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Af 
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Gennem senmiddelalderen blev statens eller 
kongens administration stadig mere effektiv. 
En vigtig forudsætning for denne udvikling 
var, at det hierarki af embedsmænd og 
administratorer, som udgjorde forbindelsen 
mellem centralmagten og de yderste lokal
samfund var stærkt og effektivt. I denne 
artikel ses der nærmere på herredsfogden, 
hans placering i lokalsamfundet og i lensad
ministratlonen, og den rolle han spillede ved 
udgangen af middelalderen. I centrum for 
undersøgelsen står herredsfogden i Skam 
herred Hans Henriksen, som optræder i 
kilderne fra det første tiår af 1500-tallet, 
hvor Dronning Christine var indehaver af 
Næsbyhoved Len. 
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løbet af senmltldelalctcrcn undergik 
kongemagtens administrative apparat en 
ganske betydelig udvikling. Det er ble
vet beskrevet, hvorledes der i sen middel
alderen skete en »kolossal udvidelse al 
centraladminislrationen, baadc i omfang 
og inlensitek 1 Inden for den nyere lra
dition omtales det, hvorledes den kon
gelige administration udviklede sig fra en 
struktur, hvor ccntralmagtl'n hvilede i en 
/111sholderisk men uoverskuelig økonomi, 
Lil en struktur »hvor lenene var centralt 
registrerede og styrede«.2 Denne udvik
ling var først og fremmest baseret på bed
re kontrol med lokalforvaltningen af 
kongens besiddelser igcnne1n lensvæ e
net, som formentllg efter tysk forbillede 
blev indført i Danmark i løbet af 1200-
tal let. l.eddel mellem centralstyret og 
lokalforvaltningen var lensmanden, som 
styrede lenene på kongens vegne. 1 pe
rioden frem mod 1500 udviklede lent'ne 
og lensmændene sig til at blive stadig 
mere effektive til at mobilisere ressour
cer og i det hele taget til at kontrollere 
kongens lande. Mellem lokalsamfundet 
og lensmanden stod herredsfogden, om 
var kongens repræsentant i de enkelte 
herreder. Ligesom Jensmændene indtog 
også hcrrctlsfogederne i løbel af senmid
delaldercn en sladig vigtigere position i 
kongens administration. 1 denne artikel 
skal en enkelt nordtynsk herredsfoged fra 
1500-tallets første årli undersøges nær
mcre:1 

Litteraluren om disse scnmiddelalde
rens administrative mellemmænd er li
gesom ki ldematerialel sparsorn l. Wi 11 ia rn 
Christensen havde i sit store værk Dansk 
Statsforvalt11i11g i det 15. Aorh1111drcde fra 
1903 betydelige problemer med beskri
velsen af herredsfogedernes rolle i for
hold til herredstinget og øvrigheden. På 
den ene side konkluderede han, al her
redsfogederne og deres beføje! er »alde
les overvejende« var ti 1 knyttet hcrrcds
tingel. Denne opfattelse bygger dels på 
de mange tingsvidner, hvori hcrrcdsfoge
clerne optræder, dels på en forordning for 
Nordjylland fra 1466, som fastslår, al fog
ederne ikke skulle foretage stg andet »end 
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Fra 1200-tallet var Danmark dækket af et netværk af borge, som for eksempel Næsbyho
ved, hvorfra kongen regerede sine riger og lande sammen med sine lensmænd. Stikket er 
fra Resens Atlas 1677. På dette tidspunkt havde lensslottene mistet deres militære betyd
ning, og det er højst tvivlsomt, at der endnu var bygninger i funktion på Næsbyhoved ved 
denne tid. Den store borgbanke, som enrlnu kan ses et par kilometer nord for Odense 
bymidte, giver dog indtryk a(, at clen micldefalderlige bo1g har haft vældige dimensioner: 
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sige dom og holde Ting retfærdigt«. På den 
anden side måtte han medgive, at her
redsfogeden »Optræder adskillige Gange 
... som Kronens eller Lensmandens Re
præsentant«, som for eksempel »llr. 
Markvard Røn nov og hans herredsfo
gccl«.4 Den embedsmand, som W. Chri
stensen ledte efter, havde øjensynlig en 
anden karakter, end ham man kunne 
forvente at finde i en stntsforvaltning.s 

Et andet synspunkt er blevet fremlagt 
i en nyere artikel: »Den sønderjyske her
redsfoged i senmiddelalderen. Et herreds
fogedregnskab fra Sønder Gos herred 
1474-75«. Her beskrives herredsfogedem
bedet således: 

»lensmanden, staten, t rængte langt 
ned i det lokale samfund og fandt sine 
forbundsfæller her. På herredsplan arbej
dede hans dynamiske underherre, her-

7 

redsfogeden, der havde vide rammer for 
sit arbejde, og som funderede sin betyd
ning på dobbeltpositionen som både fyr
stens og de lokales repræsentant.«" 

Der var tale om en svag centralmagt, 
som for at kunne regere måtte alliere sig 
med kræfter i lokalsamfundet. Det var 
her herredsfogeden korn ind i billedet. 
Lensmanden allierede sig med en person, 
som kunne fremme centralmagtens in
teresser i herredet. Samtidigt kunne her
redsfogeden så henytte sig af sine forbin
delser til centralmagten til al fremme 
egne interesser. 

