
»Fri os fra ekstraskatten« 

Fynske reaktioner på ekstraskatten af 1762 

Af Karl Peder Pedersen 

»Skynd jer, de kommer, de kommer!« 

Råbene lød fra hus til hus i landsbyen Skalbjerg lige før middag den 
16. august 1765. Fra mange huse pilede drenge ud på bøndernes mar
ker for at få fat på deres fædre, og med ophidsede, forventningsfulde 
stemmer fik de fortalt, at nu gik det løs. 

Rask gik det tilbage til byen, hvor fornemmelsen af noget stort og 
skæbnesvangert sænkede sig over de mange husmandshytter. 

Spændingen skulle snart blive udløst, for i rask trav nærmede syv 
ryttere sig hastigt byen nordfra. Uniformer og våben blinkede i solen, 
og man så med det samme, at det var dragoner fra Odense. Da solda
terne var kommet ind i byen, gjorde de holdt, og i løbet af ingen tid 
blev de omringet af de mange husmandsfamilier. Det var en stor flok, 
mindst hundrede ialt. 

Dragonernes leder- en korporal -begyndte nu at oplæse en ordre 
fra amtsforvalteren i Odense, som pålagde husmændene omgående at 
betale det, de skyldte i ekstraskat. Næppe var han færdig, førend Hans 
og Anders Skrædder, der forøvrigt var brødre, begyndte at råbe op om, 
at sådan en ordre kunne alle og enhver skrive, og at de kun bøjede sig 
for ordrer, der var underskrevet af Kongen selv. 

Da de to husmænd ikke ville betale, havde dragonerne ret og pligt 
til at lade dem arrestere. Korporalen bad derfor sognefogeden, der 
boede i byen, om at skaffe en vogn, så de to arrestanter kunne blive 
kørt til Odense Rådstuearrest. Næppe havde han fået sagt dette, før
end husmændene gik til angreb. Bevæbnet med stave og vognkæppe 
overfaldt de dragonerne, der prøvede at værge for sig med sablerne. 
Skrædderne førte også nu an, kraftigt støttet af en kollega. Rasende 
gik de løs på dragonerne og opildnede andre til det samme. Midt i 
dette virvar af kæmpende kroppe, kæppe og sabler føg det med 
ukvemsord. Her var det kvinderne, der førte det store ord. Skælds-
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ordene druknede i larmen, og kun Marie Ciarens vrede opfordring til 
en soldat om, at han hellere måtte skyde hende end udpante hende, 
blev hængende i luften. 

Dragonerne kunne godt have skudt på husmændene, og de kunne 
også have slået til dem med sablernes skarpe sider. De havde lov til at 
gøre begge dele i nødværge, men valgte i stedet at trække sig tilbage i 
så god orden, som det nu var muligt. Der var ingen af dragonerne, som 
var blevet såret, men tre geværer og en sabel var ødelagt. Blandt hus
mændene var der tre sårede, den ene endda alvorligt. 

Da dragonerne kom tilbage til Odense, orienterede korporalen 
straks stiftamtmandjuel, og denne sendte omgående et detachement 
på 24 soldater til Skalbjerg. Overfor denne overvældende overmagt 
vovede husmændene ikke at stille op. Uden kamp kapitulerede de, og 
betalte deres skatterestancer til sidste skilling. Samtidig med solda
terne sendte stiftamtmanden en feltskærer, som skulle behandle de 
tre sårede husmænd.Juel ønskede ingen martyrer! 

Dagen efter blev der afholdt forhør i Skalbjerg, men da var skræd
derne over alle bjerge. Øvrigheden kunne kun anholde Marie Clarens
datter, og hun blev straks ført til Odense. I løbet af de næste to-tre 
dage blev der arresteret tre husmænd, heraf den ene af hovedmænde
ne, Hans Skrædder. 

Den 20. august blev arrestanterne forhørt, og to af husmændene løs
lodes næste dag efter en spadseretur rundt i Odense med spansk kap
pe. Marie Ciarens slap også ud ved samme lejlighed efter en revselse, 
mens Hans Skrædder fortsat måtte blive i arresten. 

Efter godt en uge blev de to forsvundne fanget, og de tre skræddere 
idømtes en måneds tvangsarbejde i Odense Tugthus. 1 

Med disse domme sattes der punktum for den protestbevægelse, 
som i trekvart år havde grebet Vissenbjerg sogns husmænd, og som 
anskuet i et længere pespektiv viste sig at være kulminationen på den 
stærke folkelige utilfredshed, som fandtes overalt på Fyn i midten af 
1760'erne. 

Ekstraskatten af 23. september 1762 

Hvad var det egentlig folk var så utilfredse med? For at forstå det, må 
vi tilbage till762, hvor der den 23. september blev udsendt en forord
ning om indførelse af en ny skat: ekstraskatten. Indtil da bestod lan
dets skatteindtægter næsten 100% af jordskatter og forbrugs- og om
sætningsafgifter. Engang imellem kunne der indkræves en ekstraskat, 
men som ordet selv siger, var der tale om en ekstraordinær skat til et 
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bestemt, veldefineret formål, f.eks. medgift til en prinsesse eller krigs
udrustning. Også ekstraskatterne blev i vid udstrækning pålignet i 
forhold til den enkelte skatteyders jordbesiddelse, og derfor gik den 
ikke-jordbesiddende del af befolkningen ofte fri. Det var ganske na
turligt, da utroligt mange husmands- og landarbejderfamilier levede 
på et absolut eksistensminimum og ikke ejede kongens mønt. Med ek
straskatten af 1762 blev dette anderledes. Nu skulle alle over 12 år
uanset indtægt og formue- betale 8 skilling om måneden i ekstraskat. 
Det blev til en rigsdaler om året! Kun militærpersoner og fattigfolk 
slap fri. Det blev en skat, som snart kom til at give kraftig genlyd i 
begge riger, og i Norge nærmest førte til oprør. Inden vi fordyber os 
nærmere i de fynske reaktioner på ekstraskatten, da et par ord om bag
grunden for den nye skat. 

