i Danske Lov ( 1683 ). Men endnu saa
sent som 1673 findes der et Skøde, hvor Ejeren af en Gaard tilskøder den til en

anden med „vornede Sønner og dets Rettighed af fødte og ufødte“ — og tillige
en anden vorned andetsteds fra Godset — „og De maa have bemeldte Jep Ras

mussen med sit Gods og Formue at indflytte paa Deres Grund og Stavn, hvor
De selv lyster, og Dem sig bemeldte Jep Rasmussen med hans Gods og Formue

saa nøjagtig at gøre, som De bedst ved og kan“.
Man vil forgæves søge om nogen Lov, der tillader Jorddrotten at handle med
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Udvikling af Pløjeredskaber og deres Forspænding

Pløjning med Hjulplov, som det brugtes i Oldtiden til Begyndelsen af 1800’erne,
kun at Heste afløste Okser, da Herremændene fik Monopol paa Studehandel

Bønder. Men man handlede over for disse efter det gamle Ord : „Hvad der ikke

er forbudt, er tilladt.“ Og gammel Sædvane havde i de Tider lige saa megen

Magt ved Domstolene, som Loven havde. Kristian II.s Forordning afskaffede
da heller ikke en Lov, men forbød en Sædvane.
ii

Hans Tausen 1494—1561
Biskop over Ribe Stift
Efter Maleri
paa Frederiksborg

Hvordan følte nu Bønderne selv Vornedskabet?
Tilsyneladende har de ikke tænkt videre over det, snart fundet sig i det som

noget, der ikke kunde være anderledes. Da saaledes nogle Bønder var tilkaldt
ved Rigsdagen 1660 for at repræsentere Bønderne, førte de Klage over Hoveriet,

men ikke over Vornedskabet.
Og dette blev altsaa begrænset til, hvad der var Maalet med det: at skaffe
øde Gaarde besatte !

Men udfyldte det denne Bestemmelse?

Alt taler imod det. Landet var antagelig omtrent lige haardt ramt overalt af
den sorte Død. Men i den følgende Tid, især i 1600’erne, blev Jylland særlig

hærget af Krige. Ikke desmindre tyder alt paa, at der var flest øde Gaarde i de

Landsdele, hvor Vornedskabet fandtes, endda det var de frugtbareste, og det jo
ellers burde være den ufrugtbareste Jord, der kom til at ligge udyrket hen i en

folkefattig Tid.
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Vornedskabet kunde jo ikke frembringe flere Mennesker, højest holde flere
ved Landbruget. Men det naturligste Middel dertil : at give Bønderne lige Kaar

med de andre Stænder — det tænkte man allermindst paa at anvende.
For Jorddrotterne var Vornedskabet tilsyneladende en stor Fordel. Det gav
dem en saadan Magt over Bønderne, at de ikke behøvede at byde disse gode

Vilkaar for at faa dem til at tage Gaard i Fæste. Vi har endog Eksempel paa,
at en Herremand lod en Mand idømme Fængsel, fordi denne nægtede at over

tage en øde Gaard.
Hoveriet blev da ogsaa langt værre i de Landsdele, hvor Vornedskabet fand
tes, end i de øvrige. Dette fristede nemlig Jorddrotterne til Rovdrift af deres

Bønder, hvilket tilsidst gik ud over dem selv. En Forfatter fra 1600’ernes Midte,
Arent Berntsen, mener derom, at det „maa eragtes alligevel, og vil en Del holde

fore, saadan Herlighed (Vornedret) liden eller ingen Fordel, men undertiden
vel mere Nachdel (Skade) er Aarsag, synderlig for de Husbønder af haard
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Strenghed samme Højhed lige som vanbruge med stor utaalig Tiltvingelse, saa
vidt deres tilberettigede Højhed yderst kan taale, hvormed de da ikkun deres
Godses Forargelse, Vanrøgt, Forsiddelse og endelig Ødeblivelse dennem en stor

Del tilvejebringer.“
Dommen over Vornedskabet bliver da kort udtrykt : Det er givet af Jorddrot

ter, men lægger Byrderne paa Bønderne. Hensigten med det er, at der ikke skal
blive saa mange øde Gaarde ; men det modsatte sker. Bønderne mister den Let
telse, den sorte Død bragte deres Standsfæller i andre Egne, i Stedet for fik de

Ufrihed, mere Hoveri og Forarmelse. Jorddrotterne forarmedes ogsaa, fordi
den Magt, de fik, fristede dem til Misbrug. Landets Økonomi forringedes deraf,

baade af førnævnte Grund, og fordi det medførte, at den bedste Jord blev rin

gest udnyttet.

1702 ophævede Kong Frederik IV Vornedskabet og erklærede, at de vornede Bønder „til ævig Tid“ skulde være fri.
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onderne var nu omgivet af privilegerede Stænder paa alle
Sider. Thi ogsaa Byerne (Stæderne kaldtes de i Reglen) havde
deres Privilegier. Kraftige Konger som Erik af Pommern

og Kristian II søgte nemlig af Borgerne at skabe en Modvægt

mod Herrestænderne, og Midlet dertil var det i Middelalde
ren altid anvendte: Privilegier.

Fra de skaanske Byer klagedes der 1468 over, at Hansestædernc købte Korn

af Bønderne uden om dem. Kristian I kunde trods god Vilje ikke forbyde det,
da han i høj Grad var i Stædernes Vold. Men Kristian II forbød Bønderne at

sælge Korn andre Steder end til Byerne. Forbudet gjaldt ogsaa Lolland, hvorfra

Bønderne hidtil havde sejlet deres Korn til Hansestædernc og solgt det direkte
til dem.
De klagede nu over, at Borgerne vilde betale med Varer, men havde ikke det,

Bønderne havde Brug for.
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1487 blev det forbudt de skaanske Bønder at handle indbyrdes med Klæde,

Jern, Salt og Humle. 1446 faar Nyborg en Lov, hvorefter Smede, Skomagere,
Skrædere og andre Haandværkere fra Omegnen skal flytte ind til Byen, med
Undtagelse af dem, „der bo for gode Mænds (adeliges) Døre“. - Bønders og

Haandværkeres Ønsker toges der ingen Hensyn til. Ja, man forbød endog Bøn

derne at føre Kød af Dyr, de selv havde slagtet, til Byen.
Byernes Privilegier medførte, at Varerne for Bønderne blev ringere og dyrere;

derimod ikke for Adelen, thi denne Stand havde Handelsfrihed, og var endog

fri for at svare Told af de Varer, den til eget Brug købte ind fra Udlandet.
Og Borgerne forsøgte at lukke andre ude, hvad jo særlig maatte gaa ud over

Bønderne, da det især særlig var dem, der kunde ønske at flytte ind til Byerne.
Der var endogsaa Forsøg paa at forbeholde Stillingerne for Familien. Saaledes

forbyder Kristian II Laugsmestrene at forhindre fattige Svende i at blive Mestre
og at sikre det for deres egne Sønner og Svigersønner.

Kong Hans befalede i almindelig Stadsret, at ingen kan blive Borger i en By,

hvis han med Uminde er skilt fra sit forrige Herskab. — Og i et Kongebrev fra
1542 hedder det, at Borgerne har lovet, at de „skulde ingen, som var født paa
Landsbyerne, tage til Borger, uden de tilforn havde friet dem (sig) fra deres
Herskab og var kommet fra dem med Minde“.

Var det vanskeligt for en Bonde at skaffe sig Borgerskab i Byen, saa var det

endnu vanskeligere at blive optaget i Adelsstanden. Umuligt var det vel ikke;
men han maatte øve særlig Stordaad for at opnaa det samme, som det ringeste
Adelsmandsbarn fødtes til.
Lettere var det at komme ind i den gejstlige Stand, da denne som før nævnt

af Cølibatet var hindret i at blive en Fødselsstand. Kunde en Bondedreng synge

og lære Latin, var det ikke saa svært at komme ind i en af de Præsteskoler, som

fandtes ved visse Domkirker. Undervisningen var nemlig gratis, og Føden tig
gede de saakaldte Peblinger sig i Reglen til. — Men de højere gejstlige Stillinger
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havde Adelen næsten ganske sikret sig. Det var saaledes yderst sjældent, at en
bondefødt blev Bisp.

Bønderne maattc bære de fleste af de offentlige Byrder, som Herrestænderne
havde rystet af sig, og Tyngen af de Særrettigheder, de samme Stænder sam

men med Borgerstanden var kommen i Besiddelse af.
Haardest var det ved Selvejerne. De kunde nemlig presses haardest, uden at

det direkte eller indirekte gik ud over Herrestænderne, og baade Ekstraskatterne
og anden Tyngsel blev i særlig Grad lagt paa deres Skuldre. — Stillingen synes

da heller ikke at have været attraaet. Vi har set, at det kunde knibe at faa Ar

vinger til at overtage Selvejergaard. Ofte overtog Staten saadanne Gaarde for
Skatterestancer, men man har aabenbart ikke brudt sig om at gøre det. Der er

saaledes Eksempel paa, at en Gaard, som var „skuret i Fald“ for Skatter, veder
lagsfrit overlodes til en Slægtning.
Der var endnu Levn fra en Tid, da Selvejerstillingen var anset, kun Selvejere
kunde, som før nævnt, blive Nævninge og Sandemænd; men disse Stillinger var

uønskede. Om en Gaard hedder det saaledes, at „der gik aldrig enten Skat eller

Leding eller Sandemandstog eller Ranstog eller nogen anden Bondetyngsel af

den“.

Kong Frederik I mellem sine Gemalinder, Anna af Brandenborg og Sophie af Pommern

Domsmyndigheden gik forøvrigt nu mest over til de Herredsfogder, som

Lensmændene paa Kongens Vegne udtog blandt Selvejerne.
Ogsaa til Rigsdage kunde kun Selvejere sendes, i Reglen et Par Stykker fra

hver Landsdel. Og i Frederik I.s Haandfæstning stod, at ingen nye Skatter
kunde indføres uden „nogen Almues Samtykke“. Men de har næppe haft noget
at sige. Ved en Rigsdag udtalte Kristian II saaledes: „Findes der nogen af jer,

som ikke dette vil samtykke . . . ., da skikker os ham hid. Vi vil selv straffe der

over som vedbør.“ Og om en Rigsdag 1626 siger Rigsraadet i sit Forslag: „Det

er ikke fornødent, at Bønderne samles, men Lensmændene kan beskikke Fog

derne, som skal have Fuldmagt paa Kongens og gejstlige Bønders Vegne.“
Fæstebøndernes Kaar var nærmest bleven bedrede.

Oprindelig gjaldt Fæstet kun for et Aar med % Aars Opsigelse og Fraflyt
ning Torsdag efter Paaskeugen. Og Fæsteren skulde selv sørge for Bygning, Be

sætning og Redskaber. Nu gjaldt Fæstet ogsaa for Bygninger, og desuden med
fulgte Holdskorn og en „evig“ Ko. Antagelig har mangen Fæster ikke haft Korn

nok til kommende Høst og ikke Raad til at sætte fuld Besætning ind. Baade
Holdskorn og den evige Ko skulde forefindes ved Fraflytningen.
Mere betydningsfuldt var det, at Fæstet var bleven livsvarigt. Allerede i 1300-

og 1400’erne var Livsfæste almindeligt paa Kirkens og Kronens Gods. Og baade
Kong Hans og Kristian II gav jævnlig Fæstebreve paa Mands, Hustrus og Børns

Levetid, ja endog „Evigdomsbreve“, der gjaldt, saa længe nogen af Slægten var

levende. Desuden forordnede Kristian II, at Fæstet skulde være mindst paa
„ti, tolv Aar, længere eller kortere, eftersom de derom forenes kunde“. Hans

Lov blev brændt; men 1523, i sit første Regeringsaar, forordnede Frederik I, at
„den Bryde, som steder og fæster .... nogen Kronens, Kirkens, Ridders . . . .

Gaard, opbygger og forbedrer samme Gaard og endelig udgiver Skyld, Land

gilde, Gæsteri, Sagefald og anden smaa Redsel og er sin Husbond hørig og lydig
og ikke sidder ham overhørig med Ægt, Inde eller Arbejde og ej heller forhug-
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ger Skoven uskellig eller lejer eller fæster fra Gaarden Ager og Eng eller Fiskeri

— ikke skal fæstes af sin Gaard og deraf udvises, den Stund han holder for
nævnte Artikler.“

Hermed var Livsfæste indført, men ganske vist med saa mange Forbehold, at
den Herremand, der vilde det, næsten altid kunde finde en Udvej til at sætte

en Bonde ud.

Kristian III advarede i en Forordning mod at fare for haardt frem og til
føjede: „Dersom saa skete, at nogen af Undersaatterne, som fromme er, ikke

kunde saa hastig udgive deres Landgilde, som de derom bliver fordret, da skal

de ikke derfor med den skarpeste Ret overiles og komme fra deres Gaarde, de
fæstet har, men de samme en lidelig Dag og Tid forelægges.“

Livsfæstet gjaldt hos Kronen for baade Mands og Enkes Levetid, dog skulde

hun fæste paa ny, om hun giftede sig igen. Paa den øvrige Jord gjaldt det kun
for Mandens Levetid, Enken maatte derefter sidde til nærmeste Fardag. Vilde
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Ejeren selv bo paa Fæstegaarden, kunde han dog opsige Fæstebonden. Hvor
Vornedskabet ikke gjaldt, kunde Fæsteren frit opsige Fæstet efter de fra gammel

Tid gældende Regler.
Ved Tiltrædelsen skulde Fæsteren betale en vis Sum Penge, Indfæstning.

Summen var ikke fastsat; den var mindst, hvor Vornedskabet fandtes, hvilket
tyder paa, at Armoden var størst der.

Landgilden var gaaet stærkt ned. Paa Valdemarstiden var den i Reglen lig

Udsæden, nu var den kun ca. % deraf. Man har Eksempel paa, at to Gaarde,
der 1300 gav 45 Ørtug Korn i Landgilde, 1493 kun gav 3 Ørtug. Jorden var
sikkert mere udpint nu; men den sorte Død har nok været den væsentligste
Grund til den stærke Nedgang.

Landgilden ydedes i Naturalier, mest i hart Korn (Byg og Rug), men ogsaa
i Æg, Smør o. 1. — Den kunde nu ikke sættes op. Til Tider blev den omreguleret

paa Krongodset, men den samlede Afgift skulde være uforandret. Bønderne
værnede omhyggeligt om de gamle Jordebøger for at hindre Forhøjelse. Nogle

Bønder i Koldinghus Len klagede saaledes 1579 over, at deres Landgilde var

bleven sat op, og Kongen forordnede, at da den gamle Jordebog viste, at „sligt

var dem paasat“, skulde de ikke udgive mere, end de før havde gjort.
Der var en Smule Gaardmandshoveri, mest til Kirkens og Kronens Gaarde.

Men Kirken begyndte nu at udstykke sine store Ladegaarde og afløse Hoveriet
med en Pengesum; derimod begyndte nogle Herremænd saa smaat at ind

føre det.
I enkelte Kilder fra den senere Middelalder omtales Maalbønder: Bønder,

der havde paataget sig særlige Forsvarspligter, f. Eks. af Borge, og til Gengæld
slap Selvejerne for at blive Nævninge eller Sandemænd, og Fæstebønderne fik
Arvefæste. Der var ikke mange af dem, og efterhaanden synes de at forsvinde.
Nederst paa Bøndernes Rangstige stod Gaardsæderne, Kotkarle (Hytte

boere) kaldtes de ofte i gamle Dage, Husmænd eller Inderster kaldtes de i
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Reglen nu. — Den sorte Død havde medført Mangel paa Fæstebønder og der
ved i høj Grad bedret deres Kaar. Det var jo dem, de „Laalandske Vilkaar“

vilde tvinge til at tage Gaard i Fæste. Fæstegaardmændenes Kaar maa altsaa

have været ringere end Gaardsædernes.

Mange unge Karle foretrak at være Løsgængere fremfor at fæste Gaard. Der
klages jævnlig over løse Folk. Pebersvende og Kjæltringer kaldes de ofte. De

første har sandsynligvis draget om og drevet Smaahandel og har derved faaet
Navn efter de Handelsfolk, Hansestæderne holdt ved deres Forretninger i nor
diske Byer. Kjæltringer var vistnok omvandrende Kedelflikkere. Kristian II
befalede dem alle at tage fast Tjeneste, og Frederik I føjede dertil, at gjorde
de det ikke, skulde Lensmanden tage dem op paa Slottet at arbejde der.

Bøndernes Retsstilling var mange Steder bleven svækket ved den Birkeret,

mange Herremænd og Kirkestiftelser havde faaet. Et Birk betød dengang en

»
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Retskreds, som var udskilt fra Herredstinget, og hvor den, der havde Birkeret,
ansatte Tingholder, anklagede de mistænkte og fuldbyrdede Straffene. Da disse

bestod i Bøder, som Jorddrotten selv beholdt, ansaas Birkeret for meget værdi

fuld. Der var Herremænd, som mente, den gav dem Lov til at tage sig selv
til Rette, gav dem fuld Hals- og Haandsret over de undergivne ; men blev der
i saa Fald klaget over dem, blev de idømt Voldsbøder.

Herrestænderne havde forlængst unddraget sig Bondetinget. Da Kristian II
anklagede Torben Oxe for at have forgivet Dyveke, Kongens Elskerinde, og
Rigsraadet frikendte ham, lod han ham imod Haandfæstningens Ord dømme

af et Nævn af Bønder. Det føltes af Stormændene som en frygtelig Krænkelse
og var medvirkende til, at de forjog ham.

Det var gammel Skik, at Bønderne selv skulde føre deres Sag; men Kristian II

forordnede, at hvis nogen ikke selv kunde det, skulde Dommeren beskikke den
anklagede en Hjælper. Senere Konger fulgte den samme Regel. Saaledes førte

Frands Lykke 1636 Sag mod sine Bønder i Skulderløse, der paa Kongens Be
faling forsvaredes af Jørgen Seefeld og vandt Sagen.

Økonomisk var Tiderne ret gode, naar der ikke paalignedes for mange Ekstra

skatter; men de stadige Unionskrige gjorde, at det skete ret ofte. Lensmændene

fik da i Reglen Paalæg om at lægge Folk i Lægd — i Reglen 4—5 i hver — hvor
den rige skulde hjælpe den fattige. Og det blev forbudt at lægge rige i Lægd

for sig, fattige for sig.
Bønderne solgte en Del Korn og Smør, ogsaa Fedning af Oldensvin og Stude

var af Betydning. Skovene gav rigeligt af Tømmer og Brænde, selv om Kon
gerne nu begyndte at overvaage, at de ikke blev forhuggedc. Og i Vandene var

der stadig rigeligt med Fisk. Ganske vist stod Sildestimerne ikke saa tætte som

før i Øresund, men til Gengæld var der rigeligt Sildefiskeri Vest og Syd for
Lolland og i den østre Del af Limfjorden. Folk drog langvejs fra paa Fiskeri,
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og endnu længere borte fra kom de kørende for at købe. Saa Vandene gav

mange en god Indtægt og flere et billigt Næringsmiddel.

Bønderne var da langtfra en forkuet Masse. Tværtimod bærer Retsproto
koller jævnlig Vidne om, at de har vaaget over deres Ret; snart er det dem,

der klager over deres Herskabs Tyranni og Uretfærdighed, snart klager Lens
mand eller Jorddrot over Bøndernes Selvraadighed. Ogsaa Selvtægt læser vi

om. Hans Strangenette blev saaledes 1598 nedhugget af sin Hustrus Bønder,
fordi han paa hendes Vegne havde vundet en Sag over dem.

Men ogsaa Venskab og Agtelse mellem Bønder og Jorddrot hører vi jævnlig

om. 1462 søgte en Herremand, der havde faaet et Øgenavn, Tingvidne paa,
hvordan han havde levet med sine Bønder, og 1571 valgte fynske Adelsmænd

fire Bønder til at skifte Veiløufgaard Skov mellem dem. — Baade Landsdommer
og Lensmænd afæsker Herredstinget Vidnesbyrd om deres Virksomhed. Ja selv
Kristian I og Hans gaar til Landstinget og beder Bønderne om Vidnesbyrd,

fordi de er bleven bagtalt i Sverrig.

Naar Bøndernes Kaar da var ret gode, skønt de havde mistet al politisk Ind

flydelse, skyldtes det dels venligtsindede Konger, dels at de danske Jorddrotter
i langt mindre Grad, end man kunde frygte, misbrugte deres Magt.

Thi faktisk var de afhængige af de andre Stænders Velvilje.
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mkring Aar 1500 sad den katolske Kirke tilsyneladende inde

med en uhyre Magt. Foruden de Rigdomme, der stadig strøm
mede ind til den i Form af Landgilde af de store Godser (Lund
Bispesæde ejede ca. 1100 Gaardc, Roskilde hver 4. Gaard paa

Sjælland, ialt omkring 2600 Gaarde, Sorø Kloster 625 Fæstegaarde o. s. v.) og Tiende, havde den stor politisk Indflydelse, idet Bisperne og

enkelte andre gejstlige Stormænd sad i Rigsraadet.
Men hvad den udad vandt, det tabte den indad. Den Dag, den jævne Be
folkning ikke længere troede paa dens Evne til at beskytte den mod Djævlen
og alle hans Hjælpere af onde Aander, og dens Magt til at lukke Himmeriges
Dør op og i for Menneskene - da var dens Magt forbi.
Og Sammenbruddet kom med en uanet Hast: 1517 rejste Luther Kampen

mod Paven og Pavekirken, 1536 faldt den i Danmark, uden at man ser Befolk

ningen forsvare den med saa meget som en Finger.
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Den katolske Kirke havde nemlig i udpræget Grad skilt sin Sag fra den jævne
Mands.
Da de katolske Raadsherrer saaledes anraabte de adelige om Hjælp mod de

lutherske Prædikere, paaberaabte de sig, at baade Kirken og Adelen af Himlens
Naade havde faaet den Magt og de Særrettigheder, de sad inde med, i Mod

sætning til de ufri. — De blottede her et Syn paa Gud fjernt fra de lutherske,

der hævdede, at alle var Guds Børn. — Muligvis har Bisperne set, at der i denne
Gudsopfattelse laa Spiren til en social "Revolution.

Paa mange andre Omraader kommer en lignende Modsætning frem :
Den katolske Kirke gjorde Kirkens Mænd til en særlig Stand, aandelig hævet

over den øvrige Menneskehed — Luther hævder det almindelige Præstedømme,

for ham var Præsteembedet ikke mere helligt end Bondens og Malkepigens
Arbejde.
Den katolske Gudstjeneste kom først helt til sin Ret under Domkirkens Hvæl

vinger og ved Hjælp af et pragtfuldt Ceremoni med fin musikalsk latinsk Kor
sang. — Den lutherske Præstelærer Peder Laurentsen hævdede, at „en Møg
vogn er ikke værre eller vederstyggeligere til at love, sjunge og takke Gud fra
end den ypperste Domkirke i Verden. Gud anser Hjertet og ikke udvortes Per
son og Skik“.

For Poul Helgesen, der stod som en enlig Forsvarer af den gamle Kirke, var
den ny Kirkesang en Vederstyggelighed, især at Kvinder sang med: „St. Paulus

vil, at Kvinder skal ikke tale i Kirken, men være kvær tavse og i Stilhed“ —
Peder Palladius, Sjællands første lutherske Bisp, siger : „Min kære Kvindelil og
Mand med! Kan du sjunge udi dit Gildehus, Gæstebud og Barsel, og du for-

smaar at sjunge udi din Sognekirke, var det da ikke værd at ønske af Gud, at

din Mund kom ved dit Øre at sidde.“
Ved en Herredag i København, hvor det trak op til et Opgør mellem Papister

(som Katolikerne ofte kaldtes) og Lutheranere, krævede de sidste, at Debatten
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skulde føres paa Dansk, saa hele Folket kunde forstaa det. Dertil svarede en

indkaldt Papist : „Hvorledes kan det være sømmeligt, at disse Mysterier under
kastes den uindviede Pøbels Dom? I alle andre Sager er intet saa betydningsløst

som Pøbelens Dom, intet saa daarligt og intet saa foragteligt. Den afgørende

Stemme tilkommer alene Kirkens første Mænd.“ — Peder Palladius kræver af
Præsterne, at de skal tale saa jævnt, at en fattig Tjenestepige kan dømme, om
de farer med sand eller falsk Lære.

Kirkens folkelige Præg kendtes ikke mindst paa, at alt nu foregik paa Moders-

maalet, og at Prædiken og Menighedssangen fik en fremskudt Plads.

Det laa de lutherske Prædikere stærkt paa Sinde at faa det jævne Arbejde

og det daglige Liv helliget. Peder Palladius siger til Bonden, at han skal ikke
skamme sig ved at knæle, før han begynder Pløjningen, og bede om god Vækst

for sin Sæd. Han vil lære Folk til at bruge Fasten saadan, at den Mad, der
spares, gives til en hungrig, og at Folk gaar Helligdomsgang ved at besøge syge.

Det synes at have været slemt med Øldrikning og endnu værre med Utugt,

det kan se ud, som det har vrimlet med Skøger, endog i Landsbyerne. — Mulig
vis har Grevens Fejde med de mange lejede Tropper fordærvet Sæderne. —
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Palladius taler haarde Ord mod de Byfogder og mod „Ædelfolk“, Herreds

fogder og Slotsfogder, der tager Betaling af disse Kvinder og tillader dem „at
føre et skændigt Levned heller tager dem op paa Herregaarde og holder dem

der til en skændig Vanbrug, hvilket Gud vil dog endelig straffe paa dem, som

det gør“.
Befolkningens nære Tilknytning til Kirken mærkedes ikke mindst deri, at

Menigheden som Regel fik Kaldsret, hvad den vaagede nøje over. Og skænkede

Kongen Retten til en Adelsmand, kunde en Menighed godt gennem Proces søge
at gøre ham denne Ret stridig. Fru Karen Krabbe fik saaledes Kaldsret til

Kvandløsc Sogn, men Beboerne havde det til Hovedsognet, Nr. Jærnløse, og de

nægtede at anerkendé hendes Ret. Sagen sluttede med, at man ordnede Kaldel
sen ved Hjælp af Lodtrækning mellem de to Præster. — Hr. Jens Nielsen maatte,

før Beboerne kaldede ham til Præst i Kundby, indgaa paa at være sine Sogne
børn hørig og lydig, „tjenstagtig føre til al Skellighed baade i Kirken og uden

for, som en Guds Ords Tjener sine Sognefolk det pligtig er“. — For at undgaa

Misbrug ordnede man det tilsidst saadant, at Menigheden skulde „kejse og ud

nævne syv af de ældste og agtestc der udi Sognet“, og de skulde saa i Samraad
med Provsten udnævne en af Bispen godkendt Mand til Præst.

Landsbypræstegaardene blev i den følgende Tid Midtpunkter for Sognenes
aandelige Liv og Kultur, ofte ogsaa de Steder, som Folk tyede til i deres Nød.
Peder Palladius raadede stærkt til, at Folk skulde holde deres Sønner til
Bogen, om de viste Anlæg derfor. „Dør han bort, da finder du ham i Himmerig;

bliver han ved Livet, saa kommer han dig glad nok hjem igen, det tør du ikke
tvivle paa. Saa bliver han ogsaa fri, at ingen tør pladse eller stævne ham til

Herredsting, til Bud eller til anden Møje og Arbejde.“ — Navne som Lacoppidan
(Søby), Pontoppidan (Broby), Calundan (Husby), Paludan (Kær) o. s. v. kan
tyde paa, at adskillige Bondesønner er gaaet Præstevejen.
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REFORMATION OG BONDEOPRØR
Næsten alle Vegne i Europa var Bøndernes Kaar blevcn forværret Middel
alderen igennem. Der var dog enkelte Undtagelser som i Norge, hvor Adelen

havde oprevet sig i indbyrdes Fejder, Kongsemnckrigene, eller i Svejts, hvor
smaa Bondesamfund havde nedslaaet omboende Fyrsters Forsøg paa at lægge

dem ind under sig og derefter havde dannet en selvstændig Bonderepublik, be-

staaende af en Række Smaastater.
Nu rejste Bønderne sig flere Steder i Tilknytning til og under Paavirkning af

reformatoriske Bevægelser.

Næsten 150 Aar før Luther havde den engelske Præstelærer og Professor
John Wyclif rejst en lignende Bevægelse i England, men mere socialpræget.
Han rejste saaledes Kravet om, at de Kristne skulde leve i Fattigdom, Ydmyg

hed og Kærlighed. Hans Tilhængere krævede Lighed for Loven. „Hvis vi alle
stammer fra samme Fader og Moder, Adam og Eva, hvordan kan da nogle
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Fredsslutningen i Stettin 1570 mellem Danmark, Sverrig og Stettin, hvorved den nordiske Syvaarskrig afsluttedes

sige, de er bedre end andre?“ udbryder en af hans Tilhængere, John Ball. „Fol

kens, det vil aldrig blive godt i England, saa længe der er vornede og Adelsmænd.“ Fra ham stammer ogsaa et Rim, som blev gentaget overalt i England:
„Da Adam graved, og Eva spandt,
hvor fandt man da en Adelsmand?“

Da Kongen, Richardt II, saa udskrev en haard Skat med lige stort Beløb paa
alle, rejste Bønderne sig: Borgerne sluttede sig til, og Kongen gav dem de Fribreve, de forlangte. Men ligesom andre Tiders Regenter tog han ikke smaalig

Hensyn til sine Løfter: Da Bønderne var draget hjem med Frihedsbrevene, sam
lede han en Adelshær, hvormed han slog Frihedsbevægelsen ned. Naar Bønderne
viste ham deres Frihedsbreve, svarede han: „Trælle var I, og Trælle er I, og i

Trældom skal I blive, ikke i det gamle, men i et endnu værre!“ — Der blev nu
givet haarde Love mod dem : Deres Børn maatte ikke sættes i Lære i Byerne

eller sættes i Præsteskole. — Lovene lod sig dog ikke overholde, men Viljen
var der.

Wyclifs Tanker spredtes over mange Egne i Europa, og snart fæstede de Rod
i Bøhmen, hvor hans yngre samtidige, Johan Huss, rettede skarpe Angreb paa

Pavekirken bl. a. for dens Magtsyge og Rigdom. Her var som i England en ret

kraftig Bondestand, der ud fra lignende Grunde som John Balls krævede alles
lige Ret.
Johan Huss blev stævnet til et Kirkemøde i Constants, hvor han blev dømt

for Kætteri og brændt — trods Løfte om frit Lejde. Da rejste Bøhmerne, særlig
Bønderne, sig mod den Kejser, der havde dømt ham, og mod de Naboer, der

havde været hans Modstandere. Det blev baade en national (Bøhmer mod Ty

skere), en religiøs og en social Krig.
Paverne lyste Hussiterne i Band og prædikede Korstog mod dem, og Nabo

fyrsterne benyttede hellere end gerne Lejligheden til at gøre Erobring. Men
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Bøhmerne ikke blot slog dem alle, de trængte endog dybt ind i Fjendernes
Lande.

Tilsidst maatte Fyrsterne og Kirken slutte Fred med dem. Men saa kom det
til Strid mellem de yderliggaaende og de mere maadeholdne af dem, og Enden

blev, at Fjenderne derved opnaaede, hvad de ikke havde naaet ved Krig.
Huss’ Gerning blev næsten udslettet i Bøhmen. Tilbage blev nogle stilfærdige

Kristne, de bøhmiske og mæhriske Brødre, som af Krigens Rædsler havde lært,
at man skulde taale, men ikke forfølge, arbejde, men ikke befale, og aldrig under

nogen Vilkaar bortgive det mindste af sin Overbevisning. Fra dem udgik siden
de Hernhutter, som fik saa stor religiøs Betydning i mange Lande.

Ogsaa i Tyskland fulgte Bondeoprør i Reformationens Spor. Bønderne var

her under et knugende Tryk paa Grund af Kirkens ublu Krav paa Tiende af alt
muligt, Fyrsternes mægtige Skattepaalæg, Adelens Udsugning, ikke mindst i

Form af Hoveri, og Pengemændenes Aagerrenter: 30—40, ja helt op til 80 pCt.
Nu søgte Juristerne desuden at lægge Romerretten, hvorefter Fyrsterne havde

fuldstændig Raadighedsret over Befolkningen, til Grund for tysk Politik. Intet
Under, at de her som i andre Lande, særlig i England, blev forhadte af den
jævne Mand.

Saa kom Reformationen med Forkyndelsen af Gud som alles Fader og af det
almindelige Præstedømme! „Vi maa i det mindste være fri som Svejtserne og

raade med i aandelige Sager som Hussiterne,“ udtalte en af de førende Bønder.

Rejsningen begyndte 1524 og voksede „som Ild i vissent Græs“. En Præst,

Kristof Schappeler, formede under stærk svejtsisk Paavirkning et Program i
12 Punkter, hvoraf særlig mærkes: Menighedens Ret til selv at vælge Præst,

Tienden skal anvendes til Præstelønning, til Fattigforsørgelse og til Udgifter
i Krigstid, Livegenskab skal ophæves, „da KristuS har frikøbt alle med sit dyre

bare Blod“, fri Adgang til Skove, Jagt og Fiskeri under fornuftige Hensyn til, at
Skovene ikke forhugges . . . Han ønskede Kravene prøvet efter den hellige Skrift.
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Hvad vilde Luther sige dertil? spurgte man med Spænding. Han kunde sik
kert med den Autoritet, han da besad, have tvunget Undertrykkerne til i det
væsentligste at bøje sig for Bøndernes Krav.

I Forvejen havde han talt Herrerne strengt til for deres Behandling af under
givne, og Pengemændene for deres Aagerrenter. Men han var angst for at faa

Politik blandet i Reformationen, og Oprør var ham en Vederstyggelighed.
Derfor talte han Bønderne haardt til og opmuntrede Herrerne til at slaa Op

røret ned.
Hans Ven, Grev Albrecht af Mansfeld, der tvivlede paa Fyrsternes Ret, søgte

at mægle mellem Parterne, og det vilde muligvis lykkedes ham i det væsentligste
at skaffe Bønderne deres Ret, om ikke en Sværmer, Thomas Münzer, havde

faaet Bønderne ophidsede. Men saa fortsattes Oprøret, og tilsidst lykkedes det

for Fyrsterne at slaa det ned.
Luther manede nu til Maadehold; men de fleste Fyrster tog en grusom Hævn.
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Bønderne blev værre udpint og udsuget end nogen Sinde, ofte blot for at Fyr
sterne kunde ødsle paa Hofkryb og Elskerinder. — De følte sig svigtede af

Luther — vel ogsaa af Gud — og hensank i baade legemlig og aandelig Sløvhed

til Ulykke for det tyske Folk.

I Stedet for at tro paa Styrken i deres retfærdige Sag havde Bønderne alle
Vegne bygget deres Tro paa Sværdet og havde kun naaet at omkomme ved det.

GREVENS FEJDE

Jyske og fynske Bønder havde været Herrestænderne behjælpelige med at

faa Kristian II forjaget, dels paa Grund af hans store Skattepaalæg, dels fordi
han lod indkvartere lejede Tropper hos dem. Man havde lovet dem Skatte

lettelse for Hjælpen; men tværtimod blev der paalagt dem en ekstra Skat, som
kunde tynge mangen Mand i Knæ.

Dertil kom nu Stormændenes Overmod. Poul Helgesen, der havde laant

Kristian II’s Fjender sin spidse Pen, skrev derom til en Ven: „Sagernes Gang
begynder i høj Grad at mishage mig . .. Almuen taler nu friere om Rigets Stor-

mænd og Præster end nogensinde under Kong Kristiern ... Ja, der er endog
dem, som mener, at Kong Kristiern kun blev fordrevet, for at Stormændene

kunde sørge for deres private Fordel. Og gid dog de store i det mindste saa

længe havde tiet stille med deres Ret over deres Bønder, om de ellers har nogen,
indtil de begyndte Uroligheder var helt dæmpet; men medens alle haardnakket

har gennemdrevet deres indbildte eller virkelige Ret, har de lagt Brændsel til
Ilden, saa der er Fare for, at en stor Brand snart vil udbryde. Der er fremdeles

mange, der mener, at det havde været bedre at taale ens Tyranni end saa
manges .. . De fleste attraar derfor nu ogsaa Kong Kristierns Tilbagekomst med

større Iver, end de tidligere ønskede hans Bortgang.“
Bønderne fortrød snart, at de havde været med til at forjage Kristian II. De
gav nu deres Følelser for ham Luft i Ørnevisen, en Efterklang af Folkevisen,
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hvori det hedder om Høgene (Stormændene), at de river „baade Fjer og Dun“
af Smaafuglene; disse kaarer da Ørnen (Kristian II) til deres Konge, og den

tugter „den stolte Høg“. Men Høgene samler sig, og Ørnen maa fly.

„Nu sidder Høgen i Egetop

og breder ud med sin Vinge;

de andre Smaafugle i Skoven er,
den monne saa jammerlig tvinge.“

og
„Hunden ligger under Bordet og sover,

og Ræven i Gaasesti;
naar Herregud vil, da vaagner han op,

sine fattige Gæs at fri.“
1525 gjorde Skaaningerne Oprør for at faa Kristian II tilbage. Det blev slaaet

ned med haard Haand af Tyge Krabbe ved Hjælp af tyske Lanseknægte, og

Hovedmændene blev straffet paa Liv og Gods. Men saa kom Kristian II’s Rigs
admiral Søren Nor by dem til Hjælp, og først efter haarde Kampe lykkedes det

at faa Oprøret dæmpet. Den forrige Borgmester i Viborg, Peter Stub, skaffede

Kristian II Forbindelse med flere Borgmestre og anbefalede ham Landgang ved
Ringkøbing. Lensmanden paa Lundenæs ved Skern lovede at støtte ham med
16—20,000 Bønder.
Da man lod Bønderne lægge i Lægd, hvoraf hver 12. skulde være Soldat,

turde man ikke udlevere dem Vaaben. Bønderne i Gangtofte paa Fyn erklæ
rede, at Kristian II var deres rette Herre, og andre fynske Bønder lod Stor

mændene vide, at „naar Behov gjordes, skulde de nok alle følges ad og stande
med deres rette Herre“. At de mente Kristian II, tvivlede ingen paa.
Først 1531 fik man ham ved Svig sat i Forvaring paa Sønderborg Slot. Men

to Aar efter døde Frederik I.
13*
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Kristian IV som Barn. Ejter Maleri af Hans Knieper paa Rosenborg
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Øster Lars Kirke paa Bornholrn
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Han havde søgt at dæmpe Oprørsbevægelserne ved at komme Bønderne i

Møde, f. Eks. ved — som før omtalt — at give dem Livsfæste. Men Adelen knur
rede over, at han greb ind i Retsforholdet mellem Jorddrot og Fæstebonde, saa-

vel som over, at Bønderne, hvis de med Ret og Skel blev sat fra Gaardene, da

klagede til Kongen, som gav dem Brev paa, at de maatte blive siddende ved
dem. Intet Under, at Frederik I’s Forsøg paa at faa Vornedskabet ophævet
mislykkedes.
Der var dog enkelte Herremænd, som den mægtige Jorddrot Mogens Gjøc

og Erik Banner, der havde bevaret den gamle Høvdingefølelse, og som ved at

tilraade Kongen Maadehold og ved at sørge for, at Bønderne fik deres Ret,
holdt Oprøret nede.

Men da Frederik I døde, og Rigsraadet ikke kunde enes om hans Efterfølger,
men overlod hver Bisp at styre i sit Stift (sammen med de derboende Rigsraader) endte det hele i Kaos.

Mogens Gjøe og Erik Banner søgte sammen med den lutherske Adel og i

Samarbejde med Borgerne at faa den nærmeste Arving, Hertug Kristian af
Sønderjylland og Holsten, valgt uden om Rigsraadet. Det vilde være blevet

noget i Retning af det gamle Kongevalg og vilde i alt Fald have givet Borgerne

øget Magt. Men det strandede paa, at Hertugen kun vilde lade sig vælge af

Rigsraadet.
Saa tog Borgmestrene i København og Malmø Sagen i deres Haand. For

laante Penge lejede de en Slægtning af Kristian II, Grev Kristoffer af Olden

burg, efter hvem Krigen fik sit Navn, til at søge at vinde Tronen for den for
drevne Konge. — Han havde tjent sine Sporer ved at være med til at slaa det
tyske Bondeoprør ned; nu blev han for Tilfældets Skyld Bondeven. Han lovede

Bønderne, at de ikke skulde blive sat fra Fæstegaardene, og saa gik de med til
at hylde ham i Juni 1534.

Grevens Angreb kom bag paa Herremændene, og for at redde „Liv og Gods,
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Rosenborg Slot. Et af de mange Slotte Kristian IV lod opføre

Hustru og Børn“, gik de over til ham, og han tog nu deres Fører, Anders Bille,

til Raadgiver. Gennem ham fik han Forbindelse med den forannævnte Tyge
Krabbe, en haard og bondefjendsk Mand, og den skaanske Adel. Bønder og

Borgere kunde med god Grund mindes det gamle Ord, at den, der spiser Kirse
bær med de store, faar Stenene i Øjnene.

Grevens Hær blev imidlertid slaaet af den svenske Konge Gustav Vasa, idet
Tyge Krabbe med Adelshæren gik over til denne. Saa blev Greven atter
bondevenlig, og paa Sjælland begyndte en „Adelsjagt“, hvor flere Herregaarde

gik op i Luer, og nogle Adelsmænd blev fangede og sendt til Tyskland. Men
Bønderne afholdt sig fra Blodsudgydelse. „Blodtørstig har den danske Menig
mand aldrig været,“ siger en tysk Historiker derom.

Saa snart det viste sig, hvad Vej man vilde gaa Øst for Store Belt, samlede

Mogens Gjøe den jyske og Repræsentanter for den fynske Adel. I Ry tvang de
Rigsraadet til at tilbyde Hertug Kristian Kronen. Kort efter modtog han, i
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August, Folkets Hyldest i Horsens, her var ogsaa nogle Bønder til Stede, be

tragtede som Repræsentanter for de jyske Bønder.

I September samme Aar landede Kristian II’s Tilhænger, Skipper Clement,

i Aalborg og rejste sin Konges Fane. Vendelboerne sluttede sig til ham, og snart
„galede den røde Hane“ over flere af Landsdelens Herregaarde. Lavadelsmænd,
Borgere og Bønder blev gjort til Lensmænd, og Hæren drog mod Syd. Ved

Svenstrup, lidt Syd for Aalborg, mødtes den med Adelshæren. Med Foragt for
Bøndernes Vaaben: Vendelbopigge og Køller — gik Adelen løs paa Bonde
hæren, men blev lokket ud i en Mose, hvor Hestene sad fast, og led et forsmæde

ligt Nederlag. — Bønderne rykkede nu Syd paa til Randers, som de forgæves
søgte at storme. Mod Vest naaede de helt til Syd for Varde.

Da kom Kristian Ill’s Feltherre, Johan Rantzau. Over for denne øvede og
haarde Kriger, hvis Lanseknægte var udstyret med moderne Skyts, kom Bonde
hæren til kort. Den ene Flok Bønder efter den anden blev splittet. Brændte og
udplyndrede Huse viste, hvor Hæren drog frem. Snart stod den ved Aalborg,

som blev stormet og plyndret. Skipper Clement flygtede, men blev fanget af en
Bonde og overgivet til Fjenden, der førte ham fra Fængsel til Fængsel for ende

lig at lade ham henrette.

1536 var endelig hele Landet i Kristian Ill’s Vold.
De jyske Bønder blev nu tvunget til at erkende sig skyldige i Oprør, fordi dc

havde brudt den Hyldested, deres Standsfæller — vel uden at ret mange af de
andre anede det — havde tilsvoret Kristian III i Horsens. — Alle Selvej er bønder
maatte tage deres Gaarde som Fæste af Kronen, og alle Bønder maatte købe
sig Livet med tunge Bøder, den saakaldte Halsløsning. Kun hvis de kunde bevise,

de ikke havde taget Del i Oprøret, slap de fri. I Strid med al Retspraksis lagde
man Bevisbyrden paa de anklagede.

Mange forsøgte i den følgende Tid at frigøre sig, og der fulgte en Mængde
Processer; men Hovedparten kom ind under Halsløsningen, og i de 49 jyske
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Rigskansler Jacob Ulfeldt til Egeskov (1567 — 1630) med sin Hustru og sine Børn

Herreder, hvorover Oprøret havde spændt, blev næsten alle Bønderne forvand

lede til fattige Fæstebønder. Førerne blev udleverede og flere af dem henrettede.
Bøndernes Selvstændighedsfølelse havde faaet et Knæk, som de sent forvandt.
Dog skal det siges til Kongens Ros, at naar han drog rundt i Landet at holde

Retterting, søgte han at lette Trykket for Menigmand, saa godt han kunde.
Over hele Landet blev der udskrevet en Skat paa 3 Lod Sølv (svarende til

7—8 Tdr. Rug) af hver Mand, en næsten uoverkommelig Skat i det af Krigen

forpinte Land.

Grevens Fejde var ikke sat i Gang af Bønderne. Og det blev deres Ulykke,
at Kristian III, som i Virkeligheden vai' dem venlig stemt, fik sin Magt i Til

slutning til Adelen og under Modstand fra Bønderne; derved blev hans Styre
nemlig præget af Hensyn til den første Stand, og denne fik et Paaskud til at øge

sin Magt over Bønderne.
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EFTER REFORMATIONEN
1536—1660

Hesselager

ar 1536 blev den katolske Kirkes politiske Magt i Danmark fuld

stændig brudt. Den lutherske Kirkeordning blev indført ved et
Lovbud, og Kongen blev Kirkens Overhoved, hvad bl. a. fik til

Følge, at Kirkens Mænd ofte blev saa nidkære i at give „Kej
seren, hvad Kejserens er“, at de ogsaa tit gav ham, „hvad Guds
er“. Kongens Magt blev i høj Grad forøget, først indirekte, idet den Kirkemagt,

som ofte før havde været hans farligste Modstander, nu blev hans lydige Tjener;
men tillige direkte gennem en mægtig Forøgelse af de faste Skatter: Hidtil
havde han kun nydt Indtægterne af ca. % af Landets Jord, dels som Fæste

afgift af Kronens Bønder, dels som Skatter, der især svaredes af de jordegne

Bønder (Selvejerne). Nu blev Bispe- og Klostergodset lagt ind under Kronen,
hvorved denne fik Indtægten af ca.

af Landets Jord. Det betød en Forøgelse

fra 100,000 til 300,000 Tdr. Korn i fast Indtægt.
Desuden blev Bispetienden ændret til Kongetiende. Kongen overtog ganske
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vist til Gengæld visse Opgaver, som Udgifterne til Universitetet; men det var
kun en ringe Del af Indtægten, som gik dertil.

Adelen havde faaet et saadant Knæk af Grevens Fejde, at Kristian III sikkert
uden store Vanskeligheder kunde have gennemført Enevælde. Men han valgte
at bevare de gamle Former for Magtfordelingen. Dog svækkedes Adelens poli

tiske Magt betydeligt derved, at han fik indsat i Haandfæstningen, at ved hans

Død skulde Kronens Slotte holdes til hans ældste Søns Haand, i Stedet for som

hidtil til Rigsraadet. Det forlenede nemlig den vordende Konge med saa megen
Magt, at Rigsraadet nødvendigvis maatte vise Forsigtighed i sine Krav til ham.

Socialt og økonomisk vandt Adelen derimod en Del ved den ny Kirkeordning
— om end ikke saa meget, som den havde ventet : Den fik Tiendefrihed for de
Gaarde, den selv beboede eller drev ved sine Bønder, den fik sikret Hals- og
Haandsret over sine Bønder, hvorved den hindrede Gentagelse af Frederik I’s

Forsøg paa at lade Sagerne paadømme af kongelige Embedsmænd, og den fik
fastslaaet, at kun den, der i særlig Grad havde udmærket sig, kunde gøres
„frelse“ : optages i Adelsstanden.
For Borgerstanden kom der en stærk Opblomstring efter Grevens Fejde.

Hansestæderne havde været med til at sætte denne i Gang i Haab om derved

atter at øge deres sygnende Handelsvælde i Danmark-Norge. Nederlaget betød
for dem, at de nu mistede den sidste Rest af deres Magt over den nordiske

Handel.
Samtidig gled der fra det nyopdagede Amerika til Europa en Sølvstrøm, som

man ogsaa fik Del i i Danmark. Kongerne søgte ved at give Handelsmonopoler
til rige Selskaber og ved at opamme Industrier dels at skaffe Danmark en større

Part deraf, dels at bevare Guldet og Sølvet i Landet ved i højere Grad at gøre

dette selvforsynende.
Men idet de spærrede for Handelens naturlige Udvikling, lukkede de op for

Soldaterne. Og de Krige, som dette kunstige Handelssystem medførte, især med
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Hus med Lyre fra Agger. Lyren kunde dække for det Hul, hvorigennem Røgen skulde drive ud.
Frilandsmuseet

Holland, kostede mange Gange saa meget som den Smule, de rige Selskaber
kunde tappes for i Skatter, eventuelt i Laan.
Monopolsystemet medførte, at Varerne blev daarligere og dyrere, saa Bøn
derne ikke fik Raad til at købe mere end højest nødvendigt — og det var dengang

saare lidt — saa de fik ingen Fordel af den Mulighed for Arbejdsdeling, som
Byernes Vækst gav. Og da Byerne savnede den brede Befolknings Købeevne, gik

det selvfølgelig tilsidst ud over dem selv.
Bønderne fik ingen økonomisk Fordel af Reformationen, tværtimod. De havde

forgæves haabet at slippe for Tienden. Værst var det næsten med Kirketienden,
som Herremændene nu i de fleste Tilfælde kom i Besiddelse af, uden at de som

Regel gjorde noget for at holde Kirkerne i Stand. Ja flere Steder led Bønderne

en lignende Tort som i No ved Ringkøbing, hvor de stadig maatte betale deres
Kirketiende, endda Herremanden til Voldbjerg i Nabosognet He lod Kir

ken nedrive og Stenene bruge til at nybygge Herregaarden med. Intet Under,
at det som Følge deraf spøgede der, saa ingen turde komme i Stalden ved

Midnatstide.
Kirken havde, som en ringe Tjeneste for sine store Indtægter, taget sig af de
nødlidende : fattige, Enker, forældreløse, spedalske o. lign. Nu, da Staten til-
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Træhest ved Dronninglund Slot. Dansk Folkemuseum

egnede sig dens Midler, overlod den Forsorgen til Beboerne selv, saa i den Hen
seende var de kommen af Asken og i Ilden.
Den mægtige Indtægtsforøgelse, Staten havde faaet ved at inddrage Kirke

godset og Bispetienden, burde have medført en betydelig Skattelettelse, og Ind

dragelsen skete ogsaa med den Begrundelse, „at saa ikke mere gøres Behov at

beskatte menige Rigens Indbyggere, naar noget paakommer“.

Men Skattelettelsen udeblev — tværtimod fulgte den ene Ekstraskat paa den
anden i den følgende Tid.

Til Kristian Ill’s Ros skal dog siges, at han væsentlig brugte dem til at af
betale den udenrigske Gæld, han havde paaført sig i Anledning af Grevens
Fejde; saaledes fik han engang Adelen til at yde en Formueafgift paa 1/2o af

al dens Gods — Hovedgaardene fraregnet — til dette Formaal.

Men Frederik II og Kristian IV ødslede en Mængde Penge paa Hofholdning

og til pragtfulde Bygninger; men især brugte de en utrolig Mængde til Krige;
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Studedrift Syd paa. Maleri af R. Christiansen. Landbrugsmuseet

alene 7-Aars Krigen med S verrig, som Frederik II begyndte af en ganske uvæ

sentlig Grund, kostede maanedlig 1/2 Gange saa meget som Statens normale
aarlige Udgifter.
KRIGENE
Og der var Krig paa Krig: 1611 — 13 førte Kristian IV Krig med Sverrig,

1625 kastede han atter Danmark ind i en Krig, 30-Aars Krigen, som medførte,
at Jylland blev oversvømmet og plyndret af tyske Lejetropper. Ved senere at
blande sig i Fredsforhandlingerne paaførte han os paany Krig 1643—45, og

atter blev Jylland oversvømmet af Fjenden. Endelig førte Frederik III Landet

ind i en Krig fra 1657—60. Der var da Brug for langt mere end de ordinære
Skatter. I Kristian Ill’s Tid blev der paalignet Gejstligheden fem, Byerne fire,

men Bønderne tolv Ekstraskatter, og det blev værre i den følgende Tid. — Ade

len var fri for Skat, med mindre alle gav Tilslutning til den, og dens Fæstebønder
kunde kun beskattes med Rigsraadets Samtykke.
14
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I Reglen lignedes Ekstraskatten paa Bønderne saadan, at Selvejerne betalte
dobbelt saa meget som Fæstebønderne, disse igen dobbelt saa meget som „Inder-

stemænd, Pebersvende, Husmænd og Tjenestedrenge, som har Kornsæd“. Fri
var Ugedagsmænd, som boede i det Sogn, hvori enten Kongens Slotte og Gaarde
og Klostre eller Adelens Sædegaarde laa. De enkelte Klasser blev lagt i Lægd

paa tyve, blandt hvem den rige skulde hjælpe den fattige.
Værst for Befolkningen, især Bønderne, var selve Krigene.

Efter at man ved Hjælp af Krudtet havde lært at lave Bøsser, der kunde
skyde gennem de sværeste Jernrustninger, og Kanoner, der kunde skyde de tyk

keste Borgmure ned, var Adelens Krigertid forbi, og Kongerne gik over til at

bruge lejede Hære, hvis Soldater havde gjort Krig til en Profession, hvor Plyn
dringen især gav Indtægt. Det var selvfølgelig det værste Udskud af Menneske
heden, der valgte denne Næringsvej, og Plyndring, Myrderi og Voldtægt fulgte

altid i Hærenes Spor.
Der er sagt om den Hær, Danmark i Syvaarskrigen førte mod Sverrig, at det

var en dansk Hær uden Danskere. — Og den svenske var ikke bedre. Under
Unionskrigene skete det, at danske og svenske Bønder i Grænseegnene traf Af

taler om at gøre hverandre mindst mulig Fortræd. De Hære, der nu kæmpede,

tog derimod ingen Hensyn til den fredelige Befolkning. Om en svensk Sejr ved
Rønneby skrev den svenske Konge: „Man stak i dem (Fjenden) som i en Hob

Vildsvin, ingen skaanedes, alle Mænd sloges ihjel, saa at mere end 2000 kom
af Dage foruden en Del Kvinder og Børn, som Finnerne slog ihjel.“
De lejede Tropper kunde være lige saa slemme som Fjenden. „De brand

skattede Landet, øvede Voldsgerninger, gjorde Mytteri, holdt deres Anførere
og de danske Kommissærer fangne som Gidsler, kort sagt truede med at hidføre
et militært Anarki,“ siger Mollerup om den Hær, der anvendtes i Syvaarskrigen.

Kristian IV maatte give Tilladelse til, at Bønderne væbnede sig og førte Krig
mod hans lejede Soldater. Hvor de laa i Borgleje, maatte der sørges for rigelig
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Den danske, takkede Landsbykirke. Herluf Lykke fot.

Forsyning med Skøger, at det ikke skulde gaa alt for meget ud over hæderlige
Kvinder. Paa deres Krigstog tog de ingen Hensyn — og det krævedes heller

ikke af dem.
I Løbet af 25 Aar blev Jylland, særlig den sydlige Del, 3—4 Gange oversvøm

met af saadanne Horder. I en Beretning fra Haderslev Østeramt hedder det

efter Krigen 1625—29: 11 Bønder (0,6 pCt. af det samlede Antal) var i fuldt
Skattestand; 89 (4,8 pCt.) evnede at betale % el. % af den normale Skat,
239 (12,8 pCt.) Halvdelen, 928 (50 pCt.) var forarmet, 423 (23 pCt.) paa

Nippet til at gaa fra Hus og Hjem, 153 (8,4 pCt.) var rømte. — 1660 beder

Preben Brahe til Engelstoft om Skattefrihed, da Godset var ødt for Besætning,

megen Jord groet i Lyng, og af de mange Gaarde, der hørte under Godset,

fandtes der kun Mænd ved de fire.
Landet var forarmet, Gaarde, ja hele Landsbyer, laa øde; mange Bønder

strejfede om som Tiggere, eller de slog sig paa Røverhaandteringen; en Mængde
14*
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Herluf Trolle til
Herlufsholm 1516—1565.
Rigsadmiral.
Efter Maleri paa
Herlufsholm.
Tilhører
Herlufsholm Skole

Kvinder var skændede, en moralsk Smitte havde bredt sig over Folket. Den
Jyde, der som ung Mand havde oplevet at faa sin Gaard brændt, sin Besætning

røvet, sin Hustru skændet, kunde opleve det samme to Gange til — og at det

sidste Gang ogsaa gik ud over hans Døtre.

DE STORE MAGESKIFTER
Herremændene havde i sin Tid faaet deres Skattefrihedsprivilegier mod at
tjene fuldt rustet i Kongens Hær. Men nu, da deres Opgave som Krigere i det

væsentligste var forbi, sikrede de sig Bevarelsen af dette Privilegium ved Hjælp
af den politiske Magt, som de paa Grund af det samme Privilegium havde til

ranet sig.
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Johan Friis til Hesselager,
Hagested og Borreby,
1494-1570.
Rigsraad og Kansler.
Efter Maleri af
Jacob Binck
paa Frederiksborg

Deres Jord vedblev stadig at være skattefri.
Og nu gav de sig til særlig at være Landmænd.

