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Om byen og bogen
Da dette årtusind tog sin begyndelse, lå 
der i Odsherred en mængde landsbyer 
eller bebyggelser, der i mange år havde 
eksisteret indenfor et givet areal. Om
kring år 1300 skød en del nye bygder 
frem. De blev placeret på arealer, der 
hidtil havde ligget ubenyttet hen. I den 
østlige del af Odsherred kom disse byg
der nærmest til at at danne en kæde 
langs kysten. De mennesker, der slog sig 
ned i de nye bygder, kom fra de gamle 
byer, hvor der på grund af befolknings
forøgelse, landbrugsomlægninger eller 
lignende ikke længere var plads til dem.

Hårdt slid ventede disse pionerer. De 
skulle skabe sig et levebrød på uopdyrket 
jord. De skulle bygge huse og stalde. 
Landbrugsmæssigt måtte de ofte tænke i 
nye baner. Og de skulle skabe et nyt kul
turelt fællesskab. Traditionen fra de 
gamle byer kunne ikke uden store æn
dringer overføres til de nye bygder.

Bogen her handler om en sådan 1300- 
tals bygd, landsbyen Ulkerup. Byen lå i 
det, der i dag kaldes Ulkerup skov, i Ege
bjerg sogn. Første gang den bliver nævnt 
i de skriftlige kilder er i Roskildebispens 
jordebog fra 1370. Her berettes det, at 
byen bestod af seks gårde, den ene til
hørte Roskilde Bispestol, de fem øvrige 
var kongelig ejendom.

I henved 500 år bestod Ulkerup by, og 
hele tiden med en kirkelig ejendom og 
resten som krongods. I 500 år mærkede 
Ulkerup dønningerne fra den kongelige 
politik.

Efter reformationen i 1536 blev hele 
Odsherred kongeligt len med lensmænd 
på Dragsholm, Ellingegård og Nygård. I 
1566 blev hele herredet samlet under 
Dragsholm. 11660 omdannede den nye 
enevældige konge alle landets len til am
ter. Dragsholm len blev derved til Drags
holm Amt og Birk. Fra 1707 udgjorde 
Dragsholm, Kalundborg, Sæbygård og 
Holbæk Amter endda et administrativt 
storamt, som ikke altid fungerede hen
sigtsmæssigt: F.eks. ansøgte bønderne 
bl.a. i Egebjerg sogn i 1734 om at måtte 
slippe for at køre deres landgilde og skat
ter til Kalundborg. Som begrundelse an
gav de følgende: Deres egne heste kunne 
ikke klare den lange vej, hvorfor de var 
nødt til at leje heste. Nogle bønder måtte 
købe landgildekornet dyrt i Kalundborg. 
De fik ikke, som mange andre bønder, 
anvist hjultømmer. Og endelig kom de på 
den lange rejse til at drikke for meget 
brændevin.1

Svenskekrigen i 1650'erne trak sin 
svøbe også over Odsherred. Mange byer 
blev brændt af — her i blandt Ulkerup.
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Nød og fattigdom fulgte i dens spor. Da 
svenskerne forlod landet, var statskas
sen tom, og kongen havde endog været 
nødt til at optage store lån hos landets 
nye økonomiske aristokrati — de uden
landske købmænd. Kongen var selvfølge
lig ikke i stand til at indfri disse lån. 
Landet var krigshærget og havde des
uden måttet afstå 1/3 af sit produktions
grundlag — Skåne, Halland og Blekinge — 
til svenskerne. Derfor overlod kongen 
sine kreditorer forskellige områder af 
landet, hvor de så selv kunne inddrive 
deres udestående. Som et sådant pant 
blev Dragsholm Amt, der havde landets 
højeste ødegårdsprocent, i 1664 overladt 
til rentemester Henrik Müller, der indtil 
1680’ernes midte opkrævede skatter og 
landgilde af bl.a. Ulkerup by. Derefter 
overgik pantet til storkøbmanden Ma
nuel Texeira, der beholdt det i næsten 10 
år. Så lykkedes det endelig kongen at få 
indløst de forskellige panteområder.

Derefter forblev Odsherred direkte un
der kongen, indtil de store landborefor
mer ændrede billedet. Ganske vist for
søgte kongen gentagne gange at slippe af 
med sit odsiske gods. 1 1726,1757,1776 
og 1777 forsøgte man at sælge krongod
set i Odsherred på auktion. Men ingen 
betalingsdygtige købere meldte sig. I den 
forbindelse er det interessant at konsta
tere, at kongen allerede ved den første 
auktion tilbød de berørte bønder, at de 

selv måtte købe deres gårde. Ingen af 
dem var dog på det tidspunkt i stand 
dertil. 11761 forsøgte kongen, om det 
kunne lade sig gøre at mageskifte det od
siske gods med noget af Universitetets 
gods. Men også det mislykkedes.

Denne bog vil især omhandle Ulkerups 
historie i de sidste årtier inden nedlæg
gelsen. Den vil berette om de mennesker, 
der boede i byen, hvordan de boede, 
hvordan livet forløb, og hvordan daglig
dagen gik. Den vil fortælle om en by, 
hvor overskud var en gave, og hvor nø
den aldrig var langt væk. En by, hvor 
mulighederne var givet en gang for alle, 
og hvor der ikke var plads til store foran
dringer.

At bogen handler om Ulkerup er en til
fældighed, som de danske vejrguder bæ
rer ansvaret for. Den kunne have hand
let om en anden by af samme type: 
skæbner og navne ville have været an
derledes, men tendenserne ville være de 
samme.

Søger man Ulkerup, skal man følge ve
jen mellem Egebjerg og Nykøbing. Der 
møder man et skilt med teksten Ulkerup 
1 km. Følger man denne vej kommer 
man til gården Ulkerupgård, der råder 
over arealer, der engang udgjorde en del 
af den gamle landsbys overdrev, samt 
dele af Strandhaven, der i landsbyens tid 
var den ene af byens vange.

Længere mod nord ind mod Nykøbing
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De gamle gårdes bageovne lå som små høje i landskabet og vidnede om fortiden. På egnen mente 
man, at højene var begravelsespladser for de mange kreaturer, der døde under kvægpesten i mid
ten af1700-tallet. Foto: Jesper Petersen.

ligger bebyggelsen Strandhusene langs 
med vejen. Dertil flyttede mange af Uh 
kerups indbyggere i 1782 for at blive 
husmænd.

Vælger man i stedet grusvejen, der fø
rer ind mod skoven, kommer man forbi 
den nuværende skovridergård »Mantz- 
høj«, der blev opført omkring 1830 efter 

skovrider H.C. Wellendorfs tegning og 
under hans opsyn.

Fortsætter man ad hovedsporet ind i 
skoven kommer man til det gamle land
byareal, der i 200 år indgik i skovens al
mindelige driftsplaner. Som sådan var 
den i de sidste mange år beplantet med 
gran og derfor ikke særlig tilgængelig.
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Unge arbejdsløse har udført store arbejder med at rydde og reetablere det gamle landsbyareal. 
Foto: Jesper Petersen.

Man har altid vidst, at der engang 
havde ligget en landsby i Ulkerup skov. 
Man kunne se de gamle bageovne som 
små høje i skovbunden, og rundt om
kring i skoven kunne man se rester af de 
gamle landsbyboeres agre.

I efteråret 1982 raserede en storm net

op det areal, hvor landsbyen havde lig
get. På initiativ af statsskovrider H.K. 
Ravn-Mortensen og Sven Thorsen, som 
dengang var ansat i den daværende 
Fredningsstyrelse, blev det derefter un
dersøgt, om det overhovedet havde nogen 
kulturhistorisk værdi at frilægge områ
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det, og om der eksisterede et kildemate
riale, der kunne belyse landsbyens histo
rie.

Da det viste sig at være tilfældet, blev 
der nedsat en styringsgruppe, der udover 
skovrideren bestod af professor B. Stok
lund, Institut for Europæisk Folkelivs
forskning, kontorchef Kr. Kristiansen, 
Skov- og Naturstyrelsen, museumsin
spektør Østergaard-Christensen, Holbæk 
Museum, beskæftigelseskonsulent Jør
gen Hass, Odsherredskolen og denne 
bogs forfatter.

Derefter tog det egentlige arbejde sin 
begyndelse. Unge arbejdsløse fra Odsher
redskolen og senere Lokalhistorisk Sel
skab har udført et kolossalt arbejde med 

først at rydde arealet for væltede træer, 
senere ved at frilægge de gamle bygnin
gers vægforløb og til sidst med at få det 
til at fremstå, som det gør i dag, hvor 
aralet er beplantet med eg, således at be
plantningen med tiden vil komme til at 
understrege den gamle landsbys oprinde
lige strukturer.

Unge fra Lokalhistorisk Selskab har 
også opmålt og udfærdiget et minutiøst 
kort over landsbyarealet under vejled
ning af kartograf Niels Hansen.

Niels Hørliich Jessen, Skov- og Natur
styrelsen, har været ansvarlig for de ar
kæologiske undersøgelser og sonderin
ger, der i tidens løb er blevet foretaget i 
og omkring landsbyen.
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En landsby nedlægges
»De derboende bønder kan enten for
flytte sig til et andet sted eller henvises 
til lodder i Egebjerg overdrev, som er alt 
for smalt og uskikket til skovopelsk
ning....«.1

Således omtales nedlæggelsen af 
landsbyen Ulkerup første gang den 13. 
april 1779. Landinspektør Berner opreg
nede da, at alle skovstykkerne i Ulkerup 
skov, de hidtidige bymarker inklusive, 
ialt ville udgøre 100 td. land skov. Med 
udgangen af 1782 var næsten alle byg
ninger i landsbyen revet ned. Menne
sker, dyr og alle brugelige redskaber og 
materialer var fjernet. Ulkerup by, der 
havde ligget det samme sted i henved 
500 år, var ophørt med at eksistere.

Tbg de besluttende myndigheder i de
res overvejelser og handlinger slet ikke 
hensyn til de 15 Ulkerup-familier, der 
blev berørt af beslutningen om at ned
lægge landsbyen?

Blev de danske bønder regnet som 
kvæg, der efter myndighedernes forgodt
befindende kunne flyttes fra et sted til et 
andet uden selv at have nogen indfly
delse eller indsigelsesmulighed? Var det 
for landsbyboerne en tragisk oplevelse at 
skulle forlade de gamle gårde og huse, de 
kendte steder og de gamle mønstre ?

Indbyggerne i Ulkerup har ikke selv 

efterladt sig noget, der illustrerer deres 
reaktioner på beslutningen om nedlæg
gelse. Men der er intet, der tyder på, 
man i Ulkerup har været utilfreds med 
den beslutning, der blev taget på byens 
vegne. Tværtimod ser det ud til, at be
boerne opfattede situationen som en ny 
chance i tilværelsen - en mulighed for at 
slippe af med de lig, man havde i lasten. 
Muligheden for en ny og anderledes sik
kerhed.

Denne - måske overraskende - hold
ning skyldes, at de økonomiske forhold 
beboerne i Ulkerup levede under, siden 
midten af 1700-årene var blevet stadig 
ringere.2

Danmark oplevede i disse år både al
vorlig misvækst og den frygtede kvæg
pest. Også Ulkerup blev berørt af de 
hårde landbrugstider med det til følge, at 
stadig flere af byens gårde og huse blev 
behæftet med en støt og roligt voksende 
gæld. F.eks. blev det i 1776 umuligt for 
bonden Niels Rasmussøn at overholde 
sine økonomiske forpligtelser, og han 
måtte derfor lade sig sætte ud af sin 
gård og i stedet bygge sig et husmands
hus.

Da beslutningen om, at landsbyen 
skulle rømmes, var taget, udfærdigede 
den kongelige forvalter i Odsherred Pe- 
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ter Trojel en plan for, hvordan det prak
tisk kunne lade sig gøre.3 Af denne plan 
fremgår det, at skovrideren i Odsherred, 
som hidtil havde beboet en af byens 
gårde, skulle have en embedsbolig (jfr. 
kapitlet: Skovriderens gård). Tre af by
ens gårdmænd skulle fortsætte deres 
virke som bønder på nye steder, mens de 
sidste to gårdmænd skulle overgå til at 
være husmænd. Det betyder, at der ud af 
de seks gårde og ni husmandsboliger, 
som Ulkerup by bestod af i 1782, i stedet 
skulle opstå en skovridergård, tre bøn
dergårde og 11 husmandshuse uden for 
det gamle byområde. Da rammerne for 
udflytningen således var fastlagte, lod 
Trojel Ulkerups beboere udspørge om, 
hvilke ønsker de måtte have i den forbin
delse.4 Bonden Hans Jørgenssøn skulle 
afstå en gård med et tilliggende på 2 td. 
3 skp. htk. og i stedet have en gård på 
Gelstrup overdrev på 8 td. 2 skp. htk.5 
Til Trojel meddelte han, at han ønskede 
at få udbetalt 150 rdl. til hjælp til at op
føre nye bygninger og 50 rdl. til indkøb 
af ny besætning. Desuden bad han om 
såsæd til det første år: 8 td. byg, 4 td. 
havre og 4 td. rug. Til sidst bad han om 
tre års frihed for skatter og afgifter.

Bonden Jens Erikssøn skulle afstå en 
gård på 2 td. 5 skp. htk. I stedet ville 
han ligesom Hans Jørgenssøn få en gård 
på 8 td. 2 skp. htk. på Gelstrup overdrev. 
Også han bad om 150 rdl. i bygnings

hjælp, men derudover også 64 rdl. til at 
købe besætning for. Til såsæd mente han 
at skulle bruge 4 td. rug, 8 td. byg og 8 
td. havre. Også han bad om tre års af
giftsfrihed.

Bonden Peder Hanssøns vilkår var en 
smule anderledes. Han afstod en gård på 
3 td. 6 skp. htk. og skulle i stedet oprette 
en ny gård på Ulkerups gamle overdrev, 
den senere Ulkerupgård, som ville få et 
jordtilliggende på 5 td. 4 skp. htk. Til det 
bad han om 100 rdl i bygningshjælp og 
om 20 rdl. til indkøb af besætning. Des
uden anmodede han om fem års skatte
frihed.

Af en skrivelse dateret den 28. septem
ber 1782, der blev sendt fra kammerråd 
Hansen til forvalter Trojel, fremgår det, 
at Jens Erikssøns og Hans Jørgenssøns 
krav blev accepteret uden ændringer af 
nogen art. I Peder Hanssøns tilfælde 
blev der derimod foretaget visse ændrin
ger: Han fik således tildelt 150 rdl. i byg
ningshjælp og til køb af besætning plus 
30 rdl. til at rydde et strandareal for. De 
bevilgende myndigheder har altså vur
deret, at den opgave, der forestod Peder 
Hanssøn, var vanskeligere, end han selv 
forestillede sig. Og derfor besluttede man 
at give ham en støtte af en mere reali
stisk størrelse, så en dårlig økonomi fra 
starten ikke skulle gøre qpgaven endnu 
vanskeligere.

Bonden Niels Jenssøn skulle i stedet 
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for sin gamle gård have en husmandslod 
i Strandhaven. Strandhaven var den ene 
af byens to gamle vange. En del af denne 
vang blev opdelt i et antal lodder, der i 
fremtiden skulle være hjemsted for tid
ligere Ulkerupboere. Niels Jenssøn tilbød 
at rive sin gamle gård ned og genopføre 
den som hus på det nye sted. Til gengæld 
bad han om at få eftergivet den gamle 
gæld, der havde tynget ham i Ulkerup, 
og om at få lov til at sidde husfrit i hans 
og hans kones livstid.

Anders Svendssøn beboede det sidste 
gårdanlæg i byen, men egentlig gård
mand var han ikke - hans tilliggende 
var nemlig kun 5 skp. htk., og traditio
nelt siger man, at der går mindst 1 td. 
htk. til en gård. I modsætning til byens 
øvrige beboere betalte Anders Svendssøn 
sine afgifter til Egebjerg kirke. Også han 
skulle bytte sit gamle sted med lod i 
Strandhaven, og til det bad han om 8 rdl. 
i bygningshjælp. Ellers var hans ønsker 
de samme som Niels Jenssøns.

For husmandsfamilierne gjaldt, at før
nævnte Niels Rasmussøn — den tidligere 
gårdmand — ville bygge sit Strandhave
hus af materialer fra den gamle landsby 
mod at få eftergivet sin gæld og slippe 
for at betale husafgift to år. Niels Niels- 
søn, Lars Larssøn, Hans Nielssøn og 
Hans Pederssøns enke bad hver især om 
en bygningshjælp på 12 rdl. og to års fri
hed for husafgift. Unge Lars Jenssøn, Jo

han Jenssøn og Peder Rasmussøn øn
skede alle at måtte sidde husfrit i deres 
egen og deres koners livstid. Til gengæld 
ville de så flytte deres gamle huse fra Ul
kerup til Strandhaven.

Tilbage er at beskrive de vilkår, den 
sidste af de gamle Ulkerupfamilier fik 
stillet i udsigt, nemlig gamle Lars Jens
søn og hans familie. I alle de dokumen
ter, der omhandler udflytningen af Ul
kerup beboere, står der »Gamle Lars 
Jenssøn undtages« eller »Gamle Lars 
Jenssøn forbliver«. Selvom der ikke næv
nes nogen årsag, var meningen altså 
den, at gamle Lars Jenssøn, som den 
eneste, skulle blive tilbage i Ulkerup, ef
ter de øvrige beboere havde forladt det 
nu noget ramponerede landsbyareal.

I løbet af foråret 1783 blev det tilsyne
ladende for surt for den ensomme fami
lie, så Lars Jenssøn besluttede at prøve 
at få ændret sin og familiens situation. 
Han indsendte derfor en ansøgning til 
myndighederne, der behandlede den po
sitivt og den 13. juli 1783 gav ham tilla
delse til at flytte ud på en ledig hus
mandslod i Strandhaven. Han skulle få 
udbetalt 12 rdl. i hjælp til opførelsen af 
sit nye hus, og 5 af de 9 rdl. han skyldte 
skulle være ham eftergivet, og i lighed 
med de øvrige husmænd skulle han have 
to års afgiftsfrihed. Til gengæld skulle 
Lars Jenssøn, når de to år var gået, be
tale en forhøjet husafgift, nemlig 2 rdl.

12



mod de 1 rdl. 48 ski., som huset var sat 
til. Som årsag til, at gamle Lars Jenssøn 
alligevel skulle have lov til at følge sine 
gamle naboer, anførte myndighederne, at 

»supplikanten« er meget fattig, han har 
mange børn, og han har været landsoldat 
i 12 år.
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Fra fællesskov til statsskov
For indbyggerne i Ulkerup kom beslut
ningen om helt at nedlægge landsbyen 
altså ikke fuldstændig på tværs. Men 
hvordan kom myndighederne overhove
det på den ide? At nedlægge landsbyer 
var selvfølgelig ikke noget, man gjorde 
bare med et pennestrøg. Bag en sådan 
beslutning lå naturligvis mange og for
skelligartede overvejelser.

Et af de forhold, der vejede tungt i da
tidens aktuelle debat, var spørgsmålet 
om træ og skovenes tilstand. På moderne 
dansk vil man sige, at man dengang var 
alvorligt bange for at løbe ind i en uover
skuelig energikrise. Træ var dengang 
den absolut vigtigste råvare. Det blev 
brugt til alt fra husbygning og varme til 
fodbeklædning og spiseredskaber.

Hidtil havde det været sådan, at både 
høj og lav havde ret til at udnytte sko
vene efter gamle og hævdvundne ret
ningslinier. I de kongelige skove havde 
kongen retten til det kraftige tømmer og 
vildtet, mens bønderne frit kunne bruge 
buskadser og småtræer, ligesom de 
kunne lade kvæg og svin finde føde der.

Så længe dette system var i balance, 
fungerede det godt, men blev balancen 
forrykket, kunne det hurtigt få alvorlige 
følger for en uoverskuelig fremtid. Og det 
var netop det, der var sket i Danmark.

Under svenskekrigen var svenskerne fa
ret særdeles hårdt frem mod de danske 
skove, og landets genopbygning efter kri
gen havde selvfølgelig også krævet sin 
del. Ligesom kronen og godsejerne havde 
forbrugt væsentligt mere end rimeligt og 
acceptabelt var.

Resultatet var, at skovejere og andre 
myndigheder omkring midten af 1700- 
tallet følte sig nødsaget til at ændre den 
måde, man benyttede skoven på. Rundt 
omkring i landet begyndte præster og 
jordejere at anbefale eller tvinge bøn
derne til at plante træer. Kongemagten 
valgte at koncentrere sig om den ene 
side af det hidtidige to-sidede udnyttel
sessystem nemlig gavntømmeret og vild
tet. Derfor begyndte man at ansætte en 
ny type skovridere. Det var mænd med 
en decideret forstlig baggrund, som 
gjorde dem i stand til at opfylde de nye 
krav, man stillede til fremtidig skovdrift. 
Den første skovrider af den nye type kom 
til Ulkerup i 1757.

