
Tidligt Stavnsbaand 
paa Grevskabet W edelis borg. 

Af Hans Hnudsen. 

Ved Forordningen af 4. Februar 1733 indfØrtes som bekendt 
Stavnsbaandet for BØnderne over hele Danmark, hvilket var 
noget helt nyt for Fyn og Jylland, mens BØnderne paa Sjælland 
og Lolland-Falster indtil 1702 havde været vornede og derved 
bundne til Stavnen. 

Bondens Frihed var dog altid i Fare, fordi den var anset for 
en Ulempe for baade Stat og Godsejere. Staten havde Brug for 
Soldater, og under Udskrivningsvæsenets primitive Ordning faldt 
det naturligt, at det maatte paahvile Godsejerne at skaffe Solda
terne, ligesom de hæftede for Skatterne af deres hele BØnder
gods uden Hensyn til, om BØnderne ydede deres Skyldighed. For 
Godsejerne var det af største Betydning at holde deres BØnder
gods besat, hvad der var saare svært i onde Tider, hvor Udbyttet 
af Driften var ringe, og Befolkningstilvæksten saa ubetydelig, at 
det var vanskeligt at holde fast paa den fornØdne Arbejdskraft 
og paa Fæstere til ledige Gaarde. Det er derfor ikke mærkeligt, at 
Godsejerne stræbte efter at faa Baand paa deres BØnder, saa at 
de blev mindre udsatte for at komme til at staa med Øde Gaarde, 
og det gjaldt da navnlig om at sikre sig de unge Karle, som end
nu tjente andre, saa at de ikke drog til Byerne eller andet Steds 
hen; thi naar de fØrst havde fæstet Gaard og derefter sædvanlig
vis var kommet i Restance til Herskabet, var de gældbundne 
Fæstere og kunde ikke slippe derfra uden som RØmningsmænd. 

Det maa dog ikke glemmes, at Staten i vanskelige Tider ej 
heller veg tilbage for at binde KØbstædernes Befolkning. Da den 
skaanske Krig var udbrudt, udgik der 14. Januar 1676 en Forord
ning, der lØd paa, "at ingen i denne Tid uden Øvrighedens Tilla
delse maa flytte fra KØbstæderne, mens at de, som allerede derfra 
borte ere og ikke i anden vores Tjeneste findes, skal flytte tilbage 
igen eller og som Løsgængere paatages," og dette Forbud blev 
endda gentaget 12. September 1679 og skulde ved Magt huldes, 
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"indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder". En Ophævelse af 
dette Forbud synes ikke at være bekendtgjort, og Danske Lov 
af 1683 kom til at indeholde et Forbud .mod, at Borgere flyttede 
fra Byen uden at opsige deres Borgerskab, hvilken Bestemmelse 
ikke fandtes i den ældre Lovgivning, men den hindrede jo ikke 
Flytning i al Almindelighed. 

Hvorledes den fØrste Besidder af . Grevskabet W edellsborg, 

Grev Vilhelm Frederik Wedell, der just ikke berømmes for Huma
nitet, forsøgte at benytte sig af Soldaterudskrivningen til under 
den skaanske Krig at etablere et Stavnsbaand for BØnderkarle og 
-Drenge paa Godset, vil fremgaa af fØ lgende Beretning, uddraget 
af Wedellsborg Birks TingbØger. 

Til Wedellsborg Birketing var LØrdagen den 6. April 1678 
indstævn et 130 BØnderkarle og -D renge fra hele Grevskabets Om
raade. Paa Grevens Vegne mødte Delefogden SØren Jensen i Ro
næs, og efter at de i alle Retninger udsendte Stævningsmænd 
havde opnævnt, hvem de havde stævnet, og efter at der var lent 
Delefogden Lyd, d. v. s . Ordet var givet til ham, ti lspurgte han 
"in genere alle og samtlige de indkaldte og saamange, som h er 
paa Tinge deraf præsenterede, at efter som hans hØjgrevelige 
Excellence udi disse besværlige Udskrivningstider sig yderligst 
haver bemØjet dem fra Soldateri at forskaane og desaarsag ved 
sær synderlig Vindskibelighed dem hidtil derfra liberert, hvilket 
hans Excellence vilde ydermere eft er Mulighed fremdeles, om de 
da derimod her paa Tinge ved deres Ed dem vil obligere her paa 
hans Excellences Gods at tjene og forblive, og i Fremtiden, naar 
deres Evne og Vilkaar og Midler det kan taale, sig Gaarde og 
Steder paa hans Excellences Gods og Stavn at antage og ikke sig 
derfra begive vilde enten nu eller udi Fredstid, naar de deres 
Skyld tilbØrlig ligesom paa anden Herskabs Gods kan nyde, at 
da enhver især, saa mange til Stede er, vilde ved Ed sit Svar 
give og derhos sin Ed aflægge?" 

