
Ej endoms bønder 
under Grevskabet Wedellsborg. 

Af Huns Kn udsen. 

Selv om de allerfleste af Danmarks BØnder i Fortiden Yar 
Fæstere, fandtes der dog nogle, som hævdede visse Rettigheder som 
Selvejere og sejgt holdt fast derved mod deres Herremænds :\Iod
stand og FæstebØndernes Misundelse. Navnlig ved de store Af
hændelser af Krongods i Midten af 17. Aarhundrede kom ad
skillige af disse jordegne BØnder over i private Godsejeres Hæn
der, og under de nye Forhold blev deres Stilling straks Yanske
ligere, ikke mindst efter at Danske Lov havde giYet SelYejer
bØnder det Privilegium, at de kun skulde forrette li. af det 
Hoveri, der tilfaldt en Fæstebonde paa en Gaard af tilsvarende 
Størrelse under samme Gods, fordi Godsejerne derved blev inter
esserede i at bevise, at de ikke var Selvejere i Lovens Betydning 
og fØlgelig skulde præstere Hoveri som Fæsterne. 

Til Belysning af, hvor indviklet Ejendomsforholdene kunde 
forme sig selv paa et saare begrænset Omraade, skal fØrst gives 
en Fremstilling af Udviklingen i den lille By Nakke i Tangerup 
Sogn, skønt ikke alle Gaardene her hØrte uneler Wedellsborg . 

Oprindelig var Nakke en Hoveclgaarcl, der ca. 1536- 1560 
tilhØrte Hans Berildsen og 1563 hans BrodersØn Jørgen Berild
sen 1 ), men allerede 1589 siger Biskop Jacob Madsen i sin Visi
tatsbog, at der ingen Herregaarde var i Sognet, idet Skierbæk 
(senere Minen dal) da kun var uneler Bygning. 

J\1Iatriklcn af 1664 2
) udviser, at der da var 3 Gaarde i Nakke, 

og de hØrte da alle uneler Hagenskov. To af dem betegnes som 
Ejendom, nemlig Anclers Mortensens (Hartkorn : 11- 4- 2- 2) 
og Knud Nielsens (Hartkorn: 5- 2- 0- 0), mens Christopher 
l\'ielsen (Hartkorn: 14 Tdr.) var almindelig Fæster, idet hans 
Gaard er identisk med den Gaarcl i Nakke, Jørgen Brahe Yed 
Mageskifte af 18. Januar 1639 overdrog til Kronen.3 ) 

1 ) Trap 4. Udg. IV. S . 554. 
2 ) Assens Amts Matrikel 1664. Fol. 12 . 
3 ) Kronens Skøder I. S. 508. I det originale Mageskifte blandt Brahes

borg Adkomster paa Pergament saaledes betegnet: Nache, Niells 
Kaare, schylder iij pund biug, j fierringh smør, ij mark Penge, 
j foer oxe, skouff till vj suins aalden . 
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Disse 3 Ga ardes Ejendomsforhold kom til at forme sig meget 
afvigende, skØnt de saaledes Yar samlede under Hagenskov og 
laa i samme lille By. 

Her skal fØrst gØres Rede for Fæslegaarden. 17. August 
1669 4 ) skØdede Kronen den til Borgmester paa Christianshavn 
Jacob Madsens Enke og Aninger, men i en senere TilfØjelse til 
~latriklen 1688 er Grev \Vedell og Assessor Broder Land01·ph 
anfØrt som Ejere af hver HaJydelen. Fæsterens Navn var nu 
Jørgen Christensen og Hartkornet efter Landmaalingen 6- 1 
- 2- 0.5 ) 

Forholdene var dog langt mere komplicerede, idet der var 
en hel Flok Arvinger efter den Christianshavner Borgmester mecl 
Adkomster paa pele af Gaarden. Saaledes hanle 1681 28. Maj 
Christen Jacobsen Brun i Assens som Husbond stæYnet Fæsteren 

·Jørgen Christensen for Restancer,6 ) men der Yar mange andre 
interesserede i denne Gaard og SkØderækker for adskillige Parter. 

Saaledes udstedte Birgithe, si. Eiler Jacobsens paa Nordentoft 
i Hundborg Herred 22. August 1690 SkØde paa Gods, an·ct efter 
hendes Svigermoder, Jacob l\Iadsens Enke, til Claus Bi.issings 
Aniuger bl. a. Part i Jørgen Christensens Gaard i l\'akke.7 ) 

Derefter skØdede Claus Bi.issing, boende ved Dragsholm, 18. Juni 
1695 sin Part til Assessor Hans Knudsen Viborg til Sandagcr
gaard,8) hvis SØn, Nicolaj Vhndtz, 7. Juni 1697 overdrog sin Del 
af Gaardens Hartkorn 3- 0- 2- 1 til den fØr omtalte Broder 
Landorph,_ der var gift med hans Søster Anne Kirstine.9

) 

Yderligere fik Broder Land01·ph 29. Juni 1697 10 ) SkØde af 
fØ lgende Arvinger efter Jacob Madsens Enke: Regimenis skriver 
Rasmus Bruns Efterleverske og Anne Cathrine Brun, gift med 
Sognepræst Henrik Garbo i Vejrum, samt l\Iertc Sophia Brun, 
gift med Jacob Lindmann, paa deres Anparter i J ør gen Christen
sens Gaard i Nakke, uden at deres Størrelse dog nærmere er an
givet i SkØdet. 

4 ) Kronens Skøder II. S. 297. I Nakke 1 jordegen Gaard. I Skødebogen 
i Rigsarkivet betegnes den dog ikke som jordegen i Skødet, men 
kun i et dertil hørende Indlæg og sikkert ved en :\Iisforstaaelse. 

5 ) Hinsgavl Amts Matrikel 1688. Fol. 77. 
6 ) Wb. Birks Tingbog 1673- 82. Fol. 250- 51. 
7 ) Fynbo Landstings Skøde- og Pantebog IX. Fol. 301. 
s ) S m st. X. Fol. 263. 
9 ) Smst. XI. Fol. 95 . 

