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Hovdage - llisvækst - Landmilits - Stavnsbaand - Kvægpest.

'IiLstanden paa Gelskovboeens Tid, os i 'Iiden efter Aarhundredskiftet.

(r6m - rz5o)
Irorhol-dene ffin Grad. bl-ive pr^æget af d.e God.ser,

de enkelte .Bønder hørte und.er, rnen da Vilkaarene for de fl-este Godser ikke

var meget forskellige, vilde Bønd.erne være omtrent ens stillåde, enten de

},rørte tll det ene eller det andet Gods. Hvad der kunde medføre nogen

større Forske.l, ind.skrænkede sig nærmest til, orn Herremanden var mere

ell-er mindre hunanl orn rtidefogden var god mod Bøndezrre eLl.er bmtal,
om d.e bodde i støme el"l.er mindr.e Mstand. fra Hovedgaarden. Men aLfe

var d.e skyldige at beteile ci.er€s Ind.iæstning, at svare d.eres aarlige
Landgilde og Afgifter og at.gøre Hovarbejd.e paa I'Gaardent', hvis de ikke
boed.e saa langt bortel at de i Sted.et for Arbejd.e maatte svare en Afgift.

Da Gelskov ligger i §ognet, kund.e det ikke undgaas, at denne Gaazd.

kom til at gribe nere ind i Sognets Forhold. end nogen af de andre Heme-
gparde, d.er havde Gods indenfor Sognegrænsen. Tilmed e jed.e Gelskov omtrent

hele H11lerslev 3y foruden Gaarde i de ] and.re Byer og havd.e langt mere af
Bøndergodse.t under sig end, nogen anden ltoved.gaazd.. Sand.holt og Fjellebro
havde ogsaa en god De1, Sandholt i Sallinge, og tr'jel1ebro mest i NybøIle,
medens andre Godser kun havde nogle faa Gaarde.

Ge l-skovbosen.

Det er nu saa heldigt, at der er bevaret en gauunel Regnskabsbog fra
Gelskov fra sidste l{al-vdel- af ll. Aarhundrede, den saakaldte Gelskovbog,
der giver fyld.ige Oplysninger ikke aLene on Gelskov, men ogsaa om d.et

3ønd.e rgod s , som hørte de rt i l- .
Noget, der straks faLder i Øjnene ved en Gennengang af denne Bog,

er de mange og hyppige Fæsterskifter, der har fund.et Sted.. Det ind.skrænker

sig ikke ti1 Gefskov Gods afene. Af Skatteuandtal-Lene og and.etsteds ses det,
at Navnene pa& Beboerne af Gaardene ogsaa paa de andr'e Godser skifter ret
hurtigt, saa man naa gaa ud fza, at det overalt har været saaled.es i d,enne

Tid, at tr'æstetiden i ALnindelighed var forholdsvis kortvarig, hvad enten det-
ganske vist undertiden kun - skyldes DødsfaLd, el1er at en Fæster ikke har
kunnet klare sig, eller Husbonden ønskede en dygtige:elVland i Gaarden og

flyttede on nxed sine læste:e, l:.voraf enkelte maatte antage et Hus i Stedet
for GaazrCen.
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IndfæstninE etc.

De daarlige Tid.er har ogsaa her gjort sig geldende. Ilet var ikke altid
nogBn misundelsesvær'riig Lod at skul-le overtage en I'æstegaarri, hvor d.et var
vanskeligtr for ikke at sige unuligt, at svare d.e Afgifter, d.er hviled.e paa

Gaazd.en. Derfor var Ind.fæstningen ogsaa neget ringe. I Gelskovbogens

Fæstebreve er d.er sjæld.en anført nogen Indfæstning, saa man faar d.et Ind.tryk,
at den i de fleste'Iilfælde ikke er forlangt, og hvor d.en anføres, er den saa

}av, at den næsten intet betød. Saaledes gav Jørgen Larsen i Nybøl1e (Xf-A)
I5S4 2 Daler i Fæster og det samrne gav Anders lbsen i Hillersfev (V-2) L695.

For at und.gaa at faa for mange af de frygted.e ød.e Gaarrie gjald.t d.et for
God.sejeren om ikke alene ikke at skræ&ne Bønderkarlene fra at overtage en

Fæstegaard ved straks at forlange en støme Ind.fæstning, som kun faa var i
stand. til- at betale, men ogsaa om at hjælpe d.en i Gang ved. at indsætte
Kreaturerr især Heste, i Gaazd,en, hvor disse nangled.er og skaffe Sædekorn og

andet af det allernødvend.igste. Derfor indehol-der flere Fæstebreve Angivelse
afr hvad der sættes i Gaarrden ved Fæstets Overtagelse. Oanske vist ekuld.e

Sonden siden betal-e d.et, naar han antoges at kunne overkonne d.et, hvad. han i
Illarlge TilfæIde ikke naaede. Det gjaldt aLtsaa om, at ban kund.e konme i Gang

og brive i stand til at svare den aarlige Landsild.e, son d,et var langt
vigtigere at taa fra Aar til Aar end. en støme Ind.fæstnirlgslsun ved Begyndelsen.

Herremand,en oA Fæsteren.

iltfter Gelskovbogens Fæstebreve at dønne synes den vanskeligste [i4 at
have været i 1680teme, ind.en der igen kou en kort Opgangstid, f 15ggterrte.
li1 ingen and.en Tid ses det, at Husbond,en er traad,t hjælpend.e til son i denne
Periode. Da Jens Jørgensen i NybøIle (Xf- O) havde fæstet ]. Juli 1581, var
det paa den Maade, at han skulde være fri for Hovdage ind.til Allehelgen,
inidlertid skulde han bygge Huset færdigt, hvortil han fik Lægter og la,ngha-Ln.
Skat skulde han lorn betale med HaLvdelen fra Mikkelsdag ti1 Paaske t6BZ,
d.er"efter fuLd Skat r o8 Land.gilde skulde han ikice svare føt 1582. I Marken
havde llusbonden (naoff Hans von Holsten) ladet saa ! fd.r. Hav:ree sortr han skulde
have iSpn til lllortensdag, og desuden skaffet 2 Heste til 8 Da]er, som ogsaa
siden skulde betaLes.

