
Vissenbjerg Selvejere. 

N aar der fortælles om Bondeliv i Stavnsbaandstiden, er det 
næsten altid Fæstere, man hører om ; Selvejerne var i de 

fleste Egne kun faa, og de, der var, omtales endda forholdsvis 
sjældent. Ved et Tilfælde fandt jeg i Rigsarkivet en Del Klage
skrifter fra Selvej ere paa Lolland og fik derved at se, at nogle 
af Bønderne i min Hjemegn først havde mistet deres Selveje 
efter 1680; det gav mig Interesse for Selvejeres Retsstilling i 
det h ele taget, og herom ventede jeg at finde Oplysning i Ak
terne i en Proces, som førtes i Aarene 1745-47 mellem Kon
gen og 36 Selvejerbønder i Vissenbjerg Sogn paa Fyn. - Skønt 
j eg ellers er vant til nogen Vidtløftighed i Processer, tog denne 
dog næsten V ej ret fra mig ; Akterne bestod i fire mægtige Pro
tokoller paa ca. 2000 Foliosider hver. Men om det, jeg søgte. 
fik jeg rig Oplysn ing: det meste af Indholdet bestod i en utroli a 
Mængde gamle Tingsvidner, Skøder, Pantebreve, Skiftebreve oa 
Husbondholdsbreve, som Bønderne havde ladet fremlægge fo r 
at bevise, at de fra Arilds Tid havde været Selvejere. - Nogle 
af Gaardenes Adkomstdokumenter var gaaet tabt i Krigens Tid_ 
ved Ildebrand eller ved de mange Processer, de før havde før t: 
men i andre fandtes Oplysning om hvert eneste Ejerskifte lige 
fra Aar 1500, og gennem de for det meste yderst nøjagtige Af
skrifter af disse gamle Pergamentsbreve fik jeg Indblik i e~ 

lille selvstyrende Bondesamfund, hvor mangt og meget var ufor
andret fra Middelalderens Dage. - At gammel Sæd og Ski 
holdt sig om muligt endnu st;erkere her end blandt andre Bøn
der, stod vel i Forbindelse med, at det var en ret fattig og af
sides Egn. Det store Vissenbjerg Sogn var langt op i Tider: 
kun tyndt befolket ; Byerne var smaa og Skovene store; ma r: 
faar Indtryk af et aabent Skovland med ryddede Pletter hi -
og her. - Som bekendt var der engang Røvere i den Skov, o:: 
i VIlemosen har der sikkert været ~ Ulve i Mosen for »ikke saa me
get længe siden . - Jorden var stærkt bakket og temmelig mager 
det meste af Udsæden var Havre og Boghvede, og Skovens 0 :-
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cen og Græsgange betød vist mere i Bøndernes Husholdning 
~nd Kornet. - Men paa saadan Jord trives Herremænd kun 

aarligt, og Sognet var da ogsaa rent Bondeland; den eneste 
s:ørre Gaard er Grøftebjerg, .-som oprindelig var en adelig Sæde
;aard, men som i 16.-17. Aarhundrede kun var en større 
3ondegaard, hvis Beboer i Tingsvidner nævnes blandt Bønderne. 
- Heller ikke med Embedsmændene har Vissenbjerg Bønder 

aft meget at gøre; Sognet var et særligt Birk, og Bønderne 
-~i ftede selv Ret paa Tingbanken, som laa paa Gadsbølle Mark. 
- ~u er sagtens hvert Spor af Tingstedet forsvundet; men det 
__ r uden Tvivl set ud som alle andre: en firkantet Indhegning 
: store Sten, der var stillede saadan, at der oven paa dem 

.. :m de lægges fire Bjælker eller Stokke, som de kaldtes paa 
;a rnmelt Dansk. Indenfor Tingstokkene var den fredhellige 
-:-ingplads; derfor er det et staaende Udtryk i Tingsvidner: Han 
:: · ~ inden fire Stokke og vidnede. Midt paa Pladsen var nogle 
s:.ore Sten; det var de anklagedes Bænk og kaldtes derfor Tyv
_:enene. Og paa Stokkene sad Dommeren og de otte »Stokke-

ænd •, undertiden ogsaa samtlige Tingmænd. - Paa et saadant 
-:-ingsted var Offentlighed og Mundtlighed og Folkets Deltagelse 

Retsplejen .gennemført til det yderste; der sad en Bonde som 
·rkedommer, og en anden Bonde eller ogsaa Sognedegnen var 

-=:-ingskriver. Der var heller ikke Brug {or nogen juridisk Med
_jælp; enhver Bonde kendte Retssædvanerne og de Formularer, 
.:er skulde benyttes. Man traadte frem i fuldt siddende Ting 
~Jer i fuldt Tinglyd, eskede, fik og fremledte et fuldt stan
::ende Tingsvidne ved otte lovfaste Dannemænd, samt skødte og 
·-ldt afhændte en Gaard evindelig at Eje med alt dens Tillig
=-nde af Ager og Eng, Hus og Have, Forte og Fælled: Fæegang 
:g Fiskevand o. s. v., kendte sig for den op at have baaret Fyl
.;est og fuld Værd og tilbandt sig at fri og frelse Køberen for 
::ver Mands Tiltale i denne Sag ; det er værd at lægge Mærke 

disse Ord par, der er forbundne ved Bogsta Yrim, som saa 
ange Sætninger i de middelalderlige Love. - De Bønder, som 

er mødte paa Tinge i det 16. Aarhundrede, maa nu ikke 
nkes som nødlidende og forkuede Stakler. Deres J ord var 
ager, men enkelte af dem havde op til 40 Svins Olden, og 

n kender · jo Ordsproget: Han knejser som han havde et 
S-in paa Skoven. De har ogsaa haft god Græsning og derfor 
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haft større Besætning end Bønderne paa Falsters fede Jord, og 
Skiftebrevene viser, at mange af dem kunde sidde i Velstand. -
Og ganske vist var nogle af Vissenbjerg Sognemænd Fæstere. 
Kongel. Majestæts Tjenere til Rugaard: Men som Kronbønde:
havde de det ret frit; deres Hoveri var intet at tale om i Sam
menligning med Pr.oprietærbøndernes~ Og 36 var som før saa: 
Selvejere. 

Det at være Selvejere betød imidlertid ikke ganske det samm 
dengang som nu ; jeg ved intet bedre til Oplysning om dis ~ 

Forhold end følgende Redegørelse, som 1764 blev tilstillet Rente
kammeret af en lovkyndig Mand, Gehejmeraad Mogens Rosen
krantz 1): 

»> Danmark ere 3de Slags Selvejere: 
Nogle, som eje baade Bondeskyld og Herlighed ; de ere virke

lige smaa Proprietairer, ligesom upriviligerede, der eje ukom
plette Sædegaarde, undtagen at de af deres J ord, som ufrie Bonde
jord, svarer Tiende. 

Det andet Slags ere De, som selv ejer Bondeskylden, melli 
en anden ejer Herligheden ; det er egentlig det Slags, som ka n 
blive Qvæstion om. De bør til Herlighedens Ejer gøre 1/4 Pa 
Hoveri imod en anden Fæstebonde. Lovens 3. Bog 12. Ca 
4. Art. Efter Forord. af 31. Jan. 1691 bereignes Herligheden 
saadan en Gaard til 3~e Parten af Gaardens T axt, og desfor
uden hver Tønde Hartkorn, som regnes for Herlighed i Gaarde: 
efter den Taxt, som Gaarden er værd. - Bondeskylden i saa
dan en Gaard regnes for halv saa meget som en anden Gaarc 
hvor baade Bondeskylden og Herligheden er samlet. 

Det 3de Slags ere de, der allene eje Bygningerne og ikk 
videre; de skal Fæste og betale af Jorden ligesom andre Fæst 
bønder ; de ere nærmest til Gaarden for andre, naar de kand svar<-

Det som forannævnte Forordning af 1691 determinerer o 
Herlighedens Taxt og Værdie imod Bondeskylden, er form 
dentlig at forstaa om saadanne Stæder, hvor Herligheden 
expresse er taxerit ; thi adskillige Stæder findes Herlighed -
expresse og aparte taxerit og en vis Afgift deraf i Jordebog -
fastsat. « 

') Mogens Rosenkrantz til Spøttrup, Deputeret for Finanserne, M 
sessor i Højesteret. 1768 Justitiarius, Medlem af Landvæsenskollegi 
ivrig for de jydske Heders Opdyrkning. 
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l Følge Forordning af 1691 ejede altsaa Selvejere af an
.. - Klasse - og dertil hørte Vissenbjerg Selvejere saavel som 
- fl este andre i Landet - kun Halvdelen af deres Gaardes 

rtkorn, hvor Herligheden ikke var særskilt takseret. Dette 
- f. Eks. Tilfældet med to Gaarde paa Falster, hvor Herlig
·en imidlertid kun var vurderet til 2 Tdr. 7 Skpr. Hartk~ 

Bondeskyldens 13 Tdr. l Skp. Herlighedshartkornet er 
;:nok her vurderet paa samme Maade som f. Eks. Tiendehart
-;n blev, saa de 2 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn ligefrem betyder en 
-'ig Afgift paa 2 Tdr. 7 Skpr. »haardt Korn «. En tilsvarende 

_;-dering for Vissenbjerggaardenes Vedkommende er ikke saa 
..:e til ; thi den »Jordskyld «, de ydede Kongen, indeholder flere 

rkelige Størrelser. For N r. l i Assenbølle var den som følger: 

3 Mark Sommerskat 1) , 

3 ·Mark Vinterskat, 
12 Groter Indepenge 2) , 

2 Dir. Gæsteri 3), 

10 Skpr. Havre, 
l Mark Lysegarn 4), 

2 Snese Stænger, 
l Læs Tørv, 
5 Stavre, 

20 Æg. 

m disse Afgifters Oprindelse er det vanskeligt at sige noget 
:emt; allerede Navnene viser jo, at de stammer fra gamle 

- . .\rent Bertsen skriver 1656 : Landgildepenge er paa Gulland af 
rskedlige sorter, som ingen anden stæds udi riget, som vinter skat, 
er skat o. s. v. Han har altsaa ikke vidst, at s.amme Afgifter sva

-=> paa Fyen. 
~ . .\t >innæ < betyder paa gammel Dansk at gøre Pligtarbejde ; deraf 
~bonde = Bonde, som gør Inde , og Independe = Afgift i Stedet for 
. En Grot er en Mønt af temmelig ubestemmelig Værdi ; jeg me
af nogle Optegnelser fra den senere Middelalder at kunne slutte, 

Groter da svarede til 6 Dages Arbejdsløn . 
: Gæsteri: oprindelig det at skulle modtage Kongen eller hans Em· 
· :næn d, dernæst en Afgift i Stedet for Gæsteri. A. Berntsen: Giesterij 

.:1 udgiftspost, som fast af enhver gaard i Danmark til des Herskab 
:em enlige udi pendinge udgives ; dog er det ikke en ræt landgilde, 

er allene en gammel paalæg udi Stædet for giesterij . 
Lysegarn er Hørgarn til Lysevæger; l Mark = ' /• Pd. 
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Tider. Snarest er det vel oprindelige Skatter, som er fæstnede 
og har faaet Karakter af Jordafgift; det gik til sidst i Glemme. 
at der var en Væsensforskel paa Selvejerens Jordskyld og Fæste
bondens Landgilde. 

En lignende U d vikling foregik med det »H nsbondhold «, de; 
betaltes ved Ejerskifte; oprindelig var det maaske nok, som 
Bønderne paastod, en frivillig Afgift; men efterhaanden blev der: 
tvungen, og netop fordi dens Størrelse ingen Steds var fastsa 
kunde den af en driftig Husbond sættes op til næsten det samme 
som Indfæstningen af en Fæstegaard. De HusbondholdsbreYe. 
som udstedtes i senere Tider, var ogsaa kun ved det blotte Na~·= 

forskellige fra Fæstebreve ; det hedder, at vedkommende E m
bedsmand · paa Hs. Majestæts Vegne »stæder og fæster N. · 
denne Ejendomsgaard ~ , hvilket selvmodsigende Udtryk nokso 
viser, at hele Forholdet er uklart. - Een Frihed havde do: 
Ejendomsbønderne, som virkelig betød noget for dem, og so 
de derfor ogsaa holdt stejlt paa: deres Hoveri var ikke so 
Fæsternes ubestemt og grænseløst 1) . Og saa havde de den, 
de kunde sælge deres J ord og lade den gaa i Arv som de vilde 
- Det var dog forbudt i Danske Lov at dele den mellem fl e , 
Arvinger; i t idligere Tider synes det jævnlig at være sket, m e
dog vist al Tid saadan, at den, som fik Ho\·edparcellen, baYd
Ret til at indløse den øvrige J ord fra sine Medarvinger; man . 
af Gaardene havde paa den Maade flere Gange været delt 
samlet igen. --- - Ogsaa i Salgsretten var der Indskrænkninge: 
ingen kunde sælge til fremmed, uden han først havde »lovbud· 
Gaarden til Slægtens Medlemmer og ingen af dem vilde oYe: 
tage den. Og til adelige Personer kunde Bondejord nok sælg 
eller pantsættes, men ikke saadan, at de fik varig Ejendoms 
til den. 

»Naar de ej godvillig Gaarden har villet afstaa, har Arvi
gerne vundet, endog i Højeste Ret, Løsnings Ret baade til By: 
ningerne og til Gaarden. Og saaledes er rette, Arvinger a: 
Tider deraf kommet igen i fuld Possession, hvoraf erfares, 

') Danske Lov 3- 12-4: Selvejer Bønder maa ej med utilbørlig l• 

bejde eller Tynge af de besveris, som Herligheden af Gaarden hav 
videre end som Herligheden efter Billighed kand udkrfeve, som era 
at være den fierde Dee! imod en Fæstebonde, som besidder en 
Gaard . 
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-e Selvejer Gaarde fast haver haft lige Ret med erigerede 
:nhuse, og at Arvingerne aldrig er udelukt fra Arverettigheden, 

de efter kort eller lang Tids Forløb har paatalt den.« -
edes siger Bøndernes Sagfører, Søren Bon·ing, og Dokumen

_e stadfæster fuldstændig hans Ord, at disse Gaarde »er fra 
Tid gaaet i Arv og Skifte fra Arving til Ar\'ing «; det ·var 

- en sjælden Gang, en Gaard gik over til fremmede, thi lige-
Yed S tam huse var det Slægten, ikke den øjeblikkelige Be

-.-i er, som egentlig ejede Jorden . 
_,Jen da jeg ikke vil indlade mig paa det vidtløftige Arbejde, 

skr ive de enkelte Gaardes Historie, saa er der ikke andet at 
:ælle om Vissenbjerg Selvejere i det første Hundrede Aar, jeg 
- følg~ deres Histørie, end at de betalte deres Jordskyld til 
~smanden paa Rugaard, gav ham en Okse i Husbondhold 
:: hvert Ejerskifte og gjorde Ægter og andet Arbejde efter Til-

_:::se - altsammen uden at de selv eller nogen faldt paa at 
-le om deres Ejendomsret. 

='ø rste Gang der forsøges en Indskrænkning i denne, er 11. 
.~r. 1629. Da lader Lensmanden paa Rugaard , Ejler Qvitsov 1

) 

ykkesholm, sin Fuldmægtig, Mikkel Nielsen i Bred, ud
e 8 Synsmænd, som skal vurdere Skovene til dette Aars 

~edrift. De afsiger den Kendelse , at der paa alle Birkels 
\"e kan brændes 600 Svin, Halvdelen til Kongen og Halv-

~ :J til Bønderne, desuden 36 Svin paa Præstens Skov og 44 
Kirkens. »Og naar der holdes god Opsiun , da kan samme 

faa Flæsk. « -- Men dette Syn nægter Bønderne at god 
e, fordi d.er ikke har været givet lovligt Varsel til det, ford i 

-~ ~1ands Skov ikke er vurderet særskilt - men naturligvis 
-:- fordi Lensmanden har udnævnt Synsmændene. Og 18 . 
• :br. lader de Birk ed o mmeren, Anders Pedersen paa Grøfte

' udnævne lo Synsmænd efter gammel Sædvane. - Her
protesterer Mikkel Nielsen ; han forbyder paa Lensmandens 

_ e Anders Pedersen at sidde i Dommersæde med 4 Mænd, 
an har gjort Rede for de Domme, som er overgaaet ham, 

_ ~dnævner paa staaende Fod en ny Dommer, og han spør
- med hvad Ret Bønderne vil lade udmelde Synsmænd i 
-gens Skov. ·- Selvejerne svarer, at de kun kræver Syn paa 
_s egne Skovsparter, ikke paa Fæsternes, og at de ikke 

Lensmand fra 1628- 31. 
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bryder sig om den nye Dommer, som kun er udnævnt for 
spilde deres Ret; de 16 Mænd bliver udmeldt og afsiger d 
Kendelse: at der i Assenbølle Skov er l 00 Svins Olden, og 
l 9 navngivne Bønder, hvis Skov er værdsat særskilt, har Old 
til over 350 Svin . - Disse to Synsbreve giver Anledning til 
Retssag, som ved Herredstinget gaar Bønderne imod; de g 
saa videre til Fyenbo Landsting, hvor Landsdommer Klaus B:
ckenhus til Broholm 20. Febr. 1630 fælder følgende Dom: 

Da efter Tiltale, Giensvar og samme Sags Lejlighed og efte. 
udi fornefnte indstefnede 8 Sinusmænds Afsigt ikke findes nog 
lovlig Kald og Varsel at være bierublet eller indført, men sam 
Olden, det om fm·m elder, befindes af 16 andre Mænd 8 Da_ 
efter rigere at være bierublet og afsagt efter det Sinnsbrevs I 
hold, soin endnu ubeskyldt ved Magt staar, derfor bør sam 
S Mænds Afsigt, saavidt det formeldte Bønders Skoufe ' 
kommer, ingen Magt have. 