En anden måde, hvorpå man kunne 
forbedre de danske skove, var ved sim
pelthen at forøge landets skovarealer. 
For Ulkerup by fik den tanke store kon
sekvenser. Omkring Ulkerup havde der 
ganske vist altid været skov. Det var dog 
ikke en sammenhængende skov, snarere 
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havde den karakter af større eller min
dre øer eller holme. Derfor blev skoven i 
landsbyens tid ofte kaldt for Holmesko- 
ven.

Ved at inddrage Ulkerups jorder til 
skov og tilplante de gamle marker ville 
kongemagten få et stykke samlet skov på 
ca. 100 td. land. Denne skov ville sam

men med Odsherreds øvrige skovområ
der give gode muligheder for en varieret 
og fremtidsrettet skovdrift. Fra de kon
gelige myndigheders side vurderede man 
denne mulighed som en langt bedre løs
ning, end at lade en lille brøstfældig 
landsby fortsætte sit vakkelvorne liv.
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Udsyn - udbytte - udskiftning
Skovdriften var ikke det eneste, der 
havde betydning for spørgsmålet om Ul- 
kerups fremtid. Også andre emner fra 
den aktuelle debat i datidens Danmark 
fik afgørende betydning - her tænkes på 
udskiftningen og de store landborefor
mer. Oplysningstidens mænd fandt, at 
en ændring af landbrugets struktur var 
nødvendig, for at det kunne leve op til de 
krav og deltage i den fremtid, man havde 
så store forventninger til.

Hidtil havde det været sådan, at langt 
de fleste bønder i Danmark var fæste
bønder, enten under kronen eller under 
en godsejer. Som hovedregel boede de 
danske bønder i landsbyer med et, en 
gang for alle, fastsat byareal. Udenom 
byen lå den jord, byens bønder dyrkede. 
Jorden var opdelt i vange, som regel tre. 
De blev normalt dyrket efter et mønster, 
der lod den ene vang ligge hen med græs, 
mens den anden blev tilsået med vårsæd, 
byg, og den tredje med vintersæd, rug. 
Næste år skiftede man så. Det var altså 
kun to af de tre mulige vange, der blev 
dyrket hvert år. Systemet kaldes tre
vangsbrug.

Vangen var opdelt i mindre stykker — 
åse, der igen var opdelt i lange smalle 
strimler — agre. Landsbyens gårde havde 

så hver for sig brugsret til et vist antal 
agre. Ved fordelingen af agre fulgte man 
et mønster, i følge hvilket hver gård i 
landsbyen fik tildelt en ager på den gode 
jord, en på den mindre gode og en på den 
dårlige o.s.v. Således kunne en gård i en 
landsby med syv gårde eksempelvis få 
tildelt ager nr. 1,8,15,22 i en ås.

Den måde at dyrke jorden på har fak
tisk en historie, der er lige så lang som 
Ulkerups. Og systemet havde da også 
nogle helt klare fordele, som sammen
fattende kan rummes i et enkelt ord — 
fællesskab. God og dårlig jord blev for
delt så retfærdigt som muligt. Byens 
mænd måtte i fællesskab beslutte, hvor
når de forskellige opgaver skulle udføres. 
Arbejdets organisering gav endvidere et 
socialt og kulturelt fællesskab i en by el
ler egn.

11700-tallet var det dog systemets ne
gative sider, der sprang tydeligst i øj
nene. Det forhold, at hver enkelt gårds 
jord var delt op i mange små stykker, 
mente man nok, var særdeles upraktisk. 
Der var ingen sammenhæng i agerarea
lerne og det betød, at hver eneste bonde 
brugte langt mere tid på transport mel
lem de énkelte agre, end rimeligt var. At 
alt arbejde skulle udføres i fællesskab
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Store dele af de oprindelige toftediger har overlevet 200 års skovdrift. Foto: Jesper Petersen.

imellem alle byens bønder, og ofte også 
mellem flere landsbyer, gjorde hele sy
stemet stift og uhåndterligt.

Mændene bag de store landboreformer 
så det som deres opgave at bryde dette 
stive system op og erstatte det med et 
mere smidigt og funktionsdygtigt. »Ud

skiftningen« blev løsningen på proble
met.

Ved udskiftningen fik hver gård tildelt 
et sammenhængende stykke agerjord. 
Nogle steder kunne det gøres ved at til
dele jord, der lå i forlængelse af selve 
gårdanlægget. Andre fik jord længere
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Reetablering af toftedige. Opført på det op
rindelige sted, men i materialer, så det tyde
ligt adskiller sig fra de originale. Foto: BFW.

ude i bymarken eller på de gamle over
drevsarealer og måtte så opføre nye byg
ninger der.

Forud for udskiftningen lå et stort 
stykke arbejde. Myndighederne havde 
ladet alle danske landsbyer og deres 

jordtilliggender opmåle og indtegne på 
kort - de såkaldte udskiftningskort. Ud 
fra disse kort og de dertil knyttede be
mærkninger kunne de landinspektører, 
man havde udnævnt til lejligheden, 
danne sig et særdeles godt billede af de 
muligheder, det danske bondeland re
præsenterede. De kunne endvidere plan
lægge, hvordan det ville være mest prak
tisk at indrette agerlandet efter de nye 
retningslinier.

Da Ulkerup blev vurderet, nåede land
inspektøren til det resultat, at den ager
jord, der var til rådighed for byens bøn
der, ikke havde et omfang, der gjorde det 
muligt at oprette seks gårde med et jord- 
tilliggende på seks til otte td. htk., som 
man tilstræbte, hver gård skulle have.

Nedlæggelsen af Ulkerup landsby var 
altså et resultat af omhyggelige overvej
elser af byens situation og forhold samt 
af en fremtidsrettet planlægning. For 
myndighederne betød nedlæggelsen, at 
udskiftningen kunne gennemføres plan
mæssigt, at skovdriften kunne intensi
veres, og at de udslidte bønder og hus- 
mænd kunne forvandles til en gruppe 
forhåbentlig gode, betalingsdygtige skat
teydere.

Beboerne i Ulkerup var hurtige til at 
indse de fordele, de ville opnå ved at for
lade deres gamle by. Hvem har ikke prø
vet at ønske sig en ny start i livet uden 
gammel gæld og faldefærdige huse!
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Bønder i Ulkerup
Hvad var det, der havde gjort at bebo
erne i Ulkerup, uden at kigge sig tilbage 
over skulderen, kunne forlade en 500 år 
gammel boplads? At besvare det spørgs
mål kræver, at man ser nøjere på, hvad 
det var for et liv, beboerne i Ulkerup le
vede.

Selve byen havde en størrelse, der var 
til at overskue. Vi ved, at der i 1782 bo
ede 16 familier i byen. Hvor mange en
keltpersoner, det drejede sig om, er det 
helt umuligt at få et nøjagtigt tal på. 
Men formodentlig var der tale om ca. 75 
personer.

Hvert enkelt menneske indtog en be
stemt position eller rolle i forhold til de 
øvrige. Og således var alle med til at 
danne det sociale mønster og den helhed, 
som Ulkerup udgjorde. Den enkeltes 
rolle blev tildels bestemt udfra den på- 
gældendes alder og køn. Men det var en 
persons arbejdsfunktion, der især be
stemte, hvilken status han eller hun 
havde i byens fællesskab, ligesom også 
omverdenens syn på én var bestemt 
deraf.

Selvom Ulkerup var en mindre 
landsby, rummede den store sociale for
skelle. Beboerne fordelte sig på flere for
skellige socialt og økonomisk betingede 
grupper. Og som sådanne levede de for

skellige liv, liv der dog var uløseligt for
bundne med hinanden.

Den ene af de to store befolknings
grupper i Ulkerup var gårdmændene el
ler bønderne. Bønderne var dem, der bo
ede på gårdene, og som via deres fæste
kontrakt havde ret og pligt til at dyrke et 
bestemt jordareal.

Generelt var det de danske bønder, der 
ved deres arbejde og ved de skatter og 
afgifter, de betalte, dannede det økono
miske grundlag for Danmark som hel
hed. Ved deres overskudsproduktion sik
rede de, at uproduktive grupper som 
gejstlige, adelige og kongen kunne opret
holde livet. Set med samfundsøkonomi
ske øjne var bondestanden en utrolig vig
tig gruppe. Havde bønderne i Danmark 
gode tider, kunne de som regel med let
hed opfylde deres forpligtelser. Var det 
derimod dårlige tider - enten på grund 
af krig eller misvækst — var det straks 
meget vanskeligere for dem at betale. 
Hvad der selvfølgelig med det samme 
kunne mærkes på jordejernes indtægter.

Da bondestanden på den tid var langt 
den største befolkningsgruppe i Dan
mark, var det kulturelle mønster, som 
bønderne skabte og til stadighed udvik
lede, et dominerende træk. Et mønster 
der også skabtes i samspil med samfun-
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Rekonstruktionstegning af Ulkerup by og omliggende arealer på baggrund af Udskiftningskortet 
fra 1782. Tkgning: Erik Frederiksen.
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dets øvrige grupper. En erkendelse af at 
være så betydningsfuld har dog ikke væ
ret kendetegnende for den danske bonde 
anno 1780. For ham var det det daglige 
arbejde og kampen for det daglige brød, 
der optog tiden og tankerne.

Niels Jenssøn og hans gård

En af de bønder, der i 1782 måtte opgive 
sit liv som bonde i Ulkerup og i stedet 
måtte fortsætte som husmand i Strand
haven, var Niels Jenssøn. Siden 1761 
havde Niels Jenssøn boet i Ulkerup. På 
det tidspunkt havde hans far fæstet en 
ledig gård i byen. Familien kom fra by
ens omegn, men havde ingen tilknytning 
til byen. I løbet af de næste 20 år blev fa
milien integreret fuldstændigt i byens

11776 døde Niels Jenssøns far, Jens 
Falkerssøn, og Niels overtog fæstet af 
gården. I årene før faderens død havde^ 
han arbejdet som tjenestekarl for sin far. 
Faderen betalte ham løn for arbejdet — i 
hvert fald når der var penge at lønne ^ _ 
ham af. Det var der ikke altid. Ved fade
rens død havde Niels 4 rdl. 4 ski. til 
gode.2 Da faderen døde fulgte Niels, der 
var familiens eneste søn, i fadenens fod
spor og overtog både det fulde ansvar for 
gårdens drift og ansvaret for moderen 
Anna Jeppesdatter.

Afdækning af det nordre vægforløb i beboel
seslængen på »Niels Jenssøns gård«. Foto Je
sper Petersen.

Den gård, Niels Jenssøn overtog fra 
sin tar, var bestemt ikke nogen drømme
gård. Fra det skifte, der blev lavet efter 
Jens Falkersøns død, ved vi, at gårdens 
bygninger var både faldefærdige og ned
slidte. Det var nødvendigt med store re
parationsarbejder, hvis den igen skulle
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I Odsherred brugte man en bindingsværkstype, hvor tømmeret i konstruktionen blev bladet sam
men, hvor bjælkehovederne var gennemstukne, og hvor murene hvilede på sylsten. Foto: Jesper 
Petersen.

blive godt fungerende. Dens jordtillig- 
gende udgjorde kun 2 td. 4 skp. htk., 
svarende til ca. 8 td. land. Selve gårdan
lægget var specielt, fordi det var lands
byens eneste med kun to længer. Læn

gerne var begge på 16 fag bindingsværk.3 
Arkæologiske udgravninger har vist, at 
det bebyggede areal i sin største ud
strækning har svaret til ca. 27x4,2 m pr. 
længe. Den sydligste blev benyttet som 
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beboelse, mens der var stalde, lo og lig
nende i den nordligste.

Der er ikke overleveret nogen tegnin
ger af, hvordan bygningerne i Ulkerup så 
ud. Men det sandsynligste er, at man ved 
deres opførelse har fulgt den traditio
nelle odsiske byggeskik. Det vil sige, at 
der har været tale om bindingsværks
huse. Tømmeret har været bladet sam
men, i stedet for at være tappet sammen, 
som de fleste andre steder i landet. I ste
det for de almindelige tværstykker - løs- 
holtene - har der på væggens inderside 
været en styrelægte — det indvendige si
debånd. Væggen har været klinet op om
kring lodrette kæppe, og de har stået i 
det rå ler uden kalkning.

lågene har været tækket med kæm
met rughalm - langhalm, der var bundet 
på lægter med korte vidjer. Rygningen 
bestod af halm, der blev holdt fast af 
kragtræer eller græstørv. Gavlene har 
formodentlig været stråklædte. Vindu
erne var få og små, for glas var uhyre 
kostbart. Som regel vendte de mod 
gårdspladsen, og de kunne ikke åbnes.

På landsbyarealet kan man i dag se de 
syldsten, hvorpå de bærende stolper var 
placeret, vægstykket mellem stolperne 
hvilede også på sten. Denne konstruk
tion var plastisk og betød, at en længe 
kunne følge landskabets form.

Hvad angår rumopdeling og indretning 
har Niels Jenssøns beboelseslænge også 

fulgt traditionen. Det centrale rum var 
naturligvis køkkenet eller stegerset. For
modentlig har indgangen været en halv
dør, og man gik direkte fra gårdspladsen 
og ind i køkkenet. Overfor døren var den 
store lerklinede bageovn, som stadig ses 
som en lille høj i landskabet. Skorstenen, 
der hørte til bageovnen var så rummelig, 
at der også var plads til selve kogestedet, 
ligesom den har indeholdt fyringshul til 
bilæggerovnen i stuen.

Skiftet efter Jens Falkersøn fortæller 
nøjagtigt om de ting, der befandt sig i 
gårdens køkken.4 Ved kogestedet havde 
en jerntrefod og en jernrist således plads. 
Hjemmebrygget øl var dengang den dag
lige drik, så den store bryggekedel var 
ganske uundværlig. Derudover fandtes 
der i køkkenet et stort ølkar, en ølflaske, 
en flødebøtte, en madkurv, en klokke, to 
maltbøtter, et par spande, en kande, 
nogle sigter og skeer, en håndkværn, et 
bord, et par stole og en lampe. I køkke
net var det konen på gården, der rege
rede.

Stuen derimod var husholdets fælles 
sove- og opholdsrum. I Niels Jenssøns 
gård lå den øst for køkkenet. Også den 
havde en dør, der førte ud til gårdsplad
sen.

Jens Falkerssøns skifte fortæller, 
hvilke ting og møbler der fandtes i stuen, 
og efter almindelig skik har de været 
placeret på følgende måde: Ved den væg,
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Rekonstruktionstegning af beboelseslængen i »Niels Jenssøns gård«. Tegning: Erik Frederiksen.

der vendte ud mod gårdspladsen, stod en 
lang gåsebænk, hvor gårdens gæs kunne 
hygge sig i den kolde tid. Vinkelret på 
den stod en mindre bænk, som var forbe
holdt gårdens mandlige overhoved. 
Foran bænkene stod familiens bord. Om
kring det indtog familien sine måltider, 
mændene siddende og kvinderne stå
ende, og der sad man om aftenen med 
forskellige husflidsopgaver. I en skuffe 
under bordet lå de træbrikker og de 
skeer og knive, der blev brugt ved målti
derne.

Ved den modsatte langvæg stod to sen
gesteder. Disse var redt op med flere rød-

stribede underdyner, blåstribede puder 
og olmerdugsdyner. På sengene var der 
monteret nogle ternede gardiner, der 
kunne trækkes for om natten. I hver 
seng var der plads til flere personer, og 
tjenestefolk og familiens børn kunne sag
tens ligge i den samme seng. At udnytte 
princippet: hvor der er hjerterum, er der 
husrum, gav også lidt ekstra varme i de 
kolde vintemætter. Ellers fik familien 
varme fra en ovn, der stod ved væggen 
ud mod køkkenet. Ovnen var en jernbi- 
læggerovn, som kun havde sin krop i 
stuen, fyringshullet var i skorstensni
chen i køkkenet. Rundt omkring på gul
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vet stod et par små skamler og fire stole, 
ligesom der stod fire lysestager i rum
met. Under loftet var der sat et par hyl
der op. På dem stillede man den nymal- 
kede mælk, så den i ro og mag kunne 
trække fløde og fluer.

Vest for køkkenet var et kammer. Også 
i det var der et sengested, som var redt 
op med både under- og overdyner, flere 
hovedpuder og et blågarnslagen. I øvrigt 
var der i kammeret flere tønder til for
skellige formål, nogle hylder, lygter, og 
diverse redskaber. Så kammerets vigtig
ste funktion har været oplagssted.

Således så der ud i den bolig, Niels 
Jenssøn overtog efter sin far. Desværre 
rummer skifteopgørelsen ikke nogen op
lysninger om, hvad der fandtes i huset af 
klæder og andre tekstiler. Men bortset 
fra det får man et ganske godt indtryk af 
datidens boligindretning og hvilke ting, 
der var absolut nødvendige i en dansk 
bondehusholdning.

I gårdens anden længe havde Niels 
Jenssøn sine stalde. Ligesom beboelses
længen har den været en stråtækt bin
dingsværksbygning. Den har ikke haft 
vinduer, men hver afdeling har været 

Rekontruktionstegning af staldlængen i »Niels Jenssøns gård«. Tegning: Erik Frederiksen.
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forsynet med en dør og eventuelt en luge, 
der har vendt ud mod gårdspladsen. I 
hestestalden stod der i 1776 tre ældre 
heste, to plage og et føl, i kostalden stod 
der to gamle sorte køer, tre kvier og fem 
kalve. I fårestien var der en vædder, el
leve får og elleve lam, i svinestien fire 
svin. Derudover var der på gården seks 
gæs og en gase, fire høns og en hane.5

Vi kan i dag ikke afgøre, hvordan de 
forskellige dyr har været placeret i byg
ningen, dog ser det ud til, at stierne har 
været ca. midt i bygningen, og staldene i 
den vestlige del. I den østligste del har 
udgravningerne afsløret en bemærkel
sesværdig jævn gulvflade, så sandsyn
ligheden taler for, at Niels Jenssøn 
havde sin tærskelo netop der. Staldlæn
gen var for lille til at rumme gårdens 
markredskaber. Der var derfor blevet la
vet en tilbygning i længens sydvestlige 
hjørne. Der blev ploven, harven, et par 
vogne, en kiste og nogle hjul opbevaret. 
Tilbygningen var kun et skur eller et 
halvtag, men alligevel har man netop der 
fundet den smukkeste brolægning, der 
hidtil er set i byen.

I et udhus, der sandsynligvis lå i bolig
længens vestlige del, opbevarede Niels 
Jenssøn og hans far en sigte, en skp. byg, 
en td. foder og gårdens værktøj, der be
stod af en sav, en hammer, en tang plus 
nogle redskaber: en jernstang, en hakke, 
en hakkejern og en rive. Endelig havde 

sadel og bidsel, to tømmer og to seler de
res plads der.

I modsætning til byens tre- og firlæn
gede gårde, har denne gård med sine 
kun to længer ligget temmelig åben hen. 
Det sandsynligste er derfor, at der mel
lem længerne har været opsat hegn, så 
anlægget alligevel har haft et aflukket 
præg-

At være fæstebonde

På de foregående sider er begreber som 
fæstebonde, fæstekontrakt og jordejere 
blevet nævnt flere gange. For at kunne 
forstå den sammenhæng, Ulkerupbøn- 
derne og de fleste andre danske bønder 
levede i, er det nødvendigt klart at vide, 
hvad disse ord dækker over.

Alle bønderne i Ulkerup var fæstebøn
der, det vil sige, at de hverken ejede den 
jord, de dyrkede eller de bygninger, de 
benyttede. Den blev ejet af godsejere, 
kongen eller andre institutioner, som 
f.eks. universitetet i København.

Når en bonde tog en gård i fæste, op
nåede han retten til at benytte gårdens 
bygninger og til at dyrke den jord, der 
hørte til gården. Til gengæld for den ret
tighed skulle han opfylde forskellige for
pligtelser overfor jordejeren. For at have 
rede på forpligtelsernes art og omfang, 
udfærdigede man ved fæstemålets start 
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en fæstekontrakt, som begge parter 
havde pligt til at overholde. Udover klart 
at definere, hvem der fæstede hvad til 
hvem, blev det i denne kontrakt opteg
net, hvad fæsteren skulle betale - svare 
jordejeren for brugsretten til jord og byg
ninger.

For det første skulle bonden »svare 
landgilde«, der var den direkte brugsaf
gift. Landgilden blev for størstedelens 
vedkommende oprindeligt betalt i natu
ralier, som regel af en art, som den på
gældende egn var specielt egnet til at 
producere. Pengebeløb kunne dog også 
forekomme. For det andet forpligtede 
bonden sig til »at holde gården ved 
magt«, d.v.s. at han skulle sørge for at 
vedligeholde og forbedre gården og de 
redskaber, der eventuelt fulgte med den.