Den 22. April 158, fæstede Niels Lassen llaynosegaarrl i Hillers1ev (fV-7).
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Han antog d.en for 11 Td.r. Harbkornr skulde være fxi for Ia,ndgilde

d.et første .Aa.r og for Skat de 2 førsle Kvartaler, desuden fri for Hovning

til l{i}<ke1sdag. TiL Oaazdens Drift fik hsn 2 Yogne, 1Plov1 l Jernharve,

B Plovbæster til I Daler hver, og 5 [dr, J Skp. Rug, sorn fand.tes i 0aard.en,

ekulde han siden igen betale med Kom.

And.ers Ibsen i Hillerslev (V-2) fæsted.e sin GaarlÅ den 15. April 1585

eaaledes, at he,n skulde være fri for Skat til Nytaar og kun ud.føre Løs-arbejile

denne Sormer. Han beholdt 5 Heste, 1 Vogn, 1 PLov og hvad ellers hørte til
qaazden. fønmer skaffede Husbonden han, saa meget han havde fornødenr og ]od

opsætte Ovn og.0sse. tløy maatte han skære i åaen. [iI Sædekorn fik tran

nogle 1ønder, og i Ind.fæstning gav han 2 Daler.

B Plovbæster til en Gaard nævnes nogle Gange, d'et er noget mere, end

Skattenand.tallene opgiver, men færre kwrd'e næppe ud'føre Arbeidet til en

jævnstor Bondegeard' ned' tilhørende Hovarbe jd'e'

Hovdagp.

Hvor Hovd.agenes antal er nævnt, har d.et alnind.eligt været 2 Dage om

Ugen, nen ] Ga.ard.e i HiLlerstev (tt, VI, y1I)t d'er 1585 blev gjort liep

og sat til 4 Tdr. Eartkorn hver, blev a1le I tilsaeren sat for 2 Fuldgaardes

Løsarbejd.e og ellers hver J Dages Hovning on ugen. Husruendene gjord'e i

Almind.elighed. 1)ags Eovarbejd.e og svarede 1å 2 Daler i Eusp'enge'

Ogeaa paa Nybøllegaard, maatte 16?1 d.e 5 Husmænd., soo børte dertilt hver

gøre L Dags Hovarbe jd'e on Ugen.

[b stancsr.

Ded'aar}igeTid'ermærked'esogsaapaaRestancerne'd.erfornanggs

ved.kommende Iøb saa høit op, at d'er ikke kund'e vær€ fale orn' at d'e nogensind'e

kund.e betale. Det var ikke alene Restancer til Husbonden' men ogsaa til

Købna'rrd'eniKøbstaden,d'erhevd,eleveretVarerti}HugetsogGaaldensBrugi
ogsidenskuld'ehaveBetalingiGaardensFrenbringelsere}Ierired.ePenge.
Tingbøgerne ind.eholder lange Lister ovsrt hvad' Bønd'erne skyld'te Købnand'en i

den næ:meste Købstad, og herigennera faas der ofte et god't Ind'blik i' hvad d'et

var for Ting, d.er hented'es hjen'

Menførsbogfremmestvard'etpaaEerregaarrlen,Bønderrr'estod'i
Restanoe.LigefraPeterBørtingslid.varderhosf}erepaaløbetretstore



Beløb, son han ned. haazd. Haand' søgte at ind'd'rive ogsaa }ængg efter, at han

havd.e forladt Gelskov. saa sent son ]680 stævned.e ha.n nogle Bønd.er fra

baad.e Gelskovs og Sand.holts God.eer under Protest fra d'isses Fu1dnægtige.

I Ådolf Hans von Holetens Tld naaed.e Restencerne først i l58oterne

op paa større Be1øb. f5e5 sfytdte Jørgen Hansen i Bjerregaard i Sallinee

(Xfff-f) !11 DIr. , Mk. I Sk. And.ers Bertelsen i Hillerelev (ff), 4er

kr:n havd,e en mindre Gaard, rester€d.e ligeled.es 1585 ne6 2S! DLt. 1 Mk. 12 Sk.

Ilans 01sen i Hillerslev(Yl-J) sarune Aar ned 129 DLr, 1Mk. 2 Sk.

Rasmus Rasmussen i Højrup (rv- 3 ) ogsaa sanme åar med. J)1, DLr, 2 Mk.9 Sk',

og Claus Hansen sammested, (V-+1 ned 2o{ Rdr' } Mk' B Sk'

Saa store Beløb var det r:.muligt at ud.rede. Der var ikke and'et at gøre

end give Bønderne nogen Forlind.ring, saa de igen kund.e kornme paa tr'ode og

fortsætte uden at fø1e sig tynged.e af §anrnel GæId. Adolf }lans von Holstens

Er:.manitet vj-ser sig her L, at hån i flere filfæIcle enten helt eller d'e]-vist