De indstævnede Bønderkarle var dog for kloge til at paalægge 
sig selv det edelige Stavnsbaand. De fØrste fem, der skulde svare 
paa denne ejendommelige Stævning, erklærede, "at saa længe de 
kan faa Husbond og LØn paa Godset lige ved andre, da vilde de 
blive paa hans Excellences Stavn og sig der ej fra begive uden 
hans Excellences Minde." Paa samme Maade svarede. endnu 80 
Karle, m en da en Mængde af de indstævnede slet ikke havde 
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givet MØde, krævede Delefogden, at der maatte forelægges dem at 
møde næste Tingdag i egen Person, uden videre Ophold , "med
mindre enhver for sig vil ansvare og undgælde som uhØrige og 
ulydige og derfore lide vedbØrlig Tiltale, som de hans hØjgreve
lige Excellences Befaling imod Recessen modvi llig findes over
hØrig." Denne Paastand tog Birkedommeren til fØlge, og der ud
stedtes Tingsvidne om det passerede. 

Trods denne Trusel mØdte den 13 . April dereftei· kun 4 Karle, 
som "i alle Maader vedstode at efterkomme hans grevelige Naa
des Begæring, ligesom de Føns Karle havde indgangen" . Karlene 
fra FØns havde svaret som alle de andre, "at saa længe de kan 
faa LØn paa hans hØjgrevelige Excellences Gods lige ved andre 
paa andet Gods og paa den Maade nyde deres Skyld , da vilde de 
ingen anden Steds tjene end paa hans grevelige Naades Gods". 
Der blev heller ikke fældet nogen Dom over de udeblevne, men 
det blev atter forelagt dem at mØde næste Tingdag. 

Den 20. April var der 16, der mØdte eller lod møde for sig og 
afgav Erklæring ligesom de andre, mens Resten fik Forelæggelse, 
d. v. s. gentagen Stævning, til at mØde næste Tingdag under til
bØrlig Straf. 

Tingdagen den 27. April bragte dog ikke Sagen videre, "Retten 
var aaben, til Klokken var halvgangen 2 ungefær, og eftersom 
ingen efter nogle Ganges Paaraabelse er mØdt, der noget haver 
begært at indfØres eller udi Retten at ageres, ... . . er Tinget brudt 
og Tingmændene hjemforlovet." 

Der har naturligvis været saa megen Foraarstravlhed i Mar
ken, at alle helst blev hjemme, men heller ikke de fØlgende Ting
dage blev Sagen mod de udeblevne Karle videre forfu lgt trods 
Truslerne om, at de skulde undgælde som uhØrige og ulydige. 

Nogen edelig Forpligtelse var det jo heller ikke lykkedes Gre
ven at faa fra de andre Karle, og SpØrgsmaalet var nu, hvad det 
hele var værd. De havde dog i hvert Fald givet et LØfte om at 
blive paa Grevskabet, naar de kunde faa samme LØn der som 
andre Steder, og det kunde i paakommende Tilfælde blive van
skeligt at bevise, at den givne LØn virkelig var under det normale. 
Tilmed kunde en Karleløn bestaa af saa mange forskellige Ting 
af forskellig Kvalitet, at en direkte Sammenligning blev vanske
lig. En SommerlØn paa 3 Skp. Byg, 4 Skp. Havre, Vadmel, Lærred 
og Sko omtales saaledes i en Retssag 20. Apri l 1678, anlagt af 
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Birkeskriveren Christian a Kii.kelsom mod Karlen Claus Ander
sen, der 8 Uger fØr Paaske var blevet fæstet til at tjene ham for 
denne LØn, hvis Værdi jo i hØj Grad afhang af disse Naturaliers 
Kvalitet. 