Fæstekontrakten indeholdt desuden 
bestemmelse om, hvad bonden skulle be
tale i »indfæstning«. Begrebet indfæst- 
ning kan sammenlignes med vore dages 
indskud og var en variabel størrelse, der 
var afhængig af flere ydre forhold. Var 
det vanskeligt for en godsejer at få fæ
stet en bestemt gård bort, kunne ind- 
fæstningen f.eks. enten være meget lille 
eller helt falde væk. Hvis en gård var i 
meget dårlig stand eller behæftet med 
gæld, kunne den kommende fæster for
pligte sig til at reparere gården eller be
tale den gamle gæld mod til gengæld at 
få afslag i indfæstningen.

Endelig kunne fæstekontrakten inde
holde bestemmelser om »hoveri«. Hoveri 
omtales ofte sammen med landgilden, da 
også det var en form for betaling for 
brugsretten til jord og bygninger. Hove
riydelsen blev betalt i form af arbejde, 
sådan at fæstebonden var forpligtet til 
at arbejde et bestemt antal dage om 
året på godsejerens herregårdsmarker, 
et arbejde, som de selv skulle levere 
redskaber og trækkraft til. For Ulkerup, 
der var krongods, gjaldt, at landsbyens 
bønder var helt fri for denne arbejds- 
ydelse, da der ikke i nærheden fandtes 
nogen kongelig ladegård, der havde brug 
for den arbejdskraft, bønderne kunne le
vere.

At være fri for hoveri var en stor fordel 
for bønder, dels fordi de ikke var tvungne 
til at forlade arbejdet på deres egne 
gårde til fordel for arbejdet på herre
gårdsjorden, og dels fordi de ikke skulle 
fodre og opstalde mere trækkraft, end 
den de selv havde brug for. At alle Ulke- 
rupbønderne har vidst at værdsætte 
denne fordel, kan der ikke herske tvivl 
om, og selvfølgelig især i de perioder, 
hvor det så ud, som om de ville miste 
dette gode. Det var nemlig sådan, at kon
gen, hver gang han lagde planer om en 
bortauktionering af krongodset i Odsher
red, også planlagde etablering af flere 
hovedgårde. Det betød, at hidtil hoveri
frie bønder efter en gennemført auktion 
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skulle yde hoveri. Men planerne blev al
drig gennemført i virkeligheden.6

De ovennævnte forhold var de gennem
gående i fæstekontrakterne. Mere speci
elle bestemmelser fandt dog også af og til 
plads deri, således også i den kontrakt, 
som Niels Jenssøn underskrev i 1776.

Deraf fremgår det, at Niels Jenssøn 
foruden at svare den landgilde og den 
skat, som hans far havde svaret, skulle 
betale en indfæstning på fem rdl. Ud 
over disse gængse forpligtelser, skulle 
han hvert år plante fem æble- eller pære
træer, lave fem humlekuler og plante ti 
piletræer. Desuden skulle han opsætte 
fem favne vanggærde og grave tre alen 
grøfter, der skulle være 2,5 alen dybe.

I Ulkerup var der en århundrede lang 
tradition for at dyrke humle. Humle blev 
brugt i ølbrygningen, hvor det både gav 
øllet dets bitre smag og virkede konser
verende. Hidtil havde humleproduktio
nen været en frivillig sag for bønderne. 
Men når det netop på dette tidspunkt 
finder vej til fæstekontrakterne hænger 
det sammen med de hensyn, der også be
tingede de øvrige specielle bestemmelser 
- nemlig at skaffe de pågældende bønder 
alternative høstudbytter og indtægter, 
samt at søge at forøge mængden af 
brugstræ. Således kunne bønderne i Ul
kerup ved at intensivere humleproduk
tionen lave en overskudsproduktion, de 
kunne sælge.

At plante pil havde flere formål, dels 
sikrede det bønderne rigeligt gærdsels- 
materiale til de hegn, der omgav tofter 
og agre, og dels blev det af Egebjerg præ
sten, Thomas Møller, i 1757 anbefalet 
som brandværn mellem landsbyernes 
bygninger.7 At opsætte hegn omkring 
vangene var som sådan ingen ny foran
staltning. Hegnene sikrede afgrøderne 
mod at blive ædt at kreaturer eller vildt. 
Formålet med de grøfter, Niels Jenssøn 
skulle grave, var at afvande den dyrkede 
jord.

Disse mere specielle bestemmelser vi
ser, at jordejerne, i dette tilfælde kongen, 
ved kontraktens udformning ikke kun 
bekymrede sig om, at det produktions
apparat, Niels Jenssøn fik til sin rådig
hed, skulle bevares intakt, men også om, 
at det skulle forbedres og udbygges. At 
Niels Jenssøn, i forhold til sin far, skulle 
yde mere arbejde for at opnå den samme 
rettighed, var altså ikke kun et spørgs
mål om at øge og forbedre Niels Jenssøns 
personlige økonomi. Det primære mål, 
set fra kronens side, var selvfølgelig at 
maximere chancerne for, at Niels Jens
søn ville være i stand til at betale sine 
forpligtelser.
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At komme til en gård

Niels Jenssøn. overtog altså gården efter 
sin afdødefar. I moderne tider har man 
længe anset det for at være den »natur
lige« måde at få en gård på. Man taler 
om slægtsgårde, hvorpå den samme 
slægt har siddet i mange generationer. 
På Niels Jenssøns tid var den måde dog 
kun en blandt flere. Det skyldtes fæste
strukturerne, hvor bonden ikke havde 
ejendomsretten til gården. For jordejerne 
var det selvfølgelig en nem løsning, hvis 
der på en gård fandtes en søn, der var i 
stand til at overtage driften af gården, 
når faderen døde. Sønnen var så på for
hånd kendt med de eksisterende mulig
heder og med vilkårene og kunne fra den 
ene dag til den anden overtage ansvaret 
for gårdens drift. For den pågældende 
bondefamilie var det selvfølgelig også en 
fordel, at livet ved den gamle bondes død 
ikke blev ændret mere end nødvendigt.

Var der ikke en søn til rådighed, måtte 
man finde andre løsninger for at få en 
gård bortfæstet. Det gjorde man f.eks. på 
en af nabogårdene: »Jens Erikssøns 
gård«.

Jens Erikssøn optræder første gang i 
kilderne i 1768, hvor han fæstede går
den. Hvor han kom fra, og hvad han tid
ligere havde lavet, oplyser kilderne intet 
om.8 Han kom kun til Ulkerup, fordi der 
var en ledig gård. Om den gård, han fæ

stede, ved vi derimod en del. Bl.a. afslø
rer dens historie en tredie måde at blive 
fæstebonde på.

»Jens Erikssøns gård« var i perioden 
1748 til 1768 fæstet til en bonde ved 
navn Niels Nielssøn. Han kom som ung
karl til Ulkerup i 1746.11748 blev han 
gift med enken Lucie Olesdatter. Han 
var da 32 år. Tyve år senere døde han på 
sin gård uden at efterlade sig børn.9 
Disse få data rummer en væsentlig del af 
Niels Nielssøns livshistorie.

Et af de spørgsmål, der kunne være in
teressant at få belyst, er, om kilderne af
slører noget om, hvordan det gik til, at 
Niels Nielsøn kom til at leve sit liv netop 
på den gård? I korte træk er historien 
den, at gården i 1746 blev fæstet til den 
tidligere landsoldat Lars Anderssøn, der 
samme år giftede sig med førnævnte Lu
cie Olesdatter. Ganske kort tid efter æg
teskabet var indgået, døde Lars Anders- 
søn imidlertid, og Lucie sad alene tilbage 
på gården. At sidde som barnløs enke på 
en gård, var af hensyn til gårdens drift 
en særdeles uholdbar situation. Så for 
Lucie var der ikke andet at gøre end hur
tigst muligt at skaffe sig en mand på 
gården igen. Manden blev Niels Niels
søn.10

Niels og Lucie kom til at sidde sam
men på gården i 20 år, indtil Niels døde i 
1768, 52 år gammel. På det tidspunkt 
var Lucie 63 år. Ingen af hendes ægte-
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skaber havde givet hende børn, så derfor 
kunne fæstemålet af gården ikke som i 
tilfældet Jens Falkerssøn/Niels Jenssøn 
overgå til en søn. Og tilsyneladende var 
Lucie ikke interesseret i at indgå et tre
die ægteskab, og derved opretholde sin 
status som kone i gården. Gården blev 
derfor fæstet til en ny mand i byen: Jens 
Erikssøn. Alligevel kom Lucie til at ende 
sine dage i den gård, hvor hun havde le
vet så længe, idet hun kom på aftægt hos 
Jens Erikssøn,11 indtil hun døde i 1775.12

Historien om Lucie Olesdatter og Niels 
Nielssøns tid på »Jens Erikssøns gård«, 
er karakteristisk for datiden på flere må
der: For det første den måde, hvorpå 
Niels Nielssøn kom til at sidde på går
den. Det er næsten helt sikkert, at det 
ikke var søde amoriner, der betingede 
Niels Nielssøns indtræden i forgænge
rens plads, men derimod et spørgsmål 
om praktisk nødvendighed. En gård 
kunne kun fungere optimalt, hvis den 
havde både et mandligt og et kvindeligt 
overhoved.

For det andet er det karakteristisk, at 
gården overgik fra at være fæstet til 
Lars Anderssøn til Niels Nielssøn uden 
andre formaliteter end det kirkelige viel
sesritual. Der findes ingen fæstekontrakt 
eller lignende lydende på Niels Nielssøns 
navn. Fra kronens side har man altså 
vurderet, at gårdens fortsatte drift var 
det vigtigste, og at den ikke inden for så 

kort tid kunne klare at skulle udrede to 
portioner indfæstningsafgift. Kvinden 
Lucie Olesdatter blev således den, der i 
den periode bandt gårdens historie sam
men.

Den tredie karakteristiske faktor i 
Niels Nielssøns historie er, at hans fæ
steforhold var livsvarigt. Siden 1500-tal- 
let havde man i Danmark søgt at sikre 
bønderne mod mere eller mindre vilkår
ligt at blive sat ud af deres gårde. Ved at 
indføre livsfæstet, gav man bønderne ret 
til at sidde på deres gårde, indtil de 
døde. Selvfølgelig var det en forudsæt
ning, at de overholdt deres forpligtelser 
overfor jordejerne.

Af godsregnskaberne fremgår det, at 
det lykkedes for Niels Nielssøn at drive 
gården på rentabel vis. Han var derfor i 
stand til at betale kronen, hvad han 
skulle til tiden. Kim efter misvækstårene 
omkring 1760 var det nødvendigt for 
ham at bede om hjælp til udsæden.13

At komme fra en gård

Niels Nielssøn levede trygt på sin gård 
til han døde. Det var ikke en skæbne, der 
var alle forundt, heller ikke i Ulkerup. 
Kunne en bonde ikke opfylde sine for
pligtelser, risikerede han at blive sat fra 
sin gård. Ulkerupbønderne Lars Sørens
søn og Niels Rasmussøn kom begge til at 
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opleve det, og endda fra samme gård.
11762 fæstede Lars Sørenssøn den 

gård, der på kortet (se forsats), ses mel
lem »Jens Erikssøns« og »Hans Jørgens- 
søns« gårde. I indfæstningen betalte han 
12 rdl. Allerede det følgende år var han 
bagud med sine betalinger og måtte bede 
om kornforstærkning.14 Frem til 1771 
blev Lars Sørenssøns økonomiske situa
tion ved at være ringe, og i perioder 
havde han store restancer. På grund af 
dette måtte han i 1771 forlade gården, og 
dermed forsvandt han ud af Ulkerups hi
storie.

Bonden Niels Rasmussøn overtog i ste
det fæstemålet. I indfæstning skulle han 
betale to rdl. Til gengæld for nedslaget 
skulle han betale den gæld, gården var 
behæftet med. Dog viste det sig meget 
hurtigt, at Niels Rasmussøn overhovedet 
ikke var i stand til at udrede det, han 
havde forpligtet sig til. 11776 blev han 
derfor sat ud af gården. I stedet fik han 
lov til at opføre et husmandshus til sig 
selv og sin familie af materialer fra den 
gård, han forlod. Gården var efterhånden 
kommet i så dårlig stand, at den konge
lige forvalter vurderede, at det ville være 
håbløst at forsøge at redde den. I stedet 
fordelte han dens jordtilliggende på 4 td. 
1 skp. htk. på fire af byens øvrige gårde, 
for dels at holde jorden i drift og dels for 
at forbedre de øvrige fire gårdes mulig
heder. En forbedring der kostede hver

gård 1 rdl. i indfæstning. Historiens gang 
viser imidlertid, at dette spinkle forsøg 
ikke var nok til at redde landsbyen for 
eftertiden.

Jorden og dyrkningen

Den egn, Ulkerup ligger i, er til stadig
hed en af de mest skovrige på Sjælland. 
Landskabet er meget kuperet, ogjorden 
har en, for øen som helhed, temmelig lav 
bonitet. Hvordan landbruget i Ulkerup 
engang fungerede, belyses af det store 
matrikelkompleks fra 1680’eme. Selve 
Matriklen af 1688 gjorde op, hvad hver 
eneste dansk bonde skulle betale i afgift. 
Den byggede på meget omhyggelige op
målinger og vurderinger, som kongen i 
begyndelsen af 1680’eme havde ladet fo
retage i hele landet. Alle disse resultater 
blev minutiøst ført ind i de såkaldte 
Markbøger.

Af den Markbog, der omhandler Ulke
rup, fremgår det, at der til byen hørte to 
vange: Strandhaven og Holmevangen. 
Disse var delt op i 12 åse, der igen var 
delt ind i agre, som var fordelt imellem 
bønderne. Ialt udgjorde det dyrkede 
areal 67,27 td. land, hvoraf de 20,25 td. 
lå i Strandhaven, og 38.8 td. i Holmevan
gen. De resterende 8,22 td. lå som haver 
eller vænger i tilknytning til gårdene.
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Af det samlede arealet rådede bøn
derne hver for sig over følgende:

Gårdens navn Matriklen af 1662 Omregnet
td. htk. til td. land

Skovriderens 5 td.6 skp. 17,87 td.l.
Hans Jørgensøns 1 td.3 skp. 5,81 td.l.
Jens Eriksøns 1 td.3 skp. 6,92 td.l.
Peder Hanssøns 2 td.5 skp. 10,92 td.l.
Niels Jenssøns 1 td.4 skp. 8,26 td.l.
Niels Rasmussøns 4 td.l skp. 14,38 td.l.
Kirkebolet 5 skp. 3,11 td.l.

Selv under de mest gunstige betingelser 
må det siges at være et meget lille jord- 
tilliggende, som kun i ringe grad ville 
kunne underholde byens bønderfamilier.

På Sjælland var det mest almindeligt, 
at en bys agerjord var delt op i tre vange. 
Ifølge Markbogen hørte der kun to til Ul
kerup. Efter vangesystemets generelle 
princip, skulle bønderne så skifte mellem 
vangene, således at det ene år lå den ene 
vang »inde«, mens den anden lå »brak«, 
og omvendt det følgende år.

Markbogens vurderinger afslører dog, 
at virkeligheden var ganske anderledes 
kompliceret. Den beretter, at kun den 
bedste, og det var den mindste, del af jor
den kunne indgå i en sådan rotation. 
Mange af agrene var af en sådan beskaf
fenhed, at de blev vurderet til kun at 
kunne bære afgrøde hvert 6. år, andre 
hvert 9., 12., 15. eller 18. år. Umiddelbart 
lyder det, som om systemet både var 
vanskeligt at administrere, og som om 

det dårligt kunne betale sig overhovedet 
at dyrke jorden omkring Ulkerup. Men 
for de oplysninger, Markbogen giver om 
eksempelvis dyrkningshyppighed, gæl
der, at det ikke er den endegyldige sand
hed. De bygger på vurderinger og skøn, 
og skal derfor kun tages som sådan, lige
som det ikke kan udelukkes, at vurde- 
ringsmændene har været så påvirkede af 
det system, der var det fremherskende 
på Sjælland - tre-vangsbruget at de har 
haft svært ved at vurdere atypiske om
råder selvstændigt. At byens agerjord 
ikke var særlig attraktiv hersker der 
derimod ikke nogen tvivl om.

En anden vigtig kilde til landbrugets 
historie er Matriklen af 1662. Den var 
det allerførste danske forsøg på at få et 
samlet overblik over bøndernes tilstand 
og formåen og over, hvor meget man 
kunne presse ud af dem. Den blev lavet 
på basis af regnskaber, som jordejerne 
over hele landet sendte til de kongelige 
myndigheder, der så udfærdigede selve 
matriklen.

Allerede inden den blev taget rigtigt i 
brug, kunne man konstatere, at den var 
behæftet med store fejl. Mange bønder 
blev taxeret alt for hårdt, mens andre 
slap for billigt. Så allerede to år efter ud
sendte man derfor en revideret udgave: 
Matriklen af 1664, men først med 1688- 
matriklen kom der rigtig orden på for
holdene.
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Under ledelse af kartograf Niels Hansen blev der i 1985 lavet et nøjagtigt kort over landsby
arealet, hvor højdeforskelle, toftegærder, vægforløb og andre synlige levn blev opmålt. Også dette 
arbejde blev udført af unge arbejdsløse. Foto: BFW.

Til trods for sine fejl og mangler er 
Matriklen af 1662 alligevel en uvurderlig 
kilde. Den indeholder oplysninger om, 
hvad hver eneste dansk bonde kunne så 
på sine agre, både afgrødernes art og de
res mængde. Samtidig beretter den, 
hvad hver bonde betalte i landgilde lige

ledes med angivelse af arten og størrel
sen af hver enkelt »landgildepercil«. En
delig indeholder den en vurdering af går
dene og fastsætter deres hartkorn. Om 
Ulkerup beretter den, at der til byen kun 
hørte en vang, som ikke hvilede, men 
blev tilsået hvert år, undtaget Strand- 
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haven, »udi hvilken nogle få skæpper 
boghvede årligt kan sås«. Samtlige gårde 
var »brøstfældige«, dvs. i dårlig stand, 
fire af byens bønder blev betegnet som 
»forarmet«, mens de øvrige var »nogen
ledes ved magt«. I byens agre kunne der 
sås fem td. rug, 10,2 td. byg, 3,8 td. 
havre, 3,5 td. boghvede og 5,8 td. bland- 
kom (en blanding af byg og havre). End
videre kunne der høstes 60 læs hø.

Om landgilden beretter Matriklen, at 
det samlede landgildekom var 20 td. 6 
skp, hvoraf de 16,5 td. blev betalt i smør, 
1,5 td. i byg og 0,5 td. i havre, resten blev 
erlagt i penge.

Den tredie store kilde til belysning af 
landbruget er det såkaldte Udskiftnings
kort fra 1782.15 I forbindelse med plan
lægningen af de store landboreformer i 
1780’erne, lod de centrale myndigheder 
igen al dansk agerjord måle op. Denne 
gang resulterede arbejdet i store ind
holdsrige kort, som til stadighed kan an
vendes med meget udbytte.

For det første er det karakteristisk, at 
de dyrkede arealer lå spredt over hele 
skovområdet. Umiddelbart ser det meget 
upraktisk og besværligt ud. I realiteten 
er det derimod et udtryk for bøndernes 
kendskab til de omliggende resourcer. Et 
kendskab, de havde fået gennem genera
tioners erfaringer, og som gjorde det mu
ligt for dem at placere agrene netop der, 
hvor det af landbrugstekniske og boni

tetsmæssige hensyn var allermest hen
sigtsmæssigt. I Ulkerup skov kan man i 
dag stadig se, hvordan bønderne har ud
nyttet terrænets forskelligheder. Man 
har f.eks. udnyttet højdeforskelle som 
naturligt dræn, ligesom man har haft 
glæde af terasseformede arealer.

For det andet indeholder kortet en 
mængde stednavne. Også Markbogen 
nævner alle åsenes navne, men kun kor
tet giver mulighed for at se deres place
ring i forhold til hinanden. Sammenlig
ner man de to kilder, viser det sig, at 
hvor Markbogen nævner tre åse i 
Strandhaven, viser kortet kun to, og at 
Markbogen omtaler »Stenkistes agre«, 
som ikke findes på kortet. Til gengæld 
medtager Markbogen ikke de på kortet 
viste arealer »Skovriderens olden« og 
»Skovsagre«. Forsøg viser endvidere, at 
der i hvert fald i nogle af åsene må være 
sket nogle arealmæssige forskydninger i 
de 100 år, der ligger mellem Markbogen 
og kortet. Endvidere indeholder kortet 
en masse stednavne, som ikke har nogen 
umiddelbar sammenhæng med agerdyrk
ningen, men som er absolut vigtige i for
bindelse med byens animalske produk
tion, f.eks. Tyrens eng.

Endelig viser kortet tydeligt, at Ulke- 
rups agerbrugsarealer var meget tydeligt 
afgrænsede fra nabobyernes. Dyrkningen 
var altså et internt anliggende. I Ulke
rup skulle man kun opnå enighed inden-
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Ulkerup 1782. Udsnit af Udskiftningskort, Egebjerg sogn. Kort- og Matrikelstyrelsen.
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for byens grænser. På baggrund af disse 
kilders oplysninger er det muligt at få en 
ide om agerbrugets beskaffenhed i Ul
kerup.

