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KONFLIKTEN MELLEM BARONEN
PAA SCHELENBORG OG HANS FÆSTERE
I AARENE 1717-18
Af V. Woll.
Blandt de mange Tyskere, som allerede ri Enevældens Dæmringstid fandt Vej til Danmark og naaede Magt og Ære her i
Landet, indfØrte tysk Sæd og Skik og naturligvis ogsaa deres
Hjemlands Sprog, findes Baron Fviederich Vittinghof, kaldet
Scheel, der var fØdt ri Kurland i 1624. Allerede i 1654 var han
bleven ansat ved det danske Hof som Hofjunker, under Svenskekvigen var han Officer ved et af vore no:r.ske Regimenter; i 1660
blev han Kammerjunker, kort efter Kammerherre og 1680- -84
var han Guvernør over Christian V's SØsters, den svenske Dronning Ulrika Eleonoras Hofstat.
I 1671 kØbte han Marsk Stigs gamle Gaard Eskebjerg paa
Hindsholm, der gennem et Par Aårhundreder havde tilhØrt Kronen, men i 1603 atter var kommen i danske Adelsslægters Eje
(Brahe, Daa, Lindenov og Krag). Men i Vittinghofs Øre lØd
Navnet Eskebjer.g formodentlig ikke godt nok - Gaarden blev
nu omdØbt til Schelenborg ifØlge Chr. V's Erektionsbrev af 12.
Marts 1680, hvorved Godset ophØJedes til et Baroni1 ). Han var
i Øvrigt en mægtig · Godsrs amler. BvolØkke paa Hindsholm købte
han i 1690 og var saaledes faktisk Herre over Stør.stedelen af
HalvØen - kun Hverringe Gods var paa andre Hænder. Endvidere ejede han en Tid Holbæk Slot, Knabstrup og Birkholm
(nu LØvenborg), begge i nuværende Holbæk Amt.
Ved hans DØd i 1691 gik de store Besiddelser over til Datteren
Sophie Charlotte, der var gift med Baron Schack-Brock:dorff. Han
var en af vore Generaler i den store nordiske Krig og deltog 1710
i det for os ulykkelige Sl ag ved Helsingborg. Hans Forhold under
Krigen er blevet forskellig bedØmt, men sin Hofgunst bevarede
han til 1730, da han dØde paa Schelenborg og blev begravet i det
endnu eksisterende Familiekapel i Dalby Kirke. - Det var under
l) Kunde der ikke være Grund til at s øge det gamle danske Navn genoptaget? Vi
har paa Hindsholm baade Bøgebjerg, Birkebjerg og Enebjerg, hvorfor da ikke ogsaa el
Eskebjerg?
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hans Schelenborg-Tid, de Tildragelser forefaldt, som skildres i
det fØlgende.
For at faa den rette Opfattelse af og Baggrund for disse vH
det dog være nødvendigt at .se lidt paa det stedlige Retsvæsen.
Hindsholm udgj,o l'de fra gammel Tid en særlig Retskreds, hvilket formodentlig stod i Forbindelse med, at HalvØen var saa
orrlflydt af Vand, at den ved Højvande fak.t isk blev en Ø, "Holmen", som den endnu ofte kaldes - om Beboerne siges ,,Holmboer" . Fra Odense Fjord skar den lavvandede Bugt Taarup
Strand sig ind, næsten helt over til Storebælt - den er fØrst tØrlagt i 1812 - og den tilbageblivende smalle Landstrimmel "Drejet", ad hvilken nu Kerteminde-Hindsholm Landevej fØrer, blev
ofte ·o verskyllet. Navnet "Baadsbæk" paa VandlØbet 2 km Nord
for Kerteminde er formentlig et Minde om den Tid, da man her
maatte færges over til Hindsholm. - Med Baronå.ets Oprettelse
fulgte imidlertid, at dette kom til at udgØre en særlig Retskreds,
Scbelenborg Birk, hvorunder Dalby og Stubberup Sogne henlagdes ved Reskript 12. Marts 1680, medens ingen Bestemmelse blev
taget om Mesinge og Viby Sogne, der væsentlig hØrte under BrolØkke og Hverringe Godser, men Beboerne her søgte dog en Tidlang Scbelenborg Birketing, der saaledes afløste det gamle
,. Hindsbo Herredsting" i Dalby. 2 ) - Birkedommere maatte Grever og Baroner iflg. Christian V's Privilegier af 1671 selv udnævne. Vel .tilfØjer Kongen: " ej paatvivlende, at de jo Retten
med dygtige Betjente og ·Oprigtige Birkedommere forsvarlig forsyne", men det siger sig selv, at de Almuesfolk, man dengangfØr IndfØrelsen af et virkeligt juridisk Studium herhjemme - h avde til at bestride Underdommerhvervene, ikke kunde danne
nogen u afh ængig Dommerstand, og da navnlig ,ikke overfor de
Adelsmænd, hvem de skyldte deres Embedss.tilling.
Birkedommer i Schelenborg Birk var fra 1696 Oluf Pedersen i
UHerslev, hvor han muligvis har b eboet en Embedsgaard, eftersom det i Danske Lov h edder : "Herreds- og Birkefogder skulle
n yde for deres Bestilling hver en Gaard paa omtrent ti Td. Hartkorn, qvit og fri." Men h an boede saaledes henved 3 Mil fra T~ng
stedet og endda uden f,or Retskredsen, hvilket var i J.igefrem Strid
2) J 1764 h en lagdes dog Viby og Mesin ge under Kerteminde B yting. - Sch elenborg
Birk nedlagdes i 1854 og henlagdes som ,.Hindsholm H errrd" under Byfogdcn i Kerteminde.