eftergav alt. Ved. Jørgen llansen i Sjerregaard i Sallinge har han skreveti

tfd.en I{. Aug. 82 b,ar jeg eftergivet ham aLle gamle Restancer ind'til d.ette

Aar, saa længe han bliver paå rain Stavn og herefter altiC betaler r^etteli-g.rl

Det maa han inid.lertid. ikke have giort, da hans Restance 1}e,r senere er

oppe paa !I1 D1r., hvorimellero ogsaa Restancer fra føt L582,

Rasmus Ragrnussen i Højrup fik 158, nogen dftergivelse: trFor Landgilcie vj-1

jeg kun regne rned, 10 Aar og hvert Aar ikke nere end Halvdelen, bliver hvert

.Aar I0 Rdr.r Claus Hansen i Højrup skal kwr betale for Land'gl1den d'e sidste

B Aar og kun ned. Ila1vd.eLen. I et enkelt TilfæIde blev en af Gelskovs

Fæstere udvist af Gaarden. Det er Rasmus Ihomsen i Sallinge (Xf-lg), der

resterer ned,151 Rdr.I Mk. fO Sk. Efter Opgørelsen af Regnskabet skriver

von Holsten; rrAnno 85 d. 20. July hab ich Ihm ausz d.en hoffe verwiesen laut

donbr, men efter en Fortegnelse over, hvad- Herredsfogden har tilvurderet ham,

tilføjer hanl rthansz kon hafver jeg verehret { Dyner { lagen } Siebøtter

2 Raaschlnd.e I Rock I Sort ttøye I Csch schiortte I graut d.ito 2 kor.z

blaegarn 4 mk. hampegaxn, tilsaro-nen I dlr. 4 Sk.rr

Frtr d.e andre Godser er der

blev dønt ti] at betaler rnen det

hjulpet.
Den IIjæJ-p, der blev gj-vet, forslog ikke meget. Bønderne var og forblev

fattige og fora:med.e, Men skul.de d.e ikke helt tabe Modet og løbe fra det

he1e, maatte d.er gøres noget. Da Gefskovs -Bønd.er i Sallinge Herred. 1579

ogsaa tinglæst stor"e Restancerr aom Bønderne

vid.es ikke, hvorledes de her kan være blevet



stæyneåes for kongelige Kontributioner, udebl-ev en Def af den. De, der var

mød.t, vedstod. ttestancen, rrmens forrnedelst disse haarde og besværlige Iiders
Tilstand. har det været den umuligt sligt ned Videre r som de i andre Maad.er

ned. resterer, at afsted.konme, bad og begærede, at Joen Sørensen (Gelskovs

I.ul4mægtig) med dem vilde have l/ledlidenhed og Taalmod.ighed eller tage

Betaling i hvis fattig DeI, de ejede og havdel og dem saa deruted fra Gaarden

forlove(give Orlov), efterson d.e dem dog r:ouligt }ængere fo$taa kan, at svare

enten Kongen eller Husbond.en tiJ- noget, førend.'Iid.en sig anaerl,ed.es for dem

bedre vilde forandre.rr
15BO blev I af Gelskovs Fæstere i Hillerslev stærmet for d.eres Bestancer,

Paa Spørgsmaalet om, hvad han resterede med, avatede d.en enee at han med.

Ilustru og Børn var geraaden i Årnod og Usselhed og derfor ikke i fast { Aars

Tid. havd.e kunnet udrede en Skilling af kongelige Kontributioner, ej heller
havde han kunnet give sin X.usbond, saa lang Tid. han havde ejet Gaard. og God.st

den allerringeste Skilling eLler SxilJ-i^ngs Væzrl af hans Land.gi1d.e, men hans

Husbond havd.e ikke alene betalt hans kongelige Skatterr men endogsaa hid.indtil
forskaanet ha-m for Landgilden og desud.en feveret han tsæst og Kræ, Korn og

andet ti1 Næring, for at han nogenledes kund.e erholdes ved Gaard.en og ned d.e

andre hans i{edt jenerer hjælpe til at d.rive Av}ingen paa Husbondens Gaazrl

Gelskov. 0g det var bekendt, at h^an l sin Gaard intet ejede og havd.e, ud,en

hvad hans Husbond havd.e forstrakt ha.m med,

Misvækst.

Hertil kom undertid.en daarlige Aar og ligefrem ]vlisvækst. Iing'bogen

omtaler enkelte af d.en, nen der har været flere endnu. 1551 havd.e alle
Gelskovs Ijenere faaet stor Skade af Misvækst paa deres Korn, saa d.e næppelig

paa nogen Steder kunde se Sæden igen, og nogen Steder var den sl-et afbrændt

ved So1en, hvorover de ej kunde give nogen Landgilde, om de ellers skulde

blive ved Gaazd.en.

158] indehofder Tingbogen Syn over iriisvæksten i mange af Hemedets Sogne.

De fire Synsinænd fra Lyndelse, der var udtaget til at syne HiLlersl-ev Sogns

ilarker, tilkendegav, at detrden 2. August var paa forskrevne Sognegrundr da

først befandt de Hillers1ev Bys Rugmark over al"t saa misvækst1ig, at ej den

tf 2 Sæa igen kan bekommes. Iteu(frerad.eles) Vaarkornsrnarker til sa^mme

lliLlerslev By er f z Gud. være lovet vel i fiaet ned Grød.e og Yækstz/

uden paa nogle Steder er misvækst1ig. Sia,Ilinge Hugnark tj.I Sallinge By,
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d.er u4i kan næppelig avles Rugsæden igen, el"Lers Vaarkornsmarken til samme 3y

er ne4 Sædens Vækst temnelig god, uden nogle enkelte Steder er nisvækstlig.

Nybø11e Bys Rugroark er sae vaag af Orøde og Vækstr saa ej Sæd.en igen kan

bekonmes ud.en paa nogle adskillige Steder var det nogpt lidet bedre.

Vaarkoznsruarken d.er til tsyen kunde vi ej eragte andet end vel i Grøde og

Vækst at være dette Aar uden paa nogle Sted.er. Højrup Rugnark var saa meget

nisvækstlig, at d.e næppelig kan naa og erlange d'eres halve Sæd' igen.