Men deres Jord laa, som før nævnt, ofte spredt rundt om i Landet. Skulde
Landbruget ret faa Art, da maatte Jorden samles omkring Herregaarden. Og

de begyndte nu et Mageskifte i stor Stil : Det fjerntliggende Strøgods solgtes, og
i Stedet for købtes af andre Herremænd det Gods, der laa nærmest omkring
Sædegaarden. Ejede en Herremand flere Herregaarde, samlede han Bondejor

den omkring disse.
Den føromtalte Pengestrøm fra Amerika drev Landbrugsprodukternes Priser
i Vejret og lettede Handelen. Og da Kongerne var lige saa ivrige som Herre-

mændene angaaende Afrundingen af Jordegodset, gik Mageskifterne livligt.

2I3

Allerede før Reformationen var denne Samling af Godser saa smaat begyndt ;
men det var dog især i Frederik II’s og Kristian IV’s Tid, den ret tog Fart. Da

vi kom op mod Midten af 16oo’erne, var de fleste Godser afrundede.
Det næste Skridt var at faa et stort Tilliggende til Hovedgaarden. Det skete

vist i Reglen paa den Maade, at den Landsby, hvori Herregaarden laa, blev lagt

ned, og Jordene lagt ind under denne. Saaledes er Frisenborg dannet af Lands
byen Jernit, Vilhelmsborg af Skrumstrup. — Herregaardenes Navne viser ofte

hen til, at der maa have ligget en Landsby der: Tyrrestrup, Restrup, Allindemagle, Hesselballe, Flyginde o. s. v.

Der var ganske vist den Vanskelighed, at Bønderne ikke uden videre kunde

drives fra Gaardene. Man maatte saaledes købe Selvejerne ud. Men dem var

det gaaet særlig haardt ud over. I det nordlige Jylland havde de fleste mistet
deres Ejendomsret efter Grevens Fejde. Og naar de nu i Reglen skulde betale
dobbelt saa meget af de haardt tyngende Skatter som Fæstebønderne, da friste
des mange til at sælge Gaarden og gaa over i Fæsternes Klasse.
Frederik II og Kristian IV var dem desuden alt andet end gunstige. Saaledes

fik Erik Lunge af den førstnævnte udbetalt 1500 Rdl. til Købet af tre Selvejergaarde, Kongen havde tilskødet ham, og Selvejerbonden Jakob Bertelsen
blev 1578 sat ud af sin Gaard, fordi Kongen havde tilskødet Klaus Glambæk

den. I Stedet fik han „af synderlig Gunst og Naade“ en af Kronens Gaarde i

Livsfæste. — Kristian IV beskyldte Selvejerbonden Christen Tøgersen, Tobøl,

for Mened, idet han hævdede, han var Fæstebonde. Lensmanden værnede ham
mod denne Beskyldning; men da Bonden søgte at fri sig for Hoveri til den

Herremand, Kongen havde solgt „Herlighedsretten“ over ham til, gik baade

Landstinget og Kongens Retterting ham imod. (Det var jo Kongen eller Herremændene, der udnævnte Dommerne. )
Fæstebønderne kunde jo heller ikke sættes ud af Gaardene, saa længe de

holdt Forpligtelserne. Men i Reglen kunde Herremanden vel forhandle sig til
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Rette med dem. Der var jo øde Gaarde nok i Nabolandsbyerne, dels helt fra
den sorte Døds Tid, dels ogsaa fra Grevens Fejde; der kunde de flyttes hen. Var

Bonden end ked af at forlade sit Hjem, saa var det paa den anden Side en vovsom Sag at sætte sig op mod Herremanden. I værste Fald skulde det gaa sært

til, om der ikke nok var i det mindste eet Omraade, hvor Fæstebonden ikke
havde holdt sine Forpligtelser. Desuden synes baade Kongen og Dommerne at
have set gennem Fingrene med Jorddrotternes Overgreb. — I „E Bindstouw“

beretter Pe Baahstrup saaledes om, hvordan Jørgen Marsvin oprettede Mar

svinslund : „Han røw di Baahstrupgohr nier aa kyl di tow aa e Bebowwere i no
Huhs i Vium, a den treddi smed han te Søsle — faa degaang ku di jow tummel

wos, lissom di sjæl behaahged.“

Tit tilegnede Herremændene sig med Urette af Bøndernes Jord. Per Gylden

stjerne til Timgaard klagede saaledes over, at Gabriel Gyldenstjerne til St. Re
strup havde tilranet sig Jord, der hørte til Hasseris By (ved Aalborg), og Kong

Kristian III med flere af de mægtigste Rigsraader red Markskel og fradømte
Gabriel Gyldenstjerne en hel Del Jord. Herremanden paa Ausumgaard maatte
efter sin Død køre paa et Dige, han lod Bønderne opkaste mellem sin og deres
Jord, fordi han var gaaet dem for nær. Ja, havde den Tids Præster ikke været

saa dygtige til at mane Gengangere ned, vilde mangen en højadelig Herre gaaet
igen til op mod vore Dage. General Lüttichau til Lerkenfeldt er saaledes for sin
Uretfærdigheds Skyld manet ned bag Laden, hans Medhjælper, Fogden Stejl

bjerg, endog i Møddingstedet. — Om Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup ved

man at berette, at han gjorde Akkord med „den sorte“, at han til Tyrrestrup
skulde have al den Jord, han kunde ride om, mens Præsten stod paa Prædike

stolen, mod at give sin Sjæl derfor. Han red i strakt Galop, og „den sorte“ fo’r
bagefter som en sort So, der rodede den Grøft op, som endnu afgrænser Gaar

dens Marker. — Men da Fanden kom for efter Aftale at hente Pers Sjæl, hylede
denne, saa det hørtes over syv Kirkesogne.
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En noget lignende Historie gaar om førnævnte Gabriel Gyldenstjerne.

Bønderne saa klart, hvilke Ulykker Godsforsamlingerne medførte, derfor mente
de, at „den sorte“ havde haft en Finger med i Spillet, og de hævnede sig over

Godssamlerne, dels ved at give dem ham i Vold, dels ved at lade dem gaa igen.
Der var da ogsaa Godssamlere, som aldrig kunde faa Jord nok, saaledes den

omtalte Peder Ebbesen Galt, der foruden Tyrrestrup ved Horsens ejede Rudbjerggaard paa Lolland, Skrumstrup (Vilhelmsborg) ved Aarhus, Sellebjerg
paa Fyn, Ingelstadt i Skaane, Birkelse i Vendsyssel. — Peder Oxe, en af de

største og vel nok den mest begærlige af dem, blev anklaget for, at han som

Lensmand havde solgt Kronens, Klosternes og Kirkens Bønder (Bondegods med
vornede Bønder) til Fordel for sig selv.

HOVERIET
Jorddrotterne fik nu for Alvor Brug for Arbejdskraft; men den var dyr, da

der var Mangel paa Lønarbejdere. Kongerne holdt formelig Klapjagter paa
ledige Arbejdere, som de uden Lov og Dom satte til at arbejde for Kronen.

Kristian II befalede „løse Karle“ at tage fast Tjeneste i Stedet for at drage

om og arbejde for Dag- eller Ugeløn. Frederik I befalede Lensmændene at tage
dem op paa Slottet og lade dem arbejde der. Kristian IV vil hindre „den store

Uskikkelighed og Modvillighed sig her udi Riget med Tjenestefolk begiver, at
man kan ikke bekomme Folk, der for Løn vil tjene, med mindre man endelig

vil give dem dobbelt Løn af, hvad de selv ønsker og begærer“. Han forlangte,
at arbejdsføre Løsgængere skulde samles og sendes til København at arbejde

paa Fæstningen. Fra Kolding og Korsør blev der saaledes hentet henholdsvis

225 og 130 til Statens Arbejdsplads. — Men derved blev der jo ikke flere Løn
arbejdere for Jorddrotterne.

Og Stordrift var især under den Tids Vilkaar den uheldigste Driftsform, der
fandtes. Herregaardene skulde jo bruge samme Slags Vogne og Plove som Bøn-
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derne, slaa Engene med samme Slags Leer, tærske med samme Slags Plejle

o. s. v. — Der var langt til Herregaardenes yderste Marker, og det var jo sjæl
dent, at Arbejderne var interesserede i Driften. — Naar Storbrugerne selv i vore
Dage trods de mange arbejdsbesparende Maskiner, de særlig kan udnytte, dog

vanskeligt kan konkurrere med det lille Brug, hvordan saa dengang?
De kunde kun bestaa, hvis de kunde skaffe sig billig Arbejdskraft.
Da var det først, at Hoveriet ret begyndte.

Som Regel laa der fra gammel Tid til Herregaardene nogle Fæstehuse, hvis
Brugere gjorde noget Arbejde til Gaarden i Stedet for at svare Landgilde, vist

i Reglen en Arbejdsdag ugentlig, da de kaldtes Ugedagsbønder, og de senere
Fæstebreve ofte angiver en saadan Ydelse.

Men Hoveri fra de egentlige Fæstegaarde har der næppe været af Betydning.
Ganske vist giver en Lov af 1483 Skattefrihed „for gode Mænds (Adelsmænds)

Landboer, som ligger ved deres Sædegaarde og gør deres idelige Dagværk der-
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til“. — Men her tænkes sikkert paa Fæstehusmænd, da intet tyder paa, at de

almindelige Fæstebønder gjorde „idelig Dagværk“.

Kirkens Bønder gjorde dog lidt Hoveri, i visse Tilfælde mod Lettelse i Land
gilden; saaledes svarede io Fæstebønder under Bispegaarden i Hasle hver ugent
lig i Dags Arbejde, samt 2 i Høhøsten og 4 i Kornhøsten, imod at Halvdelen af

deres Landgilde bortfaldt. — Op mod Reformationstiden lejede Herremænd
ikke saa sjælden Jord af Kirken; det kan da have været for at faa fat i Bønder

nes Arbejde.

Stort Arbejde gjorde Bønderne dog ikke til Kirkens Jord; Esrom Kloster
havde saaledes 300 Gaarde og Gaardsæder, hvoraf de 170 Gaarde var hoveri
pligtige; men kun fra 15 af dem gjordes der Ugedagsarbejde, fra de fleste yde
des der kun nogle faa Pløje-, Harve- og Køredage samt en Del Arbejdsdage

uden Heste. Og op mod Reformationen var der inden for Kirken en Bevægelse i
Retning af at udskifte de store Gaarde og lade Hoveriet afløse af en Pengesum.

Kronen derimod krævede ofte en Mængde Arbejde af sine undergivne Bøn
der, ikke blot af Fæsterne, men ogsaa af Selvejerne. Det var den gamle Arbejds

forpligtelse, Inde, Kongerne ofte egenmægtigt udvidede til almindeligt Land
brugsarbejde ved Kronens Gaarde. Særlig havde, som før omtalt, Valdemar
Atterdag været haard, men ogsaa Dronning Margrethe havde jo af Rigsraadet

faaet bevilget Bønders Arbejde som en Slags Skat.
Kristian II synes at have skelnet mellem egentlige Statsopgaver og alminde

ligt Daglejer arbejde: Han paalagde i alt Fald Selvejerbønder i Aalborg Amt
at gøre Bygningsægter (-agen) til Aalborg Slot, men fritog Bønderne i Nr. og

Sdr. Asbo Herred til evig Tid for at slaa, høste eller age Kronens Eng ved Skør-

pinge til Helsingborg Slot, en Fritagelse, der vidner om, at de forud er bleven
tvungne dertil.
Men især under Frederik II og Kristian IV blev for mange af Kronens Bøn

der Arbejdsmulighederne udnyttet ganske hensynsløst.
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Muligvis er Kirken ofte kommen i Besiddelse af Fæstebøndernes Arbejds
kraft, ved at Kronen har skænket den sin selvtagne Ret til dem ; i et Gavebrev

fra Svend Grathe til Ringsted Kloster skænker han det saaledes „alle de Kon
gen tilkommende Dagværker efter gammel og rigtig Takst“.

Paa samme Maade behandlede Kongerne nu Bønderne, naar de mageskiftede

med Herremænd. Peter Rantzau, der købte Trøjborg i Sønderjylland af Frede
rik II, fik saaledes Ret til Kronens Bønder i Ballum — dog maatte han ikke
kræve øget Arbejde af dem — og de Enge til Riberhus, de hidtil havde bjerget,

blev Bønderne i Vester, Gørding og Skads Herreder sat til at bjerge. Klagede

Bønderne over dette Hoveri, der blev dem paalagt, svarede Frederik II blot,
at han vidste ikke af, at han havde fritaget dem.

Efterhaanden gled en Mængde af Statens Jord over paa private Hænder, og

Følgen blev bl. a., at mange Selvejere blev hoveripligtige til Herremænd.
Herregaardshoveriet er vist aldrig bleven til derved, at Bønderne til Gengæld
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fik Lettelse i Landgilden, i alt Fald forlyder

der intet derom. Og den Arbejdskraft, Herremændene kom i Besiddelse af ved at købe
af Kronens Jord, har vel næppe som Helhed
betydet stort. Men det gav dem Smag paa

gratis Arbejdskraft.
Og man var inde i en Prisopgangstid, som

de ganske vist særlig nød godt af ikke blot
angaaende Herregaardens Produkter, men

ogsaa derved, at Landgilden svaredes i Natu
Griffenfeldt, Enevældens Grundlægger

ralier. Men Prisstigningen gjorde det muligt

for Bønderne at svare noget mere, og det var

gammel, forlængst fastslaaet Regel, at Landgilden ikke kunde forhøjes.
Da fik Herremændene fastslaaet, at den Skattefrihed, Ugedagsbønderne

havde haft i længere Tid, skulde gælde for alle, der gjorde Dagværk til Herre-

gaardene. Kongerne gik nødigt med dertil; men 1549 gik Kristian III dog ind
paa, at Ugedagstjenere, som boede i det Sogn, hvori Sædegaarden laa, skulde

være skattefri, Ladegaardenes Ugedagstjenere og de, der boede uden for Sogne

grænsen, derimod ikke.
Hvor megen Vægt, Herremændene lagde paa denne Skattefrihed, kan ses

deraf, at der var dem, bl. a. den førnævnte Peter Oxe, der lagde Dele af Nabo
sognet ind under det Sogn, hvori de boede, eller de gik i to Kirker eller boede

en Tid paa Ladegaarden, saa den ogsaa skulde gaa for Sædegaard. — Skatterne
var jo i den Tid haardt tyngende, saa kunde man gøre Fæstebønderne skattefri,
mod at de paatog sig noget Hoveri, fik man dem let til det. — Ekstraskatter

maatte de ganske vist i Reglen betale halvt mod de hoverifri Fæstebønder; men

det betød jo alligevel en Lettelse at være fri for Halvdelen.
Lensmændene plejede forøvrigt at fritage alle, som Herremanden betegnede
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som Ugedagsbønder, for Skatter, og i Frederik Ill’s Haandfæstning blev ende

lig lovfæstet, at alle Ugedagsbønder var skattefri. 1661 blev Fritagelsen atter
ophævet; men da havde den gjort sin Gerning: en stor Del af de danske Bønder

var bleven hoveriydende.
Hvor meget Hoveri blev der ydet?

Angaaende Kronens Bønder skelnede man mellem-almindeligt Hoveri: Ar
bejde paa Kronens Gaarde — og Ægt .(Agen) : Kørsel med Kongen, kongelige

Personer og Folk, der rejste i Kongens Ærinde. Ægt var især trykkende for dem,

der boede nærmest København og Frederiksborg. Men da begge Dele saavel
som Kørsel med Materiale til Fæstninger og de Slotte, Kongerne lod opføre, var

Pligtarbejde, Bønderne skulde udføre, skelnede disse med Rette ikke mellem
Hoveri og Ægt.
Konger som Kristian II og i det væsentlige ogsaa Kristian III holdt i Reglen
paa, at Ydelsen skulde være, som det „havde været Brug fra Arilds Tid“. 1557

forordnede den sidste saaledes : „Vi vil og, at Lensmændene ikke skal Undersaatterne nogen ny eller usædvanlig Tjeneste paalægge eller med besvære, men dem

at holde ved gammel Brug og sædvanlig Herkomme.“

Frederik II og Kristian IV lod Hoveriet til Kronens Gods udelukkende fast
sætte efter, hvad Godserne havde Brug for. Som et af mange Eksempler kan

nævnes, at da Kronens Bønder til Vordingborg Slot klagede over, at de tryk
kedes med mere Arbejde end tilforn, fik de Svaret, at Avlen var bleven forøget

baade til Slottet og til Lekkingegaard, og derfor skulde de „rette sig efter, naar

de tilsiges, at forrette, hvad Arbejde der bliver dem paalagt, saafremt de ikke
derfor vil stande til Rette“. — Og da Bønderne paa Rugaard klagede til Kristian

IV over, at man ikke respekterede den Fritagelse fra Hoveriet, Frederik II
havde givet dem, paategnede Kongen kort Klagen med et „afvist“.

Selv naar Bønderne havde betalt for at faa Hoveriet afløst, krævede Kongerne

det af dem paany. Kristian IV lod saaledes nedsætte en Kommission, der
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skulde undersøge, om Hoveriet ikke kunde afløses med Penge. Den meddelte,
at der fandtes mange Bønder, hvis Jordebøger beviste, at de betalte for at

være fritaget for Arbejde, og saa maatte de endda yde Arbejde ved Siden
af. Og mange — mente Kommissionen — kunde ikke skaanes, fordi de boede

ved Alfarvej.
Der var stor Forskel paa, hvor meget Hoveri der ydedes til de forskellige
Krongodser. I Nordslesvig og Koldingegnen havde Frederik II faaet samlet

store Jordstrækninger, især for Jagtens Skyld. Oprindelig var det Tanken, at

det skulde drives som Storgodser; men da dette viste sig at være daarlig Øko
nomi, blev de indkøbte Godser snart udstykkede, saa Bønderne der fik kun lidt
Hoveri og blev forholdsvis velstaaende.

Ogsaa Aakjær Ladegaard (Nord for Horsens Fjord) og Ringkloster (Syd for

Skanderborg) blev udstykkede og bortfæstede til Bønder.

Men i Nordøstsjælland led Kronens Bønder forfærdeligt som Følge af Frede
rik II’s og Kristian IV’s Byggerier. Førstnævnte Konge roste sig ganske vist af

at have bygget Kronborg for Øresundstolden, uden Spor af Hoveri. Men des

mere krævedes der til Frederiksborg Slot, Fæstningsbyggeriet o. m. m. — Man
kunde i den Tid, Frederiksborg Slot blev bygget, træffe Bønder komme kørende

fra Fakse med Kalk, fra Abrahamstrup (nu Jægerspris) med Sten o. s. v. —
Hvert Læs tog flere Dage, ofte over en Uge, og var meget smaa, f. Eks. 60 Mur

sten, da Vejene var elendige, og Trækkraften ligesaa.

Det var en elendig Økonomi. Men bygges skulde der, og „Riget fattedes
Penge“ ; saa greb man til Bøndernes Arbejdskraft, for den var jo tilsyneladende
gratis.

Det er uvist, om Hoveriet til Adelens Gaarde oprindelig var fastsat. Antagelig
er Udviklingen der gaaet i samme Retning som paa Krongodset: Oprindelig

fastsat, senere rettende sig efter, hvor meget Arbejde Jorddrotten havde Brug
for. I Fæstebreve fra før de store Landboreformers Tid staar i Reglen, at Hove15
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riet retter sig efter, hvad der er Skik og Brug. Og Skik og Brug bestemtes af
Jorddrotten og hans Medhjælpere.

I de Egne, hvor Vornedskabet ikke fandtes, var Bønderne ganske vist ikke
tvungen til at tage Gaard i Fæste og kunde jo for saa vidt være medbestem

mende over Vilkaarene. Men efter at de mange Landsbyer var nedlagte, fand
tes der ikke saa mange øde Gaarde, og i Byerne søgte Borgerne at hindre Bøn

derne i at blive selvstændige Haandværkere eller Købmænd, følgelig havde Jord
drotten derfor nu langt bedre Betingelser for at stramme Vilkaarene end tilforn.
Og Kong Frederik II skulde i alt Fald ikke hjælpe Bønderne mod Herremæn-

denes Vilkaarlighed. Angaaende Hoveriet lod han Bondeplageren Peder Oxe

vide, at „I derfor frit og maatte befale Bønderne derom, hvad Eder godt synes“.
Kristian IV vilde derimod nok værne Bønderne — naar det da ikke gik ud

over hans Byggeri. — Han skrev bl. a. til Godske Rantzau paa Trøjborg, at han

skal huske paa, at „bemeldte Bønder er Mennesker, endog de er dine Arvetjenere“, og betragte sin Samvittighed, om han ikke vil betragte deres Elendighed,

for at Kongen ikke skal tvinges til at gribe ind.
Men han var jo ikke just den rette til at sætte Herremændene i Rette. Og

gik Bønderne til Domstolene, ja, da var Dommerne i mange Tilfælde ansat af
Modparten — eller af en Konge, der selv ingen Hensyn tog til Klagernes Kaar.

Hoveriet bestod først og fremmest i Arbejdet med Godsernes Avl: Møgkøring, Pløjning, Saaning, Harvning, Høslet, Kornhøst, Tærskning o. lign. Ved

Siden deraf kom en Mængde saakaldt Plidtzarbejde. Af Skanderborg Lens
Regnskaber fremgaar saaledes, at Bønderne har maattet hjælpe Klejn- og
Grovsmed, har maattet trække Vaad, køre Tømmer fra Skovene, gøre rent i
Staldene o. s. v., o. s. v. (Dog betaltes der for Renholdelse af „Hemmelighe
derne“). Paa Herregaardene har man vel krævet lignende Arbejde; i alt Fald

gjorde man det senere. Hovbønderne blev behandlet som Herskabets Tyende.

Særlig strengt var i 15- og 1600’erne de mange Ægter. Ofte tillod Kongerne,
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at Lensmænd benyttede Bønderne til Ægter for dem selv personlig. BL a. fik

Bønderne i Odense Herred 1652 Ordre til at gøre Ægt og Arbejde for Lands

dommer Henning Pogvisk, der lod opføre Hollufgaard. Derimod fik Lensmand
Erik Lange 1591 Irettesættelse af Formynderregeringen, fordi han havde laant

Bønder ud til at gøre Ægt for sin Moder, der lod opføre en Gaard.

Tit maatte Bønderne holde baade Nat og Dag at vente paa dem, de maatte
køre for. Og da de 1648 klagede over, at de i Hindsgavl maatte holde under

aaben Himmel og ikke i Laden, afvistes de med den Begrundelse, at de selv
kunde bygge sig en Stald at holde i — endda de havde gjort det før; men den

havde Lensmanden frataget dem.

Det var i den Tid, mange Herremænd rev de kolde, skumle Borge ned og i
Stedet byggede lyse, festlige Slotte : Hesselager, Rosenvold, Gisselfeldt o. s. v. —
Men „naar Herremanden gør Gilde, maa Bonden give Bakkelse“, og det især i

Form af Kørsel. „Ingen kan beundre de herlige Mindesmærker uden tillige at
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Kvæg og Svin i Skoven. Efter Maleri af R. Christiansen i Landbrugsmuseet

tænke paa de Suk og Klager, der er opstegne fra Hundreder af Landets Børn.“

(I. A. Fredericia). Intet Under, at mangen Herremand maatte gaa igen og saas
om Natten at staa og løfte paa den Syldsten, der laa som Symbol for Bøndernes

trøstesløse, haarde Slid.
Hvor mange af Landets Børn var hoveripligtige?

Naar der ikke skelnes mellem Inde og Hoveri, var alle Kronens Bønder det.
Men der var til de forskellige Tider stor Forskel paa Mængden deraf. Bygge

lystne Konger, især Kristian IV, stillede mægtige Krav, andre „nøjedes“ med

almindeligt Hoveri til Kongsgaardene og „normale“ Ægter. Til Tider var Kro
nens Bønder langt haardere trykkede end Herrem ændenes, til Tider var det
omvendt. Som Helhed gjaldt det, at jo nærmere Bønderne boede ved Hoffet,

des haardere trykkede var de.

Hvad Hoveriet til Herregaardene angaar, er Professor Fredericia ved Hjælp
af opbevarede Skattelister kommen til det Resultat, at Hoveriet endnu 1536 var
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ganske ubetydeligt, men godt hundrede Aar senere, 1651, var ca. 40 pCt. af

Adelens Bønder hoveriydende.
Adelens Jord var imidlertid meget ulige fordelt : I Skaane var det godt Halv
delen, ligesaa i Jylland, i Bleking kun omkr. %, paa Bornholm og Falster næsten

intet, paa Lolland ca. %, paa Sjælland godt % og paa Fyn omkr. %. Men der
var som for Kronens Bønder stor Forskel paa Mængden af Hoveri ; mest var der,
hvor Vornedskabet fandtes. Det var især Bønderne, som boede i Sognene, hvori

Herregaardene laa, der maatte yde Hoveri. Men da alle Ugedagsbønder fik

Skattefrihed, blev Hoveriet ogsaa udstrakt til Nabosognene. Fjernere boende
Bønder svarede ofte Arbejdspenge for at slippe for Hoveri. Paa den Maade
blev den gamle Bestemmelse, at Landgilden ikke kunde sættes op, omgaaet.

Det er ganske umuligt at opklare, hvor meget Hoveri Bønderne i Almindelig
hed ydede. Det afhang af Herregaardshartkornets Størrelse i Forhold til Bonde

jorden, om Herremændene drev meget Studeopdræt, da der jo saa blev mindre

Mængder Jord at dyrke — o. m. a. — Og ikke mindst af Herremandens Indstil
ling overfor de undergivne. Bønderne var altid hans Undersaatter. De kunde
for saa vidt med god Ret kalde ham Naadigherrcn, som de til enhver Tid var

afhængig af hans Naade.

Hoveri var daarlig Økonomi, ikke blot fordi Stordrift i sig selv var uøkono
misk; men endnu mere, fordi Hovbonden i Stedet for at bruge sin Arbejdskraft

hjemme maatte bruge den paa et fremmed Sted og for et Herskab, han ofte be
tragtede som sin Fjende og Udbytter. Arbejdet gik derfor næsten altid trevent,

hvor meget Jorddrotten end ved Hjælp af Straffemidler søgte at sætte Fart i det.
Og Bondens Arbejdskraft blev forfærdelig misbrugt. Saaledes oplyser Chri-

stensen-Hørsholm : „Paa Ringsted Kloster, der i 1585 havde en Udsæd af 147
Tdr. Rug og Byg og en Høst af ialt ca. 515 Tdr., anvendtes samme Aar 528

Spanddage (en Arbejdsdag med et Spand Heste) til at pløje, saa og harve,

374 til at age Møg. Til Sæd- og Høhøst brugtes 2834 Gangdage o. s. v.“ — Paa
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Marselisborg Slot. Th. Petersen fol.

St. Restrup skulde hver Hovbonde hente 3 Læs Lyng 2/2 Mil borte, skønt

Herregaardcn havde en stor Hede kun 1 km borte.
Man kunde jævnlig finde Hovbønder paa Veje, i Kroer og paa Hovmarken,

sjældent hjemme; der maatte Kone og Børn ofte gøre Arbejdet, da der var

daarlig Raad til at holde Tjenestefolk.
Hovbønderne blev selvfølgelig fattige derved. Men Herremændene blev ikke

rige, og Staten ej heller. Thi naar det hele blev haabløst, opgav Bonden Ævret,

saa han hverken kunde klare Skatter eller Landgilde. 1577 stod Bønderne i
Københavns Len i Restance for 17,488 Tdr. Korn. Der var vel ca. 900 Bønder,

saa det blev omtrent 20 Tdr. pr. Bonde, et efter den Tids Forhold mægtigt Be
løb. — Bønderne i Ry fik et Aar fri for Landgilde, Ægt og andet Arbejde, for

at de kunde faa Raad til at faa deres Bygninger sat i Stand. Lensmanden paa

Skanderborg maatte holde en Mængde Korn tilbage for at kunne forstrække

Bønderne med Sædekorn o. s. v., o. s. v.
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Og paa Adelsgodserne har det vel været noget lignende: Hvad Herremæn

dene vandt ved Hoveriet, tabte de mangefold ved at miste Landgilden, at skulle
forstrække Bønderne med Sædekorn o. s. v. — „Saa længe Herremanden holdt

sig til det lille Agerbrug, der ikke strakte stort længere end til hans Øxne, var
han rig, havde en sikker Indtægt i Indfæstning og Landgilde. Da han vovede

sig ind paa Stordriften uden at have mindste Forstand paa Jordbrug eller Øko
nomi, ødelagde han sine Bønder og mistede sine Indtægter.“ (Christensen-Hørs-

holm).

Kristian IV var da ogsaa en Tid stærkt optaget af at faa Hoveriet afløst med
en Pengesum. Men de Kommissioner, der skulde tage sig af Sagen, mødte
Uvilje overalt, hvad ikke var saa sært, da mange Bønder allerede betalte for

Fritagelse og endda maatte gøre Hoveri. Fritagelsen var ogsaa saa som saa:
Bønderne i Københavns Amt kunde faa fri for „Ecker“ mod aarlig at betale
3 Rdl., dog skulde de drive al Avl til den store Ladegaard og Ibstrup, slaa Enge,

rive, køre i Stak, indage Høet, vedligeholde Gærder, Broer og Dæmninger,

hjælpe ved Jagt og Fiskeri o. s. v. — Lykkedes det en enkelt Gang for Kongen
at faa indført Arbejdspenge, maatte han give Afslag i Landgilden. Han — saa-

vel som mange Herremænd — var naaet til det Punkt, hvor der var ikke mere
at opdrive; men Haabløsheden havde knækket Arbejdsviljen, saa alle blev
fattige.

TRÆHESTEN
Med Hoveriet fulgte de Plageredskaber, hvormed mange Jorddrotter brugte
at drive Bønderne til Arbejdet, hvis de fandt, det gik for langsomt.

Det var dog nok først efter 1660, da en stor Part af den gamle Adel blev

afløst af Mænd fra andre Kredse, at disse Midler ret blev taget i Brug. Men
det mest berygtede af dem, Træhesten, blev allerede anvendt forinden.

Den var oprindelig brugt mod opsætsige Soldater, og den, der har „Æren“
af først at have taget den i Brug mod Bønder, er sandsynligvis Kristian IV. Et
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Landsbyens Kreaturer drives paa Græs om Foraar et. R. Christiansen, Landbrugsmuseet

Regnskab fra 1620 viser, at man har ladet Bønderne paa Holmen ride Træhest

i Stedet for at betale Bøde. (Hvad de sagtens ikke har kunnet). Paa Kronborg
fandtes en Træhest, hvorpaa alle Færgemændene efterhaanden skulde sættes,
fordi de ikke havde været til Rede til at sætte Kongens Folk over Sundet.

Lensmanden Mogens Gyldenstjerne til Varberg Len, der blev afsat for Ty
ranni, havde der en Træhest 1633. Ogsaa den norske Lensmand Niels Lange

havde Træhest, som han brugte at sætte Bønder paa. Om Virkningen deraf hed

det i en Klageskrivelse over ham, at en Del har siddet „saa længe, til de falder
i Daanelse og saa derefter aldrig forvinder den Svaghed“.

Hvad Kongen og hans Lensmænd kunde tillade sig, kunde Herremænd vel

ogsaa. Fra Sverrig høres der 1650 Klager over dem, at de bruger Træhest til

deres Bønder. Det samme er sagtens ogsaa sket i Danmark, men dog vist sjæl

dent i den Tid, hvor kun den gamle Adel sad paa Herregaardene.

HOS NABOER MOD SYD
Den samme Udvikling, som foregik her i Danmark, fandt ogsaa Sted paa

samme Tid hos vore Nabofolk omkring Østersøen. I Mecklenborg og Brandenborg saavel som i de baltiske Provinser var der ligesom i Danmark skabt en

Godsejerstand ved Hjælp af Skattefrihedsprivilegier. Og i denTid, da „Ridderen
blev til Landmand, Krigerstanden til Landaristokrati“, fik Herremændene dc

mægtige Jordarealer samlede. Paa Grund af det voksende Tryk søgte mange
Bøndei' ind til Byerne, og særlig efter den Affolkning, 30-Aars Krigen medførte,

fulgte der stor Mangel paa Arbejdskraft. Dermed fulgte en lignende Udvikling
som ved Vornedskabets Indførelse i Danmark: Først traf Jorddrotterne Aftale

om at fastholde deres Arbejdskraft, senere støttede Staterne dem ved at forbyde
Bønderne at forlade det Gods, hvorpaa de var født, og til sidst tiltog Jorddrot
terne sig Ejendomsret til Bønderne paa deres Godser: Livegenskab indførtes.

Dette strakte sig mod Nord over Holsten helt op i Sydslesvig og Angel.
Nord derfor mødte det et Bælte, hvor Bønderne næsten var fri for Inde og

Hoveri og praktisk talt sad som Arvefæstere paa Gaardene. Det var det Om-

raade, som Frederik II havde købt Adelen ud af, og hvor han — belært af dyre
købte Erfaringer — afholdt sig fra at indføre Stordrift.

Om dc danske Bønder vilde have været stærke nok til selv at hindre Liv

egenskabets Indførelse, er tvivlsomt. Men flere af Kongerne før 1660 og næsten

alle Enevoldskongerne var dem velvillig stemte. Og som Helhed kan den gamle
danske Adel ikke anklages for tyranniske Tilbøjeligheder.

BØNDERNES KAAR
I Tiden fra 1536—1660 gik det især ud over Selvejerbønderne. Det er allerede
omtalt, hvordan de nordjyske Selvejere efter Grevens Fejde maatte tage deres

Gaarde i Fæste af Staten, med mindre de kunde bevise, at de ikke havde taget

Del i Oprøret.
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Indre af sydvestfynsk Sulelade

Men ogsaa de øvrige havde vanskeligt ved at bevare Ejendomsretten, især

under Frederik II : Da saaledes „en stor Hob jordegne Bønder“ i Kolding Len
klagede over de tyngende Skatter, svarede han dem, at de kunde faa Lettelse,
hvis de vilde afstaa Selvejerretten og blive Kronens Fæstere.

Det varede dog ikke længe, før man opdagede, at Selvejernes Skatter var en

sikrere Indtægtskilde end Fæstebøndernes Landgilde, og Kristian IV søgte, saa

vidt det kan skønnes, ikke at købe Selvejerbender ud.
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Men saa var der de „Kronens Bønder“, som Herremænd ved Mageskifterne

fik overladt „Herlighedsretten“ til. Dem burde Kongerne i det mindste i Statens
Interesse have værnet om, at de ikke blev Fæstere. I Frederik I’s Haandfæstning

var det ligefrem forbudt Adelen at købe Selvejergods, og Kristian III erklærede
1552: „Det er os ulideligt, at Bøndergods skal sælges til Frimænd, og Kronens
Tynge dermed formindskes“. Men særlig Frederik II og Kristian IV solgte
jævnlig Kronens Jord paa den Betingelse, at Herremanden maatte købe Selv

ejerne ud:
Og havde de først Ret til det, saa havde de Midler nok i Hænde, især i Form

af Ægt og Hoveri, til at gøre en Selvejer mør. — Eller de kunde byde særlig

gode Fæstevilkaar. Saaledes solgte to Selvejere under Dragsholm deres Gaarde

paa de Vilkaar, at de og deres Hustruer beholdt dem i Livsfæste, fri for Ægt
og Arbejde. At Herremændene i høj Grad benyttede deres Ret til at købe Selv

ejere ud, kan bl. a. ses fra Taasinge, som Erik Rosenkrantz fik ved et Mageskifte
med Ret til at købe Selvejernes Jord: 1573 var der 160 Selvejere, 1655 kun 26.
Værst gik Skatterne ud over Selvejerne, da de — som før nævnt — i Reglen

maatte betale dobbelt mod Fæstere. Og under de frygtelige Plyndringer har de
desuden følt Trang til en Værneherre.

Selv om enkelte af de nordjyske Bønder atter købte deres Gaarde tilbage fra
Staten, gik det stærkt tilbage for de jordegne Bønder; Borgernes Repræsentan
ter vilde hævde, at i Tiden fra 1536 til 1660 var 6000 af dem bleven forvand
lede til Fæstere. Og meget galt er det næppe. Endnu paa Reformationstiden

var antagelig ca. 10 pCt. af Bønderne Selvejere, ved Enevældens Indførelse kun

ca. 5000 eller omkr. 5 pCt. Og „med Formindskelsen af Selvejerbøndernes Antal

tabte Bondestanden sin væsentligste Kraft, og Kronen en betydelig Indtægt.“
(Mollerup).
Endnu indtil 7-Aars Krigen var Bøndernes Kaar som Helhed ret taalelige,

selv om baade Konge og Adel benyttede Opgangstiden til at lægge voksende
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Tiendelagning. R. Christiansen,
Landbrugsmuseet

Bymœnd drager i Samling til Pløjning.
R. Christiansen, Landbrugsmuseet

Husflid i jysk Bondestue.
R. Christiansen, Landbrugsmuseet

Afgifter paa dem. Og det nyttede jo ikke meget, at faste Skatter og Landgilde

var uforanderlige, naar der efter Behag kunde paalægges Ekstraskatter og Arbejdsydelse.
Men med og efter 7-Aars Krigen kom de mægtige Skatter, hvoraf Bønderne

maatte betale den overvejende Part. De var saa tunge, at selv Adelen enkelte
Gange maatte betale, og at man et Par Gange tilkaldte Bøndernes Repræsen
tanter for gennem dem at erhverve sig Bøndernes Samtykke.
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Der drages Nødild*) R. Christiansen, Landbrugsmuseet

Der stod i det skjulte en stadig Kamp mellem Regeringens Opfindsomhed

angaaende nye Skattekilder og Bøndernes Evne til at undgaa Skatterne: 1566—

1570 betaltes der Kvægskat, vistnok efter Peder Oxe’s Raad; den betaltes kun af
Bønderne. Og de søgte at skjule Kvæget, eller solgte det pro forma til Borgerne

og tog det saa i Græsleje. Regeringen greb stærkt ind derimod og krævede, at

Skatteangivelsen skulde bekræftes med Ed. Hvad de havde skjult blev forbrudt,
og de blev straffede for det som forTyveri og maatte „bøde derfor af yderste For

mue med Hensyn til, at Kongen vel havde Aarsag at lade dem straffe paa Livet“.

Trods Skatterne fandtes der dog nogen opbevaret Velstand. Der var smukke,
teglhængte Selvejergaarde, vel nok opført før 7-Aars Krigen, ja selv om enkelte

Fæstebønder kan Tingvidne berette, at de havde lidt til bedste. Til Tider kunde
*) I Stedet, for en Træsav brugte man ofte at „drage Ild“: I to lodretstaaende Stolper i et Hus boredes
der Huller i samme Højde, en rund Stok blev sat fast i disse og et Reb nogle Gange vundet om den. Ved
skiftevis hurtige Ryk i Rebets to Ender fik man Ild ved Hullerne. Med denne Ild antændtes det Baal,
hvorigennem Kreaturerne skulde drives. Før Ilddragningen skulde al Ild i Landsbyen være slukket
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de vel ogsaa være bedre stillede end de haardt beskattede Selvejere. Severin

Jørgensen beretter bl. a., at der fandtes Fæstere, som lejede Skoleholdere til at
give deres Børn privat Undervisning.
Men saa kom Plyndringerne omkr. 1600’ernes Midte. Hvor Lejetropperne
havde huseret — ligegyldigt om det var „Venner££ eller Fjender — der var saa
vidt muligt alt raseret. Der gik senere Beretninger om, at der var Folk, som slog

Dørene ind og rystede Fjerene af Dynerne udenfor, saa Tropperne skulde tro,
at der allerede var plyndret een Gang. — Men om det hjalp, meddeles ikke.
Tyske Tropper var forbavset over, hvor megen Velstand der fandtes blandt

Bønderne. Men de sammenlignede jo ogsaa med det Tyskland, som var gennemhærget af Krigen.
Og vist er det, at da vi naaede til 1660, var de Bønder, som endnu besad
Velstand, snart talte, og skjulte de det ikke godt, skulde Skatteopkræveren snart

være der.
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ADELEN
Tiden mellem Reformationens Indførelse og Enevældens Begyndelse er ofte
bleven kaldt Adelsvældens og med god Grund. Thi vel var ogsaa Kongemagten
betydelig i dette Tidsrum. Men den væsentligste politiske Magt laa hos Rigsraadet, som udelukkende fornyedes fra Adelsstanden.
De øvrige Stænder havde ingen politisk Indflydelse, ej heller var der Mulig

hed for nogen derfra at naa op i Adelsstanden, uden han da i særlig Grad ud

mærkede sig.
Og Adelen afsondrede sig helt fra dem. 1582 fik den Frederik II til at ud

stede en Forordning, hvorefter en Adelsmands Børn med „ufri“ Ægtehustru

ikke kunde arve adeligt Gods. Og for at Adelsmænd ikke skulde tvinges eller
fristes til at lade deres Døtre ægte „ufri“ Mænd, fik de oprettet adelige Frøken
klostre.
Lavadelen, der havde dannet Overgangen mellem Adelen og de andre Stæn
der, især Bønderne, synes at være gledet tilbage til disses Klasse.

Paa alle Omraader sikrede Adelen sig sine Privilegier. Foruden de førnævnte :
Frihed for Skatter, Told og Tiende og Eneret til at være Lensmænd skaffede

Herremændene sig Ret til at „taxere“ deres Bønder i Skat, om Kongen havde
faaet Rigsraadets Samtykke til overhovedet at skrive dem i Skat.
Og endelig var der Studefedningen. Monopolet derpaa maatte de ganske vist

dele med Kongen og Borgerne. Bønderne derimod maatte blot opføde Studene,
ikke fede dem. Og Kongerne forlangte, at Kronens Bønder først skulde falbyde

de opfødede Stude til Lensmanden, før de maatte sælge dem til andre. An
tagelig har de fleste Herremænd stillet samme Krav til deres undergivne Fæste

bønder, saa Borgerne har næppe faaet mange Stude at opfede, hvad maaske
har været en af Grundene til den voldsomme Anklage, den jyske Borgerstand
rettede mod Adelsmændene 1629, og hvori de ogsaa beskyldtes for — sikkert
med Rette — at aftvinge Bønderne Studene til en alt for ringe Pris.

24O

W. Marstrand: Scene af Bondelivet (Diskussionen mellem Erasmus Montanus og Per Degn. Erasmus's
For ældre i Baggrunden, Ridefogden til venstre). Statens Museum for Kunst

Det gik nu Adelen, som det var gaaet den katolske Kirke : alt, som den vandt
i ydre Magt, tabte den i indre Kraft.

Der fandtes vel stadig Adelsmænd, som huskede, at Adel forpligter, og en

kelte ydede en betydelig Indsats som Statsmænd (Johan Friis, Niels Kaas m. fl.),
som Videnskabsmænd (bl. a. Tycho Brahe), som Landeværner (Herluf Trolle).

Men de færreste stillede som den sidstnævnte det Spørgsmaal : „Hvorfor kaldes
vi Adelsmænd? Hvorfor bærer vi gyldne Kæder?“ — Man var jo „født“ adelig.

Blot Blodet var tilstrækkeligt blaat, var det nok. Fødslen dækkede over Mangel
paa Daad.

I den rige Tid før Syvaarskrigen tillagde de fleste sig flotte Vaner, som de ikke
16

Guard fra Flout, Nordslesvig. Gammel Byggestil. Frilandsmuseet

kunde lægge af, da Tiderne blev fattige. I Stedet for den gamle Skik, at Børnene

oftest opdroges uden for Hjemmet hos ældre Slægtninge og det under streng

Alvor, sendtes de nu i Reglen i Skole, hvor de lærte at spille Flottenheimere ; og
derefter gik Turen udenlands, tit til Omgangskredse, hvor Tonen var meget let

færdig og Sæderne løse.
Fra Frederik Il’s og især Kristian IV’s Hof udgik en Smitte af Drik og Utugt,
som greb værre og værre om sig. Og den stærke Indgiften i de stadig færre

Slægter gjorde ondt værre.
Det gik stadig ned ad Bakke for Adelen.
Naar det kneb økonomisk, greb mange til Bøndernes Arbejdskraft. Men hvad

de vandt ved Arbejdet, tabte de i Landgilden og mere til. Nogle søgte at redde
sig ved Kautioner; men naar det gik galt, trak de andre med sig. Ejler Høeg

til Nielstrup havde ialt ca. 20 Laan, strækkende sig fra 4 Rdl. og 1 Td. Mjød
til 3000 Rdl., Jørgen Marsvin maatte gaa fra St. Restrup, uden at Godset kunde
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Bindestue i Hammerum Herred. Billedet er fra 1800’ernes første Halvdel, men den Skik, at man skaffede
sig en ekstra Indtægt ved Strikning, var gammel da. R. Christiansen, Landbrugsmuseet

dække hans Gæld, og saadan gik det mange. Man kunde se Adelsmænd gaa „ad

Kieler Gade med Hatten i Haanden og byder der ud ti eller tolv af Hundret“,
som Anders Sørensen Vedel sagde ved en Adelsmands Begravelse. 1634 gjorde

Kristian IV et Bryllup, hvortil Adelen var indbudt, men de var fritagne, som
„ikke formaar sig med Klæder at udstaffere“. I Midten af 1620’erne mener en
svensk Forfatter, at der kun var fire velstaaende Adelsslægter i Danmark.
Der lød stadige Klager over Adelen. Paa sin Dødsseng (1570) udtalte den

gamle Adelsmand Johan Friis Bekymring for, „at Gud engang vilde straffe

Danmark, besynderlig Adelen og de rige for deres unyttige hovmodige Prang“.
Biskop Arctander, Viborg, udtalte i en Ligtale, at Adelens Opgave var at for

svare Land og Rige og beskærme Menigmand mod Vold og Uret, og „ikke
at drikke mange store Bennike Glas ud, hver med en Drik, at banketere og
sværme Dag og Nat, at sværge, blotte og bande og at misbruge Guds hellige
Navn, som hine Marterhanser gør, og ikke at drage det ene Hus til det andet
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og lægge den ene Ager til den anden og bruge Vold med hver Mands Hus og
hver Mands Arv“.

I den førnævnte Klage fra 1629 beskylder den jyske Borgerstand Adelen for
Misbrug af Hals- og Haandsret, for Nedlæggelse af hele Landsbyer, for Udsugelse af det ved Mageskifte erhvervede Gods o. s. v., o. s. v.

For at slippe for saadanne Klager forbød Kongen at indgive dem, før de var
paategnede af Lensmanden, og 1625 gav han Ordre til, at en Mand, Søren

Nielsen, der skrev Klager for Bønderne i Stjernholm Len, skulde fængsles. Men

derfor blev Adelen ikke bedre.
Naar til den økonomiske Nedgang kom det sædelige Forfald, forstaar man,

at den ene Adelsslægt efter den anden begyndte at visne i Toppen som Bevis

paa, at der var Sygdom i Rod og Stamme, og mange gamle, stolte Slægter, som

Glob, Oxe, Krummedige, Laxmand og Hardenberg, døde helt ud. „Naar man
spørger om Aarsagen til den gamle Adels pludselige Nedfald i det 17. Aarhun-

drede, bør man ikke overse, at i disse Forhold (Utugt) turde ligge en af de

største; thi hvor lidt end det menneskelige Øje kan følge Aarsags og Virknings
forborgne Gange, staar det dog fast, at „Synden er Folkets Fordærvelse“

(Engelstoft).
Det var ikke en stærk Kongemagt, der knækkede den gamle Adel i 1660;
den havde selv besørget det forinden. Som den katolske Gejstlighed allerede

havde tabt sin aandelige Kraft ved Tilliden til sine Privilegier, saadan gjorde

nu ogsaa Adelen det.
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ENEVÆLDENS FØRSTE TIDSRUM
1660—1788

Hovedvagten ved
Københavns Slot.
Efter Tegning
fra Nationalmuseet

anskerne havde 1657—60 ført en ulykkelig Krig med Svenskerne.

Den endte med, at vi mistede Provinserne Øst for Øresund, saa
de for Fremtiden maatte dele Skæbne og Historie med Sverrig.
Og Statens Pengevæsen var i en sørgelig Forfatning, sam

tidig med at Landet var udmarvet og mange Steder udplyndret,

saa de styrende fortvivlet maatte spørge, hvor de skulde skaffe sig Penge til
Statsstyret. I deres Nød greb de til den Udvej at indkalde en Rigsdag:

Gejstligheden og Borgerne valgte Ombud, af Bisper og Adelsmænd kunde

møde, hvem der vilde. Men Bønderne, Landets talrigeste Stand, havde man
overhovedet ikke Bud efter.
Det er det mest talende Bevis for deres Tilbagegang, at skønt det var dem,

der maatte bære Hovedparten af Byrderne, blev de ikke engang taget med paa
Raad. Hidtil havde de dog været repræsenteret paa Rigsdagen, selv om deres
Repræsentanter ingen Indflydelse fik paa, hvad der blev vedtaget. Nu tog man
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ikke engang det Hensyn til dem. De blev blot betragtet som en Nære- eller

Bærestand, som de andre Stænder kunde handle med efter eget Godtykke.

Man regnede vel med, som Kristian IV engang udtalte: „Havde Bønderne
ikkun noget, man kan lettelig faa det fra dem.“
Kongen og hans nærmeste Raadgivere bar Hovedskylden for, at Krigen brød

ud. Adelen havde som Helhed svigtet. Det var Københavns Borgere, som i den
yderste Nød havde reddet Landet. Og baade inden for Borgerstand og Gejst

lighed var der stor Uvilje mod Adelen og dens Privilegier. De var „Haremænd“ i Stedet for Herremænd, blev der sagt.

Blandt Bønderne var der næppe nogen særlig Uvilje mod Adelen paa Grund
af Krigen. Mange Steder havde de staaet sammen i den fælles Fare. Adelsmænd eller deres Fogder havde ofte skaffet Bønder „Salvering“ mod Fjenden:

købt dem Frihed for Plyndring, og tit maatte Bønderne ogsaa have Hjælp fra

Herregaarden for at komme paa Fode igen. — Men ingen spurgte jo om deres
Mening.
Adelen var paa Rigsdagen fast besluttet paa at værne om sine Privilegier,
Borgerne paa at kræve Ligeret med denne Stand. Gejstligheden fulgte Sjæl
lands Biskop, Svane, som især ønskede al Magten lagt i Kongens Haand.
Enden blev, at Rigsdagen enedes om at indføre Arvelighed for Kongehuset,

saa Adelens Ret til at skrive Haandfæstning var forbi. Denne blev brændt som
Udtryk for, at Adelen nu ikke længere var den regerende Stand.

Der var hos de borgerlige Ombudsmænd Ønske fremme om en anden For
fatning i Stedet for det, der faldt. Men Kongen, hans Raadgivere og især Bi

skop Svane „løb om Hjørnet med dem“, og det hele blev lagt i Kongens Haand.

Enevælden laa vel i Luften : den var indført i Spanien og Frankrig, man nær

mede sig den i England, Sverrig og flere tyske Stater. Men i en Stat som Hol

land, der under Krigen havde været Danmarks Forbundsfælle, og som havde
adskilligt tilfælles med det, bevarede man stadig Folkestyret.
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Og de Raad, Borgerrepræsentanterne gav under Rigsdagen, viste, at de klart

saa, hvad der særlig trængtes til, f. Eks. at sætte alle Len paa Regnskab, at
forvandle de kongelige Ladegaarde til almindelige Bøndergaarde, at afløse

Hoveri og Vornedskab med en Pengeafgift, at genindløse det pantsatte Kron
gods, at taksere alle Grundejendomme paa Land og i By efter Hartkorn som

Grundlag for en ligelig Beskatning, at mildne de Afgifter, der trykkede Hande
len. Dertil kom deres Ønsker om Sparsommelighed i Statshusholdningen, især
til Hof og Krigsvæsen. „Var disse Tanker bleven gennemført, vilde man med
eet Skridt have gennemløbet, hvad der nu krævede Aarhundreders Udvikling“

(Knud Fabricius).

ENEVÆLDENS ALMINDELIGE POLITIK

Noget af det første, hvorpaa Magtforskydningen kend tes, var en Ændring
i Statsstyret. Dette blev som Helhed meget forenklet og billigere, men ogsaa
i høj Grad centraliseret.

Landet fik nu en fælles Lov : Christian V’s danske Lov, som — naar lige und
tages Majestætsfornærmelse — mildnede de ofte barbariske Straffe, f. Eks. for
Tyveri. For Bønderne fik især to Lovbestemmelser Betydning : Det blev forbudt

at handle med vornede Bønder, hvorved der blev sat en Stopper for, at Vorned
skabet kunde udvikle sig til Livegenskab — og det blev forbudt at nedlægge

Bondegaarde. Denne Lov blev vel ikke altid overholdt; men den forhindrede
dog, at de danske Gaardmænds Efterkommere blev Daglejere. Derved bevaredes

den Gaardmandsstand, som efter de store Landboreformer godt hundrede Aar

senere blev frigjort og hjalp til ogsaa at løfte Landbrugets Underklasse op til
lysere Kaar.

Man har med Rette anklaget de danske Enevoldskonger for den Ødselhed,
der blev udvist ved Hoffet. Mægtige Beløb gik til Prinsers og Enkedronningers

Gager, til Prinsesseudstyr, kongelige Yndlinge og Elskerinder, til Byggefore-
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tagender (Christiansborg Slot, som Christian VI lod opføre, kostede lige saa
meget som hele Sjællands Jord), til en Paradehær, hvor 6 Grenaderhuer kostede
lige saa meget som en mindre Bondegaard. — Alt dette tog omkring Halvdelen

af Skatterne.
Og dcg var det ikke tilnærmelsesvis nær saa meget, som andre Enevolds

fyrster ødslede bort.
Dertil maa føjes, at naar undtages to Forsøg paa at vinde de tabte skaanske

Provinser tilbage (den skaanske Krig 1675—79 og den store nordiske Krig
1709—20), saa søgte Kongerne og deres Raadgivere alvorligt at holde Landet

uden for Krig. Ejheller misbrugte de deres Magt over Undersaatter som ødsle
og forgældede tyske Smaafyrster, der lejede deres udskrevne Soldater ud, saa
Frederik II af Prøjsen tog Told af dem efter den Tarif, som gjaldt for Kvæg,

der udførtes til Slagtning i Udlandet.

Tværtimod var Kongerne som Regel venligsindede over for den jævne Be

folkning. Og naar de foreløbig ikke udrettede noget for den, skyldtes det vel
dels gammel Vanetænkning, men ogsaa, at de var — trods Enevælden — i høj

Grad afhængige af Embedsstanden. Og saa længe der ikke fandtes særlig ud
dannede Embedsmænd, maatte de benytte Herremandsstanden, især i de høje
ste Embeder.
Det, som især prægede Enevældens Politik, var dens afgjorte Mistillid til alt

folkeligt Selvstyre, og det paa alle Omraader.
Naar undtages Landsbyens indre Styre, mistede Bønderne al Delagtighed
i Landets Styrelse : Nævninge og Sandemænd afløstes af kongevalgte Dommere,

og Retten til at vælge Præsten blev i Reglen overdraget til en Herremand, dog

skulde der kongelig Stadfæstelse til. — Dermed tabte de allerfleste Bønder den
sidste Rest af Interesse for Landets Anliggender; de blev nu fuldtud Hjemme
fødninger.
Ogsaa de økonomiske Forhold søgte Staten at ordne. Det var den saakaldte
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T idlig Bin d ingsvœrks-La d ebygn in g

Merkantilismes Tid, hvor Staterne overalt søgte at regulere baade Handel,
Industri og Landbrug. Man ansaa Penge eller ædelt Metal for den egentlige

Velstand, og Maalet var at sælge mest muligt og købe mindst muligt. Man op
rettede Industrier i Landet, og gennem Indførselsforbud eller ved Hjælp af
mægtige Toldmure søgte man at hindre al Konkurrence. Den store Handel blev

lagt i Hænderne paa nogle faa kapitalstærke Selskaber o. s. v.

Følgen var, at baade Handel og Industri savnede den Spore, der ligger i den
fri Konkurrence, og Varerne blev baade dyre og daarlige, hvorved Handelen

indskrænkedes stærkt. Tilsidst var Smugleri næsten den eneste indbringende
Næringsvej, endda Præsterne fik Ordre til, naar de skulde prædike om Enkens
Skærv, da at indprente Folk Synden mod Guds og Kongens Lov ved at handle

med indsmuglede Varer.

Ogsaa Landbruget tog Staten sig af, idet det danske Landbrug fik Eneret
paa Kornsalg til søndenfjeldsk Norge, med mindre det ikke kunde skaffe Korn
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nok. Da Landmændene derved var sikret altid at kunne sælge Korn til gode
Priser, gjorde de intet for at fremskaffe en god Vare. De norske Købmænd var

derimod meget betænkelige ved at købe det danske Korn; thi ophævedes For
budet mod at købe Korn i andre Lande, kunde det faas baade bedre og billigere,
og de vilde saa brænde inde med det daarlige danske Korn. Der var derfor

næsten altid Brødnød i den Del af Norge.
Norge havde til Gengæld Eneret paa at forsyne Danmark med Glas og Jern,
og der maatte ligeledes kun indføres Fisk og Træ derfra. Følgen deraf blev, at

der næsten altid var Mangel paa disse Varer i Danmark. Tanken var vel nok,
som det hed i en Forordning, at „alle Undersaatter er at betragte som Børn af

een Fader, og de har alle samme Fortrin“. Det var blot umuligt for denne ene

Fader at ordne det for alle Børnene, og det saakaldte Fortrin blev derfor til

Mangel for de mange. „Man var gaaet den gale Vej at ville skabe Lighed ved
Tvang, den kunde kun skabes ved Frihed“ (Edv. Holm).
Et Folks Velstand er i det væsentligste bestemt af dets produktive Kraft, og

da denne ødelagdes af Statens velmente Reguleringspolitik, blev Landet fattigt,
og Skattekilderne flød sparsomt.