10 ) S m st. X. Fol. 397. 
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Efter denne Række Transaktioner med den Del af Gaarden, 
der sluttelig tilfaldt Landorph, kon11ner vi til Grev \Vedells Part. 
Han fik 21. Februar 1695 SkØde af Christen Andersen Fich, Ka
pellan til Korup og Ubberucl, paa Hartkorn 2- 7- 1- 0 af Chri
sten Jørgensens Gaard i Nakke,11 ) men hYorlecles det forholeler 
sig med denne Fichs Adkomst er ikke helt oplyst. Senere, 21. 
Marts 1698, fik han SkØde af Edel Margrethe Lund i København 
paa Å ry efter hendes Moders l\! ormoder J ae o b l\Iadsens Enke 
bl. a. i denne Gaarcl i Nakke, "udi hvilke forskrevne Lodder Hr. 
Christian Fich paa de husarmes DirektØrer af KØbenhavn deres 
Vegne efter hans Skrivelses Formelding af 17. Marts 1695 efter 
en HØjeste Rettes Dom har ladet sig indfØre for Kapital og 
Renter." 12 ) 

I den kompl etterede J ordebog for vVedellsborg af 9. November 
1699 findes anført som Gre\·ens Anpart af Lanelgilden af J ør gen 
Christensens Gaard 3 Ørter Byg, l Otting Smør, ~ Foderokse, 
U .VIle Landgildepenge.13 ) Noget efter maa imidlertid Greven 
paa \V edelisborg have afhændet sin Part af Gaarden, uden at det 
har været muligt at finde Overdragelsesdokumentet, saaledes at 
hele Gaarden kom i Slægten Landorphs Eje. Paa Gaarclen sad 
.der i 1721 en F æster Jørgen JØrgensen, rimeligYis en søn af den 
forrige, og han gaY nu i Lanelgilde og Hovningspenge i alt 33 
Rcllr. 2 Mk .14 ) 

Imidlertid skete der det for Gaardens Besiddelsesforhold gan
ske afgØrende, at Hans Brodersen Landorph, der havde været 
Ejer af BillesbØlle, tog Ophold paa sin Gaard i Nakke, hvorfra 
han 1743 udstedte en Panteobligation med Pant bl. a. i denne af 
ham selv beboede Gaard. Mulig har der dog endnu været en 
Fæster paa Gaarden, da den anfØres med Landgilden 33 Rdlr. 
2 l\llc; 15 ) men Ejer og Bruger forenedes i hvert Fald i samme 
_Ferson, da Hans Landorphs Enke, Sophia Rasch, 13. Juni 1746 
skØdede Gaarden til Mikkel J en sen, forhen boende i Kindstru p, 
for en Købesum af 900 Rdlr. samt Aftægt for sig og Karen Jør
,gens, den tidligere Fæsters Enke.16 ) 

Den fordums Fæstegaard var saaledes nu blevet en fri Selv
ejergaard, og den kaldtes herefter Nakkegaard. 

11 ) Fynbo Landstings Skøde- og P an te bog X. Fol. 21 G. 
12) Smst. X. Fol. 461. 
13) Srnst.XV. Fol.119. 
-14) S m st. XIII. Fol. 521. 
~5 ) Smst. XVI. Fol. 707. 
J 6 ) Tinglæst ved Wb. Birk 1746 23. Juli. Fol. 17. 
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Efter Mikkel J ensens DØd solgtes den ved Auktion for 1200 
Rdlr. til :Vlikael Lehrmann, der 3. Januar 1748 fik SkØde paa 
denP) Ogsaa h an boede paa Gaarden og solgte den tilligemed et 
paa Gaardens Grund opbygget Hus ved SkØde af 14. Juni 1753 
for 1400 Rdlr. til Peder Jacobsen, boende i Vævlinge Sogn.lS) 
Denne KØber overdrog den dog allerede ved SkØde af 8. Februar 
1754 til sin SØn Jens Pedersen for samme Købesum samt Aftægt 
at nyde paa Nakkegaard.19 ) Jens Pedersen var en velsiaaende 
~land, der desuden ejede en Gaard i HØm1erup (Gelsted Sogn) og 
to Steder i Ørsbjærg. IfØlge hans Selvejerdisposition, læst 7. Marts 
1772 ved \Vedellsborg Birketing skulde Enken Karen Nielsdatter 
beholde Gaarden, og hver af de 6 Børn skulde have 250 Rdlr. samt 
yderligere 50 Rdlr., hvis hun giftede sig igen.20 ) Det gjorde hur1 
dog ikke, men tilskØdede 16. Marts 1784 sin SØn Niels Jensen 
Gaarden, nu med 2 Huse paa dens Grund.21 ) Han dØde i 1802, og 
Enken Anne Hansdatter ægtede 24. September s . A. Mads Morten
sen og efter dennes DØd Rasmus J ens en, der ved Selvejerdisposi
tion af 25. Oktober 1821 22 ) overdrog Gaarden til Hans Nielsen, 
SØn af hendes fØrste Mand, Niels J ens en. Hartkornet Y ar nu 5-
-:l~3~n, men Hasmus Jensen beholdt en Parcel deraf, ligesom 
ogsaa andre Udstykninger fulgte, men Nakkegaard har oprindelig 
omfattet hele Matr.Nr. 4 i Nakke. 

Herefter skal det forsøges at gØre Hede for de to gamle jord
egne BondegaaJ·de i Nakke, som i 1664 hØrte under HagenskaY 
og beboedes af Anders Mortensen (Hartkorn 11~4~2~2) og 
Knud Nielsen (Hartkorn 5~2~0~0), hvilke 19. Marts 1667 med 
det øvrige Hagenskov Gods af Kongen overdroges Niels Banner.23

) 

Af Kommissarierne i hans DØdsbo udlagdes disse Gaarde 1670 til 
Sivert Hathlou, der 5. J an u ar 167.1 24

) skØdede dem til Baron Vil
helm Frederik \V edell til Iversnæs, der snart efter blev til vVe
dellsborg. Paa den største af Gaardene sad da Oluf Hansen, der 
aarlig gav 21 Ørte Byg, 22 Skp. Havre, 1 Td. Smør, l Læs HØ, 10 

H) Fynbo Landstings Skøde- og Pantebog X\'II. Fol. 398. 
1s ) S m st. XVIII. Fol. 43. 
19 ) Smst. XVIII. Fol. 74. 