Fra 1755 til 1763 blev den danske statsgæld femdoblet og nåede i 
1763 hele 23 mill. rigsdaler. Grunden til denne misere var kæmpestore 
statsudgifter, der gik til flere ting. Først og fremmest var landet på 
grund af den europæiske syvårskrig rustet til tænderne, og hær og 
flåde slugte millioner afrigsdaler hvert år. Y dermere udeblev de pen
ge, som Frankrig ifølge en traktat fra 17 58 skulle betale for, at der stod 
en dansk hær på 24.000 mand ved Danmarks sydgrænse. 

En anden pengekrævende foranstaltning var bestræbelserne på at 
samle kongens områder i hertugdømmerne ved at købe jord fra de lo
kale hertuger. Disse og andre udgifter resulterede i en voksende stats
gæld, som regeringen i første omgang søgte at redde sig ud af ved at 
trykke flere pengesedler, samtidig med at der optoges store lån. I 1762 
blev situationen for alvor truende, fordi landet måtte mobilisere på 
grund af den overhængende fare for krig med Rusland. For at få penge 
i kassen tvang man med militær magt Hamburg til at låne den danske 
regering l mill. rigsdaler; men det forslog ikke langt, og snart måtte 
man se sig om efter nye indtægtskilder. Ganske automatisk rettedes 
blikket mod det underdanige folk, der allerede bar så mange byrder, 
og som det er sket så mange gange både før og siden, blev det de dår
ligst stillede, som kom til at betale gildet. Ekstraskatten af 1762 skulle 
betales med samme beløb af alle. Den fattigste husmand og den rige
ste lensgreve skulle hver svare en rigsdaler. Det var svært både for 
samtiden og eftertiden at se nogen retfærdighed i dette, når man tog 
datidens højst ulige fordeling af goderne i betragtning. 2 

Et andet vigtigt princip bestod i, at der hver måned skulle betales 
samme beløb fra et sogn, forudsat naturligvis at antallet af personer 
over 12 år var konstant. Det beløb, som skulle have været betalt af de 
fattige, der blev fritaget, lignedes på alle de øvrige skatteydere, som 
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således, udover deres egen ene rigsdaler om året, måtte betale en hjæl
peskat, hvis størrelse afhang af antallet af fritagne. 

Ekstraskattens modtagelse på Fyn 

Indførelsen af den nye skat gav naturligvis anledning til en masse ad
ministrative problemer, og i efteråret og vinteren 1762/63 forløb der 
ikke en postdag, uden at der var breve fra eller til hovedstaden an
gående dette eller hint i forbindelse med ekstraskatten. Ekstraskat
tens administration og alle de problemer, der er knyttet hertil, skal 
ikke beskrives nærmere her, men et enkelt aspekt er det umuligt at 
lade uomtalt. 3 

Grundlaget for ekstraskatten var mandtaller, som sognepræsterne 
skulle skrive, og heri noteredes alle over 12 år. Imidlertid skulle kun 
en del af disse betale skat. De fattige kunne nemlig fritages, og dermed 
rejses det store spørgsmål: Hvem var fattig? Ekstraskatteforordnin
gen lader os, og hvad værre var- datidens præster- i stikken; den siger 
kun, at de uformuende »under Forklaring om deres Tilstand og be
kiendte Fattigdom« skulle slippe for skatten. Nogen præcis definition 
af, hvad der skulle til for at klassificere en person som fattig, mangler 
altså, og det betød, at afgørelsen blev overladt til sognepræsternes 
skøn. Det var et forhold, som snart skulle vise sig at give anledning til 
kontroverser. 

Vi ved intet om fynboernes første reaktion på den nye skat, men al
ting tyder på, at de troede, at den, som de tidligere ekstraskatter, kun 
ville blive en kortvarig foreteelse. Det var, som før nævnt, netop me
ningen med sådan en skat at skaffe penge til et bestemt, veldefineret 
formål. Når dette var opfyldt, skulle skatten naturligvis ophøre. Målet 
var i dette tilfælde statsgældens afbetaling, og hvornår dette ville ske, 
vidste vel ingen i 1762, men at ekstraskatten skulle vare helt til1812, 
havde vist ingen regnet med. 

Når det drejer sig om skat, plejer de fleste at gøre sig så fattige som 
muligt. I forbindelse med ekstraskatten er der imidlertid noget, der 
kunne tyde på, at nogle gjorde det modsatte. I hvert fald hævdede for
valter Frans Tralle på Brahesholm i 1764, at der de første to-tre måne
der efter skattens indførelse var en del fattigfolk, som ønskede >>at give 
Skat lige med anden formuende Folk«, fordi de >>agtede det for noget 
reputeerligt«. Lidt spidst føjer Tralle til, at de dengang burde have 
tænkt på, >>at liden byrde giør lang vey tung«. 4 

I hvor stor udstrækning folk på fattiggrænsen følte sig smigret over 
at kunne komme til at betale lige så meget ekstraskat som excellencer 
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Ekstraskatten varer evigt! Stikket fra 1798 ironiserer over, at ekstraskatten stadigvæk opkræ
ves. Det ekstraordinære er blevet permanent. Bag skranken sesfire herrer medforskelligfor
mue {pengeposeme på bordet)' og de betaler alle hver en rigsdaler til skatteopkræveren, der ses 
yderst til højre. {Danmarks satiriske kobbere, nr. 76. Kobberstiksamlingen). 

og lensgrever, ved vi naturligvis ikke noget om, men en sådan social 
ambition kan for nogles vedkommende ikke udelukkes. Ingen har vel 
ønsket at få hæftet >>fattig« på sig, førend det var absolut nødvendigt. 
I dag er det første, man gør, når man bliver arbejdsløs eller kommer på 
bistand, jo heller ikke at få trykt nyt visitkort. 

