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Bidrag til Oplysning om jydske Kronbønders 
Levesæt og Forhold i Frederik II’s og 

Christian IV’s Tid.
Af Emil Madsen.

Som bekendt er der fremsat indbyrdes ret afvigende 
Meninger om Bøndernes Vilkaar og Forhold i Slutnin
gen af det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede. 
Medens Allen i sin Haandbog i Danmarks Historie i det 
Hele taget har betragtet Bøndernes Stilling i hine Tider 
som meget mørk, har andre derimod betragtet den som 
forholdsvis god, især i Sammenligning med, hvad den 
efterhaanden blev i de os nærmere liggende Tider, saa- 
ledes Steenstrup i hans Bog »Den danske Bonde og Fri
heden«. Her siges dog, at der fandt en stærk Tilbage
gang Sted i Løbet af Christian den IV’s Regering, medens 
Jørgensen i sin Afhandling i Samlinger til Fyens Historie 
og Topografi VIII mener, at de to første Menneskealdre 
af det 17. Aarhundrede var de danske Bønders Blom
stringstid. Derimod udtaler Christensen i sine Agrar
historiske Studier I, 173, at Bondens Stilling paa Kron
godset og særlig i Fadeburshusene var saa trykket, at 
den næppe kan have været ringere noget andet Sted, og 
Mejborg siger i Gamle danske Hjem, S. 79, at efter Slut
ningen af Syvaarskrigen maatte mange Selvejere afhænde



deres Ejendomme, og at Bondestanden i den første Halv
del af det 17. Aarhundrede fik det værre og værre.

Et stort og hidtil næppe meget benyttet Materiale 
til Belysning af Bøndernes Levevis og Vilkaar i Frederik 
IPs og især i Christian IV’s Tid haves dog i Lensregn
skaberne fra hine Tider. Disse er derfor her i det føl
gende fortrinsvis benyttede som Grundlag for Betragt
ningen. Vel giver de ikke mange, om man saa kan 
sige, direkte Oplysninger om de nævnte Forhold; men 
idet de omstændeligt omhandler de Afgifter, som Bøn
derne maatte udrede, og giver en Del Oplysninger om 
det Arbejde, de maatte udføre for Herskabet, og en Be
skrivelse af de Forseelser eller Forbrydelser, der blev be- 
gaaede, tillader de et ret paalideligt Skøn.

Til Undersøgelsen er der valgt Skanderborg Len1), 
fordi dette paa den omhandlede Tid omfattede en stor 
Del af Jyllands bedste og skovrigeste Egne og til Lens
mandssæde havde det kongelige Slot, hvor Hoffet ikke 
sjældent opholdt sig. Lenet omfattede i Slutningen af 
Frederik IPs Tid Kongens og Kronens Bønder i Ry Birk, 
Skanderup Birk og Tørning Birk, alle tre oprettede 16. 
Juni 1573, til Dels ved Nedlæggelse af det den 7. Okt. 1560 
oprettede Emkloster Birk2), derhos i Hjelmslev, Framlev,

2) Der haves for dette Len Regnskaberne 1581—82, 1594—95, 
1599—1600, 1607—08, 1609—10 og derefter for omtrent alle 
Aar indtil 1650. Regnskaberne gaar fra den 1. Maj i det ene 
Aar til 30. April i det næste.

2) Skanderup Birk omfattede, da det oprettedes, Kongens og Kro
nens Gods i, som der siges, de daværende Sogne Ring, Vit- 
ved, Venge, Skanderup, Illerup, Svejstrup og Bredsten, Ry 
Birk det tilsvarende i Dover, Ry, Vissing og Galten Sogne, 
Tørning Birk det tilsvarende i Vor (Vor Ladegaard), Taaning 
og Hylke Sogne. Taaning kaldtes den Gang Tørning. Til 
Emklosters Tingsted var det befalet Almuen k Ry, Dover, 
Tørring, Vor og Vissing at søge Ting.
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Sabro, Gjern, Tyrsting og Vor Herreder, hvortil endnu 
Hads Herred, der udgjorde Aakjær Len, sluttede sig, idet 
dette Len. fra 1580 til 1588 var forenet med Skander
borg. Flere Forandringer indtraadte senere. Sabro Her
red var udskilt som et selvstændigt Len fra 1588 til 
1597. I Regnskabet 1594—95 er optaget Lenets Til
liggende i Vester Lisbjerg og flere Herreder, samt Her
rederne Nim og Hatting, hvilke to sidste dog hørte til 
Bygholm Len. Lenets Tilliggende i Vester Lisbjerg og 
flere Herreder nævnes derefter vedblivende som hørende 
til Lenet, medens Nim og Hatting Herreder ikke næv
nes, derimod Nim Birk1), idet samme var forenet med 
Skanderborg fra 1581 til 1589 og derpaa atter fra 1596. 
Ved Forordning 3. Jan. 1623 afskaffedes Torning Birk 
og lagdes til Vor Herred. Aakjær Len eller Hads Her
red var derhos atter forenet med Skanderborg fra 1597 
til 1650. Det særlige Aakjær Birk var afskaffet ved For
ordning 12. Novb. 1579.