Tilsyneladende er det kun Formaliteter, der strides om ; n: 
Bønderne vidste nok, at der er visse Folk, man ikke skal ræ 
den lille Finger ; ha·yde Lensmanden fa aet Ret til at ud næ 
Synsmænd, saa havde næste Skridt været at luæve Oldeng
for Svinene. Nu blev det kun en Forpostfægtning, et Forva 
om, hvad der skulde komme. - Det misligste for Bønde 
var næsten det, at Lensmanden ind- og afsatte Dommeren, 
han vilde; i det 16. Aarhundrede var det tit en af Selveje 
der sad i Dommersæde paa Birketinget ; nu er det altid en F 
ster, 1635 den førnævnte Mikkel Nielsen fra Bred og noget 
nere en Mand, der havde været Delefoged paa Rugaard ; 
danne Folk har jo sikkert været Lensmanden til Vilje, saa 
det paa nogen Maade var muligt. 

løvrigt er der ikke flere Sammenstød at berette om i Le
mandstiden; mei;J. omkring 1660 begynder der et nyt Afsn· 
Vissenbjergernes som i hele Landets Historie. Af Krigens Ul_ 
ker havde de faaet deres Part ; 1662 er 8 af Gaardene øde 
tildels uden Bygninger. Og samtidig fik de en ny Husbo 
idet Landsdommer Jens Lassen 1662 fik Skøde paa Dalum h.. 
sters Gods og deri indbefattet Herlighedsretten til 20 af S 
ejergaardene, Assenbølle, Keldstrup, Kolbjerg, Bred, Brøn 
og Skovby Gaarde. 

Efter alt at dømme var J ens Lassen enstræng Herre ; i b -
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a1aatte Bønderne gøre strængt Hoveri til afbrændte Steder, 
• blot der i Sognet, men ogsaa i Søndersø, Ørridslev og Bel

- -- han tog op til 24 Rdl. i Husbondhold, mens de i Sten 
•

1
) Tid havde givet en Okse som en frivillig Kendelse, og 

eY dem forbudt at hugge i deres egne Skove; paa Spørgs
o m, hvorfor de havde fundet sig i det, giver Bønderne 
det betegnende Svar, at det var lige efter Krigens Tid, 

n r haard og besværlig, og da havde de ikke Midler til at 
e med . - Skatterne var ogsaa høje, og Selvejere maatte 

. dobbelt saa høj Skat som Fæstere. - Det va.r paa den 
at Selvejerne paa Østlolland maatte opgive Æ vret og be
me sig til at blive Fæstere; andre Steder sank de ned i 
·ernes tredje Klasse, den som kun havde Ejendomsret til 

-~ingerne. - Saadan gik det Bønderne paa Fejø, Femø og 
. som 1766 maa købe . deres Jord, skønt de i Mands Minde 

- ·-øbt og solgt den aldeles frit, saadan er det sagtens ogsaa 
-~ paa Samsø, skønt Grev Danneskjold paastaar, at Forhol-
er det omvendte: Bønderne har ved Misbrug tilegnet sig 

-~ingerne og ved Hævd faaet Ejendomsret til disse . Ogsaa 
::-yn var der Bønder, som mente at have fuldt Selveje, men 
manglede de fornødne Bevisligheder, og som fik Dom for, 

. nok var Ejere af Gaardene, men Fæstere til J orden. - Saa
gik det dog endnu ikke i Vissenbjerg ; J ens Lassen var 
interessenit i, at Bøndernes Ejendomsret blev siaaet fast. 
-ar flere af Bønderne, som var kommet i Gæld til ham for 

nce og Laanekorn, og i deres Gaarde havde han ladet 
dlæg, naar de ikke kunde betale. De fleste af dem var 

indløst i 1680erne ; men der var tre tilbage, hvorom han 
_ kunde blive enig med Beboerne, og om det kom det 1694 
- . oces. - For at forstaa Gangen i denne maa man vide, 
er 1680 var oprettet det saakaldte Ryttergods til Forsørgelse 

Del af den staaende Hær; 8 Tdr. Hartkorn, som regnedes 
n hel Gaard, skulde forsørge en Rytter og hans Hest, som 

-:::"' var i Kvarter hos Bønderne. - Den Tids Soldater var 
:::agelige Gæster ; men værre var det dog, at Bønderne nu kom 

Tvang og Opsigt som aldrig før. - Der blev bl. a . ud
følgende kongelige Forordning: 

- m Vi af Commissærernes indkomne Relationer ugerne maa 

ten Bilde til Kærsgaard, Lensmand paa Rugaard 1634- 53. 
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fornemme, hvorledes ende! Bønder 
korn, Bæster og Kvæg have solgt og Pengene til Unytte a:. 
vendt, andre deres Gaarde af Ladhed lader forfalde, saa ou 
andre Maader Modvilligbed er forøvet, saa ville Vi, at sl" 
Bønder ved Regimentsgevaldigeren maa sluttes, og efter de F 
ordnede deres gatbefindende og Sagens Beskaffenbed straff 

. til hvilken Ende ved hvert Regiment et Stokke Huus skal 
dineres. 

løvrigt tales der i Forordningen mange kønne Ord om B 
dernes Velfærd, og det er saamænd meget muligt, at Kon a 
hår ment at fremme denne ved at sætte dem under mi 
Disciplin. Men det er vel overflødigt at oplyse, at man i 
Fald bpnaaede det modsatte af det tilsigtede ; Ryttergodset er 
af de største Ulykker, som Enevælden i sin Uforstand har 
over Bønderne. 

Men hvorom alting er, saa blev i 1680- 90 en Del af 
Gods indløst , som Kronen tidligere havde solgt til private, 
til hvilket der var forbeholdt Reluitions· eller Indløsning 
Ogsaa Gaardene i Vissenbjerg blev reinerede og gjort til Ryt 
gods; men Spørgsmaalet var saa, om de tre Gaarde fu lgte m 
som Jens Lassen havde gjort Indførsel i, og af hvilke han 
ejede baade Herligbeden og Bondeejendom men . - Regime 
skriveren Søren Seerup hævdede paa Bøndernes Vegne, at 
Restancerne ifølge kongelig Forordning skulde følge det relu 
Gods, saa var J. L. uberettiget til at beholde Gaardene, om 
Beboerne aldrig saa meget var i Gæld til ham. Men heri 
gjorde · J. L. gældende, at den anførte Forordning kun gj 
Fæstere, og at de omstridte Gaarde, som var Ejendom, 
ham i Kraft af Udpantningen, og heri fik han Medhold 
Højesteretsdom af 11. Septbr. 1694: 

Lands Dommerens Dom bør ej at komme J. L. til Præj u 
eller Skade udi nogen Maade, men han at beholde den ved : 
lig Indførsel og Dom erhvervede Bonde Ejendom i de h f _ 

ombem. Bøndergaarde, indtil han indløst vorder. Proce -
Omkostninger betaler Regimentsskriver Søren Seerup af e_ 
Midler til Kancelliraad J ens Lassen med 30 Rdl. 

Der er det ejendommelige ved denne Proces, at der sa 
sige var kæmpet med omvendt Front, idet Bønderne forl a::. 
at regnes lige med Fæstere, mens deres Modpart hævded e 
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:tid ha v de Y æret Selvejere. ·Forklaringen er den, at Bøn
e fø rte Sagen efter ligefrem Ordre fra Regimentsskrheren , 
·et Højesteret ogsaa maa have forstaaet, siden Sagens Om-

inger blev ham personlig paalagt. - Den Indløsningsret, 
Beboerne af Gaardene stadig havde, gjorde de Brug af 

_. <: Aar efter og blev derved atter Selvejere, og disse tre 
-e altsaa nu en Højesteretsdom at støtte deres Ret til. De 

erfor næppe følt Processens Udfald som et Nederlag, navn
ia de snart fik at føle , at de var kommet af Asken i Ilden 
a t komme fra Jens Lassens under Søren Seerups Regimente. 

: ; 10 har denne ladet Bønderne stævne til Herredstinget for 
:..ig Skovhugst; men da de kan bevise, at de ikke har for 

.::~et deres Skove og intet af Udhugsten bortsolgt, bliver de 
:::es frikendt. Og maaske er det denne Sejr, som giver dem 
~ ti l at vove et Hovedslag og tage det Spørgsmaal op, som 
--g var brændende, nemlig Hoveriet. 19. April 1712 har de 

øren Seerup stævne til Herredstinget, fordi han )) lader 
-~lwjerbønder være i Ægt at køre og Arbejde at gøre lige 

f æste Bønder her i Sognet o.g ej nyde den Rettighed, som 
::n os tilholder . . . . Ligeledes kaldes til forn. Ting og Dag 

F ogder over Ryttergodset her i Sognet, nemlig Rs. Ras
-en og Chr. Rasmussen, begge i Gadsbølie, som os i Ægt 

.:::e. og naar vi os derudi efter Billighed undskylder, lader 
Yore Fogder ved Ryttere Yore Heste udtage af Stalden, og 

" r imod Beskyldning og Doms Erholdelse til vores Befrielse 
at faa erhvervet. « Der siges videre, at Bønderne )) maa 

::rtiden køre Ægter til Nyborg, Faaborg og Middelfart og ej 
:- nogen Vognskifte paa Vejen, men maa køre reen igen, 
: og undertiden, som ofte sker, køre med Officererne 2-3 
Yej «, og Fogderne vidner, at de har Ordre til ikke at gøre 

_ _ ::J Forskel paa Selvejerne_ og de andre. - Seerup indrøm
at der for Tiden indfalder megen Kørsel; men netop der-
"lde det meget hindre Hs. Majestæts Ægter, hvis disse 

::er kun skulde køre den 4de Ægt, da Fæsterne kun er faa . 
.:.,t er en Indbildning, naar de mener at være Selvejere, da 
-n er slet og ret Ejendomsbønder, som in gen lovlig Ad
: paa Ejendommen har ; Selvejere kan kun de kaldes, som 

ejer Herligheden , hvilket ingen af disse gør. - Ha ns Paa
- bliver imidlertid underkendt ved Dommen den 3. Maj : 
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Henrik v. Ham af Lille Ubherud; Herredsfoged i Odense- Sko•. 
Herred, kender Seerup pligtig, »at han herefterdags ej an d 
ledes Selvejerne lader tilsige, være sig til Ægt eller Arbe· 
end som en Fjerdedel imod en Fæstebonde, som besidder 
hel Gaard, saafremt han ikke s el v derfor vil være ansvarlig. 

Samme Aar har Bønderne ogsaa haft Proces med J u s 
raad Bircherod til Fravdegaard, som har forpagtet Kro 
Skove og nu kræver Oldengæld af Selvejerne. Disse har 
Decbr. ført Tingsvidner paa, at saalænge nogen kan mindes, · 
de og deres Formænd ingen Oldengæld betalt, men alene Bræ 
penge, 4 Skilling Dansk for hvert Svin, og dette Udsagn 
kræftes af Overførster Hans Bachmann. Ikke des mindre 
Herredstingsdommen Bønderne imod, men de faar Medhold 
Landstinget 28. J u ni 1713, idet Landsdommer, Etatsraad 
meget fornuftigt siger, at Bircherod ikke ved Forpagtningen 
have faaet en Ret, som Hs. Majestæt aldrig selv har haft. 

Ogsaa naar der svaredes Skat, regnedes de 36 fo r Sel 
thi mellem deres Papirer findes en Kvittering fo r, at de 
April 1711 har betalt den Skat af 2 Rdl. pr. Td. Hartkorn, 
var paabudt til Artillerihestes Anskaffelse i Anledning af 
store nordiske Krigs Fornyelse, og som kun skulde svares 
Selvejere. Og de kunde derfor nu møde med alle de Bev· 
heder, som Forordningen af 21. Maj 1723 kræver. Denne f 
ordning, som er udstedt i Anledning af de mange Strid" 
mellem Proprietærer og formentlige Selvejere paa det bo 
fynske Krongods , slaar fast, at den, der vil bevise sin 
domsret, skal 

l) staa opført som Selvejer i den gamle Matrikel af l 
2) kunne bevise sin Ret med gamle Skøder, lovlige 

breve og Husbondholdsbreve, 
R) have betalt Artilleriskat, 
4) fra Arilds Tids have hugget i sin Skov uden Udvisn· 
5) have haft Svin paa Skoven uden Oldengæld. 
Det hedder tilsidst i Forordningen, at den, der betyng • 

Selvejer mere end lovligt, skal være pligtig at sælge ham 
ligheden mod sin fulde Købesum, og Hensigten maa altsaa 
været at værne Bønderne. Men det er jo et noget bag 
Forhold, at enhver, der ikke kan bevise sin Ejendomsret. 
gøres til Fæster ; hvor let kunde ikke Beviset glippe, hvis f. 
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~e gamle Skøder gik tabt ved Ildløs. Det var nok paabudt, at 
:.er skulde føres Tingbøger, hvori alle retsgyldige Dokumenter 
skulde indføres; men dette overholdtes daarligt og vist slet ikke 
tJaa et Bondeting som det i Vissenbjerg; det viser sig atter og 
;:ter ved Processerne, at det ikke er muligt at skaffe en Gen
rt rt af forsvundne Dokumenter. Rundt omkring paa Fyen er 
:er da ogsaa Bønder, som bliver fradømt deres Jord, blot fordi 
::e paa en eller anden Maade havde mistet deres gamle Ad
· ornstbreve. - Hvad der var Vissenbjergeroes Styrke var det, 
. de var saa mange; der var dog altid nogle, som havde haft 

3eld til at bevare deres Papirer, og det blev betragtet som en 
S-elvfølge, at de alle havde samme Ret ; derfor kunde de staa 
·g. mens enkelte Selvejere bukkede under. - Da det stadig er 
~:ti t med Hoveriet, klager de l 723 til de kommitterede for Ryt
"'rgodset paa Fyen; disse kommer til det Resultat, at Hoveriet 
og for sig ikke er for stort; thi det bestaar kun i Høavlingen 

det ene Kavalleriregiment, som ligger der paa Egnen, Grøf
ers og Gærders Hegning om Rytterkobler, Friægter og deslige, 
-en ikke i Arbejde med at pløje og saa, og det er næppe mere 
:= d en Fjerdedel af en Proprietærbondes Hovning, selv om de 
5ar det samme som en Fæster. Men at de hidtil har gjort det, 
..;.al ikke komme dem til Skade paa deres Ejendomsret, og hvis 
:et nogen Sinde skulde udfalde til fuld Hovning paa Rytter
~od set som hos Proprietærerne, da var det billigt, at de kun 
- rrettede 1/4 imod Fæsterne. Dette Tilfælde indtræffer allerede 

et efter, idet Regimentet faar Lov til at lade Rytterkoblerne 
-.øje og saa for at forbedre Høavlingen og Græsningen, hvor

cd Bøndernes Hoveri forøges, og 1725 forordner da ogsaa Ju
"tsraad lver 1), at Selvejerne kun skal gøre 1/4 Hovning imod 

: æsterne - hvormed de sidste sagtens har været lidet tilfreds ; 
=: var jo fra deres Synspunkt set mærkeligt, at de 36 Bønder 
ulde have Nedsættelse i Hoveriet, fordi der var blevet mere 

·-b ej de. 
Paa dette Tidspunkt var Vissenbjerg Birketing forlængst ned

;:, •; det sidste Tingsvidne herfra, jeg har set, bærer Aarstallet 
"''1. Og Sognet var nu som det øvrige Ryttergods henlagt 

') Iver Andersen til Holluf og Ørritslevgaard, fhv. Kammertjener 
s Kongen, Inspektør over Ryttergodset paa Fyn, 1719- 26 Amtmand 
::r Assens og Hindsgavl Amter. 