Årbog for Odense og Assens Amter 1938

215
med Lovens Ord :
.,Ingen Herreds- eller Birkefoged maa
bo uden Herredet
eller Birket". De
uheldige Følger af
denne Omstændighed viste sig da
ogsaa. Uagtet alle
Underretter skulde
sættes Kl. 8 om
Sommeren, Kl. 9
om Vinteren, indfandt Oluf Pedersen sig sædvanligvis først ved Middagstid, og undertiden først langt
hen paa Eftermiddagen. Ganske vist
undskyldte han sig
med den lange og
farlige Vej samt
med, at der ofte
var Højvande mellem Kerteminde og
Hindsholm.Men en
Rids af Hindshalm.
anden Grund var
Kun de i Artiklen forekommende Stednavne er paaførte.
Det skraverede Areal e•· den i 1812 tørlagte Taarup Strand.
dog maaske, at han
- - - - - SogneskeL
., bedede" for længe
i Kerteminde, thi ved Vidneførsel 3) oplystes det, at han ofte mødte beskænket i Retten og faldt i Søvn under Sagernes Behandling, ligesom
han ofte drak stærkt i Dalby, baade før og efter Retten. Undertiden
udeblev han ganske, eller han gav paa Forhaand Stokkemændene
(Retsvidnerne) Ferie i 3 a 4 Uger, alt til Skade for dem, der skulde
have deres Sager behandlede ved Tinget og i bogstaveligste Forstand
maatte gaa hjem med uforrettet Sag. ., Herskabet" og dets Ridefoged
3) S chelenborg Birks Retsbog d. 31. Aug. og 14. Sept. 1717.
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havde tidt advaret ham uden Virkning, og da hans Domme i
Retsbogen ikke synes at udmærke .sig ved særlig Logik eller Klarhed, maa man nærmest undres over, at han saa længe kunde
blive hængende ved Embedet. Forøvrigt betegner han i 1717 sig
selv som en gammel Mand i hØj Atderdom. Imidlertid afbad han
paa Tinget den 14. September 1717 sin Eorseelse, idet han ,.var
begærende i dybeste Ydmyghed, at Ds. Excell., Hr. Baron, der nu
for Retten var tilstede, vilde bevise ham den Gunst og Naade og
dog lade med flere Vidners Førelse om hans h~dtil begaaede Forseelse ophØre, og lover bedre end hidtil skeet er, at betjene Retten, saa at Ds. Excell. efterdags skal finde FornØjelse med ham
og en kendelig Bedring." - Baronen lod sig ,. ved adskillige Godtfolks In tercession (Mellemkomst, ForbØn) persvadere (overtale)
denne Sinde."
Men umiddelbart derefter indtraf de Begivenheder, som Baronen greb som en kærkommen Lejlighed til at lade det længe truende Sværd falde, og som nu udfØrl•ig skal skildres, væsentlig
efter Birkets Retsbog.
I 1717 passerede Frederik IV Fyen paa en SØnderjyllandsRejse, og Schelenborgs BØnder saa da Lejli.ghed til at overrække
Majestæten en Klage over deres Herskab. Der var ikke mindre
end ni Klagepunkter, hvoraf det fØrste og væsentligste var, at
afdØde Baron Viltinghof havde frataget FæstebØnderne i Martofte og Nordskov "en stor Del J ordsmon af Ager og Eng" 4 ), som
han havde henlagt under den hidtidige Bondegaard GrØnlund,
hvilken derved var forvandlet til ,. en temmelig Herregaard". Der
er her Tale om den nuværende Hovedgaard ,.Brockdorff", et
Navn, den fØrst fi.k i 1785. Da de maatte gøre Hoveri til denne
Gaar.d og drive dens Avling, fandt de, at dette var til deres ,.stØrste Skade og Ruin, idet de maatte plØje Jorden 3 Gange og tilsaa
den, ,.hvorover vore Bæster ganske blive fordærvede, og vi derfor
v.or egen Jord ikke i rette T·id kan faa saaet". - Fremdeles var
Øen BogØ (mellem LangØ-Odden og Hindsholm), som hidtil
havde hØrt under to Gaarde paa "Lang" (nu LangØ), og hvorpaa
der baade havde været Abild-, Frugt- og Humlehaver samt Gærd4) Herunder nævnes særlig .,Sømosc", der sikkert er det under Brockdorff hørende
Engdrag langs Storebælt, der nn l<aldes Øxnehaverne, jfr. herved Jakob Madsens Visitatsbog under .,Hindsbo Herred": ., Sømose Skov allernordeste mod Samsø", og Axelgaard: Hindsholms store Skove (i Fyns Tidende 12.- 15. Febr. 1922).
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sel, inddraget under Hovedgaarden .og anvendtes til Græsning af
Hopper. Endvidere var Hoveriet .strængt baade med Harvning,
PlØjning ·Og Tærskning, endog paa Helligdage S·Om 2. Pinsedag,
og de maatte efter deres Mening svare Skat og Landgilde (Fæsteafgift) af hØjere Hartkorn, end deres Gaarde stod for, "saa det
er af Guds Naade, at vi fattige Mænd har det BrØd, vi kan æde,
som i svageste ~Iaader for os fleste forefindes " . Dernæst er der
den sædvanlige Klage fra hin Tid over, at Tiendetageren5 ) ventede længe med at komme og tælle Negene, saa at Kornet ofte
maatte staa saa længe ude, at baade Korn og F.oder bedærvedes,
saa "deres Fæmon demver vorder sygt". - Den Del af Landgilden, der skulde betales med Penge, maatte de erlægge med "klingende Mønt", og for at faa den hos Købmændene led de Tab paa
deres Varer. (Danmark havde nemlig i Aaret 1713 indfØrt Seddelpenge, som stod i ·l avere Kurs end SØlv.) Og naar de kom med
Landgi•lde-Korn, maatte de kaste det to a tre Gange om paa Loftet, fØr det blev modtaget, skØnt K·ornet af dem selv var renset
og "flyet" .af det bedste Korn.