Skanderborg var paa den Tid ingen Købstad, om 
der end var indrømmet Beboerne Frihed til en begræn
set Handel ved Forordningen 27. Okt. 1583. Derimod 
synes Horsens en Tid at have været undergivet Lens
mandens Myndighed, at dømme efter, at der i Regn
skabet 1594—95 staar anført, at en Borger i denne By, 
Klavs Kretsing, havde udskrabet og makuleret noget i 
en Dom; men Mandrup Parsberg, som da var Lensmand 
paa Skanderborg, vilde ikke have Bøden, som han blev 
idømt, indført i Byfogdens Regnskab, at Sagen ikke 
skulde komme hver Mand i Horsens for Øre, og Bøden 
blev derfor indført i Skanderborg Lens Regnskab, Kon
gen alene til bedste.

Nim Bjjk omfattede Kongens og Kronens Bønder i Byerne 
Nim og Brestenbro.

12
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Lenet med det Omfang, det største Delen af Tiden 
havde, indeholdt de to kongelige Slotte eller Huse Skan
derborg og Aakjær. Der fandtes ved hver af disse en 
Ladegaard, desuden en Ladegaard ved Ring Kloster. 
Disse1) blev drevne umiddelbart under Lenet, indtil 1625, 
da Skanderborg Ladegaard blev bortforpagtet til Slots
herren for en aarlig Afgift af 150 Rdl., medens vistnok 
samtidig Aakjær Ladegaard blev bortforpagtet til Bønder 
for en aarlig Afgift af ca. 153 Rdl., og Ringkloster Lade- 
gaards Marker blev udstykkede i 4 Fjerdedele, der bort- 
fæstedes til Bønder.

Med Avlingen paa Ladegaardene stod det kun daar- 
ligt til i den Tid, de blev drevne umiddelbart under 
Lensmanden. Baade 1619—20 og 1621—22 udtales, at 
Avlen paa Ladegaardene er helt ringe, det sidste Aar 
siges endog, at Kongen havde mere Skade end Gavn af 
dem, og 1614—15 er der bemærket, at der paa alle 
Ladegaarde knapt er avlet saa meget som Udsæden.

Kvægbesætningen var ejheller just stor. Eksempel
vis kan nævnes, at der paa Skanderborg Ladegaard 1594 
fandtes 63 Øksne, Stude og Tyre, hvoraf en større Del 
Øksne dog maa antages tilgaaet i Bøder, 13 aargamle 
Stude- og Tyrekalve, 61 Køer, 16 Kvier (mærkelig nok 
nævnes de indtil 4 Aar gamle)2), 8 aargamle Kviekalve 
og 29 Faar. Svin er ikke talt med. I den paafølgende 
Tid synes Besætningen endog at være forringet. Koer
nes Antal var saaledes 1621—22 kun 36. Der solgtes

*) Til Oplysning om Ladegaardsmarkernes Udstrækning kan an
føres, at Udsæden 1619—20 paa Skanderborg var 79 Tdr. Rug, 
74 Tdr. Byg, 147 Tdr. Havre og 19 Tdr. Boghvede, paa Ring
kloster henholdsvis 119V2, 112V2, 145 og o, paa Aakjær 99, 
110, 234 og 1$, Tønden beregnet med 8 Skp.

2) I Besætningerne paa samtlige Ladegaarde nævnes den 1. Maj 
1581 endog Kvier, der var indtil $ Aar gamle.
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af og til Kreaturer til de omboende Bønder og andre, 
og det blev saaledes ogsaa til Fordel for disse, at man 
stundom søgte at forbedre Avlen. Det befaledes saaledes, 
io. Jan. 1587 42 Adelsmænd hver at overlade Kongen 
2 Køer eller Kvier til den nye Ladegaard ved Skander
borg, og den 22. Jan. 1597 bestemtes, at der skulde 
købes 2 Tyre fra Frisland til Ladegaarden, da der var 
Brist paa store TyreJ). Ansættelsen af en Svinesnider, 
der skulde gøre Tjeneste paa nogle af Kongens Slotte 
og Huse, deriblandt paa Skanderborg2), har vel ogsaa 
haft nogen Betydning. 1585 kom der et Skæferi med 
polske Faar i Stand paa en Gaard i Lenet. Disse Faar 
viste sig dog ikke formaalstjenlige, de blev syge og døde 
og erstattedes med danske3). Denne Gaard kan maaske 
have været Emborg, det tidligere Øm Kloster i Ry Sogn,, 
hvor der alt nævnes et Skæferi i Regnskabet 1581—82. 
Det synes dog ej heller ret at have villet trives; thi der 
var paa den Tid 5—600 Faar, men 1594—95 var der 
kun 324, og det findes oplyst, at der døde ikke mindre 
end 97 Faar og Lam fra 1. Maj 1592 til 1. Maj 1393. 
Slottets Skæferi nævnes endnu 1608—09, og vistnok er 
det det samme, der endnu 1619—20 forekommer under 
Benævnelsen Ry Skæferi.