2 0 ) Wb. Birks Skøde- og Pantebog I 1729- 182!i. Fol. 8G- 87. 
21 ) Smst. Læst 1784 20. Marts. Fol. 139. 
22 ) Smst. Læst 1821 27 . Oktober. Fol. 4GG- G7. 
23 ) Kronens Skøder Il. S. 253 . 
24 ) Fynbo Landstings Skøde- og P antebog V. Fol. 7. 
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Sk. 2 Alb. Penge, 2 Dir. Ga;steri, og paa den mindre sad Steffen 
Jørgensen, der aarlig gay B Ørte Byg, 32 Skp. Hane, 2 ~Ile 

Penge, l:! Dl r. Gæsteri. 

Da det Yar Ejendomsgaarde, yar Godsejerne ikke ene om at 
haYe Skøder paa dem. 17. Februar 1683 fremstod saaledes Claus 
Andersen af Emtekær paa \Ved ellsborg Birketing 25 ) og skØdede 
paa sin Datter Karen, si. Oluf Hansens Enkes Vegne efter LoY
bydning den halye Bondeejendomsgaard, Oluf Hansen ha ·de be
boet i Nakke, til Laurs Sørensen, der forpligtede sig til, hvis han 
afgik ved Døden uden at efterlade sig An ·ingcr i sit Ægteskab 
med Karen Clausdatter, at hans Part i Gam·den da skulde tilfalde 
hende og hendes Arvinger. 

Denne Enkens Ejendomsret ti l del hah·e a[ Gaarclen skyldes 
sild,ert et SkØde til h ende ved Ægteskabets Indgaaelse fra hendes 
a fdØde ~Iand, da slige SkØder til den "trolovede Fæslemø" er me
ge t hyppige. 

13. Juli 1708 holdtes der af Fogden paa W edelisborg Skirte ef
ter Laurs Sørensens Hustru Karen Clausdatter.26 ) Der Yar to søn
ner og en Datter af fØrste Ægteskab og en SØn, Søren Laursen, 
af sidste, "og da er udi denne Selvejerbondegaard til et lovligt 
Skiftehold eller Skifteforening, li gesom de bedst med hinanden 
kan fo renes, tilgaaet og passeret, saalecles som fØlger": Laurs 
Sørensen afstod Gaarden uvurcleret til Sønnen Søren, som lovede 
at betale Gælden, den yngste af de and re Sønner fik 10 SI. Dir. i 
Fædrenearv, og Datteren fik sin Moders Gangklæder og Kiste, 
men intet mere. Boets Tilstand yar a ltsaa ringe nok, men Gaar
den var dog anerkendt som Selve.ierbondegaard. 

13. Maj 1717 holdtes der Skifte efter den næste Besidder SØren 
Laursens Kone l\Iette Laursclatt er/' ) og .,Boens Hinghed" Ya r nu 
saaledes, .,at den ikke nær kunde til Gaardens Brøstfælelighed og 
Besætning tilstrække." Der næYn es nu intet om Selve.iendom, saa 
lidt som i 1756, da der 18. J anuar holdtes Skifte efte r hans anden 
Kone ~r ette J\'iclsclat1.er .28 ) Dette Ægtepars Søn P.'iels Sørensen fik 
Gaarden , der dog nu deltes i to, saalcdes at en Anders Andersen 
fik den anden HalYdel af den. Ved Udskiftningen omd eltes Hart
kornet i Haare, Hjorte, .:\'akke og Emtclucr Byer samt Hue, Eske
lunel og Rørmose med Bra.'ncle ~! Ø lle, saaledes at .Nakke Bys Hart-

2 3 ) \\'b. Birks Justitsprotokol 1G82- 97. Fol. 23. 
26 ) \ \'b. Skifteprotokol I. Fol. Si . 
~ ') Smst. IT. Fol. 214. 
~ ') Smst. III. Fol. 323. 
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korn bleY forandrct. 29 ) Disse to Gaarde fik ln·er ;)- 1--1- l, mens 
Gaardens oprindelige Hartkorn var 9- 4- 2- 1. De svarer til de 
senere Matr. Nrr. 2 og 3, men ethvert Spor af Ejendom synes helt 
at være gaaet tabt for disse to Gaardes Vedkommende . Skifterne 
melder om Insolvens baacle 1764 og 1782 30 ) for nm·ærende i\Iatr. 
Nr. 3's Vedkommende. Fattigelom synes at have gjort det umuligt 
for Beboerne at hævde Særrettigheder, og Gaardens Tvedeling har 
Yel heller ikke været gunstig for Traditionens Opretholdelse. 

Anderledes kom Udviklingen til at forme sig paa den mindre 
af de to Ejendomsgaarde i Nakke, den hvorpaa Knud Nielsen 
boede i 1664, og hvortil der hØrte et Hus . 1671, da Gaarden kom 
uneler Weclellsborg, hed Bonden Steffen Jørgensen, og ved Matri
kuleringen 1688 blev Hartkornet 5--1- 2- 1. Denne Steffen J ør
gensen fik 11. April 1674 efter Lovbydning SkØde fra Medarvin
gerne paa deres Anparter i Gaarclen, som havde været beboet af 
hans Fader s!. JØrgen Jensen, og dette SkØde var i fuld SkØdestil 
og lØd paa Agerland og Engbund o. s . Y.31

) Senere ( 16. Marts 
1689) skØdede Steffen JØrgensen ligeledes efter Lovbydning det 
halYe af Gaarden til sin FæstemØ Karen JØrgensdatter. 

Efter Steffen Jørgensen blev der holdt Skifte 26. April 1706.32 ) 

Besætning og Inventar opgjordes til 126 Rdlr. 4 Mk. og "Ejen
dommen er agtet for 66 Rdlr. 4 i\Ik.", saaledes at Boets Værdi ialt 
blev l 93 R dl r. 2 I\Ik. Den bortskyldige Gæld androg ca. 123 Rdlr., 
men det maa dog bemærkes, at ogsaa for denne Ejendomsgaarcl 
beregnedes den nØdvendige Besætning, nemlig 6 Heste og 4 Køer 
samt Sædekorn, l Vogn med TilbehØr, Plov og Harve ind under 
Gælden og ikke Boet tilhØrende. Til Deling blev altsaa ca. 70 Rdlr. 
Enken Karen Jørgensdatter ægtede Hans Rasmussen, til hvem 
hun efter tre Lovbydninger 17. Juli 1706 skØdede sin Andel i 
Gaarden i bedste SkØclesti!.33 ) l. Oktober 1718 fik han yderligere 
af Landsolda t JØrgen Steffensen SkØde paa hans Part i Bonde
ejendommen i Henhold til Sk,iftebrevet af 1706,34 ) og da Karen 
Jørgensdatter var dØd, gav samme SØn, JØrgen og Datteren Karen 

2 9 ) Kgl. Konfirmation 1787 24. August paa en ny .Jordebog for "\Vb. 
Grevskab, læst ved Fynbo Landsting 26. September s. A. XIV. Fol. 
113- 14. 