Denne Klage blev gennem Stiftamtmand Lente ·i Odense sendt
til Schack-Brockdorffs E11klæring, og da han blev bekendt med,
at den var forfattet af hans egen Bi~k:edommer, fik han .g ennem
Amtet Konstitution for Prokurator Anders Nielsen af Nyborg til
at beklæde Birketingets Dommersæde i Oluf P·e dersens Sted, medens der gennem hele Efteraaret foregik VidnefØrsel med paafØlgende Retssag om Klagen. Først lod iØvrigt Oluf Pedersen
K lagerne afhØre, for at Klagepunkternes Ri·g,tighed kunde blive
bevist, eller for at han dog kunde faa godtgjort, at han selv var
i god Tro, da han skrev, men det lykkedes ham ikke. - lØv rigt
blev det .oplyst, at Oldermanden i Mai-tofte ved Byhornet havde
sammenkaldt sine Bymænd til Gadestævne og foresiaaet dem
Klagens Forfattelse, hvorefter en stor Del af Mændene baade fra
Martofte og Nabobyerne var rejst til Ullerslev og havde faaet
K•l agen k·onc.iperet af Oluf Pedersen. BØnderne havde derefter
været samlede til et natligt MØde, hvor Oluf Pedersen var kom ..
men til Stede med den renskrevne Klage, og her havde han und erskrevet deres Navne, medens de selv holdt ved Pennen; paa
de fraværendes Vegne havde en anden holdt ved. For at der ikke
1

5) Som E j er af D a lby og Stubberup Kirker Yar Baroni et K onge- og Ki r k etiendetager .
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gennem Underskrifternes Rækkefølge skulde kunne udpeges nogen Hovedmand, brugte han den F,orsigtighed at skrive Navnene
"inden i et Cirkelslag" (alle ca. 60 Underskrifter er anbragte i
seks Kredse inden i hinanden), hvilket Ridefoged Jens Andersen,
der mødte i Retten paa Baronens Vegne, betegner som "en meget
snedig og fast uhØrt Pratique" (List). Forøvrigl blev Resultatet
- man kunde næsten sige selvfØlgelig - meget magert for Bønderne. Nogle fragik Underskr·iften paa Klagen, de fleste af Posterne maatte de frafalde som ubevislige, Hartkornets ForhØjelse
var noget, som Oluf Pedersen havde foregivet efter den nye Matrikel, og Jorden var ,ikke frataget deres Gaarde i deres egen
Fæstetid, men de havde hØrt sige, at saadant var skeet i deres
Forgængeres Tid, da Viitinghof havde Schelenborg. Derimod
kunde Ridefogden Punkt f.or Punkt imØdegaa dem, om end hans
Bevisligheder undertiden synes ret svage. "Oluf Pedersens Formastelse med at instigere (anspore, tilskynde, ophidse) BØnderne
til sUg Samling og usandfærdig Klages Indrettelse mod deres
Herskab, som de ellers v.ed Loven er forbunden til hØrsom Lydighed ... ansaa (Ridefogden) som et Skandskrift mod Hs. Exe.,
særdeles betræfY.ende Hartkornets ForhØjelse ... ". - Med gamle
SkØder og Baroniets Erektionsbrev paaviste han, at BogØ .og
Grønlund hØrte under Schelenborgs Hovedgaardstakst, hvoraf
maatte fØlge, at BØnderne kun havde haft disse Jorder "med Bevilgn[ng" (a: som en Indrømmelse). "Landgilde-Pengene betales
her som overalt i Landet" og "den 4. Post om Landgilde-Korns
Annammelse behøves. ej nogen synderlig Forklaring over, al den
Stund ikke er bevist, at BØnderne noget er frataget eller framaalt,
thi var det rent som tilbØrlig fØr dets Levering, saa gik desto
mindre Skarn derfra paa Loftet, som BØnderne igjen tager". -Endelig paastaar Ridefogden, at Landgilden saa langtfra er forhØjet, at der jo næppe er en Bonde paa Godset, uden at han har
faaet Afslag. Paastanden om Forsømmelighed med Tiendetagen
modhevises ved Attester af Præster og tidligere Ridefogder m. fl.,
gaaende ud paa at Baronen netop paa enhver tænkelig Maade har
fremskyndet Tiendetællingen.
Om nu Bønderne i Realiteten har haft Ret eller ej, er ikke
n emt at afgøre for os; at deres Klager var ubevislig e, er jo ~kke
det samme, som at de alle var ugrundede eller usandfærdige. Og
med Ridefogden som Modpart paa Baronens Vegne maatte de vel

•
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fØle deres Tunger bundne af Frygt for FØlgerne. Anders Hansen
fra Martofte udbryder i RetsmØdet d. 28. Septbr. "med de Ord, at
ingen skal kyse ham, men .saalænge han lever, skal han staa paa
sin Ret og ikke lade dette falde, om det end skulde koste ham
hans Liv paa Stedet." For denne Udtalelse og hans "Øvdg e Stridighed og formastelig Opsæts.ighed", paastod Ridefogden ham
dØmt til Fæstets Forbrydelse og gaa i Jern og Arbejde i næste
Fæstning en Tid og derefter gØæ Afbigt. - Paa den anden Side
er der i Sagen intet, der tyder paa, at Schack-Brockdorff eller
hans Ridefogder har været .særlig ondartede Bondeplagere, tværtimod synes d~ under Retssa·g en at være optraadt maadeholdent
efter Datidens Maalestok. Og hvad Ti·e nden angaar, foreligger der
flere Attester for BØndernes Uefterrettelighed ved Ydelsen, saasom at de havde taget Kornet andre Steder, end det var afsat, at
de havde "draget det bedste af Toppen og ladet ligge paa Ageren", kom med det mindste "Baand " (Neg?) til Hovedgaarden,
ligesom det "alletider skal befindes, at Bonden binder det rustned
Korn, som .dog giver mest i Skæppen, stort op og derimod det
klare Korn ganske smaat, og naar Tiendetager~n da annammer
det, som Bonden selv udviser, saa lider han snarere Skade end
tager Profit." - Men BØnderne havde vel næppe v.ovet at klage
til Majestæten, hvis der ikke havde ligget noget til Grund; Sandheden l,jgger mulig her som saa ofte midt imellem.
