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Ib Svenningsen

SPOTTRUP KOMMUNE

Den danske 
Bonde gennem 500 år
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Hvad, har Danmark?
Ved. betydelige mængder føres bogstaverne M, N eller E ud

jern M
haves haves ikke hvorfra, kommer det

grise N
»kobber M
salt M
kvæg N
Bly M
fisk. N
korn N
træ N
olie___ E
papir N
kul E
smør N
vandkraft E
gummi N
kridt M
naturgas E

Status over Danmarks naturlige værdier: (sæt kryds)

Rig på mangler
.N: Naturalier
E: Energi
,M: Mineraler

Det naturligste erhverv i Danmark må derfor blive______________
Er det mon det vigtigste erhverv

Helt op til vor tid har jord og klima her i Danmark været grund
laget for det landbrug, som tog sin start for ca. 45oc år siden. 
Vi må derfor regne med, at vore forfædre for det meste har været 
landmænd.

Det er mit ønske, at du gennem dette materiale/ må få lidt mere 
kendskab til-baggrunden for det moderne landbrug, vi ser omkring 
os. Skulle du få lyst til at studere dine egne forhold, eller de 
omgivelser du færdes i til dagligtjVil jeg ønske dig 

god arbejdslyst !
Ib Svenningsen



PERIODE KLIMA
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• Den periode du skal beskæftige dig med her, er tiden 
efter 15oo, som herunder anvist.
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Herremanden har monopol på studehandel, har ligeledes 
hals og håndsret over bonden.

, 3-5 Livsfæste indføres Herregårdsjorden er strøgods
39 Reformationen (klostergodset overgår til Kongen)

57 Forbud mod bulhuse (træmangel i 
Landet stærkt forgældet 
Den nordiske syvårskrig. 
Herregårdsjorden samles omkring 
Hoveri indføres (bruge bønderne

Danmark)

hovedgårde. 
efter behov)

Stigende antal ødegårde i de næste 5o år
Stordriften udviddes
Torstenssonskrigene

. Hollænderrier ved herregrd 
(mod Sverige)

.Dr. 3^
Karl Gustav krigen

.Misvækstår.
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_Fr.5^
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"Kr.7
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/ Skånske krig
III. Matrikel (Skat
Chr. d. 5. danske lov. (88)

Kvægpest (81) 
efter jordens ydeevne)

Pest
//

Svenskekrigene 
Landmilitsen 

-^-^Stavnsbåndet

—
Kvægpest

indføres
-- ( 18 - 
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36 -----
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Norge.

Udskiftningsforordning Oprettelse af Landbokommi- 
-~J*Ny skifteforordning sion 
-^—Stavnsbåndet ophæves

Alt hoveri skal være bestemtzw -
■.—tio'i ' .København bombarderes 
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; Landbrugskrise - ÜL Norge fra Danmark
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Grundloven d, 5.juni 1848 (slut på Enevælden) 
Krig med Tyskland(Slesvig—Holsten) 
Kreditforeningerne oprettes
Bondestandens sparekasse oprettes
Krig med Tyskland
1. mejeri

1. andelsslagteri
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Hvor godt kender du dine egne familieforhold?

Du ved sikkert,at en fornem bund eller hest bør have en stam
tavle, der beviser fra hvilken ædel familie den kommer. Prisen 
på hunden eller hesten afhænger af dette slægtsskab.

Hvorledes forholder det sig nu med din slægt? På nedenstående 
slægtstavle (anetavle også kaldet) kan du forsøge at gøre dit slægts
forhold op. Du må sikkert søge støtte hos dine forældre eller bedste
forældre. Kniber det, og din familie er her fra kommunen, er det 
muligt at du kan hente hjælp på"lokalhistorisk arkiv" i Admini
strationsgården i Ramsing.

ANETAVDE POR:
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HerregårdspoZitil omkring 155o.

I forbindelse med reformationen i 1536 overgår den katolske kir
kes jord til kongen, således at kongens jordbesiddelser stiger fra 
1/6 af landets jord til ca, halvdelen. Dette medfører en del jord
spekulation og medfører,at der bliver givet grønt lys for at samle 
heri emandens jord omkring en hovedgard, hvilket ikke tidligere var 
tilladt. Bustrup havde saledes før samlingen adskillige gårde i 
Fiskbæk sogn ved Viborg

Foruden det at samle jorden byggede man store flotte herregår
de,! hvilke man levede et ødselt liv på bøndernes bekostning. Pen
ge skulle der til, hvorfor disse gårde skulle drives meget effektivt. 
Af den grund ændrede man arbejdsperioden, som tidligere var en be
stemt dag om ugen ( ugedagsbønder) til arbejde efter behov (hov
bønder). Hvornår var behovet der? Når det var pløje-, så- og 
høsttid, altså tider hvor bonden selv har travlt på sin gård. Det 
var trods alt bonden,der skulle udredde skatterne, der ofte var ret 
store, på grund af de mange krige kongen udkæmpede.

Prøv om du på kortet herunder kan navngive de påtegnede herre
gårdel Træk en streg fra billede til beliggenhed på'kortet....

Første årstal er første gang gårdens navn nævnes. Andet årstal er de nu
værende bygningers påbegyndelse.
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Herregårde og herremænd er et spændende kapitel for sig, herom dog 
intet i denne omgang, hvor det er bonden, hans omgivelser og udvik
ling du skal studere.

LANDSBYEN:

Den by jeg her vil beskæftige mig med er Vejby, hvis gårdmænd 
alle var fæstere under Bustrup og Kås

Det ældste billede af Vejby får man ved at studere den 5. ma
trikel, der blev til i perioden 1681 - 87. 3. matrikel er en grun
dig opmåling af samtlige bønders jord landet over, uanset hvor lidt 
den enkelte bonde eller husmand havde. Desuden er der for hver agers 
vedkommende en beskrivelse af jordens værdi som landbrugsjord (bo
nitet). Et kæmpemæssigt arbejde var den 3. matrikel, ikke mindst 
når man tager i betragtning, at adskillige gårde havde op til 8o 
agre hvis bredde kunne variere fra 1,5 m og op til 2o m.

Vejby:
Vejby var en typisk landby fra disse kanter, en såkaldt “ve 1 -bv ? 

Det vil sige en by med et temmeligt stort areal af 'fælles jord (by
jord) dengang kaldet"gaden11. Navnet gaden kender du fra "gadekæret". 

"Gaden" var omgivet af et dige, der bun blev brudt af indkørslerne 
til de enkelte gårde. Ude på "gaden" lå. kirken,smeden,enkelte hus- 
mænd og håndværkere allesammen jordløse. Til hver gård var der et 
omdiget jordareal kaldet"Toften", der således kom til at danne ring 
omkring byen. Udenfor "Toften" lå så "Vangen", det areal man dyrke
de. Længere ude lå så"Kiær"og "Udmark". Vejby Udmark dyrkes jo den 
dag i dag.

Ud fra disse oplysninger prøv da om du kan tegne et skematisk 
kort over Vejby

8



Opgaven på foregående side var sikkert vanskelig for dig. I det 
efterfølgende kan du læse mere om Vejbys udseende.

er understreget på side 6. Farv eventuelt ’'gaden’1 grøn, ”toften” oran 
ge og ”vangen" gul. Er du i tvivl om kortet , studér da original
kortet på side

Billedet er fra byen Ry ved Skanderborg. Farv eventuelt gaden 
grøn. Bemærk hegnet bag de 2 bønder, det skulle hindre løsgående
kreaturer i at komme ind på gaden, eller holde dem væk fra gårdenes 
kålhaver. På kortet herover er hegnet markeret kraftigere end de 
øvrige skel.