N og le så sig derimod gerne fritaget for den ære at betale ekstraskat. 
Allerede den 7. oktober 1762 indløb den første fynske fritagelsesan
søgning til Rentekammeret. Den kom frafærgifolkene i Middelfart, som 
på grund af mobiliseringen og de mange troppebevægelser ikke havde 
haft tid til andet end at færge folk og fæ over Bæltet. Ingen dagleje og 
intet fiskeri betød sult i fiskerhytterne, hævdede de. Efter 11/2 måned 
kom svaret- det blev et nej !5 

I løbet af vinteren 1762/63 blev reglerne for ekstraskattens admini
stration i praksis fastlagt og en del misforståelser ryddet afvejen. Fri
tagelsesansøgningerne blev også mere talrige, men de kom næsten 
udelukkende fra skoleholdere. 

Skoleholder Laurids Møller i Hårby lagde ud med et brev i januar 
1763. Møller kunne godt forstå, at kongen havde brug for mange 
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penge tillandets forsvar, men for ham var det næsten umuligt at beta
le, bl.a. fordi han kun havde få børn i skolen. Rentekammeret bad 
amtmanden se på sagen, men da Møller året efter indsendte en ny an
søgning magen til den første, må man gå ud fra, at han ikke blev frita
get.6 

En måned efter, i februar 1763, indløb en ansøgning fra Salling her
reds skoleholdere. De påberåbte sig skoleforordningen af 23/1-1739, 
som skulle tilsige dem skattefrihed mht. ekstraskatter. Deres årsind
tægter bestod af 10-12 rigsdaler; 6-8 tdr. korn, græs til1-2 køer samt 
24læs brænde. På grund af kvægsygen havde de mistet deres kreatu
rer, og de havde ikke råd til at købe nye. I Rentekammeret ville man 
ikke gøre noget ved ansøgningen, og i journalen skrev man: »henlagt 
uden svar«. 7 

I april prøvede skoleholderne i Håstrup og Svanninge, om de havde 
bedre held med sig. De henviste også til1739-forordningen og mente, 
at godsejerne skulle betale for dem. Brevet sluttede med en ydmyg an
modning om, at de snart måtte blive degne; de var nemlig dødtrætte 
af at være skoleholdere!8 

Endelig ansøgte alle skoleholderne på det fynske ryttergodsdistrikt 
den 22. juli 1763 om skattefritagelse, og året efter degnen i Ringe Ras
mus Hansen From, der var blevet blind.9 Herefter hører man ikke 
mere noget til skoleholderne, men glade er de sikkert blevet, da de læ
ste kancelliskrivelsen af 9. februar 1765, hvori det meddeltes amt
mænd og bisper, at skoleholderne fra nu af fritoges for ekstraskat. 

De fynske embedsmænds syn på ekstraskatten 

I sommeren 1763 besluttede Overskattedirektionen at indhente kom
mentarer til ekstraskatten fra landets amtmænd og lensbesiddere. 
Man modtog også gerne ændringsforslag, men en ting stod fast: pro
venuet måtte ikke mindskes! Disse indberetninger fortæller en hel del 
om, hvordan fynske embedsmænd så på den nye skat. 

Grev Ahlefeldt på Langeland skrev, at ekstraskatten var utålelig for 
de fleste landboere, og på det seneste havde kvægpest, hestesyge og 
dårlig høst forværret situationen alvorligt. 

Fyns øverste embedsmand, stiftamtmand CarlJuel, var heller ikke 
glad for ekstraskatten. Han skriver herom: ~~Jeg har nøye overlagt 
denne Sag, og da befunden, at siden disproportionen, som findes ved 
perceptionen og oppebørslen af den paabudne Kop Skatt, der baarde
lig Trykke Almuen, tillige falder meget anstødelig, i det at den Velha-
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venste og anseeligste Mand i Landet, egentlig og directe icke er for
bunden at betale meere end den ringeste og fattigste, saa er det ei at 
undre over, at Skatten af de fleste ansees som ubillig, og foraarsager 
stor lamentation Dammer] og Klagemaal. Samme forøges og meget 
derved, at adskilligejordegodseiere og andre til oppebørselen beskik
kede, enten for uformuenhed eller egennyttighed paa en ubarmhjertig 
maade og med største baardhed inddriver denne Skatt paa Landet 
uden forskiæl hos Krøblinger, Vanføre, udlevede gamle Folk og fat
tige unge børn, der icke paa nogen Maade er i stand til at erhverve el
ler fortiene saa meget, som til Skattens betaling udfordres. Skulle der
for saadan oppebørsel paa den forordnede Maade og uden forandring 
længe continuere, blev det tillige at befrygte: at samme ville medføre 
adskillige for landet skadelige Suiter af Desertation, mindre popula
tion og stor efterladenhed af børns education og conservation«. 