Vaarkornsnarken tiL sarune 3y saa vaag af Yækst, at de ej kan faa deres Sæd

igen, som d.e saaet har... Dernæst erfa:red.e og eragtede de den der udi Sognet

beliggende Gefskovs Hoved.gaazd.s tilliggend.e J.ord, Grund. og &temærke, hvilken

forberørte Hoved.gaard.s tilligpnd.e Gnrnd er af lige Mlsvækstlighed, saa som

Sognegrund.ens er befund.en synet og afsagt. 0g overaLt baade Sognets saavelsom

beneld.te Hovedgaard.s tilliggende Græsbed saaledes denne Soømer af Solens

Brynd.e og Hed.e bort forvisnet, at Kvæg og tsæster ej ud.en ti1 Hungers Føde sig

har kunnet ernæret, og ti1 }tøbjergnings Indavling ej ud'en halv imod forled.en

.Aar kund.e eragtes.rr

Da Brobygaard 1586 stævnede sine fjener"e, hvoribland.t I Gaard.mænd i
Sa1linge, for Restancer for,Aaret 1585, foregav de og beklagede, at d.e ikke

fo:medelst store kongelige Skatter saavelson forleden Aars Misvækst og paa-

fulgte dyre Tid med anden Vanheld, formaaede at svar€ deres restersnde

Iend.gildee som de ellers gerne vifde.

Rømninger Bortløb.

Und.er saadanne Forhold var det ikke saa rnærkeligt, om en og and.en kunde

foretrække at løbe bort fra d.et hele. Der findes da ogsaa fLere ltrftertretninger

onl_Åømninger_baade af Gaardmænd og Husmænd, der enten har begivet sig i
f jeneste andetsteds ell-er heLt er forsvundne.

16'15 stævnedes {lads Lirrd. i Hillerslev (Vf-r) "forned.elst han ulovligen
er af sin Gaani med en Del sin Formue undvigt og bortrømt, ud.en velbaarne

Husbonds og Fuldmægtigens lViinde.rr llan dømtes til igen at besidd.e og bnrge

sin Gaazd.

I Sallinge er L6ll Jens Mortensen bortrømt og har nedtaget a1t, hvad der

var i Gaarden. Han dømtes til atrrindkonme i sin Gaarri igen.rl

1578 efterlystes rrJens Bildthugger boend.e udi Sal1inge, sorn for nogen

fid siden imod Husbondens og !'uldmægtigens Videnskab on Nattetider bortrømte

med Hustru og Børn, Gods og Formue af det Hus udi Sallinger som han paa



velbaarne Hr. Hofraad.s (Stravn) for nogen Tid sid,en havde Sted og Fæst, og det

ud.en nogen Opsigefse eller i ringeste Maader enten til kongelig Majestæts

Skatter eller Husbond.ens har svaret, inid,lertid. han samne Hus beboet haver.rr

1681 stævnede Arr"eskov Hans Knudsen i Højrup (fff-a ) "fornedelst ha,n
,

sj.n Fæstegaanl efter { Aars Beboelse ulovligen und.vigt o§ bortrønt harær

og aleneste efterladt sig en stor Restance.rr Han har borttagot { Bæstert

1 PIov, I Harve og 1 Vogn med. tilbehør. Gaard'en, sosl hån skulde have

opbygget og forbedret, har han i Stedet ladet rui-nere og ød.e efterlaclt og

Gærderne forfald.e. Ia han var lovlig stævnet, og hverken han selv eller

nogen paa hans vegne var mødt, dømtes han til at betaLe og ind'find.e sig paa

Gaarcierr igen og svarc tif 31 Gaardens t'iryrge og Retiigl:e.i...., el1er og lide

Paagribelse og Anho1d., hvor han er, finCes, træffes og betræd'es kanl

ne6 mln6re han det anderled.es hos højvelbeneld.te hans gode Husbond' ud.i Mind'e

have kan.rr

1685 stævned.es Rasmus Jensen, d.er havde fæstet sin en'i.nu levend'e Fad.er

Jens llansens Gaarcl i i{illerslev (X-9), da Faderen paa Grundux af 'tt'lderdom og

Affæld.ighed. ii<ke længere kr:nd.e staa for den' Efter ) Aars Forløb er han draget

fra Gaard.en og har begivet sig i [jeneste hos lierskabet, rthvorfra han uden

Forlov, Pas eller Åfsked næst forl-ed'en Paaske af i' jenasten fravigte'

H iemstavns brurderr.

selv oin Vornedskabet il<ke var blevet ind.ført paa F;'n, kunce Bønderr:e

cog ikke ucen videre forlade d.eres Husbonds stavn. Hvis en Bonde fild'e

flytte fra sin gaazd, skuLd.e han have skellig Aarsag dertil, derefter maatte

han tr»,a linge give Husbond.en lovlig Opsige]se før St. Hans )ag, og saa havd'e

han Ret til at flytte til- VoLdermj.sse næst efte r, na'4t han havd.e rettet

fo:: sig.aei Lznd.gild.e, Ågt og Arbejd.e og anden R'etti6hed og svareC'e til

laarLens 3røstfæitl.igire,i. J1l-ers bic u iia;r ir.rir'"rgtet so.a .3.øin:ri:rgsirrar.l'

Deb skuld.e Ca ii<ke væze helt rlouligb at kunne r',:;se bort fra clen

Stavn, man boed.e paa, men va,L Fororån. af 28. Jan,TSBZ skærped"es Vanskelig-

hed.erne ved Paabudet oin, at ingen Bonde elLer Erke maatte opsige el1er

forlad.e siJr Gaard. I I'saa længe }lusbond.en agter dem for god. for sallune Gaazd

at forestaa, med mindre Husbond.en hanid.ler rnod. Cem itnod Loven. Hvilken

Bond.e som fo::sid.tLer eLler forløber sln Husbonds Gaa:."C og i}*re retier sig

efter Loven, skaf d.et vrere hans i{asbcnd. tilladt at levere han peua Srei;terhclin,

d.er et Aar i Jern ab arbeide'"
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jJiaatte SonCen ikke ud.en videre forlade sin Gaard.l v&x Fæstet til GengæId

livsvarigt, saa han ikke kunde sættes l'ra Gaarden, naar han passede den og

svared.e sine Afgifter efter Loven og Fæstebrevet. Men i Tider, hvor det var

umuligt at svare Landgilcienr oB Restancerne steg fra Aar ti1 Aar, var d.et ikke

vanskeligt for Ilusbond.en at faa en Fæster, som han ønsked.e at komme af med., d.ømt

for at have forsid.det sin Gaazd og til at have sit Fæste forbrudt. I)€ hyppige

Fæsterskifter synes at vise, at Livsfæstets ti} visse fider i Realiteten ikke

eksisterede, naar snart d.en ene, snarb d.en and.en Fæster efter nogle Aars Forløb

har rnaattet forlade sin Fæstegaard for at antage et Hus eller friste en Skæbnet

d.er var end.nu ringere, selv om en saadan Udgang undertiden kunde være at

foretr"ække for at bllve i Gaarrlen.