10 
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under Ravnebjerg Birketing. Paa dette møder 28. Aug. 1727 te 
Mænd fra Gadsbølle paa Præsten Hr. Jens Rosenvinges, pa 
samtlige Selvejeres og paa Pejrup Gaards Vegne og kræver ud
meldt u villige Mænd til at vurdere deres Skovs Olden; de u vi l
lige Mænd vurderer i den følgende Uge Pejrup Skov til 8 Sv' 
og Præstegaardens til 22, men samtlige Selvejeres kun til 1371

: 

Svins Olden, hvilken Forretning Mændene med oprakte Fingr:: 
hjemlede med Ed. 1737 er Tallet endnu lavere ; da er al Bond e
skoven kun vurderet til 483/<t Svins Olden, mens der i garn!" 
Dage havde været Aar, da en enkelt Bonde havde 40 Svin pa 
Skoven. Det kan jo have været daarlige Oldenaar, disse t 
men det er ogsaa muligt, at Skoven havde lidt en Del ; et ec
kelt Sted er der Tale om, at den var blevet forhugget i Svenske
krigens Tid og den haarde, besværlige Tid derefter. - At d 
gik til Agters med Skoven over hele Landet, giver sig bl. 
Udtryk i de stadig strængere Straffebestemmelser, hvormed RE
geringen søgte at værne om den. Højdepunktet i saa Henseen -
naas med Skovforordningen af 26. Jan. 1733, hvori det bl. ~ 

siges, at samtlige Byer og Bønder, som har Part i en Sko 
skal, dersom ulovlig Skovhug finder Sted, navngive eller fre 
skaffe Gerningsmanden, eller samtlige selv betale Bøderne. Di _ 
er som i Forordningen af 1710 - fra 3 Rdl. for et Læs Gærd • 
til 20 Rdl. for en frugtbærende Eg - men der er tilføjet, 
der i dem , aldeles ingen Moderation maa ske, men den, so 
ej kan overkomme de foranskrevne Bøder at betale, skal stra f1 
paa Kroppen efter Forseelsens Beskaffenhed med Træ He_ 
Spansk Kappe, nogle Dages Fængsel paa Vand og Brød ell 
med Arbejde paa nærmeste Fæstning eller Bremerholms Jær 
- Efter denne Forordning bliver Bøndernes Ret til at hugge 
deres Skove atter bestridt af en ny tjenstivrig Regimentsskriv 
Preben Langsted til Toeboe, og 28. Oktbr. 1736 lader de 
tage Tingsvidne til Odense-Skovby Herredsting paa, at de 
Arilds Tid har hugget frit og uden Udvisn ing, To gamle Mæ
fra Bred, som er over 80 og kan huske 60 Aar tilbage, vidn 
at afdøde Skovrider Møller vel engang havde udcirklet no_ 
Træer til Bygningstømmer, men naar de ikke bad ham om d· 
gjorde han det ikke, og det var heller ikke sket i den Tid , 
de tildels var under andet Herskab . Og 16 andre gamle Mæ 
bekræfter dette U d sagn med Ed. Skovrider Carl H au af Dy:-

Årbog for Odense og Assens Amter 1914



141 

vvæde vidner, at han for 16-17 Aar siden har udcirklet 
gie Træer for dem, da han vilde vide, hvor meget de tog, og 

: de ikke hug til Upligt, hvilket han ikke kan sige, at de 
:::orde, og Bønderne fører Vidner paa, at hvad Brændsel de har 

lgt, har de købt for deres Penge ; Bønder og Proprietærer med 
-indre end 1200 Tdr. Hartkorn maatte nemlig kun hugge til 
::et Brug, men ikke til at sælge. 

~Ien eet Aar førend Bønderne lod føre dette Tingsvidne var 
~res Selvejerret angrebet paa det allerfarligste Punkt: Regi
en tsskriveren havde ladet føre Vidner paa, at de i tidligere 

:-:d , da Jens Lassen ejede Godset, havde gjort fuldt Hoveri til 
lum og Grøftebjerg, taget fuld Indkvartering ved Gennem

areher og gjort fuld Kørsel, og i Henhold til dette Vidnes
- d bar Etatsraad Simonsen 1) 1735 beordret, at de skal gøre 
~e Hoveri med Fæsterne. - Hvordan det egentlig forholder 
g med dette Vidnesbyrd, er ikke let at sige; det er 8 gamle 

_ æstere og Husmænd, som skal have aflagt det; men 1746 vid
er den eneste overlevende, Segud Petersen af Skalbjerg, at 

n aldrig har sagt noget saadant og ikke med frelst Samvit
shed kan gøre det; det er jo hver Mand vitterligt, at de aldrig 

gjort Hoveri til Dalum, derimod har de nok gjort et lidet 
-..:-bejde paa Grøftebjerg ; men om det var en Rettighed eller var 
-et frivillig, vidste han ikke. - Men enten han nu har vidnet 

eller saa, saa skulde Selvejerne nu gøre fuld Hovning, og 
:1 deres Jordskyld eller Landgilde Gang paa Gang var forhøjet, 

::.dtil den var ganske lig med Fæsternes, saa var der af deres 
-eh"ejerret kun Navnet tilbage. - De havde gentagne Gange 

rsøgt at klage til Kongen; men her fik de kun fattig Trøst: 
_ -38 blev det forordnet, at de skulde bevise deres paastaaede 
?:ibed for Lands Lov og Ret, og Proces havde de jo haft nok 
" uden at det havde gavnet dem synderligt. Ganske vist fik 
_ fri Prokurator og Benificium paupertatis ; men det forlangtes, 
: de skulde stille Kaution for, hvad de kunde vorde tilkendt 
: betale, i Fald Sagen ved endelig Dom for dem maatte for-
- es, og denne Kaution ansøgte de flere Gange forgæves om 

: blive befriet for. - Det var jo ogsaa noget andet at føre 

') Hans Simonsen til Erholm og Søndergaarde, fhv. kongelig Kammer
_oer , Inspektør over Ryttergodset paa Fyen og Amtmand over Assens 
::: Hindsgavl Amter 1726-68. 

10* 
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Proces med Kongen selv end med en af hans Betjente; me 
saa nødig de vilde, saa maatte de til det tilsidst; det var For
holdene i Skoven, som tvang dem. - 1736 er det forordnet, a
de saakaldte Selvejerbønder inden Udgangen af August Maane 
skal melde paa Regimenisskriverens Kontor, hvad de skal ha ,- 
til eget Brug. Der kommer ingen Melding; men alligevel bl iYe: 
Bønderne tilsagt at møde paa Aastedet en bestemt Dag og fa: 
deres Brænde og Tømmer udvist af Forstmændene. Der møde
ikke en Bonde; men naar Skovbetjentene kommer igen i Løbe 
af Vinteren, konstaterer de, at der er hugget i Skoven - _ 
næste Aar har de den samme Forestilling om igen . - Tilsid_ 
slipper deres Taalmodighed op; 1741 er der i Skov- og Ja .
Sessionens Protokol indført følgende Kendelse: »Saasom EjeG
dommerne i Vissenbjerg Sogn ikke ved,drister dem at bevi -
deres paastaaede Selvejerrettighed og derfor udi Sessionen 
tilfunden at lade sig udvise deres Nødtørftighed af Skoven, d~ 
uagtet de til dem udgangne alvorlige Erindringer blive fre 
turende i deres Egenraadighed, da for engang at faa dette Oplø. 
til Ende og paa det disse Bønder kan vide hvad deres Sky 
dighed udkræver, have vi funden det fornøden at mulktere de 
for deres Opsætsighed paa følgende lemfældige Maade. « S 
følger en Række Mulkter, som virkelig er ret lemfældige, ge 
nemgaaende l Rdl. om Aaret for Aarene 1738-41. - Me
Mulkterne bliver ikke betalt, og Bønderne bliver ved at hug_ 
- baade 42, 43, 44 og 45 . - Efterhaanden bliver Bøder 
højere; men samtidig bliver Tyverierne mærkværdig hyppia= 
atter og atter kan Bonden aflægge Ed paa, at b a n ikke 
hugget det manglende Træ, som altsaa maa være stjaalet; Sel 
ejerne har vist »stj aalet « fra hinanden indbyrdes og ladet 
gaa lige op . Det er værd at lægge Mærke til denne stilfærd i ~ 

Syvaarskrig; ved saadan sejg, passiv Modstand har Bønder 
gamle Dage kørt mangen Embedsmand træt. - Men nu · _ 
gynder man paa Bødernes Udpantning, og den er ikke le 
fældig: Anders Nielsen i Keldstrup skulde betale 5 Rdl., og [ 
dem tog man 2 Heste, noget Messingtøj, l Bord, l Kiste 
l Seng med Sengklæder m. m. - ialt for over 100 Rdl.s Væ 
»Saadan er det gaaet flere. Men hvorledes saadant for Gud 
en naadig Skaber bliver at forsvare, det overlader jeg til De 
og alle u partiskes Skønsomhed, c siger Søren Bon·ing. 
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~len den passive Kamp kunde nu ikke fortsættes længer, og 
-45 er det saa endelig lykkedes Bønderne at skaffe Kautioni
~r: det er tre Borgere fra Odense, Jacob Christian Hætting, 

~: el s Borch og Jørgen Møller. 
Til at dømme i Sagen nedsattes en særlig Domstol, bestaaende 

· Henrik Bille 1) til Egeskov, Landsdommer over Fyn, og Fre
-'--i k Hein til Stensgaard, Inspektør over Ryttergodsets Kirker 
a Fyen, Lolland og Falster. Til Aktor beskikkes Chr. Ditlev 

- =degaard af Tommerup, Birkedommer over det fynske Rytter
' til Bøndernes Sagfører Prokurator Søren Borring af Odense 

; ti l Skriver Søren Bruun, Dansk Skoleholder sammesteds. 
10. Decbr. 1745 møder Parterne første Gang paa Odense Raad

_s: men efter at de fornødne Fuldmagter er oplæst, tager Bor
--a Udsættelse til 12. Febr. 1746. Paa denne Dag fremlægger 

saa sit Indlæg i Sagen, ledsaget af Dokumenter i hundred
-. dels i Original og dels, for de gamle, næsten ulæselige Per

entsbreves Vedkommende, i »Oversættelse « ved Søren Bruun. 
-Da flere af Gaardene ingen gamle Dokumenter har, begynder 

._;ring med at slaa fast . at de altid har haft samme Ret og 
blevet behandlet paa samme Maade, og at Aktor ogsaa har 
agt Sagen mod dem alle paa sa mme Grundlag· Dernæst 

·er han ved en Udskrift af Frederik d. Tredjes Matrikel, at 
:::.d erne i denne staar opført so m S el vejere, og ved K vitterin

-~·~. Tingsvidner og . usvækkede Domme vises det, at de baade 
7 betalt Artilleriskat, haft fri Skovhugst og Svinedrift uden 
·engæld . - Han har ganske vist kun een Højesteretsdom at 
-~ lægge, og den angaar kun tre af Gaardene ; men atter kan 
~s opmærksom paa, at disse tre ikke paa nogen Maade ad

er sig fra de andre, og at Sagen er anlagt mod dem alle 
-~er et.- Dernæst minder han om, hvordan salig Justitsraad 

:-. der, som Hvermand ved, stod saa stærkt paa Kongens 
om nogen Mand i Landet, havde respekteret Bøndernes 

ed, og som Modsætning dertil, hvordan de kongelige Be
-:e, navnlig Regimenisskriverne Seerup og Langsted, havde 

ngt mere Hoveri, end de efter Loven skulde yde, forbudt 
at hugge i deres egen Skov, krævet Oldengæld af deres 

-. forandret deres H usbondholdsbreve, saa de blev Fæstebreve 

Henrik Bille (Brahe), Landsdommer 1735, Stiftsbefalingsmand og 
--~and over Odense-Rugaard Amter 1767, død 1789. 
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lig, og forhøjet den saakaldte Landgilde ud over, hvad de sto 
opført for i Matriklen, »hYilken skammelige, egenr·aad ige Dri
stighed kun kan sigte t il , at ville snart paa en Maade, sna 
paa en anden fravende mine fattige Principaler deres Selvejer 
r ettighed s tykkevis, paa det at de enfoldige Mænd ikke sel 
skulde mærke det, førend det alt var spillet dem af deres Hæn
der." .. . . »Kunde endda H s. Maj estæt vinde noget den ed, s 
skulde jeg ikke for min Part fortryde paa Betjentenes ubilligt 
Nidkærhed, skønt det dog ikke bu rde være mine Principal 
præjudicerlig i deres Ret . Men det \' il snarere være Hs. Maje 
stæt til Skade, om disse fattige Bø nder bliver deres Selvejerr 
berøvet. « - Hovningen kunde nemlig hverken gan1e eller skad
Hs .. Majestæt, da han havde Fæstere nok til det ri nge Arbej d:: 
der var, og Landgildens Forhøjelse beløb sig kun til en ub 
tydelig Sum, som var uden Betydning for Kongens Kasse. « -
»Imod den liden og ringe Tab, som Ds . Majestæt kunde h a•=
naar Jordebogen følges, vinder Kongen tilstrækkelig i Fejde- _ 
andre onde Tider igen, da de svarer Artill eri- og anden Sel 
ejerskat, deres Husmænd i lige Maade, saa just naar Penge 
mest fornøden og højst tiltræ nges, svarer disse dobbelt, ja unde: 
tiden tred obbelt imod Fæstebønderne .. .. Og nu Skoven. HY 
vinder Ds. Majes tæt, om mine Principaler tabte deres Ret he: 
udi til Fornødenhed at hugge. Aldeles intet. Thi man ved, 
ethvert Me nneske er af Naturen saa s krøbeli gt, at det elsker _ 
freder mere sit eget end andres. I saa Henseende er samtlL 
mine Principalers Skovparte r fred et og opelsket frem for de 
N a boers, thi de første gøre det med Lyst og Fyrighed ud 
nogen Paaminde!se, som de sidste lader sig erindre om af Ø
righeden, og som næppe sker, uden de i dennes Nærvære. 
drives og trues dertil. De første nænner næppe at hugge 
Stykke Træ, og naar Nøden driver dem dertil, da søger d
vaageste ud, som de kan finde. De sidste gør dem ingen 
tæ nkning, naar de se deres Lejlighed at bortsnappe det bed · 
- Naar dertil kommer, at mine Principaler have vel beby 
Gaarde og stedse uden nogen Paamindelse holde dem saa 
som deres Skove i god Stand, saa man med Fornøjelse og L_ 
maa se paa begge Dele, saa vinder jo Kongen ved de . fø rr 
frem for de sidste, og de kongelige Betjente bespare deres Urn 
og Opsigt, som de fast daglig maa have med de sidste, baa· 
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Gaardes Reparation og Skovens Tillæg angaaende. - Saa
es finder man, at en villig Gerning er altid bedre end en 
~gen, 'og det, som gøres med Lyst, gøres til Gavns, men det, 

~- gøres med Tvang og Opsigt, gøres, som man bedst kan 
me derfra .« 

Det er godt sagt, det Borring siger her, og det er sandt til
: ~. - At Selvejerbøndernes Forsvinden var et Tab for Staten, 

derved fik færre Skatter, det havde Kongerne godt været 
- over i de svundne Tider, da de frie Bønder var Landets 

_ ke. - Men nu var Fæstevæsenet næsten fuldt gennemført, 
~ejernes Skatter betød ikke meget i Slatshusholdningen, og 

Friheder stred mod Kongens Interesse som Godsejer -
navnlig mod Enevældens Lyst til at gøre alt ens. - Men 

Bønderne ellers, som Borring paaslod, godt kunde passe 
-es egne Sager og Embedsmændene spare deres Umag, frem 

bl. a. af de Jordebøger, som de samme Embedsmænd har 
--rbejd et. Helt igennem er Selvejerne mere velstaaende, har 
~re Besætning og U d sæd end Fæsterne, og i J ordebogen af 

- :s hedder det udtrykkelig om de to Selvejerbyer Keldstrup 
_ .\ssenbølle, at de »er godt Gods og har god Tillæg og nogen 
-5 Opelskning af Overskov. God Underskov og Tørveskær. « 

et kan jo være et Tilfælde, men det ser ganske morsomt 
- at de to Fæstebyer Bred og Magtenbølle ikke faar nær saa 

-: et Skudsmaal. Bred »er maadeligt godt Gods, men de fleste 
Beboerne hengivne til Drukkenskab. « Og Magtenbølle er 
aadeligt Gods, men Beboerne nogle halstarrige og trættekære 
k. som leve i U enighed blandt dem selv indbyrdes, og der-

::r er de næsten alle i slet Tilstand geraaden.« - Forklarin
·- paa den gennemgaaende Forskel mellem .Fæstere og Selv

:-e er vel nok den, som Borring giver, at frivilligt Arbejde 
gø res noget bedre end tvungent ; men hans Tale om Fri

-~ens Fortrin frem for Tvangen var naturligvis en Røst i Ør-
-en paa denne Tid, da Kristian den 6. bastede Folket baade 

Legeme og Sjæl - og selv troede, at han fremmede sine 
ersaatters timelige Velfærd og evige Salighed derved. 