I det følgende uddyber J u el sine anklagepunkter. Hovedindvendin
gen er det faldende befolkningstal, som ekstraskatten ville medføre. 
For det første fordi alle, som ikke af egen lomme kunne betale, ville 
blive sat på gaden af deres værter og arbejdsgivere. Når de nogen tid 
havde forsøgt at få husly og arbejde andre steder, men overalt var ble
vet afvist, ville disse folk forlade landet. For det andet ville forældre 
prøve at sende deres børn til andre egne eller udlandet, hvor de kunne 
tjene mere. Fot det tredje ville færre gifte sig, for med ægteskabet kom 
børn, og når disse blev 12 år, ville de koste en rigsdaler ekstra om året. 
Juel frygtede ligefrem, at børnene ville blive behandlet dårligere p.g.a. 
dette. Desuden fremfører Juel den indvending, at ekstraskatten ska
dede Danmarks omdømme ude i Europa. Her gør man sig »odieuse 
impressioner« om, hvad der er sket i Danmark, og det hviskes i kroge
ne, at Danmark nærmest er et diktatur, hvor befolkningen udsuges. Af 
disse grunde foreslogJuel ekstraskatten ændret, så den blev mere ret
færdig. Det skulle ske ved, at der for hvert amt nedsattes en kommis
sion, som skulle sætte folk i skat i forhold til deres økonomiske for
måen. Det ville gøre skatten mere retfærdig, og samtidig så det ud, 
som om skatten var en frivillig foranstaltning besluttet af landets bor
gere for at redde staten. Det dårlige omdømme i udlandet ville der
med kunne imødegås. 

I 1763 betaltes fra Fyns Stift (Fyn og Lolland-Falster) 75.866 rigsda
ler i ekstraskat.Juels forslag så sammenholdt med de gældende regler 
sådan ud: 
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Ekstraskat efter 
gældende regler Juels forslag 

Alle 0-12 år Fritaget Fritaget 
Alle 12-18år Fuldskat Fritaget 
Mænd over 18 år Fuld skat Fuldskat 
Kvinderover 18år Fuld skat Halvskat 
Husmænd med under 
1f2 td. htk. Fuld skat Fritaget 
Inders ter over 60 år Fuld skat Fritaget 
Invalide, vanføre Fritaget Fritaget 
Fattige Fritaget (Kategorien udgår) 
Militærpersoner Fritaget Fritaget 

Disse ændringer ville imidlertid betyde, at der kun kom 35.000 rigs
daler ind. Resten skulle skaffes på følgende måde: Godsf!iere skulle be
tale l 0% af deres landgildeindtægter, hvilket ville give 25.000 rigsda
ler. Embedsmændene skulle bidrage med 5-10% af deres gager, mensfor
valtere af grevskaber måtte betale l O rigsdaler og deres kolleger på ba
ronierne 6 rigsdaler. Byernes handlende og håndværkere blev inddelt i fire 
klasser, således at en købmand i god handel og velstand skulle betale 
24 rigsdaler, mens en med ringe handel og velstand slap med 4 rigsda
ler. Juels forslag var således langt lettere at håndtere administrativt, 
fordi man slap for den besværlige klassifikation af fattige. 10 

De dystre indberetninger syntes at gøre indtryk i Overskattedirek
tionen. I hvert fald ændredes ekstraskatten lidt i begyndelsen af 1764. 
Nu fritoges alle fæstebønders børn mellem 12 og 16 år, og fæstebøn
derne skulle ikke længere betale for de fattige på godset; det skulle 
godsejerne, der nu blev pålagt en rangskat. Der nedsattes også amts
ligningskommissioner, somjuel havde foreslået, men fritagelsesreg
lerne med hensyn til fattige blev ikke klarere. 

Fynske reaktioner 1764-65 

Da den nye forordning af 17. januar 1764 blev kendt på Fyn, fik den 
fynboernes humør ned på frysepunktet. I efteråret 1763 havde de så 
småt glædet sig til at se ekstraskatten afskaffet ved årets udgang. 11 

Med 17. januar-forordningen blev det klart for alle, at afskaffelsen af 
ekstraskatten ikke lå lige om hjørnet. Fritagelsesansøgninger be
gyndte nu igen at dukke op. I slutningen af marts 1764 indsendte hus
mænd og inderster i Ørsted, Vedtrifte og Søllested sogne en ansøgning om frita-
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gelse. De mente, at den nye forordning »sigter til befrielse for visse 
Fattige-, Huus Arme Folck, som intet haver andet end Vi«. På bl.a. 
ryttergodset havde de hørt, »at een af paret Huus-Fæster er bleven 
frie, og alle Huus- eller Stue Leyere gandske friegivne til l te April«. 
Ansøgerne hævdede, at præsterne efter den nye forordning havde fri
taget flere folk end før, men det skulle godsforvalterne have nægtet at 
godtage. Bag brevet stod 50-100 personer henhørende under Frede
riksgave og Brahesholm godser samt præsten i Ørsted. 

Amtmand Hans Simonsen fik ordre til at undersøge sagen, og han 
indhentede som sædvanlig kommentarer fra forvaltere og præster. Pa
stor Monrad i Ørsted meddelte, at han anførte tre grupper som skatte
betalere: l. Fæstere, der svarer skyld og landgilde. 2. Alle raske og 
rørige. 3. Alle, der har god næring som håndværkere. Hvis de raske 
inderster også skulle fritages, »kunde jeg vel paa min Samvittighed 
udnæfne en halfSnees Par, somjeg veed af daglig Erfaring at være vidt 
nock udsat i Armod og Vitløftighed, skiønt slig en U d mønstring ville 
blive mig en vanskelig Bestilling, som med Forbandelse og Paatale 
kunde ventes belønnet, da dend ene raaber ligesaa høyt som dend 
anden i hvad Formue hand har eller icke«. 