Selv om Greven ikke lod Sagen mod de Karle, der ikke havde 
efterkomm_et Stævningen, forfØlge, viser Tingbogen for de fØl
gende Aar dog, at han var til Sinds at holde fast paa dem, der 
havde maattet afgive LØftet om at blive paa Stavnen. Til Tinget 
15. M~rts ·1679 var saaledes indstævnet en Tjenestekarl Laurids 
Pedersen ' for at efterkomme hans ved Tingsvidne udgivne For
pligtelse, og Karlen fremstod da "og sig her paa Tinge tilbandt at 
tjene og forblive paa hans hØjgrevelige Excellences Stavn og sig 
ikke derfra uden hans hØjgrevelige Naades Minde og Vi llie at 
begive, mens at være tilbunden paa hans hØjgrevelige Naades 
Stavn og Rettighed at bygge og bo, naar hans Midler ham tillader 
noget Sted der at antage, og fornævnte Laurids Pedersen sam
tykte et fu ldkommen Tingsvidne, eftersom hans hØjgrevelige 
Naades Fuldmægtig og han herom toge hverandre i Haand." Om
trent paa samme Maade gik det 20. September såmme Aar Hans 
Jensen, der tjente hos Jørgen Christensen i Skydebjærg. 

I 1680 den 3. April var der atter en Sag af denne Art. Den 
indstævnte var Knud Mor.tensen af Haare, og velfornemme Jens 
Peders~n mØdte mod ham og mente, at "den sidst udgangne 
kongelige Forordning tilholder enhver at blive paa den Stavn og 
Sted, som han tjener, og ikke vides nogen Forordning, som denne 
med kan ophæves, haver udgangen." Desuden fremlagde han en 
Genpart af den af Knud Mortensen udstedte Forpligt, hvorefter 
Sagen opsattes 8 Dage. 10. April var imidlertid PaaskelØrdag, 
paa hvilken der ikke holdtes Ting, og 17. April eller senere findes 
der ikke noget om den Sag; men en anden Karl maatte den Dag 
afgive LØfte om at blive paa Stavnen "og ej fra Stavnen sig at 
begive, under hvad Prætext det og være kunde sig ej derfra at 
begive, med mindre det udi hans hØjgrevelige Naades Minde 
haver." 

I Sagen mod Knud Mortensen er det paafaldende, at en konge
lig Forordning paaberaabes, uden at dens Indhold dog nærmere 
er angivet. Det maa formodes, at der er Tale om en Forordning 
af 23. Januar 1677 om Soldaters Udskrivelse, der krævede en Sol
dat af hver 70 Tdr. Hartkorn og paalagde Godsejerne at udtage 
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Soldaten. Det hedder nemlig i den: "Befindes og nogen for denne 
Udskrivelses Skyld at være flyt fra sin Stavn og Fødested og rømt 
paa andres Gods, da skulle de, naar de findes og kendes af deres 
rette Husbond, hannem straks være fØlgagtig og til Soldat ud
lægges, saafremt de dygtige ere." Den gjaldt ganske vist kun for 
den Udskrivning, men 4. November samme Aar kom en ny For
ordning; hvorved der udskreves en Soldat af hver 140 Tdr. Hart
korn, og den henviste med Hensyn til Udskrivningsmaaden til 
den af 23. Januar, hvilket siden gentoges i en tilsvarende Ud
skrivningsforordning af 5. November 1678; men det led da mod 
Slutning.en af den haarde skaanske Krig, og Freden i Lund slutte
des endelig i September 1679. Intet var opnaaet trods alle Ofre af 
Blod og Penge, men der blev nu atter Fred i Landet, og al Ud
skrivning af BØnderkarle til Soldatertjeneste standsede. Hæren 
skulde atter bestaa af hvervede, og af Hensyn til Udskrivningen 
var det ikke mere fornØdent at binde BØnderkarle til Stavnen. 