30 ) Wb. Skifteprotokol IV. Fol. 153; V. Fol. 319. 
31 ) Wb. Birk. Dokumenter til Justitsprotokollen 1788-1829. Bilag ti l 

Processen. 
32 ) Wb. Skifteprotokol I. Fol. 44. 
33 ) Wb. Birk. Justitsprotokol 1703- 06. Fol. 12-!. 
34 ) Smst. 1712- 19. Fol. 320. 
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Steffensdatter 12. Juni 1723 paa \Vedellsborg Birketing Afkald 
til Hans Basmussen for fædrene og mØdrene A n ·, idet de erklæ
rede at haYe faaet Betaling for "baade Ejendomsrettighed eller 
a ndet, hvad optænkes kan i alle 1\Iaader." 35 ) 

Fra vVedellsborgs Side var der ikke blevet gjort Indgreb i 
disse Dispositioner, der dog alle var foregaaet ved Birketinget, 
ligesom Ejendomsretten var blevet respekteret ved d e af Bidefog
den forrettede Skifteforretninger; men yender Yi os til Fæstebre
nne, bliver Forholdet tild els et andet. 

12. December 1719 udstedtes i Anledning af Forordningen af 
23. J anuar s. A. om stemplet Papir et nyt Fæstebrev til Hans Bas
mussen paa en Gaard af Hartkorn 5- 1- 2- 1, at h an m aatte 
nyde den som hidtil mod den fastsatte Landgilde, men der va r 
intet anfØrt om Ejendom. 

Det fØlgende Fæstcbrev, da t. 20. December 1727, li! Hans Bas
mussens Søn, Stephen, lyder dog paa, at Gaarclens Bygning er 
Bondeejenclom . Lanelgilden var stadig den samme som anfØrt i 
1671, da Gaarden kom ind under Wedellsborg, blot omsat i mo
derne ~Iaal: 2 Tdr. 2 Skp. Byg, 4 Tdr. Havre, 2 Bdlr. Redsel
pcnge. 

12. December 1762 udstedtes atter et Fæstebrev paa denne 
Gaard og paa samme Vilkaar til en Hans Andersen, der skal over
tage Gaarden, hvis Bygning er Bondeejendom, efter den oYen
nævnte Stephen Hansens DØd, eller naar den godvillig blev ham 
opladt. I Indfæstning skulde han betale 170 Rcllr.36 ) Dette Fæste
brev bekræftede de Dispositioner, der var trufne ved Skiftet efter 
"Ejenclomsbonclen" Stephen Hansens afdØde Hustru, l\Iaren J ør
gensclatter. Af BØrn var der kun tre DØtre: en gift, en svag 
hjemme i Boet og Kirsten, forlovet med Hans Ancler sen af Nakke, 
og Enkemanelen havde ti !ladt denne at fæste Gaar·clen paa den 
Betingelse, at han selv vilde fo res taa den og raacle i Gaarclen, saa
længe han kunde, og at den svage Datter skulde have Un elerhold 
i den.37 ) I Overensstemmelse hermed læstes der 22. April 1780 
ved Birket et Afkald fra den gifte Datters Mand, at han havde 
faaet, hvad der kunde tilfalde hende efter ~Ioderen.38 ) 

Den ny Mand i Gaa rclen, Hans Andersen, blev Lægelsmand og 
anset paa Egn en, og om Velstand Yiclner det, at han 22. Juni 1799 

35 ) Wb. Birk. Justitsprotokol 1723. 12. Juni. 
36 ) Wb. Birk. Dokumenter til Justitsprotokollen. Bilag til Processen. 
37 ) Wb. Skifteprotokol IV. Fol. 94. 
38 ) Wb. Skøde- og Pantebog I. 1729- 1826. Fol. 119. 
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fik Afkald fra en SØn, Hans Hansen, Seh·ejergaardmand i Vejrup,. 
lugslev Sogn, der efter mindelig Forening havde faaet udbetalt 
1200 Rdlr. som fædrene og mØdrene Arv .39 ) 

9. September 1815 anmeldtes det, at Hans Andersen var dØd,40 ) 

og efter det ovennævnte Afkald var den anden SØn Anders Han
sen nu ene om Arven; men da han skulde tiltræde Gaarden, som 
han i Virkeligheden havde dreYet siden 1799, tØrnede han og 
Herskabet sammen, og det blev en stor Proces.41 ) 

Anledningen var, at Forvalteren paa Grevskabet ir'ldkaldte 
Anders Hansen til 25. Maj 1816 at hØre Synsmænd udmeldte til 
at syne og taksere Besætning og Inventar paa hans afdØde Faders 
Gaard. Anders Hansen mødte, men han medbragte et Indlæg af 
24. Maj, hvori der paa det voldsomste protesteredes mod dette 
Syns Afholdelse: 

"Da Grevskabet vV edelisborg ej har nogen Andel udi min 
iboende Gaard i Nakke By, Tangerup Sogn, hverken i dens Byg
ninger, Besætning eller dens tilliggende Agerland, Engbund , Skov 
og TØrveskær, som alt er mig arvelig tilfalden og min fuldkomne 
Ejendom ifØlge ihændehavende lovgyldige SkØder og andre Doku
menter, hvorformedelst jeg hverken modtager Fæstebrev eller vil 
anses som Fæster og ganske benægter, at min Fader eller hans 
Formænd have paa denne Maade besiddet Gaarden, saa finder jeg 
ikke aleneste at protestere imod Mænds Udmeldelse til det ag
tende Syn og Vurdering over min Gaards Besætning og Inventar, 
som er min Ejendom, men jeg maa tillige erklære, at om Dom
meren tvært imod denne Protest skulde udmelde disse Mænd, da 
tillader jeg dem ingenlunde at foretage denne Forretning, for
inden jeg ved Dom tvinges dertil, da Grevskabet ej ved en ubevi
selig Paastand kan krænke min Ejendomsret." 