Af de mange Afgifter, hvormed Bønderne var be
sværede, er der næppe Grund til her at omhandle Land
gilden vidtløftigere. Landgilden, hvorunder der er hen
draget den enkelte Gaarde paahvilende saakaldte Gammel
skat, den i Reglen kun Selvejergaardene paahvilende 
Ledingsafgift og det næsten alle Gaarde paahvilende

') J. Tg.
3. Marts, 4. Dec. 1584, 5. Novb. 1586 (J. Reg.), 5. Jan. 1592 
(J. Tg.).

3) 8. Juli 158$, 3. Maj 1 $86. (J. Tg.).
12*
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Gæsteri og Stød eller Kongestød, var nemlig en fra 
gammel Tid hidrørende Afgift, der var omtrent ufor
anderlig og saaledes en Grundrente, hvortil der var taget 
Hensyn ved Overtagelsen af Ejendommene fra Besidder 
eller Bruger til Besidder eller Bruger*).

Talrige Lempelser eller Afkortninger fra Kongernes 
Side var tillige ret almindelige, som overhovedet i flere 
Retninger overfor Bønderne.

En Del var efterladt Landgilden eller en Del af den 
af Hensyn til deres Bestillinger. Dette var saaledes Til
fældet med alle Herredsfogederne, de ogsaa i Retsplejen 
anvendte saakaldte Delefogeder, samt Ridefogederne og 
enkelte andre. Endvidere afkortedes der som Følge af 
Forordningen af 17. Novb. 1614, ved hvilken et Lande
værn oprettedes2), i nogle Aar næsten alle de jordegne 
Bønder samt nogle Fæstere (165 jordegne i Skanderborg 
Len, 72 jordegne og 18 Fæstebønder i Aakjær) deres 
Landgilde, fordi de var udskrevne til Krigstjeneste. Dette 
ophørte ved Forordningen af 12. April 1621, ved hvil
ken det bestemtes, at hver 9 Bønder udenfor Adelens 
Arvegods skulde holde en ugift Tjenestekarl som Soldat, 
og fra den Tid blev det 20 jordegne Bønder og Fæste
bønder, hvis Landgilde ikke tilfaldt Kongen, men an-

T) Landgilden og Gammelskatten svaredes dels i Penge, hovedsage
lig dog i Naturalier, som Korn og Kreaturer. — Ledings
afgiften var for hver Gaard 1 eller sjældnere 2 Ledingsgrot å 
2 Sk. dansk. Gæsteri beregnedes med 5 Skpr. Malt for hver 
Hofhest, der skulde modtages, og med 2 Skpr. Malt for hver 
Jægerhest. Kongestød betaltes i Hjelmslev Herred med 3 Skpr. 
Havre, i det øvrige af Lenet med 4 Skpr. 1. Td. havde 8 
Skp. Se nærmere om disse Afgifter Arennt Berntsen, Dan- 
marckis oc Norgis fructbar Herlighed II, 97 flg., og om Gæsteriet 
Jacobsen, Afh. i Hist. Tidsskrift 1, II.

£) Krigsartiklerne for samme af 17. Decbr. 1615 findes i D. Mag. 
2. II. 161 flg.
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vendtes til Besoldning for 20 Underofficerer af det 
skanderborgske Kompagni (1 Fændrik, 2 Sergenter, 3 
Korporaler, 10 af de saakaldte Adelburs, 2 Tromme
slagere, 1 Piber og en Profos). For nogle enkelte Gaarde 
hist og her var Afgiften delt, saa at den egentlige Land
gilde ydedes til Kanniker, Vikarer, Præster eller Kirken, 
medens Gæsteriet og andre Dele af Afgiften tilfaldt Kro
nen. Der nævnes ogsaa Præste-Gæsteri.