Saa udstedte Regeringen en Mængde Forbud for at holde Skatteevnen oppe:

Til Bøndergilder maatte der ikke være over 32 Personer; Bønderne maatte kun

bruge hjemmegjort Tøj, de maatte ikke ved højtidelige Lejligheder bruge Kaffe
eller Vin, Tjenestekarle maatte ikke lade sig frisere hos Frisører o. s. v. — Men

saa klagede Fabrikanter, Købmænd, Frisører o. a. over, at man derved ødelagde

deres Skatteevne, og som oftest maatte Forbudene tages tilbage.
Naar Skatterne flød sparsomt ind, gav man Skatteskruen endnu en Omdrej

ning, til den helt gik over Gevind: Embedsmænd betalte 50—70 pCt. af deres

Løn i Skat, Ejendomsskatterne kunde tage til omkring % af Ejendommenes
Værdi hvert Aar.

Desuden søgte man alle mulige Skattekilder : Titler og Rang, lukkede Vogne,
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Parykker (som endda formindskedes ved, at de tre skaldede Præster paa Drejø,
Lyø og Avernakø blev fritaget derfor), Egetræsligkister o. s. v., o. s. v. En af de

højeste Embedsmænd erklærede tilsidst, at nu var alt beskattet med Undtagelse

af Luft og Vand.

Følgen blev mægtige Restancer: 1720, da Statens aarlige Indtægt var ca.
3,8 Mill. Rdl., var Skatterestancerne 2,9 Mill.
Saa maatte der laanes, og det til helt op til 10—12 pCt. ; men det gjorde kun

ondt værre.
Hele dette Tidsrums Landbopolitik maa ses paa Baggrund af disse Forhold.
Først da man langt om længe begyndte at tænke selvstændigt i Stedet for at

efterabe andre Staters Fejl, og gik sine egne Veje, først da begyndte det at lysne.

ENEVÆLDENS JORDPOLITIK

Med Enevældens Indførelse tabte Fødselsadelen sit Skattefrihedsprivilegium.
Jorden skulde derfor omvurderes, hvad der var saa meget mere Grund til, som

den Vurdering, hvorefter Skatterne betaltes, var helt tilbage fra Valdemarernes

Tid, altsaa over 400 Aar gammel.
Allerede 1662 havde man en ny Matrikel færdig, men den blev revideret to
Aar efter og derpaa grundig ændret 1681—87.
Jorden blev opmaalt i Td. Land à 14,000 Kvadratalen, det Areal, som nor

malt tog ï Td. Korn i Udsæd. Efter Godhed blev den sat i Hartkorn, saa af

den bedste Jord gik der paa Øerne 2 Td. Land til 1 Td. Hartkorn, af den ringe
ste 6. I Jylland skulde der af den ringeste Jord 16 Td. Land til 1 Td. Hartkorn.

Enge og Moser blev sat efter Høslæt og Græsning, Skove efter det Antal Olden
svin, der kunde fedes i dem.
Bønderne vilde beskylde Landmaalerne for, at de ofte var baade fordrukne
og usædelige, og at de lod sig bestikke. — Senere saa man dem mange Steder

gaa igen og maale om med gloende Kæder og Stænger. — Noget var der maaske
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om Beskyldningen. Enevælden led længe af Mangel paa dygtige Embedsmænd,
og de lave Lønninger, de store Skatter og ikke mindst de store Restancer, Staten

stadig stod i til sine Embedsmænd, gjorde det næsten nødvendigt for disse at

tage mod Bestikkelse.
Efter Skatteansættelsen 1688 havde Danmark 358,000 Tdr. skattepligtigt

Hartkorn. De gamle Skatter blev sat til 3 Rdl. pr. Td. Hartkorn, og de nye

Skatter blev lagt oven paa dem.
Allerede inden den Tid var en Del af Jorddrotterne bleven skattefri. 1671
skabtes der en ny Rangadel af Grever og Baroner. For at blive Greve skulde

man være i Besiddelse af mindst 2500 Tdr. Hartkorn, og til et Baroniskab hørte

mindst 1000 Tdr. Hartkorn. Disse Godser betragtedes formelt som et Slags
Len af Kronen, de gik i Arv i Mandslinjen og kunde hverken deles eller for

gældes. Greverne og Baronerne fik Skattefrihed for Sædegaardshartkornet samt

for henholdsvis 250 og 100 Tdr. Hartkorns Bondejord. Tanken var, at de derved
skulde faa Raad til at opholde sig ved Hoffet, „os og vort Hof til mere Lustre“

(Glans), som det hed i Forordningen derom.
Ogsaa andre Godsejere fik Skattefrihed, naar de var Ejere af mindst 200 Tdr.

Hartkorns Bondejord (svarende til et middelstort Sogn) ; men de skulde til
Gengæld svare til deres Fæstebønders Skatter.

Det blev i Virkeligheden en tvivlsom Fordel og fik senere skæbnesvangre Føl
ger. Men foreløbig var der mange Godsejere, som søgte at købe sig til de
200 Tdr. Hartkorns Bondejord, og derved slugte de store Herregaarde ofte de

mindre. Overgangsledet mellem Bonde og Herremand forsvandt.

Ca. % af den danske Jord blev saaledes skattefri.
Ogsaa Herremænd uden for Rangadelen kunde oprette Stamhuse, hvor der

gjaldt lignende Regler for Arvefølge og Gældsætning som for Grev- og Baroni
skaber.
Efter Reformationen var Staten kommen i Besiddelse af ca. % af den danske
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Jordløse Præstegaard i Svendborg Amt

Jord — naar Selvejerne medregnes. Men i vanskelige Tider solgte den ud deraf,
saa 1660 havde den knap Halvdelen. Og nu udlagdes store Stykker til Krigs
leverandører og andre Kreditorer, vel at mærke til en Pris, der laa op mod det

dobbelte af den daværende Værdi, og med Tilbagekøbsret, hvilken dog aldrig

blev benyttet.

I de følgende Aar skænkede Kongerne megen Jord bort til Elskerinder, til

de Sønner, disse fødte dem, til forskellige Yndlinge o. s. v., saa op mod 1700
ejede Staten kun ca. %. af Jorden. Og Krongodssalg fortsattes saa stærkt, at
da de store Landboreformer begyndte, ejede Kronen næsten kun en Del Jord

i Kronborg og Frederiksborg Amter.

Salg af Krongodset betød selvfølgelig Tab i Statsindtægter, dog ikke saa
overvældende, da de paalagte Skatter tog en stor Del af Jordværdien.

For Bønderne betød det i de færreste Tilfælde Forbedringer; thi Staten be
holdt den Jord, som laa nærmest ved Hoffet, og hvor Bøndernes Arbejdskraft
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var mest udnyttet; den Del, der solgtes til Godsejere, laa længere borte, og dér
var disse som Regel strengere Herrer, end Kronen var.
Al den Jord, Kronen afstod den første Tid efter 1660, blev udlagt til Herre
mandsjord: en Ladegaard med stort Jordtilliggende og udenfor omliggende

Bøndergaarde, hvorfra der blev ydet Hoveri eller, hvis Gaardene laa for langt
ude, betalt Arbejdspenge.

I 1700’erne ønskede flere Konger at sælge til Bønderne, men Rentekamret,

der administrerede Krongodset, var oftest vrangvillig. Dog lykkedes det for
Bønderne at købe en Del Jord. Kristian VI lod Ribeegnens Bønder faa den

Jord, som solgtes der, ogsaa naar de ikke var højestbydende. Bønderne an

strengte sig i Reglen til det yderste for at slippe foi' ny og muligvis haarde

Herrer, til Tider laante de Penge hos rige Købmænd til Køb af deres Hjem.
Da Regeringen 1766, 67 og 69 solgte Krongods paa Falster, Møen og i Skander
borg Amt, købte Godsejerne, trods Bøndernes krampagtige Forsøg paa at over
byde dem, næsten al den Jord, der solgtes paa Falster; paa Møen købte Bøn
derne godt Halvdelen af Godset, i Skanderborg Amt ca. % deraf.

Men langt den overvejende Del af de danske Bønder blev i Tiden fra 1660—
1788 Herremændenes undergivne.

HERREMÆNDENE
I Stedet for det Fødselsprivilegium, hvorpaa det gamle Adelskab var grund

fæstet, havde vi nu faaet et Privilegium, der hvilede paa Jordbesiddelse, og
Mændene af den gamle Adel maatte konkurrere med Opkomlinger fra Udlan

det og fra andre Stænder, ofte dygtige, men ogsaa hensynsløse Mænd, der
albuede sig frem, hvor det var muligt. — Dertil kom, at de første Enevolds
konger nærede en let forstaaelig Mistro til den gamle Adel.
De Adelsmænd, der var villige til at tjene Kongen, og som kunde indstille

sig efter de mere beskedne Kaar, klarede sig igennem, og enkelte vandt sig
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Gamle Vejspor i af brændt Hede. H. P. Hansen fot.

i den følgende Tid et berømt Navn, saaledes Brødrene Jens og Niels Juel, hen

holdsvis som Diplomat og Søhelt, Frederiks Ill’s Svoger Hannibal Sehested

ved at bringe Orden i Statens Pengesager o. fl. a.
Men for mange gik det til Agters. 1684 skriver Leonora Christina Ulfeld i

sit Fængsel: „Det gaar en Part Adel ret ilde for Penge, Hr. Korfits Trolle og

hans Stifmoder er i Arrest for Penge og trues hver Dag med Fængsel. Der vil

snart komme flere i det Lag. Hr. Otto Povisch han gik dyrch, ham skal der
ingen arrestere, hans Søn er gaaet fra Arv og Gæld til Tinge.“

I Aarene 1650—69 døde der 433 adelige og fødtes 223, og denne Udvikling
fortsattes. Da 102 jyske Jorddrotter 1790 overgav Kronprins Frederik et Klage
skrift over Landboreformerne og deri paaberaabte sig deres Forfædres store

Fortjenester, oplyste Colbjørnsen, at kun 4—5 af dem var af gammel adelig
Slægt.
De ny Herremænd, der kom i Stedet for, var i Reglen ikke bedre, tværtimod,
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Gammel jysk Landevej. Nørmark jot.

de savnede som oftest det Adelsind, som mange af de gamle Adelsmænd trods
alt havde bevaret en Del af.

Flere af de ny var fra Tyskland, f. Eks. de fleste af dem, der lod sig ophøje
i den ny Adelstand: til Grever eller Baroner. — Man var i en national Tid til

bøjelig til at betragte dem alle som Eventyrere og Bondeplagere. I Virkelig
heden ydede flere af dem vort Land store Tjenester, bl. a. C. S. v. Piessen, der
i Kristian V’s Tid som Præsident i Rentekammeret bragte Orden i Statens for

tvivlede Pengesager og lettede Bøndernes Skatter — og senere de berømte Bernstorff’er og Reventlow’er.

Men flere havde tjent sig op som Officerer i Hæren, de var vant til at holde

Disciplin ved Hjælp af de raaeste og brutaleste Midler. Desuden saa de fra
deres Hjemland med Foragt paa Bønderne. Grev Wedell til Wedellsborg lod

saaledes i Slutningen af 1600’erne en Kvinde „stryge til Kagen“ (hudstryge),
saa Kongen maatte gribe ind. — Joachim Heinrich v. Bülow havde et Strafferedskab, Folk kaldte Bülow’s Pæl“, det bestod i en Skammel, forsynet med Jern-
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Oksevejen Syd for Røde Kro. Nørmark fol.

pigge, hvorpaa han lod Bønder, han vilde straffe, staa 1—2 Timer med bare
Fødder. — Holsteneren Oberst Brüggemann havde altid en Træhest staaende
uden for sine Vinduer; da han byggede sin Gaard om og derfor en Tid maatte

bo paa en Nabogaard, lod han Træhesten føre med derhen.
Det blev almindeligt, at Folk, der havde samlet sig Rigdomme, satte Pengene

i Godser. Ofte var deres Hænder i Forvejen tilsmudsede af de Midler, de
havde benyttet for at komme i Besiddelse af Pengene. Man vilde saaledes be
skylde Hollænderen Gabriel Marselis for, at han som Krigsleverandør havde

beriget sig i høj Grad ; et norsk Jernværk, han fik Monopol paa, drev han Rov

drift med, og da han af Staten fik udlagt en Del Gods omkring Aarhus og deraf

dannede Marselisborg, fik han ilde Ry som Bondeplager. — Chr. Linde skulde
være begyndt som omløbende Kræmmer; han købte Herregaarde til Spotpris,
blev derved meget rig og saa ophøjet i Adelstanden. — Hans Rosborg, en Bonde

søn, tjente sig Rigdom som Skatteforpagter, købte derpaa Højris ved Herning.

Naar Bønderne krævede deres Ret, lod han dem sætte i Bolt og Jern.
17*
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Mest berygtet blev vel nok P. Nielsen Moldrup, først Forpagter, senere Ejer
af Vestervig Kloster. Han lod Bonden Niels Poulsen spænde i „polsk Buk“, en

Soldaterstraf: Armene blev sammenbunden og tvungen ned over Knæene, et
Træ stukken igennem over Armene og under Knæene. I denne Stilling maatte

Manden ligge i over 12 Timer trods de Forestillinger, der blev gjort Moldrup.

Dagen efter døde Niels Poulsen; men Moldrup slap med Bøder og at miste sin
Hals- og Haandsret.

Selv om der fandtes Undtagelser, var det dog en almindelig Erfaring om de
bondefødte Herremænd, man udtrykte i Ordsproget:
„Ej skarpere Sværd du finde kan
end Bonde, der blev til Herremand.“
For at klare sig i Konkurrencen med saadanne Herremænd maatte de gamle

Adelsmænd ofte knytte Forbindelser, hvorved Blodet blev stærkt fortyndet.

Naar det fra Aalborg lyder som Klage 1768 : „De riges Enker har tildels giftet
sig med Rangspersoner og deres Børn faaet sig charactiseret (optaget i Rang
klassen) og købt Herregaarde, hvorved anselige Midler her, som i andre Stæder,

er dragne ud fra Byen“ — da aner man bag denne Klage fattige Adelsmænd,

der redder sig ved rige Giftermaal.

RIDEFOGDER OG LADEFOGDER

Mellem Herremændene og de hoveriydende Bønder stod Ridefogder og Lade

fogder. De førte Tilsyn med Arbejdet og hele Bedriften paa Hcrregaardene eller

de Ladegaarde (Avlsgaarde), der hørte til disse.

Stillingen var meget vanskelig og fristede i høj Grad til Misbrug. Man skulde
bøje Ryg for Herskabet og desuden søge at skaffe dette størst muligt Udbytte

af Godset. Det alene medførte let, at man misbrugte sin Magt overfor de under
givne Bønder.
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Men især var det uheldigt, at det som Regel var dygtige Bønderkarle, der
fik saadanne Stillinger. At Herremanden kunde være haard og brutal, ja, det

blev nærmest betragtet som en Skæbnens Tilskikkelse; men at denne Bonde

karl, som man kendte, fra han var Dreng, gav sig til at tyrannisere sine Stands
fæller, det fandt man nederdrægtigt. Netop det tvang let en Ride- eller Lade
foged til at optræde strengere, end hans Lyst var.
Det blev da mest Karle med haardhudede Samvittigheder, der søgte saa

danne Pladser; og var Samvittigheden det ikke, blev den det let.
Dertil kom, at Stillingen stadig fristede til at tage mod Bestikkelse, at snyde

Herskabet o. lign. — Og der lyder da ogsaa stadige Beskyldninger for, at Rideog Ladefogder udnyttede disse Muligheder.

Saaledes fortælles i en godt kendt Ladefogedvise fra omkring 1700 om en
Bonde, der kommer for sent til Hovarbejde og derfor bliver irettesat af Lade

fogden; men da han lover denne at fodre en Plag godt for ham til Vinter, faar
han Svaret:
„Naa, kære Niels Nielsen, gu Venner
vi begge skal blive, og ser I jert Held,

at Jeppe og Laust det ej kender,
saa kør I kun hjem, a befal jer Guds Vold,

de andre til Solen gaar under skal bli',
a ser gennem Finger med jer;
I skal og i Vinter for Rejser vær fri,
naar Hjulnav i Dyndpytter skær."

Da Jeppe paa Bjerget tror, han er Baron, siger han til Ridefogden: „Jeg ved

nok, hvad Karle I er, I Ridefogder ... I faar Fløden af Mælken, og Herskabet
faar en Lort (med Tugt at melde). Jeg tror, om Verden staar længe, saa bliver

Ridefogder Junkere, og Junkere igen Ridefogder. Naar Bonden stikker jer eller
jere Koner noget i Næven, saa hedder det, naar I kommer til Herskabet : Den
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stakkels Mand er villig og flittig nok; men adskillige Ulykker slaar ham til, at

han ikke kan betale; han har en ond Jord; der er kommen Skab paa hans Kvæg
og andet saadant, med hvilket Herskabet maa lade sig afspise. “

Tit gik Jeppes Spaadom i Opfyldelse. Historien kender adskillige saadanne
Herremænd, der ved uhæderlige Midler havde arbejdet sig op fra ringe Kaar

gennem Ridefogedstillinger. Og de hørte sjældent til de gode.

EJENDOMSHANDLER OG SPEKULATIONER

Det, at den gamle Adel mistede sine Standsprivilegier, medførte, at der blev

en Omsætning med og Spekulation i Godser, som var uden Sidestykke i den

foregaaende Tid.
Det var Mænd, som tit intet Kendskab havde til Landbrug, der nu søgte i

en Fart at tjene sig rige ved at købe Godser, udpine dem til det yderste, gøre

i Penge, hvad der kunde gøres i Penge, for saa at sælge dem til en ny Køber,
som atter maatte udnytte Mulighederne — og det vilde nu som Regel sige Hov

bøndernes Arbejdskraft — for at klare den Gæld, han havde sat sig i for at
komme i Besiddelse af et udpint Gods.

Ofte gik saadanne Spekulanter bag af Dansen, saaledes Købmand Jens Thagaard fra Aalborg, der i Aarene 1768—71 købte sig ialt 5 Herregaarde med til

sammen 2455 Tdr. Hartkorn, for det sidstnævnte Aar at gaa konkurs.
1771 skriver en Mand, der kalder sig Landmandsven : „De fleste Herregaarde
besiddes af Forvaltere, Forpagtere, Ridefogder og Ladefogder. Der er Eksempler

paa, at 3—4 Personer slaar sig sammen om at købe en Herregaard, ligesom

Prangere køber en Hest, for at sælge den igen til første Køber. Har de sammen

skrabet 4—6000 Rdl., køber de uforment et Gods til 45—60,000 Rdl.s Værdi,
nedhugger den store Skov, rydder den unge og indtager den til Pløjeland, øde
lægger Jagt og Fiskeri, sælger Frihedspasser til det unge Mandskab*) — gør
*) Det var i en Tid, da Herremændene havde Ret til at udskrive Karle fra Godset til Soldater.

Vævemønstre fra gammel Tid

i Penge, hvad der kan gøres. Imidlertid stønner Godsets Bønder under et ugude

ligt Hoveri med Skovning, Oprydning, Skovjords Pløjning.“
De stadige Ejerskifter — og i endnu højere Grad Bortforpagtning — gjorde

ikke Besidderne interesserede i at holde Godset ved Magt, og det gik især ud
over Bønderne, hvis Arbejdskraft udnyttedes ganske hensynsløst.

Under saadanne Forhold var det en Fordel at høre under et Gods, som ikke
blev kastet i Gabet paa Spekulanterne. Gennemgaaende havde de Bønder, der
hørte under Majorater: Grevskaber, Baroniskaber eller Stamhuse, bedre Kaar

end de, der hørte under Godser, som stadig skiftede Ejer eller Forpagter. —
Naar det synes, som de Bønder, der hørte under de større Godser, gennemsnitlig
var bedre stillede end de, der hørte under de mindre, er Forklaringen antagelig

den, at en stor Part af de store Godser var Majorater.
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Landets Jord er Befolkningens Livsbetingelse. Nu var en stor Part af den
kastet ud til Spekulation for pengegridske Hajer. Og de paa denne Jord bo

siddende Bønders Arbejdskraft fulgte i Købet. Tilsyneladende herskede der fri

Konkurrence paa dette Omraade. Men det var en Frihed som den i Spindet
fangne Flues Frihed over for Edderkoppen.

BØNDERNES ØKONOMISKE KAAR
Bøndernes Produktion bestod stadig overvejende af Korn, og Jorden dyrkedes

endnu som i Valdemarernes Tid, baade hvad Sædskifte og Redskaber angik.
Men nu var den i høj Grad udpint. En ikke ringe Del af Kornet blev hvert Aar
bortfjernet i Form af Landgilde og Tiende eller til Betaling af Skatter, og da
Jorden ingen Erstatning fik derfor i Form af Kunstgødning, og den naturlige

Gødning desuden blev daarligt opbevaret, var det jo ikke mærkeligt, at det gik

tilbage med Ydeevnen.

Kun yderst sjældent avledes der 4—5 Fold, tit meget mindre, og der skulde
ikke mere end en ret tør Sommer til, før det blev Hungersaar, saa meget mere,
som man ingen Kartoffel- eller Roeafgrøde havde til at afbøde en daarlig Korn

høst; 1658 og 1659 var der Misvækst, det sidste Aar tillige Pest. 1660 skriver
Præsten i Tryggeløv paa Langeland : „Der døde nogle Hundrede af mine Sogne

folk af Hunger. Ved min Salighed, de hentede Mask hos mig og bagede Kager

af og aad.“ Endnu 7 Aar skulde der blive Hungersaar, før man naaede til 1700.
Vinteren 1708—09 bortfrøs Rugen mange Steder. Mange døde den Vinter af
Hunger og Kulde. 1784, 85 og 86 var „gyseligere end Ægyptens magre Aar“.
Herregaardene avlede ofte 1—2 Fold mere end Bøndergaardene, hvad man

har brugt som Forsvar for Storbruget i den Tid. Men naar Herremændene ikke
blot fik Landgildekornet, men ofte tillige Tiendekornet eller en Del af det (i
Reglen modtog de som Kirkeejere Kirketienden og forpagtede Kongetienden)
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og brugte det til Studefedning — hvortil de stadig havde Monopol — og naar

Bønderne desuden skulde lægge en stor Del af deres Arbejde paa Herregaardenes Marker, saa var det jo Forklaring nok paa de rigere Afgrøder. Og dog vil

man hævde, at vestjyske Hovbønder ofte avlede lige saa godt som deres Herremænd.
Hvor Jorden laa i Nærheden af Skov, led Kornmarkerne ofte stor Overlast

af Vildt, især af Hjorte. Jorddrotterne havde Eneret paa Jagt og betragtede
denne Ret som noget, der hævede dem op over de ufri, hvorfor der da ogsaa

var brutale Straffe for Krybskytteri, i Reglen enten Dødsstraf eller Arbejde paa

Livstid i Lænker.
Bønderne maatte kun holde Hunde, mod at det ene Ben var overhugget, at
de ikke skulde jage Vildtet, og visse Steder var det forbudt at sætte Stave, der

var spidsede for oven, til Værn mod det. Hjortene blev ofte saa frække, at de

stangede baade Køer og Heste ihjel og lemlæstede Mennesker. 1707 ansøger
Kongens „allerunderdanigste Tjenere og Arveundersaatter i Blaastrøds og

Lutzerrøds Byer“ om at blive befriet for en gammel Hind, som med sit Følge
gør deres Korn stor Skade. Da nogle Bønder i Kristian IV’s Tid klagede over,

at Vildtet ødelagde deres Kornmarker, svarede Rentekamret Kongen, at hvis
de fik Medhold, vilde andre Bønder ogsaa klage.
Hvor ringe Kornavlen end var, var det dog overvejende af den, Bonden
skulde faa Overskudet til Skatter, Landgilde og eget Forbrug.
Kvægholdet var nemlig ubetydeligt. Paa Herregaardene holdtes der en Del

Stude, der fededes mest med Landgilde- og Tiendekorn. Men da Regeringen
lagde en stor Udførselstold paa dem, og Hollænderne — som især købte dem —

svarede med en høj Indførselstold, gik denne Handel stærkt tilbage. — Paa

Bøndergaarde synes der sjældent at have været mere end højest et Stk. Horn
kvæg paa hver Td. Hartkorn, og deraf Halvdelen Opdræt. Lidt Faar, Svin og

Høns hjalp til at skaffe Sul, Uld og Æg.
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Interiør fra H erregaarden Gl. Est ru p

Det store Hestehold, der var nødvendigt for Hoveriets Skyld, gjorde det

umuligt at holde ret meget Hornkvæg. De stadige Misvækstaar vanskeliggjorde

ogsaa et fast Kvæghold. Og dertil kom Kvægsyge: 1661, 1690, 1722, den

frygtelige Kvægpest 1745—52. som bortrev den største Del af Kvæget; den
kom igen 1762 og paany 1777—81. — „Kommer Skab paa Kvæg, hvad Gud
forbyde“ er et staaende Udtryk fra den Tids Landsbylove.

366

Gamle danske Vævearbejder fra Landet

Malkekvæg holdtes mest med eget Forbrug for Øje. Det maatte nøjes med
daarligt Græs om Sommeren, med Halm — dog somme Steder noget Hø — om

Vinteren. I Misvækstaar maatte man ofte sidst paa Vinteren gribe til Hus
tagene, og tit var Kvæget om Foraaret saa forsultet, at man maatte rejse det

op. Mælkemængden var derefter, ca. 28 kg Smør aarlig af en Ko. I den første

Tid efter Enevælden kunde Danskerne ikke smørforsyne sig selv, op mod 1788
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havde vi en Smule Smørudførsel; men det var overvejende fra Herregaardene.

Da Spekulanter drev Rovdrift med Skovene — forøvrigt paa Trods af Lovene
— gik det tilbage med Svineavl. Endnu saa sent som 1804 skriver en Godsejer

fra Vendsyssel, at Bønderne lader Svinene gaa ude, til de er 3—4 Aar gamle,
hvorefter de feder dem op med et Par Tdr. Korn eller Ærter, og saa kan de

veje omkring 5 Lispund (40 kg) og koste 10—11 Mark pr. Lispund, som det

har kostet dem selv 4 Rdl. (24 Mark) at producere.
For at faa mest muligt ud af Skovene holdt mange Spekulanter Bønderne

fra dem; forhen var de de fleste Steder vant til at faa baadc Tømmer til Byg
ninger og vindfældet Træ til Brændsel derfra. — Saa blev Skovtyveri alminde

ligt. „De ved, at om de end gribes, saa har de dog ej andet at bøde for sig med
end Ryggen. Dertil er de vant fra Ungdommen af som Soldater,“ siger en

Forfatter 1758.

Bondens faste Udgifter gik til Staten, til Kirken og til Jorddrotten.
Der var først den fastlagte Hart kornsskat: 3 Rdl. pr. Td. Hartkorn. Det be

tød dengang ca.

af Ejendommens Værdi, ikke af Jordens; thi dens Værdi

var mere end opslugt af alle de Byrder, der laa paa den. — Til Sammenligning
kan nævnes, at 1886, da Bøndernes Skatter endnu overvejende hvilede paa

Hartkornet, var de ca.

af Ejendommenes Værdi.

Saa var der næsten altid Ekstraskatter ved Siden af : Kvægskat, Ildstedsskat,
Saltskat — meget almindelig var Kopskat: en Skat paa hver Person. Ofte tog

disse Skatter mere end Hartkornskatterne.
I Kristian VI’s Tid havde Kornavlen — Udsæden fraregnet — gennemsnitlig

en Værdi af 14—15 Mill. Kr., hvoraf de faste Skatter alene tog ca. 3,2 Mill.

Disse Penge gik udelukkende til Hofholdning og hvad dertil hørte. 1684 anraabte Præsterne paa Falster Kongen om Lettelse i Bøndernes Skatter, da disse

ellers i Fortvivlelse maatte rømme fra Gaardene.
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Døroverligger fra gammel Gaard

Naar undtages ganske enkelte Egne, svaredes ‘Tienden siden 1536 med

af Kornafgrøden. Før Enevældens Tid havde Kongerne ofte søgt at faa Bøn
derne til at forpagte Konge- og Kirketiende. Og saa længe disse havde Ind

flydelse paa Præstevalget, fik de tit truffen en lignende Ordning med Præ

sterne. Men en kongelig Resolution af 1654 gav Ridderskabet Fortrinsret til at
forpagte Tiende, og da Befolkningens Ret til at vælge Præsterne bortfaldt, gik

Præsterne ogsaa over til at faa Tienden i Marken.
Naar Kornet var høstet, skulde det meddeles Tiendetageren, der ifølge konge
lig Forordning skulde rette sig efter Bøndernes Lejlighed. I andet Fald kunde

Bonden køre sit Korn i Hus, og saa fik Tiendetageren klage, om han mente sig
forurettet. Bønderne var imidlertid i saa høj Grad underkastet Jorddrottens

Magt, at de næppe vovede at trodse ham. Efter at der blev givet Tilladelse til

at skrive frit om Landboforhold, lyder der stadig Klager over, at Bønderne paa
Grund af Tiendeskriverens Forsømmelighed ofte maatte lade Kornet staa ude,
naar det var tjenligt at køre ind, og af den Grund tit fik det halvt eller helt

fordærvet i Hus.
En Normalafgrøde, Udsæden fraregnet, regnedes som før nævnt til en Værdi

af ca. 15 Mill. Kr. Regner vi med gennemsnitlig 4 Fold, vil det sige, at Avlen
I

havde en Værdi af ca. 20 Mill. Kr., og Tiendens Værdi var da ca. 2 Mill. ; naar

dertil kommer de 3,2 Mill, i Hartkornskatter og mindst lige saa meget i Ekstra
skatter, vil det sige, at over Halvdelen af den Kornmængde, Bonden fik til

overs, naar Sæden var lagt, gik til Skatter og Tiende.
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Af andre faste Afgifter var der Indfæstning og Landgilde. Indfæstning be

taltes kun een Gang, nemlig ved Tiltrædelse af Fa*stegaard. Naar den var be

talt, kunde Bonden ikke sættes fra Gaarden, naar han overholdt sine Forplig
telser. Det var der ganske vist saa at sige ingen, der kunde; men det var dog

nok alligevel sjældent, at en Bonde blev sat fra Gaarden.
1656 opgiver Forfatteren Arild Berntsen 4—8 Rdl. som den almindelige Ind

fæstning paa Lolland-Falster og Sjælland. Paa Fyn og Jylland er den fra 20—60
Rdl., et godt Bevis paa, at Vornedskabet havde gjort Bønderne fattigere, endda

paa den bedste Jord. Da Stavnsbaandet blev indført, og Herremændene fik
Udskrivningsret, kunde de derved lægge Pres paa Bønderkarlene og samtidig

drive Indfæstningen i Vejret ved at true dem med, at ellers skulde de springe
Soldat. Men da Karlene paa den anden Side vidste, at hvad de kunde spare

sammen derved, gik i Herremandens Lomme, modvirkede det selvfølgelig
Sparelysten.

Landgilden var stadig fast. Kunde Bønderne af de gamle Jordebøger, hvor
over de vaagede med Omhu, bevise, at Landgilden havde været mindre, end

hvad Herremanden vilde sætte den til, var de sikker paa Medhold ved Dom

stolene. — Men forøvrigt var Fordelen ikke saa stor, da Herremanden kunde
tage des mere gennem Hoveri — eller Arbejdspenge af de længst bortliggende

Gaarde.
Landgilden betaltes dels i Penge og dels i Naturalier. En middelstor Fæste-

gaard under St. Restrup svarede 2 Tdr. Rug, 2 Tdr. Havre, 1 Svin, 1 Fødenød
og i Rdl. — og det har vist været noget lignende andre Steder.

Haardest føltes Hoveriet. Det var jo ikke alle Fæstebønder, der gjorde Hov
arbejde, og Antallet af hoveripligtige synes ikke at være steget meget efter 1660.

Dog skete det af og til, naar Krongods blev solgt til private, at Bønder, som

havde været hoverifri, blev tvungen til at arbejde paa Hovmarken. Saaledes

siger en Præst, der vil forsvare Landsdommer Knud Bekker, som blev dræbt af
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Dekorative Elementer og Inventar fra gamle Hjem paa Landet

sine Bønder, at „han vilde indføre et taaleligt Hoveri, da Godset før var Kon

gens, og Bonden da var fri for Hoveri.“

Universitetsbiblioteket har fra omkring Aaret 1770 en statistisk Oversigt over

danske Hovedgaarde med hoveripligtige og hoverifri Bønder. Efter den var
Hovfri Bønder

paa Sjælland .......................... ................
paa Fvn ...................................................
paa Langeland .......................................
paa Lolland............................ ................
paa Falster .............................. ................
det nordlige Jvlland ............. ................
det sydlige Jvlland ................ ................

IO67
1598
21
170
I42
1745
2492

Hoveriydende
Bønder

6225
3479
867
2022
564
5408
4659

Husmænd

6739
3823
643
!99°
557
4535
2966

Regner vi Inde for lig med Hoveri — og Forskellen var mere af teoretisk end
praktisk Art — har Forholdene snarest været værre paa det tiloversblevne Kron
gods, da det overvejende fandtes i Kronborg og Frederiksborg Amter, hvor

Hoffet i høj Grad pinte Bønderne med Ægt o. lign.

Der var endnu omkring 5000 Selvejere, men flere af dem gjorde Hoveri,

muligvis for derved at kunne nyde Beskyttelse og Hjælp hos Herremanden, hvis
Tiderne blev vanskelige, dog antagelig mere derved, at Kronen, naar den solgte

Gods til Herremænd, overlod disse sin selvtagne „Herlighedsret“ over de om
boende Selvejere, d. v. s. Ret til at udnytte deres Arbejdskraft.

Muligvis har til Gengæld nogle af Husmændene paa den magre Jord med
den mere spredte Bebyggelse været hoverifri.

Oversigten viser især tydeligt, at Hoveriet var mest udbredt, hvor Vorned
skabet var gaaet forud for Stavnsbaandet.
Hvad Mængden af Hoveri angaar, har vi noget Fingerpeg ved Hjælp af

Forholdet mellem Herregaardsjord og den tilhørende Bondejord. Paa Sjælland
hørte der gennemsnitlig 5,1 Td.Hartk.s Bondejord til iTd.Hartk.s Herregaards
jord, paa Fyn 6,8 Td. H., i Ribe Stift 6,5, i Viborg—Aarhus Stifter 8, i Vendelbo
Stift 7,6. Atter ser vi, at Trykket er haardest i Vornedskabets Landsdele.
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Før 1660 vrimlede det med Klager over, at Herremændene øgede Hoveriet;
men nu var Bønderne bleven klar over, at enten maatte de sløvt finde sig i

Herremændenes Overgreb eller selv tage sig til Rette. Som Helhed er Hoveriet

sikkert vokset hele Tiden til op mod de store Landboreformer.
En Herregaards Matrikel fra 1690 og et Universitets Manuskript fra 1770
viser, at der 1690 var 688 Herregaarde med over 200 Tdr. Hartkorn Bondejord

(hvad de jo skulde have for at være skattefri), 1770 var der over 800 Herre
gaarde, hvoraf dog nogle havde under 200 Tdr. Hartkorn Bondejord, og en Del

af dem kan have været forhenværende Krongods. Men medens de sjællandske
Herregaarde 1690 havde gennemsnitlig 64 Tdr. Hartkorn, var de 1770 voksede
til 75 Tdr. Paa Fyn og Langeland var de tilsvarende Tal 45 og 50, paa LollandFalster 53 og 65, i Jylland derimod uforandret omkring 39 Tdr. Hartkorn.
De færreste Bønder, især Øst for Store Belt, kunde klare deres Forpligtelser.

Da Jeppe paa Bjerget vaagner op i Baronens Seng og tror sig i Paradis, er

han klar over, at han der maatte træffe sin Bedstefar, som „var saadan en skikke
lig Mand, der ikke efterlod en Skilling Restantz hos Herskabet“. Paa Jeppes Tid

(omkr. 1725) maatte dette nærmest anses for en Umulighed for en sjællandsk
Hovbonde. — Og saa greb Herremændene ofte til mere Hoveri, som gjorde
Forholdene endnu mere umulige for begge Parter.
Omkring 1770 foranledigede Regeringen, at alle Godsejerne udfærdigede

Hoverireglementer. Gennemsnittet for en Gaard paa 5—6 Tdr. Hartkorn (en
aim. Bondegaard) viser da, at der ugentlig maatte ydes 2 Spanddage (med

Mand eller Karl og Hestespand), 2 Gangdage med Karl og 2 med Pige. Men
i Saa- og Høsttiden, da Bonden selv havde mest travlt, 3—4 Spanddage og

4 Gangdage for Karl og Pige. Paa en saadan Gaard maatte da holdes baade

Karl og Pige for Hoveriets Skyld, og Folkelønnen var forholdsvis høj, og „til
Hove“ skulde Madposen gerne være nok saa god som den hjemlige, hvad ofte

gik ud over Maden til Familien derhjemme.
18
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Tjenestefolkene var i Reglen ikke saa kede af Hovarbejdet. Der var jo baade

Sjov og Halløj. Der dovnedes i høj Grad, og jo mere man kunde snyde Ride
foged eller Herremand, des mere anset var man. Og hvad kunde vel en Ride

foged trods alle Straffemidler stille op mod en stor Flok uvillige Karle og Piger,
hvis Valgsprog var, at „den, der slider sig ihjel paa Hovmarken, skal begraves

under Galgen“? — Men der var over Hovmarken og den jævnlige Overnatten
en aandelig Pestluft, hvori Utugt trivedes frodigt, og dertil kom, at den Haab-

løshed, hvormed de unge saa Fremtiden i Møde, gav Sanseligheden rig Næring.
Nogen daarligere Forskole for Livet end Hovmarken kunde vanskeligt tænkes.
Og Bønderne tabte i Reglen al Selvagtelse, hvor Trykket var for haardt.

Enten de dovnede, eller de sled, enten de ødslede bort den Smule, de fik mellem
Hænderne, eller de sparede — Resultatet blev det samme. Paa Herregaarden
blev de behandlet som usselt Tyende (paa Lundegaard ved Viborg maatte de

saaledes bære Aske ud, bære Tørv ind, feje Gaarden, vaske Tøj o. s. v. og i den
travleste Pløje- og Saatid holde med Husbondens Korn paa Viborg Torv) —

hvorfor saa ikke lade Herremanden sørge for sig. „Hellere dovne sig arm end
slide sig arm,“ hed et Ordsprog fra den Tid.

Bønderne købte næsten intet; de maatte saa vidt muligt fremskaffe, hvad de
skulde bruge til Føde, Klæder, Bolig og Redskaber af egen Avl. Lidt Salt og
Tjære og i skovfattige Egne Træ til Redskaber maatte købes i Byerne, nødven

dige Smaating som Traad, Naale, Knapper o. lign, købtes af omvandrende
Kræmmere. Af Haandværkere fandtes i Landsbyen en Smed og en i Reglen

vanfør omvandrende Skræder.

ONDE TIDER. - KVÆGPEST

I Begyndelsen af 1700’erne var Priserne meget lave paa Korn, en Tid om
kring % af, hvad de var i 1600’ernes Slutning; men fra 30’ernes Midte begyndte

de igen at stige, og op mod Mærkeaaret 1788 var de noget højere end knap
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ioo Aar forud. Oksekød, FJæsk og Smør faldt derimod ikke i Pris i Nedgangs

tiden, men fulgte nogenlunde Kornet i Opgangstiden, hvad der opmuntrede

til i højere Grad at gaa over til dyrisk Produktion.
Men dér var Bønderne meget uheldigt stillede over for Herremændene:
Studefedning var dem forbudt, Svineopdræt var der ingen Korn til og smaat

med Skove, og Smørproduktion havde det mindre Brug ringe Mulighed for.

Det var da særlig paa Herregaardene, man nød Fordelen ved Prisopgangen.
Men til Gengæld ramtes man der haardest af Kvægpesten. Det hjalp da Bøn
derne til lettere at komme igennem den, at deres Økonomi ikke særlig hvilede

paa Kvægavl. Men alligevel: Kvæget det betød Smør, Kød og Mælk til
Hjemmeforbrug, og naar Trykket i Forvejen var haardt, maatte det føles for

færdeligt. Og lettere blev det ikke, naar Herremanden nu ogsaa fik vanskeligt
ved at hjælpe sine undergivne.

Regeringen greb ind mod Pesten paa flere Maader: forordnede en særlig
Bods- og Bededag, forbød Markeder, lod det angrebne Kvæg slaa ned og gav

forøvrigt ogsaa de haardest ramte Bønder Skattelettelse.
Bønderne selv lavede flere Steder Ild ved at save i Træ med en Træsav og
drev saa Kvæget gennem den „nygjorte“ Ild; desuden plantede de Tjørn over
det døde Kvæg; ryddede man disse Tjørn, vilde Pesten komme igen, paastod

de, Præsten Peder Thun til Hjortlund og Kalslund ved Ribe søgte at vakeinere
mod Sygdommen ved at bløde en Klud i „den Slavver“, der fandtes ved en død
Kos Mund, og trække den gennem Doglappen paa en Kalv.

Først i sidste Halvdel af 1700’erne begyndte det at lysne for Landbrugerne,
dels paa Grund af de opadgaaende Priser, dels ved Hjælp af Fremskridt. Men
hvoi- der skete Ejerskifte, fulgte Prioriteringen af Herregaardene tæt i Hælene

paa Opgangen, og saa var man lige vidt.
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SELVEJERE OG FÆSTEBØNDER
Et haardt Tryk var næsten alle Bønder ude for; men der var stor Forskel i
de forskellige Egne og hos de forskellige Lag inden for Standen.
Øverst blandt Bønderne stod i den almindelige Bevidsthed Selvejerne. Der

fandtes to Gruppei" af dem : med Herlighedsret og uden denne ! De sidste var de
„Kronens Selvejerbønder“, som ved Krongodssalg var bleven „afstaaet“ til
Herremænd. Mange af dem maatte — som før nævnt — gøre Hoveri. Deres

Kaar svarede nærmest til Fæstebønder, dog med den Forskel, at de kunde lade

Ejendommen gaa i Arv til et af Børnene, som saa slap for at betale Indfæstning.
Selvejerne med Herlighedsret var de eneste selvstændige Bønder. De sty

rende havde helt siden Valdemar Sejrs Sønners Tid været haarde ved dem,
især ved at lade dem betale langt højere Skatter end de øvrige Bønder. Alligevel

havde mange af de nordjyske Selvejere, som efter Grevens Fejde var bleven

gjort til Fæstere, købt deres Gaardc tilbage, eller deres Efterkommere havde
gjort det.
De store Krige havde været særlig haarde ved Selvejerne, fordi de ingen havde
at støtte sig til. Da man saaledes til Salling Herredsting skulde have Sandemænd,

hvortil jo kun jordegne Bønder kunde tages, meddeltes det om fire af dem, at

to var gaaet fra Gaardene og gik om og tiggede, en var død, og en vidste ingen
Rede paa.

Forordningen af 1682, der gav Herremænd Skattefrihed, naar de besad
mindst 200 Tdr. Hartkorn Bondejord, fristede mangen Godsejer til at købe
Selvejere ud. — Men omvendt havde ved det omtalte Salg af Krongods ikke
saa ganske faa Fæstebønder købt sig fri.
Og i Vestjylland købte Bønderne flere Steder Herregaarde, udstykkede det

meste af dem og solgte saa Resten, efter at de først havde frigjort sig fra Hoveri.
Paa den Maade gjorde først Hovbønderne i Nr. Bork sig fri af Grubbesholm

1761, og flere Steder fulgte man i deres Spor.
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Hvor Syren flokkes om Bøgens Rod
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Efter 1660 var de virkelige Selvejeres Stilling tilsyneladende meget bedre

end Fæstebøndernes: de var fri foi' Landgilde, Hoveri og Indfæstning og stod

ikke under nogen Herremand. Men de havde ingen til at betale Skatterne for

sig, og tit maatte de endog betale for fattige Fæstebønder, som ikke kunde
svare noget. Herremændene saa ofte med Uvilje paa dem, der saaledes levede

uden for deres Magtomraade. Og Regeringen trykkede dem tit saa haardt i de
daarlige Aar, at de ikke havde noget at staa imod med, hvis Krig gik over

Landet, eller Kvægpest, Prisfald ell. lign, satte ind. Det er da let forstaaeligt,
naar Morten Hansen 1767 tilskøder Erik Skeel v. Holsten sin Ejendom og tager
den tilbage som Fæstegaard for at forbedre sine økonomiske Vilkaar — og at

Universitetets Bønder 1769 nægter at købe deres Fæstegaarde til Selveje, da de

intet Hoveri ydede, og de som Selvejere vilde miste den Hjælp, de altid som
Fæstere fik i Tilfælde af Ildebrand, Kvægpest o. lign.

Det var jo ikke mærkeligt, om Bønder under de Kaar, de da var underkastede,
kunde frygte for selv at tage Ansvaret for deres Økonomi.

Det skulde der baade Karakter og Viljestyrke til. Der fandtes da ogsaa flest
Selvejere, hvor Trykket var mindst. I Lande, hvor der i 1700’ernes Slutning var

Oprør, viste det sig at være stærkest, hvor der var flest Selvejere. I Danmark

blev de den Stamme, som efter de store Landboreformer var den bærende Kraft
for Bøndernes Frigørelse. — Den Mand, C. Berg, der skabte det stolte Ord :

„Gaa aldrig paa Akkord med Uretten !“ var udgaaet fra en gammel selvstændig

Bondeslægt.
De hoverifri Fæstebønder maatte foruden Skatter og Tiende tillige svare

Landgilde, og det synes desuden at have været almindeligt, at de svarede Ar

bejdspenge for at slippe for Hoveriet — eller i andet Fald ydede noget Hoveri.

Da Herremanden var interesseret i at holde dem oppe, ansaas Stillingen ofte
for at være mere betryggende end at være „sin egen Mand“ ; men Selvstændighedsfølelse gav den ikke.
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Gamle Landbrugsredskaber

Blandt disse Bønder fandtes ofte nogen Velstand. Omkring 1700 skal det i

Jylland og paa Fyn ikke have hørt til Sjældenhed at træffe Bønder med sølv
knappet Trøje, og selv i de allerfattigste Aar, omkring 1720, hai' Ludvig Hol

berg truffet Bønder som Erasmus Montanus’s Far Jeppe og Svigerfar Jeronimus,
der begge er velstaaende. Jeppes Kone Nille er dog bange for, at Ridefogden
skal erfare deres Velstand: „Det er farligt, Far, at tractere Ridefogden; den
Slags Folk maa ikke vide vor Tilstand“ — hvortil Jeppe svarer: „Naar vi svarer

28I

vore Skatter og Landgilde, da kan Ridefogden ikke rykke et Haar af vort
Hoved.“

Men den Dag, deres Søn Jakob ønskede at tage Gaard i Fæste, bestemte
Herremanden Indfæstningssummen. — Og paa et lidt senere Tidspunkt kunde

han lade ham springe Soldat — eller betale for at slippe fri — og tvinge ham
til at tage en forfalden Gaard i Fæste, saa han maatte bruge hele Arven til at

bringe den paa Fode. Og dei’ var ingen Sikkerhed, for; at Jakob ogsaa slap for
Hoveri.
De hoveripligtige Bønder var de fleste Steder under saa haardt et Tryk, at

de umuligt kunde svare enhver sit, for saa vidt var det dem ligegyldigt, om det
gik op eller ned. Men de følte det som værre at arbejde paa Hovmarken end
hjemme, og fra 1660 til op mod 1788 synes Hoveriet som Helhed stadig at

være vokset.
Datidens Forfattere klager ofte over, at Bondebrug stadig blev nedlagt til

Trods for Loven. Stort kan det dog ikke have været; thi 1690 var der 32,100

Tdr. Hartkorn Hovedgaardsjord, 1796 33,600. Derimod toges der paa mange
Herregaarde mere Jord under Plov, og dygtige Herremænd indførte ny Drifts
metoder, der krævede øget Arbejde, som de skaffede sig ved i højere Grad at
beslaglægge Fæstebøndernes Arbejdskraft.

Saa bagvendt var Forholdene blcvnc, at Fremskridtene var til Ulykke for den
største Del af Befolkningen.

TRYKKET I DE FORSKELLIGE LANDSDELE
Bøndernes Kaar var langtfra ens over hele Landet. De var gennemgaaende

tungest Øst for Store Bælt, og jo længere man kom mod Vest, jo bedre blev

de som Helhed. Eller: jo bedre Jorden var, des ringere var i Reglen Kaarenc. —
Forøvrigt kunde Kaarene ændres meget fra Gods til Gods, da det især kom an

paa Herremanden, hvordan Bønderne havde det.
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Øversi: GI. Segl. Nederst: Oslekar

1755 gav Regeringen Censurfrihed for Skrifter om Landboforhold, og der

fremkom da en Mængde om Bøndernes Vilkaar. De fleste Forfattere var bonde
venligt indstillede og gav maaske derfor et mørkere Billede af Forholdene, end
Virkeligheden helt svarede til.
Men alle de Kilder, vi har fra den Tid, viser, at Kaarenc var alt andet

end gode.

Fra Bregentved Gods meddeles saaledes 1702, at Bønderne var „forarmet og

moxen ruineret“; 1714—17 var % øde, og der var Bønder, som ikke havde et
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Sjællandsk Mejele

Husdyr, end ikke en Høne. Efter Misvæksten 1714 sagde Forvalteren: „Havde

jeg sat Tærskere paa deres Lader efter Høsten og taget det aftærskedc Korn,
saa havde hver Mand løbet fra deres Gaard.“ — Herlufsholm fik 1685 efter
givet Skatterestancerne, 10 Aars Skattefrihed for øde Gaarde, 5 Aars for for

armede samt Frihed for de halve Skatter af hele Godset for Fremtiden; des

uden gav Kongen Bønderne 200 Tdr. Sædekorn. Alligevel var Godsets Tilstand
uforandret 1715 og følgende Aar. Paa Gaardene fandtes 2—3 Køer, mange

Steder slet ingen, af Heste 6—8, „hvoraf 2 eller 4 maa rejses“. Efter Jul havde
Bønderne ikke Fødesæd, end ikke Saasæd. — Paa Gyldenholm maatte Ejeren
lade baade pløje og saa en hel Bys Jord. Efter Misvækstaaret 1783 var Kvæget
sultet ihjel i Massevis, efter at de afrevne Straatage var opfodrede. Nogen Sand
hed var der da i Torkel Badens bekendte Udtalelse: „Det er vor Tids Eksempel,

at Herremænd ser sig nødte til at tinge deres Bønder i Kost hos Kromanden.“

Godsforvalter Klestrup paa Giesegaard, der synes at have haft et skarpt og
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forstaaende Blik for Forholdene, siger : „De forarmede Bønders Indtægter dæk

ker ikke Halvdelen af Udgifterne. Af mange faar da Proprietærerne ingen
Landgilde, af nogle ej heller Skatterne. De maa give Bønderne Heste, Sæde
korn, Bygningshjælp, Træ til Vogne og Plove, Brænde til at sælge. Sættes Bon

den fra Gaarden, efter i nogle Aar saaledes at have levet paa Proprietærens
Bekostning, maa denne næsten ganske besætte Gaarden paany med en Bekost

ning af I—2OO Rdl. En ny Fæster tvinges og trues til Gaarden; men det gaar
ham som Formanden : efter nogle Aar maa han vandre nøgen bort med Hustru

og Børn og sende disse ud at tigge Føden; han selv tager Tjeneste, saa længe
han har Helbred og Kræfter, ugentlig gør en Dags Arbejde til Afdrag paa sine

Restancer eller giver dertil 3—4 Rdl. aarlig af sin Løn. Man statuerer et Eks
empel paa slige „Gaardforsiddere“ for at afskrække de andre, saa at de bliver
ved Gaardene. Bliver de gamle og utjenstdygtige, maa de tigge Føden ligesom

deres Børn. Mensamme Skæbne har ogsaa Gaardfolk blandt Hovbønderne, naar

de bliver gamle, selv om de har haft Gaard i 30—40 Aar og betalt alt, hvad

dem var muligt, men blot for Alderdoms Skyld maa gaa fra Gaarden. Ser der

for en Gaardmand, at han om kort eller lang Tid maa forlade Gaarden i Armod,
gør han alt muligt i Penge, naar han har indhøstet, siger sig saa fra Gaarden
og gør ikke godt mere, ihvad man end gør ved ham.

Paa de fleste Hoverigodser har fast ingen Karl noget til bedste. Deres Mund
held er: „Hvad skal vi spare for? vi har jo ingen Nytte deraf, tværtimod har
vi den Ulykke, om vi har noget, at vi bliver tvungne til Gaard, hvor vi maa

lide Sult og Ondt nogle Aar, faar Prygl, bandes og udskældes, naar vi begærer
noget af Husbonden eller ej kan betale, og saa snart enten en Husmand har

sanket lidt, eller en Dreng er vokset til, om hvilke det tros, at de bedre kan
holde Gaarden end vi, saa skal vi derfra, Kone og Børn gaa om at tigge, og vi

gøre Trældage. Nej da er det bedre, at vi holder os lystige.“ De drikker, spiller
altsaa bort det, de kan fortjene, og de faa skikkelige iblandt dem faar ej Lov

at tjene saa mange Aar, at de kan samle dem noget, førend de bliver tvungne
til Gaard.“

Fæstet gjaldt jo nok for Livstid. Men hvis Bonden nu ikke kunde klare sine
Forpligtelser? Ja, saa var han afhængig af Godsejerens Naade. — En Godsfor

valter paa Kronens Gods ved Vordingborg oplyser, at der før hans Tid havde

været Gaarde, som havde haft 15 Fæstere i 23 Aar. Uden Lov og Dom var de

for ringe Restancers Skyld jaget fra Hus og Hjem.
En anden Forfatter - fra 1791 - skriver: „Lad Proprietærerne fremkomme
med de i de sidste 50 Aar paa deres Godser sluttede Skifter, da vil det findes,

at af 50 Bønder har de 45 intet efterladt uden Gæld til Herskabet.“ Og det var
endda i Opgangsaar.

Fra Lolland meddeles 1685, da Forholdene ellers var nogenlunde, at kun %
af Bønderne var „ved Magt“, % nogenlunde, Resten forarmede eller helt øde.

Her laa en Herregaard i næsten hvert Sogn, og kun de færreste var beboet af
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Et Bondekøkken af Hans Smidth

Ejeren. Paa Landet fandtes kun knap eet Menneske for hver Td. Bondehar tkorn.
Falster var til 1766 Krongods med kun lidt Hoveri; men da blev Krongodset
solgt, og skønt det var Regeringens Ønske, at Bønderne skulde have haft For

købsret, blev de ofte af de lokale Embedsmænd med Magt holdt fra Auktio

nerne. De fik nu mange Steder strenge Herrer, men satte sig ofte kraftigt til
Modværge og blev aldrig saa kuede som Naboerne mod Vest og Nord.

Møen var oprindelig Krongods og var en Tid udlagt til Ryttergods, saa Bøn
derne underholdt en Del Ryttere mod Frihed for andre Ydelser. Det var øko

nomisk en Fordel, men de raa Ryttere var en forfærdelig Plage. Senere slap
Beboerne for dem, og ved Krongodssalget i 1760’erne blev hen imod Halvdelen
af Bønderne Selvejere.

Selv om Kaarene da var noget forskellige paa Sjælland og de omliggende
Øer, passede Visen „Den klagende Bonde“, trykt første Gang 1668, ret godt

til de virkelige Forhold:
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Jeg er mig en Bondemand
udaf en foragtet Stand,
ringeste blandt alle,
Købstad Manden spotter mig,
andre monne latterlig
Rusticus mig kalde.

det jeg selver saa’de,
Tjenest-Folk vil have Brød,
store Fade fuld af Grød,
da maa Gud først raade.

Alle Stænder har af mig

Sæde-Korn jeg borge maa,

Fød’ og Klæder rundelig,

om mig nogen vil det faa

dog er jeg foragtet,

og mig det bedage;

jeg træli’ for de andres Brød,

af hver eftertragtet.

naar jeg det skal give igen,
Skjepper tre for een gaae hen,
hvad er da tilbage?

Gud velsigner Arbejd mit,
men naar hver Mand har faat sit,

Ofte døer bort Hest og Ko,
ofte mistes Kalv og So,

lidet er tilbage.

det er stor Ulykke,

Landgjeld tager Husbond min,

Pengene de ere væk,

lider for dem Angst og Nød,

Oldengjeld af mine Svin

saa jeg arme usle Gæk

bør han og at tage.

maa gaa rent istykke.

Tiende giver jeg min Præst,
Kong’ og Kirke af det bedst,
dertil Degn en Trave,

Dermed kommer jeg i Gjeld,
og det faar et Fandens Held,
naar hver sit vil have;
noget gaar til Dommeren,

Skrive -

Skjeppe Skriveren,

een vil Herredsfogeden

noget plukker Skriveren,

for sit Embed have.

saa det er aflave.

Føl, Lam, Kalve tiender jeg,

Saa vurderes Kornet ud,
Bæster, Hest og bedste Stud

og af alt mit Føde-Qvæg
giver jeg sin Rente.
Præst og Degn paa deres Tid
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Ofte kommer Misvæxt paa,
at jeg næppelig kan faa

mon af Stalden jages.
Fogden kræver sin Restanz,

de anvende deres Flid

indtil jeg gaar bag af Dans

det hos mig at hente.

og fast ilde rages.

Kongen giver jeg min Skat,
kommer den ej frem saa brat,
straks de exeqverer;
So og Ko jeg sælge maa,
at jeg Rytter-Skat kan faa
og til Officerer.

Jeg er ikke een Dag fri

for min Husbonds Hoveri,
hver Dag han mig driver.
Naar jeg ser Post-Rideren,
heller ser jeg Djævelen,
den jeg ham og giver.