Et væsentligt p roblem i forhold til at 
afklare herredsfogedernes rolle i sen mid
delalderen er det begrænsede kildemate
riale bevaret fra bondesamfundet. At her
redsfogederne som regel opt ræder i de 
mange bevarede tingsvidner har ikke 

Dronning Christine fik den lybske kunstentreprenør Claus Berg til Odense, hvor han 
blandt nndet 11df'ørte rfen smukke altertavle til Cråbrødre kirke omkri11g 1520. Pc/ hi/leder
ne ses altertavlens fodstykke, hvor den ko11gelige familie - levende og døde - er udskåret. 
Til venstre de mandlige medlemmer: kong /Ja11s og bag !tam sø1111eme Christian 2., prins 
Frans og bagest Christian 2's søn prins I lnns. Til højre de kvindelige medlemmer: dro11-
11i11g Christine, Clirisfia11 cl. 2's dronning Elisabeth og Christines datter Elisabeth af 
Bra11rfenb111��. 
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gjort eftertiden meget klogere på, hvad 
deres rolle i samfundet i øvrigt var. Det 
regnskab fra Sønder Gos herred, som er 
blevet analyseret i den ovenfornævnte 
arlikel, er det eneste af sin art, som fin
des overleveret fra dansk senmiddelalder. 
Det overleverede regnskabsmateriale fra 
danske senmiddela!derlige administratio
ner er i det hele taget meget sparsomt.7 

En senmiddelalderlig person sikrede 
sig dog en omhyggelig regnskabsfør ing. 
Del vides, fordi store dele af hendes regn
skaber den dag i dag er bevaret. Drnn
ning Chrisline fik af sin mand kong Hans 
overdraget omfattende rettigheder til len 
og byer i perioden op til 1500. Dronning 
Christine havde forstrakt kongen med el 
lån til finansieringen af erobringen af 
Sverige i 1497. Efterfølgende var han 
øjensynligt ikke i stand til at betale pen
gene tilbage og måtte overlade dronnin
gen betydelige rettigheder i pant.Il Det 
gjaldt lenene Næsbyhoved på Fyn og Tra
nekær på Langeland samt indtægterne fra 
byerne Ribe, Kolding og Assens. Dron
ning Christine korn på denne måde til 
at regere over et omfattende kompleks 
af panterettigheder frem Lil sin død i LS2 I. 

Det er fra administrationen af di se 
retligheder, at regnska berne afslører, 
hvorledes Næsbyhoved lens administra
tion under dronning Christine fandt si
ne forbundsfæller i bondesamfundet. En 
af disse forbundsfæller var Hans Henrik-

en. Han var herredsfoged i Skam herred 
på Nordfyn og dronningens bonde i 
landsbyen Bederslev. J dronning Christi
nes regnskaber kan han følges nærmere 
og igennem hans aktiviteter tegnes et bi I
lede af herredsfogedens rolle, som er ex
ceptionel l for dansk senmiddelalder. Del 
til trods ror al kildematerialet til hans hi
storie blot består af et enkelt tingsvidne, 
ganske få notitser i dronningens brcvbog 
og et begrænset antal poster i hendes hof
holdnings- og lensregnskaber. Kilderne 
til Hans Henriksens gerning kan bidrage 
lit en bedre forståelse af sen middelalde
rens herredsfogeder. Historien starter 
med adrninislrationen af Næsbyhoved 
len omkring 1500. 

Mikkel Leth /es/1erse11 

Næsbyhoved len 

Det ene af de Lo len kong I Ians overdrog 
til dronning Christine var Næsbyhoved 
på det nordøstlige Fyn. Overdragelsen 
skete formentlig i 1499, hvor dronnin
gen indsatte sin hofsinde Otte Porsfeldt 
som lensmand. Lenet blev administrerel 
fra Næsbyhoved slot, som lå lidt nord for 
Odense, og bestod af de fem herreder 
Odense, Lunde, Skam, Bjerge og Åsum. 
Til lenet lå ca. 250 gårde, en ladegård, 
hvorfra ladegårdsjorderne blev dyrket, og 
en vandmølle. 