Efter at dette Indlæg er fremlagt, forlanger Hedegaard Ud
else i to Maaneder; 13. April har han sit første Indlæg fær

Han begynder med . at indrømme, at alle 36 er af een 
Ejendomsbønder og alle er under samme Ret, uanset om 
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deres Dokumenter er mange eller faa. Men ellers er det gaae: 
ham som Diogenes, der gik rundt med en Lygte i Athen ude
at finde et Menneske: han har rodet rundt i Bøndernes tallø ~ 
Aktstykker uden at finde et eneste Bevis. Thi hvad det gælde: 
om, er avlentiske Skøder fra saadanne, som selv havde ejet o; 
kunnet afhænde Jorden, og ikke Bondeskøder alene, som d= 
selv paa egen Haand har kunnet give hverandre, uden at d~ 

rette Ejere nogen Sinde har været tilkaldt derved. Ja, i Be
tragtning af, at det er bekendt, at ingen i forrige Tider ejed~ 
Jordegods i Danmark uden Kronen, Adelen og Gejstligheder: 
og eftersom Kirkegods ikke kan afhændes, saa kan ingen and 
Skøder gælde end dem, der er udstedt af Kronen eller adelia~ 

. Personer, og saadanne er ikke fremlagt i Retten. -- Det er ogs 
indlysende, at ingen, som betaler Landgilde, kan have Ejendo 
til Jord og Grund; thi Landgilde er intet andet end en aarlL 
Contribution af Jord og Grund, som man af sit Herskab i Bru_ 
haver, som Rente af laant Capital. Han vilde derfor nok in -
rømme, at Bønderne ejede Gaardene, men ikke at de ejede Jo~

den. - K vilteringen fra 1711 beviste nok, at de havde beta. 
Artilleriskat, men ikke, at de burde have betalt den; Betje -
tene havde vel, for at forøge de kongelige Intrader, taget med 
hvad der blev budt dem, og Bønderne havde gerne udgi> 
denne Bagatel for at styrke deres Sag. - At de havde kunn 
pantsætte deres Jord, beviste heller ingenting; thi »at man ka: 
pantsætte det, man ikke ejer, er der i Loven haarde Exempl 
og Straf for ; men Pantsætningen giver hverken Pantsættere ell 
Panthavere videre Ret end de havde tilforn. Den af de dans -
Comedier kendte Studenstrup, der lar sig sætte Kjøbenha> 
Raadhus i Pant, faar derfor ingen Prioritet udi Raadhuset, me 
bliver bel et for sin Taabelighed. • - Forøvrigt hævder han, 
Bøndernes Frihed lidt efter lidt er vokset og blevet større, 
nu havde de det omtrent saa godt, som de kunde ønske si: 
De fik deres Gaarde for en billig Indfæstning under Navn 
Husbondhold, deres Hoveri var ikke en Fjerdedel imod en P 
prietærbondes, man saa igennem Fingre med, at de drev S :.: 
paa Skoven uden Oldengæld, og de fik Lov at hugge til Fo: 
nødenhed, naar de blot lod sig Træerne udvise. - Hvis de r:. 

ved stadig at klage og være stridige mistede alle disse Frihede: 
saa kunde de takke sig selv for det; det var gaaet dem so-
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- \ nen i den bekendte Fabel, den han meget nydeligt ever
tter fra Latin: 

Havde Ravnen kunnet tie og i Stilhed mætte sig, 
flere Retter, færre Trætter 
havde den da visselig. 

Dette er det væsentlige Indhold af Hedegaards lange Indlæg; 
var aabenbart en litterært dannet Mand, der var lige saa 

t hjemme i Holbergs Komedier som i de gamle Klassikere. 
--=ri mod er det jo nogle mærkelige Oplysninger, han giver om, 

d ll der ejede Danmarks J ord i tidligere Tid; hvad enten han 
_ har talt i helt god Tro eller ej, saa bliver det et Maal for 

-~~idens histori ske U vid enhed, at han tør vove rent ud at be
te Selvejerbøndernes Tilværelse. 
Borring svarer til alt dette, at hvis Aktor havde brugt et 
indeligt Lys i Stedet for Diogenes Lygte, saa havde han 

ppe behøvet at lede saa længe efter Bøndernes Beviser. Lige
det var en taabelig Indbildning af Diogenes, at han i en 

-erig Stad skulde være det eneste virkelige Menneske, saa-
:es var det ogsaa en urimelig Tro, at Bønderne i saa mange 
~drede A ar skulde have solgt og pantsat J ord uden at ha ve 
=: ti l den, og at baade Konger og Embedsmænd skulde ladet 
~ narre af dem, indtil nu Hr. Aktor havde opdaget den virke
== Sammenhæng. - Hvis der ikke var andre end Kongen og 
•eten, som kunde eje Jordegods, saa var hele 12. Kap. i Danske 
~~ 3. Bog overflød igt, thi det handlede jo netop om Bønder, 

ejede Jorden, og af det fremgik tydeligt, at en godt kunde 
Bondeskylden, mens en anden ejede Herligheden. - For

.igt var der ogsaa Skøder, som var udstedt af Lensmænd, 
_e r og Amtmænd, og som selv Hedegaard jo vilde lade gælde. 

:: han kunde derfor ikke tjene Hr. Aktor i at gøre Bønderne 
Ej ere af Gaardene alene, hvilket for dem vilde blive det 

:ie Sted - ligesom Skærsilden for Katolikerne. - Det sidste 
..... t vittigt sagt; man sagde dengang ~det andet Sted« som 
omskrivende Betegnelse for Helvede, og at være Ejer af Byg
~erne, men Fæster for Resten, det var jo virkelig midt imel

og lidt af hvert - ligesom Skærsilden. 
3edegaard beklager sig i sit næste Indlæg højlydt over Bor
;s overlegne og ironiske Tone og forklarer dernæst, at han 
;.: \ed, at der var en Slags Selvejere i gammel Tid, som for 
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en eller anden Aarsags Skyld af Kongen havde faaet person 
Beneficiuin for dem og deres Arvin ger at besidde deres Gaa. 
og nyde visse Friheder; han fre mlægger tre gamle Kongebre 
til Oplysning om disse Forhold. - Muligt havde der og 
været saadanne S el vejere i Vissenbjerg; men selv om de kun 
fremlægge lignende Kongebreve, hvad de ikke kunde, saa gj a 
et saadant Benificium kun Descendenter in linea recta og strak 
sig endda kun til tredje Led. - Til Sluf gør han op mærks 
paa, at de saakaldte Selvejere af Rentekammeret er ansat ti l 
betale Maanedspenge aldeles lige med Fæsterne - hvortil B 
ring svarer, at denne Afgift af 4 Rdl. pr. Td . Hartkorn til Rytt 
hold Ya r lige for alle, ogsaa for Pejrupgaard, som Hr. Akt 
ha v de i Pant, og som han vel se l v bedst maa t te vide var Eje
dom. -

Det bliver for vidtløftigt at fø lge alle de Indlæg, hvormed 
to Sagførere »trænerede« Sagen hele Aaret igennem; Hedega a 
begyndte med at fremlægge Højesteretsdomme i lign ende T 
fælde, hvor Dommen var gaaet Bønderne imod , og Borring fre 
lagde andre, hvor Bønderne havde vundet ; Akterne svbl 
uformeligt op, og Søren Bruun skriver ustandseligt. Det gi -
ogsaa Anledning til en lang Udsætte lse, at Landsdommerne 
Sep tember maa rejse til København for at overvære højsa;. 
Kong Kristian den Sjettes Ligbegængelse, og Dommen, 
alene er underskrevet af Henrik Bille, fa lder derfor først 
April 1747. 

I Præmisserne siges det først , at siden de 36 Selvejere · 
Arilds Tid paa en og den samme Fod er blevet trakteret, 
ser Dommeren sig og forbunden til a t paakende deres Selvej 
rettighed under et. Det slaas dernæst fast, at det ikke er 
J ordegod s, siden det skulde lovbydes og altid igen til 
er overladt, naar det ved Indførsel er kommet i adeliges H 
der. Men for saadan .Jord maa ogsaa Bondeskøder være -
strækkelig Adkomst ; thi •det staar fast, at der i fordums 
har været fri Bonde Ejendom til, paa hvilket Gods der ej 
anden forskiel imod Adelens uden alene, at af det første sk 
ydes Stud 1) og Leding, men ikke af det sidste, og det sid
har været forbuden paa nogen Tid, at Adelen maatte købe · 

1
) Stud er det ældste Navn paa fast , direkte Skat, der kendes h

Landet, Leding en Afgift i Stedet for Ledingsfærd. 
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-~ ergods uden Tilladelse.« - Det var vel sandt, at disse 
: de ej var ganske fri, men indskrænket Ejendom, hvortil 
~gen havde Herligheden; men »Ejendom lader ej af at være 
-:::~ d om fordi den ej kand siges at være ganske fri Ejendom, 

derpaa at være Onera 1) . « - Det var urimeligt, at alle disse 
der skulde kunnet tilsnige sig Selvejerret, eller at et saa-

-• ;\1i sbrug havde holdt sig i umindelige Tider; derimod kunde 
- tænke sig den indskrænkede Ejendom opstaaet paa den 
ade, at »en Del af Landet ved vanskelig indfaldende T ider 
?est eller Krig var blevet øde, og for at faa samme bebygget 

_ nyde nogen Ret deraf kan nogle have paataget sig samme 
::Jebygge og dyrke og nyde den samme Gaard til Ejendom 

_ fri Disposition , imod at de sva rede til den, som beholdt 
: ligheden deraf, J ordskylden eller Landgilden. « - Og i Hen

til alt dette Jyder da Dommen : 
Saa ser jeg mig forbunden saaledes at kende for Ret, at de 

_\ktor, Krigsraad Hedegaard, paa hans Majestæts Vegne for 
ne Commission indkaldte 36 Seh·ejere udi Vissenbjerg Sogn 

anses for det Slags S el vejere, Lovens 3. Bog 12. Ca p. om 
elder, og alene, som de efter egen Tilstaaelse altid har gjort, 

svare den ·fulde Landgilde, som de er anført for udi den 
le Matrikel a f 1664. « 

Det er let at se, at Henrik Bille har en helt anden For
else af tidligere Tiders Ejendomsforhold end f. Eks. Krigs
' Hedegaard. At der i tidligere Tid var Selvejere nok, og 
' e betalte Stud og Leding, for hvilke Adelen var fri, kan 

have læst sig til i de gamle Landskabslove ; men ellers lig
- det nær at tænke paa, at baade han og Mogens Rosenkrantz, 
~ ogsaa ha v de en klar Forstaaelse af S el vejerne s Retsstilling, 
- ~lænd af den ga mle Adel og igennem Sl ægtens Traditioner 
...-rl e en Forbindelse med dansk Jord og en Forstaaelse af 
--k Lov og Ret, som de andre Embedsmænd manglede, der 
: og bart var J urister og ha v de de fleste af deres Retsbe
-~er fra Romerretten. 

aa vel begrundet som Billes Opfattelse var, var den dog 
;t fra at vinde almindelig Tilslutning. Ikke blot Hedegaard 
"er, at Dommen er fældet paa et aldeles utilstrækkeligt Fun

- ent; den anden Dommer, Frederik Hein, har ikke under-
Byrder, Paalæg, Afgifter. 
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skrevet, da ban ikke var enig med Præces i hans Kendelse. -
Rentekammeret forlanger da ogsaa Sagens Akter indsendt c. 
giver Højesteretsprokurator Lowson Ordre til at undersøge, o 
der er Grundlag for Appel til Højesteret. - Lo\vsons Unde: 
søgeise staar paa i Aar og Dag, og imens gør Bønderne et F o
søg paa at faa Sagen forligt. 2. Decbr. 1748 er Anders Ander 
af Keldstrup og Mads Jørgensen af Bred i København og in ~ 

giver paa Bøndernes Vegne det Tilbud, at hvis de maatte fe· 
skaanes for yderligere Proces, vil de enten afkøbe Kongen HE: 
ligbedsretten eller ogsaa afløse Hoveriet mod en aarlig Af · 
paa 2 Mark pr. Td. Hartkorn. 

Rentekammeret svarer 10. Decbr., at det er vill igt til at slu 
Sagen uden Proces, ·hvis de vil betale noget mere i HovpenL 
men at der vil gaa nogen Tid endnu, hvilket meddeles de 
at de kan begive sig paa Hjemvejen; de skal snarest gørligt [; 
nærmere Efterretning. - 26. April 1749 har de to Bønder al' 
været i København og faaet samme Svar; nu gaar der dog 
Skrivelse til Lowson om snarest at afgive en Betænkning, · 
nu ellers var overflødig, eftersom Sagen havde overstaaet fatL.. 
appellationis, d. v. s. den Ftist, indenfor hvilken der kunde a; 
pelleres. - Men 24. Oktober betænker Lowson sig endnu; d 
ses af et nyt Rykkerbrev fra Renfekammeret, hvori der ta: 
om Bøndernes idelige Memorialer, af hvilke den sidste er i 
givet 3. Oktober samme Aar. - Maaske bar Lowson været s __ 
thi saavidt mig bekendt kom der aldrig noget Svar fra ha_ 
og han er vistnok død ikke længe efter sid ste Brev - uden 
jeg dog best~mt tør paastaa, at det er Arbejdet med Sagen, s 
har voldet hans Død . Men det var slemt for Bønderne, at 
tænkte saa dybt og længe ; nu kom der slet ingen Afgørelse 
deres Sag. - Det fremgaar af Rentekammerets Skrivelse, at 
har tilbudt l) at svare Maanedspenge, som de hidtil har 
ret, der omtrent udgør de~, som de svarer i Skat og Landgil 
2) at ville betale 3 Mark i Hovpenge, 3) at naar det maa · 
lades dem at beholde deres Skovparter og deri til egen For 
denbed at hugge, har de ikke noget imod, at Skovbetjentene 
Opsigt dermed. Men skønt Kamret betegner dette Tilbud 
antageligt, har det dog syltet Sagen i Aarevis og tilsidst sti 
den helt i Bero, og Bønderne har vel trøstet sig med, at de -

Årbog for Odense og Assens Amter 1914



151 

>d e Dom for deres Selvejerret og kun skulde gøre Fjerde
=~s hovning. 

:\len de fik snart at føle, at selv det magreste Forlig havde 
et at foretrække, naar det blot gav en endelig Ordning; 4. 

-~br . 1763 har samtlige 36 Bønder indgivet en Skrivelse, hvori 
: først minder om den kostbare og vidtløftige Proces, de for 

Del Aar siden havde ført med »den for saa vidt lyksalige 
- :ge«, at de bleY kendt for Selvejere, og om de mange Ansøg

=ger, de siden har indgivet om at faa Sagen bragt til Ende
:::bed. - Til Trods for Dommen er de ved den Forandring, 
:n nu finder Sted i Distriktet, idet samtlige Hovedgaarde i en 
- t skal lægges under Plov og besaas, tildelt fuldt Hoveri al

__ es lige med Fæsterne, hvilket de heller ikke har vægret sig 
-~· men trolig efterkommet, at Hs. Majestæts Vilje maatte ske. 