Den, som det g·ik ud over, var imidlertid den arme Birkedommer. Her var nu en Anledning for Baronen til at faa Ram paa
ham. Ikke alene blev han idØmt store Bøder .og Sagsomkostninger, men han frasagde sig endogsaa ,j mange ydmyge Ord sit
Embede som FØlge af Sagen og lovede aldrig mere at indfinde
sig paa Hindsholm eller med Ord eller .G erning, direkte eller indirekte, at f·oretage ,&ig noget mod Baronen. Hans EfterfØlger som
Birkedommer, J ae ob Gudenrath, blev dog fØrst udnævnt i 1720;
i Mellemtiden fungerede ovennævnte Prokurator Anders Nielsen
som Birkedommer i H. t. en af Baronen d. 20. Decbr. 1717 udfærdiget "lnterims-Konstitution", men Gudenrath findes dog allerede enkelte Gange i 1718 som Dommer.
Overhovedet synes Bamnen ,ikke at have været særlig hurtig
til at besætte sine ledige Retsembeder. Hele den her omtalte Sag
er med .stor Skrivefæl'dighed pmtokolleret af Johan Frederik Hclversen af Nordskov, men denne fik fØrst Udnævnelse som Bir~e-
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skr.iver d. 10. Jan. 1721 (kgl. Konfirm. 17. Novbr. s. A.); heri hedder det "i afdØde Christian Pedersens Sted", og denne var allerede
dØdi 1705.
Anders Nielsen afsagde Dom i Sagen d. 7. Decbr.1717; den er
meget :g rundig og omstændelig- 12 F:o liosider - .o g er særdeles
velskreven. Med Fare for at synes v•idtlØftig maa det være tilladt at anfØre Dommens Slutning i det væsentlige ordret, dog
med nyere Rets·k rivning.
"Hans Excellence paa egne og Svigerfaders sal. Hr. Baron Viltinghofs Vegne finder sig saa hØjlig .g raveret ved Klagens urigtige
og usandfæl'dige Indhold, saavel ved hans egne BØnders og Tjeneres Sammenrotteise og Komplots Stiftelse, at han anseer den som
et Skand:s.krift, hvorfor der paastaas Dom over Oluf Pedersen
som Concip.ist, der ikke efter Forordn. 20. Febr. 1717 har været
sit Navn bekendt, ,ja fØrste Ophæver ·og Auto:r6) til Klagens medfØrende Hovedpos ter". Og Dommeren fortsætter: "EndskØnt Klagens Indhold, sæl'deles Hovedposterne om Gmmden, s.om BØnderne skulde være fratagen, saa og Hartkornets ForhØjelse efter
min SkØnsomhed i sin egentlige Indhold ikke kunde hentydes til
ærerØr•i gt eller Skandflik ;i Henseende til, at om end saa befandtes, at Bønderne nogen Grund var fratag,en, saa er det dog ikke
lovstridigt, naar dem derfor skete Vederlag eller Afslag i deres
Afgift, som de intet har klaget over, undtagen hvad Bogø angaar,
som dog med det andet er urigtigt, saa og at .om Bønderne noget
lidet af Hartkorn eller visse Skillinger var paasat til Hjælpeskatter for det Øde Gods, var det ejheller mere Iovstrndigt eller utilladeligt for Hs. Exe. end andre Proprietarier i lige Tilfælde saa dog, som Oluf Pedersen ikke har kunnet benægte jo at have
forebragt BØnderne, at de paa Hartkornet var forhØjet og forvisset dem ·s amme at bevise, som ej er ·s keet, hvorved de først er
kommet i Tanke at klage f,or det og mere, som de i Klagen har
sammensanket og efter vis Formodning vel ·ej havde understaaet dem at bringe i Værk, om de .i kke havde Birkedommerens
Bistand og Tilskyndelse, ja ved sit Indlæg af 25. Novbr. bekender
(han) at have .fortjent den Straf ·e ller anden haardere, som prætenderes over ham, beder videre O'ID Naade for sin Forseelse og
frasiger .s ig Birkedommer-Embedet i Forhaabning, Sagen skulde
blive ophævet uden Dom, men som Ridefogden desuagtet har
6) .,Aufheber" (tysk) og ,.Autor" (latinsk)

Ophavsmand.
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paastaaet Dom . . . saa vidste jeg i kke rettere herudi at kende
og dØmme, end at den af Oluf Pedersen forfattede Klage ... efter
hans ·e gen THstaaelse bØr at ansees som et usandfærdigt Skrift,
og Oluf Peders.en som Skriver for BØnderne, der ej selv kan læse
og ·s krive, i Anledning af Lovens pag. 203 Art. 47 ) at blive den
samme, som han de paasigtede har villet tillægge efter Lovens
6 - 21 - 68 ) og desforuden tilfindes at bØde trende tyve Lod
Sølv til Deling, efter Lovens pag. 155 Art. 4 samt Processens Omkostninger at betale med 20 Rigsd ...
Hvad .de ved .og under denne Sags Stævnemaal indstævnte Bønder Anders Hansen og gl. Niels Hansen af Martofte angaar, da
som ing·e n Beskyldning over dem .er indgiven, alene hvad Stævnemaalet formelder, og Ridefogden paa Hr. Baronens Vegne selv har
ophævet samme til videre, saasom Klagen straks ved denne Sags
Begyndelse til Hans Majestæt skal være indgiven, der efter Beretning skal have beordret Hs. Exe. Hr. Geheimeraad og Stiftamtmand Lente dens Beskaffenhed at undersøge, saa udi Anledning
af Lovens pag. 203 og 204 dens 3. Art.9 ) heroer .dermed paa Hs.
Kgl. Majestæts egen allernaadigste Villie og Befaling, hvorledes
med dem og de andre Klagere skal forholdes."