At arealet var af utilstrækkeligt om
fang, er der ingen tvivl om. Ligesom det 
står klart, at jordens kvalitet ikke var 
særlig god. I de papirer, der omhandler 
kronens auktionsplaner i Odsherred, 
står der direkte, at der til Ulkerup hørte 
»skuffelig agerjord, som bruges dårligt«.16

Det er derimod mere usikkert, hvilket 
dyrkningssystem der egentlig blev brugt 
i byen. Kilderne taler ganske vist om 
vange, men for bønderne har begrebet 
vang sandsynligvis ikke haft nogen prak
tisk betydning. De har opfattet arealet 
som bestående af adskilte åse, om hvilke 
bønderne præcist vidste, hvordan de 
bedst kunne udnyttes.

Skal man sætte navn på det anvendte 
dyrkningssystem i Ulkerup, kan det be
nævnes alsædebrug. Alsædebruget er ka
rakteristisk ved, at den gode jord bliver 
dyrket hvert år, mens andre dårligere el
ler mere fjerntliggende arealer kun lej
lighedsvis blev benyttet. At bruge ager
jord på den måde forudsatte en temmelig 
intensiv gødskning, da jorden ellers blev 
udpint meget hurtigt. Alsædebruget for
udsætter derfor adgang til rigelig gød
ning, og det vil for Ulkerups vedkom
mende sige, at agerdyrkningen var af
hængig af kvæghold.

Det er blevet nævnt, at bønderne ar
bejdede i fællesskab - dyrkningsfælles
skab. Det fællesskab, der eksisterede i 
Ulkerup, betød ikke, at man var fælles 
om trækkraft og redskaber. De efterladte 
skifter viser tydeligt, at man i hver gård 
rådede over materiel og trækkraft til 
eget brug. Ligesom hver bonde var an
svarlig for det arbejde, der blev udført på 
hans jorder. Dyrkningsfællesskabet be
tydning ligger derfor på et andet plan, 
idet bønderne p.g.a den måde, jorden var 
fordelt på, var nødt til at være enige om, 
hvornår der skulle sås, piøjes eller hø
stes. Ligesom de måtte være enige om, 
hvilken kornsort, der skulle sås hvor.

Vest for landsbytomten i Ulkerup skov 
ligger der en bakke, som ifølge traditio
nen kaldes »Bys Bakke«. Samme tradi
tion vil vide, at det var på den bakke 
Niels Jenssøn og hans naboer tog stilling 
til bl.a. den slags spørgsmål.

Valget af kornsorter hang nøje sam
men med agrenes udformning ogjordens 
kvalitet. De agre, man i dag ser rester af 
i skoven, er flade og enkelte steder ad
skilt i længderetningen af stenstrenge. 
Skov — og Natyrstyrelsens arkæologiske 
undersøgelser har vist, at der ikke i sko
ven er spor efter »højryggede agre«, dvs. 
agre, hvor jorden er pløjet op i rygge, der 
adskilles af rener eller dale. Denne pløje- 
form gav en god afvanding af tunge og 
våde jorde og egner sig derfor godt til ef-
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Stenstreng i »Lerholm Agre« vest for landsbyen. Foto: BFW.

terårssåede afgrøder som f.eks. rug.
Det må i denne forbindelse undre, at 

Matriklen af 1662 angiver, at der blev 
sået rug i Ulkerup. Men dertil må et be
stemt forhold ved Matriklens udsædsan
givelser tages med - nemlig det, at den 
oplyser, hvad der kunne sås, og det er 
ikke det samme som det, der faktisk blev 
sået. P.g.a. de flade agre, jordens kvalitet 
og de øvrige kilders udsagn må man der

for antage, at der i Ulkerup kun blev 
sået vårsæd: byg, havre og lidt boghvede, 
vintersæd ville ofte rådne på roden. Sæ
den blev sået med håndkraft. Det var et 
ærefuldt hverv med religiøse overtoner, 
og derfor var det som regel bonden selv, 
der udførte det. Enhver sædemand satte 
en ære i at kunne sprede kornet så fint 
og jævnt som overhovedet muligt.

Inden såningen var såbedet gjort så 
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rent som muligt, det var pløjet og harvet, 
store sten var fjernet, så sæden fik så 
gode betingelser, som den ud fra om
stændighederne kunne få. I vækstsæso
nen groede korn og skidtfrø side om side, 
og hvad der har været mest af, har det 
ind imellem været svært at afgøre. Når 
forsamlingen på »Bys Bakke« havde be
sluttet, at kornet var modent, blev det 
høstet. I Ulkerup har høsten ikke haft 
helt den samme store betydning, som 
den havde i de områder, der primært var 
afhængige af kornavl, og hvor høsten var 
kulminationen af hele årets arbejde, og 
derfor en opgave, som alle var engage
rede i. Mændene gik ned af ageren og 
slog kornet med en le eller »mejered«. 
Kvinderne gik bagefter og bandt kornet 
sammen i neg, som blev sat parvis sam
men i traver for at tørre. Når komet var 
tørt, blev det kørt hjem og lagt på loen, 
hvor det blev liggende, indtil de øvrige 
efterårsarbejder var afsluttede. Så 
kunne tærskningen begynde. Det foregik 
med plejl. Plejlen bestod af to sammen- 
bundne stokke, som man slog på kornet 
med for derved at frigøre kernerne fra 
akset. Ofte var det karle eller husmænd, 
der udførte dette arbejde i vintermåne
derne. Mange steder afsluttedes hvert 
enkelt stykke markarbejde med en lille 
fest, f.eks. sågilde eller tærskegilde. 
Høstgildet var så absolut en af årets helt 
store fester, hvor landbefolkningen tak

kede Gud for årets høst, spiste, drak og 
dansede til den lyse morgen - i hvert 
fald de år, der ikke var misvækstår. Men 
selv i gode år havde bønderne behov for 
guddommelig bevågenhed, for høsten var 
altid sårbar, og ofte var det et spørgsmål, 
om man fik udsæden hjem, og selv i gode 
år var udbyttet sjældent mere end tre til 
fem fold.

Af det korn, bønderne i Ulkerup hø
stede, blev kun en ganske lille del brugt 
til at betale afgifter med. Og det var alt 
for kostbart til at blive brugt som dyrefo
der. I gode år har bønderne kunnet sælge 
noget, men langt den største del blev an
vendt inden for byens egne grænser, dels 
som såsæd og dels som det brød og den 
grød, der udgjorde grundbestanddelene i 
datidens daglige kost.

Om agerbruget i Ulkerup må man 
sammenfattende sige, at det var skidt, og 
at det p.g.a. de naturgivne forhold aldrig 
kunne blive godt. Når landsbyen allige
vel kunne eksistere i så mange år, må 
andre produktioner have haft bedre vil
kår.

Husdyrholdet

Som tidligere nævnt oplyser Matriklen af 
1662, at bønderne betalte 16,5 td. smør i 
landgilde. Det svarede til 75 procent af 
den samlede landgildeydelse. Man må 
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derfor kunne gå ud fra, at der har været 
kvæg i Ulkerup, og at det må have domi
neret økonomi og produktion i betragte
lig grad.

Andre skriftlige kilder omtaler kvæget 
i Ulkerup, således f.eks. kvægskatteop
gørelserne fra 1680’erne. Kvægskatten 
var ligesom skat på ildsteder eller tjene
stefolk et af kongemagtens utallige for
søg på at skaffe indtægter til den 
slunkne statskasse. Om kvægskatten 
gjaldt, at bønderne skulle betale en be
stemt afgift af hvert eneste dyr, de ejede, 
så når kvæget skulle tælles op, angav 
bønderne selvfølgelig det absolut mind
ste antal, de kunne slippe afsted med. 
Opgørelsen fra Ulkerup viser, at byens 
bønder eksempelvis i 1682 opgav at have 
30 stk. kvæg.17

I Markbogen fra 1682 står der, at Ul
kerup ikke havde nogen fælled, hvor 
kvæget kunne græsse om sommeren. Til 
gengæld kunne Ulkerup og nabobyen 
Ledstrup lade deres kvæg græsse på det 
overdrevsareal, der lå nord for Ulkerup. 
Arealet blev vurderet til at kunne bære 
80 høveders græsning.18

Også Udskiftningskortet giver indika
tioner om kvægbrug i Ulkerup. Således 
var dele af skovarealerne lagt ud som 
eng, eksempelvis: Heste eng, Kirke eng, 
Tyrens eng, Stuppels eng og Store eng.

Selve landsbyens opbygning med det 
store åbne gadeareal, hvor kvæget kunne

Fægangen som kvæget fulgte til overdrevet 
nord for byen. Foto: BFW.

gå, og orienteringen mod fægangen nord 
for byen, som kvæget fulgte for at 
komme til overdrevet, vidner om kvæ
gets betydning. Og således også de en
kelte gårdes konstruktion, idet alle an
læggene set i relation til jordtilliggendet 
må siges at være uforholdsmæssig store.
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1700-tals bondens årlige arbejdscyklus. Tegning: Dorrit Noren, forlæg Grethe Rung.
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Niels Jenssøns gård havde som tidligere 
nævnt et jordtilliggende på ca. otte td. 
land. Til trods herfor var hans produk
tionslænge på 16-fag bindingsværk, sva
rende til ca. 27 m.

Af kvægskatteopgørelsen fra 1682 
fremgår det, at bonden Niels Pederssøn, 
som dengang sad på gården, skulle svare 
skat af seks heste og køer, en følhoppe, 
to ungkreaturer, tretten får og svin og to 
bistader.19 Selvom disse angivelser efter 
alt at dømme er mindre, end hvad der i 
virkeligheden befandt sig på gården, må 
det siges at være en pæn besætning, som 
svarede udmærket til, hvad der var al
mindeligt på bøndergårde på den tid. An
tallet af dyr har selvfølgelig betinget et 
gårdanlæg af en vis størrelse, ligesom 
bygningerne har været indrettet med 
husdyravl for øje.

For gårdbeboerne i Ulkerup har om
sorgen for dyrene derfor været et meget 
vigtigt element i det daglige arbejde. For 
bønderne har det at sørge for dyrenes fo
der været en særdeles påtrængende op
gave.

Sommertiden var selvfølgelig den let
teste. Omkring maj måned blev kvæget 
lukket ud på græs i overdrevet, i skoven 
eller på agerstykker, der lå brak - uden 
afgrøde. Kvæget græssede som regel i en 
stor flok, hvorfor det var nødvendigt, at 
alle dyr var mærkede, så hver bonde 
kunne kende sine dyr fra de andres, og 

derved sikre sig, at køernes mælk ikke 
endte i forkerte mælkespande. Sommer
tiden var også mælketid, idet mælkepro
duktionen sjældent kunne opretholdes i 
vinterhalvåret. Det skyldtes det foder, 
dyrene var henvist til om vinteren. Korn 
var en alt for knap og kostbar vare, til at 
det kunne bruges til kreaturfoder. Og da 
rodfrugter, som f.eks. roer, endnu ikke 
havde vundet indpas i dansk landbrug, 
var hø den vigtigste næringskilde. Og 
kvæget har selvfølgelig også set ud der
efter. Det var mindre og mere kantet. 
Fra andre steder i Danmark ved man, at 
det, når man nåede foråret, ofte var så 
afkræftet, at det på det nærmeste måtte 
bæres på græs. Høet skaffede Ulkerup- 
bønderne fra de omliggende skovenge.

Selve skoven har haft en anden karak
ter end nutidens skove. Antallet af træer 
pr. arealenhed har været langt mindre, 
og den manglende afvanding har medført 
en del mosestykker. I engstykkerne har 
bønderne søgt at regulere bevoksningen, 
så græsvæksten havde bedst mulige vil
kår.

Det ville have været interessant, om 
det havde været muligt at påvise, at bøn
derne i Ulkerup, i lighed med bønderne i 
f.eks. Sydsverige, også udnyttede løv som 
vinterfoder til kvæg. Men desværre giver 
kildematerialet ingen konkrete oplysnin
ger herom. Men der er på stedet den dag 
i dag en tradition for at udnytte løv.
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I Ulkerup var kvæget det bærende ele
ment i økonomien. Fra kvæget kom de 
varer, der fik de andre elementer i lands
byens økonomiske liv til at fungere. I før
ste omgang var det mælken, der forarbej
det til smør i lange tider udgjorde den 
største del af landgildeydelsen. Da man 
senere gik over til at opkræve større og 
større dele af landgilden i kontante 
penge, var smørret den vare, der kunne 
skaffe penge til veje. I anden omgang var 
gødningen vigtig. Kød, hud og knogler 
var også værdigenstande, ligesom hor
nene kunne bruges til f.eks. knapper og 
skeer.

11682 var der ifølge kvægskatteopgø
relsen 38 får og svin i Ulkerup.20 Tallet, 
der ligesom kvægangivelserne er et mini
mumstal, viser, at disse dyrs betydning 
har været stor. Produkter fra disse dyr 
har fundet direkte anvendelse i byen. 
Overskudsproduktion har kunnet sælges 
på markedet.

Fårets mælk, og det kunne være op til 
1/2 liter om dagen, blev drukket ved 
mange bondeborde, hvor fåreosten også 
havde plads. Ulden var grundlaget for 
fremstillingen af tøj. Fårene blev som re
gel klippet både forår og efterår. Siden 
blev ulden kartet og spundet, og senere 
enten vævet eller strikket. Fårenes er
næring var den samme som kvægets, dog 
græssede de ikke i overdrevet, men som 
regel på tofterne omkring gårdene.

Svinet gav bønderne sul. I Ulkerup gik 
svinene på olden, dvs. at de til Mikkels
dag (29. september) blev lukket ud i sko
ven, hvor de åd olden: frøene fra eg og 
bøg. På f.eks. Lolland kaldes disse frug
ter stadig for »grisenødder«. Inden bon
den måtte lukke sine svin på olden, 
skulle han brændemærke dem, så man 
til enhver tid kunne se, hvor mange svin 
hver bonde havde gående ude. Bonden 
skulle nemlig betale en afgift for retten 
til »svineolden«, og afgiften stod selvføl
gelig i forhold til antallet af svin.

De træer, der bar olden, var store, me
get bredkronede træer, som sjældent ses 
idag. Nogle hundrede meter øst for 
landsbytomten kan man endnu se en
kelte eksempler på sådanne træer. Ved 
juletid, eller når sneen dækkede jorden, 
kom svinene på stald, bortset fra årets 
slagtesvin. I sommertiden gik svinene på 
græs med fårene.

I alle gårde havde man høns og gæs. 
Ofte fandtes der også nogle stykker hos 
husmændene. Hestene var dyre at have. 
De leverede hverken mælk eller uld. Og 
alligevel krævede de en bedre vinterfod
ring end gårdens andre dyr. Om somme
ren gik de på græs. Skulle de yde noget, 
måtte de have korn, havre. Trækkraften 
var nødvendig for bonden i hans arbejde, 
og hestene gjorde det betydeligt lettere 
for ham, end hvis han skulle have »åget 
med stude«.
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Hestenes arbejde var fordelt på hele 
året. Selvom bønderne i Ulkerup var fri- 
tagne for at yde hoveri, var de forplig
tede til ind imellem at gøre forskellige 
kørselsarbejder, f.eks. tømmerkørsel for 
den kongelige øvrighed.21 Hesten var 
bondens arbejdsfælle, han passede den 
så godt, han overhovedet formåede. Tit 
blev den hans ven og hans stolthed.

Binæringer

I Ulkerup fandtes der altså både en ani
malsk og en agrar produktion. Men også 
andre former for produktion fandt dog 
sted i byens gårde. I en by med Ulkerups 
beliggenhed er det oplagt, at man udnyt
tede træet som middel til at skaffe sig 
ekstraindtægter. Kildeudsagn viser, at 
husmændene i byen udnyttede denne 
mulighed. I gårdene ser det derimod ud 
til, at man primært har forarbejdet træ 
til eget brug: redskaber og lignende.

Frugtproduktion var derimod et felt, 
man fra myndighedernes side søgte at 
stimulere kraftigt i bl.a. Ulkerup. Såle
des blev det fra midten af 1700-årene et 
led i fæstekontrakterne, at bønderne 
hvert år skulle plante fem æble- eller 
pæretræer.22 Argumentationen bag dette 
krav var, at man derved for det første 
øgede træbestanden i landet, for det an
det skaffede bønderne et godt ernærings

mæssigt tilskud og for det tredie gav 
dem en mulighed for en ekstra indtægt, 
idet de kunne sælge en del af produktio
nen på markedet.23

Humle havde man dyrket i lang tid i 
Ulkerup. Dyrkningen af denne afgrøde 
blev også intensiveret i 1750’eme, hvor 
det ifølge fæstekontrakteme blev pålagt 
bønderne hvert år at lave fem nye hum
lekuler (gravede fordybninger, hvori man 
lagde humlerødder).

Også honning producerede man på Ul
kerups gårde. I andre egne af landet var 
det ofte hos husmændene, der var stillet 
et par bistader op, men i Ulkerup næv
nes de kun i forbindelse med gårdene.24

Ulkerup by lå ganske nær ved Isefj or
den, og det havde derfor været naturligt, 
om man i byen havde kunnet supplere 
med lidt fiskeri. Det var ikke tilfældet. I 
en opgørelse fra 1727 står der tydeligt, at 
der ikke hørte nogen fiskerettigheder til 
byen.25 Lidt til husbehov er det dog nok 
alligevel blevet til ved lejlighed, selvom 
fiskeriet i Isefj orden var et selvstændigt 
erhverv, der blev fæstet særskilt.

Omkring gårdene var der haver, hvori 
der blev dyrket kål og lignende, som 
fandt anvendelse i gårdens køkken. Nu
tidige botaniske undersøgelser har vist, 
at der stadig på landsbytomten vokser 
eksempelvis stikkelsbær og andre nyt
teplanter og endda påskeliljer af typer, 
der stammer fra landsbyens tid.
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Nogle af disse binæringer kan man 
idag læse om i det bevarede skriftlige 
materiale. Andre kan man se rester af i 
det fysiske landskab. Enkelte ved man 
intet konkret om fra Ulkerup, men til 
gengæld kender man dem fra så mange 
andre steder, at det er ganske sikkert, de 
også har haft deres plads i den ulke- 
rupske økonomi. For nogle af de nævnte 
ting gælder, at der er tale om nichepro
duktioner, som ikke har givet noget vold
somt bidrag til husholdningen, men lagt 
til de øvrige produktioner kan de have 
haft en afgørende indflydelse på, hvor 
trang dagligdagen føltes.

Bondens hushold og familie

Mange forskellige opgaver påhvilede en 
dansk 1700-tals bondefamilie. Kun sjæl
dent købte man færdigproducerede va
rer. De allerfleste ting - lige fra mark
redskaber til sengelinned — blev lavet på 
den enkelte gård. Det var derfor nødven
digt, at der i gården var både mand og 
kone. Og begge skulle være dygtige og 
arbejdsomme. Bonden tog sig, som vist i 
forrige kapitel, af at producere, mens 
hans kones opgaver fortrinsvis var af re
produktiv karakter.

Ægteskabet var altså en arbejdsmæs
sig nødvendighed. Og for bonden var val
get af ægtefælle derfor en afgørende sag.

Rester af den gamle vej mellem Ulkerup og 
Ledstrup. Foto: BFW.

Hans udvalgte skulle være dygtig, øko
nomisk og flittig med sit arbejde. Sjæl
dent var det, at forelskelse og kærlighed 
spillede nogen rolle.

I modsætning til senere tids bønder, 
der helst giftede sig indenfor deres egen 
stand, betød det ikke nødvendigvis noget
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Nationalmuseet gravede i 1987 bageovnen i »Niels Jenssøns gård« ud. Udgravningen viste en 
typisk odsisk ovn med stenfundament og overbygget lerkappe. Foto: Niels Engberg, Nationalmu
seet.

for fællesskabstidens bønder, om en kom
mende kone var datter af en husmand 
eller af en gårdmand. Det har sin bag
grund i forskellige epokers forskellige 
livsforløb: I fællesskabstiden kunne en 
mand opleve flere gange at skifte mellem 
at være bonde og husmand, mens det i

selvejetiden betød et enormt statustab at 
skifte fra at være gårdmand til at være 
husmand. Bønderne i Ulkerup boede der 
på grung af deres gårde - netop der 
havde de kunnet få et fæsteforhold i 
stand. Byens tilflyttere - det være sig 
enten nye gårdmænd eller koner — kom 
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hovedsageligt fra egnen omkring byen: 
f.eks. Ledstrup, Hylkerup og Nykøbing.

Niels Jenssøns kone 
- 

Da Niels Jenssøn i 1776 overtog sin fa
ders fæstegård, var han ugift. Men da 
han pludselig sad som ansvarlig gård
mand, var det vigtigt, at han hurtigt fik 
en kone. Han giftede sig derfor samme år 
med Magrethe Jacobsdatter.