Lenet tjente flere forskellige funktio
ner, men helt afgørende var det at mobi
lisere ressourcer til dronning Christine. I 
de første år efter dronningen havde over
taget lenet, kom hun rejsende til og bo
satte sig på slottet i perioder eller sendte 
bud efter forsyninger fra lenet. Da hun 
bosatte sig i Odense fra omkring 1505, 
blev lenets primære opgave at forsyne 
hendes gård i Odense med madvarer til 
hende selv og hendes store hof. Betyde-
1 ige mængder af lenets produktion blev 
dog forinden fortæret ude i lenet. Slol
tets og ladegårdens besætning skulle be
spises, hvi lket udgjorde en betydelig 
dri ftsomkostning. De ski ftende lens
mænd - i alt tre i den periode regnska
berne dækker - havde som regel omkring 
fem svende i deres tjeneste. Dertil kom 
skrivere, køkkenper onale og landbrugs
arbejdere. Det hændte også, at større 
grupper af soldater blev lønnet fra lenets 
kasse. Det blev kun sjældent til et egent
ligt pengeoverskud, som kunne udbeta
les til dronningens kancelli.9 Når dron
ningen skulle have rede penge til for eks
empel at aflønne og klæde sine tjenere, 
var hun afhængig af indtægterne fra by
erne Ribe, Kolding og Assens. 

Selvom Næsbyhovcd ikke var i stand 
til at forsyne dronningen mec.1 penge, 
blev der opkrævet store mængder res
sourcer fra lenets bønder. Leosmændenes 
admi11istration af Næsbyhoved foregik 
blandt andet ved hjælp af jordebøger, der 
opregnede alle de bønder, som skulle sva
re afgifter til lenet, fæstebønder som selv-
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/lå kortet Olier Næs/Jy
lioved len, so111 :stC1111-
mer ffo 1ul�ivelsl'l1 o( 
Næsbylwved /ens 
regnskaber ( 1991), 
kr.111 in1111 se lenets fem 
herreder, og hvorledes 
/Jø11de1xorlset er 
fordelt i 1510. 86 af 
Lenet:s :sudt 250 gdrde 
lå i Skarn llerred, kun 
overg1/et af L1111rle 
/1erred med 92 8årrle. 
Hans Henrihens 

Næsbyhoved len f5f0 

Cll ISVC/fS0/1/fltde 
indeholdt således 
0111kring en tredjedel 
nf Næsbylwved /ens 
børzdergoc/s. Dc:l vot 
ikke uden sn111d, at 
dro1111inge11 os hendes 
adn1inistration havde 
tæt fvrbiruMse til 
/-l1ws J-Je11rikse11. 

1 $kam hc.rre.d 
2 iund� h�rr�d 
3 Od•n�e hørrod 
4 Å''"" hcrrl!d 
5 SjeqJ� herred 

" 5elvi;jer • brug 
o ftuler - brug 

ejere. Landsby for landsby opregnes lenets 
faste i ndtægter i penge og naturalier. 
lJerlil kom de ekstraordi nære indlægler. 
Oldengæld var bøndernes belaling for at 
slippe deres grise fri i skoven, så de kun
ne spise af t ræernes frugter. Sagefald var 
som regd bøder, men kunne også i nde
holde andre former for betalinger fra 
bønderne til lensmanden . 13etalinger for 
benyttelse af forskellige hcdighcdcr som 
for eksempel rør t i l  taglæg n i ng og øde 
jorder t i l  landbrug udgjorde også en an
seelig i ndtægt .  Fem års regnskaber er  be
varet fra Næsbyhoved len fra perioden 
1502 til 1510, samt et skattema ndtal an
vendt t i l  a t  opkræve kongens ekstraskal
ter fra a lle bønderne i lenet. Det var nød-

1f vandm.pl/t: 
• N01$b!Jhoved slol 05 lodcgard 

vendigt for dronningens skiftende lens
mænd at have lokalkend le repræsentan
ter i de enkelte herreder. Af regnskaberne 
fremgår det, hvorledes herredsfogeden 
indgik i administrationen aflcnct. 