9



Landsbyens indbyggere:
Foruden gardmænd, husmænd, karle og piger, havde man en del 

jordløse indbyggere, der enten boede til leje eller havde et lille 
hus pa gaden. Det drejede sig om:

1. Inderster - mennesker som ikke kunne klare sig selv på grund
af sygdom eller alderdom.Disse boede hos bønder- 
på byens bekostning.

2. Aftægtsfolk - den tidligere gårdejer, som ved salg af gård i
en såkaldt "aftægtkontrakt"sikrede sig bolig og 
kost til livets ophold på sine gamle dage.

Bondens problemer:
Det var just ikke nogen tryg tilværelse den gamle hovbonde hav

de. Foruden de mange problemer han havde med herremanden i forbin
delse med skat , landgilde og hovarbejde, måtte han også slås med 
misvækst i forbindelse med insekt- og skimmelangreb, tørke og sand
flugt. Hertil kom pest såvel for mennesker som for kvæg, ildebrand 
og besættelse af fjendtlige soldater, sidstnævnte var en ret hyppig 
foreteelse under enevælden.
Misvækst : Når man tænker på den primitive dyrkningsform man benyt
tede sig af, og de få gødningsmuligheder man havde vil misvækst væ
re en meget hyppig foreteelse.
Sandflugt: Samtlige amter landet over havde sandflugtsproblemer, 
ikke sandflugt som vi kender til, men derimod sandflugt af ørken-y 
agtig karakter, der flere steder lagde hele landsbyer øde.
Pest : Du har sikkert hørt om "den sorte død" der i 12oo gjorde et 
voldsomt indhug i Danmarks befolkning, Samme gjorde pesten I7I0 - 
11 også, og efterlod en stor del ødegårde landet over.En udmærket 
beskrivelse af denne pest har du i St. St. Blichers :"En lands
bydegns dagbog". En af de sidste pestepedemier rasede i København 
fra 185o til 1853.

Har du lyst til at læse mere om dette,kan du hente en del i Po
litikkens Danmarkshistorie bd. 5 side 375, bd. 6 s. 165-67 + 4o5, 
bd. 7 s. 133-36 + 144, bd. 8 s. 436 - 47, bd. 11 s. 381 - 88

Kvægpest: Denne sygdom kunne få katastrofale følger for den enkel
te bonde, idet hans eksistens i forvejen var truet fra så mange si
der. Denne kvægpest bortrev store dele af den danske kvægbestand 
da sygdommen bredte sig som en ildebrand ud over hele landet, ikke 
mindst på grund af landsbyfællesskabet. Denne sygdoms optræden har 
været ret periodisk, og mangeartet.
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Om dette kan du læse i Po. Dan. H. bd. 276 -278 samt Skivebogen 
bd. 23 fra 1931 side 65 - 154. I den nuværende Spottrup Kommune 
omkom ikke mindre end 8o7 kreaturer under epedemienl747 til 49,hvil
ket var nådigt sluppet.

Ildebrand : Da der var tale om let fængeligt bygningsmateriale 
var ildebrand et risikofyldt problem for hele landsbyen. Ilden 
kunne let brede sig fra hus til hus grundet den tætte bebyggelse 
og de mange stråtage. Efterfølgende skrivelse viser hvilke følger 
ildebrand kunne have for den enkelte bonde.

Hovarbejdet:
Hovarbejdet voksede mere og mere i løbet af det 17» århundrede, 

fæstere forlader gårdene og et stigende antal ødegårde bliver re
sultatet. Dette benytter herremændene sig af og samler disse øde
gårde under hovedgården, således at dens areal stiger betydeligt. 
Arbejdsbyrden for den enkelte hovbonde stiger herved,saledes at 
det ikka var ualmindeligt at man kom op på 25o hovdage pr. gård. 
Por at forhindre bonden i at forlade garden,indfører man"landmi— 
litsen", der er en slags hjemmeværn, hvis eksercits blev henlagt 
til søndag eftermiddag''efter kirkegang, en lignende ordning fin
des den dag i dag i Schweiz. I den forbindelse blev der pastvang 
for alle unge våbenføre mænd, så man hele tiden kunne kontrollere 
deres tilhørsforhold. Dette "stavnsbånd" gjaldt i første omgang 
kun unge mænd i alderen 18 til 36 år, men måtte på grund af masse
flugt udviddes til at gælde for de 14 til 36 årige i 1735. I 1742 
kom den til at gælde for unge mænd i alderen 9 til 4o årige. Ikke 
alle ville finde sig i den behandling som herremanden gav bønderne, 
det viser medfølgende læserbrev fra d. 11 januar 1773 i avisen "Den 
Viborger Samler.
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Ramsing, den 13. december 1772
• Kiere broder,
helsen forsendt med Gud, vor Herrel

Vide maae du, kiere broderi Det gaaer underligt til her i Salling, 
i hvad det giør hos eder i Wendsyssel. Nu kan jeg Dørst skrive dig, 
hvad ende det spil tog med Jens Ladefoged og de andre Bustrup bønder 
her i Ramsing. Den kloge Jens kiøbte hoverie-forordningen til os i 
Skive marked, men jeg sagde nok det var feil, som han forklarede 
den for os. Men mit ord maatte den tid intet høres. Hans mening 
var, at vi ei vare pligtige at giøre mer end een tredie deel af da
gens hov-arbejde, naar vi dertil vare boyede. Resten af dagen hørte 
os selv til. Ingen af os kunne forstaa bedre, end det ei tilkom os 
at sætte kornet i rader, eller samle og binde rivnirgen, naar der 
høstes, med saa skiel vi fik en billet derfor. Vi troede noget nær 
tilhaabe, vores husbond havde os ei stort mere at befale, saa vi 
just ikke havde nødig altid at møde, naar han tilsagde os, helst 
naar vi selv havde noget at bestille hiemme. Men Gud hielpe osl som 
forordningen er blevet forklaret for de fleste af gaardmændene her 
i Ramsing
Vor gode husbond, ’den gamle kammerraad Skov paa Bustrup, lod alle 
hovbønderne i fior boye til at høste rug paa gaardens mark, jeg 
kan tro, vi alle mødte rigtig nok. Men Jens Ladefoged sagde til sine 
bymænd her af Ramsing, de skulle ei sætte kornet i rad, og endnu min
dre samle rivningen, og binde den, uden kammerraaden ville tilstaae 
hver mand en aparte billet. Da hosbonden ei ville det, gik Christen 
Giølboe, Jakob Berentsen, Anders Thøgersen, Lars Larsen, Jacob 
Krøger og Christen Brand tilligemed Jens Ladefoged hiem og lod riv
ningen ligge urevet. .Hosbonden sendte nogle gange bud til dem, for at 
tale sig tilrette med dem, men da de havde været hos ham et par gan
ge, svarede de tilsidst: De kunne ei gaa saa tidt, uden han ville 
give dem en billet for deres gang.
Hosbonden klagede til amtmanden, geheimråd Rosenkranz, især da de 

i forvejen havde vægret sig at bierge noget høe af Bustrup - kiær. 
Saa faldt amtmandens resolution den 23. og 26. julii i fjor, at de 
skulle giøre to dages hoverie til straf for deres opsætsighed, for 
derved at oprette det forsømte. Men de kierte sig intet derom, thi 
Jens Ladefoged lovede, det havde ingen fare, naar de kun ville staae 
fast.

........ ;. ?..

©j rftcrtyaenbe fcrcv er ot! virMig tllftnbt ogtxt« fcéftenbfr
• <|iore(|< maaffte fan f)<wc (irr «tytte étant SBinberne, 

(hive ©i ti taget i Söetcenfning (jer at unbe. bet ; ©tffc • 

Äiete Stöbet/
-Ç) ef fe n f o cfpnb t met» @gt> m^ene! 