Magrethe var født i Ulkerup. Hun var 
datter af bonden Jacob Knudssøn og sø
ster til konen på »Peder Hanssøns gård«, 
Dorte Jacobsdatter. Da Magrethe giftede 
sig, var hun 36 år og havde i mange år 
været tjenestepige i »Skovriderens 
gård«.26 Man kan derfor regne med, at 
Magrethe var veluddannet og havde 
mange erfaringer, der ville gøre hende til 
en god og effektiv kone i Niels Jenssøns 
gård.

I dag ville vi nok mene, at hun var en 
lidt halvgammel brud, men Niels Jens
søn har ganske givet anset Magrethes al
der for en fordel - hun ville ikke få flere 
børn, end gården ville kunne brødføde. 
En antagelse, der kom til at holde stik. 
Året efter brylluppet nedkom hun med 
en søn, der traditionen tro fik sin farfa
ders fornavn, og altså kom til at hedde 
Jens Nielssøn. 11779 fødte Magrethe en 
datter, der fik navnet Kirsten. Sit sidste 

barn fødte Magrethe i en alder af 43 år i 
1783. Barnet, der fik navnet Karen, døde 
imidlertid kort efter fødslen.27

Niels Jenssøns familie bestod af mand, 
kone, to børn og hans mor, Anna Jeppes- 
datter, der blev boende i gården som af
tægtskone. Magrethes dagligdag var lige
som hendes nabokoners fyldt ud med 
mange forskellige arbejdsopgaver. Først 
og fremmest skulle Magrethe tage sig af 
den daglige madlavning, hvis hovedbe- 
standdele var grød og flæsk, hvortil hun 
serverede mælk eller hjemmebrygget øl. 
Brød var et gennemgående træk ved 
måltiderne. Også det var lavet af Mag
rethe.

Dernæst skulle hun passe huset: rydde 
op og gøre rent, ligesom pasning af små
børn, syge og gamle også påhvilede 
hende. Magrethe skulle hver dag sørge 
for, at kvæget blev malket, og at gårdens 
mindre dyr blev passet. Udover sit dag
lige arbejde havde Magrethe en mængde 
forskellige opgaver, hun skulle tage sig 
af i årets løb. Det var nemlig også hen
des ansvar, at familien havde tøj på 
kroppen. Hun skulle derfor klippe får og 
sørge for, at ulden blev kartet og spun
det, og derefter skulle hun væve, sy eller 
strikke. Hør blev ikke dyrket i Ulkerup. 
Ellers havde det også påhvilet bondeko
nerne at tilvirke det til lærred.

Magrethe forestod slagtningen og be
handlingen af kødet: rygning, saltning,
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1700-tals bondekonens årlige arbejdscyklus. Tegning: Dorrit Noren, forlæg Grethe Rung.
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kogning o.s.v. Og det var hendes ansvar, 
at forsyningerne holdt så længe som mu
ligt. Gårdens eneste lyskilde var de 
hjemmestøbte lys, som det også var Mag- 
rethes opgave at lave. Endelig skulle hun 
også have tid til at hjælpe med de for
skellige markarbejder. Kvindernes ar
bejdskraft var især nødvendig ved høst
arbejdet, hvor de bandt negene sammen.

Aldrig kunne Magrethe og hendes na
bokoner tillade sig at sidde ned med ube
skæftigede hænder. Ind imellem skete 
det, at arbejdsbyrden blev for stor til, at 
en enkelt person kunne klare den. Var 
der på gården børn, der var store nok, 
måtte de påtage sig forskellige opgaver. 
Således passede mindre børn sædvanlig
vis høns, gæs og mindre kreaturer. Når 
børnene voksede til, kunne de, som Niels 
selv havde prøvet det, få status af tjene
stefolk og mod betaling aflaste deres for
ældre i det daglige arbejde.

Tjenestefolk

Havde man i den pågældende gård ingen 
børn, der havde alderen eller evnen til at 
gå ind i arbejdet på lige fod med de øv
rige, måtte man ty til andre løsninger. 
Var den daglige arbejdsbyrde til stadig
hed for stor, var løsningen den at an
sætte eller fæste, som det hed, en tjene
stepige eller -karl. De unge fik derved en 

praktisk uddannelse, der direkte sigtede 
mod det liv, de senere selv skulle leve. At 
gøre det forudsatte dog, at man i gården 
kunne beskæftige karlen eller pigen hele 
fæsteperioden igennem. Var det kun i 
kortere perioder, man havde brug for ar
bejdskraft, var det alt for dyrt at skulle 
lønne og brødføde en person mere. I så
danne situationer var det en langt bedre 
løsning at benytte sig af de husmands- 
familier, der boede i byen. En husmand 
kunne man ansætte til at udføre en helt 
bestemt opgave. For Jens og Magrethe 
var det en langt mere realistisk mulig
hed end at have permanent hjælp. Det 
var f.eks. meget almindeligt, at bønderne 
benyttede husmændenes arbejdskraft i 
høsttiden, hvor arbejdsbyrden var meget 
stor i forhold til den tid, der var til rådig
hed.

Eller en bonde kunne lade en husmand 
udføre de opgaver, han blev pålagt af den 
kongelige forvalter, det være sig kørsels
opgaver eller vejarbejder. Så kunne han 
selv uforstyrret fortsætte sine opgaver på 
gården og alligevel opfylde de krav, der 
var pålagt ham. På samme måde kunne 
husmandens kone tjene en skilling ved 
at hjælpe bondekonen f.eks. ved slagt
ningerne, hvor arbejdet hurtigt kunne 
overskride grænserne for, hvad et par 
hænder kunne klare.

Også de gamle, der eventuelt boede på 
en gård, kunne have forskellige opgaver.
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Ofte var det den gamle generation, der 
passede de yngste og i det daglige sam
vær videregav deres erfaringer og viden. 
For enhver bondefamilie var det daglige 
arbejde det helt centrale. Arbejdet kræ
vede, at gården var passende bemandet. 
Det var det, der sikrede føden til menne
sker og dyr. Svigtede man på bare et 
punkt, kunne det med det samme mær
kes på andre forhold. Alle, der havde op
hold i en gård, var derfor nødt til at gå 
fuldt og helt ind i gårdens drift.

Lange liv, korte liv og slukkede liv

I den gård, hvor Niels Rasmussøn i 
1770’erne oplevede sin fiasko som bonde, 
se s. 31, udspandt der sig mange år tid
ligere en lang og sørgelig historie. En hi
storie, der indeholdt mange tidstypiske 
træk: 11683 fæstede bonden Niels Wil- 
lumssøn en gård i Ulkerup. Gården 
havde et jordtilliggende på 4 td. 1 skp. 
htk. og var i middelgod stand.28 Frem
tiden tegnede sig lys og god for Niels 
Willumssøn og Ellen Hansdatter, som 
han giftede sig med samme år - men det 
skulle komme til at gå helt anderledes.

I ægteskabets første år nedkom Ellen 
med et dødfødt pigebarn. Tre år efter, i 
1687, fik de sønnen Willum, et livskraf
tigt barn, der overlevede begge sine for
ældre. 11689 fødte Ellen igen en pige, 

der var død ved fødslen. Og det samme 
gentog sig i 1691 og 1692.11694 lagde 
Ellen sig igen i barselsseng. Denne gang 
overlevede hverken hun eller barnet. El
len var 38 år gammel, da hun døde.

Niels havde altså på 11 år mistet fem 
børn og sin kone. Og nu stod han alene 
med både ansvaret for gården og den 
lille dreng. En uholdbar situation, som 
dog ikke kom til at vare længe, idet han 
allerede i 1695 giftede sig med Sidse Ras- 
musdatter. Sammen fik de sønnen Lau
rids, som overlevede. Datteren Ellen, der 
blev født i 1700, overlevede - i modsæt
ning til Niels’s døtre af første ægteskab 
selve fødslen, men døde, 11 uger gammel. 
Bedre gik det med sønnerne Rasmus, Pe
der og Niels, der blev født i 1703,1707 og 
1710, de overlevede alle tre.

11713 døde Niels Willumssøn selv i en 
alder af 56 år. Sidse Rasmusdatters en
kestand varede kun få måneder, så gif
tede hun sig med bonden Mads Laurids- 
søn. I ægteskabet med Mads fødte Sidse 
tre børn: 11714 Hans, som var et leve
dygtigt barn, i 1717 Dorte, som kun le
vede i 10 uger, og i 1719 Jens, som blev 
13 uger. 11720 døde Sidse Rasmusdatter, 
44 år gammel, og samme år giftede Mads 
sig med Birte Mikkelsdatter. 11721 fødte 
hun en datter, der fik navnet Sidse. Hun 
blev fem uger. 11724 fødte Birte igen en 
datter, der fik samme navn, og denne 
Sidse blev voksen. 11727 fik parret søn- 
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nen Mads, og i 1732 sønnen Laurids. 
Begge sønner var sunde og stærke børn.

11740 døde Mads Lauridssøn som 50- 
årig, og gården blev fæstet til bonden 
Morten Pederssøn, der samme år giftede 
sig med enken på gården. Birte var da 
55 år gammel, og ægteskabet resulterede 
naturligt nok ikke i børn. Birte døde i 
1757, og Morten Pederssøn i 1762. Der
med var tråden tilbage til Niels Willums- 
søn definitivt kappet over.29

Denne gårds historie er et typisk ek
sempel på, hvordan man i fællesskabs- 
tiden kunne overtage brugsretten til en 
gård gennem et ægteskab. Det senere ar
vemønster, hvor søn arver far, er, i mod
sætning til tidligere praksis, bestemt af 
den private ejendomsret til jord og byg
ninger.

Et andet karakteristisk træk ved går
dens historie er den store børnedødelig- 
hed. Ser man på Niels Willumssøns før
ste ægteskab, er det bemærkelsesvær
digt, at alle pigebørnene døde ved føds
len, mens drengene overlevede. Umiddel
bart skulle man tro, at det har været et 
eller andet genetisk forhold, der har 
gjort, at konstellationen Ellen Hansdat
ter og Niels Willumssøn ikke kunne 
frembringe levedygtige piger. Men også i 
sit andet ægteskab oplevede Niels Wil
lumssøn at se to af sine børn, en dreng 
og en pige, dø. Begge børn var ca. 11 uger 
gamle, da de døde. Så årsagen til deres 

korte levetid skal nok søges på helt an
dre felter end de genetiske.

Den mest nærliggende forklaring er, at 
spædbørnene døde af sygdomme, der var 
forårsaget af dårlig hygiejne, kulde og 
fugtighed. Men at spædbørn døde af sult, 
var heller ikke nogen ualmindelig hæn
delse i datiden. Børnene var fuldstændig 
afhængige af modermælken. Og for
svandt den eller var der for lidt af den, 
f.eks. på grund af moderens dårlige er
næringstilstand, var barnets chancer for 
at overleve meget ringe. Endelig mistede 
en del børn livet i forældrenes omhængs
seng. Nogle blev kvalt på grund af man
gel på luft, og nogle blev ligget ihjel - en 
dødsårsag, der måske ikke altid har væ
ret helt utilsigtet i en fattig og børnerig 
familie.

Dengang som nu blev børn opkaldt ef
ter ældre eller afdøde familiemedlem
mer. Således kaldte Niels Willumssøn 
sin første søn Willum efter sin far. Hans 
første datter af andet ægteskab, blev 
kaldt Ellen efter hans første kone. Hans 
efterfølger Mads Lauridssøn, opkaldte 
ligeledes sin første datter i andet ægte
skab efter sin første kone, Sidse. Denne 
datter døde imidlertid, så også hans an
den datter kom til at hedde Sidse.

I dag forekommer det måske lidt sært, 
at den anden kone opkalder sit barn ef
ter den første, og at man giver flere børn 
samme navn. Men for datidens menne-
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Niels Rasmussøn's gård 1662-1776

Niels Pedersen 1662-1683

Ellen Hansdatter Niels Willumssøn 1683-1713 ™ sidse Rasmusdatter 
d. 1694,38 år  d’1713’56 år  | 

83 + 87 891 91 t 92 t 94 +
Willum

96 t 11 uger 98 1700 111 uger 1703 1707 1710
Laurids Laurids Ellen Rasmus Peder Niels

1713 1720
Sidse Rasmusdatter z-p' Mads Lauridssøn 1713-1740 i Birte Mikkelsdatter 

______________ . ri 17AO RO År _______________________ I------------------ .---------------------------- -

14 171 11 uger 19113 uger 211 5 uger 24 27 32
Hans Dorte Jens Sidse Sidse Mads Laurids

Birte Mikkelsdatter ™ Morten Pederssøn 1740-1762 Katrine Jørgensdatter 
d. 1757.72 år d-1?62

Katrine Jørgensdatter Kp Lars Sørenssøn 1762-1771 57Peder
I I I I i Else Nielsdatter Niels Rasmussen

62 63 + 65 68 70 I------—--------- 1771—177R
Kirsten Søren Søren-Anne Niels Gertrud 74 Niels I / r I If f V

Beboerne på »Niels Rasmussøns gård« 1662 til 1776.

sker har en sådan navneskik dels sikret 
afdøde familiemedlemmer en plads i 
erindringen, og dels givet en følelse af 

sikret slægtskontinuitet i en tid, hvor 
slægtsnavne sædvanligvis ikke fandtes 
blandt bønder.
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Kirkebolet
Den ene af gårdene i Ulkerup havde al
tid hørt under kirken. Det vil sige, at 
hvor de øvrige gårde skulle betale deres 
afgifter til kronen, skulle denne gård be
tale til kirken. I de sidste ca. 100 år af 
landsbyens historie var det til Egebjerg 
kirke, den skulle betale.

Den traditionelle definition på en gård 
siger, at en gård kun er en gård, hvis den 
har et jordtilliggende på mindst 1 td. 
htk. Kirkens gård i Ulkerup havde et 
jordtilliggende på 5 skp. htk., svarende 
til 0,8 td. htk. Så den levede kun knapt 
op til definitionen. Stedet blev derfor ofte 
benævnt som »kirkebolet«, idet bol her 
blev opfattet som et sted, der var større 
end et husmandshus, men mindre end en 
gård, og dog alligevel havde en størrelse, 
så det kunne underholde en familie.

I det daglige liv havde fæsteren på kir
kebolet ingen særstilling. Han deltog på 
lige fod med byens øvrige bønder i det 
daglige arbejde og i de dertil knyttede 
beslutningsprocesser. Men regnskabs
mæssigt var kirkebolet specielt på grund 
af sit tilhørsforhold. Alligevel indgik ste
det i alle de planer, den kongelige øvrig
hed til forskellig tid lagde for landsbyen, 
og således også i nedlæggelsesplanerne.

På nedlæggelsestidspunktet hed fæ
steren Anders Svendssøn. Han havde

ved nedlæggelsen haft stedet i fæste i 
henved 20 år. 11765 havde Anders giftet 
sig med Anne Jacobsdatter, der var dat
ter af Ulkerupbonden Jacob Knudssøn, 
hvis to andre døtre også blev gift med 
Ulkerupbønder. Parret fik seks børn.1

I lighed med sine naboer oplevede An
ders Svendssøn, at gården ikke kunne 
yde nok til, at han kunne klare alle sine 
forpligtelser. Han kom derfor bagud med 
sine betalinger, og måtte hos den konge
lige forvalter hente både brødkorn og så
sæd.2 1 1782 flyttede Anders Svendssøn, 
som andre af naboerne, til en lod i 
Strandhaven og overgik dermed fra at 
være bolsmand til at være husmand. I 
Strandhaven opførte Anders et hus, som 
han og hans kone fik tilladelse til at bo 
husfrit i i hele deres levetid. Samtidig 
blev al familiens gamle gæld slettet.

I dag er der næsten intet tilbage, der 
viser, hvor Anders Svendssøns gård lå i 
Ulkerup by. Det skyldes, at skovvæsenet 
kort efter, at landsbyen var nedlagt, op
rettede en planteskole, der skulle forsyne 
skoven med små træer til udplantning 
netop på det sted, hvor kirkebolet havde 
ligget. Arbejdet i planteskolen har bevir
ket, at alle vægforløb og gulvlag er blevet 
ødelagt, ligesom de oprindelige gærder 
blev erstattet med nye.
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Husmænd i Ulkerup
Husmændene udgjorde den anden store 
indbyggergruppe i Ulkerup. Da lands
byen blev nedlagt, boede der 10 hus- 
mandsfamilier i byen. På nogle punkter 
mindede husmændenes forhold meget 
om gårdmændenes. Mens andre var ege
nartede for husmændene.

I lighed med gårdmændene var hus
mændene fæstere. I Ulkerup fæstede 
husmændene deres huse af Kronen og 
betalte den kongelige forvalter en årlig 
afgift, de såkaldte huspenge, for retten 
til at bo i huset. Beløbets størrelse af
hang af husets tilstand og størrelse. 
Også husmændene skulle betale en ind- 
fæstningsafgift. Det, der først og frem
mest adskilte gård- og husmændene, var 
bygningernes størrelse og den tilliggende 
jord.

I Ulkerup var de største husmandsbo
liger på seks fag bindingsværk,1 mens 
Niels Jenssøns beboelseslænge var på 16 
fag.2

Til alle gårdene lå et jordtilliggende. 
For husmændene var det anderledes. Til 
en del huse hørte der en smule jord, men 
aldrig nok til, at familien kunne leve af 
den. Andre huse var totalt jordløse. Kun 
til et af husene i Ulkerup lå der en smule 
jord. Markbogen opregner arealet til 1/2 
album, svarende til ca. 380 kvadratmeter.

Husene var, ligesom gårdene, bygget i 
bindingsværk med lerklinede vægge, der 
hvilede på syldsten. Husmandshuset be
stod som regel af køkken og stue. Køkke
net var, ligesom gårdens køkken, domi
neret af ovnen.

Et overleveret skifte viser eksempel
vis, at der i husmandskonen Else Niels- 
datters køkken forefandtes en messing
kedel, en jemgryde, en spand og en 
håndkværn. Hendes stue var møbleret 
med et fyrretræsbord, to bænke, en stol 
og to hylder. Langs væggen stod et sen
gested med gardiner og tæpper. I sengen 
var der to blågarnslagner, tre små puder, 
en vadmelsdyne og en blåstribet over
dyne. Derudover havde Else en kiste 
med lås og nøgle, et sulekar, et sold, en 
ko og fem får.3

Husmandens arbejde

For at skaffe det daglige brød til familien 
måtte husmanden arbejde på en helt an
den måde end gårdmanden. En af hans 
muligheder var at sælge sin arbejdskraft 
til nabogårdene. Der udførte han de op
gaver, bonden pålagde ham, og han 
kunne kun regne med arbejde i det om
fang, bonden skønnede det nødvendigt
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Stendige som afgrænsning af Ulkerups areal 
mod Ledstrup. Foto: BFW.

for gårdens drift. Arbejdet var bl.a. på 
grund af lønningsformen særdeles værdi
fuldt for husmanden. Bonden udbetalte 
som regel ikke lønnen i.penge, men ofte i 
enten naturalier eller rettigheder. Såle
des kunne en husmand, mod hvert år at 
arbejde et bestemt antal dage, få lov at 

dyrke korn på et mindre areal i en af 
bondens agre og dertil benytte bondens 
redskaber og trækkraft, den såkaldte 
lønnesæd. Eller husmanden kunne have 
en ko eller et svin stående i bondens 
stald og derved sikre sin familie mælke
produkter og/eller sul, uden selv at 
skulle sørge for opstaldning og foder.

Også andre var interesseret i at købe 
husmandens arbejdskraft af og til. Såle
des fandt mange husmænd beskæftigelse 
som landarbejdere på landets godser og 
herregårde. I Ulkerup var det den konge
lige øvrighed, der med jævne mellemrun 
gjorde brug af den lokale arbejdskraft. 
Opgaverne kunne være af meget forskel
lig art. En af de mest almindelige var at 
forbedre og reparere vejene, ligesom hus- 
mændene ofte kunne tjene et par dages 
løn ved at opsætte stengærder.

For en skovby som Ulkerup havde den 
kongelige vildtbane en positiv betydning, 
i og med at byens mænd blev sat til at 
løse forskellige opgaver i forbindelse med 
afholdelse af jagt. Tømmerhugst skaffede 
også ind imellem husmændene en ind
tægt. Mere sjældne, men ikke mindre 
velkomne opgaver var f.eks., når hus
mændene skulle rydde stranden efter 
skibsforlis, eller når de fik udbetalt du
sør for rovfuglekløer.4

I modsætning til bønderne udbetalte 
øvrigheden altid optjent løn i kontante 
penge. Pengene kunne husmændene så
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Ved afdækningen af »Niels Jenssøns gård« dukkede denne halve møllesten frem. Den havde væ
ret benyttet som trædesten. Stenen blev senere stjålet fra arealet. Foto: Jesper Petersen.

omsætte indenfor byens grænser eller 
f.eks. hos købmændene i Nykøbing. Hus- 
afgifterne skulle betales i rede penge, så 
husmændene var altså i langt højere 
grad end gårdmændene nødt til at ope
rere med en decideret pengeøkonomi.