Herredsfogeden Hans Henrlksen 

I Næ·byhoved lens regnskaber optræder 
Ilans Henriksen blandt dronningens syv 
bønder i Bederslev. At han var herreds
foged fremgå r kun indirekte af regnska
berne, men en noti ls i dronningens brev
bog titulerer ham som sådan.10 Han var 
e n  a f  senmidd elalderens storbønder. 
Gårdenes størrelse kan efter alt at døm-
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Dl' årliX" jord('bogsafglfli.'r af Næsbyliovccl lcns bønder 1 Bedcr�lcv lor '150211 

lløndcr/l'cr�iller Byg Smør t::rvecJspcnge lnnepenge P!lr Lam G;-t>� I føns Sumll!l værdi 12 

J Ians Matscn 2,5 p<.l. I skp. 
Per Clcmlscn 2,5 pd. I skp. I mark 
!fans Henriksen 3,5 pd. I skp. 1 mark 
Anu('rs I lans�n 2 µcl. 
Nis Brun 3 pd. I skp. l mark 
Hans lude 4,5 ørt. I skp. 1 mark 
Henric Srryg I pd. 

me vurderes ud fra størrelsen på jordc
hogslandgilden. I så fald var Hans Hen
riksens gård, som det fremgåt af oven
stående tabel, den største af Næsbyho
veds gårde i Bederslev, og Hans Henrik
sen dermed en af de rigesle bønder i 
landsbyen. 

Derudover var landgilden fra Hans 
Henriksens gård vurderet tredje højest 
blandt samtlige Næsbyhoved lens gårde. 
Det var altså ikke bare i landsbyen, I lans 
Henriksen var en velhavende mand. At 
han var selvejerbonde, fremgår af de af
giftstyper, han hetalle, især inne-ydelsen 
angiver selvejerstatus.13 Hans t-renriksen 
betalte som regel ikke den anførte land
gilde med undtagelse i 15051 hvor han 
betalte fem af de otte på gården liggende 
persiller (typer af a fgifter). 1 4 Samme møn
ster tegner sig for gæsteriafgifterne.1� Li
geledes fremgår det af 1511-mandlallet, 
at Hans Henriksen heller ikke betalte eks
traskatterne. Hans navn står simpelthen 
ikke opført på listen over de hønder, der 
betalte skatteme.16 Dette privilegium del
te han med en anden af Næsbyhoved 
Jens henedsfogeder: Hans Olufsen i Lun
de herred. Regelen var, at herredsfogeder

ne var såvel skatte- som afgiftsfrie. At det 
ståranførl, al I Ians llenriksen i 1505 be
talte sine afgifter, må betragtes som en 
uforklarlig undtagelse. Det kan ikke helt 
udelukkes, at regnskabsføreren har lavet 
en fejl. 

l:-lans f-Jenriksen sikrede sig også rettig
heder til andre besiddelser end dem, som 
hørte til hans egen gård. I årene 1502 og 
1503 var han pligtig til at betale afgifter
ne af »Tornessens iord«, som han for-

2 110 skilling 
12skllllng 1 I 180 skilling 
18 skilling 1 2 186 skilling 
6 skilling 70 skilling 
J2 skilling 2 2 155 skilling 
R skilling 2 126 skllling 

32 skilling 

mentlig har kunnet lægge til sine egne 
landbrugsarealer. Ligesom han i 1502 
betalte et par okser til lensmanden på 
Næsbyhoved for brugsrette11 til" Hertug
engen«, som var noget gods beliggende i 
Assens birk.17 Den 24. august l 504 blev 
herredsfogedens ret til brugen af »Her
tugengen« formaliseret med en indførel
se af aftalen i brevbogen. På Næsbyho
ved slot modtog Hans Henriksen et brev, 
der overdrog ham rettighederne til en

gen i seks år uden al afgift.1� Baggrunden 
fremgår ikke. Muligvis var det en del af 
lønningen for hans gerning som herreds
foged. Nu havde han i hvert fald sikret sig 
denne ret på længede sigt og måske på 
bedre vilkår. 

Den 10. maj eller den 20. septemher 
1509 optrådte herredsfogeden Hans Hen
riksen på tinge. tY Skam herred var tingets 
og denned også herredsfogedens jurisdik
tion. Enkelte herredsfogeder kunne dog 
have to herreder under sig, men dette 
gjaldt ikke Hans Henriksen.w Sagen var 
den, at Anders Smedens fra Ågård havde 
søgt Skam herredsting for at få et tings
vidne af otte dannemænd, på hvad »gyft 
oc gyaldt« Anders Hermansen skyldte 
ham.21 Det var nu Hans Henriksens rolle 
som lecler af herredstinget al få afgjort 
sagen, og hans navn er sædvanen tro det 
første, som står på lingsvidnet.22 