:=..ængden vil det dog falde dem altfor utaaleligt og drage 
s Gaardes fuldkomme Ruin efter sig; det er mere end de 
overkomme, helst da de ligger 2 Mil fra de Steder, hvor 

er forordnede til Hovning. De tilbyder derfor at betale i 
.:Jge 3 Mark pr. Td. Hartkorn, og eftersom de kun er pligtige 

at yde Fjerdedelshovning, svarer dette til 2 Rdl. pr. Td. for 
· Hovning, hvilket er højere, end det noget Sted i Landet 

:al es. 
et sidste er nu ikke bogstavelig sandt ; paa Falster betaltes 

-~ Rdl. pr. Td. i Hovpenge. Men Herrerne i Rentekammeret 
e have følt sig moralsk forpligtede til nu at gøre Ende paa 

- Sag, der kun ved deres eget Smøleri var trukket ud saa 
ge Aar. De synes imidlertid ikke at have gjort andet end 

ede Procesakten frem og lægge Bøndernes sidste Ansøgning 
.:. ti l det Kaos af andre Dokumenter, der fandtes i Forvejen. 

erfor stod Bøndernes Skæbne i det uvisse, da den store 
""ndring fandt Sted, som var blevet forberedt ved Rytterkob

-es Oppløjning og Tilsaaning: Kongen havde ophævet det 
_ ikelige System med Ryttergods og lod 1764 en Del af det 

ske Gods sælge ved Auktion. 
- om i andre Provinser blev ogsaa paa Fyn en stor Del af 

erne solgt som »Besætning « til Hovedgaardene ; man reg
:::> det for umuligt at drive en større Gaard uden Hovarbej
=· Men det var dog her over Halvparten, som solgtes »aparte« , 
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hvorved det var muligt for Bønderne at købe sig 
det paa Falster kun var en Sj ettedel -af dem, som 
Adgang dertil. Og da fynske Bønder efter Datidens Forho 
maa kaldes velstillede, var der ogsaa forholdsvis mange, c· 
købte, skønt Prisen pr. Td. Hartkorn var mere end dobbelt 
h øj som paa Falster. - Der var paa Fyn m ange Proprietæ 
som var ivrige efter at ud vide Cleres Godser, og driftige Ko. 
mænd, som spekulerede i den Værdistigning paa Jord, der h-" 
ler ikke udeblev, og som derfor bød Bønderne over. Og Ko 
missærerne, som havde ordn et Salget, bød nok selv med , n 
Budene ikke gik højt nok, hvilket Mogens Rosenkrantz , ·
selv var Kommissær, finder mindre passende: »Det kan vel 
nægtes, at de af Justitsraad Lowson i Særdeleshed og de 
Kammerherre Juel paa Thaasinge ved Anetionen i Fyhn gj o. 
Budde jo meget have contribueret til de hist og her udko m 
høj e Priser; men .. . det synes at stride mod Commissærer
Qvalitet, selv at opbyde det med Bonden, hvorved de tabe 
Fidem og Tillid, som Publikum i denne Sag bør have til de 
- Det har da nok været en livlig Auktion, der holdtes i Ode 
den 8. Septbr. ; den foregik paa den Maade, at - efter at H o> 
gaardene med deres Tilliggende først var solgt - Bøndergod 
raabtes op By for By, og dernæst, hvis der ikke blev budt 
for Byen samlet, hvad der som Regel ikke blev, opraa 
Gaard for . Gaard . Der blev stadig budt pr. Td. Hartkorn 
enkelte Gaarde dreves op til 250 Rdl. Tønden; til Sammen 
ning kan tjene, at flere Byer paa Falster solgtes for 50 Rd l. 
Gaardene paa Fejø-Femø for 25 Rdl. Tønden. 

Men det er paa Tide at vende tilbage til vore Se! vejere. 
I den trykte Specifkation over Godset, der skal sælges, 
der til allersidst opført nogle • Se! v Ejere eller Bonde Ej en d 
Bønder «; foruden de velkendte 36 er der 8 i Tommerup 
Skydebjerg, l i Gamby, l i Gummerup, l i Korup og l i · 
ninge. - Disse Bønder var fuldstændig klar over, at Ko _ 
havde en Medejendomsret i deres Gaarde, og derfor bød de 
saa ved Auktionen en vis Sum pr. Td. Hartkorn; hvad 
bød paa var i deres Tanker blot Herligheden, og den a · 
de til en Fjerdedel af Gaardens Hartkorn, formodentlig f 
de kun skulde gøre en Fjerdedel Hovning. Men Rege 
gen forstod anderledes; den beregnede Købesummen efter .:. 
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rdens Takst, som det fremgaar af følgende Skrivelse til 
::~gen: 

Den uforvented e Regning paa den hele Købesum af vores 
boende Sel vejergaarde, som er os paalagt næst afvigte 11. 

_::i . da vi betalte 1/4 deel af benæfnte Summa (hvilket vi for
-~t e være alt, hvad vi burd e betale og Ds. Kong!. May. virke-

- ej ede udi bemældte Selv-Ejergaarde) nødtvinger os u nder-
-eYne Se! vejer Bønder udi Vissenberg Sogn i allerdybeste 
~derdanighed at henflye til Ds. Kong!. May. ts Retfærdighed og 
~..ifø dte Medlidenhed imod Ds. Kong!. May.ts troe Under-

.ter .... 

. -\llernaadigste Konge! Vi og Voris Forfædre for os have fra 
_ild s Tid kiøbt og derefter ejet og besiddet voris paaboende 
~dergaarde som Selvejere efter Lovens 3die bogs 12te artichel, 

at os tilhører baade Bygning og Grunden, og vi ikke kan 
.ge uden efter Lovbydelse; men naar Lovbydelse er sket, 
- og maa vi sælge til fremmede, hvilket bevises end yder
::-e ved en usvækket og endelig Dom, som er afsagt udi i 

;ense 8 April 1747 .... 
Da det nu haver behaget Ds . Kong!. May. at bortsælge sit 

udi Fyhn, saa er og voris Gaarde d. 14. Nov. 1764 til 
-ntlig Anetion at sælges anstillede, da vi have budet paa våris 
-' korn viss, og det paa saadan Maade blev tilslagen, hvorfor 

aaber, at naar vi betalte en fierde Part af voris Gaardes 
:ikorn, vi da hafde erlagt alt, hvad vi i dette Stykke ere 
-Lige, efterdi Ds. Kong!. May. ikke ejede mere udi voris Selv-
--ga arde, men imod al Forhaabning bliver os forelagt Regning 

Voris fulde Hartkorns betalling, hvorved vi skulle lide mere 
- Fæstebønder og nødvendig maatte tvinges til Armod og 
-e lstaven, eftersom vi allerede til voris Medarvinger har 
ttet betale deres Lod eller og for samme staar endnu i 

_ d . . . . Dets aarsag understaae vi os i allerdybeste under
-:ghed at tilbetle os D s. Kgl. Majestæts Retfærdige N aade til 
~.se og Redning for os i denne saa vigtige Sag, der angaar 

-- og Vore umyndige Børns timelige Velfærd. Vi kalder det 
:etfærdig N aade, som vi ansøge om, eftersom vi intet tilbede 
_den det, som Ds. Kong!. Majestæts allernaadigste Lov og For

_:1ing tilkiender os som en Ret og vi ved uimodsigelige ad-
ter og usvækkede Domme beviser at høre os til , og vil 

Årbog for Odense og Assens Amter 1914



154 

derfor allerunderdanigst bede, at Ds. Kongl. Maj. Allernaadi~ 
vil frikiende os for at betale videre end dend Fierde Part 
vore Selvejer Gaardes Hartkorn, hvorom vi og gør os fars i' 
rede, efterdi vi vide, at Ds. Kongl. Maj. allernaadigst lader 
gaa til Hiærte dend Fornærmelse os ellers blev tilføjet, og so 
det er voris og alle voris undersaatters trøst at leve under 
Priisværdig en Konges Regimente, der elsker Retfærdighed 
ej vil sine undersaatters undertrykkelse eller at de i noa 
Maade skal ske for nær, end ikke dend Ringeste, saa haa 
vi at nyde en allernaadigst Resolution , som tegner Ds. Kon" 
Maj.ts sædvanlige Retfærdighed, og hvilket vi og ere alle und 
danigst forvissede. 

Gud velsigne Ds. Kongl. Majestæt med langvarig 
Regimente. 

Vi ere 
Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre 

Ds. Kongl. Mayestæts 
allerunderdanigste undersaatter og allerydmygste Tienere. 

Ansøgningen er udateret, men er formodentlig skrevet k 
efter 11. Juni 1765. - 28. Marts 66 kommer der en ny, h 
BØnderne siger, at det er dem aldeles umuligt at betale 
fulde Købesum, hvad saa Hs. Majestæt' vir gøre ved dem ; 
da de hverk en kan eller vil staa imod Magten, saa tilbyder 
s aafremt Pengene kan blive dem betroet til Laans at be 

' endnu en Fjerdedel, naar de saa maa forskaanes for det ha. 
- Dermed skulde man synes, at Bønderne havde strakt 
vidt nok; Forordningen af 31. Juni 1641 siger jo udt 
.at Bondeskylden skal regnes for Halvdelen af Gaardens T 
Men Regeringen forholder sig tavs, og Bønderne sender sa .. 
Mænd til København , Dines Hansen fra Andebølle og _
Christensen fra Skalbjerg, 14. Juni har de indgivet en A -
ning, hvori de siger, at de ikke kræver andet, end hvad -
og Billighed medfører. - Endelig 10. Juli har Rentekamm 
drevet det til en Indstilling, som gaar ud paa, at Bønderne 
eftergives en Fjerdedel af Summen ; dette approberes af Kon" 
og med tilbørlig embedsmæssig Langsomhed i Forretning "' 
.gen naas det 6. August at give Bønderne Meddelelse he, 
De to Mænd sendes atter til København, formodentlig fo: 
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;>røve, om der ikke ved personlig Henvendelse er mere at op
::~ aa , og 29. August har de afgivet følgende Erklæring, skrevet 
:ned Dines Hansens Haand: 

Efter De Høje Herrers Naadige Ordre af 6te August, at vi 
>trax skal underdanigst erklære os til at betale til næstkomende 
: 1. Decbr. de 3/ 4 parter af Købe Summen for vores paaboende 

aa rde, siden vi fattige og uformuende Folk nu ere saa udmat
:ede, at vi ej længer formaae at udholde eller i nogen maade 
'.il eller kand imodstaa Magten, saa indflye vi til Deres Excel
_e ncer Højtbydende og Naadige Herrer, at saaledes som de Naa-

igst finder for got at forestille Hs. Kong!. Majestæt Vores Sag 
:il en Retfærdig og Naadig resolution vil vi allerunderdanigst 
~ære fornøjet med, som vi forsikrer os, at voris medbrødre 

ed samme e1: fornøjet, hvilket vi paa egne og deris Vegne her
"""ed tilstaar at betale de % Parter til fø rstkomende 11. Decbr., 
saafremt at Capitalen kan til samme Tid blive os betroet derpaa. 

Vi forbliver i allerdybeste Underdanighed 
Deres Excellencer Højtbydende Herreres • 

underdanigste og ivrige Tjenere. 
Paa egne og øvriges Vegne 

Niels Christensen. Dines Hansen. 
Skrivelsen vidner tydelig nok om blandede Følelser; Bøn

:.erne har, som de siger, bøjet sig for Magten. Og det var 
=.a nd ets øverste Embedsmænd, som aftvang dem en urimelig 

ta ling for den Jord, de havde Lov og Dom for var deres. 
e kan knap nok siges at have handlet i god Tro; thi Dom
en fra 17 4 7 Ja a jo stadig i Rentekammerets Arkiv, og fra 
ogens Rosenkrantz kom der en Skrivelse, som næst efter den 
Jigere meddelte Redegørelse for de tre Slags Selvejere inde

_...,l dt følgende Henstilling: I Fald blandt disse Selvejere skulde 
des nogle af den 2den Classe, som egentlig ere de, der kand 

i>e Quæstion om, saa indstilles, om det ej maatte synes Raade
~- at det blev Commissærerne befalet, at træde i en Slags Af

ndling med dem om Herligheden, enten efter en i Rentekam
eret fastsættende Priis eller efter en i Proportion af Auctions 
.-iserne determinerende Sum m a; thi det synes haardt og u bil
-=· om ey Synd, at de Stakkeler, som selv eyer Bondeskylden 
5 alleene fattes Herligheden, skulle ved en Auction udpiines 
"ris Bloed og Sved, betale lige saa dyre, som paa andre Steder 

11 
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Fæstebønder, drives til de Priiser, som de og deres Efterkom
mere maatte sucke OYer, ja i Tidens Længde umulig kunde 
svare eller betale; thi det convenerer lige saa lidt med Hs. 
Kong. Mayestæts Allernaadigste Intention, som med Rands sande 
Interesse, at have suckende, forarmede og rujnerede Undersaatter. 

Foransiaaende Skrivelse er udateret; den er skrevet efter at 
Auktionen paa Fyn har fundet Sted og sigter til Selvejerne paa 
Koldingegnen, hvor Rosenkrantz nu skal over og forberede Sal
get. Men den er indgaaet inden 10. Juli 1766, da Rentekam 
meret traf sin Afgørelse, og kan maaske have bidraget til den 
Smule Lempelse, Bønderne fik.- Ogsaa Henrik Bille, som nu var 
Stiftamtmand, talte deres Sag, saa hele Ansvaret falder paa Her
rerne i Rentekammeret; deres eneste Undskyldning er den, at 
Statskassen unægtelig trængte meget haardt til Penge, og de 
dækker kun daarligt det Misbrug af Magten, de havde gjort si 
skyldig i. 

Bønderne havde i alt Fald den Trøst, at det kunde gaae 
værre, hvis de ikke havde købt ; det fik Laurs Nielsen i Skovb: 
at føle. Han var, som han siger i en udateret Memorial af 
1769, »en af de fordum lyksalige fynske Rytterbønder« og ti l
lige en af de Vissenbjerg Selvejere; men han havde ved Auk
tionen haft den Skæbne, »at falde i Hænderne paa en Købmand 
Peter Eilschov, der som bekendt behandler sine Bønder o~ 

Undersaatter ret som Købmands Vahre. « - Han havde vec 
Auktionen budt 220 Rdl. pr. Td. Hartkorn for sin Gaards Her
lighed, men da han ikke havde kunnet skaffe den Fjerdedel a: 

· Summen, der skulde betales 11. Juni 1765, var Gaarden sat · 
ny Auktion og tilsiaaet Eilschov. - Nu var Laurs Nielsen e= 
fattig Mand og Gaarden i daarlig Stand, og da Eilschov fik e: 
godt Bud paa den, lod han L. N. stævne for Brøstfældighed paz 
Gaarden og anlagde Sag imod ham til hans Fæstes Fortabel c 
- Videre kan man vel ikke komme i Meningsløshed: at vilL 
dømme en Selvejer til hans Fæstes Fortabelse paa Grund a.. 
Brøst paa Husene ; selv Bøndernes arge Modstander, Krigsraa
Hedegaard , havde dog indrømmet, at Bygningerne tilhørt 
dem. - Denne mærkelige Proces var løbende endnu ; men 
vilde Folk hjælpe· L. N. med Penge, og han henvender sig de:
for til Rentekammeret i følgende højtstemte Udtryk: 

»Høje og Naadige Herrer, som Hs. Majestæt Vor Allernaadig :-
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.::ge har sadt og betroet til at sørge for den undertrykte 
_;:des Opkomst, lader dog denne Sag gaa dem til Hjerte! De 
·- her den bedste og berømmeligste Lejlighed at vise sig nid 
_:e i at understøtte og befordre Monarebens Høistpriselige 
.::sigt og ved at redde en fattig Mand med Kone og mange 

ud af den ellers forestaaende Elendighed at erhverve sig 
et udødeligt Eftermæle, samt til vende sig den allerhøj es tes 

signelse. - Jeg beder om intet andet end at maatte beholde 
- Ga ard for hvis den mig paa den kong\. Auktion er tilslaget 

~ efte r at den Fierdepart er fradraget, som Hs. Majestæt naa
_5t har eftergivet alle øvrige Selvejere. - Sr. Eilschov lider 

deles intet derved, naar han faar igen alt, hvad han har 
lt, og kand gierne undvære mig, som er kiendt af det, han 

-:ede har villet sælge mig til andre, naar han allene ikke vil 
_ aa en ubillig Profit. Men Proces kand jeg ikke udholde 

ham, Proces er jeg bange for, og Proces ødelægger mig i 
_d og Grund. « 
Baade denne og flere andre af Bøndernes Skrivelser er vist

._ forfattet af Pastor Trojel 1), som havde været sine Sogne
en god Hjælper i denne svære Tid ; det er ogsaa ham, 

- -om Kautionist og Selvskyldner for L. N. indestaar for Købe
men. Saa skal der endelig være Tale om et godt Eftermæle 
en højestes Velsignelse, da maa han vist siges at være vel 
nær dertil som de høje og naadige Herrer i Kamret. -
hov bliver nu anmodet om Oplysninger, og svarer 9. April 

at han for længst kunde solgt Gaarden for 750 Rdl. , men 
.:an er villig til at overlade den til L. N. for hvad han selv 
- givet, naar han kun maa reservere sig det unge Mandskab, 
_ vilket han højlig trænger. Men saa er der Processen ; hans 

til samme beløber sig til 99 Rdl. 2 Mark, og desuden 
h an Proces med L. Nielsens Broder, som tjente i Odense, 
so m i Stedet for efter Tilsigelse at komme hjem og tage 

hos Eilschovs Bønder, nu var rejst til Faabor g og taget 
:.s hos Birkedommer Busch. E. havde anlagt Sag mod ham 

fan ham dømt til Stavns, og de 10 Rdl., denne Sag havde 
~t ham, gjorde han L. N. ansvarlig for, da det ' 'ar efter 

Tilskyndelse, Broderen rejste til Faaborg. 
:::.... N. nægter imidlertid at betale nogen af Omkostningerne ; 

Thomas Hansen Trojel, Præst i Vissenbjerg fra 1739, t "/u 1769. 