Grevskabet maatte nu ved Proces sØge at tvinge Anders Han
sen og stævnede ham til 13. Jul,i. Her fremlagde Godsforvalteren 
alle Bevislighederne fra Grevskabets Side, begyndende med SkØ
det af 18. Januar 1671 fra Sivert Rathlou, samt de kendte Fæste
og Skiftebreve angaaende Gaarden og dens Beboere, men bestred 
ikke, at Anders Hansen havde Ejendomsret til Gaardens Byg
ninger. 

Som SagfØrer havde Anders Hansen antaget Birkedommer 
H . Friis .i Odense, og denne besad virkelig saa megen landbo-

39 ) Smst. 1800 8. Februar. Fol. 201. 
4 0) Wb. Skifteprotokol 1783-1800. Fol. 451. 
41) Wb. Birks Justitsprotokol 1815- 31 med Bilag. 
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J1istorisk Viden, at han kunde citere Arent Berntsen og forstod, 
at Grevskabets Het oprindelig var Herligh edsejerens Het i en 
jordegen Bondegaard. Han søgte at paavise, at Gaardens Besid
dere opfyldte Betingelserne efter Forordn. af 7. Maj 1723 for 
Selnjenclom, ligesom han kunde paaYise, at der yar udstedt et 
Husbondholdsbrev 3. Oktober 1707 af Greven til en Hans Ibsen i 
Emtekær paa en Gaarcl nu beboet af Niels Nielsen, hvilken Gaard 
i alle andre Henseeneler maatte jæn1Stilles med den i Nakke; thi 
det var jo et vanskeligt Punkt at komme uden om , at der for 
Gaarden cler kun forelaa Fæstebreve og ikke Husbondsholdsbreve, 
som var den lovlige Kontrakt mellem Herskab og Selvejerbonde. 
:\lindre heldige var desuden ForsØgene paa at bevise, at SkØdet fra 
Sivert Hathlou var annulleret og ugyldigt, samt at benægte, at de 
tidligere BØnder havde modtaget Fæstebreve og skullet svare til 
Besætning og Inventar. 

Fra Grevskabets Side paastodes det naturl.igvis, a t man ikke 
kunde tillægge SkØderne fra Bonde til Bonde nogen Betydning, 
de var affattede i Uvidenhed og kunde ikke omfatte mere, end 
BØnderne haYde ejet, selv om de var i sædvanlig Skødestil og lØd 
paa Grunden . 

Der kæmpedes desuden vidtlØftigt om Gaardens Besidderes 
Hugst i Skoven, idet Hugst uden U elvisning af Herskabet ogsaa 
vidnede om SelYejendom, og om h ans Administration af Skifter 
efter de Husmænd, der boede paa de Huse, der hØrte under Gaar
den; en Blækklat, som netop Y ar fa ldet paa det Ord: Fæstegaard
m and, som Benævnelsen fo r ham selv i den af ham førte Skifte
protokol, spillede her en stor Holle. 

Dommen bleY afsagt den 30. :\Ja j 1818 af Birkedommer Lau
ritzen. Han maatte naturligvis anerkende SkØdet fra Sivert Hath
lou til ViTeclell; mere kneb det m ed at forstaa Bygningsejendom
men, "thi hvad Gaa rclens Bygning anbelanger, da er det in confesso, 
at samme er Contra-Citantens Ej endom. Hvorledes samme er 
e rhverYet, er her ikke at udfinde, men det form odes, at samme 
Gaard i æ ldgammel Tid som Øde af Beboerne har været opbygt, 
som Forordn. af 28. Januar 1682 den 6. § 42

) ses at haYe været 
i Brug, saavel den Gang som forhen, og dette kan have foranledi
get, at Beboerne af samme Gaards Bygninger har anset sig ejen-

42 ) Haver vi allernaadigst bevilget, at Bygningen paa vores og Rytter
godset maa blive Bondens egne paa den i\Iaade, som i Københavns 
Amt er indrettet, og af hans Efterkommere efter billi g Vurdering 
betales. 
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domsberettiget, og aarsaget, at de har solgt samme inden Tinge 
til Efterkommern e og udvidet Salget til J ord og Grund og det i 
fuld Slq6dcstil, skønt uden til saadan Handling at have haft 
Hj emmel eller Adkomst, og hvori den en e Beboer ogsaa troligen 
har fulgt den anden." 

Paastanden om, a t Gaard en skulde være Selvejendom i Over
ensstemmelse med Forordn. af 7. l\Iaj 1723, fandt Dom m e ren vel 
en nærmere Undersøgelse værd. I Matr. 1664 var den vel betegnet 
som Ejendom, m en ikke som jordegen Gaa rcl, og i den ny Matr. 
af 1688 var Grev Wedell anført som Proprieta rius. De gamle 
BondeskØder beYiste intet , men Landgilden, der syaredes, at Gre
Yen maatte eje Grunden og ikke blot være Herlighedsejer. Hel
ler ikke havde Anders Hansen bevist a t eje visse Stykker af 
Gaa rdens Jorder og havde ikke som Selvejer, men ligesom Fæ
sterne i Tangerup ydet Bidrag til Artillerihestes AnskaiTelse -
Bidrag til saadanne var ellers en særlig Selvejerbyrde. - IfØlge 
::'IIatriklen laa der heller ikke Skov til Gaarden, saa at den drevne 
Hugst var ubetydelig, og de andre BØnder havde ogsaa hugget 
Gærelselskov uden Tilladelse. 

Det kend tes derfor for Ret, a t Grev Hannibal Vilhelm vVedell 
burde \'ære Ejer af Gaarden med Tilliggende saavel i Mark og By 
samt Skov, Tørvesl<ær og Besætning, mens Anders Hansen "bØr 
haYe Ejendomsret til den paa Gaardens Grund opbygte Bygning 
samt det Hus, der tilhØrer ham i Emtekær By og Afgiften af 
samme Hus. Sagens Omkostninger hævedes paa begge Sider. 

Som Udviklin gen havde formet sig baade paa Grevskabet her 
og andre Steder, kunde Birkedommeren ud fra de givne For
udsæ tninger næppe have dØmi anderledes . 

Skønt Processer om BØnders Selvejerrettigheder saa sent som 
Begyndelsen af 19. Aarhundrede er sjældne, fØrtes der dog i 
Aarene 1813- 16 en ganske tilsvarende Retssag angaaende en 
Gaarcl i Baaring under Holsegaards Gods. Den fik ganske det 
samme Udfald, skØnt Bonden førte den gennem alle Instanser 
helt op til HØjesteret.43 ) 

Da Grevskabet \Vedellsborg ved sin Betssag havde faaet at 
mærke, hYilke Ulemper Ejendomsretten til Bygningerne paa Fæ
stegodset kunde medfØre, maatte det næste Skridt bliYe at faa 
den helt bortryddeL 

-1 3 ) ::\Iartin Skovbo: Optegnelser om fynske Bonueslægter, S. 43- 57, 
hvilket Værk Højesterets Dom af 7. Juni 1816 ikke nævnes. 