^libemaae Sü, ! ©et .øm« utv

fceriiô til b« i ØaUing/i f)pab bet gier b^Sberj 
XVenbfyflcl. SRufanjegforfi (frive©ig,.&vab 
i'c bet Øpii.tog iw.b jfene Habefo^eb, Pö.ftf.aßbre
öufirup®onber &erf Xtamfiiig. ©en floge jene 
f tobte £overie*§ororbniiigcn tit od i ØHive?Støavfeb,
men jeg fagöe nof, tet w feit, foin (jan for!(arebe
ben for oi Støen mit Orbmaatte ben $iibintet (jo? 
tel Jjand Støenirig var, at vi ci vare pligtige at gio* 
re nicer enb een trcbic ©eci af ©agen Jjov?Slrbeibc, 
naar vi bevtil vare bopebe, EReften af ©agen f>ovte 
o,i5 fclvtil. Jngcn af odfunbe forftaac bebre, enb 
betcrtilfom oôat fatte.hornet i Staber, eller famle

og binbe Stivningen , naar ber fjofteö, tneb faa <Sficl vi 
fit en pillet berfor. ÇBi troebe noget nar titøaabe, 
vore* <&odbonb tyavbe od ei ftort mere at befale, faa 
vi juft if Fe Ijajbenébig. altib at mobe, naar £an tit* 
fagbe od, MK^ådr vi^filv $avbt noget at beflitte 
fyiemme. Støen @ub bielpe od! fotn Çororbningen 
.er bleven for flaret for be flefie af ©aarbmanbene l>es 
i XUinfinø.
..?• ÇBor gobe 4>odbonb,.ben gamle Æammevraab 
öfov paa Äufirup lob alle Jjovbonbevne i $ior 
bôtyi til at béfle Slug paa ©aarbfend SDlavF ; jeg fan 

-troe, vi mobte alle.rigtig’nof ; Støen Jene £abcfo? 
geb fagbe rit fine Stømanb tyer af Xxamfing, be (Tul* 
le ei fatte hornet i Støb,’ og enbnu røinbre famle 
Stivningen, og binbe ben, uben jTammcrraabcn vil? 
le tllflaae f>vcv Støanb een aparte billet. ©a $od? 
bonben ei ville bet, gif Cl;vificn (5i$lboe, Jacob 
25crcntfcn, 2inbere €bøgcrfcn, Hara Harfen, 
Jacob Ztøgcr, og Cbriftcn Zkanb, tilligcmcb 
jene Habcfogcb alle Ijicm, og løbe Stivningen 
ligge nrevet. Jgoobonbcn fenbte nogle gange SBub 
til bcm, for at talc fig tilrette mcb bcm, men ba bc 
Ijavbc varet (jod (>am P<ir gange, fvarebe bc til* 
fibft : ©e finite ci gaac faa tibt, iibcn ban ville gi* 
ve bem en billet for bcrcö Øang. Jjodbonben fla* 
gebe til Slmtmanbcn, ®cl)Cime?Staab 2\ofcnfvanß, 
i far ba bc i gorveien ogfaa Ijavbc vagret fig'at bierge 
noget <&cc af ^nflnip^iar; £aa fafbt Slmtman/* 
bend Stifolution ben 23 og 26 Julii i gior, at bc 
(Tulle giere €0©agt Roverle til^traf for bered Cp? 
fatfigtøeb, for bevveb at oprette bet forfarne; .Støcn 
bc fierté fig intet berom, tl)i Jcno Habcfotjcb love? 
bc, bet Ijavbe ingen Save, naar oefuii ville (taac 
f<
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©aamen! ©ct fan ci gane vævre enb galt! bev 
blev (Fvevet ti( Rentekammeret, at^öonbcrite ei fierte 
fig.efter Süntingnbenä Refoluiion; ©aa font bev en 
Drbrefra bet'©an(Ftßamrtitt unter 28 ©ec. 1772L 
at be (fulle forfolgeö mtb îanb* Cov ôg 9Ut. ©trajl 
blet bc ftcbnèt tt( ØalllngJberrcberd Ret. æonberné 
fîf opfcttcîft', tnen ti((lb(l falbt ber ben’9 SDtarti 12tar 
en beeff ©ømfaalebeø:.

K ’ fienbetf fer fXet, 
”at Jcha Cabefogeb, font £oveb^anb for be 
” SØlobtvillige af 25iiftrup Member, og font beit 

ber Ijctobe (offet be anbre til ben fantnte £)pfct(tgr 
" fjeb, fyan felv (javer vii(l, faavel ntob ben $oiu 
■gdige ^verie>$oVorbning, font ifœr mobSlmt? 

” mahbefeaefolutiehw, bût fig- tii -velfortlent. 
”.©traf^/bg éthbte Vigéjinbebe til Slbvarfel / arbeü 
” be 2tar i lUnebovgø $œ(hiingô 2lr*
” bei be. Jacob 23œrenrçcn f Tlnbera Cbøgcrfcn, 
” og Haurtø Harfen, bet ^aveviiffecn noget ntinbre 
” ®rab af îDtobttjiliigljèb/ bet àrbeibe Sive îfoaa* 
" neber ( Viborg- $ugt*og SRanufactut * ^)utiö; 
” îDîen Cbviften (Biølboe, Jacob ZVøgev og 
” CbviftenSranb ber font be, Ijvtø 95robe er be* 

*” funbeh minbft, fjenfertteo (Viborg îugtljuuû til 
’’ Arbeite I €0 SDtaaneber ; bepaa enljvet af forbe* 
” nævntejtøfoner# »øenbringelfe gaacnbe£)ntfo(b 

tS?fttoga (fal. efter billig Regning, ubrebtf af bei 
(igefont be og alle for een, og cut for 

’ ** alle betale til bercö Jjoöbonbc, i benne ©agöfor* 
• ‘ "tolbte Dmfoftninger iöRipbalcr, alt at’efter* 

" fomnicO inben 1$ bage efter benne ©onifl lovlige 
' ”Sorfpnbclfe, unber fiovcnO Svang.

/. løoisbonbcn lurebe Ijeele ©omnieren ben, og vi 
tænftc alle, ©ommen var fun et ©fræf *gulver, 
fom -Ç)OîJbonbcii ci tor be c;cqvere ; 3ftcn (jan vibfte nof 
tøvab ban giorbe, tbi albrig faafnart var ber veent inb* 
boftet, og Rug>©æben (agt, forenb Jjctrcbéfogbeit 
og SlmtntanbcmJ Çulbmœgtig fom til 7\am(ing at 
fplbcftgiere ©ommen. $ra ?(mt(hicn var bev givet 
8(nv(tøn(ng paaCBogne, at fore bc 6 ^tanbtilVi* 
borgSugtbuutJ; men bä bé®ag(Fplb(ge fornam, bet 
ffulbe vare2(lvor, tilhob be, at vilbe felv beforbvefig 
til Sugtbufct meb egne ®æ(lcv. ©ii maa tro, bet 
bar et bebrovcligt ©pn at fee So ogSo at fattetf fam* 
men, og fiorcöub afSSpcn til Sugtbufet, ÇBore 
Oaarbinœnb fif (leere SilfFucre enb graften; ®îcn 
bvab (fal jeg fige ! ©ct var billigt, be lïulbc (ibe efter be* 
reö ©om, ognublcvmin©paabomopfylbt; Jena 
Habefogee fob fot veb Unber*£)ffïcetcn ^olin, foin 
fïulbc bringe bam ti( ©laoeiietiHawborg paa ben 
fierbe ÇBogn.