At lægge sin arbejdskraft væk fra hu
set var dog ikke den eneste mulighed, 
husmændene havde. Mange oppebar en

rimelig indtægt ved at arbejde som hånd
værkere. Selvom det danske landbosam
fund på den tid i høj grad var præget af 
selvforsyning og egenproduktion, var der 
visse opgaver, man helst overlod til en 
erfaren håndværker. Således havde 
smedjen og smeden i flere hundrede år 
været almindelig i de danske landsbyer, 
ligesom også møllen var et karakteristisk 
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element i landskabsbilledet. Med tiden 
var andre arbejdsopgaver mere og mere 
blevet egentlige håndværksfag. Skræd
deren kunne sy mere velsiddende klæder 
af det hjemme vævede stof, end bondeko
nerne kunne, og hjulmagere lavede bedre 
hjul end bønderne selv.

Husmændene i Ulkerup benyttede sig 
af den mulighed, der lå i at arbejde som 
håndværkere. Af kilderne fremgår det, at 
der til forskellig tid har været både 
smed, skomager, bødker og skrædder i 
byen.5

Især var skrædderfaget udbredt i Ul
kerup. At netop det fag, der absolut ikke 
havde nogen sammenhæng med byens 
landskabsmæssige placering, fik mere 
end almindelig udbredelse, kan måske 
undre. Men ser man på det datidige sam
funds sociale organisering, er det allige
vel ikke så underligt. Den mand, der un
der sit arbejde blev lemlæstet, eller den, 
der blev født med et legemligt handicap, 
havde ikke mange muligheder. Enten 
kom han på fattiggården eller forblev i 
sin familie, hvis han var heldig. I begge 
tilfælde var den pågældende fuldstændig 
klar over, at han lå andre til byrde eller 
besvær. For den, hvis handicap tillod det, 
var der dog endnu en mulighed - at blive 
håndværker. F.eks. kunne væver- og 
skrædderfaget sagtens udføres af mænd, 
der havde mistet et ben eller var født 
med klumpfødder.

Jens Mikkelssøn, der var født i Ulke
rup i 1700-tallets midte, var sådan en 
mand. Han var krøbling, men ernærede 
sig i flere år godt ved at være skrædder. 
Først i sin alderdom mærkede han for al
vor fattigdommen.6

I et andet af Ulkerups huse blev 
skrædderfaget næsten en tradition. I 
1760’erne boede der i et af husene en 
skomager, Mathias Sørenssøn. Den ene 
halvdel af huset blev fæstet til en skræd
der, der hed Emst Jenssøn. De arbejdede 
side om side i nogle år, indtil Mathias 
Skomager døde i 1773. Hans halvdel af 
huset blev derefter fæstet til husmanden 
Johan Conrad Johanssøn Ritter, der ind
til da havde boet i et af byens andre 
huse. Ernst Skrædder oplærte i løbet af 
de næste år Johan i sit fag. Så da Emst 
døde i 1780, og hans hushalvdel blev fæ
stet til husmanden Lars Jenssøn, blev 
tilnavnet Skrædder båret videre af Jo
han.7

Husmandens indtægtsmuligheder var 
mange og forskelligartede. Men desværre 
var det ofte sådan, at han kun selv i 
ringe grad havde indflydelse på, hvor og 
hvor meget hans arbejdskraft skulle ud
nyttes. Kun sjældent var han derfor i 
stand til alene at kunne skaffe famillien 
dens underhold. De øvrige familiemed
lemmer måtte alle yde deres bidrag til, 
at der kom brød på bordet.
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Husmandskonens arbejde

Ligesom deres mænd kunne husmands
konerne ofte få arbejde af kortere varig
hed på nabogårdene. I de næsten totalt 
selvforsynende gårde forekom der også 
på spindesiden stærkt spidsbelastede si
tuationer, hvor den daglige arbejdskraft 
ikke slog til. Det kunne være ved slagt
ningen, når der skulle brygges eller ba
ges, eller når der skulle kartes eller spin
des. I sådanne situationer hentede bøn
derkonerne hjælp hos husmandskonerne. 
En husmandskone kunne også være hel
dig at få mere fast arbejde som malke
kone på en gård med mange køer.

Når husmandskonerne arbejdede på 
naboernes gårde, fik de som regel udbe
talt lønnen i naturalier. Deltog en kone i 
slagtningen, var det almindeligt, at hun 
fik kød som betaling. Kartede og spandt 
hun, fik hun et kvantum uld for sit ar
bejde og så videre.

Sjældent var det derimod, at hus
mandskonerne fik »offentlig« ansættelse. 
I hvert fald ikke af en art, der har sat sig 
spor i kilderne. Det er i øvrigt et gen
nemgående træk, at kvinderne kun sjæl
dent nævnes i kilderne, med mindre de 
på en eller anden måde havde forbrudt 
sig mod samfundet eller lå det til byrde.

Husmandskonerne havde, ligesom de
res mænd, mulighed for at udnytte deres 
evner eller færdigheder til at skaffe sig 

lejlighedsvise indtægter. En kone, der 
var fiks på fingrene, kunne f.eks. arbejde 
som syerske. Ligesom den mundtlige tra
dition i Odsherred vil vide, at de odsiske 
kvinder var meget berømte for smukke 
strikketøjer. Det kunne også ske, at en 
kone i en landsby udviklede færdigheder, 
der gjorde hende til en dygtig fødsels
hjælperske. På det gamle landsbyareal 
vokser stadig en plante, vild ingefær, der 
indeholder stoffer, der kan løsne moder
kagen efter en fødsel. På egnen mener 
man at vide, at netop en af husmands
konerne i Ulkerup i en periode var en 
meget benyttet jordmoder.

Børnene i husmandshuset

Også børnene i husmandsfamilien måtte 
så tidligt som muligt gå med i kampen 
for det daglige brød. For det første måtte 
de indgå i det daglige arbejde i hjemmet 
- skaffe brænde, hente vand og lignende. 
Og var både far og mor væk fra hjemmet, 
overtog det ældste hjemmeværende barn 
ansvaret for huset og de mindre sø
skende. Men også uden for hjemmet var 
der opgaver, husmandsbørnene kunne 
påtage sig. De kunne f.eks., ligesom 
gårdmandsbømene, arbejde som vogter
drenge og -piger. Så snart de blev store 
nok, blev de sendt ud som tjenestefolk, 
ofte allerede i otte ti års alderen. At et 
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barn således forlod hjemmet, var som re
gel en fordel for den resterende del af fa
milien - der var så en mindre, der skulle 
fødes og klædes, og som regel bragte de 
noget med tilbage til hjemmet.

Ser man på det arbejde, som beboerne 
i henholdsvis gård og hus udførte, er der 
en meget tydelig forskel: Hvor alle går
dens beboere arbejdede indenfor gårdens 
rammer og oven i købet trak udefrakom
mende arbejdskraft ind i det meget for
skelligartede arbejde, der var på en gård, 
så er det direkte modsat, når man ser på 
familien i husmandshuset. Der gjaldt det 
forhold, at næsten al indtægtsgivende 
aktivitet foregik væk fra huset og uden
for familiekredsen. Ofte forlod hvert ar
bejdsdygtigt medlem af husstanden hu
set om morgenen for først at vende til
bage efter endt dagsværk. Så det ar
bejde, der var grundlag for en families 
eksistens, blev udført væk fra det hus og 
de mennesker, hvis liv det var forudsæt
ningen for.

Nød og ulykke

I det samfund, som Ulkerup var en del 
af, var det en selvfølge, at enhver kla
rede sig selv. Kun de allerfattigste og de 
fuldstændigt vanføre fik offentlig hjælp. 
»At komme på sognet« betød, at man 
mistede alle rettigheder og den status, 

man havde haft i det lokale samfund. De, 
der havde deres forstand i behold, var i 
høj grad klar over, at de var til byrde for 
samfundet. Alle forsøgte derfor at holde 
sig fri af »sognet« eller fattighuset så 
længe som overhovedet muligt, også 
selvom det betød langvarig sult eller 
store afsavn.

Men livet kunne blive for hårdt. Det 
blev det for husmanden Lars Olessøn i 
Ulkerup. Om Lars Olessøn er der ikke 
bevaret ret mange oplysninger, men 
hans endeligt fortæller om, hvad afmag
ten kunne drive en mand til.

11771 dukkede Lars Olessøn for første 
gang op i regnskaberne. Han skyldte da 
4 mark 8 skilling i huspenge. Året efter 
var hans gæld fordoblet.8

11773 døde Lars Olessøns eneste barn 
— datteren Kirsten - der var fire år.9 
Umiddelbart synes de nævnte omstæn
digheder ikke at være ringere, end hvad 
så mange andre affandt sig med på 
samme tid. Sandsynligheden taler derfor 
for, at også andre forhold har gjort sig 
gældende.

Lars Olessøn kunne i hvert fald ikke 
se nogen vej ud af sin situation. 11773 
hængte han sig, og »efterlod sig så fattig 
Tilstand at hans Krops Begravelse ved 
Natmanden maatte foretages på Amtets 
Bekostning og hans Enke indsættes i et 
Fattighus«.10

Det lykkedes altså ikke for alle i Ul- 
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kerup at holde nøden og fattigdommen 
stangen. Nogle måtte efter en lang og 
hård kamp finde sig i at blive forsørget 
af sognet. For husmanden Jens Nielssøn 
Due blev dette realiteten. Han havde si
den ca. 1720 haft et af byens rytterhuse i 
fæste. Boligen var på seks fag bindings
værk, og for det skulle han hvert år be
tale tre rigsdaler i huspenge. I mange år 
gik det godt for Jens Due, men i 1739 
kom han for første gang bagud med sine 
betalinger, idet han kun kunne udrede 
halvdelen af sin husafgift. Allerede i 
1740 stod det værre til. I kilderne står 
der: Han kan slet ikke betale, men er i 
yderste svaghed og fattigdom. 11742 blev 
han sat ud af huset og kom på »sognet«.11

Jens Due fik på sognets regning op
hold i et andet hus, ligesom sognet be
talte forskellige udgifter i forbindelse 
med hans sygdom og sørgede for, at han 
fik tøj på kroppen. 11744 fik han således 
udleveret seks alen vadmel og seks alen 
lærred, svarende til en værdi af 1 rdl. 12 
ski.

Men Jens Due skulle også have mad. 
Det arrangerede man på den måde, at 
han i 1743 skulle spise to dage om ugen i 
»Skovriderens gård«. Det kunne han fort
sætte med de følgende år, men derudover 
kunne han også spise to dage om ugen 
hos Jacob Olessøn i Bråde, 1,5 dag hos 
Hans Nielssøn i Hylkerup og 1,5 dag hos 
Anders Jenssøn samme steds.

Nu var Jens Due en syg mand, der 
ikke kunne gå de lange afstande, så både 
for ham og for de pågældende bønder var 
det langt mere praktisk, at Jens Due fik 
udleveret det, der var tildelt ham i natu
ralier, hvilket vil sige, at han hver må
ned fik udleveret 1 skp. rug, 1 skp. byg 
og 1 mark i kontante penge, og på basis 
af dette skulle han så selv sørge for sin 
fortæring.

11746 døde Jens Due 60 år gammel. 
Sognet holdt da, som vanligt var, auktion 
over hans efterladte egendele. De ind
bragte ialt 3 mark og 6 skilling til sog
nets kasse. Den ligkiste, som Jens Due 
forlod denne verden i, kostede sognet 5 
mark.12

Spindekonens hus

I Ulkerup var der to rytterhuse. Husene 
var de største og de dyreste i byen. De 
var blevet bygget i 1690’erne, da Ulkerup 
og det øvrige kongelige gods i Odsherred 
hørte under Kronborg Ryttergodsdi
strikt.

Rytteriet var det mest moderne led i 
den danske krigsmaskine. Den form, som 
Ulkerup kom til at kende rytteriet i, 
havde det fået efter det alvorlige neder
lag, Danmark havde lidt i Svenskekri
gen, hvor manglen på effektive ryttere 
havde vist sig katastrofal. Den danske 
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konge besluttede derfor at oprette et stå
ende rytteri. Forplejningen af et sådant 
rytteri måtte overlades til de danske 
bønder, idet den kongelige kasse ikke 
selv kunne klare de forpligtelser. Visse 
egne af landet blev derfor udnævnt til at 
være ryttergodsdistrikter og blev derved 
forpligtede til at underholde et bestemt 
antal ryttere, rytterfamilier og rytterhe
ste. Som hovedregel regnede man med, 
at der gik een rytter pr. 8 td. htk.

Som led i dette arrangement fik Ulke
rup pålagt at underholde to rytterfami
lier, og til deres brug blev der derfor op
ført to såkaldte rytterhuse på byens ga
deareal. Allerede i 1719 ophørte byen og 
dens omegn med at være ryttergods. Hu
sene blev dog liggende og blev siden fæ
stet ud som almindelige husmandshuse. 
Nogle af de familier, der var kommet til 
byen som ryttere, valgte efter endt tjene
ste at forblive i byen som ordinære hus- 
mænd, og i første omgang blev de boende 
i rytterhusene.

En af disse familier kan man følge 
igennem flere generationer, helt frem til 
byens nedlæggelse, idet familien allerede 
tidligt i 1700-årene fik tilnavnet Ritter/ 
Rytter.

Skrædderen Johan Conrad Johanssøn 
Ritter, der senere kom til at bo i et af by
ens andre huse, var efterkommer af en 
sådan gammel rytter. Hans søster hed 
Kirsten Johansdatter. Kirsten var gift 

med husmanden Peder Rasmussøn, som 
i 1771 fæstede det ene af de tidligere ryt
terhuse.13 Peder Rasmussøn var ikke 
håndværker, men ernærede sig ved at 
arbejde på naboernes gårde og for den 
kongelige øvrighed. Kirsten selv arbej
dede som spindekone.

I Ulkerup var der temmelige mange 
får. De bevarede skifter beretter, at 
nogle af byens husmænd havde tre til 
fire får, mens man på gårdene som regel 
havde fra seks til elleve får. Karakteri
stisk er, at ingen af disse skifter overho
vedet nævner nogle af de redskaber, der 
er nødvendige til behandling af uld, det 
være sig karter eller rokke.14 Kun i et til
fælde nævnes en rok: Kirsten Johansdat
ter ejede en sådan. Til gengæld havde 
hun ikke et eneste får.15

Et gammelt odsisk folkesagn fortæller 
om spindekonernes arbejde, at »Naar 
Husmændenes Koner kom med Spind 
(Hør, Blaar eller Uldgarn) og Bind (Ho
ser eller andre strikkede Ting), som de 
spandt eller bandt for Gaardmandsko- 
nerne, blev de bedt til Bordet for at 
spise. Maden var bedre end den alminde
lige Hverdagskost i Gaardene. Det kald
tes at være til Snævergilde. Det passede 
bedst at komme mellem de almindelige 
Spisetider, Saa kunne de bedre faa en 
Passiar med vor Mor, og senere, da Kaf
fen kom i brug, en fredelig Taar Kaffe. 
Vederlag for Spind og Bind var i Penge
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Smediefundament i Ulkerup. Foto: BFW.

nok nærmest ens for alle, kun nogle faa 
Skillinger pr. Pund, men saa fik de noget 
i Fødevarer med Hjem: en Ost, et stykke 
Flæsk, Brød eller Gryn. Det kaldtes for 
Spindestumpe. Det var en almindelig Ta
lemåde imellem dem, der spandt og 
bandt for Fremmede: »Hun (Gaard- 
mandskonen) er nok værd at spinde for, 
hun giver en god Spindestumpe«, eller 
»Du var nok til Snævergilde igaar. Fik 
Du en god Spindestumpe.«16

For Kirsten Johansdatter havde spin- 
destumpen vital betydning for, hvordan 
hele det daglige liv formede sig for hende 
og hendes familie.

Smede- og bødkerhuset

Ældre folk i Odsherred kan enddnu be
rette om, at der engang boede en smed i 
Ulkerup. Under Svenskekrigen havde
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smeden luret de svenske militærsmedes 
kunst af og havde derved lært at frem
stille nogle hestesko, der var specielt 
gode på is og i glat føre. Det fortælles 
også, at man langt op i tiden kunne finde 
sådanne hestesko på egnen omkring Ul
kerup. Og sagnet vil vide, at der knytter 
sig specielt megen lykke til en sådan Ul- 
kerup-hestesko. Men efterhånden er det 
længe siden, der er nogen, der har gjort 
fund af den art.

Byens sidste smed hed Christen Pe
derssøn. Han kom til Ulkerup i 1756, 
hvor han fæstede smedien. Samme år 
giftede han sig med Dorte Andersdatter. 
De fik sønnen Anders, der døde allerede 
efter et år.

11759 brændte smedien og resten af 
huset.17 Det betød, at Christen Pederssøn 
og hans familie forlod Ulkerup. Og der 
kom aldrig igen en smed til byen.18

Den kongelige øvrighed sørgede for, at 
huset med det samme blev bygget op 
igen og fæstet ud som et almindeligt hus
mandshus. Den nye husfæster hed Oluf 
Pederssøn. Han skulle betale en indfæst- 
ningsafgift på 1 rdl. og 8 ski. og en årlig 
husafgift på 1 rdl. Oluf Pederssøn kom 
kun til at bo i det nye hus i ganske få år, 
idet han kom til at gøre tjeneste som 
landsoldat, og i kraft af dette forhold 
blev han i 1762 kommanderet til Hol
sten. Han blev løst fra sin fæstekontrakt, 
og det nyopførte hus kom af ukendte 

grunde til at stå tomt i de næste ni år.19 
Først i 1771 lykkedes det den konge

lige forvalter igen at få fæstet huset bort. 
Denne gang til en mand, man umiddel
bart skulle mene havde gode arbejdsmu
ligheder i Ulkerup, han var nemlig bød
ker af profession. Bødkeren hed Peder 
Anderssøn og hans kone Inger Larsdat- 
ter. De fik i 1776 datteren Marie og i 
1790 tvillingedrengene Ole og Lars. 
Begge døde meget hurtigt. 11871 fik de 
sønnen Ole.20

Da landsbyen blev nedlagt, var Peder 
Anderssøn den eneste husmand, der ikke 
fik en lod i Strandhaven. Han og hans 
familie fulgte i stedet med bonden Hans 
Jørgenssøn til Gelstrup Overdrev, hvor 
bonden skulle opbygge en ny gård.21 Som 
bødker havde Peder Anderssøn gode vil
kår i Ulkerup. Materialer til tønder og 
kar kunne han hente i den omliggende 
skov. Bag hans hus var et vandhul, hvor 
nye kemiske undersøgelser har vist, at 
hullet efter alt at dømme i sin tid blev 
brugt til at smidiggøre materialer og til 
at tætne de færdige produkter i. De fær
dige varer kunne Peder Anderssøn sælge 
dels i byen og nabolaget og dels på mar
kedet i Nykøbing.

Det kan undre, at kilderne kun sjæl
dent nævner, at Ulkerups indbyggere ud
nyttede de muligheder, den omliggende 
skov gav til at skaffe ekstraindtægter til 
huse. Det kan være et udtryk for kilder

62



nes mangelfuldhed. Det er f.eks. ganske 
rimeligt at antage, at den tidligere om
talte Mathias Skomager forsynede 
mange på egnen med træsko, lavet af

træ fra skoven. Ligesom det er oplagt at 
regne med, at Ulkerups indbyggere har 
udnyttet materialer fra skoven til pro
duktion af vidjekurve og lignende.
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Gårdmand - husmand
Umiddelbart ser det ud, som om der var 
en verden til forskel på gårdmænd og 
husmænd i en landsby som Ulkerup. For 
at kunne vurdere denne antagelse er det 
nødvendigt at se på de vilkår, husmæn- 
dene på den tid i øvrigt var underlagt: 
Hvem var det, der blev husmænd, og var 
man husmand »på livstid«?

Husmandens herkomst

I dagligdagen havde det ingen principiel 
betydning, om man var født i den ene el
ler den anden type bolig, idet man den
gang havde en mere ringsluttet eller cir
kulær opfattelse af livskarrieren i mod
sætning til senere tiders mere linære 
karrierebegreb, hvor en persons status 
gerne skulle øges livet igennem. Dette 
betød, at husmænd ofte kunne have en 
fortid som gårdmænd, og at gårdmænd 
sagtens kunne have en fremtid som hus
mænd. For jordejerne var det afgørende 
hensyn det, at alle bedriftsenheder, det 
være sig gårde eller huse, var i konstant 
brug, således at indtægterne fra jord og 
bygninger flød i en stadig strøm.