Monrads brev afslører, hvorledes mangelen på klare fritagelseskri
terier gjorde det svært for præsten at foretage en nuanceret vurdering 
af folkene på fattiggrænsen. Det måtte derfor blive alle eller ingen, al
ternativet ville være evindelig utilfredshed. Frederiksgaves og Brahes
holms forvaltere, Trolie og Leth, hævdede, da de fik forelagt ansøg
ningen, at godserne betalte for flere fattige, end de skulle ifølge præ
sternes mandtal. Forvalter Leth leverede følgende maleriske karakte
ristik af ansøgerne: )>Ellers kan jeg, uden u-Sandhed at siige, berette, 
at disse Klagende er som eet slags Underjordisk Folk i visse Maade; 
De bryster sig mod hver Mand, naaer intet er paa færde, og agter sig 
som eet friit folk, der ikke lader sig commendere afnogen,jae knap af 
de Bønder, som haver fæsted dem de Stæder de boe og opholde sig 
paa. Men kommer der noget paa, som for Exempel denne Allernaa
digste paabudne Extraskat at yde, saa liige som kryber de under jor
den, og giør sig saa arme og trængende, at De vil, at Andre,jae endog 
u-vedkommende skal betale for dennem«. 

Amtmandens konklusion blev, at ansøgningen ikke var »uden ald 
grund«, og at man kunne vente flere klager, fordi de fattiges antal var 
sat for lavt. Den 19. maj 1764 sendte de samme husmænd og inderster 
et brev til Rentekammeret, hvori de takker for, at deres ansøgning be
handles, men de er bange for ))at vedkommende [d.v.s. præsterne] 
samt Herskabernes Fogder, over os icke haver paategnet og givet den 
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Forsultne og udslidte fattigfolk klager over ekstraskatten til to præster. Stikket, der er fra 
1794, viser en situation fra et københavnsk præstekontor, men lignende scener udspillede sig 
i mange fYnske præstegårde. (Danmarks satiriske kobbere, nr. 74. Kobberstiksamlingen). 

Rette Kiærligheds Resulution ... om vores Uselhed og Sandelig Staa
derdom«. 

I begyndelsen af juni 1764 fik Hans Simonsen ordre til, at kommis
sionen skulle behandle sagen og fritage de ansøgere, som virkelig var 
fattige. Hvis pengene kun kunne fås ved udpantning af familiens bo
have og avlsredskaber, skulle de fritages som fattige. I alle andre til
fælde, hvor folk ikke ville betale af modvillighed, skulle skatten ud
pantes efter de almindelige regler for restanceinddrivelse. 

For de fattige skulle godsejeren betale, og det betød, at pastor Mon
rad i Ørsted måtte betale for de af hans 10 husmænd og inders ter, som 
blev fritaget. Det var han ikke interesseret i, og derfor fortsatte han 
med at sætte alle folkene på listen som betalere. Husmændene næg
tede fortsat, og det næste skridt blev udpantning ved militær ekseku
tion. Da soldaten kom til Ørsted, henvendte han sig til Monrad, som 
tilbød at gå med rundt til husmændene. Udpantningen gik ikke stille 
af; skældsord føg i luften, og da soldaten to steder tog konernes skør
ter og livklæder i pant, rettedes en voldsom vrede mod præsten, der 
stod og så på. 
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Nogle dage efter fik Monrad besøg af en præstekollega fra Jylland, 
og de benyttede det gode junivejr til at tage på fisketur. U den for Ør
sted blev de indhentet af en af præstens husmænd, Espen Nielsen. 
Forpustet spurgte han præsten, hvorfor han skulle betale for udpant
ningen, når han havde betalt sin skat? Monrad svarede, at det skulle 
han, fordi han først havde betalt ifter udpantningsforretningen. Espen 
kunne nu ikke længere holde sin vrede tilbage; han skældte præsten 
huden fuld, og det ville hans velærværdighed ikke finde sig i. Monrad 
truede ham med tærsk, hvis han ikke omgående forsvandt, men det fik 
kun Espen til at fare ind på præsten og gribe ham i kraven. Monrad rev 
sig fri og tog en kæp op fra jorden og slog, men ak, den var rådden og 
gik i stykker! Det fik Espen til at slå en skoggerlatter op, og han fort
satte med at gøre præsten til grin. Det blev nu præstekollegaen forme
get, og han mumlede noget om, at hvis Espen havde været hans hus
mand, så ... Til det svarede Espen, at han ikke var bange for sådanne 
karle, fordi de havde parykker på, og derefter faldt han til ro. 

Pastor Monrad, der i 1749 havde udgivet tobindsværket »Salve i Gi
lead eller Guds Børns Kors og Trøst«, var ikke i denne sag til sinds på 
ret evangelisk vis at vende den anden kind til. Få dage efter lod han op
tage tingsvidne, og senere skrev han til Kancelliet for at få husmæn
dene og især Espen straffet. I brevet taler han ligefrem om oprør og til
byder en passant at betale lO rigsdaler, hvis han må slippe for at føre 
de forbandede ekstraskattemandtaller. 