Saamenl Det kan ei gaa værre end galt. Der blev skrevet til rente
kammeret, at bønderne ei kierte sig efter amtmandens resolution. 
Saa kom der en ordre fra Det danske Kammer under 28. december 1772, 
at de skulle forfølges med lands lov og ret. Strax blev 'de stævnet 
til Salling - herreders ret. Bønderne fik opsettelse, men tilsidst 
faldt der den 9. martii i aar en besk dom’ saaledes:

Thi kjendes for ret,
at Jens Ladefoged som hovedmand for de modvillige af Bustrup bønder, 
og som den, der havde lokket de andre til den samme opsætsighed, han 
selv havde viist, saavel mod den kongelige hoverie-forordning, som 
især mod amtmandens resolutioner, bør sig til velfortjent straf og 
andre ligesindede til advarsel, arbejde et halvt aar i Rendsborg 
Fæstningsarbejde. Jacob Bærentsen, Anders Thøgersen og Lars Larsen, 
der havde vist en noget mindre grad af modvillighed, bør arbejde fire 
maaneder i Viborg tugt- og manufacturhuus. Men Christen Giølboe, 
Jacob Krøger og Christen Brand bør son? de, hvis brøde er befundet 
mindst, hensættes i Viborg Tugthus til arbejde i to maaneder, de paa 
enhver af forbenævnte personers henbringelse gaaende omkostninger 
skal efter billig regning udredes af deres boe, ligesom de og alle 
for een, og een for alle betale til deres hosbonde i denne sags for
voldte omkostninger 16 rigsdaler, alt at efterkommes inden 15 dage 
efter denne doms lovlige forkyndelse, under lovens tvang.
liosbonden lurede heele sommeren hen, og vi tænkte alle, dommen kun 
var et skrækpulver, som hosbonden ei turde exeqere. Men han vidste 
nok, hvad han giorde, thi aldrig saa snart var der rent indhøstet, 
og rugsæden lagt, førend herredsfogeden og amtmandens fuldmægtig 
kom til Ramsing at fyldestgiøre dommen. Fra amtstuen var der givet 
anviisning paa vogne, at føre de seks mænd til Viborg tugthuus, men 
da de sagsskyldige fornam, det skulle være alvor, tilbød de,at vilde 
selv befordre sig til tugthuset med egne bæster. Du maae troe, det 
var et bedrøveligt syn at see to og to at sættes sammen og kiøres ud 
af byen til tugthuset. Vore gaardmænd fik flere tilskuere end præ- 
stenl Men hvad skal jeg sige. Det var billigt, de skulle lide efter 
deres dom, og nu blev min spådom opfyldt. Jens Ladefoged sad for 
ved underofficeren Holm, som skulle bringe ham til slaveriet i 
Rendsborg paa den fierde vogn.



Da de seks kom til tugthuuset, blev de strax imodtaget, og hver sadt 
til sit arbejde. Een maatte karte, en anden spinde paa skot-rok,een 
tiæse uld, de andre grave steen op, samt forrette alt det arbejde, 
dem blev anvist. De beholdte deres egne klæder og lider ei videre 
stor nød, uden en ulidelig stank paa arbejdssalen, og dernæst den 
verdens skam at være tugthuusfange.
Men med Jens Ladefoged gik det langt anderledes.Det er ingen løgn: 
Mod gaaer gierne for fald. Da han af underofficeren blev overleveret 
til justits-skersanten i Rendsborg fæstning, som nok maa være en 
ubarmhjertig knægt, sagde Jens Ladefoged til ham: ”Gode herre, 
jeg skylder hverken Kongen eller hosbonden noget”. Men justits-sker
santen svarede studs:” Af din dom,canallie, kan man nok see, hvad 
karl du er.” Derpaa giende han Jens ind i et skident slavehuus, hvor 
han meget ubarmhjertig befalede ham straks at trække af sine klæder. 
Dem tog justits-skersanten til sig, og slengte derimod en liderlig 
slem slavekiol til ham, som krob aid sældfuld af graabidere. Denne 
maatte den arme Jens trække paa. Herpaa blev der lagt en stor jern
skinne eller boyle om hans liv, som en slave-lenke var smedet fast 
til med den eene ende, men med den anden ende blev den sat om hans 
højre fod. Hans penge og hans kniv blev taget fra ham. Jens græd, 
men nu var det for sildig, han maa nu daglig trække skubkarren paa 
volden og i fæstningen, forrette meget strengt arbejde, faae en ussel 
slaveføde, lidet mad, men mange hug, og maae dertil om natten ligge 
paa den bare briks.

Dette er udfaldet af Bustrups opsætsige bønders historie. Du kfcn for
tælle dine bymænd, hvad der skeedt er, paa det hver maae see sig i 
speil, frygte Gud, ære Kongen og være deres hosbond hørig og lydig.

. ©a be 6 fom til^ugttynfet, bfcv te fira; imob» 
taget, og tyver fabt til fit Slrbeibc. (Ten maatte farte, 
een anben fpinbc paa (SfotOiof, een tkrfc lllb,bc 
anbre grave (Steen op, fanit forrette alt bet 2lvbeibe 
beni blev anvifl. ©c betyolbtc bog bercé egne læber, 
og liber el vibere flor 91ob, ubcnenulibclig(Stanfpaa 
2lrbcibé»(Salen, og bernefl ben CBerbcné (Sfam, at 
værc$ngttyuuø»$ange. SDlcn nwb jcno£abcfocjct) 
gif bet langt anberlebcé; ©et er bog ingen Vogn: 
t)7ob gaaer gierne for Salb, ©a (jan af Unbcr# 
Officeren bleo overleveret . til Suftitj »(Sferfanten i 
2\enøborg$æ(lning, fom nof maae vare en Ubarm# 
tyicrtig grov Änagt, fagbe jene fcabefoejet til tyam: 
gobe £erre, jeg (Fp Iler tyverfen kongen eller oébon» 
ten noget! SDlen Suftifj »Cferfantcn fvarebe flubé: 
5(fbin©om,CarnaUie! fan man nof fee, tyvab^avl 
©u er. ©erpaa gienbe tyan Jene Htb i et (Fibent 
ølave»$uu$, Ijvor tyan meget ubarmtyicrtig bcfalcbe 
tyam (Ira; at træffe affine klæber. : ©cm tog 3u» 
flifrøferfanten til fig, og flengte berimob ccn liber» 
lig (lem eigve^iol til tyam, fom f.rob alb Jalbfulb

af Øraabibcre; bcimc maatte ben arme Jene træffe 
paa. <g)crpaa blev ber lagt een (lov 3<vn»@finne cl» 
lev SSople om tyané Viv, fom cn (Slaveren fe var 
fmebbet fafl til, mebben ccncCnbe, men mcb ben an> 
ben Œnbc blev ben fat om tyané tyojrc §ob. $an$ 
3-kngc og tyan$5\ niv blev taget fra tyam. jenogræb, 
men nn vav bet for filbig, tyan maae mi baglig tiwffe 
(Sfnbf arren paa QSolben ogi frvflningcn, forrette 
meget flnrngt $lrbcibe, faae cn nflel (Stavc»$obe, 
libet S91ab, men mange J)ng, og maae bevtil om 9?at» 
ten ligge paa ben blotte 23vi;. ©ette cr.llbfalbct af 
Z5iifirttp opfatfige 95onberé Jjijloric. ©n fan for» 
telle ©inc Söpmxnb tyvab tyer (feebt er, paa bet tyver 
maae fee fig i (Speil, frpgtc Oiib, ave kongen, 
oø «ne bcrcé J^éboiibc tyorig og Ipbig, ’ ;f

7 ttamfïncj b, i3©tcemboL. 1
~ ' -- - 1772/ *< /■ ■- *• ? -7

. Tiborg.
£flnbo:<tliigcnc for 2tnr 1773, l?o(t>co paiifé(gcnbc£nge. 
5l.intiar(i — — ben 27. ‘ "
ftd’riKuli • — —. 24.
Whrtii — — — 24.
2fpri( — — — 14. October

— — — 5. ’ 9?ovcm(»er
3unt — — — 9.