11* 
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han har nok i sine egne og er uskyldig i Processens Opkom_ 
Og Sagen b li ve r saa tilsendt Henrik Bille med Anmodning o 
at faa Parterne farligt. Han oplyser, at Gaarden ligger la _ 
fra Eilschovs øvrige Gods, saa han ikke kan bruge dens Hove. 
Men naar han saa gerne vil have dens Beboere ind under 
Lægd, saa er det fordi han »agter at indtrække det unge Man· 
skab paa sit samlede Gods for i Fremtiden at give dem der 
Frihedspas og derved profitere. « -- Gaardens unge Mandsk 
bestod i 8 Personer, som dog endnu mest var Børn ; det 
disse mange Drengebørn, den smarte Købmand vilde gøre' F 
retning med. - Men nu var der en kongelig Forordning o 
at Strøgodsets Mandskab skulde forblive ved det Lægd, hvo 
det fa ndtes inddelt, og Bille holdt paa, at der ikke i dette T 
fælde maatte dispenseres derfra. Saa meget stærkere holdt E 
schov paa sine Procesomkostninger, om hvilke Bille siger. 
der nok kunde være et og andet at bemærke i Regningen, sk 
Bondens Sagfører selv havde søgt at »trainere « Sagen og gi 
Anledning til mange unyttige Rejser og Udgifter. Men da 
havde faaet Skøde paa Gaarden og var i lovlig Possession 
den, saa kunde man ikke foreskrive ham Regler. Bomten 
tilbudt 30 Rdl. ; men for de øvrige ved Bille ingen Udvej, 
mindre de maa betales af den kongelige Kasse. - Og her 
kommer der saa kongelig Resolution 27 Marts 1770 i Henh 
til følgende Indstilling fra Rentekammeret: Da Bonden efter A 
mandens Beretning kand ikke paa anden end foreskrevne M 
blive Ejer af Gaarden, hvortil Selvejerrettigheden ham, e 
gamle Adkomster og derpaa sig grundede Domme ustridi g 
forbeholden. Saa indstilles, om disse 79 Rdl. 32 Sk. maa af 
Kong!. Casse godtgiøres. - Det er lidt sært at høre Renteli 
meret tale saa varmt om Bondens Selvejerret faa Aar efter. 
det selv har fornægtet den baade i Ord og i Gerning. Men 
er flere Ting, der va rsler om Systemskifte og tyder paa, at 
den i de højere Luftlag er Bønderne mere gunstig nu end n 
faa Aar før. - Dette kommer ogsaa nogle andre Selvejere 
Gode, nemlig de 10 i Tommerup og Skydebjerg Sogne. -
Vissenbjerg Bønder har faaet Afslag i Købesummen, and 
de andre 4. Marts 1767 om at nyde samme Ret, men Re
kammeret resolverer, at da det Bud for Hs. Majestæts Retti§ 
og Herlighed i deres Gaarde, de havde gjort ved Auktionen. 
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lig og utvungen, saa finder det ikke, at de er beføjede til 
- •øgning om Moderation i Købesummen, eller at samme Hs. 

• kan være at forestille. - Men saa søger Bønderne Henrik 
e og forelægger ham deres Adkomster, der hverken er saa 

:::ge eller saa mærkelige som Vissenbjergernes, men ellers 
ske af samme Art, og han tilskriver Kamret følgende den 7. 

- 1769: »Min Betænkning i dette Fald kan ikke være ander-
:""S. end at siden Hs. Maj. allerede haver gotgiort de andre 

;.a ldede Selvejere i Vissenbjerg Sogn en fierde Part af deres 
rdes Kiøbe Summa til Erstatning for Bonde Ejendommen, 
bør og disse billig nyde samme Ret, da deres Adkomster er 

_elv samme Beskaffen-hed og lige saa gyldige som de førstes. « 
g 14. Febr. 1769 har Hs. Maj. allernaadigst behaget at resol

-= saaledes: »Vi ville efter Omstændighederne og af særdeles 
e eftergive disse 10 SeJfejer Bønder af de for deres paa-

::~.d e Gaarde ved Anetionen udlovede 12878 Rdl. 51 Sk. den 
-~e Dee! 3219 Rdl. 63g/4 Sk. - Om den enlige Mand i Ver
se er der udstedt en lignende Resolution , og sagtens har da 
: Korup og Gummerup ogsaa faaet Afslag, hvis de har søgt 

et. Saa den delvise Sejr, Bønderne vandt 1747, er altsaa 
;,id er kommet baade dem selv og deres Standsfæller til Gode; 
sel v vandt godt 9000 Rdl. og de andre altsaa godt 3000. 
_.fa n vil maaske mene, at dette var noget lidt at kæmpe for 
:iundredaar - fra Enevældens Indførelse til faa Aar før 

baandets Løsning. Men LiYet har jo ogsaa andre Værdier 
Penge, og Vissenbjerg Selvejere havde dog faaet Lov at føle 
so m frie Mænd i en Tid, da næsten alle deres Standsfæller 
- ned til Trællekaar. - Der er andre Selvejere, der har 

p et lige saa sejgt som de; men der er kun fa a, der har 
et blot saa meget. Og der er endnu færre, hvis Skæbne 
n følge saa godt. - Det er der altsaa ogsaa kommet ud 

-eres store Proces: at vi har Afskrifter af alle de Dokurnen
so m ellers var tabt, og derved er sat i Stand til at skrive 
- His torie; hvis nogen har arbejdet sig igennem foranstaaende 

ener at have lært noget deraf, saa staar han i Gæld til 
n bjerg Selvejere. 
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Specifkation 
paa Kiøbesummen for efterskrevne Selvejer Gaarde i Vissenbje 
Sogn i Fyen, hvoraf Kiøberne paa Kongl. Allernaadigst App 
bation ved Camrnerels Skrivelse af 10. Juli 1766 er tilsagt d 
fierde Part eftergivet, som beløber saaledes: 

Nr. Navn 

/i Gadsbølle : l/ [ l J l 
618 

_ 
4 og 7 1 Anders Mortensen ......... p11 2 O 1 

1 

l 241:> 52 
Jørgen Jørgensen paa Rold 1 3 l 234/ s: 58 ; 
Anders Jensen i Renten . . .. l 4 2 ' l 322 40

1 
80-

Rs. Rasmussen i Balleboe . 2 2 11 437 24/ 109 
Kolbj ærg : l 

2 Anders Jakobsen . . . . . . . . . . 7 4 2 2 4 913 40 228 
3 Mads Laursen . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 2 1 2 l 78.11721 195 . 
7 l Mathias Jørgensen. . . . . . . . . 5 2 2 1 l l 624 60

1 
156 : ~ 

8 j Mads Knudsen . . . . . . . . . . . . 5 5 3 2 1 668 54
1 

167 : 
4 Rasmus Hansen . . . . ... .... 3 2 3 2 2 2 386

1

16

1 

96 --
Brønsrud: 

2 l J ens Simonsen . . . . . . . . . . . . 6 7 3 2 2 2 1828 12

1 

457 
Skovby : 

l Anders Jørgensen . . . . . . . . . 3 2 1 1 2 2 893 32 223 
3 

1 

Hans Magensen . . . . . . . . . . . 3 7 3 2
2

1 2 2 2 1186 46' 296-

6 Il L~urs NUl:l~7r·;_p: .. . . . .... 

1 

~ 4 ! 1 2 2 2 
1 
17~8 ~23

1
:

1
43~ 

1 1. Niels Andersen. . .......... 1 2 2 2 2

1

1410 80 36. ' 

3
2 Laurs A~dersen .......... · 11 3 3 2 2 3 766 64 1 ~6 _ 

Anders I edersen . . . . . . . . . . 4 4 2 2 3 2 l . 1006 24 2::>1 
4 Niels Nielsen.............. 3 6 1 2 2 / 791 64 191 
5 Mads Laursen. . . . . . . . . . . . . 2 3 2 l 1 2

1

· 622;88 155 -
Skalbølle : j 'i l 

3 Jørgen Andersen ... ....... 3: 3 2 2 i' 553 12 
Skalbjerg: 

3
1 l . l 

l Hans Christensen . . . . . . . . . 
1 

1 2 2 1 728 42 
3 Rasmus Madsen........... 2 l 2 11 

1 
2
1 

2 / 511 l 
6 Ole Jokumsen ............. 213 l 574 40 
7 Rs. Rasmussen . . . . . . . . . . . . 2• 6 1 1 1 1 1 1 67::!22' 
9 Rs. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 l 2 1 l l 1 783 90 

10 ' Mikkel Nielsen ............ 
1 

2 5 3 2 
1

1 l 1 j 662 60' 
11 Anders Madsen ............ 

1

4/ 6 2 1 1 3 1299 46 
12 Niels Christensen. . . . . . . . . . 5 7 3 1 1 3 l 1588 52/1 

Bred: l l 
5 l Mads Jørgensen . . . . . . . . . . . 8 6 2

1 

6 l 1 1104 40
1 

2/ 
9 Niels Markussen ........ . ·110 l 2 2 2 11 99 84 2~ 

l 
Assenbølle: l l 

l Jens Andersen .... ..... . .. · / 5 5 1 12 882 78 
2 Jep Jørgensen . . . .......... 3 l 1 1195 24 2 -

3 og Rs. Hendriksens Enke ... .. , 7 2 l l 3 1 1 1596 84 3 _ 
5 1 23 11, 3 
4 Knud Pedersen. . .. . . .. . .. . 9 ' 3 1 1

1

_!_412 48 1_~ 

Summa Summarum . . 36187 69 90-F 
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Specifikationen mangler Nr. 2 og 8 i Gadsbølle og Nr. 13 i 
-,;:al bjerg, som er gamle Selvejergaarde; derimod er de tre smaa 
:eder, Nr. 3 paa· Rold, Balleboe og Renten, kommet med; de 
.5 ikke Del i Processen 1745.) 

Herom har Hs. Kong!. Majestæt den 28. Oktober 1766 aller
adigs t behaget at re sol ve re saaledes: 
~aar disse 36 Selvejer-Bønder af Vissenbjerg Sogn udi Fyen 

: de for deres Gaarde ved Auctionen udlovede Kiøbesummer, 
sammen 36187 Rdl. 69 Sk., svare de trefierde Dele, ville Vi 

: =nnem den øvrige fierde Deel efter Omstændighederne og af 
rdeles N a a de herved eftergive. 

Selvejerne i Tommerup og Skydebjerg Sogne. 