Samlede--U§lflgt:_

Hvor besværligt d.et kunde være at klare sine Fcrpligtelser bLiver

forstaaeligt, naar.Ean ser, hvilke Udgifter Cer ki:nCe paahvi-1e en Gaard'

UOJ anslog rVlinister Otto Krabbe de ordinære Skatter og mest fornødne Udgifter

aarlig for en Oaani pea B ldr, Hartkorn til E0 å 9O Rdr. Heri var ikke

medregnet Naturalydelserne, der næppe k;ur sættes }avere en1 til en Værdi af
L5 - 20 Rd.r., og ofte kom der llkstraskatter ti1. Salgsvær'rlien af en saadan

Gaazd var højst 250 h 100 Rdr. Stød.te Cer Uheld ti1 e11er Ulykker sosr

Ildebranå, mistede den brandlidte rrndertiden alt, hvad han e jed.e. AlIe de

andre Bymænd var d.a forpligtede til at være harn behjæIpelig ned Genopbygningen,

hvis han ikke selv havde Ulidler d.ertil.

Ridefogden. -

tsøndernes Kaar afliang i meget ogsaa af , hvorledes Ridefogd.en paa

Godset var. I de fleste tilfælde var lran selv udgaaet fra llønd.ernes Kreds

og skulCe nænrest høre d.isse ti1 og være deres Beskyttelr men den Mellen-

sti11ing, han i-ndtog me1J-em Herr^emand og Bønderr benyttede ha.n ofte til at
plage Bønderne og berige sig selv paa disses og paa Hememand.ens Bekostning.

Det gjatdt for Bønderne orn at stea sig godt ned Rid.efogden, for at han kunde

tale Ceres Seg hos Herskabet, men en saad.an fjeneste krævede tiI Gengæld, at

Bønderne lnaskønnede det 1tr'orri af Gaver efler ligefrem Besbikkelse. Naar en

Ridefoged ver tilstrækkelig samvittighedsløs, kunde hans Stilling blive ret
indbringenCe, og ofte undsaa han sig ikke for at lade sig betaLe godt af de i
Forvejen fattigp 3ønder. Hvad der burCe være kommet Herrenand.en tilgod.e,
kom paa denne l/iaade delvis ikke længere t_.nd. til Ridefogd.enr hvi_s Ind.tægter
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tit stod. i et nisligt Forhold. ti] tsøndernes Restancelister. Yærre var d.et,

naar Ridefogd.en begik ligefr"em Misligheder ved sin Regnskabsaflæggelser og at

d,et ikke skete saa sjæ]dent1 viser de Retssagprl som førtesr naar en Ritle§oged

skuld.e fratræd.e sin Stilling, eller Hememanden havde faaet Mistanke tiI ham.

Hvorledes blev Peter 3ørting en saa vefhavende iVland uden ved at bedrage sin

Herre? Og først d.a Kaj Lykke ytrede Tvivl ono Rigtighed.en af hans Regnskabs-

aflæggBIse, forvand.led.es d.et tiiili.gere gode Forhold. nellen d'em til et

uforsonligt Had. fra Peter Børtings Side.

Efter at Henrik \Yrangel havde været tr'oged paa Sand.ho1t en Aarrække,

opstod d.er Strid. roeLlern ham og Sandholts Ejer, Corfits Trolle, angaaende

nogle Arrtegnelser paa Henrik Wrangels Regnskaber. Da de lkke kund'e komme til-

.&righed., ansøgte Corfits Trolle L57J Kongpn onr at der maatte udnævnes

4 Kommissarier til at d.øiruae meflem han og Henrik lTrange1, der kaldes Forpagter

paa Nakkebø1]e og rineligvis paa det Tidspr:.nkt ikke mere var Foged paa Sand'holt.

Strid.en C.rejed.e sig om I,and.gild.ekoznet fra SandhoLts Tjenere i Krigens Tid't

son Henrik V{rangel paastod. var blevet borttaget af Svenskence tilligemed' a1t

and.et Korn paa Sandholt, og herom havde han faaet udstedt et Herred.stings-

vid.ne; solu Corfits Trol-Ie indstævnede til lendstinget til SvækkeIse.

Om d.et lykkedes ham at faa tl.et omstødt, el-Ler om llenrik Wrangel var i Stand

ti1 at god.tgøre, at d.et ikke var ha-n, der havde taget Lendgildekornetr vides

ikke. Rineligv:-s er Henrik Wrangel død ikke lang Tid efterr i hvert FaId

før 21. Januar 1577. Han var ikke selv eftergivende overfor andre, til hvem

han havd.e faaet lvlistanke, thi paa Sandholt havde han i sin Foged.tid hold't en

Mand, Ped.er Ouby, fængslet i I(ælderen, fordi han havde ham mistænkt for at heve

frastjaalet ham nogle Heste i den svenske Fejdes [id. Hvor]-dd.es det nærmere

hang sanrnen hernceC, kan dog ikke oplyses.