Sagen gik sin gang, og da amtmand Simonsen mente, at den »eene 
og allene haver sin Grund i Præstens egen Opførsel«, endte den udra
matisk. Amtmanden skulle indskærpe husmændene, at de havde at 
være præsten hørig og lydig og at opføre sig pænt overfor ham. Fyns 
biskop skulle give Monrad en næse, fordi han blandede sig i udpant
ningen, og fordi han ikke havde henvendt sig til amtmanden først. 
Monrad havde været præst i Ørsted i over 30 år, og det var, ifølge ham 
selv, et usselt kald, det ringeste på hele Fyn, hævdede han. I brevet til 
Kancelliet bad han om »forløsning fra dette sultested«, og amtman
den, der bekræftede, at Monrad i mange år gerne havde villet væk fra 
Ørsted, foreslog, at han forflyttedes, og dermed ville det passerede 
snart være glemt. Utilfredshed, der slog ud i aggressivitet, giver såle
des denne konflikt en særlig personlig dimension. I 1768lykkedes det 
endelig for Monrad at slippe væk. Han blev sognepræst iOnsild i Jyl
land, men heller ikke her blev han tilfreds. 12 

Samtidig med fritagelsesansøgningen fra Ørsted, Vedtofte og Sølle
sted sognes småkårsfolk prøvede samtlige husmænd og inderster i Fjelsted 
sogn at slippe af med skatten. Deres første brev blev ikke besvaret, og 
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i juni 1764 gik næste brev af sted. De klagede, fordi de var kommet for 
sent til ekstraskattekommissionen med deres ansøgninger, og derfor 
var de ikke blevet fritaget. Amtmanden tog amtsforvalteren og et par 
godsejere med ud for at kigge på folkene. Så langt de kunne se og høre, 
var de fleste af de mange husmænd i stand til at betale, og amtmand 
Simonsen mente bestemt ikke, at de kunne fritages nu, for så ville der 
straks komme masser af andre, der også ville prøve at slippe fri. Si
monsen foreslog derfor, at de skulle betale året ud, men samtidig 
skulle det betydes dem, at deres forhold ville blive grundigt undersøgt 
af skattekommissionen det følgende år. Amtmanden forberedte Ren
tekammeret på, at det kunne blive nødvendigt at bruge militær ekse
kution for at få skatten ind, men han lovede at gå lempeligt til værks. 
Hans Simonsen var i 1764 ikke nogen årsunge. 76 år gammel havde 
han nu i 38 år været amtmand over Assens-Hindsgavl Amter, og han 
lagde ikke skjul på sin uforbeholdne mening om ekstraskatten, »som 
u-nægtelig besværger og trycker saavel Almue som Proprietairen paa 
Landet meer end nogen kand forestille sig eller man understaaer sig 
videre at røre ved«. 13 

Resten af 1764 og begyndelsen af 1765 forløb roligt, men en del ste
der, navnlig i købstæderne, havde byfogederne meget hyr med at få 
pengene inddrevet, og i marts 1765 måtte Rentekammeret sende ryk
kere ud til mange byer. 

I april1 765 indsendte B åg herreds bønder et bønskrift til Kongen, hvor 
de ligeud skriver: »frie os for Extraskatten«. Kvægpest, fåresyge og 
stort hoveri havde forværret bøndernes situation alvorligt. 

Brevets 8 underskrivere var alle gårdmænd, men de ønskede også 
husmændene fritaget. Disse har kun »toe usle hender at ernære sig 
med, og mange gange kand være syge og sengeliggende, at byens bøn
der maae yncke sig ofver dem med lidet tillivets ophold«. Desuden 
kunne husmandsbørn, der ellers kunne tjene lidt som plovdrivere, 
ikke længere få arbejde, fordi gårdmændene ikke ville betale ekstra
skat for dem. 

Flere vestfYnske godsforvaltere var enige med bønderne i, at ekstra
skatten var en hård belastning, og ifølge Hans Bagger på Brahesholm 
var det »frygt for at blive fattig og ruineret«, der havde fået gårdmæn
dene til at klage. Resultatet af henvendelsen var på forhånd givet; 
Rentekammeret kunne og ville naturligvis ikke fritage et helt herred, 
så kunne man ligeså godt afskaffe ekstraskatten - og det havde man 
absolut ingen planer om! 

I sommeren 1765 var der en del, som nægtede at betale ekstraskat 
på Vestfyn, og når soldaterne kom for at hente pengene, låste man dø-
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rene og stak af. Rentekammeret rådede til, at amtmanden gjorde 
skyldnerne opmærksomme på, at hver gang soldaterne kom, blev det 
dyrere, og desuden skulle de prøve at optræde lidt mere overrumplen
de.14 

Ryttergodsurolighederne 1765 

I sensommeren l 764 var det fynske ryttergods blevet solgt på auktion. 
Der havde i nogen tid forud gået rygter herom, og det havde fået 
mange rytterbønder til at undlade at betale skat. I det hele taget ville 
de ikke længere respektere den næsten 80-årige regimentsskriver 
Langsteds autoritet, og det gav problemer især efter ryttergodssalget, 
hvor Langsted fortsatte i sit embede. 15 

I slutningen af 1764 var de mange husmænd på det tidligere rytter
gods blevet enige om ikke at betale ekstraskat i det kommende år. I 
den tid, kongen ejede godset, var langt de fleste husmænd og inderster 
blevet fritaget, og selv nogle af dem, der skulle betale, havde undladt 
at gøre det, uden at der var sket noget ved det. Kongen var som gods
ejer langt flinkere end de almindelige jorddrotter. 