Det er interessant at bemærke hvilke 
personer, der optrådte på tinge sammen 
med herredsfogeden. Som nummer to i 
tingsvidnel står en Knud Henriksen, som 
meget vel kunne være herredsfogedens 
bror. Som nummer tre står en 1 lenrik 
I Iansen1 som ligeledes kunne være her-
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»/Jans Henriksen herreds(o
sed i skom111e herred<( 
således begynder ti11gsvid-
11et1 sorn er det e11este 
bevarede fm Hans f lenrik
se11S tid so111 herredsfoged. 
Ti11gsvid11eme er en vigtig 
kilde til herredsfogdemes 
historie, om end også andre 
typer af kilder 11ui inddra
ges, //vis 111011 vil tegne et 
billede af herreclsfogeclen1es 
rulle i samflmdet. For 
eksernpel /re111gdr det ikke af 
ti11gsvirl11eme, hvorledes 
/Jerredsfogede11 hlcv 11clpeget. 
(RA, Henrik K1111dse111 
Gyldenstiernes privatarkiv) 

redsfogedens far eller en søn. Derudover 
nævnes en række andre mænd fra lokal
samfundet heriblandt Hans Henriksens 
nabo fra Bederslev, l Jans Matsen. Det var 
betryggende og muligvis endda nødven
digt at have venner omkring sig, når vig
tige forhold blev afgjort. Hans Henrik
sen optrådte lier i herredsfogedens klas
siske og hid 1-1 I bedsl belyste rolle som 
lokalsamfunclels konfliktløser. l Ierreds
fogedens oprindelige funktion var at af
vikle tingets forrelninger. I løbet af sen
m iddelalderen og tidlig nyere tid gik her
redsfogederne fra at lede og administre
re herredstinget til at udøve en decideret 
dommerfunktion. Oe gik fra at være »for
mænd« til at være »enedom men�«. De 
øvrige tingmænd »Sank ned til at blive 
blolle Tinghørere«.2·1 Positionen som her
redsfoged krævede utvivlsomt en stor 
indsats, men privilegerede også den ud
valgte bonclc. 

Hans Henriksen havde også andre op
gaver, end dem knyttet Lil herredstinget. 
l 1509 var han involverel, da der blev 
opkrævet sagefald i Skam herred. En bon
de ved navn Oluf Clausen måtte betale 
18 skilling, fordi hans søn, Anders Oluf-

11 

sen, var eftersøi,tt:. »Hanss Henricksen fick 
lhem«.24 En anden bonde ved navn Lille 
l Ians Nielsen i Nørreby betalte 1 mark af 
sine afgifter til Hans I Ienriksen.2s Såle
des optrådte herredsfogeden som lens
m andens repræsentant gennem udøvel
se af en form for politimyndighed. Såvel 
indtægterne fra sager a ld som indtægterne 
fra afgifterne gik i lensmandens kasse. 

Herredsfogeden måtte i nogle situa tio
ner svare direkte til kongen. Når der skul
le opkræves ekstraskatter, samarbejdede 
herredsfogeden m ed lensmanden om 
opkrævningen, men pengene blev afreg
net til kongen uden om lensmandens fi
nanser. Det er et sådan forløb, 1511-
mandtallct i Næsbyhoved /ens regnskaber 
er udtryk for. Af første side i mandtallet 
fremgår en væsentlig årsag til, at herreds
fogeden var skattefri. Ud for de enkelte 
sogne i Skam herred står d · forskel I ige 
bønder, der hjalp til med at varetage skal
teopkrævningen. Hans Henrik en skulle 
sam m en med Oluf Andersen opkræve 
skatterne i Nærå sogn. Nederst på listen 
ses herredsfogedens overordnede funk
tion, »Hans Henricksen i Bediijsløff stan
der fore mantallel« uden nogen konkre-
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tisering.26 Det fremgår således, at  Hans 
Hcnriksen tilmed var den overordnede 
ansvarlige for skatteopkrævningen i he
le Skam herred. 

En indlagt seddel i Næsbyhoved !ens 
regnskaber opregner kjortler, gryder og 
sværd taget i pant, når bønderne ikke 
kunne eller ville betale skatteme.27 Del 
kunne altså være en upopulær opgave at 
indkræve kongens skatter. Da mandtal
let blev brugt li! at opkræve kongens eks
traskatter og ikke de Lil dronningen bort
forlenede afgifter, op tråd te herredsfoge
den i denne situation som kongens re
præsentant. 

At dronningen selv havde kontakt til 
llans rlcnrikscn, fremgår af en notits i 
hofholdningsregnskaberne fra jul i  1509, 
hvor kassereren har indført: »l mr. Hanss 
Henrik i Bedesløff paa regenskab fore 
then dynæ, myn frves nade befoll han
nom at købe«.28 Herredsfogeden i Skarn 
herred var ikke hvem som helst. Den 
entreprenante storbonde, som udgjorde 
et vigtigt led i adm i nistrationen af dron
ningens besiddelser, vidste dronningen 
personligt, hvern var. 