~l 
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Først 30. September 1821 udstedtes Fæsteb reYet til Anders 
Hansen og indeholdt intet om Ejendom; 44 ) m en det afgØrende 
Skridt foretoges, da Anders Hansen var dØd. Hans Enke Anne 
SØrenscl atter maatte da l 1. December 1832 udstede en Deklara
tion om, at Herskabet ved Fæsteakkord til hendes Søn, SØren Sten 
Andersen, havde "gjort tilbØrlig Fyldest for den min afdØde :\land 
og jeg havende Bygnings-Ejendomsret over samme Gaards Byg
ninger saavelsom oYer det hidtil ejende jordlØse Hus i Emtekær, 
og hvilket saaledes er sket aldeles efter mit Ønske, altsaa ogsaa 
med mit fuldkomne Samtykke." Gaar clen skulde nu i alle Hen
seender være stillet som det øvrige Fæs tegocls.45 ) 

Hermed var altsaa den sidste Ej enclomsgaa rcl fra Forticlen i 
Nakke reduceret til Fæstegaarcl, mens den oprindelige Fæste
gaard allerede i 18. Aarhunclrecle var blevet en ful dkommen SeJy
ejendom i all e Henseender, saalecles som det foran er paavist. Der 
er her gjort meget ud af Nakkegaa rclenes Ejendomshistorie, men 
der er paa dette begrænsede Omraade, hvor Udviklingen i alle 
:\faader har kunnet fØlges, fremkommet saa afvigende Forhold, 
a t de for tj ente at fremdrages til Belysning af, hvor komplicerede 
BØndergaardes Besiddelsesformer kunde være og ofte Yar i For
tiden . 

Det var dog ikke blot Gaar·clcn i Nakke, der fik denne Skæbne. 
Under Processen var der, som foran omtalt, b!eyet fremlagt et 
Husbondholdsbrev paa en Gaarcl i Emtekær, som altsaa ogsaa 
kunde gø re Kray paa at være en Se!Yejergaard, og smst. fandtes 
een ti l af samme Sl ags, og all erede fØr Gaarden i Nakke i 1832 
havde maattet kapitulere oYerfor Hersk abets Krav, var den samme 
Skæbne overgaae t Gaa rclene i Emtekæ r. 

19. J anu ar 1822læstes saal edes en Deklaration ved Wedells
borg Birketing, dat. 6. Januar s . A., udstedt af Anclers Anclersen 
Grøn, h idtil Fæstebesidder af gl. Hartk. 6- 2- 3- 1 (Nuv. i\Itr. 
Nr. 2 ) "til hvilken Beboeren hidtil h ar haft Bygningsejencloms
ret. " Anclers Grøn tilstod h er, "at det hØjgrevelige Herskab til 
'V edelisborg ved Fæsteakkord m ed min SØn Anders i Dag haYer 
for bem eldte Bygningsejendom givet os saalecles Vederlag, at vi 
ifØlge deraf h erved deklarerer fo r os, Arvinger og Efterkommere, 
at Yi i ingen i\Iaade h aver eller for Fremticlen kan gØre ringeste 
Paastancl paa nogensomhelst Slags Ejendomsret til ell er udi den 

44 ) Læst ved Wb. Birketing 1822 12. Oktober. Wb . Skøde- og Pante
bog I 1739- 1826. Fol. 491. 

4 5) Ligesan 1833 16 :Marts. Wb. Skøde- og Pantebog II . Fol. 207 . 

,. 
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ovenbem-cvnte Bondegaard eller noget af dens Tilliggende, da 
samme fra denne Dag skal være og anses for lige Yed det hØj e 
Herskabs øvrige simple Fæstegods." 46 ) 

En ganske tilsvarende Deklaration maatte Niels Kielsen paa 
Gaarden nuv. Matr. Nr. 10 i Emtekæ r udstede 29 . Oktober 1829, 
da han tiltraadte den efter sin afdØde Fader af samme Navn. Til 
denne Gaard hØrte et jordlØst Hus, af hvilket Grevskabet frem
tidig skulde have Pengeaf.giften, mens Fæsteren i sin Lintid 
skulde have de 10 Arbejdsdage om Aaret, Husmanden var pligtig 
at ydeY) 

Ved Benyttelse af de M uligheder, Fæsteskifter frembØd, havde 
altsaa Grevskabet ved disse Deklarationer faaet reduceret de tre 
Ejendomsgaard e til simpelt Fæstegods . DesYærre oplyser de ikke, 
hvilket Vederlag BØnderne fik for deres Afstaaelse, der jo r etslig 
set var i bedste Orden, og at Godsadministrationen efter Proces
sen med Anders Hansen i Nakke h a r anset det for paakrævet a t 
faa fuld Ej endomsret over samtlige Gaarde paa Godset, kan man 
ikke undres over, da ukla re Forhold kunde medfØre nye Processer. 

Mindre tiltalende var derimod et Forsøg, der tidligere i 1796 
var blevet gjort paa at reducere en Bondes Ejendomsret. I dette 
Aar 30. Juli læstes paa Wecl ellsborg Birketing et SkØde, dater et 
20. s. M., fra J ørgen P edersen i Hjorte, der med sin Hustrus Villi -2 
og Samtykke tilskØdede sin Svigersøn Hans Madsen "min iboende 
Gaards samtlige Bygninger, hvortil jeg har og ejer fuldkommen 
Husejenclomsret, da det hØjgrevelige Herskab paa Weclellsborg 
ejer Grunden, og jeg af samme er Fæster uneler hØjbemeldte Her
skab", og han skulde have det med samme Ret som Formændene 
i Henhold til en Række SkØder af 28 . Januar 1667, 18. Februar 
1671, 13 . August 1696, l. Juni 1661 og 15. August 1696 for en 
Købesum af 640 Rdlr. 