Større Betydning havde dog de Lempelser, som af 
mange forskellige Grunde indrømmedes enkelte for kor
tere eller længere Tid. En vis Skaansomhed overfor Bøn
derne giver sig saaledes til Kende ved det Kongebrev, 
i hvilket det første Gang udtales, at Kongen oftere vilde 
tage Ophold paa Skanderborg. I dette Brev, af 29. 
Marts 1571, ved hvilket Kongen opsagde Birgitte Gøye, 
Herluf Trolles, Ringkloster, som hun tilforn havde haft 
i Pant, udtaler Kongen, at han ved den langvarige Krig 
var kommen i stor Gæld og derfor maatte føre sin Hof
holdning anderledes end hidtil, hvorfor han ofte vilde 
opholde sig i Jylland og lade Skanderborg Slot bygge 
og istandsætte, da han ikke vidste noget bekvemmere 
Sted til Hoffets Ophold; men da det vilde falde de til 
Slottet liggende Bønder meget besværligt at drage og 
udføre det Arbejde og den Trældom, som Ombygnin
gen vilde foraarsage, og da desuden Lenets Rente ikke 
vilde forslaa til Hoffets daglige Underholdning, nødsage
des han til at indløse Klostret, som han iøvrigt gerne 
atter vilde unde hende, naar Omstændighederne maatte 
tillade det1). Meget almindeligt forekom det, at Land
gilden eftergaves Gaarde, i hvilke der havde været Ilde
brand. Undertiden findes ogsaa en Del af den eftergivet 
paa Grund af Misvækst, 1623—24 saaledes ikke mindre

T) Personalhist. Saml. p. Papir. Herluf Trolle og Birgitte Gøye.
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end 44 Bønder Halvparten af deres Kornlandgilde for 
Skade af Hagl og Uvejr, 1638—39 en Del Bønder Halv
delen af deres Landgilde-Byg, da der havde været Mis
vækst paa Byg. Stundom var Grunden til Nedsættelsen, 
at der blev klaget over Landgildens Størrelse. Bønderne 
i Ry forskaanedes saaledes den 5. Febr. 1573 som Følge 
af deres Klager en Tid for Halvparten af deres egentlige 
Landgilde og for alt Gæsteri. Den 26. Jan. 1583 for
skaanedes de for Landgilde og Ægt i et Aar paa Vil- 
kaar, at de forbedrede deres Gaarde. Møllerne, som selv 
havde gjort deres Møller færdige og tilbød selv at ved
ligeholde dem, afkortedes der i hvert Pund Mel 6 Skp.1). 
Af og til nævnes Landgilden efterladt Bønder, der var 
meget forarmede, for at deres Gaarde ikke skulde blive 
øde, og de, som brugte øde Jorder, svarede som oftest 
ikke Landgilde. Enkelte havde gamle Kongebreve, ifølge 
hvilke de var fritagne for Afgifter, formodentlig for en 
en eller anden Tjeneste eller Ydelse, som nu ikke kan 
paavises. Ikke sjældent tillodes en Ombytning af Afgif
ten i Naturalier, som det faldt vanskeligt at yde, med 
en Afgift i Penge. Dette var saaledes stadig Tilfældet 
med det Trækul, der oprindelig skulde ydes. Ved Siden 
heraf tillodes det t. Eks. den 28. Decb. 1580 Selvejer
bønderne i Sabro Herred at give Penge i Stedet for de 
fede Køer og Bolgalte, samt det Honning og Smør, de 
skulde udgive. 1633 tillodes det Mændene i Alling og 
Tørring at give Penge for Korn, da deres Mark var 
ufrugtbar. 1634 tillodes det en Mand i Javngyde at give 
Penge for Salt, og en Mand i den daværende By Vestrup 
at give Penge for Smør o. s. v. Det forekommer ogsaa, 
at Bønder, der havde fæstet Gaarde, til hvilke der ikke var

*) Et Pund var 2 Ørte. 1 Ørte Rug var 10 Skp., 1 Ørte Byg 12 
og 1 Ørte Havre 20.
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saaet, fik deres Landgilde nedsat. I Forbindelse hermed 
bør det ikke forbigaas, at der af og til tildeltes Bønderne 
Korn til Udsæd, naar de selv manglede saadant. Det be
faledes saaledes 7 April 1563 Lensmanden paa Skander
borg at komme Bønderne til Hjælp med 8 til 10 Læster 
Kornx). De rige skulde betale Kornet, de fattige have det 
til Laans, men senere betale det. Juleaften og Paaske- 
aften blev der givet fattige Folk for Porten Brød og 
Flæsk.