1125 indstævnedes den tidliger Foged paa Sand.holt, Peåer Hylling,
angpaende rrhans slette Condulte og 0mgang uCi hans Foged.tjeneste ved Sandholt

ved at bortfæste Gaarde og Huse, oppebaaret Føster, truet Bønd.erkarlene at

skaL bli-ve Sold.at, saa fremt de ikke vilde give ham Pengel paalagt Bønd.erne

en vis Penge aarlig sig at give og ej I nangB Aar gjort tilstrækkelig Re6nskab

effer kvitteret -Bønderne i deres Bøger for Skatter og Landgilde med videre.rr

Det var grove Seskyldninger. IVIen at der var noget om det, viser bl".a.r

at han tit Hans PeCersens Søn i Sallinge (V-f+) havde bortfæstet Halvd.elen af
hans endnu levend.e Faders Gaard for 50 Sletdaler ud.en at d.et maatte komme

Herskabet for Øre.1 Da !.tatsraad Nobel paa Sandholt omslder fik Kendskab

d.ertil, tog han Fæstebrevet tii sig, tilbagebetaLte d.e !O Sletdaler, og



Ilans Ped.ersens Søn blev Sofdat.

Ofte acr Rid.efogden Genstand for Bønderrres Eadr og der høres ikke

sjæId.ent on Overfald. paa haro fra d.eres Side, hvad. enten han nu virkelig
havd.e forurettet d.ero e1ler ej. Fogd.en I'honas Sørenden paa Gelskov blev

flere Gange forulenpet, nen maaske skyldtes d.et i nogle [i]fælder at hans

Modpart var noget af en Slagsbrod.er, som da den ene af Degnen Clemend

Jørgensens Sønner oro Aftenen J. Juledag U06 affyrede et Skud Hagl gennem

Vind.uerne i Ridefogd.ens Hus i Sallinge, og den anden overfald.t ha.u med.

Stokkeslag paa Sallinge Gade. Deri-mod. har Rid.efogd.en næppe selv været uden

Skyld, naar han paa Gelskov unier et Skænd.eri og Slagsmaal med Murmester

Thomas llansen i Sallinge af denne blev slaaet i Jorden og fik HuI i Pand.en

og paa Næsen. Han har naaske heller ikke været helt uskyld.ig, d.a han U05,

efter gprettelsen af Landmllitsen 1J01, blev overfald.et i et Husr en S1ags

Kro, paa Brob;'værk af Jep Peder€en Jyd.e i Sal1inge, der bar Nag tiI Rid,efog$en,

ford.i denne havd.e ladet hano enroullere, skønt han endnu kr:n var en DrengT

Der var rigelig Anledning tiI, at Ridefogd.en kom i Mod.sætning til
God.sets Bønd.er. Men selv on flere af d.em var utro og brutaler var d,er d.og

ogsaa ad.skillige retskafne og sanvittighad.sfulde.

Lænkebundne Bønder.

I Løbet af det 18. AarhunCrede strarmedes Baandene mere og nere for
Bøndernee s&€L d.e efterhaanden var prisgivet den Hernanandr paa hvis Goiis

d.e hørte hjemne. Forsøg paa at opnaa nogen Sedrirg ved at klage over haard

Sehand.ling fra et daaligt llerskabs Side viste sig oftest at være fornaalsløst,
snarere forvæmeCe det Stillingen ved at ud.sætte Klageren for Herskabets Had.

Heller ikke nyttede d.et altid at indbringe sin Klage for Herreds- eller
Birketinget, da Domrneren alt for tit var i Herremandans Sold, og faa havd.e

Mod og Evne ti1 at føre sin Sag fren for de højere Instanser. Det blev rnere

og mere saaledes, at tsønderne var prisgivet Hememand.ens ViLkaarlighed,
baade hvad Behand.lingsnaad.en og Arbejdet angik. Ingen Aftale eller
BestemmeLse angav, hvad der kunde forlanges af den enkeLte Fæster, d.et

afhang af Herr"egaard.ens Brug for Arbejdskraft, og hvad Heremanden vilde
forlange. Under saadanne Forhold kund.e der ikke blive negen Tid tilovers
til Bondens eget Arbejde, der naatte udføres, naar Herregaarden ikke havde

Brrrg for ham; og netop i den Tid, da hans egen Gaard. tr'ængte nest. til hans

Arbejdskraft, i Saatiden og Høsttiden, lagde Herregaard.en stærkt Beslag paa ham.

Strake efter Aarhundredskiftet oprettedes Landnilitsen ved Forozd.ning

af 22. l,'ebmar U01. Land.et inddeltes i snaa Lægder paa 2O fd.r.Hartkorn,
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der hver skulde stil1e en soldat, og Hememandens Forpligtelse til at sørge

for, at det nødvend.ige antal Rekrutter var tilstede, gjorde det magtpaaliggend'e

for ham at kunne hold.e paa si.lle Folk, saa de ikke ud.en videre kr:nde forlade

hans God.s og søge i-nd. paa et andet for at bllve fri for Udskrivningen'

Dertil fik han en Ejæ1p i en and.en I'orordning, der var udsted't I Dage fori:rdent

den 1!. Februar uoI, og som paabød., at ingen Præst maatte give Tienestefolk

SkudsmaaL, naar d.e vild.e flytte bort, førend' d'e havd'e faaet ned'd'e1t Pas og

Afskeai fra deres r"ette Eusbond.. Qrdningen med Præstens MeddeleLse af

skud.smaal" og lvied.delel-sen af Pas var af æ1dre Dato, men det nye varr at d'et

nu blev HeEenanden, d.er forind.en skufd.e give de bortdzagende Pas og afsked'

Forordningen vax kun udsted.t for at hlndre Løsgængeri og Rømninger og

gav ikke Herr^elranden Ret ti} at nægte Ud.sted.eLse af Pas efter lovlig OpsigeJ'se,

nen i llid.er, da d.er var knap Tid. paa Bønderkarle baade til ud.skrivningen og

til Arbejdet hjeone paa Godset, fristed.es en Hememand l-et til at nægte at ud-

sted.e Pas til d.e Karle, der ikke var kommet ud over udskrivningsalderen,

under Paasku.tl af, at d.e skulde være Soldater. Man nærker Seryndelsen ti1

d.et stavnsbaand, d.er i d.en følgend.e Iid. ind'førtes og ud.vid'edes d'en ene Gang

efter den anden og gjorcie det 18. Åarhund.rede til den mest triste flid for

Bond.estand.en.