Det var en meget æ rværdig Række SkØder fra Bonde til Bonde, 
der her paaberaabtes; men at der var Underfundigheder ved det 
sidste SkØde, kom fØrst frem ved en Paategning paa dette af 12. 
August s . A., som JØrgen Pedersen fik læst 13. s. M. Den lØd: 

"Vel har jeg, som hverken kan skrive eller læse Skrift, ved at 
holde paa Pennen underskrevet dette SkØde, men saaclant skete, 
fordi den Mand , som jeg anmodede om at skrive SkØdet i Over
ensstemmelse med de gamle herved hæftede Aclkomstbreve, for-

46 ) Wb . Skøde- og Pantebog l. anførte Dato. Fol. 471, jfr. Fæstebrev, 
udstedt 1822 11. Oktober, læst 12. s.l\I. Fol. 492. 

4 7) Smst. II. Fol. 68. 
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silu·ede mig uden at forelæse mig samme, at det var saaledes, som 
det burde at være, til hvilken Forsikring jeg fæstede Tro, ligesom 
min Svigersøn Hans 1\ladsen, der ej heller enten kan læse Skrift 
eller skrive andet end sit Navn, stolede paa, at SkØdet var rigtig 
udfærdiget i alle l\Iaader. Da nu en anden Mand h ar forelæst mig 
SkØdet, og jeg deraf erfarer, at de Ord af en Fejltagelse findes 
deri atiførte, at jeg med min Hustrus Villie og Samtykke haYer 
solgt, samt at det hØjgrevelige Herskab paa \Vedellsborg ejer 
Grunden, og at jeg af samme er Fæster, omendskønt min Hustru 
forlængst Yed DØden af afgaaen, og de gamle SkØder tydelig ud
Yiser, at jeg ejer baade Bygningerne og Grunden med videre, 
hvortil det hØjgrevelige Herskab ikke k an fremvise større Ad
komst eller tilegne sig anden Hettighed end i det hØjeste Herlig
heden, af hvilken Aarsag jeg har maattet give Husbondshold eller 
et Slags Fæste, saa finder jeg fornØden at gØre denne Anmærk
ning paa SkØdet til Forsikring og Hjemmel for min Svigersøn 
Hans ~Iadsen og hans Arvinger, paa det at ingen vrang Fortolk
ning af SkØdet skal kunne ske ham eller Aniuger til Fornær
melse i sin Tid, da jeg, hvilket SkØdet desuden udtrykkelig om
melder, har solgt ham Gam·den med den Het og Rettighed, som jeg 
efter de Yedhæftede og extraderede SkØder samme haver ejet." 

Denne Paategning kunde Grevskabet ikke lade passere uænset: 
men det maatte berede sig paa Proces mod JØrgen Pedersen. Saa 
vidt kom det dog ikke denne Gang, idet Sagen endtes ved Forlig 
ved Grevskabets Forligelseskommission. Ved Forhandlingen for 
denne, kom man desvæ rre ikke ind paa det interessante SpØrgs
maal, hvem der havde skrevet SkØdet for Jørgen Pedersen med 
det for ham saa oyerraskende Indhold til Grevskabets Fordel. 

Paa deltes Vegne mødte for Kommissionen Forvalteren Nelle
mann med Klage over "Fæstegaardmand" JØrgen Pedersens Paa
tegning paa SkØdet paa Gaarden til Svigersønnen Hans Madsen , 
"som er Jm·et Gaarden i Fæste af det hØjgrevelige Herskab efter 
oftbemeld te Jørgen Pedersens Forlangende, hvorimod fra Her
skabets Side paastaas, at ommeldte Gaards J orde r ere Grevskabet 
tilhØrende, og at Jørgen Pedersen ildmus eier Bygningerne og 
saaledes er Husciendommer." 

:\Tellemann krævede, at Jørgen Pedersen og SvigersØn tydelig 
og bestemt for Kommissionen skulde forklare, hYad de vilde h aYe 
forsiaaet Yed Grunden, og han hævdede, at de paaberaabte SkØ
der Yar meget gamle, og hverken lØd paa hans eller forrige Be
boers NaYn, idet de blot ved Skifteforenin ger var kommet i Besid-
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delse af Husejendommen, der alene ved Skiftebehandlingerne var 
taget ind under Vurderingen og udlagt i Arv, ligesom der stadig 
Yar blevet udstedt almindelige Fæstebreve paa Gaarden . 

Overfor denne 1'dodstand fra Grevskabets Side synes J Ør gen 
Pedersen straks at have givet op. "Rent og tydeligt" erklærede 
han, at Paalegningen alene skulde forstaas saaledes, "at Grevska
bet Wedellsborgs Ret som Ejer af hans iboende Gaards Grund 
og dens Hartkorn Ager og Eng 4 Td. aldeles skulde være ube
skaaret og ikke i nogen Maade være indbefattet under den Ejen
dom, som benævnte Paategning ommelder at være solgt til hans 
Svigersøn Hans Madsen, men at SkØdet og Paategningen paa det 
til Hans Madsen udstedte og tinglæste SkØde alene skulde for
staas om hans iboende Gaards Bygninger og Husejendom, ligesom 
han hidtil haft haver." Hertil kom en Erklæring fra Hans !\lad
sen, at han ikke vilde paastaa mere Ejendomsret, end Jørgen 
Pedersen havde haft.4 8 ) 

Hans Madsen kom altsaa til at sidde med Ejendomsret til Byg
ningerne, men da han blev aflægs og ønskede at fratræde Gaarden 
til sin Svigersøn, benyttede Grevskabet ogsaa her Lejligheden til 
at faa gjort en Ende paa denne Ejendomsret. 

Vidnesbyrd om dette er et Forlig indgaaet 4. September 1834 
for Grevskabets Forligelseskommission og tinglæst 25 . Oktober 
s . A. "Det blev da fØrst mellem hans HØjvelbaarenhed Grenn og 
Hans Madsen med Børn truffen den Aftale og Forening, at Hans 
:\ Iadsen og Arvinger herved renoncerer paa al virkel ig og for
mentlig Ejendomsret til og i den omrØrte Gaard og Tilliggende, 
saa at samme med Besætning og alt skal herefter i hver tænkelig 
Henseende være Grevskabet vVedellsborg tilhØrende, hvorimod 
den hØje Greve lovede efter Hans Madsens og de samtlige Børns 
Ønske at give Fæste paa Gaardcn for Svigersønnen Hans Jensen, 
der som FØlge deraf straks kan tiltræde samme." I Indfæstning 
skulde han betale 80 Rbd. samt Ejendomsretten, "der egentlig 
ifØlge hans Højvelbaarcnhed Grevens Paastand alene kunde være 
paa Gaardens Bygninger, da J ord og Grund samt Besætning m. Y. 

alle rede forud var Grevskabets Ejendom." I Afstaaelsen var ogsaa 
he r indbefattet et Hus, af hvilket Hans Madsen og Kone dog i 
deres Livstid skulde beholde den aarlige Afgift . 5 Rbd. 32 Sk. 
SØlY.49 ) 

Hermed var altsaa ogsaa denne Ejendomsret bragt ud af Ver
den paa en for Grevskabet meget prisbillig Metode. 