AL det netop er herredsfogeden fra 
Skam herred, som ofte optræder i forbin
delse med dronning Ch rist·i nes ad mini
stra tion, kan have nogeL at gøre med 
Skam herreds forholdsvis fjerne beliggen
hed i forhold t i l  Næsbyhoved slot. Lens
manden kunne således ikke følge de dag
lige begivenheder i Skarn herred med 
samme regelmæssighed som i området 
omkring slottet. Samtidigt var mange -
omkring en tredje del - af  lenets bønder 
bosiddende i Skam herred. Derfor var det 
vigtigt for dronningen og hendes lens
mænd at have en magtfuld, effektiv og 
pålidelig h erredsfoged til stede i Skam 
herred. Bemærkelsesværdigt er det, at 
I Ian llenrikscn efter alt at dømme var 
herredsfoged i al le de knap ti år Næsby
hoved lens regnskaber dækker og for
mentlig længere. 1 samme periode sad der 
tre forskellige lensmænd på slottet. Del 
betyder, at Hans Henriksen havde admi
nistrativ og politisk erfaring, som han 
kunne benytte sig af i forhold til Jens-
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mændene, og som de kunne nyde godt 
af, hvis de spillede deres kort rigtigt. 

Herredsfogeden Hans Hen rik en ses 
således både præsiderende på herredstin
get og som begge øvrighedernes repræ
sentant. Det synes ikke tilfældigt, at Hans 
Henriksen blandt de personer, han om
gav sig med på tinge, havde familie og 
naboer. I et samfund, hvor fysisk vold var 
en del af hverdagen, var det vigtigt at 
have venner omkring sig.29 Dette gjaldt 
ikke mindst på herredstinget, hvor der 
ofte måtte træffes upopulære beslutnin
ger. Del er muligt, at gruppen omkring 
Ila ns l lenriksen udgjorde et ti nga risto
krati, hvis eksistens er blevet foreslået i 
litteraturen, altså »en ledergruppe om
kring herredsfogeden«, som sikrede kon
tinuitet i tingets beslutninger.10 Dcrlil må 
føjes, at de forstod at benytte sig af tinget 
i varetagelsen af deres egne interesser. 

Lokaleal liancer fikøvri.gheden så at si
ge med i købet ved udpegelsen af en her
red foged. Alliancer l lans I Ienriksen og
så kunne drage fordel af, når han varetog 
administrative opgaver, herunder skatte
opkrævningen i hele herredet. En opgave 
hvortil han betjente sig af ni h jælperc.31 

Stand og status 

Ofte forekom lavadelige herredsfogeder 
som for eksempel den tidligere nævnte 
sønderjyske h erredsfoged I Ians Broder
sen fra Sønder Gos herred. I artiklen »Lav
adelens Krise i dansk Senrniddelalder« er 
Troels Dahlerup også inde på et af disse 
)>grænsetilfælde« mellem lavadel og stor
bønder, der var herredsfoged i 1470.·12 
Aksel E. Christensen har fremdraget to 
slorbønder i Gudme, der på skift var her
redsfogeder, og hvis slægter steg til væb
nerværdighed for en kort stund, inden 
de igen sank ned i bondestanden.11 Hans 
llenriksen var selvejerbonde, men han 
adskilte sig fra sine bondestandsfæller 
ved at være såvel skattehi som afgiftsfri. 
Det var et privilegium, der normalt ken
detegnede adelen. Den lavadelige foged 
stod formentlig ikke over bondeherreds-
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fogeden Hans Hcnri kscn hverken i rig
dom eller i an eclsc. Det omvendte kan 
have været t i l fældet. 

L lerredsfogederne havde da også and re 
opgaver. Som regel var det herredsfog
ederne, som repræsen terede t i ngene ved 
stænderforsa m l i nger og kongehyldnin
ger:i� Håkon Bennike Madsen henviser t i l  
en skrivelse fra 15 14, af hvi l ken del  frem
går, at herredsfogederne skulle huse den 
kongelige skriver to nætter u nder udar
bejdelse af m a nd tallet og to nætter i for
bindelse med landeh jælp, iøvrigt måtte 
a l m uen i kke besværes med skriver- eller 
madpenge:1� 

Thelma .Jcxlev fremhæver i s in præ en
tation af herredsti n gene, å rsagen t i l  a l  
herredsfogede ns rol le  som kongens og 
øvrighedens repræsentant  er blevet un
derv u rdere t .  » A t  han er  konge l ig ud
nævnt el ler  i a l le t i l fælde er kongens re
præsentant,  fremgår sjældent d i rekte« af 
t ingsvi dnerne:16 Andre kildegrupper må 
i nddrages for at klarlægge denne forb i n
delse. 