Svarer jeg et enest Ord,

regnes mig det som et Mord,

Dømmer hannem til en Gaard,
hvor ej Stik og Stage staaer,

Træhest maa jeg ride paa,
bære spanske Kappe.

dertil de ham nøde;
hvad han da tilforn har tjent
vorder paa Bygningen anvendt,
dermed er han øde.

Mude*) maa jeg Fogeden,

Vil han Gaard ej tage an,

bukke for Post-Rideren
og for Hunde-Drenge;

sige de: Du Bur-Compan

straks de mig mon nappe;
hen jeg i Halsjern maa gaa,

faae de ringe Sag med mig,
offre maa jeg hver for sig,
ellers de mig hænge.

skal i Krig udskrives,
en Musqvet du bære maa,
Vagt og Mønstring vare paa,
deraf lidet trives.

Giver Gud mig og en Søn,
han maa vente samme Løn

Vil han eengang være fri
fra saadant et Plageri,

og den samme Skæbne;

kaldes en fri Bonde,

naar han vokser noget til

maa han Frihed købe sig

og sig først forbedre vil,
straks de hannem stævne.

eller sælges spottelig
saasom andre Hunde.

Naar han den omsi’er har faat,
er det hartad lige godt

nu i disse Tide,
fri og ufri ere et,

ingen Bonde er nu qvit,
som vi alle vide.

Amager dannede en Undtagelse. Der boede Efterkommere af de Hollæn
dere, Kristian II havde indkaldt. De var meget selvstændige.

Det samme var Bønderne paa Bornholm. Denne 0 havde det meste af

Middelalderen ligget under Lund Ærkebispedømme, og Bønderne havde
maattet gøre noget Arbejde (Inde) dels for Kirken, dels for Kronen. En Del

af dem var Fæstebønder, andre Selvejere, og endelig fandtes nogle faa saakaldte Proprietærer. Deres Stilling var omtrent som Lavadelens; de havde
*) bestikke.
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visse Skatteprivilegier, men intet Fæstegods under sig. Med Reformationen
gik Kirkens Gods over til Kronen.
Øen var flere Gange bleven plyndret eller brandskattet, en Aarrække fra
Frederik I’s Tid var den pantsat til Lybek. Men Beboerne kom stadig hurtig

paa Fode igen. 1658 maatte Frederik III afstaa Øen til Sverrig; men samme

Aar forjog Befolkningen den svenske Hær og overgav atter deres 0 til den

danske Konge. Som Tak derfor modtog de flere Privilegier, blandt andet egen

Milits og mindre Skatter end den øvrige Befolkning.
Bønderne var da ret selvstændige og forholdsvis velstillede, og ved Kronens

Godssalg 1744 kunde Fæstebønderne købe deres Gaarde. Hverken Vornedskab,
Stavnsbaand eller tvungen Overtagelse af øde Gaarde kendtes her.

Langeland derimod var et udpræget Godsejerland. Det synes, som om over
Halvdelen af Jorden laa under Hovedgaardene, saa Hoveriet var der særlig

udbredt og trykkende.
Paa Fyn laa endnu op i 1700’eme mange Herregaardes Jorder i Fællesdrift

med Bønderjorden. Det gjorde Vejen til Herregaardsjorden kort og gav ikke
— som andre Steder — Lejlighed til bedre Driftsformer og mere intensiv Drift

af Herregaardsjorden. — Bønderne havde her lidt haardt under Svenskekrigen,
og de første Aar derefter blev Gaardene ofte udfæstet uden Indfæstning og

endda til Tider med nogle Aars Fritagelse for Landgilde. Men op i 1700’erne
var Indfæstningssummen ofte ret betydelig, Krigsraad Wedel til Kærsgaard
nævner endog helt op til 500 Rdl. for en Gaard paa 6 Tdr. Hartkorn. Bønderne

synes her ofte at have kunnet klare deres Forpligtelser, og Herremændene saa
i Reglen deres Fordel ved at holde dem ved Magt. Wedel vil endog paastaa,

at de til Tider kunde give deres Børn en Medgift af 1000—1500 Rdl. Denne

Paastand maa dog nok tages med samme Forbehold som de tit voldsomme

Udfald mod Herremændenes Undertrykkelse af Bønderne. Men det passer dog
sikkert i ikke ringe Grad, naar han siger: „Den fynske og jyske Bonde bærer
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intet Slavehjerte i Brystet; han vil behandles med Oprigtighed og Venlighed,
og kun derved kan en Proprietær vinde hans Tillid og Fortrolighed.“

De stigende Priser fra 1700’ernes Midte gjorde mange Herremænd interes

serede i mere intensiv Kornavl. Og da Fællesdriften bl. a. som Følge af Bøn
dernes medfødte Konservatisme vanskeliggjorde Indførelsen af nye Driftsfor

mer, løste mange Herremænd deres Jord ud af Fællesskabet. Der dreves desuden
i denne økonomiske Opgangstid en stærk Spekulation i Jorden, som nødte

Herremændene til at faa mere ud af deres Ejendomme, og dertil kom, at For

pagtning var meget almindelig. Og Stavnsbaandet gav Herremændene den
ønskede Magt over Bønderne. Disse truedes da med samme Skæbne, som havde

ramt deres Standsfæller mod Øst.
I Jylland var Kaarene meget forskellige i de forskellige Egne. Fra Vend
syssel lyder 1780 en Klage over Herregaarden Sdr. Elkjærs Hovbønder : der
forlanges, at de for at have forsiddet Gaardene, for Restancer og Skatter, Land

gilde og Laanekorn skal have deres Steder forbrudt og i Mangel af Betaling
sættes i Tugthus.

I Aalborg Stift klager Præsterne 1690 over Tiendeydernes Armod og Herre-

mændenes Plagerier.
Fra en Udlægsforretning 1721 i Nørvang-Tørrild Herred (ved Vejle) noteres
et Eksempel, som for øvrigt ikke er værre end mange andre: En Gaard paa
2J/2 Td. Hartkorn, 2 Heste, ingen Køer, 1 Faar, 17 Fag jordgravet Hus, tækket

med Lyng. Har laant 3% Td. Havre, som han saar til Hælvten med Herskabet,
har i 2 Aar hverken saaet Byg, betalt Skat eller Landgilde, har ingen Fødesæd.

Fra Randers Amt, fra det fede Bjerre Herred og fra mange andre Egne, især
i Østjylland, klages over det haarde Hoveri. De østjyske Bønder var oftest
hoveripligtige, og deres Kaar synes gennemgaaende at have været strengere
end de fynske.

En Undtagelse dannede dog Bønderne paa Krongodset i Koldingegnen. Her
købte over 1000 af dem deres Ejendomme ved Krongodssalget 1764. Ogsaa

i Nordslesvig var der store Strækninger, som hørte under Kronen, og hvor der
næsten ingen Hovedgaarde fandtes og følgelig heller intet Hoveri.

Fra Midtjylland lyder en Beretning: „I de skarpeste Egne af Jylland, hvor
intet overdrevent Hoveri har eller kan have Sted, er der Folk nok, og intet

Sted saa ringe, at det har jo straks Liebhavere. Karle fra den bedste Egn køber
sig endog fri for at opsøge denne Luft.“ En anden Forfatter vil vide, at „Bøn-
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derne betaler de samme Skatter som Bonden i Sjælland, skylder deres Husbond
intet og kommer dog igennem ved Salg af Kvægavl (Tillæg), i Nødsfald af et

Høved, som de nok helst havde beholdt, nogen Tørv, nogle Smaakreaturer,

nogle Rejser for Penge o. s. v.“ — Bønderne i disse Hedeegne levede i stor Nøj

somhed, men næsten overalt uden at være underkuede af nogen.
Hoveri var der som Helhed ikke stort af i Midt- og Vestjylland. I Øster-,

Vester-og Nørre-Herreder omkring Varde, hvor der var ialt 4188Tdr. Hartkorn,

fandtes der saaledes 1787 kun 4 Hovedgaarde med ialt 148 Tdr. Hartkorn. De
dreves af 7—800 Tdr. Hartk. Bondejord. Resten var hoverifri eller Selvejerjord.

Den vestjyske Godsejer, Etatsraad Teilmann meddeler i nogle Optegnelser,
at det var fast Skik, at Søn eller Svigersøn overtog Gaard efter Fader eller
Svigerfader mod en billig Indfæstning. Da en Bonde saaledes syntes, at 20 Rdl.

var for meget i Indfæstning, bød Godsejeren ham 100 Rdl. mod frit at maatte
fæste Gaarden til en anden, men fik Nej. Husbonden kunde vel frit raade for
Bortfæstning; men det „vilde dog ej blive til den Fordel for Godset i Længden,

som nu, Bonden ved, at hvad han forhverver og forbedrer i sit Sted, bliver dog
hans egne til Fordel“.
Uden Hensyn til Stavnsbaandet drog mange Vestjyder til andre Egne, ofte

endog til fremmede Lande. Ikke sjældent fandt man dem som Lade- eller Ride
fogder; de var i Reglen ikke vellidte. „Bondesøn er Bondeplager“, hed det.

Nogle bosatte sig i Byerne, hvor man gerne spottede dem for deres „a“ og deres
næsten gnieragtige Sparsommelighed — som jo hængte sammen med de nøj
somme Vaner, Hjemmets fattige Jord havde tvunget dem ind under. — Ikke

sjældent skabte de sig stor Velstand.
Den større Selvstændighed blandt de vestjyske Bønder gav sig bl. a. Udtryk
i større Trang til Oplysning. Der fandtes kun faa Skoler, og de samme var i

Reglen daarlige; men Hjemmene sørgede omhyggeligt for at udruste Børnene

med Færdighed i Læsning, Skrivning og Regning.
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HUSMÆNDENE
Det er en almindelig Opfattelse, at der før Stavnsbaandsløsningens Tid kun

var faa Husmænd. Universitetets Statistik fra omkr. 1770 taler et andet Sprog.
Den er maaske ikke helt nøjagtig, men dog nok i det væsentligste rigtig.

Der skulde da være noget nær lige saa mange Husmænd som hoveriydende

Gaardmænd, naar det sydlige Jylland undtages.
Men efter Matriklen af 1690 var der dengang ca. 60,000 Gaarde og kun
19,000 Huse. Universitetsstatistiken har ikke saa nær alle Ejendomme med;

men Tallene vidner dog tydeligt om, at Husmandsbrugene er vokset langt

stærkere end Gaardmandsbrugene. En Statistik fra Hørsholm peger i samme
Retning :

1690 var der 195 Gaarde og 157 Huse.

1772 —

— 215

—

- 272

—

Der var 1700 igennem en jævn Befolkningstilvækst :

1735 var der ca. 782,000 Mennesker,
1769

—

—

- 828,000

og 1787

-

-

- 853,000

—

og i det mindste i Tidsrummet 1769—1787 var hele Befolkningstilvæksten blevet
ved Landbruget.

Nu var det vanskeligt at dele Bondegaarde, der laa under Fællesdrift, og de

unge havde som oftest ingen Lyst til at blive Gaardfæstere, saa maatte Befolk

ningstilvæksten da betyde en Forøgelse af Husmænd.

Nogle Husmænd var Selvejere, men langt de fleste var Fæstere; i Reglen
gjorde de 1 Dags ugentligt Arbejde paa Herregaarden og lidt mere i Sæd og
Høst, skiftedes til at løbe Ærinder for Herremanden og svarede i Landgilde

en Smule Penge.

„Den allermindste Part har saa megen Jord, som kan besaas med 1 Td. Korn,
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nogle ej engang i Skp. Udsæd,“ siger en Forfatter 1773. Men de fleste Bylove

viser, at de kunde faa nogle Husdyr græsset for en rimelig Betaling; saaledes
hedder det i Ryslinge Bylov: „Hver huus Mand tillader baade paa for Græs,

fælleden og auret (Græsning paa Stubmarken) Græsning til en Koe, 6 Faar,
Een Gaas, hvortil skal holdes Gase, med sine Unger dem selv for Betaling, nem

lig for Koen 2 Mk., for hver faar 8 Sk. og Gaasen 1 Sk. Huus Mændene som
vilde tøyre deres Køer, skal holde hver Mand uden skade, og ifald deres tøjer
er ikke forsvarlige, eller deres Qvæg gør skade, er samme straf undergiven som

Gaar Mændene, som de maae Pandtes for.“
Hvor Gaardmændene var haardest trykket, var Kaarene værre for dem end

for Husmændene. Paa Vordingborg Gods blev Gaarde saaledes i 1600’ernes
Slutning udfæstede for fra 1—6 Rdl., mens Indfæstningen for Huse var 10 Rdl.

1660 blev en Selvejerbonde, som paa Grund af Krigen var rømmet fra sin
Gaard, tilkaldt, for at han skulde tage Gaard i Fæste i Tryggevælde Len (ved

Stevns). Han erklærede paa Herredstinget: „Jeg maatte for Armods Skyld
lovbyde min selvejende Ejendomsgaard og derefter sætte mig i Hus med fattige
Hustru og Børn. Og dersom det nu maatte ske med Øvrighedens Minde, da

er jeg gerne begærende Dannemænd, som kan se over min Fattigdom, hvad jeg

kan have at holde Gaard med.“ — Om en anden, Niels Thuesen, meddeles, at
medens han var Gaardfæster, var han forfalden og usædelig. Saa blev han Ind

sidder, gik som Arbejdsmand og kunde nu klare sig selv og opnaaede at blive
en agtet Mand.

Bønderne havde altid haardt Brug for Arbejdskraft, og som Følge deraf var
Daglønnene forholdsvis høje. Det var derfor ikke med Glæde, at unge Karle
underskrev Fæstekontrakter til Huse, hvis der var tilføjet en Bestemmelse om,

at de, hvis en Gaard var ledig, skulde overtage den. — Samtidige Forfattere
hævder, at Godsejere ikke sjældent satte ældre Gaardmænd til Huse og tvang

de unge til at overtage Gaarde i Fæste.
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I 1700’ernes sidste Halvdel, da Prisen paa Fødevarer steg betydeligt, blev
Husmændenes Kaar som Følge deraf forringede. Det hedder fra den Tid i et
Skrift, hvis Forfatter er fra Aalborg Stift: „Gaardmænd, Boelsmænd og Selv-

ejerhusmænd skammer sig dog gemenlig ved at trygle, endskønt Nøden mangen

Gang haardt nok trykker dem; men Fæstehusmænd anser ikke Betleri som
noget, der er skammeligt for dem, holder det saa godt som for deres lovlige

Kald, betragter deres Fæstebreve næsten som Kaldsbreve eller Oktroier paa
at trygle; thi hvorledes, siger de, skulde de ellers kunne svare Konge og Hus

bond; og deres Foregivende har nogen Grund.“
Herremændene saa i Reglen ikke med venlige Øjne paa Husmænd. Da der
1757 blev indhentet Indberetning om de danske Landbrugsforhold, fremkom

fra de saakaldte Proprietærer talrige Klager over dem: de var ofte kørende,

hvad der skulde forbydes dem ; nogle var saa velhavende, at de kunde udlaane

Bønderne Penge, saa de var deres Blodigler — hvad Proprietærerne jo ellers
havde Monopol paa — de var „Vandbier udi Staten“. Især maatte det skurre
uhyggeligt i en Jorddrots Øre, om han vilde tvinge en Husmand, da at faa

Svaret: „Jeg svarer min Husafgift; De har ingenting med mig at gøre!“ — En

Godsejer foreslaar, at hvis Husmanden ikke vilde tage Tjeneste paa nærmere
bestemte Vilkaar, da skulde Proprietæren have Ret til uden Lov og Dom at
sætte ham paa Vand og Brød og, hvis det ikke hjalp, paa Fæstningsarbejde

1--2 Maaneder. Ejendommelig for hans Retsopfattelse er Tilføjelsen: „Jeg
ved vel, at uden Lov og Dom lyder noget haardt; men det behøves.“

Noget skarpt Skel mellem Gaard- og Husmandsbrugene fandtes ikke. De

fleste Gaarde var ganske vist fra 4—8 Tdr. Hartkorn, og Husene sjældent over

1—2 Skp. ; men der fandtes desuden en Del Halvgaarde og Boelssteder. Ejheller

fandtes der nogen afsluttet Gaardmands- og Husmandsstand. Gaardmænd, der

for Restancer eller af anden Grund blev sat fra Gaardene, blev ofte sat i Hus
og saa tvunget til ved vedvarende Hoveri at aftjene paa deres Gæld til Herre-
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manden. Og omvendt blev mangen ung Husmand tvungen til at tage Gaard

i Fæste.

TIGGERI. INGEN SELVTILLID

Man er nu tilbøjelig til at mene, at de danske Bønders Kaar op mod Stavns-

baandsløsningens Tid er skildret i alt for mørke Farver: Det var sjællandske

Forhold, de fleste af Datidens Forfattere havde for Øje, og de var tilbøjelige
til ät male med den brede Pensel for at vække Medfølelse med Bonden.
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Men det forfærdelige Tiggeri taler sit eget Sprog. Selv Teilmann, som malede

de vestjyske Forhold ret lyse, siger, at man ser hele Flokke af Tiggere paa
Landevejene. En anden jysk Forfatter, Pastor Westenholtz, regner med, at der

daglig var io Tiggere for hver Mands Dør, i daarlige Aar det dobbelte. Han
mener, at der alene i Jylland fandtes omkring 60,000 Tiggere. Paa Nordsjæl
land vrimlede det saadan med Tiggere, at naar de kongelige skulde rejse, maatte
man først holde Klapjagt paa dem for at rense Vejene.
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Det var mest Bønder, som var jaget fra deres Hjem, samt Børn fra de fattigste
Hjem, der dannede Tiggernes store Hær. Men mange var der ogsaa, som Arbej

dets haabløse Kaar havde drevet bort fra Livets naturlige Krav. Og Forholdene
gjorde det umuligt at skelne værdig fra uværdig. Selv blev de moralsk nedbrudt,
og for Befolkningen var de en frygtelig Plage.
Et Digt fra 1703 af Vilhelm Helt er ofte blevet nævnt som Bevis paa, at de

vornede Bønders Kaar ikke var saa helt slette. Det skildrer en Samtale mellem
en fri skaansk og en vorned sjællandsk Bonde, og Digteren lader Sjællænderen
sige:

„Men at man ellers er saa haard,
som Skaaningen beretter,
at man en Vorned til en Gaard
paa Fødestavnen sætter,
det kan vel ogsaa hænde sig,
at om den Gaard er øde,
hans Husbond ham saa sandelig
forskaffe maa sin Føde.
Han maa ham skaffe Ko og So,
om han den Gaard skal fæste,
og hvad der hører til et Bo,
Plov, Harve, Stude, Heste.
Skal Bonden harve, skal han saa,
alt, hvad dertil kan høre,
hans Husbond først ham skaffe maa,
og selv det Forskud gøre.
Han maa ham skaffe Huse-Ly
med Stue, Stald og Længe,
og bygge Gaarden op af ny
alt for hans egne Penge.
Imidlertid en Vorned kan,
om han vil flittig være,
sig sætte i saa god en Stand,
som Bonden kan begære;
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men om han gider ej gjort Gavn,
den da, som lod ham binde
og føre til den Vorned-Stavn,
i Pungen det skal finde;
thi tænk, naar Bonden intet har,
det til hans Husbond svier,
han selv maa gøre Skatten klar,
om han for længe bier,
han eksekvere vente maa
og dobbelt at betale:
lad da den Bondeplager gaa
med Vornedret at prale.“
Digtet viser i Virkeligheden, at Bonden har mistet al Selvtillid og har vænnet

sig til at tage alt af sin Herres Haand. Han lever under Trællekaar og har —

hvad der er værre — faaet Trællesind.

HERREMÆNDENES ØKONOMISKE KAAR
Blev Bønderne trykkede, var Godsejerne tilsyneladende ovenpaa. Deres

Gaarde var fri for Skatter, Tiende, Ægt og anden offentlig Tynge. De havde

Eneret paa at fede Stude, havde de bedste Marker, Enge, Græsgange og Skove.
De fik Landgilde af Bondejorden, i Reglen i Egenskab af Kirkeejere % af Tien
den. De havde Raadighedsret over Bøndernes Arbejdskraft og kunde selv vælge

den gunstige Tid for Sæd og Høst, mens Bønderne maatte bruge den Tid, de

derefter fik tilovers. Bønderne maatte transportere Herremændenes Korn ad

Veje, de selv maatte vedligeholde o. s. v. — Og som Modydelse havde Herremændene kun eet: at svare til Bøndernes Skatter! — Maatte de da ikke blive

rige?
Og dog lyder der stadig i denne Tid Klager fra dem. „Gud straffe mig, om

jeg ikke haver i nogle og hvert Aar ladet ligge usolgt over 1000 Tdr. Korn til
mine Bønders Sæd og Sommerføde, item udlagt det meste af April og Juli Kvar-
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taler (Skatter). Hvorledes kan en fattig Proprietær eller Enke gøre det?“ ud

bryder Frederik IV’s Minister Otto Krabbe. A. Rosenkrantz til Tirsbæk havde
i 3 Aar ikke faaet i Skp. Korn i Landgilde af hele sit Gods, men havde

tværtimod givet sine Bønder mange Hundrede Tdr. Korn at spise eller saa paa
Grund af Misvækst. — Selv Etatsraad Teilmann til Nørholm (ved Varde), som
mente, at Bøndernes Stilling var god, og som siger : „Det er kun ond Vane, hvor
Bonden skal have alt paa Herregaarden, og det sker kun paa slet bestyrede

Godser. Skulde jeg bære alle Byrderne for mit Hoverigods : Exstraskat, Magazinkorn, Fourage m. m., over 2000 Rdl., blev det et dyrt Hoveri, som jeg betak

kede mig for“ — selv han udbryder: „Ledvogteren i sin Hytte har det vissere

og roligere end mangen en Proprietær.“ — Konferentsraad Esaias Fleischer ad

ministrerede Førslev Gods ved Slagelse umiddelbart forud for 1788. Der var
Hoveriet moderat, og Bønderne i Almindelighed skikkelige og ædruelige; ikke
destomindre klager han efter et daarligt Aar : „Ingen forestiller sig, hvad dette
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saa bedrøvelige Foraar og Sommer betydede at være Proprietær, især for dem,

der havde et følsomt Hjerte og ikke desto større Pung at tage til.“
Nu kunde man tænke sig, at bag Klagerne laa et Haab om derved at opnaa
Skattelettelse. Men Talopgør viser, at mange Klager i alt Fald var fuldt beret

tigede: En Godsejer, der ejede en Sædegaard paa 50 Td. Hartk. og 450 Td.

Hartk. Bondejord, maatte et Aar udrede i Skat for sig selv med Familie og Folk
360 Rdl., men hans Bønders Skatter beløb sig til 1575 Rdl., og deraf maatte
han ogsaa udrede det meste; ialt slugte Skatterne 8 pCt. af Ejendommens

Værdi.
Staten maatte forbyde Jorddrotterne at gøre Opbud og overlade den Godset

for Skatterestancer.
Priserne paa Jord rettede sig faktisk efter, hvad Bønderne kunde præstere
som Overskud til Ejeren, og det viser sig, at i Kristian VI’s Tid var Prisen for

i Td. H. Bondegods i Østsjælland 18—25 Rdl., for øde Gods var det kun et
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Par Rdl., endda der fulgte 3 Aars Skattefrihed med. — I Nyborg Amt, hvor Bøn
dernes Kaar var bedre, var det ca. 100 Rdl., og i Ribeegnen 60—80 Rdl. 1764

under Opgangstiden er Prisen steget til omkr. 150 Rdl.; men det skyldtes til

Dels en samtidig Dalen af Rentefoden.
Herremanden var ikke blot sine Bønders Udbytter; han var tillige deres For
syn : han maatte sørge for Føde- og Sædekorn til dem ; tog Pesten deres Kvæg,
maatte han sætte nyt ind, ja, han maatte til Tider endog lade deres Marker

pløje. Under disse Forhold mistede Bønderne baade Selvstændighed og Energi.
Og naar det Befolkningslag, paa hvis Arbejde Samfundets Økonomi væsentlig
hvilede, dovnede, maatte Fattigdom for alle blive Følgen.

Hvis man havde spurgt en Godsejer, hvad der især var Aarsag til Fattig
dommen, vilde han antagelig først og fremmest have peget paa Skatten. „Det

var hverken Trevangsbruget eller Fællesskabet eller Landbrugernes Ukyndighed eller Herremændenes Ondskab, der lagde Landet øde; det var Enevælden

og dens Udplyndringer,“ siger Christensen-Hørsholm, efter hvis „Agrarhisto
riske Studier“ de fleste af de i dette Afsnit anvendte Citater er taget. — Dog

kunde Skatterne nok have været baaret, om de andre Forhold havde været i
Orden.

Men da Enevældens ubegrænsede Skatteudskrivningsmagt kun kendte den

Grænse, Borgernes Skatteevne satte, vilde alle andre Fremskridt og Lettelser
kun givet tilsvarende haardere Skattetryk.

Omvendt vilde en Skattelettelse under de herskende Forhold kun medført,
at Jorddrottens Udbytning vilde være bleven saa meget større.

Gik Tiderne opad, gik der straks Spekulation i Godserne, og mange omsattes
til stigende Priser. Dc ny Ejere, som sad med de øgede Prioriteter, maatte søge

at presse mest muligt ud af Bønderne. Typisk for denne Klasse var Jens Lange

til Rødkilde paa Fyn : Han tilrev sig Dele af Bøndernes Jord uden at give dem
tilsvarende Lettelser, men pressede dem tværtimod langt haardere end før med

Tilvenstre: Gabestok fra Kaastrup Kirke, Thy — Vrænge- eller Djævlemasken oven over er fra Gabe
stokken i Linkøping, Sverrig. Forbryderen stod i Reglen i Halsjernet 2x3 Timer 3 Dage i Rad. Brugtes
som Straf for Tyveri, Rufferi og lign., i Kristian VTs Tid tillige som Straf for ikke at gaa i Kirke. Dansk
Folkemuseum. — Tilhøjre: Spansk Kappe med tilsvarende Hætte. Krogene for neden er antagelig til at
hænge Lodder i for at gøre den tungere. Dansk Folkemuseum, Sophus Bengtsson fot.

Hoveri, og klagede de, truede han dem med at vise dem fra deres Gaarde for

Restancer.
I en saadan Tid var det heldigt, at en ikke ubetydelig Del af Landets Jord

var unddraget Spekulation og stigende Prioriteter. Det var Majoraterne, ialt

ca. 81,000 Td. H. ; desuden laa der under forskellige Stiftelser ca. 30,000 Td. H.,
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hvoraf Indtægterne gik til forskellige almennyttige Formaal, og endelig havde

Gejstligheden endnu ca. 8000 Td. H. ; det var tilsammen omtrent % af Landets
samlede Hartkorn.

Paa Majoratcrnc voksede efterhaanden en Slægt op, hvoraf flere — i Lighed
med en Del af den gamle Adel — voksede sammen med de til Godset hørende
Bønder; blandt dem findes Mænd, hvis Navne lyser med Glans fra Frigørelses

værket, i første Linie A. P. Bernstorff og Brødrene Reventlow.

BØNDERNES RETSSTILLING

Til det økonomiske Tryk kom hele den utrygge Retsstilling, Bønderne, især
de hoveriydende, var underkastet.

Herremændene dannede Mellemleddet mellem dem og Staten, de havde An
svaret for, at de Krav, Staten stillede til Bønderne, blev opfyldt. Saa maatte
de da have en tilsvarende Magt over dem. Al den Magt, Staten efterhaanden
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tildelte Herremændene over Bønderne, havde sin Rod i, at de skulde svare til
disses Skatter. Kongerne kunde være nok saa venlig stemt mod Bønderne, Skat

terne kunde de ikke undvære eller tænke sig at lette, og for at faa dem ind gik
de med til at give Herremændene stadig større Ret over Bønderne. Tugtelses

retten, Soldaterudskrivningsretten, Stavnsbaandet, alt var begrundet i Skatte

ordningen.

Herremændene havde Husbondsret over de Arbejdere, der var tilsagt til
Hoveri; ganske vist gav Loven dem kun Ret til at tugte „med Kæp eller

Vaand"; men den overholdtes ikke. Uden Lov og Dom kunde Herremanden

sætte Hovarbejderen i Herregaardens Fængsel, det saakaldte Hundehul; han

kunde piske ham, iføre ham den spanske Kappe: et tungt Kar med et Hul i
Bunden; det blev vendt med Bunden i Vejret, Ofret fik Hovedet stukket igen

nem Hullet, og Kappen laa nu som et stadig haardt Tryk paa hans Skuldre,
uden at han ved at sætte sig paa Knæene kunde frigøre sig for det — og han
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kunde sætte ham paa Træhesten: En Fjæl paa Kant, hvilende paa fire Ben.
Den straffede fik tunge Lodder hængt ved Fødderne og Hænderne bunden paa
Ryggen. Efter et Ridt derpaa var han syg i flere Dage.

Det brugtes vistnok sjældent til gifte Mænd, især op mod 1788, da der var

rejst cn stærk offentlig Mening mod Bondeplagericrnc ; men det skete dog vist
nok nu og da. I cn Instruks af Enkefru Birgitte Skeel til Holmcgaard og Broksø
(ved Næstved) hedder det: „Skulde nogen af Hovbønderne findes modvillig

og genstridig i sit Arbejde eller ikke vil indfinde sig til rette Tid, skal det være
Ridefogden saavel som Ladefogden tilladt at straffe ham enten med Krabask
paa Ryggen, Træhesten eller Hullet efter Loven, alt som Forseelsen er til, hvor

da skal bruges en fornuftig Moderation, som forsvarlig kan være, og den ene
bør ikke straffes for den andens Forseelse. Gaardmænd og gamle skal forskaanes

for Hug og Slag, og naar Fornødenhed kræver, at der skal straffes, da skal ingen
ved Hug og Slag lemlæstes eller skades paa deres Helbred.“

Birgitte Skeel havde ikke Ord for at være haardhjertet. Naar hun alligevel
kunde udstede en saadan Instruks, hvad kunde en samvittighedsløs Foged da

ikke tillade sig? og hvad kunde man ikke vente sig af en haardhjertet Godsejer?
Det er før vist, at det kunde gaa saa vidt, at Regeringen reagerede. Men selv
hvor Ofret var pint til Døde, blev Sagen i Reglen afgjort med en Bøde.

Grever, Baroner og mange af de andre Godsejere havde Birkeret, saa de selv
valgte Dommere. Disse var da tilbøjelige til at dømme til Gunst for Indehaveren

af Kaldsretten. Desuden var Bestikkelse saa almindelig, at det betød mere end
Retten; og hvordan skulde en Bonde, som havde lagt Sag an mod sin Jorddrot,
kunne klare sig, naar det gjaldt om at bestikke? Naaede man til de højere Ret

ter med sine Klager, blev disse i Reglen sendt til Erklæring af Amtmanden, og
han, der som oftest selv var Godsejer, vai' da tilbøjelig til at tage Godsejerens
Parti. — Dog skete det ikke saa sjældent, at en Amtmand af Kongen fik Paa-

mindelse om at værne Bønder mod deres Herres Uretfærdighed og ogsaa gjorde
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det. Og der gaves selvfølgelig mange retsindige Amtmænd, som søgte at skønne

retfærdigt i de Sager, de fik forelagt.
Men vandt en Bonde ogsaa ved Retten over sit Herskab, havde dette Midler

nok til at gøre ham Livet surt. Han stod jo næsten altid i Restancer for Skatter
eller Landgilde og kunde derfor sættes fra Gaarden naar som helst, og var han

hoveripligtig, bestemte Godsejeren Mængden af hans Hoveri.
1772 dømte Birkedommeren paa Gisselfeldt en Gaardmand til at have for

brudt sit Fæste og til et Aars Arbejde i Jern paa Københavns Fæstning, fordi
han havde ,.forsiddet“ sin Gaard, endda det under Retssagen blev bevist, at han
havde modtaget Gaarden i brøstfældig Stand. — Birkedommeren var tillige
Godsets Inspektør, saa han var samtidig Anklager og Dommer.

Naar Bonden overtog Fæstegaarden, blev der ikke taget Syn, og naar han
døde fra den, mødte Godsejeren selv med sine Krav og samtidig som Skiftefor
valter. Sattes en Bonde fra Gaarden, vurderedes dens Ejendele af Mænd, der

var udtaget dertil af Godsejeren.
Med bange Anelser ventede en Fæstebondes Enke paa Skifteretten; her var

i højeste Grad Muligheder for Vilkaarlighed, og gamle Skiftebreve kan berette
om, hvordan Herren kunde udnytte disse Muligheder. Alt i Boet blev medreg

net : Sengeklæder, Spinderedskaber, Bohave, Køkkenudstyr, Avlsredskaber,

Haandværkstøj o. s. v., o. s. v. Og i Gælden til Husbonden medregnedes ikke
blot Skatte- og Landgilderestancer, men tillige Nedgang i Besætning, Arbejde
paa Hovmarken, som paa Grund af Mandens Sygdom ikke var udført, mang

lende Besaaning af Fæstegaardens Jord m. m. Og endelig var der Bygnings
eller Gaardfæld (Brøstfældighed ved Bygningerne). — Et Skiftebrev fra 1707

over „afgangne salig Anders Jensens“ Bo i Sjolte viser: Bohave til en Værdi af

225 Sletdaler 3 Mark 11 Sk.; men en Gæld til Herskabet paa 326 Sietdaler

i Mark 3 Sk., deraf Gaardfæld alene 98 Sletdaler 15 Sk. — Gaarden var tiltraadt
som „død“ Gaard 1681, saa man aner, den næppe har været i bedre Stand end
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ved Fæsterens Død, især da der var et forholdsvis godt Indbo og god Besætning.
Nu saa Enken sig frataget alt, hvad de gennem 26 Aar havde samlet, forarbejdet

og lagt til Side, ja endog de Redskaber, hvormed hun ellers muligvis kunde op
retholdt Livet paa sine gamle Dage.

Det skete vel ikke saa sjældent, at Herskabet for med Læmpe, ja endog lod

et af Børnene faa Hjemmet paa billige Vilkaar mod Aftægt til Forældrene. Men
brugte det sin lovhjemlede Ret. var Forholdene fortvivlede for Enken. Af 50
Dødsboer gik der ikke Arv paa een, hævdede som før nævnt Godsforvalter
Klestrup.
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STAVNSBAAND OG SOLDATERTVANG

Rygaard,
opført
af Johan Urne

ed 1660 bestod Hæren overvejende af hvervede Soldater, mest
lejet i Udlandet; men tillige en Del Løsgængere, genstridige

Tjenestekarle og „ærlige Slaver“ (de mest skikkelige Straffe

fanger), som mer eller mindre frivilligt var bleven puttet ind

i Rækkerne.
Overvejende bestod Hæren af Udskuddet, og overalt, hvor Soldater var ind

kvarterede, fulgte Raahed og Utugt med. Hvor der fandtes Garnisoner, maatte

Straf for Lejermaal (Utugt) afskaffes. I Garnisons Sogn i København fødtes
næsten Halvdelen af Børnene uden for Ægteskab.
For at holde Hæren i Ave brugtes de mest barbariske Straffemidler, Træ

hesten m. fl. er før omtalt. Værst var Spidsrod: Den dømte førtes, afklædt til
Bæltestedet, gennem to Rækker Soldater, som alle slog ham med Hassel- eller

Pilekæp. Gamle Folk har kunnet berette om Soldater, der havde løbet Spidsrod
og aldrig siden den Tid blev raske.
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En Tid maatte en Del af Krongodsets Bønder skaffe Ryttere til Hæren; men

1670 gik man over til at indlægge Rytterafdelinger i visse Krongodsdistrikter,
der saa kaldtes Ryttergods: 6 paa Sjælland, 2 paa Lolland-Falster og Møen, 1

paa Fyn og 3 i Jylland.
Der var Regler for Bøndernes Pligter over for Soldaterne og deres Officerer ;
men det tog disse i Reglen ingen Hensyn til. Og viste Bønderne sig nachlässige

(efterladne) eller opsætsige, kunde de efter en Forordning af 1686, yderligere
skærpet 1695, af den klagende Myndighed, d. v. s. Officererne, sættes til Ar

bejde i Jern paa Vand og Brød eller straffes med Tugthus. — Paa Møen tvang

Generalløjtnant S. C. v. Piessen Bønderne til at betale højere Afgifter, øgede
deres Hoveri til de Gaarde, han af Staten havde faaet i Forpagtning, lod Sol
daterne tage indtil dobbelt saa meget i Fourage, som dei' var tilladt; disse mis

handlede Bønderne, ja sparkede dem endog i Kirken med deres Sporer. Tilsidst
drev han — der tillige var Amtmand — det dog saa vidt, at han blev afsat og sat

i Fængsel, hvor han døde.
I Støvring ved Aalborg havde en Kvartermester uberettiget forlangt, at en
Lægdsmand skulde skaffe ham to Vogne til Bagage; da denne kun skaffede een,
slæbte han ham ved fire Rytteres Hjælp ud af Sengen, slog ham og trampede

paa ham, smed ham tilsidst ud i Sneen og mishandlede ham igen; ja endog hans
Hustru og Børn blev mishandlede.
Kristian VI afskaffede endelig denne forhadte Ordning I73I-

Ved Siden af de „gevorbne“ (hvervede) Regimenter fandtes til Tider natio
nale Afdelinger, nu mest bestaaende af Bønderkarle. Under Kalmarkrigen be
sluttede Fyns Raad og Adel 1612, at alle „mandbare" Folk skulde „klarligen

beskrives“ og bevæbnes. „Og skal efter denne Dag ingen Tjenestekarl drage ud

af sin Tjeneste, men blive enhver til Stede, som (hvor) han nu findes, under

Livs Straf, indtil Fanen nederlægges.“ -- Hei' er det første svage Tilløb til et

Stavnsbaand. — I den følgende Tid fandt Udskrivning ofte Sted, og Karlene
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maatte da ct vist Tidsrum — ofte 3 Aar, sommetider paa ubestemt Tid — blive

paa det Gods, hvor de var udskrevet. Efter den skaanske Krigs Afslutning 1679

standsede Udskrivningerne foreløbig.
Havde en Mand fæstet Gaard, var han fritaget for at blive Soldat; men i en

Forordning fra 1682 hedder det, at da det „fornemmes, at en Del Bønder sig

ikke i Ægteskab vil indlade af saadan ct skadeligt Forsæt, at de paa den Maadc
des snarere og lettere deres Gaarde kan undvige, da, naar nogen Udskrivning

skal ske, skal de Bønder, som er ugifte, alligevel de Gaard har, regnes blandt de

unge Karle.“ Og i Kristian V’s danske Lov blev det forbudt en Bonde, der havde
fæstet Gaard, at opsige denne uden skellig Grund.

Bag disse Forordninger og Love mærkes den Opfattelse, at Staten, repræsen
teret ved Konge og Jorddrotter, har Ejendomsret til Befolkningen, der betragtes
som værende til for dens Skyld. Bønderne kan bruges som Soldatermateriale og

tvinges til at besætte øde Gaarde og avle Børn. — Men man tænkte ikke paa at
give dem saadanne Kaar, at det blev en naturlig Trang hos dem at faa Ejen

dom, stifte Hjem og værge Fædrelandet.
1702 ophævede Frederik IV Vornedskabet. Dermed havde han revet det
Baand over, som i omkring 250 Aar havde bundet Bøndernes Mandskøn Øst for

Store Bælt til det Gods, hvorpaa de var født. Frigørelsen gjaldt ganske vist kun
dem, der var født siden Kongens Regeringstiltrædelse 1699; men de øvrige

vornede kunde købe sig fri mod en mindre Betaling.
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Bondesønnerne kunde nu fæste Gaarde, hvor de vilde, eller søge deres Lykke
andre Steder.

Alligevel fik Loven ikke større Betydning : Der var nu, efter at Herregaardcnes Arealer bredte sig over mange nedlagte Landsbyer, ikke de mange øde

Gaarde, saa Herremændene behøvede ikke at konkurrere med hverandre om

at faa Bønderne til at fæste Gaarde; og omkr. 250 Aars Underkuelse og Armod

havde svækket disse, saa de kun havde ringe Kræfter og Vilje til at bane sig

nye Veje. — Man var inde i en økonomisk Nedgangstid, hvor der skulde gen
nemgribende økonomiske Reformer til, om Bønderne virkelig skulde frigøres,

og dertil savnede Regeringen baade Midler og Forstaaelse. — Men især mang

lede Kongen en Embedsstand og en offentlig Mening bag sig. Han stod næsten
ene og magtede derfor lidet, selv om han af Navn var enevældig.

1701 indførte Frederik IV en Landmilits, bestaaende af 1 Mand for hver

20 Td. H., Ryttergodset undtaget, ialt ca. 15,000 Md., 1724 ændredes det til

i af hver 32 Td. H., saa det da blev knapt 10,000 Md. Herremændene skulde
sørge for, at der paa deres Gods var det fornødne Mandskab, men fik ingen

Udskrivningsret. Karlene, der blev udskrevet, skulde blive paa Godset i 6 Aar.
Hvis de i Løbet af den Tid fæstede Gaard, slap de for Soldatertjenesten; de

kunde ogsaa godt fæste hos en anden Herremand, blot denne stillede en anden
i Stedet. Herremanden skulde sørge for, at Karlen fik Tjeneste og ordentlig

Løn, og han fik desuden nogen Nedsættelse i Skat.

Soldatertjenesten bestod i, at Karlene hver Søndag om Sommeren skulde

eksersere 2 Timer, om Vinteren 1 Time hveranden Søndag. 12 Dage om Aaret

skulde de desuden deltage i Hærøvelserne. — Da de første 6 Aar var gaaet, blev
kun % af Mandskabet frigivet, da man ønskede, at en Del af den nationale

Hær stadig var indøvet, og først i Løbet af de følgende 6 Aar blev Resten efter-

haanden fri. Hele Tjenestetiden blev for dem, der var inde i 6 Aar, ca. 3 Mdr.,

for de øvrige indtil op imod 6 Mdr.
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Befalingsmændene var de samme, som var vant til at tumle med de hvervede

Tropper. Kommandoen var paa Tysk, da de fleste var Tyskere og overhovedet
ikke forstod Dansk. Fra deres Hjemland var de vant til at betragte Bønderne
som Slaver og at behandle dem derefter. Naar Karlene nu desuden ikke forstod

Kommandoen, er det let at skønne, med hvad Forventninger de imødesaa Søn

dagene.
Der lyder da ogsaa stadige Klager over, at Karlene flytter ind til Byerne eller

ind paa Ryttergodset, tager Fæste pro forma eller flygter ud af Landet, hvad
der havde været forbudt siden Kristian V’s Tid.
For at bringe Orden i de mange Flytninger forordnede Frederik IV 1724, at

alle Karle samt Indsiddere og Husmænd i Alderen 14—35 Aar skulde optages i
Reserverullcr, og ingen af dem maatte flytte uden først at faa et Pas af „Pro-

prietarius“, hvad denne ikke kunde nægte dem.
Men talrige Klager viser, at det var almindeligt, at Herskabet gjorde det

alligevel. 1705 klager Amtmanden over Børglum, Astrup og Sejlstrup Amter

over, at Proprietærerne forhindrede Karlene i at fæste Gaarde hos andre, ja

førte dem endog tilbage med Magt, saa de blev som vorncdc. Den førnævnte
Birgitte Skeel paalagde 1724 sin Ridefoged at holde Fortegnelse over alle God

sets Karle, baade vornede og fri — de over 25 Aar var jo stadig vornede — og
ikke at tillade nogen uden hendes Samtykke at forlade Godset. Der findes en

Mængde Retssager angaaende Undvigelser, og kunde det bevises, at Herre
manden uberettiget havde nægtet Pas, blev Karlen altid frikendt.

1715 modtog Kongen en anonym Klage, hvori det bl. a. hedder: „----- det

gemene Landfolk er nu fast som Slaver og Livstrælle i deres frie Fædreland,
har Lod som i et andet Tyrki, thi ingen Bonde-Karl eller -Kvinde maa nu længer

selv raade, enten hvem han vil tjene eller for hvad Løn; men Proprietærer og
Fogder paalægger dem under Hug og Slag og anden haard Medfart, der at

tjene og for den Løn, som de siger. Hvor udover Folkene, Karle og Kvinder, er
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under saadan Tvang, at ingen, end ikke en Hyrdedreng, maa eller kan komme
uden Godset at tjene, som han er født paa, og skulde findes en lille eller stor
Karl eller Kvinde uden for Godset, driver de ham straks til Stavns med Magt

og fører ham ind paa Godset med voldsom Gevalt, enten det er Fardag eller ej,
og saaledes er de nu nyvornede tvært imod kongelig Majestæts Forordning.“ —

Han paastaar, de ikke blot stavnsbinder Kvinder, ja frygter, de endog vil tvinge
dem til at gifte sig paa Godset — ,,-----de Hrr. Proprietærer og Fogder gør dem

vel ikke ringe Profit under slig kummerlig Tilstand i Landet; thi alt, hvad en
Bondeknægt kan fortjene, skal de nok vide at afpresse ham, hvis han vil undgaa
Soldaten eller ej tvinges til at fæste.“
Alligevel udmærkede den nationale Hær sig under den store nordiske Krig
(1709—20) frem for den lejede, saa det blev sagt, at Soldaterne viste sig som

Løver.

Dog var Militsen grundig forhadt, og da Kristian VI gerne vilde glæde sit
Folk, ophævede han den kort efter sin Tronbestigelse 1730 og udstedte samtidig

en ,,General-Pardon“ til det undvegne Mandskab. Tillige afskaffedc han Ind

kvarteringen paa Ryttergodset.
Det saa ud, som der nu skulde oprinde en ny Tid for Bønderne: Hartkornskatterne blev lettede med %, Amtmænd og Domstole hjalp Bønderne til deres

Ret, det blev tilladt dem at dræbe Vildsvin, som vilde ødelægge deres Marker,
de blev fritaget for Skatterestancer o. s. v.
Men uheldigvis havde Kongen fra et lille tysk Fyrstendømme faaet en Dron

ning, der skulde have en Mængde Penge til sine Yndlinge og Slægtninge, til

Byggeri og en kostbar Hofholdning, og som holdt sin Mand borte fra den jævne
Befolkning. — Og de mange Skatter skulde Herremændene jo svare til, saa man

var nødt til at tage særligt Hensyn til deres Ønsker.
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STAVNSBAAND OG SOLDATERTVANG
Med Landmilitsen bortfaldt ogsaa Herremændenes Pasudstedelser. Bønderne

følte sig som fri, og mange har vel nok søgt bort fra, hvor Kaarene var strengest,
og til mildere Egne. I alt Fald lyder fra Herremændene talrige Klager, som om

der fandt en mægtig Folkevandring Sted. Det var i den stærkeste Prisnedgangs
tid, og Klagerne gik især ud paa, at kunde Herremændene ikke faa deres Bøn-

dergaarde besat, kunde de ikke svare til Skatterne. De bad nu om at faa Land
militsen tilbage, ja en af dem, med det gamle danske Adelsnavn Marsvin, anraabte endog om at faa Livegenskab indført i Danmark.

Kongen blev nu betænkelig, og 1731 indførte han paany Pastvang. Da mod
tog han en anonym Skrivelse, som foreslog Indførelsen af Landmilitsen paany,
og henvendte sig i den Anledning til Statsraadet. Dette svarede bl. a. : „Hele
Sagen bestaar derudi, at en Del Proprietærer bebyrder deres Bønder med alt for

stærkt Arbejde, Hoveri og anden haard Omgang.“ — Men alligevel foreslog det,

Hest fra Lolland Aar 1800. Landbrugsmuseet

at Proprietærerne skulde holde „Rouller“ over alt Mandskab fra 14—40 Aar,
„og skal hver Bondekarl, som i Roullen anført er, være pligtig og forbunden paa

Godset at blive og under Straf at anses som en Rømningsmand ej derfra at und
vige, saa længe hans Proprietarius sammesteds kan forskaffe ham Underhold

ning, Tjeneste og en Gaard, naar han er i Stand samme at fæste, saa og hannem
ikke med utilladelig Haardhed og imod Loven medhandler eller bebyrder.“ —

Skulde Proprietæren ikke behandle ham ordentlig, maa han flytte, og Dom
stolene skal afgøre om med Rette. Landmilits fraraadede Statsraadet bestemt

at indføre igen.
Ikke destomindre udstedte Kristian VI den 4. Februar 1733 en Forordning,

hvorefter der skulde udskrives en Soldat for hver 60 Td. H. — Paa Krongodset

skulde Karlene udtages af Amtmanden, paa Godserne af Herremændene. En
hver Hartkornsbesidder skulde føre en Liste over sit Mandskab fra 14—36 Aar;
enhver Karl, der blev udskrevet før sit 30. Aar, skulde tjene 8 Aar, de, der blev
21*
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udskrevet senere, 6 Aar. Lægdet — altsaa paa Krongodset Amtmanden, ellers

Herremanden — skulde skaffe Soldaten Tjeneste, om han ikke selv kunde det.
En Soldat, der vilde fæste Gaard. kunde blive fri, mod at Proprietæren stillede

cn anden i Stedet.

Endelig bestemtes det. at ingen Bondekarl, der var fyldt 18 Aar, maatte i
Tiden til sit 36. Aar forlade det Gods, hvorpaa han var født, saa længe Husbon

den kunde skaffe ham Tjeneste. Dermed var Stavnsbaandet indført i hele Dan
mark med Undtagelse af Amager og Bornholm. I Norge og Nordslesvig kom det
aldrig til at gælde. Visse Steder i Sydslesvig samt i Holsten fandtes et endnu

værre Baand : Livegenskab.

Stavnsbaandet havde da et dobbelt Eormaal : at skaffe Staten billige Soldater,

og at sikre Herremændene Mandskab til at overtage Gaardene. Det sidste blev
snart det overvejende, endda Kongen, hvis han havde læst Statsraadets førom

talte Betænkning med Omtanke — om han da sad inde dermed — ikke kunde
undgaa at lægge Mærke til, at det kun begunstigede dc slette Herremænd.

Har man sagt A, maa man ogsaa sige B. Da der klagcdes over, at Bønderne
nu søgte at faa deres Sønner i andre Stillinger inden deres 18. Aar, blev Stavns
baandet 1735 udvidet til at gælde fra det 14. Aar, og 1739 bestemtes det, at
naar en Karl havde udt jent, skulde hans Pas overgives til Proprietæren, og hvis

Karlen ikke vilde overtage Gaard i Fæste, kunde hans Herskab udlevere ham

til Garden eller, hvis han ikke egnede sig dertil, til et andet gevorbent Regiment.
1734 fik man Kongen til at forordne, at ingen Præst maatte trolove eller vie
en udskreven Soldat uden Sessionens og Proprietærens Samtykke. Og da der

klages over, at Bønderne stadig skaffer deres Sønner bort, før deres Stavnsbaand
begyndte, bestemte Kongen 1742, at dette skulde gælde fra 9.—40. Aar, 1764
blev det endda fastsat fra det 4. Aar.

Da Kvægpesten udbrød 1745, blev der nedsat en Kommission til at frem

sætte Forslag „om at bringe Landet paa Fode efter Kvægsygen“.
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Granderet, indeholdende Vider og Vedtægter, indbundet i Skindbind med vedføjede Talliepinde, en for
hver Gaard, med Bondens Forbogstaver indskaaret i øvre Ende. En Bøde blev markeret med en Streg paa
Pinden, og een Gang aarlig blev Bøderne betalte og Pinden klaret. Fra Komdrup i Himmerland.
Aalborg historiske Museum

Nogle foreslog Lettelse af det tyngende Hoveri; men de flestes Forslag gik

ud paa at paabyde de udtjente Soldater at fæste Gaard paa det Gods, de gik
Soldat for. Og 1746 fulgte Kongen deres Raad. 1774 blev Tjenestetiden sat til 12

Aar, og hvis en Karl derefter nægtede at tage Gaard i Fæste, forlængedes Tjene

sten med 6 Aar, „dog at han udgaar, saa snart han paa „foranførte Maade en
Gaard vil antage“. — Det viser sig stadig tydeligere, at Hovedformaalet er at

sikre Proprietæren Bønder til hans Gaarde.
Efter Loven var Stavnsbaandct ikke paa Livstid; thi en Bonde kunde jo op
sige sin Gaard, om han havde „skellig Grund“, og Loven gjaldt fra 40 Aars

Alderen kun den udtjente Soldat. Men Godsejerne udvidede det uden Hensyn

dertil til at gælde alle. Og i den store Landbokommission var Bondevennerne
ikke klar over, om Bestemmelsen fra 1746 gjaldt alle Bønder.
Har en Tvangslov eksisteret nogle faa Aar, vil Folk i Almindelighed fantasere

335

sig til de rædsomste Følger af dens Ophævelse, selv om disse Følger ikke fandtes,

før den blev til. Da Regeringen 1737 forhørte hos Amtmændene, om det pas
sede, at Bøndersønnerne var tilbøjelige til at forlade Landbruget, var alle Amtmænd paa een nær enige derom og saa deri en Nødvendighed for at udvide

Stavnsbaandet. Kun Amtmanden over Roskilde Amt, Grev Friederich af Oertz,

erklærede, at naar det unge Mandskab ikke havde Lyst til Landbruget, var det
de fleste Steder Proprietærerne' eller deres „under havendes“ Skyld, idet de

plagede Bønderne med for meget Hoveri. — Og da Kristian VII, som i sine faa
lyse Øjeblikke havde Bondens Frihed for Øje, engang udbad sig Betænkning
desangaaende, mærker man, hvor de høje Herrer ryster ved Tanken om alle
de Ulykker, som deraf vilde følge: Bønderne vilde drage fra de magre til de

fede Egne, fra Landet ind til Byen o. s. v. Nej, Staten kunde ikke bestaa uden
det haarde, ensformige Bondearbejde, og det blev ikke udført uden gennem
Tvang. Det var ud fra den Tankegang, Ove Høegh Guldberg, der i det væsent
ligste holdt Statens Tøjler 1772—84, erklærede, at Staten vilde ryste i sine
Grundvolde, om Bondens Lænker blev løste.

Der var dog enkelte, som saa det ødelæggende i Stavnsbaandet, saaledes Wart

burg, der var Generalprokurør (Statens Konsulent i Retssager) og som allerede
1740 baade ud fra et rent menneskeligt Synspunkt og ud fra Forordningen om

Vornedskabets Ophævelse udtalte sig meget skarpt om det Baand, der var lagt

paa Bonden, men forgæves.
Herremanden bestemte nu fuldstændig Vilkaarene for Karlens Overtagelse

af en Fæstegaard. Den frygtede Soldaterudskrivning kunde bruges til at tvinge
en Karl til at overtage en forfalden Gaard paa daarlige Betingelser, ja maaske

endda en ældre Enke med. (Naar det i flere Fæstebreve fra St. Restrup hedder:
„----- mod at han gifter sig med Enken, som mellem dem forud er aftalt“ —

aner man et Pres fra Godsforvalterens Side). Man kunde ogsaa lade en Karl
betale for at slippe fri for Soldatertjeneste, hvorved Herskabet (eller til Tider
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Byhorn. De indskaarne Marker er vistnok Bøndernes Bomærker, og visse Aarstal derpaa angiver antagelig
Overtagelse af Gaard og Optagelse i Laget. Dansk Folkemuseum, S. Bengtsson fol.

Ride- eller Ladefoged) kunde skaffe sig en Ekstraskilling, mens omvendt Kar
lens Flid og Sparsommelighed kun kom hans Plageaander til Gode. Dette blev

ganske vist strengt forbudt 1774; men der skete mange Misbrug, som var for

budt. Bestikkelse var alle Vegne et godt kendt Middel for dem, der ønskede at

skaffe sig Lempelser.
Man kan undres over, at Mennesker, som paa ingen Maadc var onde eller

nærede nogen som helst Uvilje mod Bønderne, kunde fratage disse Friheden
og underkaste dem Herremændenes Vilkaarlighed.
Men de styrende under hele Stavnsbaandsperioden havde en indgroet Mis

tillid til alt, hvad der smagte af Frihed, og mente, trods bitre Erfaringer, at det
var nødvendigt, at Staten styrede og regulerede alt.
Menneskene var efter deres Tanke til for Statens Skyld og ikke omvendt.
Staten var som en Organisme, hvori Menneskene var Celler, hvis Frihed og

Lykke, ja Liv, det var berettigeth til at ofre for Statens Skyld, om man fandt det
paakrævet.
Det nyttede da ikke, at Mænd som Ove Høegh Guldberg havde nok saa megen
Medfølelse med Bøndernes Kaar. Naar han havde Ansvaret for Staten, og naar
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han mente, at den ikke taalte, at Bonden blev fri, saa maatte han holde paa
Tvang, og naar han, som han udtalte, troede, at for mange Kundskaber gjorde
Bonden hans Stand utaalelig, saa maatte han forbeholde ham Oplysning.

Kongen var Statens Repræsentant, ja efter manges Mening paa en mystisk
Maade en Personliggørelse af Staten, følgelig havde han Raadighedsret over
alle Undersaatterne (d. v. s. Statsborgerne). Herremændene var paa en Maade

hans Embedsmænd. som skulde svare til Bøndernes Skatter, det væsentligste
Grundlag for Statens Bestaaen. De maatte da have en tilsvarende Magt over

deres undergivne.
Der maatte et nyt System til, bygget op paa en hel ny Tankegang, om For

holdene kunde ændres.
1767 bestemte Staten, at der skulde udleveres 580 Rekrutter til de gevorbne
Regimenter, og at der skulde betales 20 Rdl. for hver. Disse Penge skulde Pro
prietærerne have. — Dog var der en Del, som udbetalte Pengene til de udtagne
Rekrutter.

Staten forærede paa Trods af Bestyrelsens Protest 55—60 Drengebørn paa
i /2 Aar fra et Hittebørnshospital til Justitsraad Lintrup til Gjorslev. For at

pynte derpaa bestemtes det, at Forældrene kunde købe Børnene tilbage, naar
de var 9 Aar — men til en Sum, ingen af dem kunde betale.