Ved ryttergodsets salg fik husmændene nyt herskab; for det meste 
den gårdmand, som deres hus hørte til. Mange rytterbønder købte 
nemlig deres gårde til selvejendom. Husmændene mente, at de også 
fortsat skulle slippe for ekstraskatten, men det ville de nye selvejere 
ikke gå med til. De havde lige brugt mange penge på gårdkøb og havde 
ikke råd til at være lige så generøse som den kongelige godsejer. Hus
mændenes skattenægteise fik ikke lov til at gå upåtalt hen. Regi
mentsskriver Langsted prøvede både med det gode og det onde at 
overtale dem til at betale, men forgæves. Til sidst blev han nødt til at 
lade dem udpante, og det hjalp. De fleste steder bøjede husmændene 
sig for overmagten og betalte, men i Vissenbjeg sogn gjorde de mod
stand og tog tingene tilbage. Særlig de mange husmænd i Skalbjerg var 
fast besluttede på ikke at betale. De holdt flere møder, hvor de forsik
rede hinanden om, at hvis bare de stod sammen- en for alle og alle for 
en- så skulle de nok slippe. Ved disse sammenkomster blev ekstra
skatteforordningen, som flere havde investeret i, omhyggeligt stavet 
igennem i håb om at finde støtte for deres krav på eller imellem linier
ne. Drivkræfterne bag denne bevægelse var de tre skræddere Anders 
og Hans Hansen samt Jørgen Frederiksen. Det var dem, der ledede 
møderne, og det var dem, der agiterede for sagen. Da husmand Lars 
Dyred mødte Anders Skrædder i begyndelsen af august, sagde han til 
skrædderen, at de vel nok blev nødt til at betale. Hertil svarede Anders 
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Skrædder: »Ja, saa giør du det for at undgaa Vrede af din Husbond, 
men du behøver det ikke!« Lars Dyred var givetvis bange for ikke at få 
høstarbejde hos byens bønder. Høsten stod jo for døren, og der var 
ikke mangel på daglejere i Skalbjerg. Skrædderne stod derimod langt 
mere frit. De var ikke på samme måde som almindelige daglejere i 
lommen på byens gårdmænd. 

Dermed er vi nået frem til den begivenhed, som indledte denne arti
kel. De enevældige myndigheder kunne naturligvis ikke i længden ac
ceptere, at gemene folk først nægtede at betale skat og derefter mod
satte sig udpantning. De syv dragoner skulle vise husmændene, at øv
righeden ikke bar sværdet forgæves, og at de havde at betale. Det 
endte som bekendt med slaget i Skalbjerg, hvor husmændene sejrede 
i første og anden runde, men måtte give op over for tredje rundes 24 
soldater. Skalbjerg-slaget satte punktum for den fynske skatteprotest
bevægelse. V el var man stadigvæk yderst utilfreds med ekstraskatten, 
men at undlade at betale den, turde man ikke mere! 

Perspektiver 

Kampen mod ekstraskatten førtes ikke kun på Fyn. Som før nævnt rej
ste der sig i Norge en storm af protester, og i april 1765 nærmede si
tuationen sig åbent oprør. Det førte til panik i regeringskontorerne i 
København, hvor man straks nedsatte en kommission, som nedsatte 
den norske ekstraskat, for nogle år senere, i 1772, helt at ophæve den. 

I Danmark forløb det hele mere på det jævne, og skatten opkræve
des i et halvt århundrede planmæssigt bortset fra på Bornholm, hvor 
indbyggerne påberåbte sig deres privilegier fra 1658. Heroverfor 
måtte regeringen i 1764 bøje sig. 

På Nordfalster udspandt der sig i sommeren 1764 et protestforløb, 
der mindede meget om det, vi kender fra Skalbjerg. Den væsentligste 
forskel er dommene. Hovedmanden på Falster, skomager Niels 
Brandt, blev dømt til fæstningsarbejde på livstid, mens Skalbjergfol
kene slap med en måned i Odense Tugthus. Deres tidligere skattefri
tagelse, mens de var rytterbønder, er åbenbart blevet opfattet som væ
rende en meget formildende omstændighed. 16 

Ekstraskatten betød, at alle tjenestefolk, landarbejdere og hus
mænd måtte aflevere en betydelig del af deres årsløn i skat. For fynske 
tjenestekarle drejede det sig om ca. IO%; for tjenestepiger og drenge 
15-20% og for husmændene ofte endnu mere. Det var meget, når der 
ikke var noget overskud at give af. I heldigste fald kunne man prøve at 
få arbejdsgiverne til at betale ved at presse dem til en lønforhøjelse, 
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men det var svært, da der var mange arbejdsløse. Værst stillet var ind
sidderne, som ofte var så fattige, at de under ingen omstændigheder 
kunne betale. Ifølge reglerne skulle deres husværter træde til, men 
mange gange valgte disse at sætte dem på porten i stedet for at betale. 
Det var godt nok forbudt i loven, men det så man stort på. 17 

For gårdmænd og godsejere betød ekstraskatten øgede udgifter, 
men ikke i samme belastende grad som hos de fattigste klasser. Dertil 
kom, at ekstraskatten efter revisionen i 1764 ramte selvejerbønder 
hårdere end fæstebønder. Selvejerne skulle nemlig fortsat - udover 
den ene rigsdaler pr. person - være med til at dække det beløb, som 
ikke kom ind fra de fritagne. Dette blev alle fæstebønder fritaget for. 18 