Efter at denne Sag var afgjort, tog man fat paa BØnderne under BrolØkke Gods, neml,i g en Del Fæstegaardmænd i Mesinge,
Salby, Taarup og Viby, .som havde .indgivet en tilsvarende Klage
til Kongen. - Ogsaa her klagedes over, at Tiendetageren mange
Gange .lod Kornet blive staaende paa Marken i 8 Dage, "ja længere, efter at Tælstokken (formodentLig en Slags Budstikke) har
været indgiven," at Tiendetageren tog de bedste Kæ rve, og hvis
Kornet havde taget Skade, kasseredes det og maaUe da leveres
"i Skæppen" ti Stedet for; h vis Landgilde-Kornet blev kasseret,
maatte der betales m ed klingende MØnt. F remdeles klagede ogsaa disse Fæstere over ulideligt Hoveri, forhØjet Landgilde, Korn ets Omkastning paa Lofterne m. fl. Punkter, som wl blive omtalt omstaaende.
7) Ska l ingen være tillad t en a nden æ r erØrig eller and en gr ov Sa g ubevi s lig at tBlægge u den h an v il lid e d erfor. Kan Supplicanten i kke læ se eller skrive og fraga a r
s aad a n ubevislig T illæ g, da stand e d en til R ette d erfor, som d et h aver skrev et.
8) Kald er man anden Tyv ... eller andre u b ek vem s Or d ... d a bliv er han selv den
samme Mand, medmindre h a n d en and en saadan Ger n ing skellig ov erbevise kan .

9) ,. .. . Maa og i n gen for s in Supplikats efter tragtes elkr i Trætte indvikles, m en
Sagen bØr Kongen a t f oredrages."
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I denne Anledning blev Tingsvidne optag.et ved Birketinget
den 25. Januar 1718 og fØlgende Retsdage. Her havde BØnderne
været saa forsyniige at sikre sig juridisk Bistand ved at antage
Prokurator Gabriel Bolt af Odense, men Resultatet blev derfor
ikke bedre. - En stor Del af Proceduren optages iØv11igt af Tvist
om Bolts MØdeberettigelse, idet Danske Lov bestemte, at paa
Landet .maatte ingen Prokurator bruges, men enhver skulde selv
udfØre 1sin Sag eller bruge en anden oprigtig Mand, som i fmnØdent Fald kunde begæres udnævnt af Øvrigheden eller Husbonden. Men her var jo den Hage derved, at "Husbonden" just
var BØndernes Modpart. - Imidlertid endte det med, at Dommeren ved Kendelse afv·iste Bolt.10 ) Prokurator Hans Kjær af
Odense, hvem Amtmanden beskikkede som Sagfører for Bønderne, vilde .disse ikke benytte. - Hvad Sagen selv angaar, oplyses det, at BØndeme af BrolØkke Gods en Nat sidste Sommer
var forsamlede hos Hans Madsen i Salby for at overlægge at
klage til Kongen over Herskabet, hvorpaa de med Ed lovede hinanden ikke at frafalde Sagen, om det end kom til det yderste,
og den, der først faldt fra, skulde miste Livet. Hov.edmanden
var Lars Hansen i Taarup, der fØrte Klagen i Pennen, som den,
der "kunde lidet læse og skrive", hvorfor de andre havde hentet
ham "paa Sengen" en tidlig Morgen og flyet ham Pen, Blæk og
Papir, men iØvrigt .e rklærede de under Sagen at være lige gode
om Klagen. Underskrifterne paa denne Klage er anbragte paa
lignende Maade som paa Schel·enborgs BØnders, nemlig 25 Navne
i tre koncentriske Kredse. Mi d terrummet er udfyldt med Ordene:
"Læseren d en Højeste Gud befalet." - Forøvrigt sees der ikke
fra BØndernes Side at være gjort noget Forsøg paa at bevise
Klagens Rigtighed, men det havde de maaske næppe faaet Lov
til, hvorimod Ridefogden ogsaa <i denne Sag modbeviser den med
mere eller mindre Held eller blot nØjes med at benægte. Naar
saaledes BØnderne havde besværet sig over for stor Hoveribyrde,
da ·b estod dette kun i "nog•et Tjørnelands Rydning i Enemæ rkerne" og - siger Ridefogden v·idere - "den Post er ikke Besvarelse værd, da saadant saavel som Stens Bortførelse ikke er utilladel,igt; den Post er fingeret for at fylde Klagemaalet". - BønlO) Det er forøvrigt et karakteristisk Træk ved Datidens Retspleje, at den i førsteRæ kke gaar ud paa at trætte eller gen ere Modparten ved spidsfindige Lovtræ kkerier,
frem for at faa Sagerru>s rette Sammenhæ ng oplyst.
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derne havde endvidere besværet sig over, at naar en Fæster i
Armod eller Sygdom dØde fra en Gaal'd, tog Baronen alt bort fra
Gaarden, og en anden maatte da overtage den Øde Gaards Avling.
Dette Punkt har aabenbart fyldt Ridefogden med ædel Hanne,
idet han med Pathos erklærer, at BØnderne aldrig kan godtgøre,
at Baronen har forurettet noget DØdsbo f·or en Skilling, hvilket
Skifteprotokollen kan bevise - hvor skal saadan syndig Uret
være skeet? dertil er Baronen altfor Øm over sine BØnder o. s. v.
- Nej, efter Ridefogdens Mening har der foreligget .et virkeligt
Komplot og Sammeni'Otning af BØnderne ,.og kunde lettelig ved
slig Sammenbindelse ytre 1S·i g til store og farlige UlejliLgheder,
som Bonden i dette Aar meget mærkværdig i adskillige Poster
har ladet se Prøver af". - Hvorledes BrolØkke-Sagen endte, skal
senere blive fortalt; forelØbig maa vi se paa et tredie Tvistemaal
mellem Baronen og hans BØnder.