Proprietærerne fik Ret til uden Lov og Dom at sende dovne og drikfældige

Karle til Odense Tugthus, og i Løbet af 30 Aar blev der udleveret 100 Karle.
Det var Herremanden, der afgjorde, om Karlen var doven og drikfældig. Lige

saa tit kunde det vel være en for selvstændig Karl, han straffede paa den Maade.
Intet Under, at Jorddrotterne betragtede Karlene som deres Ejendom, som

de bl. a. kunde sælge Frihedsbreve til. 1748 søgte Peter Nielsen om Frihed til at

flytte fra Universitetets Gods over paa et andet mod at erlægge 10 Rdl. Ludvig
Holberg,der da var Universitetets Ovæstor (Styrer af Finansvæsenet), foreslog 20
Rdl., og for den Sum fik han sin Frihed, skønt et Par Professorer fandt, det var for

Bytyren synes. R. Christiansen, Landbrugsmuseet

lidt, „da han med det samme alinerede sine Drengebørn fra Universitetets Gods.“

Ikke saa sjældent blev to Karle mageskiftede, vel nok i Reglen med deres Vilje;
men der er ogsaa Eksempler paa ligefrem Salg, paa Trods af Loven, saaledes
bortbyttede Ejeren af Sdr. Elkjær (i Vendsyssel) en Karl med en lukket Vogn.
Flygtede Karlene, blev de efterlysf ved Kirkestævne og ved Stikbreve. 1777
overdrog Ejcrinden af Nørlund to Karle, der var paagrebet i Holsten, til Hæren,

mod at de efter Tjenestetiden blev udleveret til hende.
Der gjordes ogsaa adskillige Forsøg paa at binde Kvinderne til Stavnen. 1742,

da Kongen forhørte Sessionsherrerne om Pasudstedelse, udtalte flere sig, som

om Kvinderne var stavnsbundne. 1753 fremkom et privat Forslag om at stavns
binde dem til 28 Aars Alderen. 1761 maatte Biskop Broder Brodersen (Salme
digterens Broder) værne Kvinderne mod Godsejernes Forsøg paa at stavnsbinde

dem. Ja, selve Enkedronning Sophie Magdalene befalede sin Amtsforvalter at
holde Kvindekønnet saavel som Mandskønnet ved Stavnen.
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De danske Bønder vai' stærkt paa Vej til at blive underkastede fuldstændige

Trællekaar.
Stavnsbaandet bestod i 55 Aar. En Mand, der blev stavnsbundet som 18-aarig

1733, fik Friheden som 73-aarig 1788. En Dreng, der som 9-aarig blev stavns
bundet 1742, blev 1788 fri som 55-aarig. Ingen gammel Mand havde da været

stavnsbundet hele Livet igennem, saa hvor Vornedskabet ikke forud havde kuet
Bøndernes Frihedstrang, blev Stavnsbaandet ikke gammelt nok til at paatrykke
Bønderne Trællesind.

Der er da ogsaa rigeligt af Vidnesbyrd om, at Bønderne, forøvrigt ogsaa Øst

for Store Bælt, søgte at undgaa Undertrykkelsen, især ved at flygte fra Godset :
1762 efterlyser Ejeren af Lundenæs (ved Skjern) 24 Karle og Drenge. 2 af dem

var døde, 4 var lovlig bortdragnc, Resten blev dømt som Rømningsmænd ; men

det er tvivlsomt, om nogen af dem blev fundet.
Det var mest frie Lande som England og Holland, de unge rømte til. Skønt

det var strafbart, hjalp baade Familien og andre dem ofte dermed.
Det kunde ogsaa ske, at Bønderne paa et Gods rottede sig sammen mod deres
Plagere: 1702 skillingede Bønderne under Lydumgaard (Nordvest for Varde)

sammen og lejede en Mand til at slaa Herremanden ihjel. 1725 overfaldt 17
Kvinder i Valløby (Præstø Amt) Ladefogden med Spader og Knipler. Paa Elvedgaard (Odense Amt) forenede Hovfolkene sig om at slaa Ladefogden ihjel;
den Karl eller Pige, hvis Le eller Rive ikke var blodig, skulde betale Bøde. — Og

saadan kan nævnes mange andre Træk.

Men ogsaa Processer vovede Bønderne ofte at føre mod deres Herskab, skønt
Retsprotokollerne vidner om, hvor vanskeligt det var for dem at faa deres Ret :
1766 var, som før omtalt, Krongodset paa Falster bleven solgt til private

Herremænd, der lagde et tungt Hoveri paa Bønderne. Da kom det Rygte ud, at
hvis de vilde betale Herremændene lidt i Opslag, kunde de „købe sig selv“, og

hvis Herremændene nægtede dem det, var de ikke pligtige til at yde Hoveri. En
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af deres værste Plageaandcr, Thestrup til Stadagergaard, forsøgte at lade Bøn
dernes Fører, Rasmus Skov, gribe om Natten og føre til Godsets Fængsel. Det

mislykkedes, Rasmus Skov kom til København og søgte til Kongens betroede
Mand, Adam Gottlob Moltke, der fik Sympati for ham og beordrede Amtman

den til at tage sig af hans Sag. Han fik paa det offentliges Bekostning beskikket

en Sagfører. Det viste sig vanskeligt at faa en saadan, da Sagførerne nødigt op-

traadte mod Proprietærerne, og da man endelig fik en, gik han Modpartens
Ærinde, saa Rasmus Skov og den Mand, der havde skrevet Bøndernes Klage,
maatte gaa ind paa at betale hver en Bøde til Sognets fattige, bede Godejeren

om Forladelse — endda det var ham, der særlig havde forbrudt sig — og bære
den spanske Kappe. Og det til Trods for, at General-Landvæsenskollegiet, der

var oprettet 1767 og skulde tage sig af Bøndernes Sag, nærmest stod paa Ras
mus Skovs Side.

1768—78 førtes en Proces mellem den førnævnte fynske Herremand Jens

Lange til Rødkilde og hans Bønder. Her som paa Falster var det især det øgede
Hoveri, der var Aarsag til Striden. Men ogsaa her gik det Bønderne ilde: flere

blev sat fra Ejendommene, 11 blev idømt Fængsel.
Heldigere var de Sønderskov Bønder i deres Kamp med Kancelliraad Clau
dius: Sønderskov ligger omtrent midtvejs mellem Kolding og Ribe. Allerede i
den forrige Ejers Tid havde Bønderne klaget over det øgede Hoveri; men det
gik, dels fordi en Dom afgjorde, at de skulde ,,forrette skyldig Hoveri og Ar

bejde“, dels fordi Herremanden kom dem til Hjælp, hvis det kneb. Men da

Claudius 1767 overtog Gaarden, forbedrede han Bygningerne og drev Jorden
kraftigere, og Bønderne maatte gøre Arbejdet; thi, som han svarede paa deres
Klage, „skulde Proprietæren selv drive sin Gaard ved egne Tjenestefolk, Heste

og Vogne og Redskaber, da vilde hans hidtil fornøjelige og rolige Landlevned
omskiftes til et fuldstændigt Slaveri, og mange — ja de fleste — for at undgaa

utaalelig Uro, nødes til at forlade deres Gaarde og Formue, for hvad der kunde
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faas derfor.“ — Han havde her, uden at ane det, fældet den skarpeste Dom over

Stordriftsøkonomien.

Hovbønderne klager bl. a. over, at naar de overnatter paa Herregaarden paa
Grund af den lange Hovvej, maa de gaa ude, og deres Heste bliver sultede. De

maa nu udføre en Mængde Piidsarbejde: Faareklipning, Lugning af Gaardsplads m. m.

Claudius's Svar giver Udtryk for cn almindelig Proprietæropfattelse angaaende Bøndernes Ret. Han indrømmer det meste; men „den allerringeste Dag

lønner i Landet, der ikkun ejer 2 Mark, har Lov til at gøre sig dem saa nyttig,

som han ved og kan; skulde da ikke en Proprietær, der udsætter alt sit Ejende
for saa mange Farligheder som Ildebrand, Kvægstyrtning, Misvækst med videre
og garanterer for hans Kong. Majestæts Skatter — være berettiget at profitere
af Tiden og Omstændighederne/'
General-Landvæsenskollegiet lod Claudius vide, at Bøndernes Klager var ikke

ubeføjede, og han lettede nu Hoveriet noget, men lod, som om alt det var af
egen fri Vilje.
Da bad Bønderne Kollegiet om Besked, og tilsidst blev det Claudius for meget,

saa han solgte Godset 1769, og den ny Ejer maatte, Skridt for Skridt, gøre Bøn

derne ny Indrømmelser.
Trods al Underkuelse var de danske Bønder da som Helhed ikke trykket ned

i en Sløvhedstilstand, hvoraf de kun gennem et langt Tidsrum kunde vækkes.
Og selv om deres Frihedsvilje og Selvstændighedsfølelse kunde give sig Udtryk,

som forfærdede den Tids styrende, saa laa der dog deri Forjættelse om Frem

tidsmuligheder under andre og bedre Vilkaar. „Hvad Samtiden den Gang

straffede, staar for Nutiden som en Ære og for den historiske Betragtning som et
Tegn paa, at Undertrykkelsens Virkninger ogsaa havde sine Grænser.“ (I. A.

Fridericia).
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I LANDSBYEN

Bystævne.
R. Christiansen,
Landbrugsmuseet

andsbyen laa endnu, som den havde ligget i umindelige Tider

uden væsentlige Forandringer, med Gadekær og Fortoug, Toft

bag Bygningerne og Fællesjorden og Overdrevet længere ude.

Hist og her var noget Jord lagt under Driften, andet Steds var

noget forhen dyrket blevet Overdrev; men som Helhed var For
skellen ikke større, end om en Bonde fra Valdemar Sejrs Tid kunde have staaet
op af sin Grav og besøgt sin By, vilde han have fundet den, omtrent som han for
omkr. 500 Aar siden forlod den.

Den var som en lille Stat for sig, med egne Love og egen Myndighed. Hver

Landsby havde sine Love, de saakaldte Vider og Vedtægter, som den havde
givet sig selv, og som man søgte saa vidt muligt at faa vedtaget enstemmig, dog

kan der findes Bestemmelser om, at selv om een eller to Mænd har stemt mod

Vedtægten, skal de alligevel bøje sig for den.
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Lovene har næsten alle en Indledning, der bestemmer Maalet, og hvori Rets

væsen, Kirkelighed og Moral ofte indgaar en nøje Forbindelse, som
„Fryet Gud, gjør ret og skicl,
så går det dig vel til lif oc siel“---og længere henne: „Men hvor der er ingen god Politi, christelig forordning og

skickelig vedtægt til menige mænds gafn och beste, mæn hver søger sin fordel,
rager ild til sin kage, rane och røfve som ferdig er, och den større macht at

holde, der øde vil, end den, der hejne vil.“ — I Fortalen til en anden Bylov:
„Item ont er i det hus at være, som hver er sin egen herre.“

Disse Vider og Vedtægter giver os et godt Billede af Landsbylivet: I Spidsen

staar den folkevalgte Oldermand (Videfoged, Grandefoged, Knapfoged, Tals
mand). Han skal indkalde til Grandstævne ved at lade blæse i Byhornet, han
skal udtage Mænd til at syne Tøjr, før Kreaturerne skal ud, til Brandsyn, leje

Byhyrde, være Talsmand over for Herremanden, holde Orden ved Gilder og
Stævner o. s. v. — Ikke saa sært, at mange var ked af Stillingen: 1781 nægtede

de 8 første Mænd, der var udtaget til Oldermænd for Nordby-Morup paa

Samsø, at overtage Stillingen og bødede i Stedet for de 3 Mark, det kostede at
nægte. Saa sattes Bøden op til 5 Mark.
Grandstævne holdtes i Reglen ude om Somren paa Stævnestedet, hvor hver
Mand havde sin Sten ; om Vintren holdt man det tiest inden Døre. Der forhand

ledes om alt, hvad der angik Byen: Om Lukning af Hegn, om Møgkørsel, Pløj
ning, Harvning, Saaning o. s. v., om Lønning af Bysmed og Byhyrde, om Lov

ændringer m. m.

Byhyrden boede enten i et lille Hus ved et Led, eller gik — om han var ugift
— paa Omgang blandt Folk, der gav ham Mad i Dagetal, der svarede til Gaardenes Hartkorn. I den Tid, Kreaturerne stod i Tøjr, skulde han føre Tilsyn med

dette, han skulde se efter Hegn, og hvis Kreaturerne rev sig løse og løb ind paa

andres Marker, skulde han fange dem og føre dem ind i et dertil indrettet Fold,
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Den gamle Smedje

hvor Ejeren kunde hente dem mod at betale Bøde. Var Kreaturerne først slaaet
løse, førte han Overtilsynet. Om Morgenen kaldte han ud, naar Folk skulde
komme med Kreaturerne, og ligesaa kaldte han om Aftenen, naar han kom

hjem med dem. Til Hjælp havde han i Reglen en Hund, og enten holdt han
Dreng, eller Bønderne lod skiftevis deres Drenge hjælpe ham. — Lønnen var i

Reglen ringe; men saa kunde han søge Ekstrafortjeneste, som Ordsproget siger:
„A holder Folk for mig,“ sagde Haslev Hyrde, han var i Silkeborg at tigge.

Smeden maatte bo i Udkanten af Byen, at Gnister fra Smedjen ikke skulde
antænde noget Nabohus. Som oftest var han lejet, og Folk skulde selv føre For

hammer og i Reglen medføre Brændsel og Brændevin. Den Brændevin, der lev
nedes, skulde efter Folketroen være særlig god mod Koldfeber; der var kun den
Ulæmpe, at „en finder letter’ Brø’ i en Hundhus end Brændvin i en Smiddes“.

I Smedjen samledes Folk for at spørge nyt; her var Byens Avis, ofte med en
lille Afdeling fra Omverdenen, hvorfra Smeden hørte nyt af forbifarende. —
Mange Smede kunde mere end deres Fadervor; nogle kunde smede Søm, hvor22
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med man kunde slaa Øjet ud paa en Tyv, endda uden at vide, hvem der havde
stj aalet, andre var endog i Stand til at mane.
Brandsynet var særlig vigtigt; thi „kommer Ild løs — hvad Gud forbyde!“

som det lyder i gamle Bylove, da er hele Landsbyen i Fare. Tilsynet med Ovne
og Skorstene var derfor meget omhyggeligt, og blev en af Delene udsat, maatte

det ikke bruges, før det var grundigt istandsat eller fornyet. Var det sidste nød

vendigt, kunde man forlange Naboernes Hjælp.
Landsbyen havde ogsaa sin egen Retshaandhævdelse. Mindre Forseelser, som

at Kreaturerne kom over paa anden Mands Mark, Smaarapserier, daarlig Op
førsel o. lign., straffedes med Bøder. — Saaledes bestemmer en Lov, at „dersom
nogen findes i anden mands erteager, det være sig mand, svend, kvinde eller mø,
gifve 4 skilling. Umyndige børn refsis paa stedet, dog med maade“.
Større Tyverier meldes til Oldermanden, og denne udtager Mænd til at ran

sage alle Husene. Ingen maa lukke Gemmerne for dem, „den, der nægter dem
det, bøde i Td. 01 og være ikke bedre betroet“. (Rønninge Bylov).

Fandtes Tyven, straffede man ham ogsaa selv. „Stjæler en Dreng (Karl)

Frugt af anden Mands, skal han staa 3 Timer i Halsjern og have 1 Spand Vand
i Hovedet.“ (Bylov fra Bornholm). Tyven maatte betale det stjaalne tilbage,
ofte tillige bøde 01 og Brændevin og staa offentlig Skrifte for Bymændene.
Der gives ogsaa Bestemmelser, hvorefter den, der havde løjet, maatte give en
Skvaldertønde og derefter holde følgende Tale: „Hvad jeg har sagt om N. N.

er skammelig Løgn og Bagtalelse, hvorfor jeg tager Løgnen i mig igen!“ Under
Resten af Gildet maatte han derefter hele Tiden holde sin Mund.

En fremmed, der flyttede ind i Landsbyen, skulde give „Igang“. Reglen synes
at være, at hans Kone bryggede 1—2 Tdr. 01, som Oldermanden udtog nogle

Mænd til at smage paa; fandt de det godt, samledes man til „Igang“. Manden
blev sunget ind i Laget med en Salme, muligvis først med en Bøn, der mindede

en Del om Præstens Bøn efter Prædiken. Man sluttede med Dans. I Ho (Sydvest

Smedje fra Ørbæk. Frilandsmuseet
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for Varde) kunde gamle Folk fortælle, at en nyankommen efter Gudstjenesten
samledes med Beboerne uden for Kirken. Han tappede af et medbragt Anker

Brændevin en Kopfuld, holdt Koppen for den første Mands Mund; denne drak
ud, og saa fortsattes der Omgangen rundt; dermed var han optaget i Laget.
Der var Bøde for at overfuse Nabo. — Viste Tjenestefolk sig genstridige, stæv

nedes de efter en Bylov for Oldermand og 2 Bisiddere, der dømte, hvor meget

de af den Grund havde forbrudt af deres Løn.
I Kippinge paa Falster havde det været Skik, at Bonden fik Hjælp til at køre
Gødning og at faa sine Enge slaaede, hvorfor han holdt Møddinggilde og Lege

gilde; men det blev forbudt 1757; han maatte kun give Naboerne 01 og Mad

til Nødtørftighed. Her har nok en anden haft sin Finger med i Spillet. Regerin
gen forsøgte Gang paa Gang at forbyde eller i alt Fald begrænse Bøndernes For
lystelser med den Begrundelse, at det var til deres Ruin, i Virkeligheden for at

værne om deres Skatteevne.

Ogsaa det religiøse Liv tog Bylovene sig af : I Ny Larsker skal Præsten være

til Stede ved Gildet for at indvie det. I mange Vider er der Bøde for ikke at
gaa til Kirke mindst hver anden eller tredje Søndag, for Banden, for Ukvems

ord, uhøvisk Tale, for at nævne „den onde Mand“ i Gildestuen, for at arbejde
paa „sabat eller nogen anden helgens dag, som gudstieneste forretis paa“. Heller

ikke den, der har været syg eller af anden lovlig Grund er bleven forsinket, maa
efter Sneslev Vedtægt arbejde en saadan Dag; men han maa „om bede saa

mange i byen, som han siunis behof at hafve“. Nægter de at hjælpe, maa de
betale Bøde. I Kippinge var dog Indkørsel af Korn paa en Helligdag tilladt

i Tilfælde af meget vaadt Vejr.

Et smukt Træk var den gensidige Hjælpsomhed. Hvad Fattighjælp og Un

derhold af Tiggere angik, var det vel en Nødvendighed, og var da ogsaa paalig
net Ejendommene efter Hartkorn. I hver Landsby fandtes en „Bettelpind“, som
gik paa Omgang fra Gaard til Gaard ; den, der havde den, skulde huse de om-
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1—4: Bysens Kæp (3 forskellige Eksemplarer) og Bysens Bræt (Drejø). I Kæppen blev for hver Mands
Bomærke skaaret Skurer for Bøderne. Naar ,,Stokken var klaret“, blev Skurerne udskaaret. Betaltes Bø
derne ikke, blev der pantet. — Paa Bysens Bræt havde Oldermanden nedskrevet Bøderne med Kridt. Han
holdt den i venstre Haand og støttede den nederste Ende mod sin Træsko, deraf Slidmærket forneden. —
5: Bomærkehammer, hvormed man slog Bomærket i Træ. — 6: Stoddekongens Spyd. Stoddekongens Vaa
ben og Embedstegn; han var valgt til at føre Tilsyn med omstrejfende Tiggere. — 7: Hyrdestav. Krogen
er til at gribe et Faar i Bagbenet med. Dansk Folkemuseum.

strejfende Tiggere og give dem Aften- og Morgenmad. Sognets fattige — vel

især dem, der var for skrøbelige til at drage paa Tiggeri — gik paa Omgang.
Var de sengeliggende, blev de kørt fra Gaard til Gaard, og de skulde flyttes før
Solnedgang.

Men enhver af Naboerne kunde komme i Trang, og saa hørte det til god Or
den at hjælpe; og hvad der hørte til god Orden, det gav man Love for: Der

var Bøder for ikke at hjælpe, om nogen skulde rejse Hus, for at nægte at pløje
for en syg Nabo o. s. v. En Del af Bøderne gik i visse Landsbyer til „de gamle

mænds underholdning, som i forrige tider haver besiddet gaarde i byen og ei

for deris nachlässighed eller ødselhed er kommen fra gården“, andet til „fattiges
begrafvelse“.

Var nogen syg, skulde Naboerne hjælpe med at vaage; ved Begravelse skulde
de hjælpe med at grave Graven og ringe med Klokken — nogle Steder var det
dog Degnens Embede — og alle skulde møde til Begravelsen ; nægtede man den

afdøde „den sidste Ære“, straffedes det med Bøde.
Ved Barsel og Begravelse blev der oftest holdt Gilde, og Naboerne hjalp med

„Send“. Ved Bryllup hjalp man tillige de unge med nødvendigt Boskab. Alle

rede Peder Palladius siger om Fadderpenge, at de gives, for „at Fader og Moder
ikke skulde falde udi Mishaab, for Gud giver dem flere Børn, han vil og give

dem mere at føde dem med; derfor giver man Barnet Penge, ligesom man og

giver Brud og Brudgom Penge og Boskab at behjælpe dennem frem med udi

deres Ægteskab.“
Ogsaa Glæderne delte Landsbyens Beboere med hverandre. Jo strengere
Kaarene var, des stærkere var Trangen til en Gang imellem at slaa Gækken løs.

Og naar man alligevel ikke kunde klare sine Pligter, hvorfor saa ikke more sig,

naar man fik lidt mellem Hænderne?
Og der var rigelig Lejlighed til Fest : Tyregilde (for Tyrepenge), Igang, Barsel,

Bryllup, Begravelse o. s. v. Men især Gildet for de Penge, der kom ind ved Bøder.
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Grandestok og Komærker med Bymændenes Bomærker, fra Skovby paa Als. Kopier efter Originaler. —
Hver Gaard havde sit Bomærke, som Besidderen kunde bruge som Underskrift, hvis han ikke kunde
skrive sit Navn. Komærkerne var hængt paa Køerne. Dansk Folkemuseum

For denne Fest havde man ofte udførlige Forskrifter — eller havde haft det.

Saaledes slutter Lille Næstved Vedtægt, som synes at være forfattet af Præsten:
„Hvad andet mere, som findes udi fornefnte Lille Næstved by es lov och ved
tægt, angår alene mest deris gildes apparat och skik och er lidet nyttelig.“

„Naar gildet er begynt, skal oldermanden banke for og befale alle at bede og
tacke Gud og siden siunge en smuk lovsang“ (Lynge Sogns Vedtægt). Han skal

forbyde dem at „bære hoes sig værie (Værge) som knifve, vognkæppe eller

sten, item at bande og sværge, dragis i haar, slaas med næfve eller andet util
børlig begaa“ (af en ikke stedfæstet Vedtægt). I Ny Larsker skulde der efter
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Møggilde paa Falster. R. Christiansen, Landbrugsmuseet

Spisningen udnævnes en „ærlig og tugtig Broder“ til Fordanser, alle skulde være
til Stede under den første Dans ; men ingen maatte forstyrre ham. Efter første

Dans maatte Pigerne udtage „Majgrever“, og ingen maatte undslaa sig for at

danse med en uberygtet Pige, naar hun bød ham sin Krans. — I flere Love
fandtes Bøde for at spie (kaste op) i Gildesalen, hvorimod det var en ærlig
Sag at gaa ud og gøre det; hvis man da ikke gjorde det paa en Gildesbror, for
saa maatte man selvfølgelig ogsaa betale Bøde.
Ogsaa de unge havde deres Fester: Til Nytaar eller Helligtrekonger, til Faste

lavn og til Pinse red de mange Steder rundt — udklædt i fantastiske Dragter,
der snart skulde forestille bibelske Skikkelser, snart Konger, Prinser, Prinsesser,
Stoddere o. lign. — og samlede ind til Gilde, som saa holdtes bagefter.

Mest kendt er „Sommer i By“, hvor de unge drog til Skovs — hvor en saadan
fandtes — og pyntede sig med Majløv (Bøgeløv) og Blomster for saadan „udmajet“ at samle ind til Fest. Ved samme Lejlighed havde man i Reglen rejst
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Bondegilde, Folkedans, Odsherred. S. Bay fot.

et Træ i Landsbyen, Majtræet, som ogsaa var pyntet med Blomster og Majløv.

Det gik vel ikke altid saa pænt og rent til, som det skulde, ved de mange
Fester. „Om I ville føre Sommer i By,“ siger Peder Palladius, „da laaner eders

Husbonds Hest og rider udi Skoven, henter Maj og kommer saa hjem igen med

Piber og Trommer for eder, at man kan se, hvor I rider udi Marken! Ak, hvor

er det godt at vandre om Dagen; da støder en sig ikke!“ — I Kristian VI’s Tid
var det forbudt at ride Sommer i By om Søndagen.
Under „det store Ordskifte“ (se næste Afsnit) rettede mange Forfattere

haarde Angreb paa Landsbyfællesskabet : det hindrede den driftige Bonde i at

prøve ny Metoder, det værnede om gammel Slendrian og lagde Tryk paa den

enkelte ! — Denne Opfattelse er siden bleven almindelig. Men som Kaarene var,
vilde intet være vundet ved at afskaffe Dyrkningsfællesskabet. De Muligheder,

som skulde give Bønderne Mod paa Fremskridt, var ikke til Stede. Og var der
bleven opnaaet noget, vilde kun Stat eller Jorddrot høste Fordelen deraf.
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Der var foreløbig ingen Fremdrift hos Bønderne og ingen Trang til at blive

løst ud af Fællesskabet for at prøve nye Veje — maaske lige med Undtagelse af
enkelte Steder, hvor fremskridts- og bondevenlige Herremænd havde ændret

Bøndernes Kaar gennemgribende. Da de nye Tider oprandt, fulgte Ophævel
sen af Dyrkningsfællesskabet naturligt med.

Men selv da flyttede Bønderne nødigt bort fra Landsbyen og ud paa Marken;
thi hjemme i Landsbyen var godt at være. Han hørte den til, og den hørte ham

til; borte fra den følte han sig ene, fattig og hjemløs. Landsbyfællesskabet hjalp

mer end noget andet Bønderne gennem de strenge Tider.
Naar Andelsbevægelsen først og stærkest slog Rod hos Bønderne, skyldtes det
ikke mindst, at deres Fædre gennem Fællesskabet var opdraget i Samarbejdets

vanskelige Kunst.
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FORAN DE STORE LANDBOREFORMER

Brahetrolleborg

1700’erne gik der en stærk Oplysningsbølge henover den civili

serede Verden, især over Vest- og Midteuropa.

Den synes særlig at have sit Udspring fra den store engelske
Videnskabsmand Isac Newtons (Njutn) Opdagelse af de evige
Naturlove, hvorefter Kloderne bevæger sig i Verdensrummet.

Hvor man hidtil havde set guddommelige eller onde Magters (f. Eks. Hekses)

vilkaarlige Indgreb, der søgte man nu at finde faste Naturlove: i den fysiske
Verden, for Menneskelegemet saavel som for Samfundslivet.

Intet blev længere antaget for givet, alt, ogsaa de politiske og sociale Forhold,
maatte i Videnskabens og Tænkningens Smeltedigel.

Blandt Tidens Forfattere (Filosofer yndede de at kalde sig) blev især Fransk-

mændene Voltaire og Rousseau (Voltær og Russo) berømte. Voltaires Skrifter

læstes af næsten hele „den dannede Verden“, og Fyrster kappedes om hans
Gunst. Baade Kirke, Statsstyre og Samfundsforhold maatte døje hans skarpe
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Kritik, og han gav Fyrsterne et nyt Herskerideal: at gøre deres Folk lykkeligt.
Rousseau angreb med Voldsomhed Tidens forskruede Kultur og saakaldte

Dannelse. „Vend tilbage til Naturen,“ raabte han til en Verden, der knapt
anede, hvad det vil sige at være naturlig.
Det blev moderne at være oplysningsinteresseret. Adelige og Rigmænd, som

aldeles ikke tænkte paa at give Afkald paa de Nydelser, de kunde tillade sig ved
en hensynsløs Udbytning af en forkuet Underklasse, drøftede Tidens Idéer med
bekendte Filosofer, som færdedes i deres pragtfulde Saloner; men deres Kærlig

hed til Naturlivet gav sig højest Udtryk i, at de bar en Kartoffelblomst i Knap
hullet.

Men der var Fyrster, som søgte at regere efter Filosofernes Lære. „Fyrstens
højeste Interesse maa være Undersaatternes Vel,“ erklærede den prøjsiske

Konge Frederik II. Han, saa lidt som nogen anden af de Fyrster, der regerede
ud fra „den oplyste Enevældes“ Tankegang, tænkte paa at give Folket Del i
Styret, hvortil dette vel ogsaa alle Vegne savnede Forudsætning. „Alt for Folket,

men intet ved Folket,“ er der sagt om den Tids Regeringsmaade.
Et Sted tog Befolkningen dog selv Styret. Det var i Nordamerika, hvor jævne

Bønder og Borgere gjorde Oprør mod det engelske Styre 1776 og efter en 7-aarig
Krig løsrev sig og dannede de forenede Stater (U. S. A.).

I deres Uafhængighedserklæring hed det: „Vi regner disse Sandheder for

indlysende: at alle Mennesker er skabt lige; at deres Skaber har givet dem visse
umistelige Rettigheder; at blandt disse er Liv, Frihed og Stræben efter Lykke;
at Regeringsstyret er indrettet blandt Menneskene for at sikre disse Rettigheder
og hidleder sin sande Myndighed fra de styredes Samtykke.“

Dette var ikke blot et Forsøg paa at give Udtryk for de saakaldte naturlige
Menneskerettigheder, men det var tillige Udtryk for, at de skulde være Rette

snor for Landets Styre.
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DET STORE ORDSKIFTE

Oplysningstidens Idéer blev forholdsvis tidlig omplantet paa dansk Grund.

Digteren Ludvig Holberg (død 1754) var gennem Rejser i Vest- og Sydeuropa
kommen i Berøring med dem. Han revsede gennem sine Komedier Tidens Nar

agtighed og tegnede i sin opdigtede Eventyr-Rejseskildring „Niels Klims un
derjordiske Rejse“ et Idealsamfund. Især derigennem, men ogsaa ved sit øvrige
Forfatterskab, lærte han Menneskene at tænke naturligt og fornuftigt.

Nogen særlig Bondeven var han ikke. „Man opmuntrer til Arbejde ved Eks

empler og Love, som fører Tvang med sig. Hvis man vil forsøge at kæle for vore
Bønder, vil man straks faa øde Gaarde,“ skriver han. Men i „Erasmus Mon-

tanus“ lader han Bondeknøsen Jakob besejre sin kæphøje, disputergale Broder

Erasmus ved Hjælp af sin sunde Forstand. — Og i „Jeppe paa Bjerget“ viser
han — vistnok uden at ane det — hvilken Rigdom af Vid og Lune, den danske

Bonde trods sine trange Kaar sad inde med.
Holbergs Gerning fortsattes af en hel Række Forfattere, hvoraf især Andreas

Schytte og Jens Schelderup Sneedorf er bekendte. Schytte pegede paa, hvor

dan de danske Bønder i gamle Dage havde været frie Selvejere. Men hans Tro
paa deres Fremtidsmuligheder var ringe. „Den, der mister Hatten, sagde Ro

merne, maa efterdags gaa med blottet Hoved. Hatten var Frihedens Mærke

hos Romerne, og det blottede Hoved Trældommens,“ skrev han. I den Konge
forgudelse, han delte med sin Samtid, fandt han — midt i Stavnsbaandstiden —

at Kongerne havde skænket Bønderne al den Frihed, som var nødvendig.
Sneedorf kunde heller ikke tænke sig at kræve Stavnsbaandet løst. Men han
ønskede Bondens Pligter over for Herremanden fastsatte, saa der blev Mulighed

for ham til at skaffe sig Ejendom og Frihed til at bruge den. Mest Betydning
fik han ved idelig at indprente sine adelige Elever paa Sorø Akademi, at „Adel

forpligter“.
Men naar det gjaldt Bondens Stilling i Samfundet, spurgte man i Reglen
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Ludvig Holberg,
1684-1754.
Efter Maleri (Kopi)
af A. Roslin
paa Frederiksborg

blot om, hvad der gavnede Staten. En tysk nationaløkonomisk Forfatter, v. Justi,

der blev indkaldt til Danmark 1757, hævdede, at Arbejdet var Kilden til al
Velstand, derfor gjaldt det om, at Befolkningen formerede sig stærkt, saa Ar
bejderne kunde konkurrere hverandre ned paa en lav Løn, saa der kunde pro
duceres med des større Fordel. Høje Skatter var ogsaa godt, da de tvang Folk

til at slide og holdt Almuen i Ave.
Enevælden havde stram Censur. Men under Paavirkning af den forhen

værende Biskop Erik Pontoppidan og med Støtte af Kongens Yndling, Grev
Adam Gottlob Moltke til Bregentved, udsendte Regeringen 1755 en Opfordring
til alle om at indsende Skrifter, der behandlede Landets økonomiske Forhold.
Forfatterne var fri for Censur, og de bedste Skrifter blev siden belønnet og ud
givet i et Tidsskrift „Danmarks og Norges økonomiske Magazin“, redigeret af

Erik Pontoppidan.

Det var „befattende en Blanding af adskillige velsindede Patrioters indsendte
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Greve Adam Gottlob
Moltke til Grevskabet
Bregentved. 1710—1792.
Overhofmarskai.
Efter Maleri af C. G. Pilo.
Tilhører Hofjægermester,
Lensgreve C. F. G. Moltke
til Bregentved

smaae Skrifter angaaende den mulige Forbedring i Ager- og Have-Dyrkning,

Skov-Plantning, Mineral-Brug, Huus-Bygning, Fæ-Avling, Fiskerie, FabrikVæsen og deslige. Dennem til Tieneste, som elske almindelig Velfærds Befor
dring“.

Det var altsaa særlig praktisk Økonomi, der tænktes paa, og de fleste For

fattere nøjedes ogsaa med at udtale deres „patriotiske Tanker“ derom.
Men de enkelte Forfattere, der behandlede Bondens Stilling i Samfundet, fik

især afgørende Betydning.
Krigsraad Heitmann kritiserede bl. a. Tienden : den blev taget af de bedste

Afgrøder, da det vilde tage for lang Tid at tælle alt Kornet op, og tit hindredes
Bonden i at køre Kornet ind i Tide. Men naar der fra anden Side var foreslaaet
at afløse den af en fast aarlig Kornafgift, da vilde det medføre, at Tiendetagerne

fik de største Værdier i Misvækstaar med høje Kornpriser. Heitmann foreslog
at afløse den med en fast aarlig Pengesum. — Desuden foreslog han at udstykke
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Herregaardene til Fæstegaarde, saa Hoveriet kunde blive afløst, da dette med

førte Sløseri. Bønderne kunde da bruge Stude i Stedet for Heste, der som ud
slidte kastedes i Kulen. I det hele vilde en saadan Udstykning give Bønderne
større Velstand, give de unge Karle Lyst til at gifte sig og give Bønderne Kærlig

hed til Fædrelandet, hvorimod Trældom blot sløvede dem.
En anden Forfatter, C. Brabrand, krævede især, at Bøndernes Pligter skulde
begrænses og fastsættes. Det er „noksom bekiendt, at for Bonde-Standen (der
visselig er Kilden til vor kiere Danmarks Velferdt) er ey nogen Grendse eller

saadan Regul at Bonden kand vide hvad han har at giøre eller lade, men Bon
den maa, som den blinde Mølle-Hest, gaa saa længe, som det behager Kiøre-

Svenden“.
Skarpest skildrede Kammerraad Schelde Bøndernes Kaar. Han var selv ud-

gaaet af denne Stand og havde bevaret sin Medfølelse med den. I en Række
Artikler, som alle slutter med et Vers, behandlede han de forskellige Sider af

Undertrykkelsen. Bl. a. hævdede han, at Herremændene godt vidste, at de ikke
kunde faa, hvad Fæstebrevet lød paa; men dette gav dem Lejlighed til at fra

tage Bonden alt hans, om han skulde erhverve sig nogen Velstand. Han beskyl

der tillige Herremændene for, at de som Skifteforvaltere ved deres Fæstebøn

ders Dødsboer gør sig betalt for Bygfæld (Bygningernes Forfald) og derefter
fæster Ejendommene ud uden at gøre dem i Stand, og udbryder tilsidst harm
fuld:

„Hvo under Rettens Skin i Bondens Boe vil røve.

Han med en blottet Ryg for Spidsrod burde løbe.“
Han vil have indført Arvefæste; thi

„At bygge eget Huus det sker med Lyst og Flid ;
Mens Andres kuns af Nød og for en stakket Tid.

Den Ager drives bedst, som Sønnen høste maa,

Naar Fader døer, frem for, om Fremmed den skal faa.“
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Tilvenstre: Erik Pontoppidan, 1698—1764, Biskop. Efter Maleri paa Frederiksborg
Tilhøjre: G. C. O eder. Landbrugsmuseet

Tilvenstre: Mindesten over Grev Stolbergs Reformer. Tilhøjre: Torkel Baden
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Og mens de andre Forfattere helt undgik Stavnsbaandet — det var jo en

Kritik af Regeringen og taaltes derfor muligvis ikke — gik Schelde ogsaa frejdig
løs paa det : Frederik IV havde ophævet det, at Bønder fra Jylland og Fyn ikke
skulde være angst for at fæste Gaard Øst for Store Bælt. Før var Arbejdet ble

vet forsømt der, og
„Hvor Hænder er, skal Arbejd være,
At hver sig ærlig kand ernære.“
Stavnsbaandet medfører, at de muntre og velvoksne Karle drager ud af Lan

det, mens de dorske, forsagte og Krøblinger bliver tilbage. Det gør, at Bonde
karlen nødigt gifter sig, og Kvinden jamrer, naar hun skal føde Barn. „GUD

give det ikke var sandt, hvad der siges : At der skulle være Bønder-Koner, som

bruge Skøge-Middel for at hindre Frugtbarhed eller drive Fosteret“.
I samme Retning som Schelde udtalte Fr. Lütken, en forhenværende Søoffi

cer, sig. Naar man saaledes klagede over Bøndernes Dovenskab, udbryder han:
„. . . skulde den allerflittigste hos os gøre det bedre, hvis vi havde Bondens Vilkaar.“
Størst Betydning fik den fra Tyskland indkaldte Botaniker og Nationaløko

nom Oeder, der i et paa Tysk affattet Skrift fra 1771 samlede sine Overvejelser
i Kravet om at sikre Bønderne Frihed og Ejendom, begge Dele taget i videste

Forstand. Dermed var Kravet om Menneskerettighederne rejst paa dansk
Grund.

FØRSTE FORSØG

I „Danmarks og Norges økonomiske Magazin“ findes en Beretning om, hvor

dan en „høj Herre“ (Grev Hans Rantzau til Ascheberg?) overtog et Gods med
livegne Bønder, hvis elendige Kaar trodsede enhver Beskrivelse, og hvor Laster
gik i Svang. — Greven fandt Lasterne begrundet i, at Haabet om et menneske
værdigt Liv var frataget Bønderne; men han forsøgte først blot at ændre Kaa-
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Tilvenstre: Grev Joh. H. E. Bernstorff, Ejeren af Bernstorff, da Reformerne gennemførtes. Særlig berømt
for den Fredspolitik, han førte som U denrigsminister og gav i Arv til Brodersønnen. — I Midten: Greve
Johan Ludvig Reventlou) til Baroniet Brahetrolleborg, i751 — 1801. Efter Maleri af F. C. Gröger. -- 'Til
højre: Greve Christian Frederik Reventloiv til Grevskabet Christianssæde, 1748-1827.

rene for een Familie, hvis Jord han løste ud af Fællesskabet, afløste Hoveriet

med en rimelig Pengesum og gav Arvefæste. Da Resultatet blev over al For
ventning, fortsatte han fra Aar til Aar med flere og flere, og nu fandtes paa

Godset en Befolkning, hvor Flid, Sparsommelighed, Driftighed, Dyd og gode
Sæder sad til Højbords.

Kort efter forsøgte den tyske Greve Kristian Stolberg det samme paa Hørs
holm Gods, som Overhofmester for Enkedronningen. Han lod endog Hoved-

gaardens Jord i det væsentlige udstykke til Fæstegaarde. — Ogsaa her viste Re

formerne sig heldige, selvom de modvirkedes en Del af, at Kronen stillede Krav

om en Mængde Arbejde: Vejhoveri, Kørsel med Soldater o. lign.
Særlig bemærkelsesværdige var de Reformer, Grev A. P. Bernstorff ca. 5 Aar

senere (1764—67) lod gennemføre paa sin Onkels Gods Bernstorff ved Hjælp
af sin dygtige Godsforvalter, Bondevennen Torkel Baden. Ogsaa her var Hoved

midlerne: Udskiftning af Jorden, Hoveriets Afløsning med en aarlig Pengesum,
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og Arvefæste, saa Bønderne vidste, at Forbedring paa Ejendommen kom deres

Børn til Gode.
Reformerne kostede 7500 Rdl., deres Betydning kunde bl. a. ses af, at der
1764, der var et Middelaar, høstedes 3 Fold Rug, 4 Fold Byg og 2% Fold Havre,

mens Gennemsnitsafgrøderne 1780—82, der ogsaa var Middelaar, var 8% Fold
Rug, 9% Fold Byg og 8 Fold Havre. Godsejeren havde før Reformerne aarlig
flere Hundrede Rdl. Tab, nu havde han over 1000 Rdl. i aarlig Indtægt.

Mange andre Herremænd virkede i samme Retning, saaledes Etatsraad W. A.
Hansen til Frydendal, der tillige sørgede for Jord med Bygninger til sine Hus-

mænd, i Reglen 3 Tdr. Land, hjalp Bønderne med at rejse Stengærder, gav dem

Pil til Hegnsplantning, hjalp dem med at faa anlagt Frugthaver o. s. v. — Men
Hoveriet fik han ikke afløst, og Arvefæste blev ikke indført i hans Tid, fordi
Bønderne var bange for at staa paa egne Ben.
Med særligt Fremsyn virkede Brødrene Chr. Fr. Ditlev og Ludvig Reventlow,

hvoraf især den første blev berømt. Som halvvoksne besøgte de Sorø Akademi,
hvor de fik indpodet Tidens humanistiske Tankegang og derigennem var særlig

forberedt til en senere Udenlandsrejse gennem Tyskland, Schweiz, Frankrig og

England. Paa denne ledsagedes de af Lægen Carl Wendt som deres Hovmester.
Han var grundig inde i Landøkonomi, var ivrig for Bondefrigørelse og stærkt

optaget af Tidens frisindede Skoletanker. Gennem Samtaler og Iagttagelser
forberedtes her de to Brødre til deres fremtidige Gerning.

Ved Faderens Død 1775 overtog Chr. D. R. Christianssæde m. fl. Godser
paa Lolland, Ludvig R. Brahetrolleborg paa Fyn. Den første gik forsigtig frem.

Hans Maal var vist allerede dengang at faa Del i Landets Styre, og han har
da villet være sikker paa, at Reformerne stod deres Prøve, før de ogsaa skulde
anvendes paa Statens Gods. Han krævede saaledes, at Bønderne skulde afvande

de sure Jorde, sætte Gærder, forbedre Jorddyrkningen o. s. v., før de fik Arve
fæstebreve og dermed fik ophævet Afhængighedsforholdet til Godsejeren.

I deres Reformering fulgte Brødrene i det væsentligste i Grev Bernstorffs Spor
og sørgede ligesom Etatsraad Hansen for, at Husmændene fik Jord, 3 Td. Land

var Normen. Desuden søgte Ludvig R. at komme Tiggeriet til Livs ved et ord
net Fattigvæsen, hvortil han ydede betydelige Summer, ved at skaffe de fattige,

der kunde arbejde, Beskæftigelse og Kaar i Forhold til deres Indsats og ved af
fremmede Tiggere at kræve Arbejde for den Almisse, de søgte, da han mente,

at Almissesystemet ødelagde baade Tid og Moral hos Menneskene.

Tienden lod han afløse med en Pengesum, og Udskiftningen, der var en kost

bar og vanskelig Foranstaltning, skulde Bønderne først begynde at afbetale
efter 6 Aars Forløb.

Bemærkelsesværdigt cr det især, at han tog Bønderne med paa Raad ved

Reformværket, idet han lod nedsætte et Udvalg paa 8 Bønder, som han for
handlede med derom.

Da han 1788 paa sin Hustrus Fødselsdag kunde uddele de første Arvefæste

breve, udtalte han, at disse Bønder nu ikke var bundne til ham med andet

Baand „end det, Venskab, Tillid og Fortræffelighed ene kan binde, og det er

varigere, hensigtsfulderc og fordelagtigere i alle Henseender end al anden

Tvang, som herved paa det højtideligste for Baroniets Vedkommende ophører“.
Begge Brødrene var stærkt optaget af at skabe gode Skoleforhold paa God

serne. For at faa Lærere, der kunde undervise i Overensstemmelse med Tidens
frisindede Skoletanker, oprettede de Lærerskoler, hver paa sit Gods (Ludvig

Reventlows vandt endog europæisk Berømmelse), de byggede gode og sunde
Skoler, hvor der blev lagt Vægt paa, at Fortælling gik frem for Overhøring, og
at Forstaaelsc traadtc i Stedet for Opremsning. Maalet var, at sand Gudsfrygt

og dygtigt Arbejde maatte gaa Haand i Haand.
Ludvig Reventlow fik dog langtfra den Glæde af sit Arbejde, som han for

tjente: Seminaristerne kunde ikke taale den store Berømmelse, og Bønderne
stillede sig ofte vrangvillige over for det ny. De vilde nok nyde Frihedens Goder,
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men helst være fri for det medfølgende Ansvar, saaledes erklærede flere, der
havde faaet Arvefæstebreve, at de hellere igen vilde være hoveripligtige Fæste
bønder; de vilde i alt Fald først rejse over at tale med Kongen derom — hvad

de dog ikke gjorde. Alle disse og mange lignende Fortrædeligheder tog saa
haardt paa Grevens følsomme Sind, at det sandsynligvis var medvirkende til
hans tidlige Død.

Det var ikke mærkeligt, om Reformerne hist og her delvis mislykkedes eller
først senere bar Frugt. Det var nye Stier, der skulde trædes, og Overgangen var

ikke billig, især var det dyrt at faa Fællesskabet ophævet; men farligt at lade
den Side ligge. Da Etatsraad Hegermann-Lindencrone til Gjorslev (v. Stevns)
saaledes gjorde det, men ellers i det væsentligste fulgte Bernstorffs Eksempel,

kostede det ham efter Sigende 2 Td. Guld, og saa mislykkedes Reformerne
endda, og han maatte lide den Sorg, at Reformmodstanderne henviste til hans
Gods som Bevis paa, at man bør holde sig til det gamle.

Bønderne var ofte træge at faa med. De var vante til at se med Mistro paa
alt, hvad Herremanden foretog i Forhold til dem, de var sløvede af Tryk og

vænnede til at søge Hjælp paa Herregaarden, naar det kneb, ikke saa sært, at

de tit savnede Tro til sig selv og Mod til at staa paa egne Ben.
Naar til Trods for alt dette Reformerne som Regel lykkedes godt, var det det
bedste Bevis paa, at man med Frigørelsen og Selvstændiggørelsen af Bondestan
den var inde paa den rette Vej.

STYRET FØR LANDBOREFORMERNES TID

Velvillige Godsejere kunde lindre deres undergivnes Kaar; men Stavnsbaand
og Soldaterudskrivning kunde de ikke afskaffe. Og deres Reformer hjalp jo ikke

de Bønder, hvis Herrer vilde bruge den Magt, Loven hjemlede dem.
Skulde de danske Bønders Trællemærke fjernes, og Menneskerettighedernes

Idé virkeliggøres, da maatte det ske ad Lovgivningens Vej.
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Christian VII, 1749—1808. Efter Maleri af Angelica Kaufmann. Tilhører Grevinde C. Moltke,
Gl. Christiansholm
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I Frederik V’s Tid blev intet gjort til Gavn for Bønderne ud over den omtalte
Trykkefrihed for Landbolitteratur, og da Sønnen 1766 fulgte sin Fader paa

Tronen, var den Sindssyge, som senere helt tog Overhaand, allerede begyndt at
ytre sig, saa det blev i hans Tid de skiftende Styrere, der kom til at præge Lov

givningen.
De første Par Aar af hans Regeringstid var det især Kongens forhenværende

Lærer, Schweizeren Reverdil, der var Leder. Han var stærkt optaget af Tidens
Tanker og ikke mindst af at hjælpe Bønderne til menneskeværdige Kaar. Om
den Maade, hvorpaa Krongodssalget havde fundet Sted i Frederik V’s Tid,

udtalte han, at Regeringen fristede Bønderne til at byde over deres Evne, saa

hvor de fik Ejendommene, var det til Priser, der ruinerede dem. Og købte Herre
mænd, var det ogsaa til saa høje Priser, at de maatte forhugge Skovene og

udsuge Bønderne, især gennem Hoveri, for at svare Afgifterne.
Han foreslog Kongen at ordne Forholdene paa Resten af Krongodset efter
Mønstret fra Bernstorff; desuden paavirkede han flere Herremænd til at gøre

det samme. Kunde han saa faa Universitetet, Købstæder og andre jordejende
Institutioner til det samme, haabede han ad den Vej at virke saa opløsende paa
Systemet, at et Lovbud tilsidst uden Vanskeligheder kunde fuldende Værket.

Der blev ogsaa fra Regeringens Side begyndt paa Reformeringen, men ikke

med Held, og en Mængde ekstra Vejhoveri, som sattes i Gang paa samme Tid,
gjorde Bønderne i høj Grad uvillig stemte.
Krigsministeren ønskede imidlertid den nationale Hær afløst af en hvervet,

og i Samarbejde med ham fik Reverdil nedsat en Kommission til at undersøge

Landboforholdene, specielt Landbolovgivningen. Blandt dets Medlemmer var
Henrik Stampe, der som Generalprokurør (Regeringens Konsulent i juridiske
Sager) havde hævdet, at Stavnsbaandet kun var til for Soldaterudskrivningens

Skyld. Men to Dage efter Kommissionens Nedsættelse blev Reverdil fjernet
under et intetsigende Paaskud og fik kort efter Ordre til at forlade Landet.
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Tiluenstre: E. S. F. Reverdit. — Tilhøjre: Henrik Stampe, 1713—1789, Gehejmestatsminister.
Efter Maleri paa Frederiksborg

Kommissionen, der blev omdannet til et Generallandvæsenskollegium, vovede
efter dette ikke at komme med noget radikalt Forslag. Det fik 1769 gennemført,

at enhver Godsejer fremtidig skulde udarbejde et Hoverireglement, som fast
slog, hvor meget Hoveri hver Fæstebonde skulde yde.

Direkte fik dette ikke stor Betydning, da det var Godsejeren, der bestemte

Reglementets Indhold; men indirekte fik det Betydning derved, at det nu var

fastslaaet, at Bondens Pligter skulde begrænses, og ved, at Reformvennerne nu

fik Mulighed for at paavise, hvilken Misbrug Godsejernes Magt over Bønderne
medførte.
Kollegiet støttede ogsaa Udskiftning, især af Overdrevene, det fik Kongen til

at udstede en Lov om, at Hovedgaarde kunde bevare Skattefriheden, selv om

de solgte Fæstegaarde til Selveje; det opmuntrede til at indsende Afhandlinger
om Landboforhold og tog sig af Bøndernes Sag mod de overordnedes Overgreb.

Men Stavnsbaandet rørte det ikke ved.
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Da lærte Kongen paa en Udenlandsrejse Lægen Johan F. Struensee at kende

og blev saa indtaget i ham, at han overlod ham baade sin Kone og sin Magt.
Med ham holdt den oplyste Enevælde for Alvor sit Indtog i Danmark. I de 16

Mdr., han styrede, udstedtes en Mængde Love, der skulde ophæve gammel Uret.
Ogsaa Bondespørgsmaalet optog Struensee. Han lod Generallandvæsenskolle-

giet afløse af en Generallandvæsenskommission. (Et Kollegium var en Del af

Centraladministrationen, hvorimod en Kommission fik en særlig Sag at under
søge). I Kommissionen fik Oeder Sæde. Og Reverdil blev kaldt tilbage for at

hjælpe til ved Frigørelsesarbejdet.
Efter Kommissionens Raad udstedte Regeringen 1771 en Hoveriforordning,
hvorefter Hoveriet skulde fastsættes, ikke efter hvad Herregaardene havde Brug
for, men efter hvad Bønderne var i Stand til at yde. Der blev fastsat et vist Hov

arbejde, beregnet efter Hartkorn og Gaardens Afstand fra Herregaarden. Der
er bleven hævdet, at Forordningen intet Hensyn tog til gammel Skik; men det

var jo ogsaa nødvendigt, at Hoveriet blev nedsat mest, hvor det havde været
mest misbrugt. Mange Godsejere klagede jammerligt over Bestemmelserne; men

en Mand som A. P. Bernstorff, der langtfra var nogen Ynder af Struensee, fandt,
at de tog billigt Hensyn til Godsejerne.

Angaaende Stavnsbaandet foreslog Kommissionen, at det skulde indskrænkes
til at gælde for Bønderkarle fra deres 14. til deres 34. Aar, at Karle, der ved
Sessionen var erklærede udygtige til Soldater tjeneste, straks skulde have deres

Frihed, og det samme skulde de, der havde tjent i 8 Aar som Soldater. Tillige
skulde Godsejerne miste Retten til at udskrive Soldaterne. — Men skønt dette
Forslag blev fremsat i August 1771, havde Struensee intet gjort for at ophøje

det til Lov, da han blev styrtet i Januar 1772.
I den nye Regering blev Ove Høegh Guldberg, forhenværende Lærer for

Kongens Halvbroder, Arveprins Frederik, Sjælen, og efter ham har denne tredje
Periode af Christian VII's Regeringstid faaet Navnet den guldbergskc.

Tilvenstre: Greve Johan Friederich Struensee, 1737—1772, Gehejmekabinetsminister. Efter Maleri af
E. Paulsen paa Frederiksborg. — Tilhøjre: Peter Frederik Suhm, 1728—1798, Kgl. Historiograf. Efter
Maleri (Kopi) af Jens Juel paa Frederiksborg

Han var en gennemredelig Mand ; men yderst snæversynet, og Staten var for
ham alt. Bønderne maatte ikke faa Oplysning udover at „lære vel deres Kristen

dom og deres Pligter“, at lære at skrive, læse og regne; thi „mere Kundskab

her gør Bonden hans Stand ufordragelig og udbringer kun Lede og Kedsomhed

for det haarde og ensartede Arbejde, hvortil hans Dage maa bruges, og Staten
maa og skal bruge hans Dage.“
Hvis Stavnsbaandet ophævedes, mente han, at Bønderne vilde forlade de
magre Egne og drage til de fede; ud fra den Tankegang skrev han de kendte

Ord, at „Bondestandens Aag ikke kan afkastes, uden at Staten i alle sine Grund
volde skal bæve.“ — Da var Stavnsbaandet kun 40—50 Aar gammelt, og før den

Tid kendte man intet til de Tilstande, Guldberg spaaede om.
Selv om det da vel nok var sandt, hvad han hævdede, at han ikke hørte til

dem, „der alene saa paa Proprietærerne og ikke paa Bønderne,“ blev hans Re-
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Slruensees Arrestation. Efter Stik paa Det kgl. Bibliotek

gering dog et „Proprietærministerium“, som en af hans Tilhængere glædede sig

over at kunne kalde den.
Oeder fik et Embede i Oldenborg, saa man derved slap for dette „ubekvemme

Hoved“. A. P. Bernstorff blev som Udenrigsminister holdt paa Afstand fra
Landboreformer og fik forøvrigt sin Afsked 1780.

Struensees Hoveriforordning af 1771 blev afløst af en anden, der i alt væsent

ligt overlod Hoveriet til Godsejerens Forgodtbefindende. Og Soldaterudskriv
ningen blev 1774 udvidet til en Karl af hver 22 Td. H. — før af hver 32 — og
Tjenestetiden udvidet til 12 Aar, og hvis en Karl efter den Tid ikke paa „lovlige

og billige Vilkaar“ vilde tage Gaard i Fæste, kunde han tvinges til at gøre

endnu 6 Aars Soldatertjeneste og var da atter forpligtet til Godset.
Det var atter fastslaaet, at Stavnsbaandet især var til for Godsejernes Skyld.

Kun paa et Omraade, nemlig Ophævelse af Fællesskabet, var den guldbergske Regering ivrig. Næsten alle Tidens Forfattere fordømte Fællesskabet. Flere
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Godsejere var ivrige for at hjælpe Bøn
derne, og mange andre mente, at blev

Bondebrugene bedre drevne, kunde
Indehaverne lettere klare deres For

pligtelser.
Allerede i Frederik V’s Tid havde
man ved en Forordning af 1761 paa
lagt de Godsejere eller Selvejerbønder,

som ejede een eller flere Gaarde i en

Landsby, at overdrage den eller dem til
den, der havde den største Lod, imod

Mageskifte eller fuldt Vederlag for der
ved at lette Udskiftning. En Proprietær

Tofte i Thy forsøgte at tvinge 6 Selv

Ove Høegh Guldberg, 1731—1808, Statsminister.
Efter Maleri paa Frederiksborg

ejerbønder til at sælge deres Gaarde til ham, men mødte dog her Modstand

fra Regeringens Side.