5’.ili — 
ThiquRi 
September

ten 14.
* 11.

22.
- 20.

I7*
U-

Det var en besk dorr, set med ver tids Øjne, og den virker endnu 

mere uretfærdig når man allerede i 178?, altså kun 1$ år senere, 

får de nye "Landboreformer" ( se side 26), f.eks. reformen om be

stemt hoveri. Maske er netop en sag som denne bevis for nødvendig

heden sf nye love, idet bondens sociale status lå langt under det 

menneskelige.
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Ovennævnte kommentarer stammer fra Matriklen af 1687, som dannede 
grundlag for skatteudskrivning langt op imod vor tid. Prøv om du 
kan læse originalteksten.

Erskrivt ofuer Wiiborig stift
Skifue Huus Amrt

Rødinge Heridt Weyby sogn oc Bye
Haffuer tvende Marcher Navnlig
Sønder marchen og Nørremarchen

cLcSamme Marcher Saaes 4 Aar, 
döOc huilier Saa Igien I 4 Aar,

Saaes første Aar med hyg Andet og 3^ie Aar
med rug, fierde Aar med ar, (havre)

Oc er begyndelsen Giort udi Sønder, 
Marchen, som strecher sig en deel, 
Sønder og Nør og Indholder 2o skifteer.

15



Skatteberegningsgrundlag for Vejby anno 1687.
Benders navi* Brug og

hvile <

Cnd jord | 
rvadratalen

Hedejord Hartkornsberegn.
td sk f j al

Peder Pedersen 258o58 6 6 356 795o 3 4 3 1
Svend Larsen 4012 99 67993 22190 6 7 1
Niels Pedersen 579520 155424 11161 6 6 1
Chresten Knudsen 4oo632 84688 9528 5 2 2 1
Jens Larsen 298264 75493 2561 5 3 2 2
Bertel Pedersen 49-5839 71698 19908' 6 4 2 1
Niels Madsen 338280 163o24 17262 4 1 2
Peder Jørgensen, (øde) 71739 38562 13437 • 2 1
Peder Pedersen Wester 215754 48435 16858 3 2 1
Jens Jensen 467600 92o45 2ooo3 6 6 1 1
Søfren Søfrensen 203196 65632 13o87 2 5 1
Chresten Chrestensen 256oc3 53815 735o 3 6 2 1
Chresten Jensen 144820 3I809 4o5o 2 3 2
Lars Jensen(øde) 24937 65349 9648 3 5 3
Anders Chresten s en. 98711 28671 7759 - 2 1
Poul Søfrensen 7o753 12308 47oo 6 3
Peder Bloch 558265 103513 16147 8 4 1
Husmænd:
Mogens Chrestensen 265o 265o 1
Magnus Chrestensen 3776 3776 1 1
Kirsten Lavridsdatter 26o7 26o7 1
Jacob Madsen 1863 1863 2
Søfren Pedersen Husmand 5995 5995 2 1
Chresten. Svinningsen 428o 428o 1 2
Marten Jensen. 4752 4752 2
Chresten Svinningsen
Jep Chrestensen

11139 11139 1 2

4863350 1509249 29o965 1 76 1

Ovennævnte hartkornsansætteiser udregned.es i de såkaldte modelbøger, 
hvor man beregnede skatten i forhold til bonitet, areal, hvilepriode, 
fiskemuligheder, græsningsmuligheder, træforsyning m.m, med andre ord 
en meget retfærdigt beregningsgrundlag udtrykt i følgende enheder:

tønde skæp fjerdingkar album penning
= g tønde - - skæp = fjerding. = album

Ud fra landets samlede hartkornsansættelse kunne rentekammeret bare 
bestemme prisen på 1 td. hartkorn, og de vidste hvor stor indtægten blev.
Prøv at udregne de enkelte bønders skat, sæt f.eks. pr. tønde til 2 mark 

(1 mark = 16 skilling — 1 skilling = 12 penninge )

16

udregned.es


Det er dog ikke kun jordfordeling og hartkornskat, man kan hente 
fra Matriklen, men også de efterfølgende oplysninger.

Samtlige marker i en landsby havde før i tiden navne, det havde
Vejby også. De på kortet anførte navne er fra 1687.

Skriv her forskellige navne hentet fra S øndenaaij^en:
1. __________________________________ 5.__________________________________
2. __________________________________ 6.__________________________________
3.__________________________________ 7.____________________________________
41__________________________________ 8.____________________________________

Skriv ligeledes navnene på marker fra Nørremarken:
1. ___________________________________ 5.________________________________
2. ___________________________________ 6.__________________________________
3. ___________________________________7.__________________________________
4. __________________________________ 8.______________________

På kortet er foruden marknavne også anført agerretningen samt 
hvor mange agre hver mark(fald) består af.

17
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Ud fra Matriklen kan man hente sig en del oplysninger om hver en
kelt bonde landet over i 1687. Et eksempel er følgende:

Bonde Peder Justens Block var fæster under proprietær Poul Klin
genberg til Bustrup. Hans gård er blandt de største i Vejby med et 
samlet areal på 677925 kvadratalen eller ca. 48 tønder land, hvoraf 
de 4o tdr. 1. er "Middelmodig Jord af mere Sand end Muld". De reste
rende 8 tdr.l. er "Ond Udmarksjord af Røed Sand og Grus" eller udyrket 
hede. Han har ikke mindre end 117 agre at holde styr på med 53 agre i 
Søndermarken og 64 i Nørremarken. Den største ager er på 4 tdr.l og

omindste på 884 m med en bredde og længde på henholdsvis 3,8 m og 
233 m.

Ud fra disse og foregående oplysninger kan du gøre følgende be
regninger:

Hvor mange tdr. land der huiler (ligger i brak):__________
Hvor mange tdr. land der besåes :_______________
Hvor mange tdr, korn han høster: ________________

På middelmodig jord skal man sikkert ikke regne med mere end 3 fold, 
hvilket vil sige,efter den tids betragtninger,et udbytte på 2 tdr. 
korn pr. tdr. land.

18 



Driftform: Når bondens jord således var opdelt i mange agre spredt 
ud over hele sognet, skulle driften tilrettelægges meget grundigt. 
Dette gjorde"oldermanden" i samråd med byens bønder("granderne"), 
ved periodiske stævner. Her kunne arbejdet tilrettelægges, så de 
ikke kom på tværs af hinanden, her kunne de af de ældre få at vide, 
hvor deres agre var, hvis de skulle have glemt det, desuden var 
det også her,man skulle bøde for eventuelle forseelser. Bøden var 
ofte øl eller snaps, som man skulle betale f.eks. for at have 
glemt at lukke byleddet, have revet sine gærder ned for tidligt 
eller anden indberetning fra "markmanden"(byens opsynsmand).

Fællesdriften fortaber sig langt ud i middelalderen, og blev 
først aflyst af den nuværende driftform i 1787.

lad os se lidt nærmere på "Bedmed Fald" på senere kort kaldet 
"Bramshøj Knude", som er beliggende i Nørremarken.

Ond havrejord 
jord af grus 
og sand

Bedmed Fald 
løber i sønder 
og Nør. M (målt) 
fra Wester 
side ,Indh: 22 Ager

d. = 12 ager
W: br. - 15 (alen)
0: br. - 15i
- 1. - 27o

Bedmed Faids fulde størrelse var ca.(28o x27o)kvadratalen.

NB. Prøv om du selv kan regne markstørrelsen ud i nutidige mal.