Den MiisfornØjelse, hvorom de to omtalte Sager vidner, næredes yderligere af en Trediemand, som ikke kan have været uvidende om Konflikten mellem Baronen og hans BØnder og maaske
endda har ment at have Interesse i at puste til Ilden. Det var
Kerteminde Bys Kæmner, Andreas Høyer, hvis Optræden - der
fik et for liam selv bedrøveligt Efterspil - nu skal omtales.
Kerteminde By oppebar fra ældgammel Tid et Bidrag fra Beboerne paa Hindsholm samt i Bjerge Herred og Aunslev Fjerding i
Vinding Herred til Vedligeholdelse af Langebro, som syd for Byen
fører over Fjordens IndlØb. Afgiften omtales allerede i et Kongebrev af 1460 som hjemlet ved gammel Sædvane, og Christian II
indskærper paany BØnderne Pligten til ,.aarli.g at give en Skæppe
hardt Korn, Rug eller Byg, W Brokorn at opholde den Bro med
SØnden for Kerteminde" .11 ) Den 29. og 30. Novbr. 1717 mødte
Høyer henholdsvis i Martofte og Hersnap for at opkræve Brokorn. Han medbragte da en Jordebog, som -efter hans Udtalelser
til Yderne var overensstemmende med en Original, der laa paa
Kerteminde Raadstue, og gjorde dem bekendt med deres Hartkorn ifØlge denne, hvilket var mindre end det, hvoraf de skattede
til Baroniet. - Denne Handling, var fra hans Side ganske overflØdig, da der ,ikke var Tvivl om, at deres Brokorn stadig udgjorde en Skæppe Rug eller Byg af hver Gaard, alt efter ,.Mand11 ) Denne Afgift bortfaldt først ifølge Reskript af 30. Januar 1828, hvorpaa Broen
overtoges af Amtet.
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tallet", uden Hensyn til Hartkornets Størrelse. Men for yderligere
at forvisse dem om Jordebogen8 Rigtighed lovede han dem at
ville vedstaa den endnu d. 30. Novbr. paa Birketing.et. Derpaa tog
han ud til Midskov By for at opkræve Brokorn der, medens BØnderne · samledes paa Tinget .og i Spænding, men forgæves, ventede paa HØyer til ud paa Aftenen. At de herved spildte deres
Dag uden Nytte, var jo slemt, men meget værre var det, at de
derved .afholdtes fra at .e fterkomme Ridefogdens Paabud om
samme Dag at kØre til Nyborg med deres Skattekorn, som skulde
leveres der.
Denne Ulydighed kunde naturligvis ikke gaa upaatalt hen, saa
meget mere, som det blev oplyst, at BØnderne indbyrdes havde '
v-e dtaget, at den, der udeblev fra Tinget, skulde bØde l Mark eller
lide Udpantning. - Først lod Ridefogden alle de paagældende
Byers Mænd, ialt 43,12 ) stævne til BirkeNoget d. 21. Decbr. s. A.
for at faa retsligt Bevis for, hvad der var skeet, altsaa det foran
refererede. Paa .Grundlag af det ·s aaledes oplyste stævnede Ridefogden dernæst HØyer til Kerteminde Byt.ing d. 24. Jan. 1718,
fordi han paany har faaet ophidset BØnderne og sammenrottet
dem til at være .,overhØI'Iige" med Skattekorn.s-Leverancen. Nu
udspandt der sig en langvarig Retssa.g mod HØyer, der søgte at
forsvare sig med, at han havde faaet Magistratens Ordre til at
indkræve Brokornet ba.ade efter Mandtal og efter Hartkorn ifØlge
et ham udleveret Dokument. Raadmand Mancinus, som mødte
for Retten paa Magistratens Vegne, hævdede derimod, at han kun
skulde kræve Brokornet efter Måndtallet, ligesom Magistraten i
det hele søgte at sno sig fr.a Slin ret utvivlsomroe Delagtighed.
Endelig d . 20. Apri.l 1718 faldt Kerteminde Bytings Dom. Den
gaar ud paa, at HØyer ikke har kunnet bevise Rigt-igheden af sin
Jordebog,, men at den netop er modbevist ved en af Amtsforvalteren bekræftet Genpart af den nye Matrikel. Og derpaa hedder
det: "OmendskØndt Høyer . .. ikke egentlig er overbevist med
Or-d, Raad eller Daad at have .instigeret eller rørt Bonden til Opsætsighed mod .sit hØje Herskab, saa er dog noksom bevisliggjort,
at Bonden ved samme Instruments (:J: Jordebogens) unØdvendige Forelæsning .og Publikati.on har taget Anledning til Bestyr12) De, der maatte h ave Interesse deraf, kan finde alle Bymændene navngivne i
Retsbogen. Der var 4 fra Stubberup, 19 fra Martofte, 5 fra Langø, 1 fra Bogensø, 7 fra
Nordskov og 7 fra Hersnap.
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kelse udi den Irring, de forhen kunde være ibragt ... hvorover
Herskabet baade sees aftvungen Omkostning og har maattet dØje
Bondens derved avlede ufornuftige Egens,indighed." Som FØlge
heraf kom Dommeren til det for os mærkelige Resultat, at Høyer
paa Grund af sin "uforsigtige Omgang" i denne Sag burde underkaste sig "Hans Excell. Schack-Brockdorffs hØje Person ved
offentlig og Ulstrækkelig Deprecation (Afbigt) for Schelenborg
Birketing . . . og erklære s,ig med ydmygst Anholdelse, at Hs.
Excell. pardonnerer ham, hvis herudi af Enfoldighed, uden ringeste Malice, ond Intention eller Hensigt kunde være f.orseet."