4 ' ) \Vb . Skøde- og Pantebog I. Fol. 184- 8(1 . 
43) Smst. II. Fol. 244- - 45 . 
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Hvormange EjendomsbØnder der oprindelig har været under 
GreYskabet YVedellsborg, synes det ikke muligt at komme til 
Klarhed oHr. De til forskellige Tider ved Fynbo Landsting læste 
JordebØger oYer Godset melder intet derom, da Godsherren hver
ken her eller andet Steds va r interesseret i at faa noget noteret , 
som kunde gøre et Skaar i hans Rettigheder. i\Iatrikelen 1688 
indeholder helle r i kke Oplysninger om Selvejendom . Man kan 
ganske Yi st der se, lwilke Gaarde Grev \Vedell ejede, og de kan 
ogsaa røres tilbage til 1\Iatrikclen af 1664, men HinsgaYls Amts 
~[atrikel for dette Aar noterer heller ikke Selvejere. Kaar det har 
Yæ ret muligt for Tangerup Sogns Vedkommende, sl·yldes det, at 
Sognet som liggende i B a ag Herreel er anfØrt i Assens Amts Ma
trikel 1664, hYor EjendomsbØnderne er angivne . 

Ved Hjælp af Wedellsborg Birks Justitsprotokoller og Skifte
protokollerne for Grevskabet kan det dog konstateres, at der har 
Yæret adskillige. 

I Tingbogen 1673---82 er der saaledes fundet fØlgende: 16 7 -l 
21. Xowmber SkØde paa Bondeejendommen i .,Laugmoese" (La
mose) i\IØ!le i ØrsleY Sogn (Fol. 60); 1675 13 . Februar SkØde paa 
Dele af en Ejendomsgaard i Hjorte (Fol. 70); 1675 24. Juli Skøde' 
paa en Ejendomsgaard i Hjorte (Fol. 70); 1675 2-l . Juli SkØde 
paa en Ejendom sguard i Tellerup (Fol. 91); Skifte s . D. angaa
encle en Ejenclomsbondegaard i Hjorte; 1675 6. NoYember SkØde 
paa en Gaard i Gelsted Taarup (Fol. 102); 1675 11. December 
SkØde paa en Ejendomsgaard i Emtekær (Fol. 107); 1677 3. 
~oYember SkØde paa en Ejendomsgaard i Gelbjærg (Fol. 160); 
1681 1~i. ~Iarts LoYbydning af samme Gaard (Fol. 238). 

I Skifteprotokollerne findes bl. a .: 17 41 5. Juni Skifte efter 
~Luen Hansdatter hos Peder Bendtsen i Emtekær. AfdØdes Ejen
dom bestod i "den halve Gaarcls Ejendomsbygning" samt Gang
klæder. Bygningen, "som dels af Under- og mest af Overtømmer 
findes i meget slet Tilstand", b lev vurderet til 60 Rdlr., saaledes 
al hendes Part deraf kun Yar 30 Rdlr. 

1748 22. Januar holdtes der Skifte efter Peder Jørgensen i 
Hjorte, lwi s Formue alene beslod i Ejendomsbygning og Indbo. 
Samme Aar 18. April ved Skiftet efter Hans Ibsen i Emtekær fik 
Børnene Sikkerhed for deres Arv i Ejendomsbygningen, og 1753 
6. December, da der holdtes Skifte efter hans Enke, der senere 
Yar blevet gift med Peder Laursen, hedder det, at han bebor "en 
Bondeejendomsgaards Bygning". 

Ski f terne viser, at man kun regnede med Ejendomsret til Byg
ningerne, og Yærdien af dem var ikl<e saa stor, at Flertallet af 
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BØnderne har fundet det Umagen værd at hævde deres Ret ned 
gennem Tiderne. Forholdet var nemlig det, at det kunde \'ære en 
t\·iylsom Fordel at faa medregnet Bygningernes Værdi til DØds
boeis Formue. Der bley vel mere til Deling mellem Arvingerne, 
men den af dem, der overtog Gaarden, fik mere at udrede end en 
almindelig Fæstebonde til l\Iedarvingerne, saaledes at han snarest 
blev Økonomisk svækket derved. Paa den anden Side sikredes dog 
i nogen ~~a a de Slægtens Ret til Gaarden ved Ejendornsretten til 
dens Bygninger; men hvor meget den var værd under en Konlli.kt 
mellem Herskabet, der skulde give Fæste- eller Husbondholdsbrev 
paa Gaarden og kunde bestemme Kendelsens Størrelse, og den, 
der efter Al'gØrelsen mellem Arvingerne fik den udlagt Yed Skiftet 
eller fik SkØde af den gamle Besidder, turde være tvivlsomt. Dog 
maa det indrømmes, at slige Konflilder saa sjældent har afsat sig 
Spor i officielle Dokumenter, at der ikke kan fremdrages Eksem
pler derpaa hverken fra \Vedellsborg eller andre Godser. Det maa 
ogsaa erindres, at i Praksis Yar Forholdet ganske det samme for 
Fæs tebØndernes Vedkommende, skØnt de ingen Arveret kunde 
gøre gældende. Fæsterne" oplod" deres Gaarde til en SØn elle r 
SYigersØn, ganske Yist med deres Herskabs ?\linde; men i Tider, 
hvor det var vanskeligt nok at holde Gaardene besat, var der in
gen Anledning for Herskabet til at gribe ind i disse Dispositioner, 
naar den ny Mand kunde svare den forlangte Indfæstning og ud
rede Landgilde, Skatter og Hoveri af Gaardcn. EjendomsbØnder
nes An·eret er derfor il<ke af saa stor Betydning, at den paa nogen 
afgørende Maade stil lede dem gunstigere end FæstebØnderne. 

---;/----
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