1 senm iddelalderens England va retog 
sheriffen den lokale a d m i n istration og 
var l i gesom herr edsfogeden kongens 
væsentl igste repræsentant i lokalsamfon
det.  Kongen u d n æ v n te loka l e  adels
mænd som sheri ffer, cler t i l  gengæld for 
u l e j l i gheden benyttede det konge l i ge 
ma ndat t i l  også at varetage egne in teres
ser. " I t  was a n  al l i a nce of m utual  inte
rest" , som den engelske h i storiker Mi
chael H icks ucltrykker detY Således må 
også den danske øvrigheds forholcl t i l  
herredsfogederne tolkes. Kunne øvrighe
den H ke skabe a l l iancer på lokalt plan,  
var den i lde stedt, når  der skulle mobi l i
seres ressourcer i e l  samfund uden volds
monopol og velsmurt burea ukrati.  

Fra øvrighedens synspunkt 

Set fra dron ning Christi nes kancelli, der 
fungerede som hendes centrale adm i ni
stration, var forholdet t i l  herredsfogeden 
blot et blandt mange personlige forbin
delser, som ba nclt dronni ngens a d m i n i-
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Stikket nf dro1111i11g Christine - Christi11n -
er fi·a 1 760 og med tvivlsom lighed. Det 
blev stukket af Ba11feind e�er originnl i det 
Greve/: Holstenske Pnllads til Mauritz 
Fryrfenbergs værk »Del Dnnske Olrfe11bt11�1J.
ske Konge-Hus i vers og kobbere« Kbll. 
1 763. 

stration am men. Overalt, hvor dron nin
gen havde i nteresser, opbygged hu n  et 
perso n l igt  netværk af forbundsfæ l l e r. 
S e n middelalderens samfund er  blevet 
beskrevet således: 

»Endnu virker samfundet opdelt i lokale 
grupper; som den a l m i n delige adel sam
lede sig om storma ndskoa l i t ioner, stod 
den lavere adel atter i et klientforhold ti l  
den højere adel. Men også købmænd og 
storbønder var nødvendige led i denne 
sam f u nclspyra m ide«. Jll 

En sådan pyramide var dro n n i ng Chri
tine admin istration, om grundlæggen

de må have fungeret l igesom andre af 
scnmiddclalderens aristokratiske adm i n i 

trationer. 
Det var i kke kun i bondesamfundet, 

drnnning Christi nes administration måt-
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Oe1111e primitive te,�ning af Bederslev kirke 
kendes (m dm fynske biskop Jacob Mad
sens visitat.sVog. Når lian tog rundt og 
visiterede de fynske kirker, tegnede han 
skitser af dem og nedskrev et par enkelte 
kommentarer orn kirkens udseemde. Om 
Bederslev kirke skrev han i 1590, al de11 
var »bygt af træ op ved ves ter ende og 
klædt med fyr som et k/okkeh11s«:J1 Det 
var formentlig i denne kirke, Hans Henrik
sen havde si11 gang. (fJa11clsarkivet for Pyn, 
Fyens Bispearkiv) 

te have a l lierede. l byerne havde dron
ningen brug for borgere ti l at varetage 
hendes i n teresser, hViJket først og frem
mest g ja ldt opkrævningen af den profi 
table told i Ribe, Kolding og Assens. Det 
må antages, at tolderne foretog fradrag i 
de opkrævede bC'løb som løn for deres 
i ndsats . Dertil korn de mange fordele for
bundet med a t  være al l ieret med dron
ningen.  Først og fremmest forsynede de 
dronningens hof og fik dermed del i den 
profitabl e handel, som den omfattende 
prov iantering af de mange mennesker in
debar:19 Andre betydel ige fordele var kar
rieremul igheder for toldernes fam i l ie
medlemmer i dronn ingens tjenesle, den 
indt jening, det indebar at huse dronnin
gens rejsende t jC'ncrc, når  de var i byC'n, 
og i det hele taget dronn i ngens opbak
ning i deres forskel l ige gøremå l . I lelL  af
gørende for admi nistrationen var dron
ning Christines forhold ti l ade l ige . Både 
høj- og lavadel i ndgik som vigtige led i 
dronn ingens administration. Det almin-
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delige var, at lavadel ige fungerede som 
drenge, svende, hofsinder, jom fruer og 
lensmænd i dronni ngens tjeneste. I lø j
adclige venner var vigtige for, at dron
ningen ikke kom ti l  at stå isoleret i sen
middelalderens samfund.�11 

Ligesom herredsfogeden fra Nordfyn 
havde sit person lige netværk i loka lsam
fundet, i ndgik ha n så ledes også i dron
ning Christines netværk. Vel var herreds
fogeden en senmiddelalderl ig embeds
mand,  men i kke i moderne forstand.  
Gode person lige netværk var grund laget 
for, at  herredsfogederne kunne bestride 
deres embeder. 