SpØrgsmaalet er herefter, om Greven paa W edelisborg i Frem
tiden vilde gØre Brug af de LØfter, han havde faaet Karlene til at 
afgive, om at blive paa Stavnen, nu da hans Tilsagn om saa vidt 
muligt at forskaane dem for "Soldateri" ikke kunde være af 
nogen Værdi for dem. SkØnt han holdt stramt paa, hvad han 
ansaa for sin Ret, maa det dog siges, at Birkets TingbØger ikke 
vidner om fortsat ForfØlgelse af Karle i Henhold til de i Krigens 
Tid afgivne LØfter. Derimod er der fuldt op af Efterlysninger af 
Folk, der har staaet i hans Tjeneste og er gaaet bort i Utide, 
ligesom han stadig maa efterlyse BØnder, der er undvegne fra 
deres Gaarde, som de paa Grund af Tidernes Slethed ikke kunde 
svare deres Skyldighed af. Efter Krigen faldt Kapitelstaksten paa 
Byg i Fyns Stift til 80 Sk. TØnden, og det var en ringe Trøst, at 
den i 1684 steg til 2 Rd. 48 Sk., da der i det Aar var en saadan 
Misvækst paa Grund af TØrke, at Syn holdt over Sæden paa Mar
kerne hos Grevskabets BØnder gennemgaaende lØd paa, at der ikke 
kunde avles mere end Udsæden. 

Helt undlod Greven dog heller ikke nu at forsØge paa at binde 
BØnderkarle til Stavnen, n.aar Lejlighed gaves. Til Tinget 25. Ok
tober 1684 var saaledes indstævnet en Laurids Jørgensen, da i 
Tjeneste hos Hans Juli i Middelfart, fordi han mod sit LØfte 
havde begivet sig bort fra Stavnen. Det var ikke en af de gamle 
Forpligtelser, der var blevet gravet op imod ham, men efter et 
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Slagsmaal havde han 8. September 1683 paa Birketinget i An
ledning af den Sag og de BØder, der kunde være Tale om, maattet 
forpligte sig til at blive paa Stavnen, "saalænge han maa nyde 
sin LØn og Skyld ved andre Tjenestekarle paa Godset, hvor han 
bedst kan nyde sin Skyld ." Herimod hævdede Ka rl en, at hans 
rette Værneting nu var i Middelfart. 20. December 1684 dØmte 
Birkedommeren ham vel til, at han skulde indfinde sig paa Stav
nen, men om det er lykkedes at faa ham til at efterkmnme Dom
men, turde være tvivlsomt. 

1686 4. December var der atter en Karl, som maatte forpligte 
sig til at blive paa Stavnen. Det var Hendrik Hansen, tjenende Jør
gen Madsen i Udby MØlle. Han havde begaaet Lejermaal med 
Maren Findsdatter, hvem han ikke vilde ægte, og derefter ud
staaet Kirkens Disciplin, men lovede nu "unødt og utvungen at 
ville forblive paa hans hØjgrevelige Naades Stavn, uden nogen 
Modsigelse at paatage sig, hvilket Sted paa velbemeldte Stavn 
ledig bliver, og hans hØjgrevelige Naade hannem god kender for 
at antage og til Beboelse at besidde, saasom hans hØjgrevelige 
Naade hannem hans Faldsmaalsbøder for hans Lejermaals For
seelse haver eftergivet." 

Det var dog kun enkelte Karle, Grev Wedell nu fik Lejlighed 
til at sikre sig, men hans store ForsØg paa at benytte Soldater
udskrivningen til et Stavnsbaands IndfØrelse havde ikke kunnet 
gennemfØres. Det har blot Interesse som et Vidnesbyrd om, hvor 
vidt en energisk og egenraadig Godsejer kunde gaa paa egen 
Haand, thi selv om de paaberaabt e Udskrivningsforordninger til
Jod at fØre bortrømte tilbage, hjemlede de ikke saa omfattende 
Forholdsregler, som han greb til, og navnlig ikke, efter at Krigen 
var forbi. Han var her kommet for meget forud for sin Tid; fØrst 
et halvt Hundrede Aar senere godkendte Lovgivningen et endda 
mere omfattende Stavnsbaand end det, han havde forsøgt at ind
fØre paa sit Grevskab. 

---/----. 
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