For brugerne var det andre forhold, 
der havde betydning. Det var ikke nød
vendigvis en fordel at være gårdmand 

fremfor husmand - gårdene kunne være 
i dårlig stand, jordtilliggendet kunne 
være for lille eller af ringe kvalitet, der 
kunne følge gammel gæld med gården, 
eller den pågældende kunne være ude af 
stand til fysisk at klare arbejdet med en 
gård. I sådanne tilfælde var det langt 
mere betryggende at sidde i et godt og 
veletableret husmandshus.

Ulkerupbonden Niels Rasmussøn kom 
til at mærke dette på sin krop. 11771 fæ
stede han en gård og forpligtede sig til at 
betale den gæld, der hang ved gården. 
Efter 5 års håbløs kamp måtte han op
give og se sig sat ud af gården. Han flyt
tede i stedet til et husmandshus i byen. 
Det produktionsapparat, han fik stillet 
til sin rådighed ved fæstemålets indgå
else, havde simpelthen ikke den kapaci
tet, der skulle til for at klare både de for
tidige og de nutidige forpligtelser.1

For Niels Rasmussøn var det derfor en 
lettelse at se sig løst fra sin kontrakt og 
sin gæld og i stedet hengive sig til det 
mere overskuelige husmandsliv. En for
modning om, at Niels Rasmussøn i for
bindelse med sin flytning oplevede, at 
omgivelserne så ned på ham eller forka
stede ham som en talentløs fiasko, ville 
være misvisende. Det omgivende sam
fund var, i lige så høj grad som Niels
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Rasmussøn selv, klar over gårdens util
strækkelighed og kunne se, hvordan 
Niels Rasmussens drøje arbejdsindsats 
blev lønnet med en stadigt voksende 
gæld. Et forhold, myndighederne er
kendte i så høj grad, at de, da Niels Ras
mussøn var flyttet, nedlagde gården og 
fordelte dens jordtilliggende på fire an
dre gårde i byen.

At overgå fra at være gårdmand til 
at blive husmand betød ikke, at Niels 
Rasmussøn mistede sin sociale anseelse 
eller sin status i samfundet. Han havde 
ydet en indsats og vist sin arbejdsvilje, 
og det var den, naboerne bedømte ham 
udfra.

Livet bestemmes af mulighederne

At »erhvervsbetegnelse« og fødested ikke 
var bestemmende for den anseelse, en 
person nød i gård- og husmandssamfun
det på den tid, underbygges af tidens 
karriereforløb: Når en mand i 1600- og 
1700-tallet ønskede at etablere sig som 
selvstændigt familieoverhoved, kunne 
han ikke vælge frit mellem forskellige 
muligheder. Han kunne f.eks. ikke købe 
et stykke jord for at bygge derpå. Han 
måtte tage det i fæste, han kunne få. Le
vede han i en tid, hvor mange gårde stod 
tomme, som f.eks. tiden efter Svenske
krigen, kunne han være sikker på, mere 

eller mindre frivilligt, at blive sat til en 
gård. Til andre tider kunne alle gårde 
være i drift, og han skulle da være hel
dig, om han fik et hus i fæste.

Var også den mulighed lukket, måtte 
han enten forblive ugift tjenestekarl eller 
leje sig ind i et hus eller en gård, og som 
»indsidder« søge at opretholde livet ved 
forskelligt lønarbejde, indtil tiderne må
ske ændrede sig.

Levede han derimod i en tid med mere 
frie muligheder, var det meget alminde
ligt, at han efter sin tid som tjenestekarl 
lod sig fæste som husmand, mens han 
etablerede sin familie og samlede de red
skaber og det husgeråd, han senere ville 
få brug for. I sine bedste år ville han så 
tage en gård i fæste, for så, når kræf
terne begyndte at svinde, at vende til
bage til husmandslivet.

Også på andre felter var der overens
stemmelse mellem gårdmandsfolk og 
husmandsfolk: I ungdomstiden tjente de 
side om side som tjenestefolk og fik der
ved den samme praktiske uddannelse til 
det senere voksenliv. Senere fulgtes de 
ud på ægteskabsmarkedet. Således blev 
f.eks. Ulkerupbonden Peder Hanssøns 
datter Anne gift med husmanden Niels 
Rasmussøn. Husmanden Peder Rasmus
søn blev gift med husmandsdatteren Kir
sten Johansdatter, mens gårdmanden 
Peder Hanssøn giftede sig med bondedat
teren Dorte Jacobsdatter. Så alle kombi
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nationsmuligheder var til stede og blev 
brugt.2

Om husmandens stilling i fællesskabs
tiden må man derfor generelt sige, at det 
ikke nødvendigvis så så sort ud, som i 
den senere selvejetid. Husmanden havde

sin plads i landsbyens fællesskab. Var 
hans arbejdsevne i orden, og forstod han 
at udnytte de eksisterende muligheder, 
havde han gode chancer for at give sig 
selv og sin familie en anstændig tilvæ
relse.
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Skovriderens gård
Da Ulkerups historie begyndte, bestod 
byen af seks gårde. Da den langt senere 
blev nedlagt, bestod den også af seks 
gårde. Men i en lang periode var der syv. 
Den syvende — og den sandsynligvis sidst 
anlagte — var den, der her kaldes for 
Skovriderens gård.

Gården var den største i byen, både 
hvad angår jordtilligende, men også 
hvad angår det konkrete gårdanlæg. Den 
bestod af fire sammenhængende længer, 
der i opbygning ikke adskilte sig fra by
ens andre gårde. Dens østligste længe 
var forsynet med et bislag eller en for
stue, og i toften var der opført en bod el
ler et skur.1

Skovriderens gård blev drevet fuld
stændigt som de øvrige gårde. Den sid
dende bruger fæstede gården af kongen, 
og han skulle udrede landgilde og di
verse skatter på helt sædvanlig vis.2

Beboerne

Trods disse forhold havde netop denne 
gård en helt speciel status i byen. Det 
første tegn herpå er gårdens fysiske pla
cering i landskabet, idet den, alt efter 
hvilke øjne der ser, ligger fornemt tilba
getrukket eller isoleret i forhold til re
sten af byen.

Et andet tegn vedrører gårdens bebo
ere, den position og de privillegier og for- 
pligelser de havde i forhold til deres na
boer i Ulkerup. Det var nemlig sådan, at 
de fleste af dem, der boede i Skovride
rens gård, på væsentlige punkter ad
skilte sig fra deres byfæller, hvorfor de 
kom til at stå i en ganske anderledes re
lation til dem, end naboerne iørigt gjorde 
indbyrdes.

På grund af sin størrelse blev gården 
anvendt som beboelse for personer, der 
bestred forskellige officielle hverv og som 
i kraft heraf havde en langt større og 
mere tæt kontakt til lokale og kongelige 
myndigheder, end deres naboer.

Hvordan de pågældendes status i Ul- 
kerup-bøndemes og egnens øvrige bøn
ders øjne blev, var ikke kun afhængig af, 
hvilken opgave den enkelte var forlenet 
med, men i allerhøjeste grad også af, 
hvordan opgaven blev løst — et spørgs
mål, der selvfølgelig helt var afhængigt 
af den enkeltes personlige egenskaber og 
evner. Man kan sige, at beboerne i Skov
riderens gård adskilte fra de omkring
boende bønder på nogenlunde samme 
måde, som præsten gjorde det i kirkeby
erne.

Det første kendte eksempel på en så
dan mand var Mogens Mogenssøn Holst, 
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der i 1694 fæstede gården af kronen, og 
samtidig tiltrådte arbejdet som skovrider 
i området.3

Hans arbejde bestod først og fremmest 
i at holde øje med vildtet og sørge for, at 
der ikke forekom krybskytteri. Skete det, 
var det hans ansvar, at den formastelige 
blev pågrebet og behørigt straffet. Jagten 
på krongodset var en rettighed, der to
talt var forbeholdt kongen. Dernæst 
skulle han tage sig af skovene, således at 
der ikke blev fældet mere træ, end for
svarligt var. Det vil sige, at han hvert år 
bestemte, hvor meget træ der kunne fæl
des til brugstømmer, og hvor meget 
brænde der kunne hentes ud af skoven. 
Desuden skulle han sørge for, at der ikke 
skete noget ulovligt eller skadeligt i øv
rigt. For dette arbejde fik skovrideren 
udbetalt en lønsum, ligesom han havde 
sin gård fri for visse skatter.

Om Mogens Skovrider, som han hur
tigt kom til at hedde, er der ikke bevaret 
særligt mange oplysninger. Med sikker
hed vides det, at han kom til at øve ind
flydelse i Ulkerup i 23 år,4 og at han til
syneladende varetog især indsatsen mod 
krybskytter på tilfredstillende måde. 
Klart er det også, at han ikke havde no
gen reel forstmæssig baggrund, og at 
han i virkeligheden mest var fæstebonde. 
Som sådan forstod han også at skabe sig 
et liv i god forståelse med sine naboer i 
Ulkerup.5

Helt anderledes gik det for den næste 
beboer i Skovriderens gård. Mogens 
Skovrider døde i 1717 i en alder af 48 år. 
Det frigjorte fæstemål blev da overtaget 
af bonden Herluf Kjær, der også overtog 
Mogens Skovriders kone, der sad som 
enke i gården.

Omkring 1720 blev Herluf Kjær ud
nævnt til retsbetjent ved Dragsholm Bir
keret,6 hvor han skulle forsvare bonden 
med »Lands Lov og Ret«.71 sin tjeneste
tid kom han desuden til ofte at fungere 
som konstitueret fuldmægtig på det kon
gelige gods i Odsherred.

Herluf Kjær tog sit arbejde for birke
retten meget alvorligt og brugte det i vir
keligheden til at distancere sig fra sine 
naboer, således at han i hvert fald i de
res bevidsthed kom til at stå, ikke som 
bondens forsvarer, men som en nidkær 
angiver, hvilket fremgår af en sag fra 
1726: Herluf Kjær havde da indsendt et 
krav til Dragsholm Birk om domfældelse 
i nogle lejermålssager. Lejermål betød 
seksuel omgang udenfor ægteskabet. Det 
var ulovligt og blev straffet med offentlig 
fremstilling af kvinden i kirken og med 
en bødestraf.

I langt de fleste af de tilfælde, som 
Herluf Kjær anmeldte, viste det sig, at 
anmeldelsen var sket på urigtigt grund
lag, enten fordi der overhovedet ikke 
havde fundet noget lejermål sted, eller 
fordi de anklagede kvinder kunne frem- 
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vise kvittering for, at de forlængst havde 
betalt de idømte bøder.8 En sådan frem
færd skabte ikke respekt hos Herluf 
Kjærs naboer i Ulkerup.

Isolation i sin hjemby kunne en mand 
med Herluf Kjærs egenskaber og ambi
tioner måske nok klare, såfremt han blev 
accepteret af sine foresatte. Men også på 
dette punkt glippede det for ham. Herluf 
Kjær mente, at han på grund af sin stil
ling havde krav på visse økonomiske fri
heder, idet det var hans opfattelse, at 
den kongelige øvrighed var gået ind på, 
at han skulle have gården fri for alle af
gifter fra det øjeblik, han var tiltrådt 
som retsbetjent. Han henviste til et brev 
af 19. januar 1723, hvori rigsråd Lang
feld »anordner ham hans Gård fri for Af
gifter i hans Betjeningstid«. 11728 blev 
det ganske klart, at øvrigheden overho
vedet ikke var indstillet på at gå glip af 
indtægterne fra Herluf Kjærs gård, hvor
for han det år blev opført i regnskaberne, 
som havende en gæld på 109 rdl. 26,5 
ski. Herluf Kjær måtte bøje sig og be
tale.9

Herluf Kjær kom således til at stå 
alene i alle sociale sammenhænge, og for 
ham kom det til at betyde personlig ruin. 
I sine sidste år lod han gården forfalde, 
og da han i 1730 døde, 47 år gammel, var 
det for egen hånd, hvorfor han blev be
gravet uden hverken ligprædiken eller 
»sang og klang«.10

Den næste beboer i Skovriderens gård 
var også en mand, der var meget ander
ledes end sine naboer. Manden var den 
nyudnævnte kongelige forvalter i Ods
herred, Niels Christian Bang. Han kom 
til Ulkerup i 1728 og flyttede da ind 
Skovriderens gård, selvom sagen mod 
Herluf Kjær stadig verserede.

Som kongelig inspektør og forvalter 
ville han få stor indflydelse på de odsiske 
bønders liv og dagligdag, hvorfor han 
blev mødt med særdeles forbeholdne for
ventninger, men dog også med den re
spekt, hans officielle status fordrede. Det 
blev meget hurtigt klart for bønderne, at 
Bangs personlige egenskaber og initiati
ver gjorde ham berettiget til en respekt, 
der gik langt ud over den, hans stilling 
krævede.

Ved sin ankomst til Ulkerup krævede 
han, at der blev holdt et regulært syn og 
skøn over Skovriderens gård, så ansvaret 
for gårdens elendige tilstand kunne blive 
placeret på det rigtige sted. Da Bang 
kom til byen, var han ungkarl, men al
lerede i 1728 indgik han ægteskab med 
Cathrine Marie Kjær, der efter alt at 
dømme var en søster til Herluf Kjær, og 
som allerede boede i Skovriderens gård.11 
Fra starten signalerede Bang altså, at 
han ønskede orden på tingene, men også 
at han ikke nærede ringe tanker om sin 
uheldige forgænger i gården og dennes 
familie. Også på andre måder lod Bang 
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det skinne igennem, at han havde inter
esse i og ønskede at arbejde for et godt 
og gensidigt respektfuldt forhold til bøn
derne i Odsherred og i særdeleshed til 
naboerne i Ulkerup. Allerede fra 1729 
ses Bang og hans kone ofte som enten 
fadder eller gudmoder til naboernes 
børn.12

Den følgende beretning, som hus
mandskonen Manna Petersen i Unnerød 
i 1915 nedskrev, viser, at Bang ikke holdt 
sig for god til at holde gilde med sine na
boer: »Bedstemoder fortalte, at hendes 
Mormoder Kirsten Jørgensdatter havde 
sagt, at hun som Barn var hos sin Mor
broder i Ulkerup, og hun kom da med 
dem til et Bylavsgilde på Teglværksgår
den.13 Der var flere Børn med, og de op
holdt sig i Skorstensstuen. I den anden 
Stue sad Bymændene med deres Koner. 
Døren stod aaben, og Kirsten saa, at inde 
i Stuen var et kønt Panel. Paa en høj ud- 
skaaret Kistebænk for Bordenden sad 
der en Mand og en Kvinde, hun med et 
stort Skavt paa Hovedet. Hvordan et 
Skavt saa ud beskrev Bedstemoder mig, 
dog fik jeg ingen Forstaalse for det, men 
Moder sagde, det vist var som en høj 
Kappe. For den nederste Bordende stod 
en Kvinde og skar af et Brød, et Stykke 
til hver, og en Bakke med kogt Flæst gik 
rundt til Gæsterne. Børnene kom ind og 
fik hver et Stykke Brød og et Stykke 
Flæsk. Saa gik de op og nejede for dem, 

der sad på Kistebænken, hvorefter de 
kom ud i Skorstensstuen og spiste. Da de 
var færdige, sang de inde i Stuen. Efter 
de kom hjem, sagde Kirstens Morbroder: 
»Gud have Lov for naadig Herskab.«14

I bøndernes bevidsthed kom Bang hur
tigt til at stå som en retskaffen og ret
færdig mand, der, selvom han var kro
nens repræsentant på stedet, ikke ville 
snyde eller skade dem. Da kronbønderne 
i 1734, som tidligere beskrevet, klagede 
over at skulle køre deres landgilde til 
Kalundborg, bad de om. i stedet at måtte 
aflevere den til forvalter Bang i Nykø
bing. Dels ville de derved blive sparet for 
de lange og besværlige rejser. Men ved at 
aflevere til Bang ville de også være helt 
sikre på ikke at blive snydt ved tøndeud
målingen, ligesom de vidste, Bang ikke 
ville kræve særlige ydelser af dem for at 
udstede kvitteringer for de leverede af
gifter.15 Også i retssager skete det gan
ske ofte, at Bang lettede bøndernes sag 
ved at tale for dem.

11734 flyttede han med sin familie til 
Egebjerggård, få kilometer syd for Ulke
rup. Der blev han boende til sin død i 
1760. Ægteskabet med Cathrine Marie 
Kjær varede indtil 1743. Da døde hun ef
ter at have født ti børn, hvoraf seks le
vede. Samme år, som Cathrine døde, ind
gik Bang et nyt ægteskab med en datter 
af kommerceråd Swane, og også i dette 
forhold kom en del børn.
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Bangs interesse for bondeforhold og le
vevilkårene i landet kom til at gå i arv 
til hans børn og børnebørn. Et tydeligt 
eksempel er sønnen Oluf Lundt de Bang, 
der blev født i Ulkerup i 1731. Han blev 
teologisk kandidat i 1750 og tog i 1757 
endvidere juridisk embedseksamen. Som 
jurist interesserede han sig levende for 
bøndernes vilkår i Danmark, hvorfor han 
var et naturligt medlem i Landhushold
ningsselskabet, da det blev stiftet i 1769. 
Da man i 1780’erne for alvor begyndte at 
lægge planer for de store landborefor
mer, fik Oluf Lundt de Bang sæde i den 
såkaldte »Store Landbokommision«, hvor 
han i 1787 var med til at indføre den lov, 
der ophævede godsejernes ret til at 
prygle deres fæstebønder. Han døde i 
1789 og nåede altså ikke at se fuldendel
sen af det store værk, han havde været 
med til at starte.

Forvalter Bangs datter Cathrine Ma
rie, der blev født på Egebjerggård i 1748, 
giftede sig senere med præsten Johan 
Grundtvig, med hvem hun i 1783 fik søn
nen Nicolai Frederik Severin Grundtvig. 
Denne senere meget betydningsfulde og 
indflydelsesrige mand gjorde ofte selv 
rede for, at han i sin barndom af mode
ren var blevet gjort interesseret i både 
landets historie og i religiøse spørgsmål. 
Også forfatterne Henrik Steffens og Her
man Bang hører til slægten Bang, lige
som flere professorer ved Den kongelige 

veterinær- og Landbohøjskole har kun
net føre deres rødder tilbage til Forvalter 
Bang i Odsherred.

Bang har til stadighed et meget posi
tivt eftermæle. For ham lykkedes det at 
undgå at blive stækket af den rolle, kro
nen havde givet ham. På grund af sit 
store engagement i egnen og dens ind
byggere og sin loyalitet overfor det sy
stem, han administrerede, blev han re
spekteret af såvel høj som lav.

Den sidste mand af rang, der kom til 
at bo i Skovriderens gård, var skovride
ren Johan Henrik Mantzius, som kom til 
Ulkerup i 1757.1 perioden 1734 — 57 var 
gården fæstet ud som en helt almindelig 
fæstegård, idet den daværende skovrider 
Jens Sørenssøn boede i det nærliggende 
Unnerød. Skovrider Mantzius kom op
rindeligt fra Hessen-Kassel i Tyskland, 
hvor han muligvis allerede havde fået en 
vis forstmæssig uddannelse. 11746 kom 
han til Danmark, og på den tid blev han 
tituleret »jæger«. 11754 blev han ansat 
som skytte hos landsmanden skovrider 
Monefeld på Vallø gods. I de følgende tre 
år arbejdede han tæt sammen med Mo
nefeld og skaffede sig derved en ydeli
gere forstlig baggrund, der gjorde, at han 
i 1757 blev udnævnt til skovrider ved de 
kongelige skove i Odsherred.

Mantzius kom i Ulkerup til at bryde 
den gamle tradition, og hans hverv blev 
at indføre nye tanker og omsætte dem i 
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regulær praksis. Det var i Danmark ble
vet almindeligt at indforskrive professio
nelle skovfolk fra Tyskland, hvor man i 
langt højere grad var indstillet på en ra
tionel og bæredygtig skovdrift, end man 
var i Danmark. Det store handlingsmæs
sige skred skete i 1763, hvor forstman
den von Langen kom til landet. Med sig 
havde han et rigt erfaringsgrundlag fra 
både Tyskland og Norge, som gjorde ham 
i stand til med det samme at gå radikalt 
til værks i Danmark: der blev udfærdiget 
skovkort og driftsplaner, og han indførte 
den hurtigtvoksende rødgran, som snart 
blev et kendt fænomen i de danske 
skove. Også Odsherred blev hurtigt ind
draget i den von Langenske planlægning, 
hvor det altså var skovrider Mantzius, 
der var udset til at gøre plan til virkelig
hed.

11781-82 kom den første store skovfor
ordning: Forordningen angående de kon
gelige skove og tørvemoser i Danmark. I 
1782 blev landsbyen Ulkerup nedlagt, og 
landsbyens jord blev udlagt til skov. I 
1783-84 blev der på en del af det gamle 
landsbyareal anlagt en planteskole, der 
skulle levere planter til udplantning i 
skoven.

For Mantzius betød disse forandringer, 
at han ikke som sine forgængere havde 
vildtet og den kongelige jagt som sit pri
mære arbejdsfelt, men derimod skoven 
og dens tilstand.