1781 udstedte Regeringen nu en Forordning, hvorefter hver Landsby skulde
faa sit Markskel afgrænset — før var Landsbyernes Jorde ofte gennem Fælles
skab indfiltrede i hverandre — og som gav en enkelt Lodsejer Ret til at kræve

sin Jord udskiftet, selv om de andre ikke vilde, og alle skulde være med til at

betale Udgifterne i Forhold til deres Jord. Desuden skulde Jorden da opmaales,

Veje udvises, og en Plan over fuld Udskiftning udarbejdes. — Og der skulde
sørges for, at ogsaa Husmændene fik nogen Jord udlagt. Endelig kunde de
Bønder, der flyttede ud fra Landsbyen, faa en Del Byggehjælp.

Udskiftningen var vel nok nødvendig, om man skulde komme bort fra gam

mel Slendrian og optage nye Driftsformer som Kobbelbrug, Kløverdyrkning,
Afvanding, Mergling o. lign. Men som eneste Foranstaltning var den intet værd

for Bønderne : De savnede i høj Grad Mulighederne for at tage fat paa det ny,

og i bedste Fald vilde det jo kun medføre, at Godsejeren kunde presse saa meget
mere fra dem.
Og det var ingen let eller billig Historie : Jorden skulde omlægges, og dermed

ogsaa Driften. Man risikerede at faa Jord, der havde været udyrket i uminde
lige Tider, og som skulde ryddes for Sten og Krat, jævnes og afvandes og endda

være i Kultur nogle Aar, før den ret gav Afgrøde. Der skulde sættes nye Gær

der og Hegn, anlægges nye Veje o. s. v. — Intet Under, at Bønderne mange

Steder kviede sig ved at gaa med til Udskiftningen.
Især var de bange for at blive drevet fra Landsbyen. Fra Udskiftningen af

Bernstorff Gods fortælles, at en Mand af Angst for ved Lodtrækningen at faa
en Udmarkslod drak sig saa fuld, at han i 24 Timer lignede en gal, og en anden,

som trak en saadan Lod, blev saa fortvivlet derover, at han maatte gaa til Sengs.
Udskiftningen maatte da gaa Haand i Haand med andre Reformer og fore

tages med Forstaaelse, Klogskab og Skønsomhed, og saa kunde det endda knibe
selv et Sted som paa Bernstorff. Hvor Befolkningen som i Koldinghus Amt i

Forvejen var ret velstillet og selvstændig, lod det sig lettest gøre. — Ofte blev

det kun halvt gennemført og voldte dog stort Besvær. Ikke helt uden Grund
hævder en Forfatter, at Danmark maatte betale dyrt for at have den Ære at
være gaaet foran med Udskiftningen.

ENGELSK UDSKIFTNING

Samtidig med Udskiftningen i Danmark — der dog først ret tog Fart efter de

store Landboreformer — foregik noget lignende i England.
Der, som her, fandtes der Godsejere, Fæstebønder — hvis Kaar dog var
friere end deres Standsfællers i Danmark — Husmænd og Daglejere. Godsejer
nes Jord laa i Reglen i Fællesskab med Bøndernes. Men den største Del af Jor

den var Almenning (alle Mænds). Det gjorde, at Husmænd og Daglejere kunde

holde et Par Køer, nogle Faar, Svin og Høns, skære Tørv i de fælles Moser o.s.v.
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Saa selv om Livet var slidsomt nok for dem, gav det dem en vis Selvstændighed,
hvorover Herremændene ofte klagede.

Nu kom der i sidste Halvdel af 1700’erne Fart i Udskiftningen, og denne blev

gennemført saadan, at Husmænd og Daglejere fik deres Lodder lagt saa ube
kvemme, at de næsten alle maatte sælge dem.
De blev da jord- og rodløse, saa de havde kun den Levevej at sælge deres

Arbejdskraft. Lønnen faldt til Suitepunktet og derunder, og et Passystem saa
godt som bandt dem til Sognet. Haabløsheden avlede Utugt, Fortvivlelsen Selv

tægt, Smugleri og Krybskytteri blev almindelig. Og Regeringen svarede med de
mest umenneskelige Straffe.

Fællesskabet var oprindelig et Udtryk for den Tanke, at Jorden tilhørte Fol
ket. Ophævede man det uden at give Tanken en ny Form, var der stor Fare for

dem, der blev lukkede ude. Statens saavel som mange Herremænds Arbejde for
ogsaa at skaffe Husmændene Jord viste, at man i Danmark var klar over den

Fare.
Men skete der en Befolkningstilvækst af Betydning, hvad saa?

TVANGSTANKENS SIDSTE KRAMPETRÆKNINGER
Som al anden Reaktion saadan søgte ogsaa den guldbergske at dække sig

bag Censur. Struensee havde givet Trykkefrihed; nu blev Loven derom op

hævet, og et Reskript fra 1773 fastsatte store Bøder for at indrykke i Aviser

noget, der „enten angaar Staten og Regeringen og almindelige Foranstaltnin
ger“. Og den anklagede blev dømt af en dertil ansat Politimester uden at kunne

søge Beskyttelse hos en Domstol.
Det tjener til Ros for Guldberg, at Reskriptet blev ret læmpelig benyttet.
Men foreløbig medførte det en stærk Tilbagegang i Drøftelsen af Bøndernes

Kaar. Det var saaledes i Anledning af det, at Historikeren Suhm skrev til Oeder :

„Vi er og bliver destoværre dog et Folk af Slaver, og næppe har vi været større
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Udslidt af H. A. Brendekilde. Fyens Stiftsmuseum

Dødsfald af Fritz Syberg

Slaver end nu. Hvortil mon alt dette vil falde ud? Gud faar at styre! Denne
Politimester (Censoren) vil ikke ud af mit Hoved, og Bønderne skriger paa den

anden Side i mine Øren.“

Der var dog stadig en offentlig Mening, og ad mange Kanaler banede den
sig Vej ud til videre Kredse. Inspektør Baden og senere Justitsraad Hammelef
udgav Skrifter om Følgerne af Reformerne paa Bernstorff Gods, hvad jo indi

rekte var en Kritik af Proprietærstyret. Da man 1783 rejste en Støtte for Bern

storff, blev der sunget en Sang af Skolemanden Edv. Storm, hvori der taltes om
den Tid, da
„Frihed skal paa Lænker træde,
og Slaveri ej være mer.“

Det danske Landhusholdningsselskab, der var oprettet 1769, udlovede Præ

mie til det bedste Skrift om „ved hvilke Midler Bøndernes Byrder i Almindelig
hed, for saa vidt de ej rent kan afskaffes, kunde dog gøres ham saa lette som
muligt“ — og til „Proprietærer, som paa deres Godser befordrer borgerlig Fri

hed og Ejendom“.
Trods Proprietærregimentet følte Jorddrotterne godt deres Magt truet, og

der fremkom flere Forsvar for det bestaaende System. Saaledes angreb Gehejmeraad, Baron F. W. Wedel-Jarlsberg i voldsomme Ord Reformvennerne, hæv
dede, at Stavnsbaandet var nødvendigt, at det ubestemte Hoveri knyttede et
Venskabs- og Gensidighedsbaand mellem Herskab og Bonde, og at det vilde

blive til størst Ulykke for den sidste, om hans Afhængighed af Godsejeren op

hævedes.
Men hvordan det i Virkeligheden forholdt sig med dette Venskabs- og Gen
sidighedsbaand, kunde man kort efter læse i et Skrift af Godsforvalter Klestrup,
Giesegaard, der ud fra statistiske Oplysninger, hentet fra en hel Mængde God
ser, paaviste, at en Fæstegaard paa 6 Td. H. kunde højt regnet aarlig sælge

for 20 Rdl. Korn og for 50 Rdl. Fedevarer og Kreaturer, medens dens Penge-
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afgifter beløb sig til mindst 73 Rdl., og af Hoveri gennemsnitlig til 12 Plovdagc,
46 Spanddage og 152 Gangdage.
Ebcrjlag otier

od Udgifter

lieb en jævn god fjællatib)f Sondegaard
60 îbr. Soitd,
affattet 1780 af en fjœllanbff (Sobëfotftalter :
llbgift

^nbtægt
Wug, Bøjeft. 16 2br., til Jøbc=
og Saaforn 1.7 xbr.,
1 2b. man ïobe*.
®øg, bpjeft 34 Jbr., til A0be=
Saaforn 24 ïbr.,
Salß 10 ïbr. a 6,24 Air.
•Öatore, fyøjeft 34 Sbr., til

2lrbejb§ï0nz §ober= og
Saaforn 23 2br.,
Salg 11 îbr. a 4,16 Hr.
2 g’ebefalvc
Smør .
ÎÇebefbin
Sam

■3alt

Mr. (52,40

=
=
=
=
=

45,16
31,20
12,48
49,92
31,20
12,48

Sïatter og Statteforn .
Sanbgilbe
2aenbe
tøøjtibåoffer
^olfeløn
Møbmanbsregning (Silb, Sait,
ïjœre, 3evn, ïran) .
.Ôaanbbœrterregninger . . .
SRejfeøenge paa Monge- og
^erffabsrejfer

Mr. .245,44

Sait

Mr. 62,40
-- 18,72
8,32
-2,34
= 84,24
=
=

33,80
8,32

=

9,36

., Mr. 227,50

Der skal derefter blive et Overskud paa 17,94 K-i . ; men Købet af 1 Td. Rug
er ikke medregnet, og Avlen er hver Gang sat til „højest“.

Godsejeren og Forfatteren Tyge Rothe stillede det herskende System op i
Modsætning til den gamle Tid med den frie Adelsbonde, og om Frederik IV’s
Ord om Ophævelse af Vornedskabet skrev han, at de „er dyrebare som Visdom

mens rene Guld“.
Der var skabt en stærk Stemning til Gunst for Bønderne : Forfattere, Embedsmænd, især Præster, Jurister og Universitetslærere — Borgere, ja selv mange
Godsejere, var grebet af den. Den Proprietær, der misbrugte sin Magt, kunde

vente sig sat i den offentlige Menings Gabestok.
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Pineredskaber som Træhesten blev nu meget sjældent anvendt mod Fæste
bønder, derimod nok af og til mod opsætsige Tjenestekarle. I det hele taget
mærkede Bønderne, at der blæste en mildere Vind, de begyndte at løfte Hove

det, og jævnlig hørtes der Klager fra Herremændene over deres Ulydighed.

Det gamle Ideal af en patriarkalsk Ordning med en faderlig Jorddrot og yd
myge, taknemlige Undersaatter var ved at vige Pladsen for et nyt : ligestillede,
selvstændige Jordbrugere.

En ny Tid var i Frembrud. Spørgsmaalet var, om Regeringen stadig skulde
dæmme op mod den, indtil den voldsomt nedbrød alle Dæmninger og vendte
op og ned paa alle Forhold — eller om den vilde stille sig i Spidsen for den og

lede Strømmen ad Veje, saa den kunde blive til Gavn og Lykke for hele Sam
fundet.
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STAVNSBAANDETS LØSNING

Grundstenen til
Frihedsstøtten
nedlægges.
Maleri paa
Landbrugsmuseet

ar 1784 blev den guldbergske Regering styrtet, og den 16-aarigc
Kronprins Frederik kom i Spidsen for Styret, først som Kron

prins, derefter som Konge til sin Død 1839. Han udmærkede
sig hverken ved Evner eller Kundskaber; men han havde et

varmt Hjerte for Bøndernes Nød, og han holdt trofast ved Re

formvennerne, til de største Opgaver i det væsentligste var løste.
Det var ikke Guldbergs Stilling til Bondespørgsmaalet, der var den væsent

ligste Aarsag til hans Fald; og i Statsraadet, hvor alle Sager tilsidst skulde af
gøres, sad kun een sikker Bondeven, A. P. Bernstorff ; men han var til Gengæld
den betydeligste. Han var Udenrigsminister og fik for saa vidt intet med For
arbejdet til Frigørelsen at gøre. Men han gav Reformvennerne en nødvendig

moralsk Støtte. Og i en Tid, hvor Krigsluerne rasede rundt om Danmark, holdt

han det ved en klog Udenrigspolitik udenfor, saa Bønderne fik Fred til at under
bygge Frigørelsesværket.
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Chr. D. Reventlow blev første Deputeret i Rentekamret, der havde Kron
godset under sig. Kort efter Regeringsskiftet fik han den saakaldte lille Landbo
kommission nedsat, som fik den Opgave at reformere disse Godser.

Til Hjælpere fik Reventlow Mænd som de førnævnte Etatsraad A. W. Han
sen og Justitsraad Hammelef; men især betød den Hjælp, han fik af Gehejme-

raad Levetzau, overordentlig meget. Han var Amtmand over Kronborg og
Frederiksborg Amter, hvor Reformarbejdet begyndte, kendte baade Amterne

og Bønderne og var ivrig for at naa et godt Resultat.

Reformerne gik i samme Retning som paa Christianssædc, og heller ikke her
blev Husmændene eller Skolerne glemt.

Allerede 1788 kunde Reventlow overrække de første 15 Bønder Arvefæste

breve; ved denne Lejlighed holdt han en Tale, hvori han blandt andet sagde:

„Jeg ser den lykkelige Tid i Møde, i hvilken man ved Børnenes Undervisning

i alle Skoler vil anse Forstandens og Hjertets Dannelse for vigtigere end Udenadslæsning ... i hvilken Udmarker vil ligne de velgødede Tofter ... alt skade
ligt Vand afgravet, alle Kampestene brugt til varige Indhegninger ... de ud

skiftede Bøndergaarde alle omgivet med store, veldyrkede Kaal-, Urte-, Humlcog Frugthaver . . . den Tid, i hvilken Tjenestekarlen vil sætte en Ære i at være
den skrappeste Arbejder, og Bonden i at være den bedste Husbond . . . den Tid,

i hvilken ingen fattig vil blive uhjulpen, og ingen arbejdsføre Tiggere vil taales
at omvanke, den Tid, i hvilken Spinderokken, Væven og anden huslig Vindskibelighed vil fylde alle de nu ledige Vinterdage.“ Han sluttede med Haab og
Bøn om, at Gud vilde gøre „den i fordums Tider miskendte Bondestand til et

arbejdsomt, et lykkeligt, et kækt Folk“.

Reformerne lykkedes i høj Grad. 1790 udgav Etatsraad Hansen en Beskri

velse af, hvad der var naaet, og sluttede med Ønsket om, „at en og anden Jord
drot vilde af dette lidet Skrifts Gennemlæsning tage Anledning til at udtænke

og udføre en grundig og varig Forbedring i sine Bønders og Husmænds Vilkaar,

380

og om dette endog kun skete med et eneste Gods, vilde jeg dog være sjæleglad

derover; thi saa var jo dette mit Arbejde ikke ganske unyttigt“.

Ogsaa andre Steder gjorde Reventlow sin Indflydelse gældende : fik Hoveriet
lettet for Bønderne under Sorø Akademi, fik ordnet Forholdene paa Universi

tetets og visse Stifteisers Godser, lod Staten kautionere for Bønderne i Stange -

rup paa Falster, saa de kunde købe deres Gaarde til Selveje o. s. v.
Reformmodstanderne følte godt, at han var deres farligste Mand, og søgte
at faa ham styrtet, men forgæves. Ved en bestemt Lejlighed, hvor han for

gæves søgte at udvide Rentekammerets Ret over for Statsraadet, skrev et af
dettes Medlemmer til en Ven: ,,I Dag blev Danmark endnu reddet af Rævens
Klo!“
DEN STORE LANDBOKOMMISSION

OG STAVNSBAANDETS LØSNING
Modstandernes bange Anelser skulde snart blive til Virkelighed : 1783 havde
Herredsfoged Bjering, Viborg, forhørt i Rentekamret, om Vurderingsmændene
ved Fæstebønders Dødsboer ikke bør udmeldes af Domstolene i Stedet for af

Bondens Jorddrot. Rentekamret lod bl. a. indhente Erklæring fra Generalprokurøren Bang og Kammeradvokaten Chr. Golbjørnsen. Begge disse højtstaaende

Jurister paaviste det utrygge i Fæstebondens Retsstilling. „Fæstebøndernes Ret

tigheder,“ skrev den sidste, „bør altsaa bestemmes ved en Lov, og denne maa,
da den skal beskytte en ringere Stand mod en mægtigere, gives saadan Styrke
og Fasthed, at denne sidste ikke ved sin Vælde og hins Svaghed skal kunne

rokke den eller hindre dens alvorlige Haandhævelse.“

Reventlow ventede over et Aar, før han i Juli 1786 drog Sagen frem for Kron
prinsen. Det fremgaar af et Brev, at han baade selv nærede Frygt og var ad

varet af Familien mod Følgerne, som han sikkert anede Rækkevidden af. Og

han havde mægtige Fjender.
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Men da han endelig fik talt med Kronprinsen, benyttede han Lejligheden

til varmt at tale Bøndernes Sag. Og paa Spørgsmaalet om, hvad der hindrede

Misbrugens Afskaffelse, svarede han, at det gjorde kun indgroede Fordomme

og det, at Indretningen nu engang bestod. Da gav Kronprinsen det bekendte
Svar: „Det forekommer mig, at i en saa vigtig Sag, hvor det gælder om Lan

dets Vel, bør man ikke lade en eneste Dag gaa tabt. Kan man ikke lige saa
godt tage fat derpaa i Morgen som i Overmorgen?“

Da Reventlow fuld af Glæde meddelte Bernstorff dette, svarede denne:
„Heri erkender jeg et Vink af Forsynet, der vaager over Danmark. Jeg vilde

maaskc endnu være i Tvivl, om vi ikke endnu skulde vente et Par Aar; men
naar Prinsen selv er bestemt derpaa, har vi Lov at haabe det bedste.“

Under Paavirkning heraf skrev Reventlow faa Dage efter til sin Søster, Grev

inde Louise Stolberg, et Brev, hvori han jubler: „Guds Velsignelse, Frihedsbud
skabet er kommet. Der ligger Udplyndringen, Lænkerne, Aagct, de lange Piske,
Træhesten, den spanske Kappe, borte er de. Hurra! Hurra! Hurra! . . . Held

mig, at jeg ikke gav efter for dit Raab, ikke for min Hustrus Raab, ikke for

Raabet af min egen Tilbøjelighed: thi nu er det, som jeg haabede paa, lykkedes
mig ... og hos mig skal hverken Legeme eller Sjæl hvile, førend det hele Værk
er fuldbragt, før Trældommens Tempel er nedbrudt, og Frihedens opbygget.“

Faa Dage efter Reventlows Samtale med Kronprinsen modtog Statsraadet

en Indstilling fra Rentekammeret, gaaendc ud paa, at der bør nedsættes en

Kommission til at undersøge Bondens hele Retsstilling i Forhold til Jorddrotten.
„Det gælder,“ hedder det i Indstillingen, „orii de fleste af Deres Majestæts dan
ske Undersaatters personlige Frihed og om deres Ejendomsret, de helligste Ret

tigheder, som i en saa oplyst Tidsalder og under Deres Majestæts milde Scepter

af ingen Undersaat burde kunne krænkes uden at finde kraftig Modstand i

Lovene, og uden at den fortrængte, især den fattige og enfoldige, uden vidt
løftige og overlegne Bekostninger kunde finde Retten aaben for sig.“

Kong Frederik VI, 1768—1839. Efter Maleri af Jens Juel paa Frederiksborg
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I Statsraadet mødte Forslaget kun Velvilje fra Kronprinsens og Bernstorffs

Side; alligevel blev det fastslaaet af det, at Forholdet mellem Jorddrot og Fæste

bonde skulde grundes „paa de Rettigheder og Pligter, som efter at Vornedrettigheden er ophævet bør have Sted imellem Jorddrotten og Bondestanden,

og skal det derfor paaligge Kommissionen, hvor den maatte finde, at disse ved

senere Anordninger er forandrede eller tilsidesatte at gøre allerunderdanigst
Forestilling om, hvorledes de kunde sættes i Kraft.“

Dermed havde Statsraadet udtalt Dødsdommen over Stavnsbaandet.

Kommissionen kom til at bestaa af 7 Godsejere og 8 Embedsmænd. Der var
baade Tilhængere og Modstandere af Bondefrigørelsen, dog flest af de første.
Mest bekendt blev Reventlow og Chr. Colbjørnsen. Den sidste blev Sekretær og
skulde som saadan lægge Arbejdet til Rette. Han var født i Norge og var om

trent jævnaldrende medReventlow. Han havde især optaget i sigTankerne om de

naturlige Menneskerettigheder og længtes efter at give dem Udtryk i Lovform.
Da „den store Landbokommission“ — som den siden er bleven kaldt — var
bleven nedsat, følte man fra begge Sider, at det trak op til en afgørende Kamp,

og den Litteratur, den affødte, udmærker sig ofte ved en usædvanlig Voldsom

hed og Lidenskabelighed.
Der var blandt Modstandere og Tilhængere af Bondefrigørelsen Enighed om,
at Bøndernes Kaar var slette. Esaias Fleischer beretter om en Godsejer, der om

Morgenen, straks han kommer ud af sit Sovekammer, møder 15—16 Bønder
og fattige Koner, som jamrer over deres Nød. En Reformven taler om den

elendige Skikkelse, der bøjet og søvnig træder ud af sin Lerhytte. En anden
fortæller om en Bonde, som lang Tid maatte ernære sig og Familien med en
Dejg af Bark, Rødder og opsamlede Frugter. Fra andre Forfattere har Carl

Ploug hentet Linjerne

„da stod usle Hytter uden Tage,
brugte til at stille Kvægets Sult.“
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Det var især fra Sjælland, Vornedskabets gamle Arnested, man hentede de

mørke Billeder. Forholdene paa Fyn og i Jylland er skildret i knap saa dystre
Toner, selv om de langtfra var lyse. —

Der var ogsaa Enighed om en Del Reformer som Fællesskabets Ophævelse,
en Formindskelse af Vejhoveriet, som i den Tid lagde stor Tynge paa Bøn

derne, Tiendens Afløsning af en fast Afgift, et bedre ordnet Fattigvæsen —
men især Skattelettelse.

Ulykken var imidlertid, at den udbredte Fattigdom medførte forholdsvis
høje Skatter og gjorde Trykket mere følsomt. En Forfatter gjorde forøvrigt op
mærksom paa, at formindskede Skatter vilde give højere Godspriser, og de

højere Renter vilde da give Proprietærerne det samme Paaskud, som Skat
terne gav, til at bevare det tunge Hoveri.

Men naar Talen var om at skaffe Bønderne Friheden, deltes Vandene.
25

385

Blandt Modstanderne fandtes kun Godsejere, og det, at de mødte Modvilje
fra alle andre Samfundslag og heller ikke sjældent blandt Standsfæller, gjorde
dem særlig bitre, saa de havde kun onde Ord om Modstanderne. Guldberg

skrev i private Breve om Reformvennernes tomme Teorier, om københavnske
Klubbe — Statsmænd — Agerdyrkere — Teologer o. s. v. Reformerne, paastod
han, vilde nedsætte Herregaardencs Værdi og var altsaa et Indgreb i Ejendoms

retten. Paa Herregaardene talte man om den uduelige Reventlow, og Bernstorff

gik heller ikke Ram forbi.
Modstanderne tilbageviste enhver Paastand om, at de var Bønderne fjendt

lige, og i alt Fald ofte med Rette. Esaias Fleischer, Teilmann til Nørholm,
Baron Lehn til Hvidkilde og flere var netop bekendt for, at de havde gjort

meget for deres undergivne.
Men at give Bønderne Friheden syntes dem at stride mod al Fornuft. Naar

Fleischer — som det er sagt om ham — skildrede Danmark som en stor Fattig-

gaard, søgte han netop derved at bevise, hvor umuligt det vilde være at over
lade disse Bønder til sig selv : lige saa lidt som Jorddrotten kunde undvære Hove

riet, lige saa lidt kunde Bønderne undvære Jorddrottens Hjælp i vanskelige
Tider.
Og meget talte for, at de havde Ret: Det syntes virkelig en fantastisk Tanke
at overlade disse forarmede, forkuede, dovne og ofte drikfældige Bønder til

deres egen Skæbne, blot man gav dem Frihed og Muligheder.
Alligevel vovede Frigørelsens Mænd at tro paa Friheden. Deres Idéer var

i Pagt med noget af det bedste i Tidens religiøse Tanker: Troen paa et kærligt,

faderligt Forsyn og i Tilknytning dertil Trangen til at tjene denne Gud gennem
et daadrigt Liv. De naturlige Menneskerettigheder var for dem en gudgiven

Lov, som Landets Lovgivning skulde være i Overensstemmelse med.

Man var klai' over, at det gjaldt om at holde den offentlige Mening varm.
„Vi maa ile, trænge paa,“ skrev Tygo Rothe til Knud Lyhne Rahbek, „for at
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Tilvenstre: Kakkelovn som Minde om A. P. Bernstorff (efter en Medaillon).
Øverst Gengivelse af et Kompas med Overskrift „Uden Misvisning“, nedenunder
Relief af Bernstorff. Kakkelovnen findes paa St. Restrup. — Tilhøjre: Frihedsstøtten

tale meget derom; thi desmere maa falde Haan paa dem, der vil stride mod

Sagen, og desmere maa de velsindede opmandes.“
Digteren Thomas Thaarup sang til Kongens Fødselsdag 1786 om Bonden:

„O Fader, bryd hans tunge Kæde,
og Gud velsigne skal din Daad.
Hør, Landets Fader, Trældoms Klage!
Hør, ak, den haaber Trøst af dig.“
Ja, selv i Drikkelag sang man:

„Op, Brødre, lad Glassene klinge,
gid Bonden dog engang ske Ret!“
Oeder udgav paany sin „Betænkning om, hvorledes der kan skaffes Bonden
Frihed og Ejendom“. Professor Gamborg fastslog, at Bonden kunde gøre Krav
paa Friheden, selv om det kom i Modstrid med Proprietærernes Fordel. Man
25*
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henviste til den skotske Nationaløkonom Adam Smiths berømte Værk „Natio

nernes Velstand“, hvori han brød med hele det merkantilistiske System og til
lige hævdede, at fri Mands Arbejde var meget mere værd end Slaves; ja, selv

en Reformmodstander som Baron Lehn maatte indrømme, at „ustridig (ube

stridt) udretter io Hovfolk næppe saa meget i en Dag som tvende gode lejede
Arbejdere“.

Man kunde ogsaa henvise til Lande som England, Holland og Schweiz, hvor
Bønderne havde Frihed, og hvor deres Kaar som Følge deraf var bedre. Og
man henviste tillige til de gunstige Resultater, der var opnaaet paa Bernstorff

og andre Steder.
Men nu Bønderne selv?

Der findes en hel Del Klager og Andragender fra dem til Regeringen, især

over den uretfærdige Form for Tiendebetalingen; i en af Klagerne tilføjes, at

de ikke tør komme med Beviser af Frygt for en ødelæggende Proces, og der
klages ogsaa over meget andet, bl. a. at Forholdene medfører Mangel paa Gød

ning, „og naar der gødes intet, avles intet, saa Herren, vores Gud, ved vores
Nød og store Trang“.

Mest bemærkelsesværdig er de stadige Klager fra Jorddrotterne over Bøn
dernes Opsætsighed, saaledes klager Grev Knuth til Konradsborg over, at de

„vægrede sig mere end tilforn ved at forrette det Hoveri, de var pligtige, uagtet
det var saa taaleligt som nogen Steds i Landet“ — de stiller ublu Krav, og saa

bliver der endda bevilget dem fri Proces, de vil hellere tigge, end „de efter
Guds og Øvrighedens Anordning udi deres Ansigts Sved burde erhverve Brødet“.

Det var tydeligt nok, at Bønderne begyndte at rette Ryggene; de nøjedes

ikke længere med „lid og taal“.
Ogsaa indenfor den store Landbokommission gik Bølgerne ofte højt. Her

var Reformvennerne i afgjort Flertal, men mødte dog stærk Modstand især
fra to Mænd: Qvistgaard og Baron Lehn. Den første var Søn af en vestjysk
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Selvejer og havde arbejdet sig frem til at blive Ejer af flere Godser. Men

Underklassen synes han ikke at have Hjertelag for. Debatterne mellem ham
og Colbjørnsen førtes ofte i en saa lidenskabelig Tone, at de endog truede hin
anden med Retssag. Baron Lehn havde gjort overordentlig meget for sine

undergivne Bønder og blev derfor behandlet med mere Respekt.
Kommissi,onen tog først fat paa Retsforholdet mellem Jorddrot og Bonde,

og allerede den 24. Maj 1787 fremlagde den en Forestilling for Kongen, gaa-

ende ud paa, at forud for Bortfæstning af Gaard eller Hus skulde gaa en Syns
forretning, foretaget af to erfarne, uvildige Mænd fra et andet Gods. Sørgede

Proprietæren ikke derfor, kunde han ikke siden kræve Erstatning for Bygfæld.

Var Ejendommen ikke i saadan Stand, at Fæsteren kunde bestride Hoveri og
Hjemmearbejde, kunde Proprietæren ikke kræve Hoveri eller Landgilde, inden
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dette var bragt i Orden. Bonden kunde ikke opsiges uden forudgaaende Syn
og Dom, og Proprietærens Krav i et Dødsbo skulde paakendes af en Dommer
eller Herredsfoged, som var uafhængig af ham. — Endelig blev det forbudt
Proprietæren paa egen Haand at bruge Straffe mod Fæstebonden.

Forestillingen mødte især Modstand fra Qvistgaards Side, men flere af Kom

missionens Medlemmer enten undlod at stemme eller stemte imod.

I Statsraadet undlod Schack-Ratlou at stemme, mens Rosenkrantz stemte

imod. Godsejerne vilde miste den Magt over Bønderne, som var nødvendigt

for et ordnet Godsstyre, hævdede han; hvis nu en doven og drikfældig Bonde
fandt paa at save Bjælkerne af et nyt Hus og sælge dem, skulde Ejeren da
virkelig ikke kunne sætte ham ud uden først at lægge Sag an? Kun Bernstorff

var Tilhænger af Forslaget, af de to andre var den ene ligegyldig, den anden,

Henrik Stampe, svækket af Alderdom.
Alligevel gav Kronprinsen og dermed Kongen det Lovkraft den 8. Juni 1787.
Og dermed var der sat cn Grænse for Jorddrottens Magt over Bonden.

Forordningen vakte megen Uvilje i Godsejerkredse, saaledes udtalte fire
fynske Godsejere om den, at den havde „lagt en temmelig god Grund til Jorde-

godsejernes Ruin“, og frabad sig flere af den Slags Indretninger.
Kommissionen tog nu fat paa Spørgsmaalet om Stavnsbaandet, og samtidig
gled Ledelsen, der hidtil væsentlig havde været betroet Colbjørnsen, overvejende
over til Reventlow, som sad inde med større Forhandlingsevne.

Ved et af sine første Møder kunde Kommissionen fastslaa Enighed om, at
enhver Bonde, der havde udstaaet sin Værnepligt, eller som ikke kunde ud
skrives, ikke skulde være stavnsbundet. For de øvrige Karle mellem 14 og

36 Aar nærede man nogen Betænkning ved straks at løse Stavnsbaandet. Tilsidst enedes de 13 om at foreslaa, at det straks skulde løses for alle under 14 og

over 36 Aar, for de øvrige i Løbet af 10—12 Aar.
Kun Lehn og Qvistgaard var Modstandere deraf, den første især af at sætte
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de udskrevnes Antal efter Folketal i Stedet for efter Hartkorn; thi den dygtige
og humane Godsejer havde de fleste Folk, hvad han saa vilde blive straffet

for .. . „saaledes at rive alle mine Folk ud af mine Hænder, fra Kone og Børn
for at gaa Soldat for en Nabo eller anden; mig synes, at man lettelig kunde
ræsonnere ligeledes om min Frugt, Korn, Skov, Penge o. s. v. for at give det
til en anden, der har ødt sit.“ — Selv en saa human Godsejer kunde ikke frigøre
sig for den Opfattelse, at Bønderne var hans Ejendom.
Qvistgaard kunde overhovedet ikke tænke sig Bønderne fri for Stavnsbaan-

det, inden de naaede større Velstand — „hvilket vist kan ventes under Vorned

skabets milde Scepter“, haanede Colbjørnsen — han kunde gaa ind paa, at
det ophørte for en Bonde, naar denne fæstede Gaard; men saa skulde Fæstet
være livsvarigt, hvortil Colbjørnsen bemærkede, at Qvistgaard vilde give Bøn

derne Frihed til at lade sig begrave uden for Godset.
Fra Generalitetets og Admiralitetets Side mødte Tanken om at løse Stavnsbaandet skarp Modstand. Det vilde blive til Ulykke for baade Hæren og Lan

det, ja Bonden med, hævdede man. Baade Reventlow og Colbjørnsen gendrev
dem: netop Friheden vilde give Bonden Kærlighed til Fædrelandet og Lyst til

at forsvare det.
Men hvis Stavnsbaandet løstes, bør Landets andre Stænder saa ikke bære
deres Part af Landets Forsvar? Reventlow var inde paa Tanken, men fandt, at
Spørgsmaalet laa uden for Kommissionens Omraade. Fra Modstandernes Side
søgte man at rejse det for at bruge det til at standse hele Reformarbejdet; men

foreløbig blev det lagt til Side.
Af Kommissionens 15 Medlemmer foreslog de 13 at løse Stavnsbaandet.

Men tilbage stod Statsraadet. Her stod Bernstorff ene mod baade SchackRatlou og Rosenkrantz. Den første kunde gaa med til, at det løstes, naar Bon

den var erklæret for utjenstdygtig eller havde udtjent sin Værnepligt eller var
over Udskrivningsalderen; videre turde han ikke gaa. Den sidste hævdede, at
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hvis det løstes, vilde det patriarkalske Forhold mellem Proprietær og Bonde

brydes, Børnene vilde flytte bort og lade deres gamle Forældre tilbage, Fattig
dom, Tiggeri og Elendighed vilde blive Følgen.

Men Kronprinsen stod fast ved Bernstorffs Side. Senere fortaltes, at da

Schack-Ratlou var færdig med at oplæse sin Erklæring mod Forslaget, og
Rosenkrantz vilde tage fat, afbrød han ham med de Ord, at nu havde han
hørt nok af disse Betænkninger, der kun smagte af Egennytte.

Straks efter Statsraadsmødet bad begge dc to Modstandere om deres Afsked
som Statsministre og fik den bevilget.

20. Juni 1788 udstedtes Forordningen om Stavnsbaandets Ophævelse.

Kongen erklærede „paa det højtideligste og ved vort kongelige Ord, at den
Frihed, som herved tilsiges Bondestanden i vort Rige Danmark, skal stedse

være uigenkaldelig og paa ingen Maade kunne svækkes eller indskrænkes“.
Nu var „Menneskerettens Banner bleven hejst over Danmarks Jord“, nu

var det sket, som Colbjørnsen i sit svulmende Sprog havde spaaet om 1787:

„Ikke skal den mægtige herefter sige til sin Medborger: Du er født til at være
min Ejendom. Intet uden Graven skal unddrage dig for mit Aag. — Den skal
nu ikke længere være ringeagtet, den ærværdige Stand, hvis arbejdende Hæn

der underholder og forsvarer Staten. Fædrelandet skal alle Vegne med aabne
Arme modtage sine frigjorte Sønner i sit ømme Skød, og de skal lære at elske

denne velgørende Moder, som de tilforn ikke kendte.“
Der var vel endnu Omraader, hvor Menneskerettighederne ikke var aner

kendt. I Sydøstslesvig og i Østholsten fandtes Livegenskab; men Bernstorff fik
det afskaffet i Løbet af faa Aar. Slavehandelen paa de vestindiske Øer blev
forbudt, og Jøderne fik Ligestilling med Landets øvrige Borgere.
Endnu var et Spørgsmaal af afgørende Betydning uløst: Naar Bonden frit

kunde fæste Gaard, hvor han vilde, maatte saa til Gengæld Jorddrotten ikke

frit raade over Fæstegodset, bestemme Landgildens Højde, eller om han over-
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hovedet vilde udfæste Gaarden fremfor at drive den ved Forvalter eller at
lægge den ind under Hovedgaarden? Gammel Sædvane forbød at sætte Land

gilden op; Frederik I havde forordnet Livsfæste, og Danske Lov forbød at

nedlægge Bondebrug. Men bør Frihed for Bonden ikke modsvares af tilsva
rende Frihed for Jorddrotten?

Flere Reformvenner mente det, saaledes Oeder, der ansaa Fæstebonden for

at være fuldt sikret, blot han frit kunde fæste, hvor han vilde. Og mange Gods
ejere var villige til at bøje sig for den øvrige Reformlovgivning, blot de blev

sikret denne Frihed.
Men andre Reformvenner, især Slesvigeren Chr. A. Fabricius, en af Tidens
mest klartseende Forfattere, hævdede, at det vilde medføre, at vi fik et lille

Antal mægtige Godsejere og paa den anden Side et mægtigt Antal Daglejere
og Husmænd. Han vilde endog have forbudt at sætte Indfæstningen op.
Og Regeringen stillede sig i det væsentligste paa samme Linje. Da det saa

ledes skete, at Godsejere fæstede Gaarde ud paa Aaremaal eller Opsigelse,
stemplede en Forordning det som stridende mod danske Lov og tilføjede: „Der
som nogen Jorddrot skulde understaa sig, i denne Henseende at handle imod

danske Lov 3—13—1 og 4, da skal han tiltales og straffes som vore Befalingers

modvillige Overtræder.“ — Bag de skarpe Udtryk mærker man Regeringens
faste Vilje til at værne om den gamle Regel: Bondejord i Bondehaand.

„TILLIDSSKRIFTET“
Man frygtede blandt de styrende for en kraftig Reaktion fra de utilfredse
Godsejeres Side. „Haabet at tilintetgøre Bondens Frihed ... er ikke opgivet,

det tør jeg forsikre Deres kgl. Højhed med den fuldkomne Vished,“ skrev Rcvcntlow ved en given Foranledning til Kronprinsen.
Og han skulde snart faa Ret. 1790 holdt Kronprinsen Bryllup og tilbragte

Hvedebrødsdagene paa et Slot i Nærheden af Slesvig. En Del jyske Herremænd
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fandt da Lejligheden gunstig. De var forsamlede paa Viborg Snapsting, og her

underskrev 103 af dem et saakaldt Tillidsskrift, som det blev overdraget to af
dem: Lüttichau til Aakjær og Beenfeldt til Serridslevgaard at overrække Kron

prinsen og hans Svigerfader.
Det var især en Klage over, at de lovfæstede Forordninger havde krænket
deres Ejendomsret. Deres Godser, paastod de, havde rundt regnet mistet % af
deres Værdi; Bønderne var saa opsætsige, at de gik med Fare for deres Liv

o. s. V.
Kronprinsen svarede : „Hvad der er befalet ved kongelig Anordning, kan ikke
forandres.“ — Men de trængte ind paa ham med Forestillinger om, hvor for

tvivlet Forholdene var, ja, at Landet næsten stod paa Oprørets Rand. — Da
svarede han igen: „Jeg vil, at Folket skal være frit; men ingen Proprietær skal

fornærmes i sine Rettigheder, og der er jo Forskel paa, at Bonden er fri, og at
han kan gøre, hvad han vil; dette har ingenlunde været Hensigten.“
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Der laa ikke i Kronprinsens Svar andet, end hvad der hele Tiden havde

været Forudsætningen for Reformlovgivningen. Men Tonen maa have lydt
velvillig, og de to Kammerherrer rejste hjem med godt Mod.

Kronprinsen overgav „Tillidsskriftet“ til Landbokommissionen, paa hvis
Vegne Colbjørnsen affattede Svaret og fik Lov til at offentliggøre begge Dele:

Han viste, hvordan Stavnsbaandet var af ny Dato, det var et „Ufrihedens Pal
lads“ „ligesom hine Menneskeofringers Tempel, hvis udvortes Majestæt blæn

dede Øjet, saa at Mængden ikke blev var den Guddom, for hvis Alter van

kundig Overtro knælede“. Naar Proprietærerne paaberaabte sig, at Kærlighedsbaandet mellem dem og Bønderne var sønderrevet, kunde det kun passe,
hvis de dermed mente Stavnsbaandet; „men da er deres (Proprietærernes)

Kærlighed ogsaa meget kostbar“. Godsejerne havde paaberaabt sig, at deres
Forfædre havde ofret Liv og Blod for Fædrelandet. Colbjørnsen havde blandt

Underskrivernes Navne kun fundet 4 eller højest 5, der var optegnet med Hæ

der i de danske Aarbøger. „Men de Bønder, som bor iblandt Eder, har ikke
ogsaa deres Fædre fulgt Eder i Striden og opofret deres Blod for Landet? Bør

da ikke ogsaa disse Sønner, som endnu staar færdige til at vove deres Liv for

Kongen og Fædrelandet og til at værne for Eders Ejendomme, imedens de
fleste af dem, der ejer Godser, sidder hjemme i Fred, bør ikke disse, siger jeg,
i det mindste have Adgang til Borgerret iblandt Eder? Og dog klager I over,
at Kongen har skænket dem denne.“

Offentliggørelsen fremkaldte en Mængde Flyveskrifter, Artikler og Digte

med en Tone, hvor Lidenskaben mærkedes stærkere end nogen Sinde. Gods
ejerne klagede især over Forordningen af 1787 og en anden af 1790 om Livs
fæste. De krævede først og fremmest fri Raadighedsret over Fæstegaardene

(dog ikke Ret til at nedlægge dem). Lüttichaus Svar til Colbjørnsen var overbroderet med Skældsord og ellers en stærkere Understregning af „Tillidserklæ

ringen“ : Bønderne mødte paa Hovmarken med Kort i Lommen, overfaldt
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Ladefogder, stillede uforskammede Krav til Godsejeren o. s. v. — Det vilde

være til Kongens og Landets Vel, om man kunde sende opsætsige Bønder til

Hæren. — Han havde Ord for at være en human Godsejer. Men hans Skrift
viste bl. a., hvor Formynderen sad ham i Blodet.
Men Modparten tav ikke stille. Bønder fra Vendsyssel sendte Kronprinsen

en Skrivelse, hvori de protesterede mod Beskyldningen for at være ulydige og
oprørske, og hvori de takkede for de nye Forordninger og bragte Colbjørnsen,
„han, denne store Mand, vor Forsvarer“, en særlig Tak. En Forfatter skrev

advarende: „Det er ikke saa afgjort, kære jyske Herremænd, at Eders Birke
dommere just bliver Eders Dommere paa hin Side Graven.“

Colbjørnsens Svar til Lüttichau var et Sagsanlæg, som fulgtes med feber
agtig Spænding. Det var i de Dage, da Kampen mellem Aristokrati og Demo

krati i Frankrig antog stadig voldsommere Former. Mange opfattede ogsaa her

Sagen Colbjørnsen contra Lüttichau som en Kamp mellem Over- og Under

klasse. Det var, som man troede, Dommen skulde blive afgørende for, hvem
der skulde sejre i Danmark.
Det blev en Sejr for Colbjørnsen. Lüttichau blev idømt en Bøde, hvortil
Regeringen føjede den Straf at fratage ham Kammerherrenøglen.

Forinden var der rejst Sag mod ham og Beenfeldt : Den sidste havde ført nogle

af de Navne, der fandtes paa Adressen til Kronprinsens Svigerfader, over paa
den, der skulde tilstilles Kronprinsen uden at have indhentet Tilladelse dertil.
Skønt Fejlen jo nærmest var formel, var den strafbar, og han blev idømt en

Bøde for det.

FRIHEDSSTØTTEN
Under Paavirkning af Højesteretsdommen i Sagen mellem Colbjørnsen og

Lüttichau indbød 6 Mænd til at samle ind til en Æresstøtte for Bondefrigørel
sen. Aaret efter kunde Kronprinsen i Overværelse af en tusindtallig Forsamling
26
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nedlægge Grundstenen. Der blev indmuret en Guldplade, hvorpaa var ind
skrevet : „Aar efter Kristi Fødsel 1792 satte enige Borgere her en Støtte af Sten

til Minde om deres Konge Christian VII’s Velgerning mod Danmarks Bonde
stand, især ved at løse den fra Stavnsbaandet.“ Colbjørnsen holdt Indvielses

talen, mens Reventlow og Bernstorff stod ved Kronprinsens Side.

Digteren Thomas Thaarup, der 1790 havde vundet Berømmelse ved Skue

spillet „Høstgildet“, hvormed man fejrede Kronprinsens Bryllup og lovpriste
Frigørelsesværket, forfattede Indskriften til Frihedsstøtten. Ind mod Køben
havn stod:

„Kongen kendte — at Borgerfrihed — bestemt ved retfærdig Lov — giver
Kærlighed til Fødelandet — Mod til dets Værn — Lyst til Kundskab — Attraa
til Flid — Haab om Held.“
Ud mod Landet:

Kongen bød — Stavnsbaandet skal ophøre — Landbolovene gives Orden og
Kraft — at den frie Bonde kan vorde — kæk og oplyst — flittig og god — hæder

lig Borger — lykkelig.“
Forneden :
„Grundsten blev lagt af Frederik, Kongens Søn, Folkets Ven.“

De fire Figurer paa Fodstykket forestiller Troskaben, Bondefliden, Tapper

hed og Borgerdyd.

ANDRE REFORMER
Ogsaa paa andre Omraader gennemførtes samtidig en gennemgribende Re

formlovgivning : Haandværkerlaugenes Herredømme over Svendene blev ind

skrænket derved, at enhver Svend, der havde gjort Mesterstykke, fik Ret til
at nedsætte sig som Frimester. — Men især brød man afgørende med det gamle
Handels- og Industrisystem (Merkantilismen), idet Staten i alt væsentligt trak

sig ud af Erhvervslivet og gennem en ny Toldlovgivning 1788 og især 1797
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brød saa afgørende med Toldbeskyttelsen, at Danmark næsten blev et Frihan

delsland.

Regeringen gik modigt i Spidsen uden at spørge om, hvordan man indrettede

sig i andre Lande.
I visse af disse havde man paa samme Tid en Reformperiode. Men i Eng
land medførte det, at der ved Siden af Landaristokratiet skabtes et Industri-

og Handelsaristokrati, mens Mellemstanden næsten knustes, og Underklassen
nedsank i den dybeste Elendighed.

I Frankrig banede Frigørelsen sig Vej gennem Strømme af Blod for saa at
ende med Napoleons Herredømme.

Andre Steder som i Østrig tog Kongen et kraftigt Tilløb, som til hans Græm
melse endte med en lige saa kraftig Reaktion.
Det var Danmarks Lykke, at de styrende forenede teoretisk Indsigt med

praktisk Sans, at en klar Forstand hos dem var forbunden med et varmt Hjerte
lag, og at det mest var Mænd af den herskende Klasse, der gik i Spidsen for

at løfte Underklassen op i Lyset, og gjorde det uden at bryde med det bedste

i det gamle. Derved sparedes Folket for oprivende Borgerkrige og for en øde

læggende Reaktion.
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DEN NYE TID

En gammel
Bondegaard
paa Mols

a var løst den værste Knude, skrev Hostrup ioo Aar senere om
Stavnsbaandets Løsning. Men der var endnu mange Knuder

at løse.
Dc fleste Bønder var stadig hoveripligtige. Og Hoveriet var

ikke blot en daarlig Form for Økonomi, det gav tillige stadig
Bonden et Præg af Herskabets Tyende. Men Regeringen greb nødigt ind i, hvad
man betragtede som fri Aftale, selv om den udtalte Ønsket om at faa alt Hoveri

in natura afløst.
Den opmuntrede da til at slutte private Overenskomster, samtidig med at
den overvaagede, at Bonden som den svage Part gav sit Samtykke med fri Vilje.
Og det lykkedes ad den Vej i Aarene 1791—95 at faa truffet frivillige Hoveri
foreninger paa 300 af de 400 jyske Godser, paa alle de 131 fynske og paa 162

af de 228 Godser paa de øvrige Øer.
Saa udsendte Regeringen Kommissioner, der skulde mægle mellem de øvrige
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og i værste Fald afsige Kendelser. Endelig paabød en Forordning 1799, at alt

Hoveri skulde være og vedblive at være bestemt.

Skønt Godsejerne gerne vilde holde sig til gammel Sædvane, og Bønderne
somme Steder mente, at hvis de nægtede at yde Hoveri, kunde de ikke tvinges

dertil, lykkedes det Kommissionen i de allerfleste Tilfælde at mægle Parterne
imellem.

Nu, da Herremændene havde mistet Tugtelsesretten over Bønderne, ansaa

mange det for en Fordel at faa Hoveriet afløst. Men Bønderne var ofte bange

for at afløse Naturaløkonomi, især Arbejde, med Pengeøkonomi. Da Frijsen
borg saa sent som 1844 tilbød Hovbønderne Frihed mod at yde, hvad en til

svarende Arbejdskraft vilde koste, gik de med dertil, men med Ængstelse,

endda den frigjorte Arbejdskraft var meget mere værd for dem.
Ofte blev der truffet en Ordning, saa hver Mand fik et vist Arbejde at ud
føre: et bestemt Stykke Jord at gøde, pløje, saa og harve, visse Grøfter at holde
rensede o. s. v. o. s. v. — En Hoveriforening for St. Restrup fastslog, at der af
en Helgaard (5—6 Tdr. Hartkorn) skulde ydes 10 Pløje- og Harvedage, 43%

andre Spanddage og 161/2 Gangdag. Men det meste Arbejde var paa Akkord.
Landboreformerne gennemførtes i en Tid med stærke Stigninger i Land

brugsprodukternes Priser. Det gav efterhaanden flere og flere Mod til at vove
Springet over til Pengeøkonomi. 1788 var der ca. 200,000 Tdr. Hartkorn hoveri

pligtig Bondejord, 1818, da Prisstigningen standsede brat, ca. 80,000. I mange

Tilfælde skyldtes det dog Overgangen fra Fæste til Selveje.

SELVEJE

1781—90 kostede 1 Td. Rug gennemsnitlig 9,75 Kr., 1801—09 16,85 Kr., og
saa Prisen paa de andre Landbrugsprodukter steg, om end ikke altid i samme
Forhold, Oksekød f. Eks. fra 19—27 Øre pr. Pund.

Men nu kunde Godsejerne ikke længere nyde hele Fordelen af Stigningen.
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Landgilden laa i Almindelighed fast, Hoveriet var fastsat o. s. v. Kun ved at
Landgilden betaltes i Naturalier nød Herremændenc noget af Fordelen, som

ellers kom Fæstebønderne til Gode.
De stigende Priser gav Mod til Forbedringer; men disse blev jo i høj Grad

til Godsejerens Gavn, da han saa ved Fæstebondens Død kunde sætte Ind-

fæstningssummen op. Mangen Bonde maatte da ønske at blive Selvejer.
Og mangen Herremand ønskede at sælge. Han følte sin Retsstilling over for

Bonden rokket. Og hvad om Fæstebønderne nu blev smittede af Begivenhederne
i Frankrig, hvor man ganske respektløs kappede Hovederne af en hel Del blandt
dem, som forhen sad med Magten? Nej, saa var det bedre at sikre sig Pengene

og komme ud af Forholdet til disse undergivne.

Regeringen støttede desuden Overgangen til Selveje ved at lade Godsejerne
beholde Skattefrihedsprivilegiet, selv om Bondegodset gik under de 200 Tdr.
Hartkorn, der ellers var Minimum.

Denne Fritagelse ved Salg af Bondebrug varede til 1807 og virkede sit til,
at mange Herremænd solgte ud af Bondegodset.
Dertil kom Spekulation i Jord. Opgangstider kalder altid Samfundssnylterc

frem, som vil tjene sig rige uden at yde nogen Indsats for det. I denne Tid
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optraadte de som Herregaardsslagtere, der købte Herregaarde, solgte Bonde

godset fra for saa tilsidst at sælge selve Hovedgaarden.
Vilde Bønderne ikke købe deres Gaarde, tvang de dem til det ved at kræve

alle deres Forpligtelser med Landgilde, Hoveri, Tiende o. s. v. ydet til Punkt
og Prikke og uden at yde dem nogen Hjælp til Gengæld. Og endnu var Fæste

bondens Vilkaar saadannc, at det kneb ham at overholde dem fuldt ud.
Saa købte Bønderne da for at slippe for Plagerier, og det ofte til alt for høje

Priser.
I hvor høj Grad den naturlige Udvikling fra Fæste til Selveje derved blev

forceret frem, er vanskeligt at afgøre.
1788 regner man med, at der var 5—10,000 Selvejer- eller Arvefæstegaarde,
1835 var de vokset til 41—42,000 mod 24—25,000 Fæstegaarde. Og den største

Del af denne Udvikling havde fundet Sted før 1807, derefter langsommere
under de usikre Prisforhold 1807—18 og saa fuldstændig standset, ja vel endog
med lidt Tilbagegang under den haarde Krise 1818—30.
Stærkest var Udviklingen i Vestjylland, hvor Trykket havde været mindst.

Her blev næsten alle Bønder Selvejere; i Øst- og Nordjylland blev mellem %
og % det, paa Øerne knapt Halvdelen.

UDSKIFTNING. - NYE DRIFTSFORMER

Overgangen til Selveje krævede ofte saa store Udgifter, at de kun kunde
bestrides ved, at Fællesskabet ophævedes. — Desuden var Godsejere, der vilde

sælge Fæstegaardene, interesserede i at faa udskiftet, da Ejendommene saa var

meget mere værd. Men det kostede som før nævnt Penge — Reventlow regnede
med 20 Rdl. pr. Td. Hartkorn —, Godsejerne fik imidlertid Lov til at sætte

Landgilden op, naar en Ejendom udskiltes af Fællesskabet, og at paalægge den
4 pCt. Rente af Omkostningerne ved Udskiftningen.
Langsomst gik det, hvor Bønderne i Forvejen var Selvejere. Med Bondens
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medfødte Konservatisme holdt de fast ved det gamle. Det havde jo staaet sin

Prøve, mente man, og med de opadgaaende Tider gav det endda et rigeligt

Udkomme. Man vilde ikke ud af det trygge, hyggelige Fællesskab. Der fandtes
Selvejcrlandsbyer, f. Eks. Virket paa Falster, hvor Bønderne traf Aftale om

Forkøbsret til hverandres Gaarde, at ingen fremmed skulde komme ind og
fremtvinge Udskiftning. I det hele taget blev Udskiftningen daarligst udført,

hvor det var gamle Selvejere, der foretog den.
I det væsentligste var Udskiftningen gennemført, da Prisfaldet indtraadtc
1818 og for en Tid standsede næsten al videre Fremgang.

Med Udskiftningen fulgte Udflytningen. De gamle har vel nok kviet sig ved

det; men i en Fremgangstid er der altid nok af unge med Vovemod. 1802 skal
allerede % af de sjællandske Gaarde være udflyttedc. I Jylland og paa Fyn

kun 10—20 pCt. 1805.
Og nu blev ny Driftsformer taget i Brug, mest det holstenske Kobbelbrug

med 3—5 Aars Græsleje, Brak og derefter 3-5 Aars skiftende Afgrøder, eller
beslægtede Systemer. Man brugte nu Kløver og Kulturgræsser, som gav bedre

Foder baade Sommer og Vinter. Og en Mængde ny Jord — især det gamle
Overdrev — kom under Plov.
Bonden, der før som hoveriydende maatte holde 4 Heste, kunde nu erstatte

to af dem med Køer. Den bedre Dyrkning og forøgede Jord gav Mulighed for
at holde endnu flere, de stigende Smørpriser opmuntrede til det; flere Steder,

især hvis man fik ny Bygninger, fik man Mælkestuer. Smørproduktionen be
gyndte saa smaat at spille en Rolle ogsaa for Bønderne.
Den stærke Fremdrift gjorde Formen for Tiendebetaling i høj Grad uret

færdig, idet den driftige Bonde maatte betale ekstra for det til Tiendenyderen,
uden at denne rørte en Finger for den øgede Indtægt. Landbokommissionen
foreslog 1796 Overenskomster, saa Tienden blev omskreven til en vis Mængde
Korn, der saa betaltes i Penge; og 1810 bestemtes det, at Tiendeyderen kunde
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forlange en saadan Ordning. Men Krigen med England og den kort efter føl
gende Krise standsede for en Del Udnyttelsen af denne Lov.

Aldrig har den danske Bondestand gennemgaaet en saa rivende Udvikling

som i de 30 Aar fra 1788 til 1818. Det danske Landskab havde ganske skiftet
Karakter, og — hvad der betød mere — Bonden havde i høj Grad gjort det

samme: Mange Hundrede Aars Stilstand og Slendrian var bleven afløst af
stærk Fremdrift, bundløs Armod af forholdsvis Velvære, Haabløshed af Livs

mod. Og hvor Bonden før havde bøjet sig dybt for Herremanden og hans

Hjælpere og ydmygt taget mod deres Straf, der kunde han nu rette Ryggen og
frit se ham i Øjnene. Og skete det, at gammel Vane fik ham til alligevel at

bøje Ryggen, saa kunde det hænde, at Sønnen rettede den desmere.
Det er bleven hævdet, at uden den store Prisopgang var Fremskridtene ikke

sket. Og det er for saa vidt rigtigt, som det sikkert var foregaaet langsommere
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under et fast Prisleje. — I den stærke Prisfaldsperiode 1818—30 standsede Ud
viklingen helt. — Men Historien viser tillige, at hvis Stavnsbaandet ikke var
bleven løst og Grænser fastsat for Godsejerens Rettigheder og Fæstebondens

Pligter, saa havde den første nydt hele Fordelen ved Prisstigningen.

Og havde Godsejerne faaet frie Hænder over Fæstegaardene, vilde i denne

Opgangstid antagelig en hel Del af det bleven lagt ind under Herregaards-

jorden, og Resten var bleven udfæstet til saa store Afgifter, at Bonden ogsaa
da var gaaet Glip af Fordelen.