Strid. om Tienestekarle.

Nu begynd.er ogsaa for Alvor Striden rnelLem d.e enkelte Godser om Retten

ti1 Tjenestekarle og Fæstere tif Gaarrlene. Det ene Gods vild'e jo ikke roligt

find.e sig i, at en af dets Ijenestekarle uden lovfig Pas og Afsked flyttede

ind paa et and.et God.s og tog'Ijeneste der aller fæsted.e en Gaazd, naar der

var Mange1 paa unge Mænd til Rekrutering og tiI d.e fæsteled.ige Gaazd.e.

lvleLlem Gelskov og FieLl-ebro opstod d.er 1714 en heftig Strid om

,Ijenestekarlen §tad.s Ånd.ersen, sonr tjente i en Gaard i Yantinge paa Gelskovs

Gods, rnen inden Fazdag og ulovligt var undveget herfra og hevd'e fæstet Gaazd.

paa l.jellebro Gods, skønt det aLLerede var bestent, at han skulde antage en

Gaard paa Gelskovs Gods og d.erfor to Gange var bLevet forskaanet for at blitre

udskxevet til Soldat.

Ve4 Herr"ed.stinget tilkend.tes Gelskov Retten til Karlen, og da Fjellebro

indstævnede Saggn for Land.stinget, stadfæsted.e dette Herredstingsdom-menr og

Fjeltebro d.ømtes til rrat lade ]evere illads Andersen paa Gel-skovs Gods, hvor

han er pligtigt at tjene og fæste, eller og have det rned Ltajor llolstes Minde

o§ [iJ-ladeJse d.erfra at entled.ips.rr



Højesteret paadømte Sagen i 1717 og stadfæstede de to tidligere Domme,

da Mads Andersen ikke have faaet neddel-t Pas og Afsked fra IVlajor Holsten paa

Gelskov, og denne to Gange havde betalt Karl-e tiL at være Soldat for ham.

Major Holsten har ikke kwrnet nægte Kar1en at flytte efter rettidig
Opsigplse, men d.a han har haft Brug for Karle til Sessionen og tit at over-

tage si.:re I'æstegaazd.e, er der gjort en Def for at faa ham til at blive paa

Godset bI. a. ved at fritage ham for Soldatertjenesten. Desuden raaa Mads

Andersen have givet Tilsagn orn at blive og fæste, thi ud'en et saadant Løfte

skuld.e }iiajor }Iolsten tkke have kunnet nægte at give ham Pas og Afsked.r naar

han sagd.e op i rette Tid til i'ardag. Paa den and.en sid.e naa der fra Fjellebro

være gjort en Del for at overtale Llad.s And.ersen, siden han har kunnet bringes

til at flytte fra Gelskovs God.s jnd' pa FjeLlebro og fæste Gaard der'

Dette har a1le tre Retter anset for utilbørlLgt'
,Ijenestekarlen Peder Hansen vild.e flytte bort fra si-n Husbondr Jørgen

Frarrdsen i Eillerslev, til lvlikkelsdag 1727 os tog derfor i rette [id' to vidner

ned. sig for at opsige,Ijenesten. Men d.a d.e kom til Gaarden, var Dørene lukket,

hvorfor d.e begav sig ti1 en af Jøtgen Frandsens Naboer, hvor to and.re af Gel-

skovs tjenere, tltøI]eren i Gelskovs Mølle og en d.nden Gaardnand' i Hillerslevt

var tifstede. For d.isse tilkend.egav d.e, at d.e havd'e været hos Jørgen Frandsen

for at opsige Peder liansens'Ijeneste, d.a han ikke blev der længere end. til

Mikkelsd.ag og fæstede sig bort til Fogden paa Glorupr men d'a d.e fand.t Dørene

Iukkede og ingen hjemme, bad de Naboen og d.e to andre Gel'skovs Tjenere orn at

sige d.et til Jørgen Frandsen, naar han kom hjem.

Majorind.e Holsten paa Gelskov vil-de ikke gezne miste en af Godsets

KarLer og i Stedet for at give ham Pas, saa han kund.e zejse, tog hun ham til

Sotd.at. paa Glorup vilde mari he.Ll-er ii<ke opgive d.en nyerhvervede Karl, og

d.a lVlajorinde Holsten blev stævnet, lovede huh at give han Pas og blev ogsaa

siden dømt ti] at skaffe ham et saadant tiJ- Glon p.

Pas og La.ndmilit s .

.u6terhaanden var det bfevet afunindeligt, at Godse jerne helt nægted'e at

udstede pas til d.e Kar-le, rler ikke var slettede af RuIIen, og FøIgen heraf

blev, at man opfatted.e Bestemnrelår, o, Pastvangen som nøie høxende samnen med.

Land.militsen, der i Forvejen var meget forhadt, men nu bLev det end. yderligere.

For at fjerne Godsejeznes Nlisbrug af Pastvangen var det da, at

Christian VI straks efter sin Tronbestigetse ophævede Landmilitsen ved'
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Fororriningen af 10. Oktober 1710. Bønderne var

økonomisk Henseend.e daarligste Tid. med. d.e i hele

Kornpriser, d.er Bjorrd.e Jord.en næsten væzdiløs,

God.serne.

nu fri, og i d.enne i
Nedgangsperiod.en lave ste

rømte d.e skarevis bort fra

Landeværn og Stavnsbaand.

Det blev d.erfor ikke vanskeligt for Godsejerne at forestille Kongen,

hvilke skad.elige Virkninger Landmilitsens OphæveIse havde haft til FøIge, og

hvor nødvendigt det vil-de være at kunne holde paa Bønderne, om ikke det øde

0od.s skulde forøges, og Skatteevnen i tiLsvarende Grad. fominges. Kongen

nodstod d.a heLler ikke det Pres, der blev lagt paa ham. UJl indskærpedes

Bønd.ernes Pligt til Opsigefse j- rette Tid., hvis de vild.e flyttee og ved.