På det private plan adskilte Mantzius 
sig meget fra sine naboer. Han var tysk, 
selvom han fra 1776 havde dansk ind
fødsret. Han fulgte andre skikke end 
dem, der blev brugt af de omboende bøn
der, hvilket f.eks. kan ses af, at han lod 
sine børn, Barbara Maria, født i 1758, og 
Johan Henrik Ludvig, født 1772, døbe 
med slægtsnavnet Mantzius.

Skovrider Mantzius døde 16.maj 1795, 
og den l.juni blev der holdt auktion over 
hans efterladenskaber. Auktionskatalo
get bestod af 145 numre, som blev solgt 
for ialt 109 rdl. Blandt disse var en del 
sager, der afslører, at Mantzius ejede 
mange ting, som i hvert fald ikke fandtes 
andre steder i Ulkerup, det være sig 
f.eks. et egetræschatol, hvori Mantzius 
opbevarede en sølvsignet, en sølvsnusto
baksdåse, et par sølvskospænder og an
dre sølvsager. Chatollet indeholdt også 
en brevtaske, nogle stykker pergament, 
en messingblækskriver og en skrivepen.

Mantzius var desuden i besiddelse af 
et jagtudstyr, der blev solgt på auktio
nen: en sølvhirchfænger med gehæng, 
sølvspænde og schnelle og en skydetaske. 
Jagtens grønne farve gik igen i Mant
zius’ forskellige beklædningsgenstande. 
Han havde således en grøn kjole med 
vest, en grøn frakke med vest og en grøn 
slåbrok. Som hovedbeklædning kunnie 
han vælge mellem en bomuldsnathue, to 
røde huer og en trekantet hat. I hans bo
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lig havde væggene været prydet med 
seks skilderier, og han havde desuden 
ejet seks tyske bøger, hvoraf den ene var 
en salmebog med sølvspænder.16

Som fæster af Skovriderens gård mær
kede også Mantzius, at det var blevet 
hårde tider i Ulkerup. Det blev ham 
mere og mere umuligt at overholde be
talingsfristerne for de forskellige afgifter, 
og fra 1769 måtte han se i øjnene, at 
han, ligesom naboerne var det, jævnligt 
var i restance med sine ydelser, ligesom 
han flere gange måtte låne korn til sin 
udsæd.17

Da planerne om Ulkerups nedlæggelse 
kom frem, havde de med det samme 
Mantzius’ bevågenhed. Dog var hans si
tuation en ganske anden, end den nabo
erne sad i, idet han fortsat skulle være 
skovrider og have sin daglige gang i Ul
kerup.

Udflytningen

I begyndelsen var det meningen, at 
Skovriderens gård skulle blive liggende 
på landsbyarealet, men dog sådan at 
dens hidtidige jordtilliggende skulle ind
drages til skov. Til gengæld skulle et 
mindre areal så lægges til gården som en 
art vænge. I en skrivelse fra september 
1782 gjorde den daværende forvalter Tro- 
jel rede for Mantzius’ holdning til den 

plan: Mantzius ville gerne afstå sit jord
tilliggende på 5 td. 6 skp. htk., såfremt 
de følgende krav ville blive opfyldt: For 
det første skulle han en gang for alle 
have udbetalt 400 rdl. For det andet 
skulle hans enke kunne blive boende 
med tilstrækkeligt brænde og foder til to 
køer, indtil hun døde, og hun skulle til
kendes en pension på 50 rdl. om året. 
For det tredje skulle han nyde gården fri 
for alle skatter og afgifter. Og endelig 
skulle kronen betale for etableringen af 
det tillagte vænge og vedligeholdelse af 
hegnet.

Forvalter Trojel mente, det ville blive 
en særdeles kostbar affære at sætte det 
omtalte vænge i stand. Han anbefalede 
derfor myndighederne, at man gik ind på 
Mantzius’ alternative forslag, der betød, 
at Mantzius skulle forlade den gamle 
gård og flytte helt ud af skoven. Der 
skulle han opføre en helt ny bolig, hvortil 
han skulle have udbetalt 1000 rdl. af den 
kongelige kasse. Forslaget blev god
kendt, og i 1783 forlod Mantzius den 
gamle gård i Ulkerup og flyttede til den 
gård, han havde ladet opføre øst for sko
ven.

Den nye gård kaldte han »Mantzhøj«,18 
og der fejrede han i 1784 sin datters bryl
lup med studenten Severin Breum.19 I 
1793 blev Mantzius afskediget i nåde. 
Han blev tilkendt en pension på 200 rdl. 
om året.

73



»Mantzhøj« set fra landevejen. Tegning: Dorrit Noren.

Til hans efterfølger udnævnte man en 
Lars Peterssøn, som havde tjent under 
Mantzius siden 1782 som underførster. 
Inden da var han igennem nogle år ble
vet uddannet i forstvæsen hos von Lan
gen. Lars Peterssøn arrangerede sig såle

des med Mantzius, at han ved sin ud
nævnelse overtog fæstemålet på »Mantz
høj« for 200 rdl. Han fik dog med det 
samme at vide fra myndighedernes side, 
at han ikke skulle påregne, at fæstemå
let ville vare længere end til Mantzius’ 
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død. Derefter skulle »Mantzhøj« ophøre 
med at være fæstegård og i stedet overgå 
til udelukkende at være bolig for den ak
tuelle skovrider.

Da Mantzius døde i 1795, var det al
lerede ganske klart, at den gård, han 
havde ladet opkalde efter sig selv, ikke 

var noget varigt bygningsværk. Til trods 
for stadige og gennemgribende reparatio
ner kom det første »Mantzhøj« kun til at 
stå i 55 år. 11829 tog man den endelige 
beslutning og rev gården ned og opførte 
så i stedet det nuværende »Mantzhøj«.
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Nedgang og katastrofer
På de foregående sider er det blevet be
skrevet, hvordan livet formede sig i Ul
kerup frem til 1780’erne, hvad enten 
man levede som husmand, gårdmand el
ler var en person af rang med bopæl i 
Skovriderens gård.

Under det hele har ligget bevidstheden 
om, at landsbyen havde eksisteret i 500 
år, men også erkendelsen af, at den op
hørte med at eksistere i 1782.

Tilbage står så at forklare den egent
lige årsag til at Ulkerup ikke stadig fin
des på landkortet som en lille odsisk be
byggelsesenhed.

Det er blevet vist, at man i Ulkerup 
dyrkede korn i det omfang, det var mu
ligt. Der var en kvægbestand af passende 
størrelse, hvis produkter dannede grund
lag for landsbyens økonomi. Og indbyg
gerne rådede over forskelige muligheder 
for alternativ indtjening. Det vil sige, at 
man i byen havde en sammensat øko
nomi, hvor de forskellige elementer i 
lange tider var i indbyrdes balance og i 
overensstemmelse med den gældende 
tidsånd. Balancen sikrede, at bønderne 
kunne skaffe sig til dagen og vejen. Eks
pansion var der ikke mulighed for, og 
fattigdommen var aldrig langt væk.

Af kilderne fremgår det, at landsbyen, 
som helhed betragtet, klarede sig rime

ligt godt frem til omkring 1740. Derefter 
kom det til at se mere og mere sort ud. 
Og da landsbyen i 1782 blev nedlagt, var 
den både faldefærdig og forgældet. Men 
intet steds berettes der om, hvad det var, 
der direkte udløste krisen. Årsagen må 
derfor søges blandt de forskellige eksi
sterende muligheder:

Den folkelige forklaring på landsbyens 
endeligt lyder således: »Der skulle være 
saa mange Snoge i den gamle Ulkerup 
By, saa nogle mente, at det var for Sno
genes skyld, de maatte flytte. Derfra en 
gammel Fortælling: En lille Dreng sad 
på Gulvet og havde Grød og Mælk på en 
stol. Saa kom der en Snog og drak af 
Mælken. Drengen slog den da med Skeen 
på Panden og sagde: »Gaa væk, din blis
sende Hund. Vil Du søbe Mælk, skal Du 
søbe Grød med«.1

At man i byen har oplevet, at der var 
en slange i paradiset, er der ingen tvivl 
om, men helt så kategorisk har oplevel
sen nu nok ikke været. Ser man på, hvad 
der influerede på landbruget netop på 
den tid, viser det sig, at der i 1730’eme 
var en grim misvækstperiode. Men da 
agerbrugets betydning i Ulkerup var af 
begrænset omfang, har misvækstens be
tydning også været begrænset. Ander
ledes alvorligt var det, da kvægpesten i
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1745 kom til landet. I første omgang ra
sede sygdommen i fire år, og i perioden 
1762 til 1782 vendte den lejlighedsvis til
bage med mindre angreb.

Sygdommen blev først observeret om
kring Vordingborg, hvorfra den med ly
nets hast bredte sig til resten af landet. 
Alene på Sjælland døde der i 1745 91.082 
stk. kvæg. Bønderne kendte ikke begre
bet smitte og adskilte derfor ikke syge og 
raske dyr. De mente, sygdomme kom fra 
giftig meldug eller fra nedfaldende ond 
tåge. I virkeligheden var det en virussyg
dom.

Alle forsøgte selvfølgelig at finde en 
måde at stoppe sygdommen på. Fra kon
gelig side lod man »Den kgl. Veterinær 
og Landbohøjskole« oprette, for at man 
der skulle kunne arbejde intensivt med 
problemet, ligesom myndighederne lod 
udstede en mængde forskellige dekreter: 
F.eks. måtte kvæget ikke lukkes samlet 
på græs i stubmarkerne. Det eneste kon
gelige dekret, der blev overholdt, bød, at 
der om søndagen skulle bedes for kvæget 
i kirkerne. Bønderne prøvede også at ku
rere de syge dyr. F.eks. ved at skære 
ørerne og hornene af dem, eller ved at 
skære et sår i dyrenes rumpe og deri 
lægge et plaster af peber, ingefær, salt, 
terpentinolie og hvidløg.

Dyrene døde - om ikke af sygdommen, 
så af behandlingen. Også Odsherred blev 
hårdt ramt af kvægpesten. I Dragsholm

Amt døde der i perioden 7. juni — 23. au
gust 1746 6.173 stk. kvæg. Præsten i 
Egebjerg mistede i denne periode alene 
21 stk.2 For Sjælland som helhed betød 
kvægpesten, at fattigdommen bredte sig. 
Mange steder havde man den mulighed, 
at man kunne kompensere for tabet af 
kvæget ved at intensivere kornavlen. Det 
viste sig de allerfleste steder at være en 
god og positiv ændring, da priserne på 
korn netop i den periode var stigende. 
Den mulighed fandtes ikke i Ulkerup. 
Tabet af selv et begrænset antal køer 
kunne langt fra modsvares af mere in
tensiv frugt- eller humleavl.

Man kunne forestille sig, at myndig
hederne ville gribe hjælpende ind og 
sørge for hurtigst muligt at genoprette 
balancen i kvægafhængige byer som Ul
kerup. Virkeligheden var en ganske an
den: F.eks. gav Ludvig Holberg udtryk 
for den holdning, at det slet ikke var så 
slemt, faktisk var pesten et gode for 
skovhistorien, for nu da kvæget var 
borte, kunne træerne få lov at vokse i 
fred. Den holdning deltes af mange af 
datidens beslutningstagere: Den gamle 
måde at udnytte skoven på, hvor skovens 
ejer havde ret til alle træer, der målte 
1/2 alen og derover i tværmål, mens bøn
derne måtte udnytte træer, der var un
der 1/2 alen i tværmål, måtte ophøre, li
gesom græsning ikke skulle være tilladt. 
I stedet skulle der føres en systematisk
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Vedligeholdelsen af arealet varetages for størstedelens vedkommende af nutidens naturplejer: få
ret. Foto: BFW.

skovdrift. At den gamle brugsret havde 
haft stor betydning fremgår tydeligt af, 
at den kongelige inspektør i Odsherred, 
Peter Trojel, i 1783 - altså et år efter 
landsbyens nedlæggelse - foreslog, at de 
udflyttede bønder til stadighed skulle 
have lov til at udnytte de gamle rettig
heder.3

At kongemagt og oplysningstidens 
fremstående mænd gjorde sig mange 
tanker om, hvordan man kunne forbedre 
det danske landbrug som helhed, gjorde 
ikke dagligdagen lettere for bønderne i 
Ulkerup. De måtte se i øjnene, at kvæg
bestanden var blevet formindsket, og at 
de ikke ville få deres døde kreaturer er- 
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stattet. De kunne derfor ikke indenfor de 
rammer, de havde til rådighed, produ
cere nok til at betale landgilde og skat
ter. De havde ingen mulighed for at kom
pensere for tabet af kvæget. Gælden og 
restancerne voksede, og oftere og oftere 
måtte de låne korn til både brød og ud
sæd. Gårdene forfaldt mere og mere.

Så da planerne om at udslette den 
gamle by blev til en realitet, og det sam
tidig blev klart, at myndighederne ville 
sørge for gode startbetingelser for de ud- 
flyttede indbyggere, blev fremtiden både 
lysere og mere indbydende for de berørte 
mennesker.

Og Ulkerup by blev til Ulkerup skov.
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Noter
Om byen og bogen

1. Rtk. 2422.613

En landsby nedlægges

1. Rtk. 333.246
2. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
3. Rtk. 333.246
4. Rtk. 333.246
5. Hartkorn, htk.: et fiktivt omregningstal, der 

ikke relaterer sig til arealstørrelse, men til hvor 
meget hartkorn (hårdt kom: rug eller byg), der 
kan avles på et bestemt areal. Det vil altså va
riere, hvor mange td. land der går til en tønde 
htk. Man havde fastsat værdier for samtlige 
landgildeafgifter og kunne på baggrund heraf 
beregne det samlede landgilde hartkorn.

Bønder i Ulkerup

1. Kirkebog for Egebjerg sogn.
2. Skifte efter Jens Falkerssøn.
3. Fag bindingsværk: stykket mellem to bindin

ger, det vil sige de lodrette stolper og vand
rette bjælker i en bindingsværksbygning.

4. Skifte efter Jens Falkerssøn.
5. Skifte efter Jens Falkerssøn.
6. Diverse auktionsplaner.
7. Danmark og Norges Öeconomiske Magazin, 

1757.
8. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.

9. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
10. Kirkebog for Egebjerg sogn.
11. Aftægt: En aftale med en ny fæster om at den 

gamle fæster eller dennes enke kunne blive 
boende og få sit ophold, så længe de levede.

12. Kirkebog for Egebjerg sogn.
13. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
14. Odsherreds Godsregnskab, 1763.
15. Matrikelarkivet.
16. Diverse sager vedr. auktionen 1727.
17. Amtsregnskaber, 1682.
18. Markbogen.
19. Amtsskatteregnskaber, 1682.
20. Amtsskatteregnskaber, 1682
21. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
22. Fæstekontrakter, Amtsstuearkivet.
23. Danmark og Norges Öeconomiske Magazin, 

1757.
24. Skifter, Amtsstuearkivet.
25. Rentekammeret 2243.260.
26. Kirkebog for Egebjerg sogn.
27. Kirkebog for Egebjerg sogn.
28. Christian V’s Matrikel.
29. Kirkebog for Egebjerg sogn.

Kirkebolet

1. Kirkebog for Egebjerg sogn.
2. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
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Husmænd i Ulkerup Skovriderens gård

1. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
2. Amtsstuearkivet.
3. Amtssuearkivet, skifte efter Else Nielsdatter.
4. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
5. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
6. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
7. Amtsstuearkivet.
8. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
9. Kirkebog for Egebjerg sogn.

10. Odsherreds Godsregnskab, 1773.
11. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
12. Egebjerg sogns fattigprotokol.
13. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
14. Amtsstuearkivet.
15. Amtsstuearkivet, skifte efter Kirsten Johans- 

datter.
16. Lars Andersen: Folkeliv i Odsherred.
17. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
18. Kirkebog for Egebjerg sogn.
19. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
20. Kirkebog for Egebjerg sogn.
21. Odsherreds Godsregnskab, 1783.

Gårdmand - husmand

1. Odsherreds Godsregnskab, 1771-1776.
2. Kirkebog for Egebjerg sogn.

1. Udskiftningskortet.
2. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
3. Svend Balslev: Danske Skovfolk, s. 118.
4. Kirkebog for Egebjerg sogn.
5. Amtsskatteregnskaber, diverse år.
6. Birkeret: en selvstændig jurisdiktion, der ikke 

havde tilknytning til herredet.
7. Odsherreds Godsregnskab, 1728.
8. Odsherreds Godsregnskab, 1728.
9. Odsherreds Godsregnskab, 1728-29.

10. Kirkebog for Egebjerg sogn.
11. Kirkebog for Egebjerg sogn.
12. Kirkebog for Egebjerg sogn.
13. Ibglværksgården: Det er her Skovriderens 

gård, der er tale om. Beretteren har koblet den 
til det første »Mantzhøj«, der blev opført af 
sten, som var produceret på et teglværk, der 
til anledningen blev taget i brug i Ulkerup 
skov.

14. Lars Andersen: Folkeliv i Odsherred.
15. Rentekammeret 2422.613
16. Retsbetjentarkivet, Dragsholm Birk, afd.F.
17. Odsherreds Godsregnskab, diverse år.
18. Rentekammeret 333.246 og 333.247
19. Kirkebog for Egebjerg sogn.

Nedgang og katastrofe

1. Lars Andersen: Folkeliv i Odsherred.
2. Kommercekollegiet 1735, 385.
3. Rentekammeret 333.246.
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Utrykte kilder
Rigsarkivet:

2215.174 Jordebog over det kongelige gods i Ods
herred 1719.

311.109 Matriklen 1664.
311.76 Matriklen 1662.
312.213 Christian Vs matrikel af 1688 med 

markbog.
2243.262 Sager vedr. et påtænkt mageskifte mel

lem universitetet, kommunitetet, Kø
benhavns magistrat og Kronens gods i 
Odsherred 1761-62.

2422.612 Jordebog over det kongelige gods i Ods
herred, 1810.

2422.613 Diverse sager vedr. det kongelige gods, 
1705-76.

2422.614 Diverse sager vedr. det kongelige gods, 
1776-79.

2422.615 Diverse sager vedr. det kongelige gods, 
1780-1801.

2485.27 Indberetninger om øde og nedlagte bøn
dergårde, 1777-90.

2422.603 Kopibog 1779-91.
2422.604 Kopibog 1779-91.
2422.605 Journal for Odsherred gods.
333.246 Skov -og jagtvæsen i skovene i Odsher

red, 1778-89.
333.247 Skov -og jagtvæsen i skovene i Odsher

red, 1789-92.
2422.616 1776 Kommissionsakt samt trykte spe

cifikationer og konditioner vedr. auk
tion.

2422.617 1777 Specifikationer og konditioner 
vedr. auktion.

2422.260 Diverse sager vedr. auktion over det 
kongelige gods i Dragsholm amt, 1727- 
1757.

352.40 Oederske efterretninger 1771.
352.28 1769 Folketælling.
352.43 Generaltabeller over det unge mand

skab og husmænd 12-50, 1773-74.
432.11 Register for journaler 1769.
432.12 Register for journaler 1770.
432.9 Journal 1769.
414.1-5 Kommision af 2. jan. 1719 til indret

ning af hovedkrigs jordebøger.
2215.125 Bestallingsprotokol nr. 15, 1750-60.

Rentekammerets reviderede regnskaber:

Dragsholm Amt: visse og uvisse indkomster 
1661-64.

Kontributionsregnskab 1662-71.
Dragsholm med flere amters forbeholdne gamle 

Ryttergodsregnskaber.
Anneberg - og Ellingegårds Godsregnskab, 

17778-82.
Kalundborg, Dragsholm og Sæbygård amter: Ex- 

traskatteregnskaber.
Kommercekollegiet 1735-71, 385: Indberetninger 

og diverse sager vedr. kvægsygen i Danmark og 
hertugdømmerne 1745-46, 1763-71.
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Landsarkivet: Anneberg-og Ellingegårde godsarkiv: Godsregn
skab. 1692-98.

Kirkebog for Egebjerg sogn.
Adlersborg Godsarkiv: Jordebøger 1690-1795.

Diverse breve og dokumenter.
Udskiftningsberegninger for Asnæs og Egebjerg 
sogne, pk.66.
Adlersborg fæsteprotokol, 1750 1826.

Dragsholm Birk: Syns- og taksationsforretninger,

Diverse tingvidner og domme, 1637-1777.
Skøder og adkomster.

Matrikeldirektoratet:

Udskiftningskort for Ulkerup.
1771-1792.
Auktionsdokumenter, 1771-96.

Odsherred Amtsstue: Diverse breve og dokumen
ter, 1642-1784.
Fæsteprotokol 1766-1806.
Skiftedokumenter, 1781-1820.
Skiftefortegnelse over kongelig majestæts jorde
gods, 1769-90.
Odsherred Godsskifter 1776-80.

Egebjerg Præstegård:

Fattigprotokol for Egebjerg sogn.
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