Til Trods for alle Lempelser kunde det dog selv
følgelig ikke undgaas, at det blev enkelte umuligt at yde 
Landgilden. Blandt Bilagene til det ikke længer tilværende 
Regnskab 1592—93 findes en Del Tingsvidner om saa
dant. Disse røber alle megen Armod paa de Steder, 
hvorhen der var sendt Mænd for at pante for tilbage- 
staaende Skatter. Tilstanden i de Gaarde, hvor de mødte, 
beskrives ret ensformigt. Som oftest fandt Mændene 
intet at vurdere. Et Steds fandtes kun nogle gamle Heste, 
et andet et Øg (Hoppe), som sagdes at være skabet, og 
de havde intet Værd. Der var ej heller saaet Rug til 
Gaardene. I en Gaard fandtes hverken Folk eller Fæ; 
den stod øde, og Bygningerne var nedfaldne. I en anden 
Gaard fandtes Manden saa forarmet, at han ingen Sæd 
havde kunnet saa til Gaarden, hvis Rugsæd der alt tid
ligere var lagt Beslag paa for resterende Landgilde. Han 
var da flyttet derfra den 1. Maj i stor Armod; der var 
hverken bleven saaet Byg eller Havre, og Gaarden var 
bleven staaende øde til hen paa Sommeren, da en anden 
havde fæstet den. Fiskebæk Mølle i Vor Herred fandtes 
øde, og Mølleren bortrømt. I Vester Lisbjerg Herred 
fandtes en Gaard, som var afbrændt i Efteraaret 1592. 
Alt Mandens Korn var brændt, og han havde derefter

1) 1 Læst Korn var af alle Kornsorter 24 Ørte.
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ikke haft andet, end hvad han havde kunnet tigge 
sig til.

Hvis Tilfælde som disse forekom ofte, vilde de ganske 
vist røbe meget sørgelige Tilstande; men tilsvarende Tings
vidner synes ikke at forekomme i de øvrige Regnskaber, 
og om der vel af og til nævnes, at en Mand har maattet 
fraflytte sin Gaard for Armod, og der jævnlig nævnes 
øde og forarmet Gods, saa kan dette dog ikke siges at 
forekomme saa hyppigt, at det giver et Billede af de 
almindelige Tilstande, og det er derfor vel ogsaa nok 
rigtigt, naar Secher udtaler, at Bondestandens Vilkaar i 
Frederik II’s Tid var saadanne, i det mindste i Jylland, 
at det hørte til Undtagelserne, naar en Fæstebonde ikke 
kunde udrede sine Afgifter1).

Ligesaa lidt som Landgildeforholdene giver Tiende
forholdene en klarere Indsigt i Bøndernes Vilkaar. Det 
var vel en for dem meget besværlig Bestemmelse, der blev 
truffen den 5. Sept. 1574, at Bønderne skulde fremføre 
Tienden til dem, som havde fæstet den, og at det be
stemtes den 9. Juli 1593, at Bønderne ikke maatte køre 
det høstede Korn ind fra Markerne, førend det var blevet 
besigtiget ved Tiendetagernes Foranstaltning, en Bestem
melse, der synes at have hidrørt fra, at der stundom 
klagedes over, at Bønderne gav det sletteste Korn, de 
avlede, i Tiende2). Dette ændredes dog atter den 20. 
Febr. 1596 derhen, at det tillodes Bønderne at køre det 
høstede hjem uden Besigtigelse, naar de, som skulde be
sigtige det, ikke mødte i rette Tid. Det maa ogsaa be
mærkes, at foruden enkelte Sognepræster og Adelsfolk, 
var det ikke ganske sjældent Bønder, der havde fæstet 
Sognetienderne, og i det Hele taget synes Tiendeforhol-

T) Secher, Danmark i ældre og nyere Tid, I. 245.
2) Saaledes 1567, Pontoppidan, Ann. eccles. III, 409.
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dene ikke at have givet Anledning til noget svært Tryk 
eller fremkaldt Misfornøjelse, om det end vedblivende 
kunde forekomme, at en eller anden gav siettere Korn 
i Tiende, end han burde. Nogle Mænd dømtes saaledes 
1615—16 til at bøde 40 Tønder Havre, fordi de havde 
beholdt bedre Korn, end de havde ydet i Tiende til 
Skanderborg Ladegaard.

Et bedre Indblik i Bøndernes Levevis og Forhold 
end Landgilde og Tiende giver derimod de saakaldte 
uvisse Indtægter, som fra dem tilflød Lenet, og som i 
den her omhandlede Tid stundom sammendroges under 
Benævnelsen Jordegodsets Herlighed, og hvoraf en Tid 
lang en større eller mindre Del tilfaldt Lensmanden, idet 
der ved dem var et større Raaderum, og Vilkaarlighed 
mere kunde gøre sig gældende. Vi skal i det følgende be
rette om hver enkelt af disse Indtægter for Lenet, hvad 
Regnskaberne oplyser, dog med Forbigaaelse af nogle, der 
ikke stod i nærmere Forbindelse med Bøndernes Livr 
saaledes Indtægten af Skovene og af den saakaldte Drift, 
ogsaa kaldet Vogsgods og Forvogsgods, som hidrørte frar 
at forvildet Kvæg, naar det tre Gange var fremlyst til 
Tinge og Sognestævne, og ingen vedkendte sig det, til
faldt Ejeren af den Grund, paa hvilken det var optaget. 
Denne Indtægt forekommer mærkværdig ofte, men var 
i Almindelighed meget ringe.