.>r. i! 
Navn l 

11 '/• af ' Ag~r og Skovskyld _1\øbes uJn J{ø.besunl 

; ~~. - 11--:-- ·---.- - .-
- 1..; 1•1. '1'- .>i l.ci - J". - l "" ~ o. .!t :::! ! -å S" 'U - ~ m ~ r.n 
~~~< i ~~~< -

Tommerup Sogn og By: l l l l i l l l 
1 Anders Andersen . . . . . . . . . . 4\ 2 3 1 11 2 , 1 734 86\ 183 691/2 _ 
2 Hasmus Ipsen . . .. ......... 'i 9 3 3 2 3 1590 80 367 68 
-! Jens Jensen .. ............. 5 7 1 2 2 994 26 348 541/2 
5 Hans Jensen ........ ...... 11 2 2 2 18-!3 28 460 29 
6 Anders Christensen . . . . . . . . 7 3 2 2 ' 1238 8 309 50 
og l Hans Hansen Ham ... .. . .. , 8 4 1 1 1 12671 54 667 851/2 

21 l 7 2 2 3 2 
~ · Poul Hansen ........... . . . 1 3 7 l 1 3 665 70 166 41 1/2 

21 Lars Andersen . . .......... 
1

. 4 7 l 3 l 830 207 48 

l 
I Skydebjerg Sogn og By : 

5 Hasmus Andersen ...... . .. 

11

10 3

1

1 

11 1 

! 1067 83

1

266 923
/• 

Gaunby: l 
1 l Christen Andersen ......... 13 3 3 1 I_E42 _l! O~ 

Summa Summarum .. 12878i5t l,3219:63"/• 

Pantebrev paa en Del af Gaarden Nr. 9 i Skalbjerg, 
udstedt 27. Oktober 1510. 

Alle Mænd dette Brev se eller høre læse hilse Vij Peter Tho
=:esen i Keldstrup, Foged udi Vissenbjerg Birketing, Peder Si
=:onsen, Peter Jessen Skalbjerg, Anders Madsen i Kielstrup, 
_ eter Hoffruann i Skalbjerg og Laurs Pedersen, Sognedegn i 
~ssenbjerg Sogn evindelig med Gud. - Giøre alle vitterligt med . 
.:;:tte vort aabne Brev, at Aar efter Guds Byrd 1510 Fredagen 
- ~ st for Michaelii Arehangeli paa Vissenberg Birketing for os 
-." mange Dannemænd flere, som der var nærværende, var skikket 

Årbog for Odense og Assens Amter 1914



162 

denne Brevviser Niels Pedersen af Møllegaarden, hvilken der 
udi Tingsliud eskede, fik og lovlig fremledde et fuldt Tingsvidne 
ved 8 Trofaste Dannemænd, som var Anders J en sen i Skalbjerg. 
Hans Pæisen, Hans Jepsen , Hans Schade, Michel Jessen, Ander 
Madsen, Niels Olsen og Jep Pedersen af Assenbølle. Hvilke 
Dannemænd alle samdrægtelig vidnede paa Tro og Sandhed, at 
beskeden Mand Simon Pæisen i Andebølle lovlig pandtsatte 
Niels Pedersen ald den Del .og Rettighed, som han arvede i den 
Gaard i Skalbjerg, som forn. Niels Pedersen haver, item kendte 
forn. Simon Pæisen sig op at have baaret af Niels Pedersen 
16 Mark 1) saadanne Varer forskrevet staar, først lO Mark i 
Penge, en Sølvske fo r 4 Mark, nyt Kaaber for 3 Mark, l Ørle 
Aufre 2

) for 10 Sk., item tilbandt forn. Simon Pæisen og han 
Arvinger sig at fri og frelse forn. Niels Pedersen og hans Ar
vinger førnævnte Pandt for hver Mands Paatale, til saalænge 
det løst vorder til forn. Penge og Varer. - At saa gik og foe r. 
som forskrevet staar, vidne Vij fornævnte med vore Indsegier 
forneden. 

Tingsvidne, udstedt 9. Maj 1511. 

Peter Thomsen i Kedelstrup, Foged paa Vissenberg Birke 
Ting, Hans Basse af Gadsbølle, Peder Simonsen af Brønsrud 
Lars Jespersen i Digget, Hans Madsen af Kaadekild og Adze: 
Simonsen af Breed, giører vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 151 : 
Feria sexta post die St. Johannis ante portam latinam 3) paa Vi -
senberg Birke Ting for os og mange Dannemænd flere, som de:: 
mødte, var skikket denne Brevviser Oluf Pedersen af Aarupe 
hvilken der bedes, fik og lovlig fremledde et fuldt standen d"' 
Tingsvidne ved 8 trofaste Dannemænd, som var Jep Pederser 
i Assenbølle, Anders Jensen i Magtenbølle, Simon Basse i Ande· 
bølle, Hans Megensen ibdm., Anders Bonde i Skallebølle, Sax
Andersen af Koelberg, Ole Andersen af Breed og Hans Iverse 
ibdm., hvilke forskrevne 8 Dannemænd alle endrægtelig vund= 
og sagde paa deres gode Troe og Sanding samme Dag paa fo -

') Sammentællingen stemmer ikke ; formodentlig er der en Fej l 
Afskriften. 

2
) 1 Ørtug Havre er 20 Skpr. 

8
) St. Johannes an te partam Iatinarn er 6. Maj, som 1511 er en Ti r;.. 

dag; Fredagen efter er altsaa 9. Maj. 
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_te Ting og intet videre dem imødegik, at de sandelig s'aae 
.:corte, den foreskrevne Oluf Pedersen stod inden fire Stokke 

:ornævnte Ting og lod læse et got og gyldigt Sogne Vidne, 
Lagen og lovligen var udgiven paa Aaruppe Sogne Stefne, 
ydende: Hvorlunde dem er vitterligt, at han d og bands 
Yinger skiftede deres Bonde Eje imellem dem, da fremgik 

ie Dannemænd paa Aarupe Sognestefne, som var Hans 
_;;en, Povel Madsen i Dymoesegaard og Lars Pedersen ibdm . 
ede paa deres gode Troe, Sjæl og Salighed, at dem fuldt 

=:-ligt var, at 4 Brodn Dee! er skifte til Aarup Gaard, som 
Oluf Pedersen iboer, 2 Søster Dee! og en Broder Dee! til 
Langebecks Gaard, Bertel Andersen lod sig nøje med den 
. som J es Lang udi boer, liggende N eden udi Skydebierg, 

~ Eng, som hedder Krogs Eng, saa længe han levede, og 
kulde fornævnte Eng til Gaarden efter hans Død. Og 

:er fremledte forn. Oluf Pedersen inden Vissenbjerg Birke
isse efterskrevne 4 uvillige Mænd, som var Hans Jørgen

: l3 reed , Niels Jensen ibdm., Niels Hansen i Skalbjerg og 
- J es persen i Skovsby, hvilke vidnede og . tilstode paa Sjæl 
~anding, at dem fuldt vitterligt var, at fornævnte Bonde 

-<o m var dem saa skift og deelt imellem, ligesom fo rskre ven 
- og dette Sogne Vidne udviser, dend han da lod læse in-
-:-inge. At saa gik og foer, som foreskreven staar, det vidne 
.rn. med Vores lndsegler. 

tum Die et Loco ut supra. 

Skøde paa 9' /9 Marsel Jord af Nr. 7 i Kolbjerg, 
udstedt 16. Marts 1554. 

ds Jørgensen i Brønsrud, Vissenbjerg Birkefoged, Peder 
i Schalbølle, Niels Madsen i Schalbjerg, Knud Hansen 

ebierre, Vi alle vitterliggøre med dette Vort aabne Brev, 
D. 1554 Fredagen næst før St. Gertruds Dag 1), for os og 
r rnænd flere paa forn. Ting skikket var beskeden Mand 

.;_ Jensen af Koelbjerg, hvilken der bedes, fik og frem 
et fuldt Tingsvidne ved 8 Troefaste Dannemænd, som ere 

3asse af Gadsbølle, Jørgen Madsen af Andebølle, J ens An
:: a f Koelbjerg, Hans Nielsen af Schalbjerg, Morten Jensen, 
Tyggesen, Clem Clemmesen af Koelbjerg og Peder Smed 
- -. Gertruds Dag er 17. Marts. 
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af Assenbølle. Hvilke forn. Dannemænd alle vunde, at de 
forn. Ting og Dag Sandelig saa og hørte, at beskeden Ma_, 
Hans Knudsen af Vissenbjerg var i Dag her inden Tinge 
lod læse et beseiglet Tings Vidne, udgiven til Fyenboe Lan · 
ting, Saa lydende: Hans Skriver til Fyenboe Landsting, l\1 
Jensen og Laurids Hansen, Borgere, Vi giøre vitterligt for r 

ved dette vort aabne Brev, at A. D. 1554 Løverdag næst e. 
Fastelavn 1) for os og menige Tingmænd paa Fyenboe La 
ting var skikket Jørgen Ravn af Odense med sine Brødre J 
Knudsen, Peder Knudsen og Jørgen Knudsen, der frem gi_, 
her paa forn . Tirig, med Haand og Mund gjorde og gave dE
Broder Hans Knudsen udi Vi ssenberg Fuld Magt og Myndig 
til at Indlalle og paa Deres Vegne at kræve ald hvis Lod, :C 
eller Anpart, som dennem med Rette kunde tilkomme udi 
Gaard i Koelberg liggende, Jens Nielsen i boer etc. og ~ 

Hans Knudsen paa deres Vegne derom at giøre og lade 
som de se l v Personlige n vare til Stede. 

Derefter bedes forn. Hans Knudsen om et Tingsvidne oa 
fik og fremledte ved 8 Troefaste Dannemænd, som vare La 
Hansen, Matz Jensen, Olluf Jensen, Niels Knudsen, Bor~ 

JØrgen Knudsen i Holluf, Klaus Knudsen i Sanderum, Jep -
dersen i Anderup og Hans Møller i Skydebjerg, hvilke alle _ 
drægtelig vunde paa Troe og Sandingen, at de paa forn. -:
og Dag sandelig hørte og saae, at saa gik og foer, som 
skreven staar. Det vidne og Vi forskrevne med Vores Ind e_ 
- Da efter forskrevne Brevs "Lydelse fremstod forn . Hans h
sen her inden Tinge og i Ting Lyd fuldt skiøtte og aldel _ 
hændte for sig og sine Sødskende og alle sande Arvinger 
forn. Frants Jensen og hans sa nde Arvinger evindelig a 
9 Marseli Jord og nigen Parten af een Marseli Jord, som 
og hans Sødskende havde udi den Bondegaard i KoelbjerlC 
gende, Jens Nielsen nu i boer, som er udi Ager og Eng, 
og Mark, Fiskevand og Fæegang, Hus og Haugerum, inden 
uden Byen, ihvor det ligger over ald Koelberg Grund eller :: 
Andensteds af Rette nævnes kan, som haver været brug 
tilligget Bondegaarden af Arrilds Tid, forn. Frants Jense 
sine Arvinger og Efterkommere at nyde, bruge og beholde 

1
) Fastelavn faldt 1554 paa 4. Februar, Lørdagen efter er alt: 

Februar. 
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- brugeligt Bøndergods til evig Tid, for hvilken Skiøde og 
__ ndom forn . Hans Knudsen af Vissenberg kjendes paa hans 
: sine Sødskendes Vegne derfor op at have baaret af forn. 

- nts Jensen Fyldest og af fuld Værd og takket ham for god og 
~d elig Betalling, og derfor tilbandt forn . Hans Knudsen at fri 

: hj emle forn. Frants Jensen forn . Skiøde og Ejendom for alle 
nds Tiltale i denne Sag. -- Og var fornæ Ynte Skiøde og Ejen

:n lodig Lougbøden 1) 3 samfælde Ting til forn. Birke Ting, 
~ det blev skiødet og afhændet . 

. \t saa gik og foer, det vidne Vi forn. med Vores lndseigler. 

Skiftebrev 
~e r Hans Jørgensen paa Nr. 2 i Kolbjerg. Skiftet holdtes 16. 

rt s 1714; den afdøde efterlod sig en Enke, Birte Jør:gensdat
~-- og 2 Børn, l Søn paa l Aar og en Datter paa tre. For
~nelsen over Boets Ejendele giver Indtryk af, at der trods 
~ocesser og trange Tider endnu var en vis Velstand blandt 

<; ejerne. 
B æ s ter. Hdl.Mk. Si< 

;ul Hest 12 Aar gl. . . . 6 4 
;ul do . 6 - - . . . 13 4 
3ru n do. 3 - - .. . 
::-od do ........... ... . . 
;raa Hoppe 6 Aar ... . 
;raa do. 12 
sor t do. 12 - .. . . 
;raa do . 6 - ... . 
;raa Hesteklod 2 Aar. 
:illrt do .............. . 

Kv æg. 
_ ~lakkede Stude 4 Aar 

sor thjelmet Koe 6 -
sort do .. . ......... . . . 

o. 11 Aar . . . . .. .. .. . . 
o . ......... . .. ... . .. . 

sort do . 7 Aar ....... . 
do. med hvid Ryg ... . 
::io. med hvid Plet paa 
Ryggen ..... .... . .... . 
w rthjemlet Kvie 3 Aar 
~ro get do .... . .. . .... . 

12 
8 

12 
4 
8 

12 
4 
2 4 

12 
6 
6 
5 2 
5 2 
6 
6 4 

5 
4 4 
4 4 

Rdl.Mk. Sk . 

4 sorthjelmede do. 2 Aar 
a Parret 6 R dl. 4. . . . . 13 2 

4 Kalve 1 Aar a Parret 
4 Rdl. .......... . ... . . 

2 Søer a 1 R dl. . ........ 
6 Grise a 1 Marie .... . . 
3 fede Svin .. .. ..... . ... 
1 Bistade ............... 
13 Faar a 4 Mar·k .. .. .. 
3 Gæs ... ........ . .... .. 

Vogntøj o g 
Gaardredskab. 

1 Færridsvogn m. Heste-
tøj og Tilbehør . .. ... . 

1 brugelig Arbejdsvogn. 
l do . ... .... . . ...... . ... 
1 do .. . .. .. . . . ... . . . . ... 
2 Plove ................. 
2 Harver og deres Behør 
1 gl. do ................ . 
2 Slæder . . ... .. . ....... 
25 Egefjæle a 14 S k .... 

8 
2 
l 
3 
l 2 
8 4 

4 

18 
7 
4 
3 2 
2 
2 4 

4 
l 
4 3 14 

') Lovbøden = lovbudt, d. v. s. tilbudt Frænderne, inden det solgtes 
r rem mede. 
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1 Slibesten . . . . . . . . . . . . . 1 
Huggetøj best. af Haand

økser, Huggejern, Snit
teknive, Navr, Bor og 
a. mere... . ........... 4 

1 Skovsav........ . . . ... 1 
2 smaa do.. . ........... 1 
2 Høleer . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Staalstang . . . . . . . . . . . . 3 
1 Flint . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
1 Skærekiste med3Knive 1 

Søl v tøj. 
6 Søl v skeer a 1 R dl. 5. . 11 

Messing. 
1 Fyrbækken . . ...... .. . 
3 Lysestager . . .. ..... . . . 
1 Dørslag og l Fyrfad .. 
2 Messingkedler og 1 

1 3 
3 
3 

Sengebækken . . . . . . . . . 1 
Kobber. 

1 Brændevinskedel . . . . . 20 
1 anden Kedel . . . . . . . . . 4 
1 liden do. . . . . . . . . . . . . . 3 

Tin . 
7 Fade, 9 Tallerkener og 

4 Smørbrikker . . . . . . . 5 
J ernfang. 

4 Gryder . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
2 Pander, 1 Rist, Ildklem-

me, Ildske, 6 Kedels-
kroge .. . .......... . . . . 2 1 

Træ v ah re. 
l beslagen Egekiste . . . . 6 4 
1 langt Egebord m . luk-

ket Fod . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
1 Ege Sengested og 1 

Vugge.... . .. . ... . .... 2 
3 do. Stole a 3 Mark . . . 1 3 
1 stort Ege Ølkar . . . . . . 2 4 
1 do. mindre . . . . . . . . . . . 1 2 
1 do. noget mindre. . . . . 4 
1 Standtønde . . . . . . . . . . . 4 
2 do . ........... . ..... . . 1 2 
1 Kærne . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l gl. do........... .. .. . . 2 
2 Ølfjerdinger . . . . . . . . . . 2 
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1 Flødebøtte 
Rdl. Mk. S~ 

1 
1 Øltønde ....... . ..... . 
1 Ballie .... . . . ...... . . . 
1 Saae ........ . . . .. . . . . 
2 gl. Spande ... . ..... .. . 
1 Dejnetrug . .......... . 
1 Kværn . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 Byggestol og 1 Drøfte-

3 
2 
4 
1 

trug.................. 3 
1 Melbing . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
1 Øltønde . . . . . . . . . . . . . 3 
10 do. a 3 Marie .. .. .. . 5 
1 Bimpel, l Gryntønde 

og '/2 Tønde. . . . . . . . . . 4 
33 Sibøtter a 8 Sk. . . . . . 2 4 
l Leje! ............... . . 
5 Saald a l Mark ... . . . 
2 Baljer ............ : .. . 
3 Mælkbøtter ..... . .... . 

l 
5-

2 
4 

l Salttrug ... . ......... . 1 4 
4 Bøtter og 1 Drøftetrug 
7 Egebrædder . . . . . . . . . 1 
1 Kaardegehæng, 1 Stok 

og 1 liden Ridepisk .. 
2 Kaalkurve og 1 Skaal 

' 1 Tønde Mød .......... . 5 
4 Hørbrader a 1 Mark 
1 Sadel ................ . 1 

2 

4 

4 

1 Fjerding. . . . . . . . . . . . . . 2 
7 Tønder.. .. .......... . l 
1 Sæk m. Fjer. . . . . . . . . . 1 3 
1 Dejntl·ug . . . . . . . . . . . . . 3 
2 Snittebænk e, 2 Hugge-

skamler m. m. . . . . . . . . 1 1 
1 11 Stkr. Tømmer a 3 Mark 5 3 

9 Stkr. savskaaren Tøm-
mer a 1 do... . ... . ... 3 

2 Træborde a 1 do. . . . . 2 
Korn paa Loftet. 

10 Tdr. Boghvede a 1 Rdl. 10 
9 do. a 4 Mark . . . . . . . . . 6 
8 Tdr. Rug a 7 Mark.. . 9 2 
3 Tdr. 4 Skp. Byg . . . . . . 3 3 
12 Tdr. Rug ......... ... 14 
10 Tdr. Havre . . . . . . . . . . 6 
5 Melsække a 4 Mark . . 3 2 
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Rdl. 1\lk.Sk. 

=-ær reds do. . . . . . . . . . . 2 1 
e n gk l æd e r. 

-= bedste Seng m. Seng-
æ de r . .......... .... 14 

--~et ringere. . . . . . . . . 9 
-=eklæder .......... . 
_-:rn es Seng . . . . . . . . . . 6 3 
-:enes Seng . . . . . . . . . . 5 
·ersengen . . . . . . . . . . . 5 

_. 'ar Hørgarnslagner a 
Rdl. .......... .. .... 12 

_ Par Blaagarns. . . . . . . 6 
Dynevaa r til 9 Dy-

::.er a 2 R dl. .. ........ 18 

æ ng og Dræt til en 