Herredsfogeden i senmiddelalderens 
administration 

Will iam Christensen s problemer med at 
beskrive herredsfogeden s  rolle i senmid
dela lderen kom sig af, at han i s i n  admi
n istrationshistorie næsten udelukkende 
i nteresserede sig for i n st i tuti oner og em
beder. Han forudsatte så at sige, at her
redsfogeden indgik i et statsl igt bureau
krati, hvor der var fastlagte procedurer 
for ud nævnelsen af embedsmænd, og at 
disse havde fastdefinerecle opgaver. Hvis 
man vil en forståelse af, hvorledes admi
nistrati.on fungerede i senmiddelalderens 
samfund nærmere, må man an lægge et 
andet perspektiv. l stedet for William 
Christensens anakron isti ske statsperspek
l iv  kan en mere frugtbar ti lgang t i l  sen
m iddelalderens administrat ion opnås 
gennem en forståelse af tidens person l i
ge sociale n etværk, herunder patron-k l i
e ntforhold.�2 

Gennern studier af  lavadelen l scnm id
delalderen er grund læggende træk ved 
administrationen i dansk senmiddelalder 
bkvet afdækket: »l dette samfund uden 
C'O effektiv offent l ig myndighed g jorde 
enh ver kl ogt i at søge t i l knytnlng tII en 
gruppe for derved al kunne fremme eg
ne interesser«.43 De fire stænder del te nok 
samfundet i groft sagt horisontale grup
per, men samfundet var ligeledes opdelt 
i vertikale all iancesystemer, mere e l ler 
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mindre formaliserede, der gik fra konge, 
biskopper og højadel ned gennem sa1 1 1 -
fundct til borgere og bønder. "' På den ene 
-; ide havde de nedre lag i samfundet brug 
for beskyt telse fra oven, på den anden 
side havde de mægtige i toppen brug for 
t jenere, der kunne varetage deres i n te
resser på loknlt niveau. Maglsl ruklurer
ne i del sen middelalderlige danske sam
fllnd var baseret på personlige relationer 
pil tværs af alle sociale skel. An lægges 
derfor en synsvin kd, cJer i stedd for a l  
fokusere på i ns ti tutioner fokuserer på 
personlige relationer, giver herred fogc.·
den lians Henriksens stil L ing og rollc i sen
middelaldercns samfund bedre mening. 

I lan Hen riksen havde også uafhæn
gigt af il embede som herredsfoged en 

lærk personlig posit ion l am fu n de t .  
I lan var storbonde o g  var endda i stand 
Ul at sikre sig ret ti I brugen af landbrugs
arealer, som gik udover hans egne besid
de] er. En bonde uden en stærk person-
1 ig base i lokalsam fundet, med god øko
nomi og stærke relationer t i l  herredet. 
cidcJ og slorlwindcr, vi I le formen 11 ig væ
rr ude af stand til al udføre de opgaver, 
der fulgLe med herredsfogedembedet.�� 
At øvrigheden udnævnte en bonde eller 
lavadelsmane.I til herredsfoged og dermed 
udstyrede ham med dette embedes bef ø
j el er, gjorde ikke au Lomatisk, al han 
kun ne avancere til en position blandt 
herredets bed le mænd. I stedet var for
holdet en personlig alliance mellem lens
manden og en allerede veletableret lo
kal storbonde eller lavadels mand, sorn 
gav sig udslag i t i  Idelingen af herredsfo
geclem bedet. 

I sen middelalderen var herredsfogeden 
således ved al blive en vigtig del af de 
t idlige stat lige strukturer, som i første 
omgang måtte basere sig på bondesam
fundets personlige sociale netværk. Her
redsfogeden skulle være i besiddelse af 
en sådan autoritet, at han håde var i stand 
til at sikre respekten om herred linget, 
og sørge for at såvel kongens som lens
mandens interesser i herredet blev vare
taget. !fans Henriksen var efter alt at 
dørnme i stand til at udfylde denne dol>-

J S  

bcltrollc rnellem bondesamfu ndet og 
øvrighE!derne tilfredsstillende for alle 
parter. Med cen t ralmagtens tadigl for
øgede lokale ind flydelse blev herredsfo
gedembedet med tiden mere maglhtldt. 
I lerredsfogeden blev den kongelige ad
ministrations yderste led. Der skulle dog 
gå længe cndnu1 før staten kunne sætte 
sig igenn�rn i lokalsamfundene uden at 
basere sig på alliancer med lokak• magt
havere. 
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