PRISSTIGNINGEN

Opgangstiden efterfulgtes af en mægtig Prisstigning paa alle Landbrugs

ejendomme: De Classenske Fideikommis Godser paa Falster blev saaledes 1766
solgt for 102,000 Rdl., 1802 regnedes de for at være ca. 800,ooq Rdl. værd. —
Godset Ulstrup i Thisted Amt solgtes 1783 for 35,000 Rdl.; efter at en Del

Bondegods var bleven frasolgt, blev det 1804 solgt for 62,000 Rdl. — Herre gaarden Lerbæk i Vejle Amt solgtes 1783 for 37,000 Rdl., da var der 220 Tdr.
Hartkorn Bondejord til det. 1803 blev det solgt for 120,400 Rdl., og da var

der kun 116 Tdr. Hartkorn Bondejord.
En saadan Stigning skyldtes ikke udelukkende, at Produktionspriserne var

steget med omkring 50 pCt. Men Reformerne havde medført, at Fæstebøn
derne nu, i det mindste i det væsentligste, kunde klare deres Forpligtelser, og

det gav Herregaardene stærkt øget Værdi, saa Herremændene havde mindst
Grund til at klage over, at man var gaaet deres Ejendomsret for nær.
Indtil 1788 havde den meste Bondejord ingen selvstændig Værdi. Dens Pris
rettede sig efter, hvad Jorddrotten kunde presse ud af Fæstebonden. Nu skete

der en afgørende Ændring deri : Bondejorden steg i Forhold til, hvad Brugeren
kunde bringe ud af den. Man regner med, at den i Tidsrummet 1788—1807
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steg til ca. det tredobbelte, og ogsaa i den følgende Tid fortsatte Stigningen;

men Pengevirvaret efter 1807 mcd Statsbankerotten 1813 gør det umuligt at
fastslaa nogenlunde nøjagtig hvor meget.

Prisstigningen havde flere Aarsager: Landbrugsprodukternes Prisopgang,
Forbedring af Ejendommene, ny Jord, der var kommen under Ploven, Jordens
øgede Udbytte (man regnede nu med 5—6 Fold mod 3—4 før 1788) — og ende

lig, at man ofte betalte mere for Ejendommene, end de i Øjeblikket var værd,
idet man forventede en stadig Opgang.

Naar Produkterne steg med omkring 50 pCt., og Bønderne vel nok som Regel
avlede dobbelt saa meget som før, syntes en Ejendomsprisstigning til det tre

dobbelte ikke urimelig. Men den øgede Drift krævede øget Arbejde, og Skat
terne steg betydeligt, fordi man paa Grund af de urolige Tider i Europa stadig

holdt Hæren krigsberedt. Ejendomspriserne var da faktisk steget stærkere, end
Udbyttet svarede til. 1788 regnede Reventlow med, at 1 Td. Land ved jævn
god Drift kunde give sin Mand 2 Rdl. i Udbytte, naar alle Driftsudgifter var

fraregnede. Da Jorden dengang kunde købes for 24 Rdl. pr. Td. Land, var det
en Afkastning af ca. 8 pCt. af Købesummen. Omkring 1807 regnede man med,

at Afkastningen trods Opgangen kun var 1—2 pCt. af Købesummen.
Og Prioriteterne var steget stærkere end Prisstigningen, saa Bøndernes Egen

kapital forholdsvis var formindsket. 1788 lod Reventlow foretage et Opgør

over Landbrugets Pantegæld; den var da ca. 45 pCt. af Værdien. 1806 var den
steget til ca. 60 pCt. deraf.

De mange og hurtige Forbedringer: Fællesskabets Ophævelse, Overgangen

til andre Driftsformer, Udflytning m. m. — krævede mere Kapital, end Bonden
efterhaanden kunde lægge til Side. Men især havde Herregaardsslagterne ofte

tvunget Bønderne til at købe Ejendommene til alt for høje Priser.
Og det var ikke vanskeligt at laane. Staten havde oprettet en Kreditkasse for
at hjælpe til Reformernes Gennemførelse; Enkekassen (Pensionskasse for Em27
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bedsmænds Enker) saavel som

private satte gerne Penge i Jord,

da man mente dem særlig sikre
der.

Undgik en Bonde endelig for
høje Prioriteter, faldt de i Reg

len paa hans Børn eller andre,
der skulde have Ejendommen
Boelssted ved He, Vestjylland

efter ham.

„For Landmændene er Ejendommenes Værdistigning et tvivlsomt Gode; thi
den har bevirket, at Fremgangen i Landbruget, baade den, der skyldes Landbo

reformerne, og den, der skyldes de opadgaaende Konjunkturer, baade den Del,

der skyldes, at de ydre Betingelser for Landbruget er bleven bedre, og den Del
deraf, der skyldes, at Landmændenes personlige Dygtigheds-Niveau er bleven
højnet — at al denne Fremgang kun for en ringe Del eller slet ikke kommer

den arbejdende Nutids-Landmand til Gode. Alle Forbedringer, alle Fremskrid

tene, er kort efter deres Gennemførelse bleven kapitaliserede, og al den Ind
tægtsforøgelse, de i Fremtiden kunde antages at ville give, blev straks omsat

til en Kapital, og ofte en uforholdsmæssig stor Kapital, som fordres forrentet

af fremtidige Ejere.
Nutids-Landmændene har derfor i deres Egenskab af Driftsherrer i Land
bruget ingen Fordel af Fortidens Fremskridt og Reformer. Trods al den Dyg

tighed og Flid, de udfolder, bliver den Kapital, de har anbragt i deres Bedrift,

ringere forrentet, end Landbrugskapitalen blev før Stavnsbaandsløsningens
Tid.“ (V. Falbe Hansen: Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne.)

Bønderne var i Reglen bange for de store Pengeforpligtelser, derfor benyttede
de sig kun i ringe Grad af Retten til at faa Tienden afløst med en Pengesum.
De fleste vilde sikkert have foretrukket at vente med Reformerne, til de havde

Kapital samlet dertil. Men tit blev de tvungen til at udskifte, eller Herregaards-

Herregaardshus

slagtere tvang dem som før nævnt til at købe Ejendommene til Overpriser. Og
endelig maatte jo tit de unge, der som Regel har mere Vovemod, overtage høje

Prioriteter for overhovedet at faa Ejendom.
Og selv om Selvejerbondens Prioriteter steg mere end Ejendommens Pris,

syntes hans Stilling alligevel bedret: Var hans Ejendom f. Eks. 1788 800 Rdl.

værd, og Prioritetsgælden 360 Rdl., saa var han selv Ejer af de 440 Rdl. Steg
saa Ejendommen til 2400 Rdl. og Gælden til 1440 Rdl., var hans Formue dog
steget til 960 Rdl. Men dels var Pengenes Købeevne dalet i samme Tidsrum,

dels var sandsynligvis en Del af Prisen kun Spekulationsværdi. Og hvis nu
Produktpriserne begyndte at falde, stod hans Egenkapital først for Fald, og

da kunde Prioriteterne let blive ham overmægtige.
27*
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BEFOLKNINGSTILVÆKSTEN OG HUSMÆNDENES KAAR
Op gennem 1700’erne havde der, saa vidt det kan skønnes, været en langsom

Befolkningstilvækst. Fra 1769 findes der Statistik over Fødsler og Dødsfald, og
den viser en Tilvækst paa godt 1000 om Aaret indtil 1788.
Men saa stiger Tallet betydeligt; i de første Aar derefter med ca. 4000 aarlig,

stigende til 5—6 og 7000 aarlig efter knap 20 Aars Forløb.
Det var vel nok særlig den øgede Velstand med deraf følgende bedre Mad

og sundere Boliger, som var Hovedaarsagen dertil. I det mindste fik Landet
sin Del af Tilvæksten: 1787 skal der have været omtrent 539,000 Personer ved

Landbruget, 1801 ca. 686,000.
Folket blev nu stillet over for en Opgave, man vel næppe før havde kendt

i vor Historie : at skaffe Plads for Tilvæksten.
Under Fællesskabet vilde det have været meget vanskeligt, da det vilde have

krævet en stadig Omrebning af Fællesjorden. Og det viste sig da ogsaa, at Til
væksten forud for 1788 væsentlig gik til Husmændene.

Udskiftningen, Opdyrkningen af Overdrevet, det rigere Udbytte af Jorden,
som gjorde, at der skulde mindre deraf til at ernære en Familie, alt gjorde det
lettere at udstykke Jord til nye Hjem. Og fra Herregaardene, hvor man nu
manglede den gratis Arbejdskraft, var der rigeligt med Jord at udparcellere. —

Saa længe Daglønnene var forholdsvis høje, skete der ogsaa en naturlig Ud

stykning. I Vestjylland blev som før omtalt flere udstykkede, ogsaa i andre Egne

solgte man Jord fra dem eller delte dem i flere Parcelgaarde.
Men snart steg Jordpriserne langt mere end Arbejdslønnen, saa der rejste
sig en stadig højere Mur mellem Jorden og dem, der skulde bruge den. 1788

fik en Tjenestekarl ca. 50 Kr. i Aarsløn, en Pige knapt det halve. 1802 var

Karlelønnen steget til omkring 88 Kr. paa Øerne, omkring 63 Kr. i Jylland, og

Pigelønnen laa stadig under det halve. Men i samme Tidsrum var Ejendoms
priserne omtrent tredoblede.
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Amerikas frie Jord var ukendt i Danmark. Byerne kunde ikke optage ret
mange flere, i Nabolandene var Kaarene for Underklassen gennemgaaende
ringere end her. Tilbage var at sælge sin Arbejdskraft til Jordejerne. Arbejderne
drev gennem Konkurrencen Lønnen ned mod Eksistensgrænsen, og jo billigere

Arbejdskraft, jo mere kan Jorden forrente, saa denne steg i Pris, og Mulighed

for Udstykning og Selveje blev stadig ringere.

Hvis Godsejerne skulde have svaret lige Hartkornsskat med Selvejere og have
betalt en Løn, der laa op imod, hvad en Bonde kunde tjene ved at arbejde for
sig selv, var de fleste bleven nødt til at udstykke Jord fra Godserne. Nu blev

Godserne holdt oppe af Skatteprivilegiet, de stigende Priser og den billige Ar
bejdskraft.

Hele Landbefolkningens Tilvækst gik derfor til Husmandsstanden.

De Husmænd, der fandtes før 1788, synes som Regel at have haft lidt Jord,

hvorpaa de kunde avle noget Korn og holde en Ko, et Par Faar og lidt Høns
og Svin. Reventlow havde sørget for, saa langt hans Indflydelse rakte, at der
ved Udskiftninger blev tillagt Husmændene noget Jord, og ved en Forordning

af 1791 blev det tilladt Jorddrotten at nedlægge en Bondegaard, hvis han ikke

kunde faa den bortfæstet; men Jorden skulde da lægges ind under andre Bøndergaarde, og „paa den nedlagte Gaards Grund bygges 2de nye Huse, af hvilke

ethvert Hus tillægges 6 Tdr. Land Middel jord, at ethvert Hus i den By, hvori
den Gaard, som nedlægges, er beliggende, saavidt det ikke er forsynet med

3 Tdr. Land Middeljord, tillægges samme ...“ — Men overfor den mægtige
Befolkningstilvækst forslog disse Forholdsregler kun lidet.

1787 var der i Følge Folketælling af Godsejere og Gaardejere med Husstande
ca. 394,000 Personer, af Husmænd, Daglejere og Indsiddere ca. 145,000. 1801
var de tilsvarende Tal 388,000 og 276,000. Der kan være mindre Fejl i disse

Tal, da man ikke altid var klar over, hvor Skellet mellem Husmand og Gaard-

mand laa; men Udviklingen er ikke til at tage fejl af.
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Folketællingen fra 1801 viser tillige:
Husmænd med Jord og deres Husstand ............................... 143,000 Personer
Jordløse Husmænd ....................................................................
77,000 —
Indsiddere ..................................................................................
23,000 —
Daglejere ...................................................................................
34,000 —
Hvis den overvejende Del af Husmændene fra før 1788 havde eller var bleven

forsynede med Jord, saa var næsten alle de nye Husmænd bleven jordløse.
De Husmænd, som blev Selvejere og fik Jord, der før var dyrket, blev nogen
lunde stillede, især hvis de ved Siden af drev et Haandværk, hvad ikke var saa

sjældent.
Men som oftest var det Jord paa Overdrevet (Udmarken), der blev lagt ud

til Husmændene, og da blev det et haardt Slid, før den kom i Kultur: Krat

skulde ryddes, Sten opsamles, Vand afledes o. s. v., og mens dette stod paa,
maatte Manden gaa paa Dagleje for at skaffe Føden til Familien.

Fra alle Egne af Landet lyder der Klager over disse Husmænds tunge Byrder.
Fra Nyborgegnen skrev Provst Crone 1805: „Velstanden svækkes, da en Fa
milie, som oftest med mange Børn, umulig kan ernære sig af nogle faa Skæpper

Hartkorn. Moraliteten aftager, da de paa slige Parceller avlede Børn næppe
bliver 5—6 Aar gamle, førend de fattige Forældre straks behøver og bruger

deres Tjeneste i den Tid, da de skulde holdes til ordentlig Skolegang.“ — Fra

Odenseegnen lød det: „Om Udparcelleringen og dens Følger spaar Bonde og
Middelstand Hungersnød, Betlere og Tyve.“ — Og fra Ringkøbingegnen be

retter en Præst om dem: „Restancer har de næsten idelig paa Amtstuerne,
Tienden kan sjældent og ikke uden med Vanskelighed erholdes af dem. Bør
nene løber ofte omkring halvnøgne med Hungeren malet paa deres Ansigter ; et
rædsomt Syn ! Aarsagerne, hvorfor Parcellisterne her er saa usle og maaske uslere

end andre Steder i Landet, hidrører næst efter Parcellers Ringhed vel og af

Mangel paa Fortjeneste ved Arbejde.“
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Saa fattigt var det vel ikke altid, og ofte lykkedes det disse Husmænd under

utroligt Slid og Nøjsomhed at overvinde den karrige Natur og skabe gode og

lyse Hjem paa Udmarken. Men et Slægtleds Liv i Slid maatte ofres derfor.
De Godsejere, der havde faaet Gaardmandshoveriet afløst, manglede Ar

bejdskraft. Mange af dem oprettede da Husmandsbrug, hvoraf Fæsteafgiften
helt eller delvis skulde erlægges i Arbejde. Herved opstod det saakaldte Hus

mandshoveri. — Landbruget var den Gang i høj Grad Sæsonarbejde. Paa de
mindre Brug klarede man det ved at arbejde længere i den travleste Tid : Sæd,

Slæt og Høst; men paa de større Gaarde og især Herregaardene maatte man
have ekstra Arbejdskraft i den Tid. Fæstchusmandcn maatte da særlig arbejde

paa Herregaarden i den Tid, hans eget Brug krævede mest Arbejde, og i den

øvrige Tid kunde det ofte knibe for ham at faa noget at bestille.
Og de nyoprettede Brug kom ikke ind under Loven for Fæstegaarde, de

kunde og blev i Reglen udlejede paa Aaremaal, saa Herremanden kunde opsige
de Husmænd, han var utilfreds med, eller som paa Grund af Svagelighed eller

Alder ikke kunde holde Trit med de øvrige Arbejdere. Og saa var de i Reglen
hjemfalden til Betlerstav eller Fattiggaard.

Det viste sig nu, at det nyttede ikke Fæsteren stort, at han kunde fæste hos

hvem, han vilde, naar der var rigeligt med Arbejdere og ingen Mulighed for
ham til at faa egen Virksomhed. Han havde da kun Valget mellem at sulte

eller at gaa for den Løn, Jordejeren bød.
Da Regeringen endelig 1807 lovordnede Forholdene for Husmændene, syntes

Aanden fra de store Reformers Dage helt borte. Forordningen sørgede især for,
at „Jorddrotten gives Sikkerhed for i rette Tid at erholde Arbejdet forrettet“.

Den fastsatte 10 Timers Arbejdsdag som Norm for Hoveri, men tillod at træffe

andre Bestemmelser i Lejekontrakterne, og der gaves dem, „der indeholdt den
oprørende Bestemmelse, at Husmanden skulde møde 2—3 Timer før Solens

Opgang og blive lige saa længe efter dens Nedgang“. (Bergsøe: Statistik).
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Endog Hustugt mod hoveriydende Husmænd blev almindelig. Forordningen

af 1787 havde forbudt det mod Gaardfæstere, thi, som det begrundedes i en
ny Forordning af 1791, det „strider mod den Agtelse, dem, som selv Husfædre

og Husmødre, tilkommer“. — Ved den nævnte Forordning fra 1807 foreslog

Rentekamret, at Jorddrotten fik Tugtelsesret over de hoverigørende Husmænd;
men Kronprinsen krævede denne Paragraf slettet, hvad Rentekamret holdt

hemmeligt. Og Herremændene tænkte som saa, at hvad der ikke var forbudt,

var tilladt.
At Gaardmænd ogsaa kunde træde i Herremændenes Spor, haves der flere

Eksempler paa, saaledes indberettes fra Vejle Amt : „Hver Bonde, der besidder
en nogenlunde stor Gaard, det være sig Ejer eller Fæster, anskaffer sig gerne

en saakaldet Lejestue; det er et Hus paa 3 à 4 Fag; deri faar han let en Indsid
derfamilie, der maa betale ham 3, 4 à 5 Rdl. i aarlig Leje og desuden følge hans

Arbejde i Hø- og Kornhøsten som en trælbunden Svend, samt finde sig i at tage
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sin Kone med, hvorved Indsidderen slet ikke har Føje at rose sig af en mild

Husbonde.“
Fæstehusmanden, der havde Jord, kunde i Reglen ved Kones og Børns Hjælp

skaffe sig Føde, Klæder og Brændsel; men han vidste aldrig, naar han kunde
blive opsagt.

Værre stillet var dog den jordløse Husfæster, Daglejeren og Indsidderen.

Falbe Hansen har regnet ud, at Aarslønnen paa egen Kost var
Aar 1788

Aarene 1800—07

paa Sjælland ca. 156 Kr.

ca. 232% Kr.

i Jylland ca. 130 Kr.

ca. 227 Kr.

Men regnede man en Arbejderfamilies Madforbrug til 6/2 Td. Rug, 2/2 Td.
Byg, 75 Pund Smør og 125 Pund Flæsk aarlig, og det er lavt sat, da blev der
tilovers :
i 1788

28% Kr. = ca. 18/2 pCt. af Lønnen,

i 1800—07

30 Kr. = ca. 13 pCt. deraf.

Kun ved at velvillige Gaardmænd gav dem noget Mælk, kørte deres Brændsel
hjem o. s. v., kunde de i deres bedste Aar holde sig fri af Fattigvæsnet; men
dette stod altid truende for dem ude i deres Alderdoms Synskreds.
De store Landboreformer, de stigende Priser og den øgede Driftighed havde

for en Tid skaffet Gaardmandsstanden større Velstand; men højest kun for et

Slægtled. Hvor Faderen havde maattet trælle paa Hovmarken, maatte nu i de
fleste Tilfælde hans Søn trælle for en ukendt Prioritetshaver, der kunde blive

en fuldt saa streng Herre.
Og under Gaardmandsstanden rykkede frem et stadigt voksende Antal af
hoveripligtige Fæstehusmænd, af Daglejere og Indsiddere, hvis Kaar gennem-

gaaende var endnu strengere, end Bøndernes havde været i Stavnsbaandets Tid.
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SKATTER
Staten havde kun haft faa Udgifter til Landboreformerne. Hvad den ydede

til Krongodserne, kom snart tilbage med gode Renter. Og dens Bidrag til de

øvrige Reformer bestod mest i noget Byggetilskud til Udflyttere.

Men den gav Kræfterne fri og værnede samtidig Bønderne mod Godsejernes
Vilkaarlighed, saa de fik Lyst til Arbejde og Sparsommelighed.
Regeringen søgte tillige at spare paa Statsudgifterne. Men de stadige Urolig

heder i Europa gjorde, at den mente sig nødsaget til at ofre betydeligt paa Mili

tærvæsenet. Den haabede derved at kunne holde Danmark uden for Krigen,
men opnaaede netop det modsatte.

Der blev da Brug for stadig flere Skatter.
De væsentligste af disse var Jordskatter, og da Jordens Pris var steget stærkt

paa Landet, og Grundenes i Byerne, var Grundlaget for Skatteforøgelsen fuldt

ud til Stede.
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Skatten paa i Td. H. var 1731 ca. 8,60 Kr., 1801 ca. 14,00 og 1803 ca. 17,00
Kr. Men idet man ikke forud kunde vide, om der kom noget Paalæg, og hvor
stort dette vilde blive, gik det ikke ind i Købesummen som et første Pant, men

Køberen fik det ved Siden af de Prioriteter, han forud havde paataget sig.

i Td. H. kostede 1801 omkr. 700 Kr. Havde der ingen Skat været paa den,
vilde den kostet ca. 1000 Kr. (regnet efter 4/2 pCt. Rente). Dens Værdi har da

været beregnet til 45 Kr. aarlig. En saadan Skat omsat i Korn og stigende og
faldende med Kornpriserne, men saadan paalagt, at Grundlaget kun kunde

ændres, hvis Normalafkastningen for Landet blev større eller mindre — vilde
have medført, at Udviklingen var kommen til at gaa langsommere, da Jord

ejerne ikke havde faaet saa store Indtægter og Laanemuligheder. Men paa den

anden Side vilde man undgaact den høje Prioritering, Staten havde faaet Ba
lance i sit Regnskab, saa man var blevet fri for Pengeforvirringen, og den
opvoksende Ungdom havde faaet de Muligheder, som den senere fandt paa
Amerikas frie Jord, og Jordejernes Udbytning af Underklassen havde været

undgaaet.
Reventlow var inde paa Tanken om mere rationelle Grundskatter. Men de
ændrede Forhold gjorde en ny Matrikulering nødvendig, og det vilde tage Tid.
Saa fik han foreløbig 1802 Skatterne ændrede efter et noget andet Vurderings

grundlag, og nu blev der ogsaa lagt Skat paa Sædegaardene, om end ikke saa
meget som paa Bondejorden.
Samtidig blev Forarbejdet gjort til den nye Matrikulering, og 1806 skulde
den have været paabegyndt. Men saa kom Krigen, og derefter Pengeforvirrin
gen og Landbrugskrisen, saa Arbejdet maatte foreløbig lægges til Side.

Herremændene maatte nu efter flere Hundrede Aars Forløb atter svare Skat
af den under Hovedgaarden liggende Jord, hvilket vakte stor Forbitrelse i deres
Kreds, helt op til flere af Reventlows Venner, hvad der pinte ham meget, uden

han dog derfor afveg fra det Spor, han var inde i.
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Øverst: Rigsbankdalerseddel
fra 1813.
Nederst: Sølvspecie fra 1792.
Den kongl. Mønt- og
Medaljesamling

PENGEFORVIRRINGEN

1807—14 blev Danmark indviklet i Napoleonskrigene. Og da Statsfinanserne

ikke var i Orden dertil, greb Regeringen til det Middel, som Staterne oftest
bruger under saadanne Forhold: den udstedte flere og flere Pengesedler.

Følgen blev naturligvis, at disse faldt i Kurs. Vi havde Sølvmøntfod, og efter
Loven skulde 125 Rdl. Curant svare til 100 Sølvspecies. 1 Specie var lig 4 Kr. i
vor Mønt, og 1 Rdl. havde da en Værdi af 3,20 Kr. Men nu faldt den fra Aar

til Aar. 1808 var den godt 2 Kr. værd, 1810 knap 1 Kr. 1812 omkring 20 Øre,
og tilsidst gik den helt ned til omkr. %00 af sin paalydende Værdi.
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Saa erklærede Staten sig 1813 for bankerot og nedskrev Sedlerne til yi0 af

deres Paalydende.
Den dalende Pengeværdi gav Landbruget en kunstig Opblomstring. Skat
terne steg vel nogenlunde i samme Forhold, som Sedlernes Værdi faldt; men

helt til Statsbankerotten kunde man klare Renterne med samme Pengebeløb;

det betød f. Eks., at en Bonde, som 1807 skulde sælge 10 Tdr. Rug for at klare
dem, 1809 kunde klare dem med ca. 7 Tdr., 1811 med 4 Tdr. og 1812 med 1 Td.

— Og den, der før 1807 havde købt en Gaard med al den Gæld, den kunde

bære, kunde 1812 betale det hele med et Par Heste.
Folkelønnen holdt heller ikke Trit med Pengenes dalende Værdi, saa Ar

bejdskraften blev saa billig, at hvis man ikke ved Siden af hjalp Daglejere o. 1.
med Naturalier m. m., kunde de overhovedet ikke ernære en Familie.
Folk, der havde sat deres Penge i Banker, Sparekasser eller Laan, saa dem

svinde ind til næsten intet, saa Pengemænd søgte at sætte dem i Jord, der syntes
noget nær at være det mest sikre. Derved jobbedes Jordpriserne op, saa slap
mangen Bonde i disse Tider af med sin Gæld, fik til Gengæld mangen Køber

saa meget deraf, at det vilde blive haardt for ham, om der kom en Nedgangstid.
Der var vel ogsaa en Del Bønder, som uden Skrupler laante, da Renterne jo
ikke betød stort.

Ved Bankerotten indførtes andre Penge: 1 Specie var stadig 4 Kr. værd;
den deltes i 2 Rdl. à 6 Mark à 16 Skilling.

For at skaffe Sølvdækning beslaglagde Staten 6 pCt. af de faste Ejendommes

Værdi. Kunde Pengene ikke straks indbetales, blev det lagt som en Bankhæftelse
paa Ejendommene og skulde afdrages med 6/2 pCt. aarlig. Ejerne kom paa

den Maade til at svare omtrent % pCt. af deres Ejendommes Værdi udover

de andre Forpligtelser; til Gengæld blev de, hvis Bankhæftelse var mindst 100
Rdl., Interessenter i den Bank, Nationalbanken, der blev oprettet 1818 og fik
til Opgave at holde Orden i Landets Pengevæsen.
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Samtidig med Statsbankerotten blev den private Gæld nedskrevet, saa over
alt, hvor der forelaa Gældsbreve, blev disses Paalydende omskreven til Sølv

værdien deraf paa det Tidspunkt, da Gælden var bleven stiftet.
Staten fik først, efterhaanden som Bankhæftelserne blev indbetalt, ædelt

Metal til Dækning eller Udmøntning, og den maatte derfor udstede nye Sedler

uden at have Sølvdækning for dem. Og nu var Mistilliden til Pengesedler saa
stor i Befolkningen, at Kursen paa de nye Sedler faldt meget stærkere, end deres
Antal gav Grund til. En Tid var de helt nede paa

0 af deres Paalydende.

Angsten for Sedler var saa stor, at endnu op mod Aarhundredskiftet var der
gamle, som fik indsat i deres Aftægtskontrakter, at Pengene skulde udbetales i
Sølv. Og ikke sjældent hengemte Folk Sølvdaler, længe efter at de var afløst af
Kronemønt.
Efterhaanden lykkedes det Nationalbanken at faa Fasthed i Pengevæsnet.

1817 svarede endnu 5 Rdl. i Papir til 2 i Sølv, men i 1822 var det 5 : 4, og efter
1835 laa de fast i Pari.

I Løbet af de 5 Aar 1817—22 var Pengene da steget til det dobbelte. Den
Bonde, der kort efter 1813 havde købt Ejendom eller laant til Forbedringer,

saa nu pludselig sin Gæld stige til 2, 3, 4 Gange saa meget, som han havde laant.
Og nu fandt der ingen Gældsnedskrivning Sted. Tværtimod kunde det ske, at

en Mand, der havde laant 1000 Rdl., fik Pengene opsagt omkr. 1816—17, men
med Tilbud om Fornyelse, mod at han lod dem omskrive til 2—3000 Rdl. Kre

ditorerne regnede nemlig med, at Pengeværdien vilde stige, og Skyldneren var
i denne pengeknappe Tid nødt til at bøje sig. — Han kunde da i Løbet af faa

Aar se sin Gæld stige til ofte mere end det dobbelte, endda Renterne stadig var

betalte. Saadanne Omskrivninger fandt jævnlig Sted forud for 1818.
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DEN STORE LANDBRUGSKRISE

Gammel Mølle
fra Han Herred

ar 1815 sluttede Napoleonskrigene. De havde da sammen med
Revolutionskrigene varet i snart 25 Aar og havde medført mæg

tige Priser paa alle Livsfornødenheder og stor Forarmelse.
Nu kom de unge Karle hjem og tog Del i Forsyningen af

Fødevarer. Der gik ca. 3 Aar, saa var Verden rigelig forsynet

dermed, i alt Fald i Forhold til Købeevnen. Og saa kom Prisfaldet med Vold
somhed.

I de kornindførende Lande søgte man at værne Landmændene derimod med

høje Toldmure, saaledes paa vort Hovedmarked, England, hvor det blev for
budt at indføre Korn, saa længe Prisen laa under ca. 35 Kr. pr. Td. ; men ogsaa

det tabte Norge blev nu delvis spærret ude ved Hjælp af Toldmure.
Naar der er rigeligt af Varer paa Verdensmarkedet, bliver de daarligste først

slaaet ud. Og de danske Landmænd fik nu at mærke Følgerne af det Monopol,

de saa længe havde haft paa det norske Marked, og som havde medført, at der
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intet var gjort for at fremstille en ren og vellagret Vare. Det gav sig bl. a. Ud
slag i, at saa snart Englænderne kunde faa Korn nok fra andre Lande, købte

de ikke fra Danmark, saa for os blev Svingningerne særlig voldsomme.
1817 udførtes herfra til England ..........................
1818
—
_
. —
1823
_
. _
1824
—
—
- —

300,000
700,000
15,000
500,000

Td.
—
—

Prisfaldet satte først rigtig ind 1819 og fortsatte stadig stærkt nedad, indtil
Bunden var naaet 1824, hvorefter der atter — som nedenstaaende Statistik viser

— fulgte en Opgang, saa man 1830 omtrent var oppe paa normale Priser:

AAR

1817
1818
1819
1821
1824
1829
1830

........
........
........
........
........
........
........

•
•
•
•
•
.

RUG
pr. Td.

BYG
pr. Td.

HAVRE
pr. Td.

SMØR
pr. Pund

FLÆSK
pr. Pund

13,90
14,93
7,04
4,39
3,94
8,70
10,87

8,65
12,60

5,65
7,93
3,77
2,68

0,50

0,30

0,44
0,40
0,25
0,26
0,25

0,34
0,31
0,18
0,16

5,j8
3,85
3,29
4,58
6,04

2,52
3,43
3,65

0,33

0,19
0,22

Og Bondens Udgifter holdt paa ingen Maade Trit med Prisernes Nedgang.

Det hørte nu ikke til Sjældenheder, at han maatte sælge 2, 3, 4, ja 5 Gange saa

meget Korn for at klare Renterne, end der var forudsat ved Købet af Ejen
dommen.
Heller ikke Skatterne blev nedsat i Forhold til Priserne. 1813 var Staten paa

Grund af de usikre Forhold gaaet over til at beregne Grundskatterne efter

Kornpriserne; men 1818 blev de atter omsat til en fast Pengeafgift: 16,66 Rdl.
pr. Td. upriviligeret Hartkorn, 12 Rdl. pr. Td. priviligeret. Det var 40 pCt.
over Skatterne før 1802 og paa ingen Maade urimeligt, naar Hensyn toges til

Jordprisernes Stigning i dette Tidsrum og til de høje Kornpriser 1818.

438

Bondegaard fra Sorøegnen 1770

Men det blev til Ulykke for Bønderne, at Skatterne ikke läengere bevægede
sig med Kornpriserne. Var det sket, og Staten samtidig havde sat Lønningerne

i Forhold dertil, vilde det hjulpet til en hurtigere Tilpasning mellem Landbru
get og de øvrige Erhverv. Nu nød disse sidste tilsyneladende Fordel af de fal
dende Priser; men idet Bøndernes Købeevne ødelagdes, led ogsaa alle de Virk

somheder : Handel, Haandværk, Skibsfart m. m. — som direkte eller indirekte

havde Tilknytning til dem, derunder.
Allerede 1819 skulde en Bonde sælge dobbelt saa meget som 1818 for at klare

Skatterne, og det blev værre siden. Saa kom dertil Bankhæftelsen. — Og endelig
begyndte de kommunale Skatter nu ogsaa at mærkes. I Fællesskabets Landsby
havde man afholdt Fællesudgifterne ved Arbejde og lidt Naturalier til syge og
fattige. Men 1803 havde man faaet et ordnet Fattigvæsen og 1814 en Folke

skolelov. Begge Dele medførte øgede Skatter.

Alle disse Skatter mer end opslugte Grundrenten. Og Gælden laa for de
fleste Selvejere nu langt over Bygningens og Besætningens Værdi, saa de nu
faktisk var insolvente.
Arbejdslønnen fulgte heller ikke Kornprisernes Fald, selv om de dalede, saa

det er et Spørgsmaal, om Landarbejderne ikke ofte havde bedre Kaar end Gaardmænd med Gæld op over Skorstenene, selv om deres Kaar langtfra var gode.
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Hidtil var de danske Gaardmænd bleven løftet op af en Bølge af stadig sti
gende Priser helt siden 1788. Nu kom Tilbageslaget og kom med Voldsomhed.

Det skulde nu vise sig, om de under en Krise kunde staa paa egne Ben, eller om

de fik Ret, der mente, at Bønderne under saadanne Forhold ikke kunde und

være Jorddrotternes Forsyn.
Hvis Gæld og Skatter var bleven nedskrevne til, hvad en Ejendom under de
ændrede Prisforhold skulde kunne bære, havde det vist sig, hvem der bedst
klarede sig gennem en Krise. Men den, der før Krisen havde laant, hvad der
kunde laanes paa en Ejendom, kunde overhovedet ikke klare Forpligtelserne

nu, ligegyldig hvor dygtig han var. For ham var Facit givet. — Havde man
Penge liggende, eller Værdigenstande, der kunde pantes, klarede man foreløbig

Skærene ved Hjælp deraf. Staten var ogsaa villig til at tage mod Panteudskrivning i Ejendommen i Stedet for Skat, om den da ikke var for højt prioriteret;
men da det betød et nyt Laan, som ogsaa skulde forrentes, var det kun Galgen
frist.
Værst gik det ud over Godsejerne. Det viste sig nu, at de ikke kunde klare

sig selv, langt mindre hjælpe andre. En Mængde Godser var i de gode Aar

bleven købt til høje Priser, og tit af Spekulanter, der havde liden Forstand paa
Godsdrift, og som i de Aar, da det flød med Penge, havde tillagt sig kostbare

Vaner. Disse Mænd røg hurtigt af Pindene.

Haardest var det for de Godsejere, som skulde svare til Fæstegodsets Skatter;
saa maatte de meget hellere svare fuld Skat (de 16% Rdl.) af Sædegaardens

Hartkorn. Om en jysk Godsejer fortælles der saaledes, at han gav sin Staldkarl
en Rulle Skraa for hver Fæstegaard, denne skaffede ham af med.
Kun de rigeste Herremænd kunde ride Stormen af, andre klarede sig ved at

lade Staten gøre Udlæg i Bohave: Kakkelovne, Sengesteder og Sengeklæder,
Møbler, gammelt Arvesølv o. s. v. Men ofte maatte Staten overtage Ejendom

mene, eller Prioritetshaverne gjorde det — og tabte grundigt derved, om det da
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ikke var i Slutningen af Krisen. Mange Grever og Baroner blev sat under Ad

ministration. Alene Aaret 1820 overtog Staten /30 af Landets Hartkorn for
Skatterestancer, og det især Godser.

Selvejerbønderne havde i den upersonlige Kapital og i Staten faaet en Magt,

der kunde være nok saa haard som Jorddrotterne. Allerede om Efteraaret 1818,
da Kornpriserne begyndte at rasle ned, indberettede Stiftamtmand Moltke,
Aalborg, til Rentekamret: „Til Skatternes Erholdelse har man maattet skille

dem (Bønderne) ved deres Heste, Køer og Arbejdsvogne. Tab for den kongl.

Kasse er lige saa uundgaaelig, som Skyldnernes Ødelæggelse ved denne Fremgangsmaade bliver vis, dels fordi den paafordrede Skats Beløb næppe kan ved

disse Kreaturers Salg erholdes — de er i saa lav en Pris, at man har solgt Stude

for 8 Rigsbankskilling og Køer i samme Forhold — dels fordi Skyldneren, tit
en stræbsom Bonde, bliver ødelagt ; Gaarden forfalder, og de kongl. Intrader for

mindskes i samme Forhold, som Kilden til dem udtørres.“
Samme Aar lyder det i en Efterretning om Krisen: „Faa er de Ejendomme,
der ikke i nærværende Aar har været under Hammeren. Indeholder ej alle Lan

dets offentlige Tiender daglig sørgelige Kundgørelser om Ejendommes Salg,
fremtvungen ved Dom eller Forlig og Eksekution, og efterlader vel saadanne

Handlinger andet end Jammer og Elendighed for de mange Familier, der brød

løse maa forlade de Ejendomme, hvorpaa de nyttigen haver anvendt den For
mue, de af lige vindskibelige Fædre kunne have arvet, eller ved egen Slid og

Stræbsomhed tilvejebragt! Bettelstaven er nu ikke sjældent den Prydelse, der
skænkes Agerdyrkeren efter en fleraarig Flid.“

Lad denne Klage være noget overdrevet. Udpantningslisterne talte i alt Fald
deres alvorlige Sprog. 1821 foretoges der alene i 2 Herreder i Randers Amt ialt

1147 Udpantninger, hvoraf 11 i Præstegaarde og 15 i Godser. — Og paa den
magre Jord var det langt værre. Der klagede Landmænd over, at de ikke kunde

faa Folk til at tage Kartofler op, selv om de bød hver anden Skæppe i Løn for det.
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Fæstebønderne havde det da i Reglen bedre. Det var en temmelig kostbar
Historie at sætte en Bonde fra Gaarden, og fik man ham jaget bort, klarede

den næste det saa bedre? Ej heller var det god Økonomi at pante haarderc,
end at Bønderne kunde bevare deres Produktionsmuligheder ubeskaaret, thi

„snyder man Lyset for nær, gaar det ud“. Saa Godsejernes Udpantning af
Fæstebønderne har næppe været saa ondartet som Statens over for de øvrige

Bønder.
Flere Steder søgte Selvejerne da ogsaa om at blive Fæstere, saaledes paa Vosborg i Vestjylland, hvor de 1818 havde købt Gaardene, men igen fik Lov at
blive Fæstere mod at tabe den udbetalte Pengesum. Og foreløbig tjente Gods
ejeren ikke ved det. Paa Falster havde en Del Bønder 1814 af Kronen købt

deres Gaarde, Købesummen blev senere nedsat til det halve, alligevel fik de 1824
af „kongelig Naade“ Lov til atter at blive Fæstere.
Det var ikke, fordi Fæstevæsenet var det økonomisk bedste, at det nu var at

foretrække; tværtimod blev der især blandt Selvejerbønder slidt og sparet til

det yderstc, for at de kunde bevare Hjemmet. Men man havde ikke taget sig i
Vare for og taget Forholdsregler mod en nok saa stor Fare som Godsejeren,

nemlig de høje Prioriteter. Og det havde vist sig, hvor farligt det var med et
svingende Pengevæsen.
Staten søgte at hjælpe paa forskellig Vis, bl. a. ved at tage et større Laan,

hvoraf den igen udlaante Penge, mest til Godsejere; men det førte kun med sig,

at de fik endnu større Renter og derfor tilsidst alligevel gik fra Ejendommene,

saa Staten derved tabte en Del Penge, uden det kom nogen til Gode, og endnu
mere tabte den ved at overtage og drive Godserne.

Saa afskaffede den en Del Ekstraskatter, ligesaa Udførselstolden paa Korn,
Smør, Ost, Kvæg og Heste eller nedsatte den. Hartkornsskatterne blev lettede
med ca. 6 pCt., og Bønderne fik Lov til at betale en Del deraf i Korn, som Staten

tog til en Overpris ; men det vilde hjulpet endnu bedre, om Skatterne tillige var
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blevet nedsat med det Beløb, Staten tabte ved at drive Handel med det Korn.

1824 fik Bønderne Lov til at betale med Sedler i Stedet for med Sølv, og da
Pengesedlerne dengang kun havde % af deres paalydende Værdi, var det en

betydelig Lettelse.
Men en Nedskæring af Gælden til omtrent den Værdi, den havde ved Laan

stiftelsen, veg man tilbage for. Derfor maatte mangen dygtig og sparsommelig
Familie gaa fra Hus og Hjem.
Nu vrimlede Vejene atter med Tiggere; og forarmede Bønder, der maatte

spinke og spare og slide Dag og Nat for at holde Hovedet oven Vande, saa med

Ærgrelse paa disse forhenværende Standsfæller, som havde maattet give op,
og skældte dem ud for Dagdrivere. Paa den smalle Tange, der forbinder Helge
næs med Mols, holdt Beboerne to stærke Karle, som skulde drive Tiggerne

tilbage.
Men i Landsbyerne blev der udfoldet stor Hjælpsomhed for at holde de

enkelte Familier ved Hjemmene.

Krisen medførte et mægtigt Fald i Ejendomspriserne, men meget forskellig
i de forskellige Egne. Hvor Modstandskraften var størst, faldt de mindst; det

gjaldt f. Eks. for Sydvestjylland og det meste af Fyn, hvor Trykket i Stavnsbaandstiden ikke havde været saa haardt, og Udviklingen var gaaet mest roligt

frem. Nord for Limfjorden, hvor mange Bønder for nylig var bleven Selvejere,
og hvor Tabet af det norske Kornmarked især mærkedes, faldt Ejendommene

voldsomt i Pris; man har endog Eksempler paa, at en Gaard paa 6 Td. H.
solgtes for 5 Rdl. — Gennemgaaende kostede Ejendommene kun fra %—% af,

hvad de kostede i 1807.
Især faldt Herregaardene voldsomt; det store Gods Dronninglund i Vend

syssel med pragtfulde Bygninger kostede 2860 Rdl. ; for en tilhørende Skov paa
1000 Td. Land blev der budt 10 Rdl. — I Almindelighed kostede de fra % til

yi0 af, hvad de havde kostet 1807.
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Dyrest var de Ejendomme, en Familie kunde drive uden lejet Hjælp: I Hjør
ring Amt solgtes Gaarde paa 7—8 Td. H. for omkr. 100 Rdl., hvorimod de paa
2—5 Td. H. kostede 2—400 Rdl., og Husmandssteder paa 2 Skp. H. kunde koste

150—300 Rdl.

Da de fleste af de høj tprioriterede Gaarde skiftede Ejere enten ved Tvangs

auktion eller andet Tvangssalg, blev efterhaanden en hel Del af Prioriteterne
fjernede, saa der atter blev nogenlunde Ligevægt mellem Renterne og Ejen
dommenes Afkastningsmuligheder. Og da Prisstigningen saa igen ret begyndte
omkr. 1828, var Krisen i det væsentligste forbi. Landmanden kunde atter be

gynde at trække Vejret frit — om han da ikke forinden var bleven drevet fra
sin Ejendom.

Krisen var gaact som et Stormvejr over Landet. Naar Stormen gaar over
Skoven, falder ikke blot de raadne Stammer; de mest udsatte og de, der rager

højest op, faar tit samme Skæbne. Der var ogsaa blandt Bønderne dem, der
faldt, fordi de manglede Dygtighed eller Energi; andre maatte forlade Hjem

met, fordi de havde overtaget det med for høje Prioriteter; men tillige var der
en Del Foregangsmænd, som havde laant for at forbedre Driften, og som nu

trods al Dygtighed ikke kunde klare de alt for høje Renter. Mange af dem, der

var bleven slaaet ud, var en bedre Skæbne værd.
De, der klarede Skærene, gjorde det ved en utrolig Nøjsomhed og Slid. Tit

fik de kun det tørre Brød med lidt Bitterost paa, og saa Grød og atter Grød.

Søgte Folk Plads, spurgte de i Reglen først, om det var en god Madplads, og

det vilde som oftest sige, om de der kunde faa nok at spise.
Der skabtes en næsten religiøs Ærbødighed for Brødet : Intet Aks maatte gaa

til Spilde paa Marken, hver Brødkrumme skulde samles op paa Bordet. Mange
Steder var det Skik, at hvis Børn tabte Mad paa Gulvet, skulde de kysse det,

før de spiste det. Erindringer fra et Hjem, hvor Far og Mor var udgaaet fra
en Slægt, der havde oplevet Krisen, lægger Aakjær de smukke Linjer i Pennen:
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„Først bredte Mor et Klæde
saa ømt som nogen Højtidsdug;
der maatte ingen træde
med Sko i Høstens Rug;
saa fejed hun med Limens Rest
hvert snavset Straa til Side
som for en Hædersgæst.

Den kære Rug var Gæsten,
som gjorde hvert et Barn saa spændt;
se Far han lægger Vesten
og ser saa indadvendt :
En Skælven i et ydmygt Sind,
en Bøn til Altets Skaber,
før Avlen bringes ind.“
Bønderne var bleven forsigtige af Krisen. Da Tiderne atter gik fremad, fulgte
de kun langsomt med af Frygt for at komme længere ud, end de kunde bunde.

Den Vækst i Prioriteterne, man kunde frygtet vilde følge med de opadgaaende

Tider, blev ikke truende. 1850 var Prioriteterne næppe højere, end de var 1806.
Men Bønderne var tillige bleven selvhjulpen, de krævede derfor nu i den føl
gende Tid fuld Ligeret med de andre Stænder.

Det Skel, der i Opgangstiden mange Steder var blevet mellem Gaardmænd
paa den ene Side og Husmænd og Daglejere paa den anden, udjævnedes næsten

for en Tid. Mulighederne for den, der skulde arbejde sig frem ved egne Kræf
ter, var under Krisen ofte bedre end for Gaardmandssønnen, der skulde hjælpe
at holde Hjemmet oppe. Krisen var nærmest en Løftestang for dem, der var
bleven haardest trykkede af Opgangstiden.
De mange Godser, Staten havde overtaget, gav den rigelig Lejlighed til at

øge Antallet af selvstændige Landbrug. Men Stemningen i Regeringskredse var
ikke længere for Gaardmandsbrug.
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Tilvenstre: Smørrationeringsbræt. Hver af Folkene fik saa meget Smør, som der kunde
være i et Hul, strøgen fuld. Dansk Folkemuseum. — Tilhøjre: Stue i en Gaard fra Sal
ling, nu Frilandsmuseet, Lyngby. Man ser fra venstre: Bilæggerovn af Jydepotter, flettet
Halmstol, Gangstol for Smaabørn, og Aabningen til Alkovesengen

Herregaardene var gennemgaaende bedre drevne, end Bondebrugene var.

Herremændenc sad jo endnu inde med mere Oplysning og havde i Reglen
ogsaa mere Driftskapital. Desuden var Smørret ikke faldet saa stærkt i Pris
som Kornet, og i en Tid, da man ikke kendte til Fællesmejerier, havde Herre

gaardene paa Smørproduktionens Omraade et stort Forspring for Bøndergaar-

dene: de kunde anskaffe bedre Mejerier, holde uddannede Mejersker og daglig

behandle større Mælkemængder.

Til Gengæld var Bønderne i Reglen fri for de lange Afstande til Jorden og
kunde væsentlig klare sig ved egen Arbejdskraft, eller havde i hvert Fald lettere
ved at gøre deres Tjenestefolk interesserede i Bedriften, end Herremænden
havde. Det havde da ogsaa vist sig, at Gaardmændene gennemgaaende slap

lettere gennem Krisen, end Herremændene gjorde.

Men den Side af Sagen havde de fleste af Tidens landbrugskyndige Forfattere
ikke Øje for. Landhusholdningsselskabet udkastede endog 1812 den Tanke, om

det kunde skade Staten, hvis der blev givet fri Adgang til at bortforpagte eller
sammenlægge Bøndergaarde, og den senere kendte Bondeven Drewsen mente,

at Stordrift var at foretrække, og Bønderne gjorde bedst Fyldest som Husmænd,
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der gik paa Dagleje paa Herregaardene. — En kendt landbrugskyndig, Pastor
O. D. Lütken, gjorde dog opmærksom paa, at der kunde være en Fare ved for

stærk Fremfart, og at de Ejendomme, som væsentlig blev drevet ved Familiens

egne Kræfter, gennemgaaende klarede sig bedst.
Det synes. nærmest at skyldes Frederik VI, at der ikke blev gjort Attentat
paa det almindelige Gaardmandsbrug. Der blev fra flere Godsejeres Side gjort

Forsøg paa at lade det Forpagtningsforhold, som var almindeligt for Husmands

brug, udstrække til ogsaa at gælde Gaardene; men en Forordning af 1820 fast

slog, at en Fæstegaard, der var bleven ledig, skulde være udfæstet inden et
Aars Forløb. Kongen søgte forgæves at faa Husmændene ind under samme

Lov; det blev fastslaaet 1821, at Fæsteforpligtelse gjaldt kun for Ejendomme
over i Td. Hartkorn.

Reformvirksomheden standsede i det væsentligste ved Krigens Udbrud 1807.
Forsøget paa Reaktion blev dog standset af den bondevenlige Konge ; men det

opdukkende Husmands- og Daglejerspørgsmaal blev foreløbig lagt til Side.
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STÆNDERFORSAMLINGENS TID

Sjællandsk
Bonde, pløjende
med en Krog.
Landbrugsmuseet

ar 1831 udstedte Frederik VI en Forordning om raadgivende

Stænderforsamlinger for Provinserne. De skulde samles hen
holdsvis for Øerne, for Jylland, for Sønderjylland og for Hol

sten, og havde til Opgave at give Kongen Raad, som denne saa
selv bestemte, om han vilde følge eller ej ; saa nogen Indskrænk
ning af hans enevældige Magt medførte de ikke. Men de betød, at Befolkningen

gennem sine Ombudsmænd (Deputerede kaldtes de nu) kunde faa Lejlighed
til at udtale sig om de politiske Spørgsmaal.
De Deputerede valgtes stændervis : af Herremænd, Borgere og Bønder hver
for sig. Men medens Herremændene havde almindelig Valgret, saa havde kun
de mest velhavende Borgere det, og en Bonde skulde for at faa Ret til at stemme

enten være Ejer af en Gaard paa mindst 4 eller Fæster af en paa mindst 5 Td.
Hartkorn.

Medens de sønderjyske Stænderforsamlinger snart kom til overvejende at
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Tilvensfre : Kristian VIII. — Tilhøjre: Frederik VI.

beskæftige sig med de nationale Spørgsmaal, kom de jyske og særlig Øernes

snart til at tage Spørgsmaal om Bønders og Husmænds Kaar op til Behandling.
Man havde i saakaldte intelligente Kredse haabet, at Bønderne med klar

Bevidsthed om egen Uduelighed vilde vælge Mænd af andre Stænder. Men det
kom især for Øboernes Vedkommende ikke til at holde Stik. Ud fra gammel
Erfaring havde man en indgroet Mistillid til Folk af andre Klasser og valgte

derfor helst sine egne. I Jylland, hvor Trykket ikke havde været saa haardt,
valgte Bønderne flere fra andre Stænder. Ejendommeligt var det især, at Valg

deltagelsen var størst blandt Bønderne : I Østifterne stemte 76 pCt. af de stem

meberettigede Borgere, 74 pCt. af Godsejerne, men 83 pCt. af Bønderne; i

Jylland var de tilsvarende Tal 83, 69 og 87 pCt.
Stænderne forsamledes hvert andet Aar, første Gang i Roskilde 1835 og i
Viborg 1836. Men de første Aar var der endnu intet, der truede den Ro, som

den gamle Konge satte saa stor Pris paa. Han fik Lov til at leve sine sidste Aar
i Fred.

1839 lukkede han sine Øjne. Nogen stor Begavelse havde han ikke været;
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Bønder bærer Frederik VI’s Lig til Roskilde Domkirke. Efter Litografi paa Det kgl. Bibliotek

men han havde været Bønderne en god Konge, og det var ikke hans Skyld,

at Husmændenes Kaar blev saa daarlige. Smukt udtrykte Bønderne deres Tak
til ham ved at bære hans Lig til Kongeslægtens Hvilested i Roskilde Domkirke.

Og smukt udtrykte Ingemann hans Gerning i Linjerne :

„Han var mild; han stod ved sin Faders Haand
i Folkets arnebundne Dage;
mildelig løste han Bondens Baand
og rørtes ved Negerens Klage,“ —
og hans Kærlighed til hele Folket i Slutningsverset:

„Sjette Frederik havde os alle kær,
ham skinned Kærlighed af Øjet.
Fattigmand traadte hans Trone nær,
Gud glæde hans Sjæl i det høje!“
Med ham gik det landsfaderlige Styre i Graven. Landets Børn var ved at

blive voksne.
I STÆNDERSALEN
Landboreformerne var bleven gennemført for Bonden, men ikke ved Bonden.
Nu havde han imidlertid faaet Mulighed for selv at tale med om Landets Styre.

Og der var meget tilbage, før Bondestanden var ligestillet med de andre

Stænder : Herremandshartkornet svarede stadig mindre i Skat end Bondens, og

det var fri for det især i denne Tid saa haardt trykkende Vej hoveri. Herre
mændene havde stadig Eneret paa Jagten, ogsaa paa Selvejerbondens Jord.
Og kun Bønderne var værnepligtige. Dertil kom, at alle de andre Klasser fandt

sig berettiget til at sige Du til Bonden, men krævede De af ham. Det gav ham

især en Følelse af, at han blev regnet for ringere end de andre, der, som han
udtrykte sig med en vis Ironi, var „lidt uden for Bondestand ligesom Herregaardssvin“.
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Øverst tilvenstre: A. S. Ørsted. — Øverst tilhøjre: P. B. Scavenius.
Nederst: St ænderforsamlingens Sal i Roskilde

Ogsaa de økonomiske Forhold lod meget tilbage at ønske; endnu var ca. de

% af Gaardmændene Fæstebønder, og der ydedes stadig fuldt Hoveri af godt

50,000 Td. H. Bondejord. Mens Hoveriet var dalet fra 200,000 til 80,000 Td. H.
før 1807, var det altsaa siden kun gaaet tilbage med 30,000 Td. H.

Og hvad Underklassen angik, trængtes der til en lige saa gennemgribende

Lovgivning som de store Landboreformer i 1700’ernes Slutning.
I Stænderforsamlingerne krævede Bøndernes Repræsentanter Lighed for
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Tilvenstre: I. A. Hansen. — Tilhøjre: Almuevennen

Loven, især at alt Hartkorn skulde være ligebeskattet, at der skulde være almin

delig Værnepligt, samt Lovgivningsmagtens Hjælp til Overgang fra Fæste til
Selveje og til at faa Hoveriet afløst. Særlig paa Øerne, hvor Forholdene var
værst, blev Spørgsmaalene snart brændende.
Regeringen kom paa flere Omraader Gaardmændene i Møde. Allerede 1788

havde Godsejerne og Borgerne mistet deres Monopol paa Studefedning; 1840
bestemte en Forordning, at Jagtretten fulgte Ejendomsretten — til stor Fortry
delse for mange Jorddrotter. Bønderkarlenes Pligt til at tage Tjeneste ophævedes
for dem, der var over 28 Aar. Anlæg og Vedligeholdelse af Landeveje skulde

fremtidig bortliciteres, og Udgifterne fordeles paa alt Hartkorn.

Angaaende Hoveriet bestemtes det, at den Godsejer, som ophævede det, til

Gengæld maatte inddrage noget Bondejord under Herregaarden — en meget
uheldig Bestemmelse i en Tid, hvor der netop trængtes til Udstykning — og at
han kunde betinge sig Udpantningsret for Hoverivederlaget. Og samtidig blev
det fastslaaet, at naar en Gaard var bleven hoverifri, kunde den ikke igen blive

hoveripligtig. — Loven bevirkede, at mens der 1837 var 54,000 Td. H. fuldt

hoveriydende og 26,000 delvis, saa var de samme Tal 1849 13,000 og 24,000.
For at fremme Selveje fornyedes den Lov, der lod Sædegaarde beholde

Skattelettelsen, selv om Fæstegaardenes Hartkorn gik under 200 Td. — Fra
1835 til 1850 faldt Fæstegaardenes Antal fra 25,000 til 22,000.
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Tilvenstre: H. N. Clausen. — I Midten: Balthazar Christensen.

Tilhøjre: Joh. Chr. Dreivsen

Men naar Bøndernes Repræsentanter ønskede Love om tvungen Afskaffelse

af Hoveriet eller om Fæstebondens Ret til at købe Gaarden til Selveje, afvistes
det skarpt fra Godsejernes og Regeringens Side med Henvisning til de førstes
Ejendomsret.
Og med samme Begrundelse afvistes Kravet om lige Skat paa Hartkornet:
Godsejerne havde købt og ved Købet taget Hensyn til, at Godserne havde min

dre Skatter end Bondejorden.