De fynske embedsmænds holdning til ekstraskatten er ganske inter
essant. Der er absolut ingen tvivl om, at alle- fra sognepræsterne til 
stiftamtmanden- fandt skatten uretfærdig og ude af trit med den ene
vældige administration iøvrigt. Dertil kom, at skatteopkrævningen be
tød store ekstraudgifter for især amtsforvalterne til papir og mand
skab, uden at de fik nogen lønforhøjelse. Den udbredte utilfredshed 
har næppe kunnet skjules helt, og mon ikke den har styrket alminde
lige mennesker i deres opfattelse af, at ekstraskatten var uretfærdig? 
Sådan noget er svært at efterspore i et land med censur, men vi kender 
i hvert fald et eksempel på, at en præst kom til at sætte en protestbevæ
gelse i gang. Det handler om den langelandske pastor Gregers Hiort, 
der i sommeren 1767 på Skrøbelev prædikestol »har tilkiendegivet 
Meenigheden, at der var zde bøger i trycken, den Eene om Land Huns
Holdningen og den anden om Bonde Standen, om Bønderne icke ville 
kiøbe dem og læse samme med videre ... som ellers alleene var tilkien
degivet Præsterne for at [de skulle J kiøbe disse bøger, og derom at give 
deres tanker tilkiende. Denne aflysning paa Prædike Stolen har bøn
derne icke rette forstaaet, og [de var] derover kommen i den formee
ning, at een Kongelig Anordning var udgaaet, hvorved de skulde være 
fritagne for den allernaadigst paabudne Extra-Skatt«. Bønderne 
sendte kort tid efter et par folk til København med et brev, hvori de an
søgte om at slippe for ekstraskat og hoveri. Det gjorde grev Ahlefeldt 
aldeles rasende, og forgæves forsøgte han at få de »skyldige« idømt 
hårde straffe. 19 

De fynske protester mod ekstraskatten førte aldrig til noget, der 
bare lignede oprør. Kun på det tidligere ryttergods kom det til volde
lige konfrontationer, og det skyldtes, at husmændene der opfattede 
skattefritagelsen som en velerhvervet rettighed, der blev frataget dem, 
da deres huse i 1764 skiftede ejer. Alle andre steder nøjedes man med 
at indsende bønskrifter til Kongen, og hvis det gik højt, at tilbage-
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holde skattepengene nogen tid for at se, om der skete noget ved det. 
De protesterende var husmænd og inderster; først i 1765 begyndte 

de at få støtte fra gårdmændene. Skatten havde da varet i over to år, og 
sammen med de store tab, som kvægpesten i 1762-63 og igen i 1765 
påførte bønderne, begyndte den at undergrave gårdmændenes økono
mi. Denne udvikling afspejledes tydeligt i godsernes restancelister. 
F.eks. mere end syvdobledes restancerne på det vestfynske gods Er
holm-Søndergårde fra 1762 til 1766. 20 Gårdmændenes protester blev 
aldrig til andet end ord. Mange af dem har sikkert været udmærket til
fredse med, at deres »dovne« tjenestefolk og daglejere fik et økono
misk piskeslag over nakken. Husmænd og inderster stod i realiteten 
alene, og det betød, at deres protester aldrig førte til noget, og heller 
ikke opfattedes som særlig farlige for de herskende i landet. Ekstra
skatten afskaffedes først i 1812. 

Når man læser de mange fritagelsesansøgninger, der blev sendt ind 
til Kongen, slår det e"n, hvorledes de alle er gennemsyret af en sikker 
forvisning om, at Kongen repræsenterer den absolutte retfærdighed. 
På grund af censuren kunne man naturligvis ikke skrive lige ud, hvad 
man mente, til majestæten, men selv når man fjerner al den kval
mende underdanighed, bliver der en kerne af ubetinget loyalitet tilba
ge. Bønderne opfattede uden tvivl Kongen som retfærdigheden selv 
på jorden og varoverbevist om, at han ville skaffe de undertrykte deres 
ret, såsnart han fik kendskab til deres situation. Denne grundlæg
gende illusion indtog en central plads i bøndernes politiske bevidst
hed og blokerede effektivt for bondeoprør. Dertil kom, at 1760'erne
på trods af kvægpesten- var opgangsår for dansk landbrug. Stigende 
priser og lønninger gjorde ekstraskattepillen lettere at sluge, og i slut
ningen af årtiet var den næsten fordøjet. 

På den anden side har protestbevægelsen givetvis haft en mobilise
rende effekt, som peger fremad. I årene efter 1767 gærede det på Fyn, 
og overalt på øen prøvede bønderne at påvirke de politiske og økono
miske magthavere.21 Afskaffelse af hoveriet og naturalietienden samt 
indførelsen af arvefæste blev nogle af de nye, store krav, som i første 
række gårdmændene formulerede, og som blev imødekommet med 
1780'ernes og 1790'ernes landboreformer. 

Ekstraskatten blev dog aldrig helt glemt. I 1830'erne mindedes en 
gammel kone, hvordan meddelelsen om Frederik V's død i 1766 var 
blevet modtaget i Gudbjerg på Østfyn: »Kongen var død, og ham var 
der ingen, der vædede deres Øjne over, i det mindste ikke af Bønder
ne. Og en Skjelm maatte den ogsaa være, der vilde sørge over ham; 
han havde jo stavnsbundet alle danske Mandfolk, ligefra de fyldte tre 
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Aar til de var fyldt de tre Snese; han havde gjort Forsøg paa at stavns
binde Kvinderne ogsaa, og sidst havde han paalagt den urimelige 
Ekstraskat, som alle Folk var enige om, var det værste, nogen Konge 
havde gjort ved Folket«. 22 
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