Således var ejerforholdet:
Ejere Ager nr. Ejere Ager nr.

Peder Block 
Søfren Pedersøn 
Suenning Lassen 
Poul Søfrensøn 
Bertel Pedersen 
Chresten Chreste

12 og 18
7-15
11 - 15

5
lo - 19

;nsen 6-16
1

Erik Jensen
Søfren Søren, 
Peder Peders 
Chresten Knu 
Jens Laurits 
Ager nr. 1 - 
ført.

8-17-21
sen 22
øn 15
dsen5 - 4 - 9
en 2o
2 - 14 er ikke an

Som du sikkert allerede har iagttaget, er fordelingen temmelig 
forvirrende. Har en bonde flere agre i samme fald,er disse spredt 
ud over hele faldet.
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Dyrkningsteknik:

Et var at holde rede på agrene, noget andet var at gøde dem. 
Lå ageren f. eks. 2 km. fra byen, og dens størrelse var omkring 
1 tdr. land, måtte han, for at gøde den tilstrækkeligt, køre 
ikke mindre end 12o læs møg ud, d.v.s. at han alene for denne 
mark måtte køre omkring 45o km. Af denne grund blev kun de mar
ker, der var nærmest byen- dyrket tilfredsstillende, og det andet 
jord vedblev at være"Cnd Udmarksjord".

Når man pløjede agrene, pløjede man dem ind mod midten,som 
tegningen viser. Derved blev ageren efterhånden hvælvet og fik 
udseende af en tagplade i kæmpeformat. Ved at pløje således, 
fik regnen lettere adgang til planternes rødder. Herefter behand
lede man jorden med en træharve. Håndsåede derefter ageren med sæ
dekorn, som var korn man med møje og besvær havde forsøgt at holde 
fri for mus og fugt

Til slut indhegnede man de dyrkede arealer og ventede spændt på 
høstens resultater, der kun sjældent oversteg de 4 fold.Når høsten 
var tilendebragt, fjernede man gærderne, så byens kreaturer kunne 
nyde godt af den megen ukrudt og græs,der var mellem stubbene, 
man sagde at "man opgav a ævred",eller som man sagde i Vejby at 
"slår køerne verreløs".
Hvor mange fold regner en landmand med i dag? __________fold
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Fællesskabet havde nogle fordele, men mange ulemper, så mange 
at nogle af landets førende rådgivere bl.a. greverne Bernstorff 
og Reventlow, fik kongen til at udarbejde nogle love (forordninger), 
1er dannede grundlaget for det velfærdssamfund,vi har i dag.

Üâ Ofønbottø/ ^walle vitterligt: fom

Slgertprfiiingeu, naß ten 9ltler&oicßcS SSelßgncIfe, cr ©runbflotten forgjort 
Oitgca Slattmarfs SSelftant ; faa (we QJi, ligefom foréen 2?oreS Jpwflfalige 
Jpr. Jäter, fiten föoreö fRegieringö Qxgpiitclfe fegt, af fette iBoreftere og tree 
llntcifadtter i ©tant tit. niet og 2>irf fonifjct, enfjvcr i fin Ærets, at 
funne titrage til ?lgcrbruget6 for tem fclv og ©taten npttige Jorbctring. 
6uve bcrfor ferft opnnurret til og fiten befalet JalfetfFdbetö Op^avelfe, font* 
tet fer fie og vafeutligpe ©fritt til CantvafciietS og Slgertprfningcnö Oermet fov= 
buutiie Jorbetring, ligefom SBi ogfaa ent vitcre éave varet betaiift paaat lette 
tenne npttige ©ags Jreingang, og at borfrptte te Jpintriiiger, {jvorvet famine 
tilforn for en flot î)cel er hieven flantfet eller giort variflMig. 3 Vette .^Øiemect 
(jave 23 i nu frcmteleö neie latet igienneingaae alle terom formen utgangne $ln» 
ortningcr, bviß ^ntfolt, for faavibt 23i adernaatigfl f;ave feintet tienligt og 
paffente at late famme fremteleö gielte og efterleves, nn i Jelge QSorcö Qxfaling, 
til 25eqvem&et og îettelfe for 23orc fiere og troc llntcrfaattcr og 23eticnte, uti een 
Jorortning er blcven famlet. Og eftcrat tcvvct tillige er hieven taget i Over« 
veiclfe £viß vitcre til tenue for 23ort (Rige (jotflnpttige Sags Jrennne funte 
være at tilfeie og anortne; faa (javc 23i tiu atlernaatigfl fnntet for gott, (jervet 
altelcß at op bave alle feront tilforn utgangne Jorortiiinger, faafom te afSJatis 
22Î)ccbr. 1720, 29JJcctr. 1758, 28£ecbr. 1759, 8®ottii 1760, is^Jian 
1761, 28 Sulii 1769, i4©eptbr. 1770 og 13 911091776, famt terimotvep 
tenne 2>creö Jorortniug i Sllminteligéetat anortneog befale, fom folger:

2 $• I-

Ovenstående side er fra 1781, og er en forordning, der skulle 
fremme udskiftningen, d.v.s. en opløsning af det besværlige markfæl— 
lesskab samt udflytning af nogle af byens gårde.

Understreg Kong Kristian d. 7.é syn på agerdyrkningens betydning 
for landets velstand.
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Da kortet er formindsket så meget, vil det sik

Et var at lave en lov, der skulle opløse mark
fællesskabet, noget andet var at overtale bønderne, 
der for det meste var analfabeter, ikke mindst de 
bønder hvis gårde skulle flyttes ud. Hertil kom så 
det enorme arbejde, der bestod i en retfærdig for
deling af bymarken.

På kortet herover
Kortet herover er det ældste kort over Vejby. 

Eet er udarbejdet i 1786 efter at jordfordelingen 
havde fundet sted. Originalkortet findes i Køben
havn på Matrikeldirektoratet, og er håndkoloreret. 
Romertallene angiver gårdenes marttilliggende. I 
toften kan du aflæse navnet på gårdens ejer eller 
fæster.
Nordre Heede og Stads Heeden er det,man i dag 

kalder Vejby Udmark, Søndre Heede og Lang Fald 
er Betryk.

NB. Prøv at farvelægge kortet. Hertil skal 
du bruge nogle farveblyanter, der ikke dækker kor
tets signaturer. Med hensyn til farvevalg kan et 
kort udarbejdet af Geodæisk Institut give dig nog
le retningslinier. Bu kan også vælge at give hver 
gård med jordtilliggende en bestemt farve.

kert for mange være vanskeligt at læse navnene,
hvorfor følgende ejerliste måske kan være dig til
hjælp:
Gård nr .1

Dyrkere
Niels Hansen A

Ejere

II Niels Ottesen
III Niels Kruger Bustrup
IV Terkel
V Jens Vester
6 Udflyttet hus
7 Niels Ottesens lod

8 Lang Fald J
IX Jens Eriksen ’\
X Chr. Vinter 1
XI Niels Præst Hostrup
XII Giert \
XIIIAnnexgård til Lem Præstegård
14
15
16

Tran Marts Huus

XX Niels Henriks

Østen Eriksen
Poul Huus

XVII Chr Væver
XVIII Jens Degn
XIX Søren Eriks

Selvejere

Peder Sinding
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Dette kort viser markfordelingen 
i 1815. Bemærk de udflyttede går
de og find ud af hvilke gårde, der 
er flyttet ud.
Ved udskiftningen undlod man at ' 
udskifte den dårlige jord. Her 
drejer det sig om sur eggjord og 
dårlig udmarksjord.Se også matri- 
kelkortet af i dag,side 36

udmarksjord.Se


Foruden udskiftningscirkulæret udarbejdede Rigsrådet mange andre 
love, som har gavnet landmandens vilkår betydeligt. I det efterfølgen
de skal nævnes nogle af de mest betydningsfulde.

gonr&nin
«fi g a cent c

cg pligter, font bør Stcb 
iniillera Socl'Prottcr Safte denter i ©anmatf 

Prit) 3arfr®aattcr$ £rb 03 SvatraMfc/ 
jiieb Pibere.