Ganske vist forbeholder Dommeren HØyer fuld Regres for al den
Ulejlighed, hvori han var bragt ved det ulovmedholdelige Dokument, eller med andre Ord, Dommeren fandt, at Magi,straten
havde ladet HØyer i Stikken og derfor burde yde ham Erstatning,
en Opfattelse, hvori man ved Gennemlæsning af Retsbogen maa
give Dommeren Ret. Men om HØyer dristede sig til at gøre dette
Regreskrav gældende, turde være tvivlsomt. - Derimod underkastede han sig efter nogen Betænkningstid Dommen, idet han
d. 5. Juli 1718 gav MØde paa Schelenborg Birketing og der oplæste en skriftlig "Deprecation", som yderligere blev indfØrt i Retsprotokollen, og som lØd saaledes:
"HØjtærede og velvise Hr. Birkefoged.
I Anledning af det gjorte SØgsmaal fra Hs. Excell. Hr. Baron
og General-Lieutenant Schack-Brockdorff ved Ridefoged Jens
Andersen over mig i Kerteminde Bytings Ret fældte Dom d. 20.
April næstl. og for samme at fyldestgøre indfinder jeg mig idag
for denne Ret, under hvis Jurisdietion jeg min Forseelse begaaet
haver, og herved tilstaar, at jeg ingenlunde mere kan, end som
jeg hidtil har kunnet, ma,intenere (fastholde) den af mig Hs.
Exc·ell.'s BØnder forelæste Jordebog, men erklærer samme urigtig og usandfærdig og ingenlunde med .den nye Matrikel at overensstemme, saavidt Ds. Excell.'s Gods antræffer, og som jeg for
denne begang,ne Formastelse maa tilstaa at have .fortjent haardeste ForfØlgelse af Ds. Excell., saa vilde jeg underdanigst hede, at
hØjbemeldte Ds. Excell. vilde bevæges til Naade og Mildhed imod
mig i Henseende, at jeg er en fattig Mand me.d mange smaa uopfØdte Børn, og derfor ikke strængere efter min Forseelse, men
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for Retten beviser Naade, og fordi at Ds. Excell. ikke skal have
nogen Mistanke til mig, at jeg af nogen Malitie eller ond Intention har forelæst Bonden den nu kendte og værende virk·e lig
udgHg Jordebog, saa erbyder jeg mig nu ved Sai.igheds Ed at
bekræfte, det jeg, alene paa Bondens Begæring - i Tanke, at
Magistraten ikke havde undersiaaet dem at ratificere et urigtigt
Dokument [har] forelæst det ·og i Kraft af Ratifikationen
gjort Bonden Forsikring om dens Rigtighed; vil endnu underdanigst bØnfalde til Ds. Excell., at De tager imod denne min submisse Deprecation13 ) .o g lader det ved Hjemtingsdommen forblive, thi jeg tilstaar at have forseet mig og udlovet det, som jeg
ikke kan godtgøre, som ba.ade Instrumentetl4 ) og dets mari nt.i en
er i sig selv urigtig, men forledt til min Forseelse af Magistratens
Ratifikation og maa beklage min derudinden brugte formastelige
Uforsig·t ighed, som jeg nu kender; venter at Ds. Excell. er saa
from og naadig .o g denne Gang pardonnerer mig for videre SØgseller Lovmaal og .efterdags ikke videre Unaade bærer til mig,
som jeg i min Bøn til Gud skal ihukomme Ds. Excell. til baade
det timelige og evige Gode, saa og ellers alletider lader se, at jeg
efterdags intet andet søger end som Ds. Excell.s Gunst og Naade.
Tjenstligst begærer, at Retten vilde behage dette at lade protokollere og paaskrive.
Kerteminde d. 5. Juli 1718
Forblivende Hr. Birkefogeds
tjenstskyldigste Tjener
ANDREAS HØYER"

Ridefogden var mødt og modtog, Deprecationen paa Herskabets
næ rmere Approbation.
Stiftamtmand Lente havde imidlertid d. 20. Marts 1718 forelagt
alle Sage ns Aktstykker for Majestæte n, der paa denne Maade fik
en Mulrighed for at danne ·S·i g et SkØn over Sagen. Hans AfgØrelse
faldt ·d. 22. April rS. A., og som man vel kunde formode, bl ev det
et knusende Nederlag for BØnderne. Kongen meddeler Baronen,
at han af det foreliggende har fornummet, a t BØndernes indgivne
Klagemaal ved Birkedommer Oluf Pedersen, Andreas HØyer af
Kerteminde og Laurits Hansen i Taarup paa en underfundig
13) u nderdanige Afbigt. H) Dokumentet.
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Maade skal være blevet udspundet, medens Baronen selv klar-·
ligen skal have bevist, at han ingenlunde har forurettet Bønderne. K·o ngen lader samme Sag forblive ved Lands Lov og Ret~
saa at Baronen. selv kan lade de Skyldige tiltal.e og dØmme; derefter slutter Brevet saaledes: "Og som Du ellers selv allerunderdanig,s t har anholdt om Vor allernaadigste Pardon for de andre
af dine BØnder, som til samme deres usandfærdige Klagemaal af
Enfoldighed er forfØrte af forbenævnte Hovedmænd og Tilskyndere, saa er Vi allernaadigst tilfredse med, at de for videre Straf
efter Loven allern. maa være pardonnerede."
Da Oluf Pedersen og Høyer allerede var dØmte, var altsaa kun
den ulykkelige "Hovedmand" Lars Hansen i Taarup tilbage. Han
blev da stævnet for Birketinget d .. 21. Juni 1718 angaaende "hans
formastelige Overmod og brugte Ondskab med at oprejse de andr-e sit Herskabs BØnder paa BrolØkke" og for Misbrug af Eden,
"hvorved han har søgt at sammenknytte bemeldte BØnder. . . . .
i Formastelse og Opsætsighed " . Endvidere stævnes han til at
hØre fire Synsmænd udmeldte angaaende hans Gaards BrØstfældighed.
Lars Hansen mødte og bekendte, at han af Enfoldighed har
skrevet Klagen, men nægtede at være Anstifter; han havde kun
skrevet, hvad de alle var enige om at opsætte som Klagemaal.