1 4 

2 4 
3 

- .;.:, Dynevaar a 1 Mark 12 3 
a rk r enheglet Hør a 

7 Sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8 
=-spun d Hamp a 2 Sk. 
- ndet ...... .... .... . 2 

·'nd hynder . . ...... . 
a Hynder ..... .. . . 

4 
1 3 

- sa l. Mands Gangklæ-
:- ialt vurderet til .. 13 

· :istentøj . . . . . . . . . . . . 3 

eejendommen udi 
. gning, Skov, Mark 
.:~rund tilligemed paa 

arde ns Grund befin
· - de 3 bebygte Jiuse, 

bestaar udi 12 saa
te Marseller J o r -

:-. a MarseJ 18 R dl.. 216 

8 

o 6 

Til Gaardens Besætning, 
Inventarium m. v. blev 
efter Rytter Ordinant
sen udtagen : 

Hdl. MlcSk. 

6 Heste a 10 Rdl. ...... 60 
2 Stude a 10 Sletdaler .. 13 2 
3 Køer a 10 Sletdaler . . 20 
6 Faar a 4 Sid.. . . . . . . . . 4 
1 Vogn m. Tilbehør . . . . 8 
l Plov... . .............. 1 2 
1 Harve . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Udsæd. 
1 Td. Byg . . . . . . . . . . . . . . 1 
10 Tdr. Havre a 4 Mark 6 4 
3 Tdr. Boghvede . . . . . . . 3 
Rytterens Forplej ning af 

GaardensHartkorn,som 
er6 Tdr.4Skpr.,anføres 
ikke Boet til Afgang, 
da Rugsæden, som er 
saaet = 8 Tdr., ikke til 
Indtægt er beregnet, 
men gaa r med hinan
den lige op. 

Mandens Broder rester 
i Løn ... . . ... ... .. . .. 13 2 

Karlens Vinterløn . . . . . . 3 
Pigens Vinterløn . . . . . . . 2 
Drengen ... . . . ... . ...... 2 
Præsten for Tiende . . . . 2 
Ligkistebeslag . . . . . . . . . . 3 2 
Skiftets Bekostning til Sa-

larium . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Summa Boet til Afgang .151 2 

Boet;'tiloversblevne For-
mue .................. 585 4 6 

.1 Sønnen i Gaarden kun var aargam mel, gav Frænderne 
s Samtykke til , at Bjørn Mathiesen, som var villig til at ægte 
en, overtog Gaarden mod at forsørge Børnene og udbetale dem 
Rdl. , naar de blev myndige. Imidlertid har Bjørn Mathie
···ke længe været Mand paa Gaarden ; thi allerede 12. Maj 
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holdes der Skifte efter ham. Ved dette møder »hans troeloved_ 
Hustru Birgitte Jørgensdatter, som mener ved den sal. hen de! 
troelavede Fæstemand bem. Bjørn Matbiesen at være frugtsomm e
lig. « Bjørn M. har altsaa været saa villig til at ægte Enken, at ha= 
ikke har afventet Vielsen; men alle er ogsaa enige om at regc 
Trolovelsen for retsgyldig ; thi Skifteforvalteren afsiger den Kec
delse, at ,med endelig Skiftedeling beror indtil videre af d -
Aarsag, af den Saliges efterladte TroeloYede ikke ved sig fri f,

at være med Barn og Arving, som efter Loven maa oppebi -
at derpaa kan vorde skønnet, om saa maatte være eller ikke 
- 11. Oktober maa man have skønnet, al Enkens >>Formenin.,. 
har været ugrundet; thi da er Skiftet bragt til Ende uden 
der er mere Tale om den. - Boets Beholdning er omtrent de 
samme som sidst; kun findes der i et Skab 4 Punge m 
100 Sletdaler 1) i hver, som Bjørn Matbiesen aabenbart har h 
med; Enken kan derfor blive ved Gaarden og udbetale Ary·
gerne med rede Penge, »saasom hun igen havde tilsagt Æ o'
skab med en Karl Anders Madsen, • som forpligtede sig ti l 
udbetale Børnegodset og holde Gaarden i god Stand. I H 
bondhold giver han 16 Rdl. 

1723 holdes der Skifte efter Anders 
Jørgensdatter; hun har i sit tredje Ægteskab faaet to Børn, 
Dreng paa 8 og en Pige paa 2 Aar. - Desværre er det um 
ligt at oplyse de omtalte Personers Alder, Dødsdag o. s. v.; d 
ældste bevarede Kirkebog for Vissenbjerg Sogn begynder m 
1739, saa det er umuligt at faa andet at vide, end h vad Ski -
brevene indeholder. 

»Tre gamle Fæstebreve 
til Bevis om et Slags Selv Ejere, som udi gamle Dage ha 

været til. « 

Saaledes kaldes i Dommen de tre følgende Kongebreve, s 
Aktor har fundet paa en Gaard i Holevad Sogn; hvilken · 
ikke siges med Vished, da alle Gaarde i Mygind nok gav sam 
Landgilde. Brevene angaar en saakaldet Maalbonde, d. ' · 
en Mand, som havde en Gaard fri for al Tynge undtagen -
Afgift i Naturalier til Kongens Fadebur. De to første er af Sø_ 
Bruun oversat fra Latin, hvilket er gjort temmelig daarligt; 

') 1 Sletdaler er 4 Marie 
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:>s om Kongens »Advokaterc, saa har der aabenbart staaet 
advocatorum nostrorum «, d. v. s. ingen af vore Fogeder. 

25. J u li 1386. 

af Guds Naade Konge af Danmark og Norge, de Sla
Gothers og rette Arving til Sverrig, ønsker alle, som se 

:-ende Brev, Salighed i Herren. Gører vitterligt, at Vi ved 
:-ende tilskriver vores Maalsmænd i Baagherredt, at af de 

-- Sølvs Jord, som Brevviseren Anders Poulsen haver, 
-an tillige med vores andre Maalsmænd bestandig Frihed, 

ledes, at han hvert Aar skal betale til Vort Bord efter 
~:-e,ne Jords Størrelse. Hvorfor Vi under Vores Naades 
_ ~ trængelig forbyder, at ikke nogen af Vores Advocater 

:.=rres Betjente vover sig ved imod denne Vores Naade nogen 
hindre samme Andreas, indtil Vi for godt befinde at 

e nærværende Brev. 
-t Nyborg under Vores Signet. A. D. 1386 Jacobi Ap. Dag. 

- andet Brev, som er udstedt 15. Aug. 1430 af Kong Erik, 
___ ydende med det første, kun at det gælder Peter Ander

m e d e r u p, sikkert en Søn af Anders Poulsen. 
:modentlig gælder ogsaa det tredje Brev en Efterkommer
:=..i nie af samme Mand. 

14. Juli 1506. 

3 aus, ved Guds Naade Danmarks, Norges og Sverrigs,. 
og Gathers Konge, Hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn 

arsken, Greve i Oldenborg og Delmenhorst, giører alle 
at Vi ved Vor synderlige Gunst og Naade have undt 

"t og under dette Vores aabne Brev unde og tillade, at 
Brevviser Peder Jensen udi Smerup og hans Arvinger 
men maa herefter til ævige Tider nyde og bruge en Vor 

-ens Gaard liggende udi Myginde i Holevad Sogn, som 
Clausen nu i boer, med ald sin rette tilliggelse, intet 

_ -~ · for en fri Bondegaard, dog at han d og bands Arvin
- .igen og til god rente give og giøre Os og Cronen, af 

:"n te Gaard udi Myginde, Tre ørler Rug 1
), Femb ørter 

kpr. Havre til aarlig Skyld, og dertil saadant Giesteri, 
_ og anden Tynge og tiæniste, som pleyer at gives og 
· fornefnte Gaard, og skal band og bands Arvinger ej 

rt ug Rug er 10 Skpr., 1 Ørtug Byg formodentlig 12. 
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Splitte, Sælge, afhænde eller i nogen Maa de forkomme 
dets Jord, Ejendom eller rettighed, som ligger eller høre: 
s amme Gaard i nogen Maade. Og skal band eller band_ 
vinger ej paalægge lade noget dend Jord, som ligger til fo rn
Gaard , uden at de har det i Vor eller Vore Efterkom mere, 
ninger i Danmarks Tilladelse. Forbydende alle, hvo de -
ere eller være kunde og særdeles Vore Fogeder og Embed 
band eller bands Arvinger paa fornæfnte Gaard eller noge 
rette tilliggelse, at hindre, hindre lade, nøde, dele, plage, u 
eller i nogen Maade at forurette under Vor Kongelige bæ:: 
Vrede . 

Skrevet paa Dallund (?) Ti rsdagen næstefter St. Knuds K 
Dag, Aar 1506, under Vort Zignet. 

Ex mandato Domini Regis propria. 

De saakaldte Marseller. 
I de gamle Skøder ta les der atter og atter om et Antal 

se! eller Marseller Jord. Dette Ord er sikkert en Forvan 
af Mark Sølvs Jord, som nævnes i Kongebrevet fra 13 
som forøvrigt er en Benævnelse, der kendes fra de ga mle Lo 
Mængder af Dokumenter. - Udtrykket stammer fra den 
kaldte Gu ld vurdering, der allerede 1231 kaldes en foræld e· 
dering, og det har oprindelig angivet Jordens Værdi. Men 
18. Aarhundrede har Bønderne selvfølgelig ikke brudt sig · 
huske, hvad deres Jord var værd i Valdemarstiden, sa 
trykket maa have faaet en anden Menin g. - Borring ta l 
at deres Jord var »delt i Marseller«, og synes deri at se 
vis for, at det var Selveje; Bille siger i Dommen, at Gaarde= 
Kongens Fogeder var delt i Marseller«; men om han 
ved. hvordan Marseldelingen er opstaaet, er ikke let a· 
thi alle er enige om, at den stammer fra ældgamle Tider; 
har den i sin Tid haft Betydning for Skatteligningen. -
hvorom alting er, saa vidste enhver Bonde i Vissenbj er." 
hvad og hvormeget en MarseJ var. For at nævne et 
Eksempel: Landsdommer Jens Lassen lod 1774 gøre L 
Nr. 3 i Keldstrup for Penge, h an havde til Gode, og da 
dens Indbo ikke slog til, blev der ogsaa gjort Udlæg i 
parten af dens Jord, som udgjorde 11 Marseller . Det · 
herom i Pantebrevet som følger : »Og som intet videre af · 
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:'Jrnøjelig Betaling fandtes, have vi saa til Summens Fyldest
=~se, som er .hundred og ti Sletdaler 14 Sk., gjort Hr. Lands
ro er J ens Lassen Indførsel udi halfsiette Mars el J ord, til 
Jordegen Bondegaard liggende, Peder Jensen paaboer, først 
e tvende Maael Vestenbye, kaldet Lindøe, samt begge Routs 

~ er og Routsmaael, rent ud at Giette Banken, samt det 
cl paa Kielsirup Skov, item Toften ved Gaarden og saa frem

:s af bem. Peder Jensens Gaards Grund til 61/2 Marseller 
s Fyldestgiørelse, hvilken Jord og Grund, Ager og Eng, 

.:er og Overskov, samt for og paa Grunden liggende Huse 
lige med foreskrevne Løsøre Hr. Landsdommer Jens Lassen 
l d Betaling haver udlagt, og han sig saa nyttig at gøre, 
han ved og kan.« - De fire Vurderingsmænd har altsaa 
en eller anden Maade kunnet beregne, hvor megen Jord 

skulde til 61/2 Mars el; desværre kan vi ikke gøre dem det 
Yed Hjælp af Markbogen fra 1683, da de kun nævner den 

.urd, der tilhørte Gaarden, og ikke siger noget om, hvor 
;=t de tog med af den :nebdragne« Jord, hvor P. Jensens 
= laa »i Fled« mellem de andre. - Om Størrelsen af en 
~el fa ar man heller ingen Oplysning i Skøderne; som Regel 

e engang Prisen nævnet. Derimod er der i en Del Skifte
c angivet, hvor mange MarseJ Gaarden er agtet for og hvor

-=t hver Marsel er vurderet til. At denne Pris er meget for
·g, behøver ikke at betyde, at Marsellerne er ulige store, 
::r Bygningernes og Besætningens Tilstand, som afgør Vær

.\fr. 6 i Skalbjerg er ved et Skifte kun vurderet til 6 Rdl. 
. ~a rse l, ved et senere til 15; Nr.12 i samme By er 1744 
-eret til 38 Rdl. pr. Marsel, men paa Gaardens Grund ligger 
:ogsaa 10 jordløse Lejehuse: - Et ret godt Maal for en Ejen
s Størrelse har vi derimod i Udsæden, og hvor denne er 
• et i Skiftebrevene, er den tæt ved 2 Tdr. Korn pr. MarseL 
·-unde synes let at faa Udsæden for samtlige Gaarde ved at 

øge en af Ryttergodsets Jordebøger. Men det viser sig, 
· ·s ses Tal er langt lavere end Skiftebrevenes. Saaledes er 
• Jordebogen for 1718 kun opført en Udsæd paa 16 Tdr. 

_>r. 2 i Kolbjerg, mens den i Skiftebrevet fra 1714 er opført 
-- Tdr. og 1723 til 21. Og andetsteds er Forskellen endnu 
~ - saa der er næppe Tvivl om, at Bønderne helt igennem 
:Jpgivet for lavt af Frygt for at blive sat op i Skat. 

12 
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Derimod er der ret god Overensstemmelse mellem Skifte' 
venes Udsædstal og Arealet efter Modelbøgerne i Kr. 5tes 
trikel, vel at mærke naar man beregner, hvor meget der a 
blev saaet. Dette er nu ikke saa lige til, thi Sædskiftet 
meget forskelligt. Vissenbjerg Sogn havde let Jord; ret aim i
ligt saaedes den i to Aar og hvilede i andre to; men der 
ogsaa Jord, som hvilede i 3- 4- 5-6 Aar. Og naar man _ 
ud fra, at det dyrkede Areal hvert Aar var lige stort, vise 
sig, at der aarlig saaedes omtrent 2 Tdr. Ld. pr. Marsel , 
tagen i Bred, hvor der saaedes 3- 31/2 Td.; her siges den 
Jord nemlig kun at hvile i eet Aar efter at være saaet i t 
Nu har imidlertid Nr. 9 kun en Udsæd paa 24 Tdr. i 1712 
et dyrket Areal paa 36 Tdr. Ld. 1683, og dette gør Modelb _ 
Oplysninger om Sædskiftet lidt mistænkelige. - Men ganskE 
indtog de to Gaarde i flere Henseender en Særstilling. De 
de to eneste Selvejergaarde i Byen; de havde Særjord 
Nr. l i Keldstrup, hvis Tilliggende ogsaa var særlig stort, 
kunde altsaa selv bestemme deres Sædskifte. De havd e -
holdsvis 18 og 26 Læs Høslet, mens Fæsterne kun havde -
de havde 8-18 Svins Olden mod Fæsternes 2- 4, og 
Hartkorn var efter nyt Matrikel henholdsvis 81/4 og 10 ~ 
mens det efter den gamle kun var 5 Tdr. 3 Skpr. for hver. 
triklen af 1683 førte ellers til en belydelig Nedsættelse af -
dets Hartkorn, saa en betydelig Forhøjelse som for di -. 
Gaarde tyder paa ganske særlige Forhold, . se l v om der 
vist var enkelte andre af Vissenbjerg Selvejere, der blev 

Paa efterfølgende Liste er angivet Marseltal, Areal m. 
12 Gaarde; det synes af disse Tal at fremgaa, at en Ma; 
Vissenbjerg Sogn har svaret til 2 Tdr. aarlig Udsæd e!le-
4 Tdr. dyrket Land. Hermed er naturligvis ikke givet, 
Marsel eller Mark Sølvs Jord alle Steder og til alle Tide: 
været det samme; men det er dog ret paafaldende, at Pro 
Steenstrup mener at kunne beregne en Mark Gulds Jord 
Aarhundrede til omlrent 2 Øre, d. v. s. 10 Tdr. Korn , 
11/ 4 Td. pr. Mark Sølv; naar man husker, at Udsæden i\
bjerg for en stor Del var Havre, som har ringe Udsæd: 
bliver Forskellen ikke betydelig. 

Naar jeg har medtaget to Gaarde1
) i KPldstrup, for h vil

') Nr. 6 i Keldstrup blev i Jens Lassens Dage udflyttet ti l -
bjerg og forvandlet til Fæste. 
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. .o: ke kender Marseltallet, er det fordi de andre 4 har tilsammen 
Marseller ; da de sidste to har 20 Tdr. besaaet Areal, er deres 

·1arseltal sikkert nær ved 10, og hele Byen har altsaa 48 Mar
x l eller Mark Sølvs Jord. 48 Mark Sølv er 6 Mark Guld, og 
: ~dark Gulds Jord var netop i Valdemarstiden, hvad der reg
-edes for en normal Gaard. 

Det er altsaa muligt, ikke blot at vi blandt Vissenbjerg Selv
-~ere har Ordet Marsel som en Rest af Landets ældste Jordvur
ering, men ogsaa, at Marsellerne baade i Antal og Størrelse er 
oget nær det samme som i Valdemarstiden. 

-

~ l .· . l Aarlig Aarlig 
.:.yens Navn og 1 P u s pr Udsæd Dyrl,et l b esaaet b esaaet 

l Ma rseJtal MarseJ Areal Area l 
Gaa rdens Nr. l Rdl Tdr. Korn T 1. Ld Areal pr. Mnrsel i . c r. . T d r . Ld. Tdr. L d . 

~olbjerg Nr. 2 12 18 22 l 46 20' /• 1,7 
'~albjerg - 6 4'/• 6 71/< 16 1/~ 7'/• 1,7 

- - 9 5 62/s 9'/s 20 1
/• 10 2 

- -12 9 8 15'/• 38 171/2 1,9 
~ovby - 6 11 10 51 21 1,9 
~onsrød - 21 9 17 178/ 4 32 15'/s 1,7 
::..-ed - 5 10 55 35 3,5 

- - 9 ! 12 10 24 55 36 3 
I.eldstrup - 1 • 14 13'/s 29 64 30'/• 2,2 

- - 2 8 29 141/s 1,8 
- - 3 11 18 43 20 1,8 
- - 4 5 10 18 81

/ • 1,7 
- - 5 32 14 
- - 6 1 121/2 6 

Karl Rasmussen. 

12* 
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