Det samme gælder den Indtægt, som havdes af den 
Afgift, der er kaldt Forlov (Forløu, Førlov m. m.), og 
som i Reglen er betegnet Forlov efter Arv, og som 
saaledes af de Afgifter, der flere Steder betegnedes med 
Ordet Forlovx), her kun angaar den Afgift, der svaredes 
naar nogen døde, og det arvede Gods bortførtes fra 
Stedet. I et enkelt Tilfælde er Indtægten ikke ringe.

Jvf. Arennt Berntsen 1. c. II, 130 flg.
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Enken efter en Mand afkøbte 1625—26 hans Arvinger, 
der boede udenfor Lenet, hans hele Boslod for 400 Siet
daler. Deraf tilfaldt Kongen den sjette Del, der findes 
beregnet til 80 Sietdaler. I Almindelighed var Afgiften 
derimod meget ubetydelig, saaledes i hvert enkelt Til
fælde 1582—83 kun 18 Sk., og i det Hele taget i Reg
len højst nogle faa Dalere.

Temmelig ringe var ogsaa Indtægten af forbrudt og 
Rømningsgods, eller hvad der kom ind af Efterladen
skaber efter dem, som havde forbrudt sig, saa at deres 
Gods tilfaldt Kronen, eller som var bortrømte. Til dem, 
der havde forbrudt sig, henregnedes ogsaa Selvmordere, 
og det oplyses saaledes ved denne Indtægtskilde, at der 
i det Hele taget ikke forekom saa ganske faa Selvmord, 
navnlig i Aarene midt i Tyverne. Hvad der kom ind 
ved den, var dog aldrig noget stort, idet de, som for
brød sig eller rømte, ikke efterlod sig store Sager. Den 
største Indtægt, der paa denne Maade synes at være ind
kommet, var 1624—25, da der skiftedes mellem en Mand 
og hans Hustru, der havde hængt sig, og hvis Gods til
faldt Kongen. Det var 30 Lod Sølv å 2V2 slette Mark, 
en Egekiste med Laas, vurderet til 1V2 Sietdaler, en Del 
brugte Klædningsstykker og brugt Sengetøj, noget Blaar- 
garnslærred og Hør, en Del Fetalje og Løsøre, Halvpar
ten af en Hoppe og Halvparten af et Svin. Det Hele 
vurderedes til 44 Sietdaler 1 Mk. 4 Sk. Et andet Til
fælde, i hvilket ogsaa Sæden paa Marken blev vurderet, 
hidrørte fra, at en Smeds Kone 1594—9 5 var løben 
bort. Hendes Ejendele var Halvparten af 2 Kister, vur
derede til 12 Sk. lybsk, Halvparten af 1 Sengeklæde, 1 
Dyne og 1 Lagen 12 Sk. 1., Halvparten af 7 Traver 
Byg 21 Sk. 1., af 7 Traver Havre 21 Sk. 1., af en Ko 
2x/2 Mk. 1. og af 3 Faar 1 Mk. 2 Sk. 1. Hendes Mand 
synes at have beholdt disse Genstande og betalt Værdien.
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Det Hele blev ointrent 33/4 Dir. I mange Tilfælde er 
det efterladtes Værdi dog endnu ringere. 1639—40 findes 
saaledes det forbrudte Gods efter en Mand, som blev 
skilt fra sin Hustru, kun at have været V2 Rdlr. 20 Sk. 
Et ganske ejendommeligt Tilfælde, for hvilket en nær
mere Forklaring ikke kan gives, findes i Regnskabet 
1648—49. Der staar nemlig her opført under forbrudt 
Gods 10 Sietdaler, modtagne for en Hest, som ifølge 
Tingsvidne slog sin Ejermand ihjel, medens den gik 
Nærmand (nærmer) for hans Vogn.

En anden, ligeledes meget ringe Indtægt havdes af 
de Penge, der indbetaltes til Lenet for Færdigholdelsen 
af Broer. Vistnok som en Følge af de Ødelæggelser, 
Krigen havde ført med sig, betaltes der 1645—46 125 
Rdl.; men i Reglen var Betalingen ringere, oftest kun 
omtrent 6 Rdl.