ÇfcnfHanô.feorg ben 8bc ^Junii 1787.

jÇie&e nt? avn.,
’.trpft 606 DirecW Wl. Offner, ^"<s Äongeßge S0lajeß«t> 

og Univerßtrtct5 ferße kogtrpTfen

ftorflhift
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03 Saration^Somtniiifl ober en $onbe ® aarbé 
ninger, Eefætmitg 03 3iiPentarium Pep fammeS £)Pep 
kberina til rn mje gaffer, faabelfom Peb gæfterenS 

gratrabrife eller ©obéfalb.
1. 9?aar en C5a«rb veb ©pn ovctlevcrcø til tn npt faß«, (Fal

a) alle bene kngningcr, fcvcr fer fig paa bel nepeße btfFriveø og btrun« 
her tpbelig anfrreø, (tvor maitgtfag enfyver kpgning inbtfiolber, faint 
af bvnb ©lagø kpgniugø:9Raterialier ben beßaaer.

b) ©an |Ta( og bett îtlpanb, fom eiif'vcr Deel af kogningerne beßnbe# 

at vare i, (jvab enten famntc et gob, maabelig eller flet, ubforhg og 
©tpffcviiø anfereø og

c) Q5eb enhver Wiangcl elfer kroßfalbigßeb anfetteø, floor meget famtneø 

5ßanbfattel|c, ineb 9lrbenbfl>îen og 9Raterialier vifbe foße; SJRen over 
be XU'cle af kogningerne, fem ere i gob og fovfvarlig ©tanb, gio« 

rec ingen Diration.
2. KaarSpnø; og 'ïaxetioneforretning bliver foretaget over en faabanØaarb, 

peb faßereno fvatrabelfe eller Debøfalb, ff af ben veb (janø liltrabclfe 
(jolbte forretning fremfeggeø, og be af Ketten ubmefbte SRanb herefter be-- 
ßgte alk Øaarbcnø kogninger cg fammenligne enhver Deel beraf meb ben 
ke|Ttivclfe, fem i ben ferße forretning ßnbeo at vare giort berover veb 
9Jlobtaqe(|cn, f.unt paa bet onif’pqqefigße iagttage bcnforfFkl, ber maatte 
bcßnbcö, enten i J£enfecnbc til ferbebring eller ferringelfe, i ben ßbßefa? 
ßero îiib, fom ba i forretningen nepe bliver at antegne, tilligemeb îara; 
tionen over (?vcr cnfelt Deel/ fom enten er forbebret eder forringet, paa bel 
at man herefter, veb at fannnenfiolbe begge forretninger, mebkießeb fan 
ubßnbe, fiver meget ben fratrabenbe faße^konbe enten bor tilfvare, eller 
femmer til gebe boø 2Sorï>brcttcn; SOien be Deck afkogningerne, fotn ßns 
be# at vare fcoibtc i famme ©tanb, fem ben ferße forretning viifer at be

)( »are

Skifteforordning:
I 1787 kom den næste forordning, der omhandlede skiftet ved en 

bondes død. Denne skulle for eftertiden besørges af upartiske folk, 
som. ikke kunne have nogen økonomisk fordel heraf.

Tidligere mødte herremand og ridefoged op og foretog en grundig 
vurdering af den afdødes efterladenskaber, samt bygningernes til
stand. Hver enkelt ejendel blev sat i værdi, ofte vel lavt, hvor
imod istandsættelsesgebyret blev sat vel højt. På denne måde blev 
det herremanden, der løb med den største gevinst. Det er ikke uden 
grund, man benævner skifte-retten som værende en af herremandens 
"herligheder”.

Da denne sag blev forelagt Kristian d. 7. , skulle han have ud
brudt:" Det forekommer mig, at i en så vigtig sag, hvor det gælder 
landets vel, bør man ikke lade en eneste dag gå tabt. Kan man ikke 
lige så godt tage fat derpå i morgen som i overmorgen?"
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frothing
om

CtaWHanbetê

fra ©obferue 
for SSonbeftanbfiß Stanbfiøn 

i Danmart

C^rißianeborß ©fot ben ao&e Sunii 1788.

Forordning om ophævelse af stavnsbåndet:
På næste side vil du se forsiden af den forordning, der fjerner 

den sidste af herremændenes "herligheder".
Prøv om du kan finde ud af hvornår stavnsbåndet blev indført og 

i hvilken forbindelse?
Da denne forordning kom, takkede københavnerne Kong Kristian 

d. 7. , ved a"t rejse Frihedsstøtten, idet de kunne se hvilke frem
tidsperspektiver, der var i de nye love. Bonden selv var tavs og 
tvivlende.

26

Sororbningz
& ö o r ih b

nærmere be|ïemmcê be .Silferlbe, i 
tvilte gaftebvnber i'©atnnatf fan af $trêboB> 
ten imot (Éobtgiørelfe fratages nogen Deel af tereS 
fæftebe ©aartes Sorter, famt btorvibt gaftebøm 

terne ere forpiigtete til at late tereS i gaffe 
[jatente ©aarte utflotte.

Crßriflianeborg ©lot Ven 8be 5unii 1787.

$ lat a i/
Ovorveb ben

(££rißianößorg ®(ot ben 23t»« ©ecember 1791.

imber 24t>e 3umi bette ?Iat betienbtgiorté 
Snbbrjtelfe txT goretninger om beftemt {»Vetie igien» 
tageS i og atffiUigt, faatanne gåretninger tetfonv 

mente, nærmere faftfatteS.

I o b e n () a b n,
trxtft (too Directeur ■>£. SW. £epffner, J&an« åoiigelige SHajcftal« 

og Univerßtetet« forflt QJogtnjrte»,

ÄiBbenbaton,
tnjft boe Directeur IV 5Dh‘ •Çjopffntr, $an* Äongefijje ®lajefl«W 

‘ 03 Unwerßtetrtö ferße SBofltrÿtfcr.



Resultatet af de nye love kom til at vente på sig i næsten 5o 
år, idet Danmark blev tvungen ind i krigene mellem England og Fran
krig. Dette medførte at englænderne bombede København 2 gange, og 
at vi måtte afstå Norge totalt i 1814. På denne måde mistede vi vore 
eneste kornaftagere, nemlig England og Norge, hvorfor landet går 
bankerot.

Først da samhandelen med England atter genoptages i 1828, bedres 
den danske økonomi, så flere og flere bliver i stand til at købe 
sin gård af herremanden.

Den 5 juni 1848 overdrager Fr. d. 7. Danmarks styre til folket 
med indførelse af11 Grundloven" . På grund af nogle uoverensstemmel
ser i grænselandet ved Grundlovens indførelse, bliver der krig mel
lem Danmark og Slesvig- Holsten.

Denne krig genoptages af den preussiske rigskansler Bismarck i 
1864 af samme årsag, da. han ønskede at afprøve sit nyeste krigsma
teriel, inden han vendte front mod Napoleon d. 3.s Frankrig.

Resultatet af denne krig blev en afståelse af Slesvig-Holsten 
og Sønderjylland til lidt syd for Kolding. Vi mistede herved 2/5 
af Danmarks jord samt 1/3 af landets befolkning.

Tabet af den jyske fod slog ganske vist mange ud, men blev samti
dig en udfordring for mange. Således grundlagde vejingeniør Enrico 
Mylius Dalgas i. 1866 " Det jyske Hedeselskab11 med ordene:"Hvad ud
ad tabes skal indad vindes".