Han beklagede " sin store enfoldige Forseelse og bad om Naade,
ikke om Retten". Alle BrolØkke BØnder var mødt paa Tinget og
tiltraadte Lars Hansens Udsagn, de "beklagede deres store Forseelse, som ·de af Misforstand har øvet mod deres Herskab"; de
bad ydmygst .om Naade for dem selv og Lars Hansen, som ikke
er mere skyldig end de, og forpligtede sig til efter denne Dag at
findes bedre tro og lydige mod deres hØje Herskab. I et senere
Indlæg (4. Juli) bad Lars Hansen om Naade "for Guds Skyld
og for hans mange smaa BØrn og en gammel F ader, der i mange
Aar har svaret til Hs. Majestæt og hØje Herskab, hvad .der har
forefaldet, ·som i lige Maader raaber om Naade, at de ikke skulde
gaa fra Stedet og tage Bettelstaven i Ha and". - Om end Ridefogden fandt dette Indlæg meget "submis" (underdanigt ), kunde
han dog ikke erkende det som tilstrækkelig Undskyldning fm
Edens Misbrug og den usandfærdige Klage, h vorfor han ender
med at begære Dom, "saasom man er nØdtvungen at ile med
Dom udi Sagen for at tilsidesætte de urolige BØnders endnu isvæ-
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vende Vanvid". Han paastod ogsaa Fæstets Forbrydelse efter
D. L. 3. 13. l, •Som hjemler saadan FØlge af ikke at være .sin Husbond eller hans Fuldmægtig hØrig og lydig.
Til at foretage Synet var udmeldt to Mænd af Mesinge og to af
Taarup. De f~emlagde deres Forretning paa Tinget d . 5. Juli og
var kommet til det Resultat, at Gaardens Brøstfældi.g hed15 )
maatte anslaas til 18 Rdl. 5 Mk. 9 Sk. Men da intet var anført om
Mangler ved Besætningen samt "Humlekuler, Pileymper, Frugttræer og andet Marken vedkommende", tager Ridefogden Forbehold derom og begærer herom en særlig Voldgift nedsat.
Dommen, som fylder 6 Folioslider, faldt d . 16. August. FØrst
refererer den konstituerede Dommer - som fremdeles er Prokurator Anders Nielsen fra Nybor-g - udfØrlig Sagens Gang, og
endelig kender han for Ret, at Lars Hansen for sin Forseelse
med at skrive og opsætte det for s.ig selv og sine Naboer imod
sit Herskab, som •S iden er igendrevet, befundet og kendt usandfærdigt og urigmg.t, bØr gaa i Jern og arbejde i nærmeste Fæstning et Aar og have .sit Fæste forbrudt samt betale Gaardens
Brøstfældighed efter det derpaa tagne Syn med 18 Rdl. 5 Mk.
9 Sk. og Processens Omkostninger med 6 Rdl.
J ens Andersens Forslag om Voldgift angaaende de øvrige
Mangler "var Lars Hansen vel tilfreds med". J a, hvad andet
kunde han svare? Naar han var dØmt fra sit Fæste og skulde
tilbringe et A ar i Fæstningsarbejde ("Slaveri") i Nybor-g, kunde
det saavist være ham lige meget med Resten.
At det gik, som det gjorde, kan ikke undre nogen. Det har
næppe været af Interesse for Retsplejen i Almindelighed, at Baronen personlig .overværede Retsforhandlingerne, hvilket fremgaar af den hyppigt forekommende Bemærkning i Retsbogen:
"Hr. Baronen, som nu selv er her tilstede." Og naar Baronen i
RetsmØdet d. l. Fe br. 1718 lader meddele, at Tinget fremtidig skal
holdes paa Herregaarden i Stedet for i det anordnede Tinghus,
dels paa Grund af Vinterens Strænghed, dels for at Retten ikke
længere skal forrettes "udi Drikke- eller Krohus ", har han vel
ogsaa opnaaet, at de "opsætsige" BØnder kunde være mere underdanige ved at befinde sig under Godsejerens Tag i Stedet for
i Tinghuset i Dalby. Traditionen har villet paavise dette i den
15) Manglerne beskrives nøje. Det sees, at Gaarden bestod af Stuehus og 3 Udhuslænger mod N. Ø. og V. samt endnu et fjerde Udhus mod Ø.
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gamle "Væbnergaard;, tæt sydØst for Dalby Kirke, hvilken Gaard
for faa Aar siden blev nedbrudt.
Man kan i hvert Fald i vore Dage .ikke frigØre sig fra den
Tanke, at Sagen muligvis havde faaet et andet Udfald, hvis man
havde henlagt UndersØgelsen. til en anden, mere uafhængig og
mere upartisk Ret end netop Schelenborg Birketin.g, og der
skulde hengaa endnu et Par Menneskealdere, fØr StavnsbaandslØsningen frigjorde Bondestanden fra dens Afhæng-ighed af Godsejerne, meaens Hoveriet endda mange Steder vedvarede langt ind
·i det 19. Aarhundre.cte.
Grundskaden ved hele Systemet var vel nok, at Hoveriet var
"ubestemt", saaledes at det uden Grænse kunde forØges efter
Godsejerens Forgodtbefindende. Dette Forhold var da ogsaa det
fØrste, som ændredes ved de store Landboreformer, idet man
allerede i 1769 paabØd, at Hoveriet skulde fastsættes ved Reglementer, og Forordn. 20. Febr. 1771 gik videre paa denne Bane.
lØvrigt oplyser afd. Lærer Axel.gaard i "Et Bidrag tH Hindsholms
Historie" (Hist. Aarb. 1924, III, Side 399), at man paa Schelenborg gik saa vidt, at der næppe noget andet Sted fandtes saa
svært Hoveri, medens Forholdene paa Hverringe var langt mere
humane; her var Hoveriet allerede ved Aar 1800 afløst med
Penge.

*

*
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