Oldengæld betaltes dels i Penge og dels i levende 
Svin for Tilladelsen til at drive Svin ind i Skovene. Det 
var en meget variabel Indtægt, thi det var jo ikke hvert 
Aar, at der fandtes tilstrækkeligt af Bog og Agern til 
at føde Svinene. Der betaltes vel i gode Aar ret anse
lige Beløb, 1599—1600 saaledes 712 Dir. og 1235 Svin, 
1613—14 endog 1573 Dir. og 257 Svin, men til Gen
gæld var Beløbene i magre Aar langt ringere, ned til 
873 Rdl. 1 Mk. i 1631—32, og enkelte Aar som 1615— 
16, 1617—18, 1622—23, *633—34, T^42—43 °S
1643—44 ses aldeles ingen Oldengæld at være ind- 
gaaet. Skovene takseredes af Synsmænd hvert Aar 
til, hvormange Svin de kunde føde, og samtlige Lenets 
Skove findes saaledes 1641—42, da Indtægten blev 704 
Rdl. 172 Ort og 138 Svin, takserede til 600272 Svin 
og 921 Grise, og 1634—35, da Indtægten blev 17672 
Rdl. 72 Mk. og 13 Svin, til 1293 Svin. Foruden for 
Kongens egne Svin var der Fritagelser for Afgift af nogle
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andre. Præsterne havde fri Olden for deres hjemmefødte 
Svin1). Desuden forekom i Skanderborg Len Fritagelse 
for Svin, der tilhørte Aarhus Hospital, Herredsfogeder, 
Delefogeder, Ridefogeder, Tingskrivere og Dyrvogtere. 
Endelig havde Bønderne i Vrold og nogle andre Byer for 
de Svin, som de ydede in natura, nogle, i Reglen 9 Svins 
Olden frit. Muligt var denne særlige Begunstigelse en 
Rest fra den Tid, da Kongen befalede, at Svin, der til
hørte Kronens Bønder i nogle andre Len, skulde mod
tages uden Oldengæld i Em- og Ore-Klosters Skove2). 
Afgiften svaredes i Almindelighed paa den Maade, at naar 
en Bonde vilde have flere Svin end 6 indsatte, afgav 
han hvert sjette Svin, og betalte i Reglen, 12 Sk. for 
hvert af de øvrige, og ligeledes betaltes 12 Sk. for hvert 
Svin af de Bønder, der ikke havde 6 at indsætte, 1648— 
49 dog en slet Mark for hvert. En Afgift synes i Fre
derik II’s første Tid at være svaret, ogsaa naar der ikke 
var Olden3), men en saadan ses ikke at være ydet i de 
Aar, Regnskaberne gælder. Svinene blev brændte med 
Ejerens Mærke, og hans Navn optegnedes, samt hvor 
mange Svin, han fik indsat.

Af Stedsmaalet eller Gaardfæstningen havdes derimod 
næsten altid en betydelig Indtægt. Denne Afgift svaredes 
kun ved Omskiftning af Brugeren af en Fæstegaard, eller 
naar den paagældende selv havde bygget sig et Sted eller 
fæstet ny Jord. Den findes ogsaa svaret af bortfæstede 
Sognetiender. Næsten altid er den kun svaret en Gang 
for alle af Fæsteren, saa længe han beholdt Fæstet, dog 
synes den ogsaa en enkelt Gang rent undtagelsesvis at 
være svaret i Form af en aarlig Afgift.

x) Forordn. 1. Febr. 1575.
2) 30. Aug. 1 $$9.
3) Jvf. 13. Sept. 1578 (Saml. t. j. H. og Top. 1, VII, 9$).
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I næsten alle Regnskaber er der inddraget under 
Stedsmaalet det saakaldte Husbondhold, der iblandt de 
flere Afgifter, der hist og her indbefattedes under dette 
Udtryk1), her alene synes svaret af Selvejerbønder, naar 
de tiltraadte deres Ejendom.

Den samlede Indtægt af Stedsmaalet var, med Und
tagelse af nogle faa Aar, fra 700 til 1000 Dir. aarlig i 
Tiden indtil 1618, derefter i Reglen 1000 til 1500, lige
ledes med enkelte Undtagelser. Det største Beløb forekom 
1629—30 og udgjorde i Penge 3063 Rdl. 1 Ort, hvilket 
langt overskrider det sædvanlige. Aarsagen hertil kan 
antages at have været det ikke lang Tid i Forvejen fore- 
gaaede Indfald i Jylland af de Kejserlige, der bevirkede 
en stor Dødelighed, saa at mange Gaarde af den Grund 
blev fæsteledige. Der nævnes samtidig som nyfæstede 
mange øde og forladte Gaarde, derhos nogle, der var 
nedbrudte af Fjenden. Noget lignende, om end i mindre 
Grad, synes at have gjort sig gældende efter de Svenskes 
Indfald, idet Indtægten af Stedsmaalet da var 22 511/^ 
Rdl. i Penge, hvad der er betydeligt mere end i de nær
meste omliggende Aar, dog med Undtagelse af 1641—42, 
da den var 2243 y2 Rdl. Foruden i Penge svaredes Steds
maalet for en Del i Øksne og i Korn. Det sidste ud
gjorde i Almindelighed kun en ringe Mængde, derimod 
var det aarlige Antal af Øksne, der indgik som Indtægt 
især i Frederik II’s Tid meget stort, derefter indtil 1629 
40 til 80 aarlig, tilsidst mindre, i Reglen nogle og tyve. 
1581—82 var den samlede Indtægt af Stedsmaal, Sage- 
fald, Husbondhold, Vogsgods og Forlov vel kun i Penge 
1433 enkende Daler og 50 Mk. Mønt, men derimod i 
Øksne 363 Stk., et saa stort Antal, at det vistnok kunde