Dette selskab gik i krig med de enorme hedearealer, der var i 
Danmark, og indvandt i løbet af 5o år, et areal, der var større end 
det tabte. Hertil kom en væsentlig forbedring af de eksisterende 
landbrugsarealer gennem mergling og dræning.

Omlægningen:
Det næste problem meldte sig i 1875, hvor Europa oversvømmedes 

med billigt korn fra de store prærier i U.S.A. Af den grund faldt 
vor korneksport med 9o% til stor skade for landets økonomi.

Situationen rededes ved indførelse af"Andelsbevægelsen ". I stedet 
for at sælge kornet gik man over til kvæg- og svineavl.

I 1882 opførte man det 1. mejeri, og inden år 19oo havde man byg
get ikke mindre end looo mejerier fordelt over hele landet.

I 1897 lod man det første andelsslagteri opføre.

Som du ser,må vi i dag ikke glemme de mennesker, som har grundlag! 
det samfund, vi lever i. Takket være disse menneskers fantasi og 
sans for fremtidsperspektiver er vort samfund, det velfærdssamfund 
vi ser omkring os. Vore forfædres slidsomme tilværelse kan vi takke, 
og vi må erfare i den forbindelse, at intet er en selvfølge, heller 
ikke vor tilværelse.
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Hovbondens gård:

Gården herover er gård nr. XII tilhørende en bonde ved navn 
Giert. Prøv om du kan finde den på side . Find ud af hvad de 
enkelte tal står for.

Herunder ser du. en typisk gård, fra vore træfattige områder. 
Hvad angår studespandet, har dette heller ikke været usandsynligt. 
Beboerne har været nøjsomme, selvforsynende bønder, hvis krav til 
tilværelsen har været minimal.
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Ovenstående tegning viser et bulhus, der var middelalderens 
hyppigste konstruktion sform. Denne var opført af vandretliggende 
egeplanker, der var falset ind i lodrette stolper.

(Bulder), der va.r falset ind i lodret stående stolper.
Denne meget trækrævende konstruktionsform forbød kongen .Hvornår?
__________. Kongen skulle jo bruge egetømmer til udbygning af flå
den. Skovenes tilstand var katastrofal, idet man bl.a. brugte sko
ven som græsningsareal for svin og kreaturer.

Bor at spare på tømmeret, gik man over til bindingsværkskonstruk
tionen som ses herunder.

Lccgéer

halsbånd.
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Bindingsværket er en solid og praktisk konstruktion, hvilket 
bl.a. havde betydning ved udflytning af gårdene. Tømmeret var num
mereret og kunne skilles og samles uden større besvær. Når hele 
landsbyen hjalp til med arbejdet, kunne udflytningen hurtigt besør
ges. Risfletning og lerklining var et arbejde som de unge satte 
pris på og udførtes under stor lystighed. Kliningen skulle udføres 
fra begge sider på een gang, hvilket sikkert har medført mange 
"våde-skud". Bemærk de solide træpropper stolperne er samlet med.

I rammerne kan du skrive hvad de forskellige bjælker hedder.
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Sulehuset eller âshuset.som ses herover, hører til den ældste 
bindingsværkskonstruktion. Navnet har den enten fra de svære tag
bærende stolper (suler) midt i huset, eller fra den vandretliggen
de stolpe , der bærer alle spær. Denne form anvendtes flere steder 
her i Salling. Tit er der ikke tale om. 1 sule ,men om 2 skråtstil
lede suler.

Højremshuset, hvis tømmerkonstruktion ses herunder, går også 
langt tilbage i tiden. Det er især i Midt- og Vestjylland at den
ne hustype havde sin udbredelse.
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Studier i marken - Hjerl Hede:

Skal du studere gårdens udseende gennem tiderne, vil det være 
naturligt at aflægge Hjerl Hede et besøg, idet man her har samlet 
forskellige typer gårde fra hele landet, og givet dem deres oprin
delige udseende tilbage.

Herunder har du et kort, der viser de forskellige bygningers 
beliggenhed.

Udbyttet af besøget på Hjerl Hede ville blive meget mangelfuld, 
såfremt du alene skulle studere samtlige gårde. Hvis grupperne en
keltvis studerede hver sin gård, blev der tale om større grundig
hed. På klassen kunne man så efterbehandle,notater man havde gjort 
sig under besøget, samt eventuelt udarbejde en lille udstilling.

A, Følgende rekvisitter får hver gruppe brug for under besøget.
1 stk. tommestok pr. mand
1 - notesblok (A4)
1 - tegneblok

diverse blyanter og kuglepenne.



B. Arbejdsdelingen i gruppen kan være således:
1 skribent - noterer de opmålte resultater
1 tegner - udarbejder grovskitse i samråd 

med hele gruppen samt detailtegninger medens de andre arbejder.
2 opmålere evt. 4.

C. Emner til de enkelte grupper:
Gård nr. 1

- 2
- - 3

- 10-12
- 2o-22

Bullade
Vognlade (Højremskonstruktion) 
Vinkelgården (------------- )
Hedegård
Vesterhavsgården (sulegård)

J. Fremgangsmåde (forslag)
Besøgets jyarighed:, 2 timer til studiet og 1 time til rundgang.
På åstedet: 1. Oversigtsskitse udarbejdes, stor nok til 

at indeholde de mange mål man tager.
2. Skillerum indtegnes, og rummenes anvendel

se påføres.
3. Ildsteder, gruekedel og lignende ting ind

tegnes.
4. Herefter opmåling,af de enkelte rum.
5. Tegneren udarbejder imens skitser af f.eks.

tømmerkonstruktion, ydre facade, ildsted, alkove m.m.

Hi emme i klassen:
1. Ved hjælp af skitserne udarbejdes nøjagtige 

plantegninger i et passende målestoksforhold.
(eks. l:loo dvs. lm = 1 cm.)

2. Ved hjælp af episkop eller antiskop kan du 
eventuel forstørre tegninger hentet fra programmet.

HUSK: DE UDSTILLEDE TING MÅ IKKE RØRES ’ ’ ’ ’ ! ’ ’.

Grovskitse med ruminddeling
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Husk: Der skal kun være tale om en kladde.
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Register for: Politikkens
Danmarkshistorie

Skivebogen

bind side årg. side
Herremandsnroblemer:
Ugedagsbonde - hovbonde 6 473-81 9 150-54Ødselhed 481-90
Adelsmanden omk. 17oo 8 314-33Godsejernes magt lo 58-61

Retsvæsenet :
Lov og ret år 16oo 7 8o-98Hekse 170-75
Chr. d. 5. Danske Lov 8 273-92
Bondetortur - 397-402

Fæstebonden:
Bonde år 165o 7 120-25Skat 334-35Krigsskat — 373Misvæksten 1661 8 333-35Stavnsbåndet 9 189-93Bonde år 175o 258-76
Kvægpesten 1745-46 — 276-78 23 65-154Kartoffeltyskere — 342-45Fæstebetingelser lo 59-61 34 45-49Driften - 65-67 14 136-44

27 1-27
32 5-53Landboreformerne — 67-85 42 l-lloBonde år 183o 11 92-95 35 62-69
14 58-72Bondepolitik 181-85S elve j erbonden — 355-60 1 69-77Bondesmør 12. 45-50

Andelsbonden år I880 - 92-101 53 112-117
Husmænd og Inderster:

Landsbyen 7 132
Forsorg 149-52
Husmænd år 178o lo 62-63
----- 187o 12 40-45
----- 1899 - II0-I4

Landsbyfællesskabet : 8 268-72
Martriklerne: 264—68
Hedeselskabet : 11 525

J
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