Det lykkedes efter stærke Krav at faa Regeringen til at fremlægge et Forslag

om almindelig Værnepligt; men det var saa fuldt af Undtagelser, at det faktisk
kun blev de fattigste, der kom til at bære Byrden deraf. Stænderforsamlingen

bad derfor med overvældende Flertal Regeringen om at fremsætte et nyt For
slag, som virkelig indeholdt almindelig Værnepligt; men derved blev det.
Allerede ved den første Stænderforsamling i Roskilde paatalte Sognefoged

Fr. Jørgensen Husmændenes Kaar, men uden at vinde Ørenlyd, og 1838 frem
satte han igen forgæves Krav om Forbedringer for dem. Da fremdrog den fyn
ske Proprietær Hansen, Krogsbjærggaard, Sagen 1840 og tvang endelig Mod

standerne til en Drøftelse. I Slutningen af hans Tale hed det: ,,. . . dels betinger
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man sig udelukkende Raadighed over Fæsterens Arbejdskraft uden for det be
stemte Pligtarbejde, idet man paabyder Fæsteren ikke at maatte søge Arbejde
hos andre end Ejeren af det fæstede Hus; dels betinger man sig at kunne op

sætte de aarligc pligtige Arbejdsdage til andet Aar, hvis Ejeren ikke skulde
ville afbenytte samme i det indeværende Aar, dels bestemmer Betalingen for
Fæsterens Dagarbejde, der saaledes betinges af ham imod Betaling, langt under
den Pris, der er almindelig; og endelig i den nu hyppige Maade, hvorpaa de

forrige Fæstehusc nu kun udlejes, almindeligst paa %- Aars Opsigelse.“
Han ønskede en Kommission nedsat til at afgive Betænkning om, at intet
Hus maatte udlejes uden paa bestemt Aaremaal, at ethvert Fæstebrev skulde

lyde paa Mands og Kones Levetid, at Pligtarbejde skulde begrænses ved Lov,
og om Forbud mod korporlig Straf af Husfæstere og Lejere, som tillige var

Familiefædre.

Den kongl. Kommissarius, A. S. Ørsted, afviste Forslaget: det vilde krænke

Herremændenes Ejendomsret. Kravet om Livsfæste var urimeligt, da Ejeren
saa fik store Vanskeligheder med at udsætte en forsømmelig Husmand. Altsaa
lignende Betænkeligheder som var kommen til Orde mod Forordningen af 1787.

Professor Bang henviste til Loven om Tilbud og Efterspørgsel og sluttede:
„Jeg maa saaledes, hvor meget vi end af Hjertet maa ønske denne fattige Klasse
af vore Medborgere blide Kaar, fraraade en Komités Nedsættelse.“

Og da Forslaget to Aar efter atter kom for, erklærede den socialøkonomiske

Professor David : „Gør, hvad man har foreslaaet, skaf, som man har sagt, enhver

Mand Tag over Hovedet, Vished om, at han ikke vil blive udjaget af sit Hjem,

og lad os saa om 25 Aar se, om ikke de samme Klager lyder som nu, eller lig
nende Klager med samme Styrke.“

Det var den engelske Socialøkonom Malthus’s Overbefolkningslære: Læren

om, at der altid vilde fødes flere, end der kunde skaffes Livsfornødenheder til —
som her fik Udtryk.

Tilvenstre: Rasmus Sørensen. — Tilhøjre: Orla Lehmann i Længsel. Han blev idømt
3 Mdr.s Fængsel for sit Svar til Chr. Rasmussen (Side 476)

Proprietær Hansens Forslag blev forkastet med 55 Stemmer mod 11.

Men i næste Stænderforsamling rejste 6 Bønder Sagen. I en begründende
Skrivelse hed det : „Vist og sandt bliver det, at naar man ser en Husmand ved

Stjerneskin gaa stundum en lang og besværlig Vej for med egne Redskaber og

paa egen som oftest helt usle Kost at arbejde hele den udslagne Dag sammen
med kraftfulde og velnærede Tjenestefolk, og først længe efter Solens Nedgang,

efter sit møjsommelige Dagværk, at vende tilbage til sit kummerlige Hjem —
naar vi ser dette at gentage sig hele Aaret rundt een, stundom to Gange hver

Uge, foruden Ekstraarbejde, netop paa den Tid, hvor der var mest at fortjene
— naar vi ved, at alt dette Arbejde foruden andre Ydelser i Penge og Produkter
er Vederlag for et ofte kun meget ringe Hus med en Jordstrimmel, til hvis rig

tige Dyrkning der hverken levnes ham Tid eller Kraft — naar vi endelig ser
Manden, efter at hans Arbejdsførhed er udslidt, længe før dette efter Naturens

Orden burde være Tilfældet, med sin hele Familj e vandre over paa Kommu
nens Fattigvæsen for at gøre Plads for en anden, der gaar samme Skæbne i
Møde: da maa det vistnok indrømmes af hver god Kristen og af hver Fædre-
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landets Ven, at der er god Anledning til at
opkaste det Spørgsmaal, om herved er intet

at gøre?“
De ønskede at tildele den foreslaaede

Komité lignende Opgaver som dem af Pro
prietær Hansen angivne.
Og nu mødte de Tilslutning fra Forsam

lingens Præsident, Professor H. N. Clausen,

der hævdede, at der kunde ikke være Tale
om Frihed, naar den ene Part kun havde den
Ole Kirk

Mulighed at tage mod de Vilkaar, den anden

Part bød. Og den Ejendomsret, man paaberaabte sig, havde man ogsaa paaberaabt sig til at standse saa ædle Gerninger

som Trældommens Ophævelse og Negerslavernes Frigivelse.
Nu lykkedes det endelig at faa den ønskede Komité nedsat; men af dens 5

Medlemmer var kun een velvillig stemt mod Husmændene. Det eneste, de

øvrige kunde gaa med til, var, at Opsigelsen skulde være paa halvt Aars Varsel,
at Arbejdstiden blev begrænset til 12 Timer daglig, at der hvert Halvaar forud
skulde bestemmes, hvilke Dage Husmanden skulde arbejde, og at det blev for

budt at bruge legemlig Straf overfor gifte Folk. — Og saa mente Godsejer
Scavenius til Gjorslev endda, at det vilde være umuligt at holde Husmanden

ordentlig til Arbejdet, naar denne vidste, at han ikke udsatte sig for legemlige
Lidelser ved ikke at gøre sin Pligt.
A. S. Ørsted tog sig varmt af Godsejernes Sag. Man vidste, at der var ikke
Fæstepligt paa Jord, udlagt fra Herregaard; men gjaldt det samme for Jord,

udlagt fra Bøndergaarde. Ørsted søgte med stor Skarpsindighed at bevise det,

skønt en Forordning fra 1702, som stadig ikke var ophævet, hævdede, at der var
Fæstepligt paa al Bondeskyld.

En gammel Folkeskole

Angaaende Herremændenes Revselsesret vidste han, at Kronprinsen 1807
havde modsat sig denne. Men 1831 havde han muligvis haft Lejlighed til at
gentage sin Modstand uden at have gjort det, og derfor havde Herremændene

muligvis denne Ret over Fæstehusmanden. Paa dette spinkle Bevis grundede
Herremænd deres Ret til at straffe Husmændene korporlig. Ørsted var en saa

anset Jurist, at ingen foreløbig vovede at afkræfte hans Beviser.

Tilsidst vedtog Stænderforsamlingen at anmode Kongen om at fremlægge et
Lovforslag til en Ordning af Husmændenes Retsstilling. Regeringen forhørte sig
hos Amtsraadene, der alle, paa Københavns nær, fandt, at Husmændene intet

havde at klage over.
1846 fremlagde den da et Forslag, som i det væsentligste fulgte den før om
talte Indstilling. Roskilde Stænderforsamling kunde i det væsentligste give det

Tilslutning, dog var Flertallet mod Begrænsning af Hoveriet, idet man, uden
at tage Hensyn til Husmændenes svage Stilling, holdt paa, at fri Mand sluttede
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fri Kontrakt. I Viborg Stænderforsamling var der stærk Stemning for at gaa

langt videre, f. Eks. helt at ophæve Husmandshoveriet; men for ikke at lægge
Sten i Vejen for de Fremskridt, Forslaget bød paa, nøjedes man i det væsent
ligste med at ønske Hoveriet nedsat til det halve for jordløse Huse.

Efter at Regeringen saadan paa alle afgørende Punkter havde faaet Tilslut

ning til sit Forslag — lagde den det til Side.
Men Bønderne var nu ikke længere til Sinds at lade sig afvise. Det viste sig

1844, da Balthazar Christensen og Drewsen fremlagdc Forslag om, at al Fæste

skulde overgaa til Selvejendom eller Arvefæste, at Hartkornet skulde lige be
skattes, Værnepligten være lige, og ingen ny Lehn og Stamhuse oprettes, før det

ved en endelig Ordning var afgjort, om denne Form for Jordbesiddelse var

tilstedelig.

Forslagsstillerne udtalte ved Forelæggelsen, at det var lidet sandsynligt, at
Kongens Ministre havde Evne og Sind til at gennemføre et saadant Reform

værk. Og der paafulgte en lidenskabelig Debat, hvor de to Forslagsstillere blev
overdængede med de værste Skældsord, og hvor især Drewsen gav raat for

usødet.

Han paastod bl. a., at Godsejerne paa Trods af Loven nedlagde eller sam
menlagde Bøndergaarde eller bortforpagtede dem paa Aaremaal. Og naar de
påaberaabte sig Ejendomsretten, spurgte han : „Er Sæden paa Bondens Mark da

ikke Bondens Ejendom? og lader Godsejeren den ikke nedtræde og afæde af

Vildtet? Er ikke Bondens Flid og Arbejdskraft hans Ejendom? burde det ikke
erkendes? og burde man ikke derfor lade Hoveriet falde? Hvor mange Steder

bestaar det ikke endnu? Er Klappernes Kroppe ikke deres Ejendomme? og dog
har Godsejerne forbeholdt sig Prioritet i deres Rygge? Lad os da gribe i vor

egen Barm, før vi fordømmer andre?“
Forslaget blev forkastet, og Regeringen foretog sig stadig intet.
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Tilvenstre: Mindesten for Peter Hansen, Lundby. — Tilhøjre: Mindesten for C. Kold i
Mjolden. Der begyndte han at afløse Remseriet med Fortælling

BONDEBEVÆGELSER

Røret om Bondespørgsmaalene bredte sig fra Stændersalene og ud over Lan
det, især paa Sjælland, hvor Forholdene var værst, og Bondeførerne vel ogsaa
mest radikale.

1842 udkom Bladet „Almuevennen“, der især skulde blive Bøndernes og
ikke mindst deres Underklasses Talsmand. — Det var Lærer Rasmus Søren
sen og Skomager I. A. Hansen, der i Fællesskab begyndte dette vovsomme Fore

tagende.
Førstnævnte havde været gudelig Vækkelsesprædikant, var senere bleven op
taget af Grundtvigs Højskoletanker og samtidig især af Husmændenes Kaar.
Forgæves arbejdede han for sin Yndlingsidé: at faa Herregaardene udstykkede
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i Smaaejendomme og Hovedbygningerne gjort til Højskoler. Han forlod snart
Bladet for atter at tage fat som omrejsende Agitator.

I. A. Hansen blev saa Eneredaktør. Han var en fattig Skomagers Søn, og som
Svend havde han selv maattet sørge for at øge sine Kundskaber.

I sine første Redaktøraar maatte han for at holde „Almuevennen“ oppe tage
Plads som Bud for det liberale Blad „Fædrelandet“, og hans Kone holde Hus for

dets tre ugifte Redaktører.
Hans Blad gav Oplysning om Stænderforhandlinger, især dem, der angik
Bondespørgsmaalet, om Overgreb og Overfald fra Godsejeres og Fogders Side,

om Nedlægning af Fæstegaarde o. s. v.
Det sidste var Gaardmændene meget ængstelige overfor, da det let kunde

drive deres Børn over i Lejehusene, og de paatalte det i Stændersalen, men op-

naaede derved kun et Cirkulære (1848), hvori bl. a. stod: „Rentekamret har i
den senere Tid bragt i Erfaring, at paa flere Steder benyttes Bondegaardsjorden

paa anden Maade end den ved Lovgivningen tilladte, men sædvanlig under saadanne Forhold, at Vedkommende maa antages af Misforstaaelse at have overtraadt Lovgivningen, idet de ikke har ansøgt allerhøjeste Bevilling, uagtet de

efter de vedtagne Regler kunde vente Dispensation.“
„Almuevennen“ kunde især jævnlig meddele om ublu Indfæstningssummer,

især ved Fæsteauktioner, hvor Summen til Tider kunde gaa op til over det halve
af Ejendommens Værdi og tit gjorde det umuligt for Fæstebondens Børn at

overtage Gaarden efter Forældrene, og mangen dygtig Fæstebondes Søn maatte

undrende spørge, hvorfor Godsejeren skulde nyde Frugterne af hans Fars Dyg
tighed.

Jævnlig optrykte Bladet Lejekontrakter, f. Eks. dem, Proprietæren paa Valnæssegaard udstedte, hvorefter Lejeren skulde gøre een Dags Arbejde ugentlig

samt 10 Dage i Høsten, alt paa egen Kost. „Om Sygdom indtræffer Lejeren, da

skal saadant ingen lovlig Undskyldning være for hans Udeblivelse; men han skal
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Vestjysk Landskab, Tjæreborg ved Esbjerg
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i dette Tilfælde pligtig være at skaffe en forsvarlig Mand i sit Sted.“ — Han skal
vedligeholde 200 Favne Gærde og selv hugge Gærdsel dertil. — Han skal være

pligtig til, hvis det forlanges, til enhver Tid at arbejde for Ejeren imod gangbar

billig Betaling. Han kan opsiges med halvt Aars Frist, og finder Ejeren sig mis
fornøjet med ham, skal det være ham forbuden at tage Ophold i Kippinge eller
Waalse Sogne. — Og der fandtes mange andre Fæstekontrakter, som ikke var

mildere.
Godsejerne og deres Fogder gav i det hele taget Bladet rigeligt Stof til An

klage, og Dommere og Regering for den Sags Skyld med. Saaledes kunde Hen
ning Hansen meddele, at Forvalter Møller paa Lystrup ulovlig havde krævet
Ægt af ham, og da han nægtede det paa Grund af hans Kones nær forestaaende

Nedkomst, var han bleven overfuset. Forvalteren havde da sagt Du til ham, og
han havde derpaa gjort det samme til Forvalteren, hvorfor han blev anklaget.
Og Retten erklærede, at Bondens Du var uanstændigt efter det Hørigheds- og

Lydighedsforhold, hvori han stod til Godsforvalteren, og idømte ham en Bøde
paa 5 Rdl., en Dom, han forgæves forsøgte at faa prøvet ved Politiretten.
„Almuevennen“ havde foreløbig kun ringe Udbredelse, da de færreste Bønder

læste Aviser. Men disse var til Gengæld i Reglen de mest oplyste og bragte Bla
dets Meddelelser videre ud. Og i Bladet hentede Agitatorerne Stof til deres An

greb paa det bestaaende Samfund.
Den Agitator, der kom til at betyde mest, især for Husmændene, var Peter
Hansen fra Lundby i Sydsjælland. Han var født 1801 og viste sig meget begavet
som Dreng, hvorfor Sognepræsten gav ham Privatundervisning, saa han, hvad
Kundskaber angik, var langt forud for sine fleste Standsfæller. 1832 lejede han

et Hus under Lundbygaard, og herfra begyndte han sin Virksomhed 1840.
Husmændene havde jo intet at sige i Stændersalen; men nu blev det Peter

Hansens særlige Opgave at give dem Mæle uden for denne og at gøre det saa
kraftigt, at de kunde høres baade der og i Regeringen. Det var ikke nogen let
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Stue fra St. Magleby. Dansk Folkemuseum

Opgave. Paa sin Fod vandrede han foreløbig fra Landsby til Landsby, gik fra
Gaard til Gaard for at finde en Mand, der baade havde Forstaaelse af Sagen og
Mod og Vilje til at samle sine Naboer, at han kunde faa dem i Tale.

1840 kunde han møde hos Kongen med en Adresse fra Husmændene paa

nogle Godser i Præstø Amt. De bad deri denne om at skaffe dem Lettelse i deres
Kaar. Kongen henviste ham til at forhandle med Godsejerne, hvortil han fik

Svaret, at der skulde man ingen Lindring vente sig, „efterdi ingen Medlidenhed

med Bønderne finder Indgang hos Godsejerne“.
Fra nu af var Peter Hansen i uafbrudt Virksomhed med Mund og Pen. I en
Artikel fra Begyndelsen af sin Virksomhed skrev han: „At da det vistnok er det

Væsens Hensigt, der med sin almægtige Kraft virker og er i al Ting, at alle

de Skabninger, der efter hans vise Styrelse er paa Jorden, ogsaa til en vis af
ham bestemt Tid skal nyde Ophold paa samme, saa skønner jeg ikke, at Gods

ejerne, der dog kun er faa i Tal mod deres Undergivne, skal have Ret til at
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bruge, eller rettere misbruge deres Ejendomsret til at nedtrykke og udpine saa

mange Tusinder af deres Medmennesker.“ — Og da senere en Præst forsvarede
Godsejerne, mindede Peter Hansen ham om Skriftens Ord „Du skal elske din

Næste som dig selv“ og „Alt, hvad I vil, at Menneskene skal gøre mod jer, det

skal I gøre mod dem“.

Ved saaledes at paaberaabe sig Luthers Katekismus, som de fleste var kendt
med, gav han sine Standsfæller Følelsen af, at de var inde paa den rette Vej.

Til Tider kunde hans Ord ellers falde bitre nok, hvad jo ikke var uforstaaeligt,
saaledes forfærdede han engang Orla Lehmann ved at sige, at det blev ikke

godt i Landet, før man slog Herremændene ihjel og brændte Herregaardene.

Men ved offentlige Møder var han altid forsigtig. Engang fulgte en Politimand
ham til fire efter hverandre følgende Møder, hvorfor Peter Hansen takkede

ham, da han nu kunde bevidne, at der intet ulovligt var begaaet. Han samlede
Adresser til Kongen eller Stænderforsamlingen, men tilsyneladende uden Re

sultat, han skrev Artikler i „Almuevennen“ og udgav Pjecer, hvori han skarpt

angreb „Aristokraterne“, som han yndede at kalde Godsejerne og ligesindede.
Og efterhaanden fik han sig en stor Venneskare, ikke blot blandt Husmænd,

men ogsaa blandt Gaardmænd, saaledes skrev 13 Bønder i Kundby, der bad
ham komme at holde Møde der: „Undertegnede Gaardmænd her af Byen

tilfredsstiller her en længe følt Trang, idet vi af ganske Hjerte takker Dem,
Peter Hansen, for den uskrømtede Iver, hvormed De virker med Ord og med

Pen til at fremme Bondens Tarv.“ Gaver, han modtog, gav ham Raad til at

holde et lille Enspænderkøretøj til Rejserne. Hans Modstandere beskyldte ham
da for, at han tog 1 Mark af hver Underskriver paa sine Adresser, hvad han

tilbageviste som Løgn.
Fjenderne søgte at kaste Smuds paa ham. To Godsejere bød ham 25,000 Rdl.

for at standse Agitationen, men blev haanligt afviste. Et Par Gange blev han
overfaldet. Men han fortsatte lige ufortrødent.
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Kastning af Korn. Naar Straaet var aftærsket og fjernet, samledes Kornet i en Dynge ved Loens ene
Ende, saa det kunde kastes op mod den Ende, hvor Vinden var paa. Der skulde være nogen Træk, saa
Avnerne holdtes tilbage og samlede sig nærmest den, der kastede. Kornet laa i en halvmaaneformet Dynge
med de tungeste Kærner længst ude
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Saa kom Cancelliet ham til Hjælp ved følgende Cirkulære af 20. Februar

1845: „Da det er forebragt Cancelliet, at Peter Hansen, Lundby, og forhen

værende Skolelærer Rasmus Sørensen skal omrejse i Sjælland, og for Tiden
formodes at opholde sig i Odsherred, for at ophidse og forlede Almuen til at
indgive falske Klagemaal m. m., skal man tjenstlig anmode Amtmanden om at
skaffe Dem Vished, samt i bekræftende Fald at træffe de fornødne Foranstalt

ninger i Overensstemmelse med Anordningerne, og da derom her til Cancelliet

gøre Indberetning.“

Peter Hansen svarede i „Almuevennen“, at Cancelliet kendte hans Arbejde,
og han agtede at fortsætte, naar man kaldte paa ham.
Cirkulæret vakte derimod øget Opsigt om Peter Hansens Gerning, og da

Cancelliet intet videre foretog sig mod ham, havde det derved indirekte maattet
indrømmes, at han intet ulovligt havde gjort.

Faa Maaneder efter Cirkulærets Udstedelse talte Peter Hansen, Rasmus

Sørensen, Drewsen o. fl. ved et Møde paa Ulkestrup Mark. Mødet var foran
staltet af Holbæk Amts Landkommunalforening og havde samlet henimod 8000

Mennesker.
Samme Efteraar samledes Husmænd og Gaardmænd, der var Fæstere under

Aggersvold i Nordvestsjælland, paa Herregaarden med Anmodning om paa
taalelige Vilkaar at faa deres Fæste forandret til Selveje, og uden at de øvede
noget Overgreb. — Og kort efter samledes ligesaa Fæsterne under Frydendahl,
beliggende i samme Egn, for at protestere mod, at 3 Familier var bleven udsat.

Herover blev Birkedommer Bang i Nykøbing (Sj. ) saa angst, at han i et Brev
til Regeringen erklærede, at det truede med Oprør i det før saa rolige Holbæk
Amt. Regeringen forhørte sig straks hos Amtmanden, der efter indhentede Op

lysninger svarede, at der havde været mindre Uroligheder; men de var nu i

Aftagen og havde kun fundet Sted, „hvor en mindre liberal Administration fra

Ejernes Side maaske gav nogen Anledning dertil“.
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Soldning. — Gennem et Traadvæv i Bunden fjernedes Frø, Smaakorn o. lign. Ved et særligt Tag, som ikke
alle lærte, fik man Kornet til at snurre rundt, saa Aksstumper, Meldrøje o. lign, samledes foroven i Midten,
hvor man saa skummede det bort med Haanden. Det var almindeligt, at Mænd kastede,
mens Kvinder soldede

J. Th. Lundbye: Det indre af en Kostald. Statens Museum for Kunst
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L. A. Ring: Landskab. Statens Museum for Kunst

Men Regeringen synes at være bleven lige saa forfærdet som Birkedommeren,

saa den gik hen og udstedte det berygtede Bondecirkulære af 8. November 1845.
Der klagedes deri over Personer, der „har været virksomme for ad mange for
skellige Veje at bibringe Bondestanden saadanne aabenbart vrange Forestillin

ger om dens Retsforhold, som kan føre til Utilfredshed og fremkalde Ønsker
og Fordringer, der ikke kan tilfredsstilles uden Krænkelse af uomtvistelige Ejen
domsrettigheder og lovgyldige Kontrakter, altsaa ikke uden at ryste Grund
volden for enhver Borgers Velfærd og Sikkerhed.“ Man havde haabet, at „Bon

destandens sunde Sans, dens Agtelse for lovlige Rettigheder og dens Følelse af
den glædelige Fremgang, som den under retfærdige og for dens Vel omhyggelige

Loves Medvirkning har gjort i Velstand og borgerlig Selvstændighed“, skulde

afholdt den fra at lytte til disse Personer, men henviser til de Udskejelser, der
har fundet Sted — uden dog at nævne bestemte Eksempler. — Cancelliet haaber,
at besindige Mænd, især Sogneforstanderskaber, vil oplyse Bønderne om det

grundløse i deres Krav; men især anmoder den dem om at holde Øje med de
føromtalte Personer, „underkaste saadanne Personers Adfærd i dennes hele

Sammenhæng en nøjagtig Undersøgelse, samt at lade dem anholde og tiltale,
saaledes som deres Forholds Beskaffenhed i Overensstemmelse med Lov og

Anordning hjemler.“ Endelig forbød Cirkulæret Bondeforsamlinger, uden de
i betimelig Tid var anmeldt for Politimesteren, og dennes Tilladelse gjordes

afhængig af, hvad Forsamlingen vilde overveje, og ingen uden for Sognedistrik

tet maatte tage Del i Forsamlingen.
Kongen havde ved Stænderforfatningens Indførelse lovet ikke at udgive
nogen Lov om Borgernes personlige Rettigheder uden først at indhente Stæn

derforsamlingernes Udtalelse, saa Cirkulæret var et aabenbart Overgreb fra
Administrationens Side. Og det understregede netop — i Ejendomsrettens Navn

— den Ulighed, Bønderne bekæmpede, hvorved det kun gav Bondebevægelsen

øget Fremgang.

474

Øverst: Hjulplov med Forspand, udskaaret af en gammel Bondemand, som han mindedes den fra sin
Barndom omkr. 1800. Dansk Folkemuseum. — Nederst tilvenstre: Svensk Harve. Landbrugsmuseet. —
Nederst tilhøjre: Kongepræmietyr 1852 fra Gunderslevholm. Landbrugsmuseet

„Almuevennen“ saavel som de liberale Blade angreb Cirkulæret paa det

voldsomste. I førstnævnte Blad skrev Husmand Ole Larsen, at Cancelliet havde

glemt at forbyde de Forsamlinger, hvor den stærkeste Agitation fandt Sted,

nemlig Hoveriforsamlingerne. „De begynder om Mandagen og vedvarer Ugen
igennem; de begynder ved Aarets Begyndelse og vedbliver til dets Ende, Aar

ud og Aar ind, uafladelig.“
Et Par Uger efter Bondecirkulærets Udstedelse mødte en Deputation hos

Kongen med en Adresse, hvori der krævedes: Indførelse af almindelig Værne
pligt, Lighed i Hartkornsskatterne, Afløsning af Tienden og Fæstes Overgang til

Selveje. Adressen var samlet af Rasmus Sørensen og havde faaet 9324 Under
skrifter, overvejende fra Øerne.

Kongen gav kun een af Deputationens Medlemmer Foretræde og sagde til

ham, at Bønderne trygt kunde stole paa hans landsfaderlige Omsorg. Men selve
Andragendet afviste han med Henvisning til Godsejernes Ejendomsret.
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Tilvenstre: Edw. Tesdorpf. — Tilhøjre: P. Hjorth Lorenzen

Bønderne havde en fast Tillid til Kongen, kunde de blot komme ind til „ham
selv“, var de sikre paa at faa deres Ret. Ved en Fest paa Falster, hvor bl. a.

Orla Lehmann havde talt, spurgte en anset Bonde, Sognefoged Chr. Rasmus

sen, om det nu ogsaa var rigtigt at tage Magten fra Kongen; han havde jo gjort
saa meget for Bondestanden. — Og som han tænkte, tænkte de fleste Bønder.

Ved at afvise Deputationen sprængte Kongen nu selv det Baand, hvormed

politisk oplyste Bønder følte sig knyttet til ham. De maatte nu give Orla Leh

mann Ret i hans Svar til Chr. Rasmussen, at vilde de sikre sig deres Fremtid,
maatte de kræve en fri Forfatning.

Deputationen blev af de liberale Førere indbudt til et Møde paa Skydebanen
Dagen efter, at den havde været hos Kongen. De liberale, som især arbejdede

paa at faa Folkestyre i Stedet for Enevælde, havde stadig støttet Bønderne i

deres Krav paa Ligeret. Nu besegledes her den Pagt mellem Bøndernes og de
liberales Førere, som knap fire Aar efter skaffede os Grundloven.

Blandt de mange Talere ved Festen virkede især Lærer Asmus Gleerup, der
benyttede Teksten „Nu kommer Bonden!“
Bondesprog og Bondevilje skulde atter komme til at gælde i Danmark, ikke
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Det første Møde paa Skamlingsbanken 1843

som Bondevælde, men ligestillet med de andre Stænder. „Hans Sværd skal være
hans gode, retfærdige, uafviselige Fordringer paa borgerlig Lighed, hans Skjold

Lovmæssigheden i den Kamp og den Maade, hvorpaa Kampen føres.“
Gleerup var født 1809, og han var en vidtberejst Mand, der havde prøvet
meget, da han 1842 blev Lærer i Udby i Holbæk Amt. Her sluttede han sig
straks til Bondebevægelsen og søgte at give den et ideelt Grundlag ved at bygge

den op paa Religionen. Han søgte at holde Bevægelsen fri af Smaalighed,

og i hans Tale fandtes aldrig Bitterhed. Da Skoledirektionen 1845 gav ham
Valget mellem Lærergerningen eller Agitationen for Bondesagen, valgte han

det sidste.
Det var ham, der fik det berømte Ulkestrupmøde — som fortsattes hvert Aar
— i Stand. Og nu gav han ligeledes Stødet til at faa dannet Bondevennernes

Selskab.

I Spidsen for det stod Oberst Tscherning, Orla Lehmann, Balthazar Christen
sen, Drewsen og Gleerup. Dets Program blev: 1) en bedre Folkeoplysning, 2)

almindelig Værnepligt, 3) Næringsfrihed for By og Land, 4) Forbedring af
Husmænds og Indsidderes Kaar, 5) Fæstegodsets Overgang til Selveje, 6) Ned-

sætt else af en Landbokommission til at overveje Bondestandens Frigørelse og
lige borgerlig Ret med de andre Stænder.

Det blev de ovennævnte 5 Mænd, som nu i det væsentligste overtog Ledelsen

af Arbejdet for Bøndernes Ligeret. Rasmus Sørensen og Peter Hansen traadte

mere i Baggrunden ; men det skyldtes mer end nogen anden den sidste, at Hus
mandsstandens Kaar efterhaanden blev bedrede.

Han døde allerede 1854. ?aa en Mindesten, der senere rejstes for ham ved
Landets første Husmandsskole (i Kærhave) stod der:
Kuet af trælsomme Kaar,

uden Rankhed og Ret var hans Stand.

Trofast fra Hus og til Gaard
gik han, den ensomme Mand;

talte de Ord, som slog Rod,
fordi det var Retfærd han kræved’,

maned’ til Styrke og Mod.
Han segned’, men Standen sig hæved’.

1846 ophævede Regeringen paa Kongens Forlangende det berygtede Bonde
cirkulære. Den angav som Grund dertil, at Bondestanden nu, som Følge af den

Holdning Regeringen havde indtaget, havde erkendt, at den Agitation, som

visse Personer uden Hensyn til andres velerhvervede Rettigheder havde vakt,
lige saa lidt sigtede til Bondestandens som til Statens Vel.

Forklaringen virkede temmelig søgt, især set paa Baggrund af, hvad der var

sket den sidste Tid. Bønderne følte med Rette, at Ophævelsen var et Nederlag

for Regeringen.
Og selv Kongen forstod nu, at han kunde ikke sidde Kravet om Folkets Del

tagelse i Statens Styre overhørig. Da døde han ret pludselig den 20. Januar 1848.

Tilvenstre : J. Collin. — Tilhøjre: N. E. Hofman Bang

KOMMUNALSTYRET
Med Udskiftningen forsvandt i det væsentligste det gamle Landsbystyre. Der

var vel Steder, hvor man endnu vedblev at holde Vide til helt op mod 1900, og
hvor enkelte Aftaler blev trufne, saaledes at afskaffe den gamle Skik at lade

Kreaturerne gaa løse, naar Avlen var i Hus ; men som Helhed var det nu Kom

munalbestyrelserne, der overtog de Opgaver, som før var bleven varetaget paa
Grandstævne, saavel som de ny, der blev dem paalagt.

Det var især Fattigvæsnet, Skolevæsnet og Vejvæsnet, Kommunalbestyrel

serne maatte tage sig af.

Foreløbig lod Regeringen det ordne ved Hjælp af særlige Kommissioner.
Fattigvæsnet styredes af Sognepræsten, Sognefogden, een af de største Lods

ejere og 3—4 af „de bedste Sognemænd“, valgte af Kommissionen for tre Aar

ad Gangen. Skolevæsnet af Præsten som selvskreven Formand, Herremænd med
over 32 Tdr. H. som Skolepatroner og et Par af „de hæderligste Bønder“, valgte
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af Skoledirektionen. Vejvæsnet ordnedes af Sognefogden med Amtmanden som

overordnet.

Men 1841 gennemførtes et kommunalt Styre med særlige Sogneforstanderskaber.

Det var imidlertid givet ovenfra, ikke selvgroet som det gamle Landsbyselv

styre, og blev derfor ikke bygget paa den almindelige Valgrets Grund.
Sogneforstanderskabet skulde bestaa af Præsten og Lodsejere med over 32
Tdr. H. som selvskrevne Medlemmer, desuden af 4—9 uberygtede Sognemænd.

For at have Valgret eller være valgbar skulde man enten være Ejer af mindst
i Td. H. eller Fæster eller Forpagter af mindst 6 Tdr. H. De valgte selv For

mand; men Præsten var selvskreven Leder af Skolevæsnet.

Samtidig indførtes Amtsraad. Det førte Tilsyn med Sogneforstanderskabene
og bestod af Amtmanden som født Formand, 2 Lehnsbesiddere, 3 Medlemmer,
valgte af Ejere af Sædegaarde med Skatteprivilegier, og 3 valgte af Sognefor-

standerskaberne.

Ordningen svarede til Regeringens øvrige økonomiske Politik, der jo i særlig
Grad var præget af Hensynet til det store Hartkorns Mænd.

Men adskillige Gaardmænd fik dog Lejlighed til at deltage i det kommunale
Styre, og det blev for en og anden en naturlig Forskole for senere Delagtighed
i Landets Styre.

FOLKESKOLEN
Ved Skoleloven af 1814 grundlagdes den danske Folkeskole, bl. a. med det

Formaal, at fremtidig skulde ethvert normalt begavet Barn faa lært at læse,
skrive og regne.

De første Par Hundrede Aar efter Reformationen kendte man ikke til Skoler

for den jævne Befolkning. Præst og Degn maatte sørge for at lære Børnene
Luthers lille Katekismus, det var saa at sige alt.
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Tilvenstre: St. St. Blicher. — Tilhøjre: Peder Larsen Skræppenborg

Men 1721 og de følgende Aar lod Frederik IV bygge 240 Skoler paa Kronens
Godser og opmuntrede Godsejerne til at følge Eksemplet.

Nogle gjorde det, og en Kommission, der 1735 fik den Opgave at skaffe Efter

retning om Skolernes Antal og om Oplysningens Tilstand, kunde meddele, at
der fandtes ialt ca. 600 Skoler, mest paa Øerne.
Men det mærkeligste var, at Oplysningen var størst i Jylland. — Det hængte
dog naturligt sammen med, at der var Kaarene bedst; saa mens Bønderne paa

Øerne i Reglen ikke kunde indse Nytten af Skolekundskaber, fandtes der i Jyl
land, især i den vestlige Del, megen Hjemmeundervisning, saa de fleste der

kunde baade læse, skrive og regne.
Med den store Oplysningsbølge i 1700’ernes sidste Halvdel fulgte ogsaa ganske
naturligt Interessen for Oplysning. Mange Præster holdt Aftenskoler, og mange

Godsejere indrettede gode Skoler paa deres Godser.

Man havde i de gamle Skoler, i det mindste i dem, Frederik IV lod bygge,

sørget godt for lyse, rummelige Lokaler og veluddannede og vellønnede Lærere;

men Barnenaturen tog man intet Hensyn til: Børn fra 5—8 Aar gik daglig 8
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Redskaber fra Bondekøkken: Osteform, Røgspid af Træ, Dørslag, Kogepotte, Æbleskivepande
og Stegepande af Ler. Aalborg Museum

Timer om Somren, 6 om Vintren, mens de større Børn kun fik Halvdagsunder
visning. — Nu skete der i de fleste Skoler den Forandring, at man i det mindste

til en vis Grad tog Hensyn til den franske Filosof Rousseaus Krav, at Børn

skulde have Lov til at leve som Børn.
Chr. Ditlev og Ludvig Reventlow fik ypperlige Hjælpere i Pastor P. O. Boy
sen og Provst P. A. Wedel, der i deres Præstegaarde, Vesterborg paa Lolland

og Skaarup i Sydfyn gennem mange Aar uddannede Lærere i den ny Tids Aand,

uden at faa noget for dette Arbejde.
De Mænd, der stod i Spidsen for de store Landboreformer, var klar over, at

skulde Bønderne kunne udnytte de Muligheder, de nu fik, maatte de have Op

lysning, og allerede 1789 blev der nedsat en Skolekommission, hvori begge Reventlowerne fik Sæde. Frugten af denne Kommissions Betænkning blev Skole
loven af 1814.

Loven gav Undervisnings-, men ikke Skolepligt. Det kom dog for de fleste

483

Bryllupsscene. — Panelstykke fra Nordsjælland. Dansk Folkemuseum

Stadskøretøj fra Nakskovegnen fra omkr. 1800. Udskaaret af den samme, som havde udskaaret Hjulplov
med Forspand. Dansk Folkemuseum

Gildestøj fra Fyn (af Træ). Dansk Folkemuseum

31
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Bønder ud paa det samme ; thi det var meget faa af dem, som kunde give deres
Børn en Undervisning i de lovbefalede Fag: Religion, Historie, Geografi, Reg

ning, Skrivning og Læsning, svarende til, hvad der krævedes af Skolen; og
endnu færre havde Raad til at holde Privatlærere. — Det var Tanken, at der
skulde bygges lyse, sunde Skoler, at Lærerne skulde have en betryggende Ud
dannelse og Kaar, der i alt væsentligt svarede til Gaardmandsstandens.

Men kort efter Lovens Tilblivelse indtraadte den haarde Landbrugskrise;
saa det var intet Under, at Bønder saavel som Godsejere kviede sig ved at faa

endnu stærkt øgede Skatter lagt paa Hartkornet. Og efter at Krisen var overstaaet, var Interessen for Skolen for en Tid stærkt kølnet i Befolkningen.

Loven var jo ikke Udtryk for et Folkeønske, men var kommen som et Paabud
ovenfra, og en selvstændig Mand som den vestjyske Stænderdeputerede, Gaardejer Ole Kirk, mente endog, at den gjorde Fortræd, idet den løsnede det Baand,

som gennem Hjemmeundcrvisning knyttede Forældre og Børn sammen.

Oprindelig var Lærerne frit stillede, angaaende hvad Metode de vilde an
vende. Men da kom en Officer hjem fra Udlandet, hvor han havde lært at

kende en Undervisningsform, som han var bleven stærkt begejstret for: den
indbyrdes Undervisning. — Den bestod i, at de store Børn under Lærerens Op
syn i det væsentligste underviste de smaa, hvorved det var muligt at undervise

mange Børn i een Klasse. Desuden havde Metoden et meget militaristisk Præg,
hvad der især tiltalte Frederik VI.
Under Pres ovenfra blev Systemet i Løbet af faa Aar indført næsten overalt
i Landet. Provst Wedel, Skaarup, faldt i Unaade, fordi han ikke gjorde nok

for det paa Seminariet, om Lærer Ørting, Søvind, fortaltes det, at han tog sin
Død over at være tvungen til „de Hundekunster“ ; men kun en Mand som Chr.

D. Reventlow turde trodse Kongens Ønsker for sine Godsers Vedkommende.
Der kunde nok være en vis Livlighed over Metoden; men Undervisningen

blev mekanisk, og Remseriet sat i Højsædet.
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Det danske Folk havde i Slutningen af 17- og Begyndelsen af 1800’ernc op
levet en rig Tid paa det økonomiske og politiske, paa Digtningens, Kunstens og

Videnskabens Omraade. Men den Mulighed, Skolen havde for at delagtiggøre
den jævne Befolkning deri, blev næsten slet ikke udnyttet. Alle disse Rigdomme

blev for saa at sige hele den danske Bondestand en lukket Verden.

Da den senere saa kendte Skolemand Kr. Kold omkr. 1840 vilde afskaffe
Remseriet og aabne Børnenes Øjne for denne rige Verden, var alle den danske
Folkeskoles Døre lukkede for ham.
Forøvrigt bortfaldt den indbyrdes Undervisning i de fleste Skoler op imod
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DEN NY MATRIKEL
I Stændertiden blev al Danmarks Jord boniteret. Efter den gamle Skyldsæt

ning deltes Jorden i 4 Klasser :
i ) God og middelgod Byg- og Rugjord......... 2 Td. L. =1 Td. H.
2) Ringe og ond Byg- og Rugjord................... 3 — = 1 —
3) God Havrejord............................................ 4 — = 1 —
4) Middelmaadig eller ringe Havrejord ....... 6 — = 1 —

Engene vurderedes efter Græssets Mængde og Godhed. Og Monopoler som

Bropenge, Mølleret, Tienderet o. lign, var ogsaa sat i Hartkorn.
Efter de store Landboreformer var der sket store Ændringer, især ved at
Herregaardsjorden nu ogsaa blev beskattet, og at meget Overdrev o. lign, havde

vist sig at være god og frugtbar Jord. Ved Skatteloven af 1802 benyttede man
derfor en ny, foreløbig Vurdering, men man var klar over, at der skulde en helt

ny Skyldsætning til, og især var Chr. D. Reventlow ivrig derfor.
1806 var Forarbejdet færdigt, og 130 Landinspektører og Landmaalere blev
sat i Gang. Men saa kom Krigen, som først fulgtes af Pengeforvirringen og der

efter af Krisen, saa først i Slutningen af 3O:ernc blev der atter taget fat.
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Jorden blev ikke sat til Pris, men vurderet efter
sin Ydeevne, idet man gik ud fra, at Godheden
bestemte Prisen og ikke omvendt. Man var og

saa inde paa at tage Hensyn til Beliggenhed, men
fandt Opgaven for vanskelig og lod den ligge. Ej-

heller blev der taget Hensyn til de Værdier —
som Mergel, Tørv og Ler til Mursten — der

kunde drages frem af Jorden. Tienderet blev og
saa skyldsat, men ikke de førnævnte Monopoler,
da man ønskede at ophæve dem. Fredskove fik
ingen ny Skat. Ikke-Fredskov blev ansat efter
Sten til Minde om det første
Himmelbjergmøde 183g

Jordens Dyrkningsværdi.

Ved Boniteringen blev brugt en meget fin
Graddeling: Den bedste Jord blev sat til 24 i Takst, den allerringeste Brugsjord

til y24- Mellem de to Tal laa den øvrige, saa 1 Td. L. Jord til Takst 24 var
lig 2 til Takst 12, 4 til Takst 6, 1 til Takst 24, 72 til Takst % o. s. v. Engene

blev som før beregnet efter Mængden og Godheden af det Hø, der kunde avles

paa dem. Sandflugtsjord o. lign, blev slet ikke skyldsat.
For at man noget nær kunde faa samme Antal Td. H. som før, blev 5% Td. L.

(à 14000 Kvadratalen) til Takst 24 sat lig 1 Td. H. og fik altsaa paalagt samme

Skat som f. Eks. 15% Td. L. til Takst 8. — Ialt blev det knap 375,000 Td. H.,
hvoraf ca. 50,000 var priviligeret.
Enhver Ejer kunde for en billig Pris faa Kort og Taksering over sin Ejen

dom, og der blev givet et Aars Betænkning, om nogen vilde klage over Ansætningen. Der indløb 4200 Klager, altsaa fra kun en lille Del af Befolkningen, og
ved Omvurderingen fik ca. J/2 pCt. af al Jord Nedsættelse.

Vurderingen var saa dygtigt og samvittighedsfuldt gennemført, at naar der

bortses fra særlige Forhold, kan man den Dag i Dag paa det nærmeste beregne
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en Ejendoms Jordværdi, naar
man ved, hvor meget Hartkorn

den har.
Der havde lydt Røster om,

at den gamle Skyldsætning var

god nok, og især om, at de
gamle Skatter var indgaaet i
Ejendomspriserne, saa en Om

lægning vilde øve Uret mod

mange Ejere. Den første Paa
stand lod sig let tilbagevise, an-

gaaende den sidste hævdede

Vindtørrel Ræv (fra Odense Amt) til at ophænge i Kostalden
som. Middel mod Kalvekastning. Dansk Folkemuseum

Chefen for Matrikuleringskon-

toret, Chr. Rothe, der med stor Energi havde kastet sig ind i Arbejdet for at
skaffe Landet et retfærdigt Skattegrundlag, at mange Ejere havde købt deres

Ejendomme for næsten intet, og i de sidste Aaringer vidste man, at den ny

Matrikel vilde komme. Havde man saa alligevel ikke taget Hensyn til det ved
Købet, fik man tage Skade for Hjemgæld.

I Rentekamret havde den Tanke været fremme at lade Hartkornet ansætte
i Korn, saa Skatten betaltes efter Kapiteltakst ; men da man var inde i et roligt

Prisleje, saa man bort derfra og glemte de Erfaringer, man havde gjort i en

Tid, der ikke laa saa langt tilbage.

BØNDERNE I STÆNDERTIDEN
Efter at Bønderne var kommen gennem det sværeste af Landbrugskrisen, be

gyndte det atter at gaa langsomt fremad med Landbruget. Man var bleven
klog af Skade og vogtede sig saa vidt som muligt for at tage mere Gæld paa sig

end højest nødvendigt. Hos mange Bønder var der en Tilbøjelighed til at spare

hver Skilling, der kunde spares for efterhaanden at omsætte dem i Sølvdaler,
som saa gemtes hen i Strømpeskafter. — Og mangen Bondekone satte en Ære

i at faa lavet meget Sengetøj, Linned o. lign, til Døtrenes Udstyr, saa hun sam

lede sine Kræfter om det fremfor om at lave den bedste Ost og det bedste Smør.
Som Helhed gik Landbruget dog jævnt frem; man tog nye Kulturplanter op

til Dyrkning, f. Eks. Raps og Hør. Kartoffeldyrkningen tog Fart i denne Tid,
hvorved Udbyttet af den lette Jord øgedes en Del, og man begyndte saa smaat

at dyrke Roer.

Men især lærte man at behandle Kornet bedre. Landhusholdningsselskabet

med den utrættelige Jonas Collin i Spidsen virkede ivrigt for Forbedringer som
Rensemaskine og Tørring af Kornet. Det var dog de færreste Bønder, som fore

løbig fik Rensemaskiner. Men med Kasteskovl og Sold kunde man rense lige saa
godt; det tog blot lidt længere Tid, og Tid havde man nok af om Vintren. Køb
mændene sørgede ogsaa for bedre Magasiner, saa Kornet ikke længere laa og
mugnede paa deres Lofter.

Af stor Betydning blev det, at den lette Svingplov afløste den tunge Hjulplov.
Een Mand med eet Spand Heste kunde udføre mere og bedre Arbejde, end to

Mand og to—tre Spand Heste kunde med Hjulploven. Naar man indførte Sving
ploven, fik man da Jorden bedre behandlet, fik mere Tid til sin Raadighed og

kunde afløse et Spand Heste med et Par Køer. — Særlig paa Fyn indførte man
en Mængde Svingplove i Løbet af faa Aar, i Sjælland og Jylland gik det lidt

langsommere. I 40’erne udbredtes den svenske Harve stærkt. Med den kunde
man ganske anderledes sønderdele Jorden end med de lette Træharver.

Kvægavlen lod foreløbig meget tilbage at ønske. En fynsk Forfatter samler

1843 sine Iagttagelser fra Odense Amt i følgende Udtalelse: „Kvæget mangler
altsaa Lys, Varme, Renlighed og en uhindret Hududdunstning, ligesom et be

kvemt Leje; det mangler godt, kraftigt Foder, maa drikke usselt Vand, og til
dets Opdræt tages lidet Hensyn, saa at de slet valgte Tillægsdyr lider megen
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Tilvenstre: „Basse“: Sidste Neg, udmajet i Kvindedragt (Løjt Land ved Aabenraa). — Tilhøjre: „Tæve“
( Høst pige) fra Strynø. Den, der blev sidst færdig med Høsten, fik „Tæven,“ som man om Aftenen listede
sig til at stille op paa Gaardspladsen med et vedføjet Brev. Her staar: „Skynd jer, I naar det nok.“
Dansk Folkemuseum

Nød i Ungdommen“. — Og Indberetninger fra andre Landsdele talte samme
Sprog. Man regnede det for godt, naar en Ko kunde give 25—30 kg Smør aarlig.

Det laa i Sagens Natur, at det mest var Herremændene, der interesserede sig

for Smørproduktionen. Mænd som Godsejer Edv. Tesdorpf til Oürupgaard
paa Falster og Forpagter Hec Andersen, Gunderslevholm, arbejdede energisk

med Anglerkvæget, og den sidste skabte deraf den berømte GunderslevholmStamme.

I Slutningen af 20’erne og Begyndelsen af 30’erne begyndte man at afholde
Dyrskuer for at finde de bedste Dyr frem. Ole Kirk fik stiftet „Selskabet til den

indenlandske Heste- og Kvægraces Forbedring“, som allerede 1831 lod afholde

Dyrskue i Ulfborg i Vestjylland. Og gennem flere famlende Forsøg fandt man
efterhaanden der som andre Steder Linien, hvorefter der skulde arbejdes.
Foregangsmændene fandtes endnu overvejende blandt Storbønderne: Grev

489

F. A. Holstein til Holsteinborg virkede fuldstændig i Reventlow’ernes Aand, for
bedrede sit Gods og tog sig af sine Bønders Kaar og Oplysning, saa Godsets Til
stand vakte almindelig Beundring. N. E. Hofman Bang holdt Landbrugsskole
paa sin Gaard Hofmansgave, skrev om Landbrugsspørgsmaal, hjalp til at for

bedre Landbrugsredskaber, søgte at hjælpe Husmændene til Selvstændighed ved
at faa dem til at bruge Køerne til Trækkraft og at drive Havebrug, især Frugt

avl. Mænd som Drewsen og Tesdorpf drev ikke blot deres egne Gaarde som Møn
sterbrug, men søgte tillige at faa Bønderne til det samme. Mange Præstegaarde

var rene Mønsterbrug, og blandt landøkonomiske Forfattere fandtes ofte Præ
ster, saaledes baade Niels Blicher og hans Søn, Digteren Steen Steensen Blicher.

Blandt de jævne Bønder fandtes Mænd som Ole Kirk eller Gaardfæster Ras
mus Hansen, Rifbjerg paa Langeland, der 1808 overtog en Gaard paa 40 Tdr.
Land forsømte Jorde, afledede Vandet, satte Jorden i god Drift, drev en stor

og god Besætning frem, brugte Staldfodring, tog Svingploven i Brug, opfandt
flere Avlsredskaber, plantede Frugttræer o. s. v. Og endelig samlede han en

Mængde Landbrugsskrifter og fik dannet et Læseselskab for at skaffe de øvrige

Bønder mere Oplysning. — Og det meste af alt dette i Kriseaarene.

Den gamle Skik, at man om Efteraaret „opgav Ævred“ (slog Kreaturerne

løse, at de kunde græsse overalt) var en alvorlig Hæmning, især for Roedyrkning. Men mange Steder holdt de fleste Bønder fast paa den. En Lov af 1817

skulde skaffe Markfred, idet en Mand kunde kræve Bøder af Kreaturer, han

tog paa sin Mark. Men selv de mest fremskridtsivrige Bønder kviede sig ved at
tage Naboernes Kreaturer i Hus, og gjorde de det, blev de uglesete derfor.

Den værste Hindring for Fremskridtene var dog Fæsteforholdet, hvis det da

ikke var Arvefæste; thi i andet Fald vidste ingen af Fæstebønderne, om de For
bedringer, de gjorde, kom deres Børn til Gode, eller om disse muligvis enten
maatte forlade Hjemmet eller gennem forhøjet Indfæstning betale for For

ældrenes Flid.
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Otto Haslund: Time i Strikning

FOLKELIGT AANDSLIV
Mens der i Kongeriget stod en Kamp om Bondens sociale og økonomiske

Ligestilling med de øvrige Samfundsklasser, førtes der i Nordslesvig en Kamp

paa en anden Front.
Sønderjylland havde helt siden Valdemar Sejrs Død været et Hertugdømme,
mer eller mindre løst sammenknyttet med Danmark og overvejende styret paa

Tysk. Skønt Befolkningen i Nordslesvig — som for øvrigt ogsaa i Mellemslesvig
— som Helhed kun talte Dansk, var Tysk Retssprog overalt, og Skolesprog i

Byerne.
Da stillede Bonden Nis Lorenzen 1838 i Stændersalen Krav om, at Dansk

skulde være Retssprog i Nordslesvig, og fik Flertallet med sig. Men allerede to

Aar efter havde Vinden vendt sig, og 1842 nægtede man en anden Stænder

deputeret, Peter Hjorth Lorenzen, Ordet, fordi han talte Dansk.
Det vakte en Storm af Forbitrelse i Nordslesvig, og man samledes til Kæmpe-
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møder paa Skamlingsbanken for at protestere derimod og for at kræve Moders-

maalets Ret.

Tilsyneladende var det en Kamp mellem Dansk og Tysk og havde ikke noget

med Bondespørgsmaalet at gøre. Men det var tillige i høj Grad en Kamp om
Underklassens Ligeret med dem, der hidtil havde været herskende. Var Bøn
derne til for Embedsmændenes Skyld eller omvendt, spurgte man. Ja, Nis Loren

zen udtalte endogsaa, at han mente, det var Folket, der skulde have en Fyrste,
ikke Fyrsten, der skulde have et Land, Ord, som efter den Tids Opfattelse lød
helt revolutionære.
Omtrent samtidig med de store Skamlingsbankefester lykkedes det Digteren
Steen Steensen Blicher at samle mange Tusinde til folkelige Fester paa Him

melbjerget. Men en Strid med Stedets Ejer vakte ganske ufortjent Opsigt og

medvirkede til, at Festerne igen maatte opgives.

Disse Forsøg saavel som Skamlingsbankemøderne var Begyndelsen til en Nyvækkelse af den jævne Befolkning. Holger Danske begyndte efter en mangehundredaarig Søvn at gnide sig i Øjnene, snart skulde han vaagne til fuld Be

vidsthed.
Forud for Oplysningstiden var gaaet en religiøs Bevægelse, Pietismen, der
imidlertid var bleven afløst af en fornuftmæssig Religiøsitet, Rationalismen,

som det overvejende Antal Præster i Slutningen af 1700’ernc og første Halvdel
af 1800’erne sluttede sig til.

Men der fandtes rundt om i Landet smaa Kredse af saakaldt gudelig vakte,

som ikke kunde nøjes med de rationalistiske Præsters Forkyndelse, og som ifølge

dc daværende kirkelige Love var afskaaret fra at benytte andre Præster.
Saa gik de sammen til fælles Opbyggelse, og snart opstod Lægprædikanter
som den førnævnte Rasmus Sørensen eller som Kr. Madsen, Bregnør Mark, og

Peder Larsen, Skræppenborg, der drog rundt og talte til dem.
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Gammel Bonde. (Jens Vige: Kunstnerens Fader). Aalborg Museum

Det ansaa mange Præster som Indgreb i deres Ret og Krænkelse af deres
Embede; de klagede til Regeringen, og denne fandt frem en gammel Forord

ning af 1741, hvorefter gudelige Forsamlinger i Privathuse var forbudt under

visse Forhold, og Lægprædikanterne blev ofte straffede med Bøder eller Arrest.

I Horsensegnen kom det tilsidst til en Kamp mellem de derboende vakte, de
saakaldte stærke Jyder, og Regeringen: Det var bleven forordnet, at Balles

Lærebog skulde læres af Børnene, og da de stærke Jyder fandt en hel Del

Kætterier i den, nægtede de at bruge den eller lade den bruge til deres Børn.
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De blev da idømt Skolemulkter saa store, at de maatte sidde dem af. Og tilsidst

greb Regeringen til det Middel at fratage dem Forældreretten. Det strandede

dog paa, at man ikke kunde enes om, hvem der skulde betale for at lade Bør
nene anbringe i andre Hjem; og Staten maatte tilsidst bøje sig for „de stærkes“
Krav om selv at bestemme, hvilke Bøger deres Børn maatte bruge.

Ejendommelig for Tidens Strømninger og Bevægelser er det, at Staten saa

langt fra at hjælpe dem frem tværtimod bekæmpede dem, saa de maatte bryde
sig Vej paa Trods af de styrende.

Det var i Reglen ikke paa Grund af nogen ond Vilje fra Regeringens eller

Embedsmændenes Side. Men Befolkningen var ved at vaagne til Bevidsthed og
Selvstændighed, og man kunde fra oven af kun tænke sig, at det hele vilde ende
i Forvirring, om man overlod Folk selv at tage Ansvaret.

Det var de færreste Bønder, der kom med i de omtalte Strømninger. Men de

øvrige var langtfra saa kulturløse og uden Aandsliv, som mange af de saakaldt
dannede mente.
Naar Efteraarsarbejdet var forbi, og Aftensædet begyndte med de lange Vin

teraftner, hvor Karterne skrattede, og Spinderokken snurrede, mens Mænd og
Karle snoede Simer (Halmreb til at binde Taget med) eller drev anden nyttig

Husflid — eller man gik sammen i fælles Lag for at korte Tiden med Samtale,

Sang og Fortælling — eller man samledes i festligt Lag — da lød de gamle Ord

sprog og „Sejer“ (Mundheld), hvori Folkets Livsvisdom, Erfaring og Moral var

udtrykt i korte Sætninger, snart i Alvor, snart i Skæmt — da tonede de gamle
Folkeviser eller Tidens egne Sange, hvoraf de sidste i Reglen handlede om
ulykkelig Kærlighed — da fortaltes der saa troværdigt om Nisser og lignende

Væsner, at Børnene trak Benene op under sig af Frygt for de underjordiske —
eller om Ligskarer og Gengangere, om Helhest og Kirkegrime, saa de store

Drenge ængstedes, naar de skulde gaa ud i den mørke Stald at fodre Hestene,
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og saa voksne med Frygt gik forbi Kirkegaarde i mørke Nætter — og der for

taltes Sagn og Eventyr, hvori dybsindig Billedtale og gammel Overtro indgik
en uløselig Forbindelse. — Gamle Skikke, hvis Oprindelse og Betydning gik helt
tilbage til den graa Oldtid, holdtes stadig i Hævd, tit uden at man anede

hvorfor.
Ved Aarhundredskiftet kunde flittige Samlere endnu hos de gamle finde
ukendte Ordsprog og Mundheld, Folkeviser, Sagn og Eventyr og faa Beretning

om hidtil ukendte Skikke.

Bøndernes Aandsliv var da langtfra saa fattigt, som mange troede; men det
var for de fleste det gamle Arvesølv, der gik fra Slægt til Slægt. Det var forbe

holdt de kommende Bondeslægter at tage deres egen Tids Aandsrigdom i Be

siddelse.
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