FororrC.ningen af 4. l'ebruar Ll)) genoprtted.es Landmllitsen r:nd.er Navn af
Ia,nd.eværn. Dersied. indførtes Stavnsbaand.et for hele Land.et. Med.eng tidligere
efter Loven Sold.aterne skufde ud.tages paa Sessionenr blev Ud.skrivningsretten

nu helt lagt i Godsejernes Hænder;, de kunde udtage til Soldat, hvilken af
d.eres Bønder meIlem 14 oe )6 lar de vil-der oB ingen i Rullen optagen Bonde

naatte nu forlade Godset. Herved. blev der givet Godsejeren Magt ti] at

anvende Sol6atertjeneeten son Straf overfor Bønder, der ikke var føjeliger

og f . !ks. ikke vild.e overtage en fæsteled.ige ød.e eIler rnisrøgtet Gaa:ld.

I Indledningen til- Forordningen siges d.et, at den gives, fozd'i Bønder-

karlene har misbrugt d.en !.rihed., d,er ind.traad.te ved. ophavelsen af d'en tid'riger"e

Lantlnilits, ti1 at lade egerd.yrkningen fare og begirre sig ud' af Land'et'

Heraffremgaard.et,atHovedhensigtenmedlnd'førelsenafStavnsbaand.etikkevar
d.et militære Hensyn, at Godsejerne skulde skaffe soldaterrmen d'et agrariske' at

skaffe Godse jerne arbeid.skraft og Fæstere tiI d'eres Gaazde' Forordningen er

saaledes mere en A8rarlov til Beskyttelse af d'et store Land'brug end en

IvlilitærLov.
ved en senere i.orordning at l-'l)) bfev d.et tilladt Godsejeren paany at

udJevere en Bond.ekarl, der havde aftjent sin værnepligt og vægrede sig ved at

fæsteGaard.rtilGardenellertild'ehverved'eRegimenterientidfra5t:'f
B Aar, und.ertiden IO Aar, hvifket var endnu nere frygtet end Udskrivningen ti]

Landeværnet.

Hersied. var Godsejerne d.og ikke tilfred.se. 1742 opnaaed.e d'e c't faa

Stavnsbaand'etud.videtti]atgæld.qfradet!.tild'et{.o.Aar.Bønd.ernes
Vilkaarvarnuværr€end.iVornedskabetsTid.,ogend'd.astandsedesd'erikke
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herved, men 1746 bLev d.et forbudt en ud"tjent dold.at rtat nedsætte sig

and'etsted.s end paa det Gods, hvorfra han er udskrevet, og hvor ha^rr er

pligtie Gaarrd at tagerrr o8 L754 sattes stavnsbaandets Be8ynd'else tll

d.et {.. aar. I virkeligheden omfattde det nu og allerede siden 1745 hele

Livet.
0verfor d.isse strænge Virkaar for Bønd.erne rnaa det d'og ikke glernnesr at

Kongen havd.e giort Godsejezne til- Mellenled' nellen sig og 3ønd'er"ne' De var

forpligted.e til at skaffe Sold'ater og Skatter, ikke alene d'eres egne Skattert

men ogsaa d.eres Bønders. Det var d.erfor nød'vend'igt, at d'e havd'e et vist Hold

paa Bønd.ezne. tfen hvad. det havde ud.viklet sig til, gik ]angt ud. over aIIe

rimelige Grænser, hvad ogsaa nange Godsejere selv indsaa'

Prisfald og Kvægpeåt'

TiI Bønd.erne§ elend.ige Tilstand. bid.rog ogsaa i høi Grad d'e claarlige

Tid.er. prisfald.et stand.sede først i uroterne, d.a Prisen var kounet eaa

lanst ned, at i Femaar^et Ll,l .,5 I Td. Rug gennensnitlig kosted.e

4168 Kr.r I Td'. Byg {roo Kr. og 1Id'' Havte 2rl5 Kr" nedens l Punci Smør

kun kosted.e !) Øte.

Yderligere svækkedes La.ntibnrget, d.a Kvægpsten kon hertil i L745, oe L

Løbet af 7 - I Aar rasered.e d.e i Forve jen soaa Kvægbesætningerr saa &ange

Gaazde misted.e næsten alt, hvad d'e havde af Kvæg'

Fra pestens første Aar find.es en Opgørelse overr hvad d'er bukkede und.er

for Sygdomnsn fra I. Maj til Mortensdag Ll!) paa Brahe-Trolleborg Gods.

For God.sets { Gaarde i Højrup viser Fortegnelsen et Eab paa ikke mjldre end

]0 I(reaturer.
paa de to af Gaardene har der vist saa at sige jltet været tilbager og

da der paa selve Hoved.gaard.en d,ød.e en stor Mængd'e, kunde d.er herfra næppe

ventes HjæIP ved' Udlaan af Kvæg.

Fra IO. Mai til 9. oktober L745 døde 2271 stk,rrHoxnfærr i saufuep

Herred.e og alene i Hillerslev Sogn fra Begyndelsen o8 til ,. DecernbeT u4,

t51 Stk. Paa Gelskov døde fra Nytaar til 19. Januar LT46Z \J{ Stk.t og

and.etsted.s i Sognet i sanme Tid'sn:m 101 Stk., ruedens der fra 1!' Januar til

I!. Marts L-(45 død,e :-r5 L Sognet, Man forstaar, hvilken Ulykke d'et har

været, naar d.et i d.e fleste Ti.l.fæId.e var unuligt at skaffe Erstatninger

for d.e bortdød.e Dyr, og Forsikringsselskaber var der intet af i d.e Tid'er.

De sksd.elidte saa sig ikke alene berøvet en Pengeværdi, nen tillige d'et,

4er skul6e bidrage til det mest fornødne i den daglige Hushold.ning.