J) Se herom Arennt Berentsen 1. c. II, 128.
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falde vanskeligt nok at skaffe Staldrum til dem1). Vær
dien af de Øksne, der saaledes indgik, maa rimeligst an
tages at svare til, hvad der betaltes Bønderne for de 
Øksne, som de solgte til Slotsherren, og Prisen paa disse 
var hyppigst kun 472 til 5 Dir., enkelte Gange dog noget 
mere indtil 10 Dir. for Stykket, medens der samtidig er 
betalt indtil 20 Dir. for Stykket af Øksne, solgte fra 
Slottet til Købmænd og andre.

I det Hele taget synes baade Stedsmaal og Hus
bondhold at være opkrævede ret moderat. Medens Arennt 
Berntsen angiver2), at der i hans Tid mange Steder i 
Jylland og Fyen svaredes i Stedsmaal af en Helgaard 20 
til 40 Rdl., stundom dog ogsaa 60 til 100, af en Halv- 
gaard i Forhold dertil, af et Bol 10 til 14 Rdl. og af et 
Hus 3 til 5, og det af hans Opgivelser synes at fremgaa, 
at 10 til 16 Rdl. ofte erlagdes i Husbondhold, synes det, 
der forlangtes i den her omhandlede Tid, især i Chri
stian IV’s, gennemgaaende at have været mindre. Der 
er vel nok ydet det højeste af, hvad Arennt Berntsen 
opgiver, i nogle Tilfælde for vistnok meget store Gaarde, 
saaledes 1636—37 af en Gaard, der er kaldt Hjortebjerg, 
105 Rdl. og 4 Øksne, 1622—23 af Nim Skovgaard 100 
Dir. og 3 Øksne, 1582—83 af »Halv Emborg« 100 Dir., 
flere Gange af Fjerdeparten af Ring Kloster 60, en Gang 
endog 80 Dir., af en Gaard nogle Gange 40 til 50 Dir. 
og 1 Okse, og af Lindum Mølle 40 Dir.; men i Almin
delighed er der betalt mindre, af en Helgaard saaledes 
som oftest 15 til ca. 30 Dir., af en Halvgaard 5 til 15

’) 16. Aug. 1584 meddelte Lensmanden Kongen, at han havde 
flere Øknse i Forraad, end der kunde opstaldes, hvorfor han 
androg om, at nogle maatte blive sendte til Rendsburg og 
Haderslev (Top. Saml. p. Papir).

2) Arennt Berntsen 1. c., II, 127.
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Dir., af et Bol indtil 6 Dir. og af et Hus endnu mindre. 
Husbondhold synes ofte svaret med kun i Dir. og i Okse, 
stundom dog ogsaa med mere, som 5 Dir. eller 5 Øksne, 
1639—40 findes der svaret i Stedsmaal af 4 Agre, hvori 
der kunde saas 18 Skp. Korn, 6 Daler, og af en Eng, 
takseret til 5 Læs Hø, 1 Okse. Stedsmaalet af en Sogne
tiende var 14 til 27 Dir.

Sagefaldet afgav en ringere, men dog stedse ret be
tydelig Indtægt. Den samlede Indtægt udgjorde, med 
Undtagelse af nogle faa Aar, i hvilke Indtægten kunde 
synke til ca. 150 Rdl. eller stige til lidt over 1000, mel
lem ca. 200 og ca. 700 aarlig foruden et Antal Øksne, 
der sjældent overstiger 20, og en mindre Mængde af 
Korn. Dog udmærker Aarene fra 1642 sig i det Hele 
ved lave Tal, saaledes at hele Indtægten 1645—46 endog 
kun var ca. 22 Dir. Tilsvarende, aabenbart som Følge 
af Krigen, var Indtægten 1629—30 kun 63 Rdl. og 2 
Øksne.

Stor Interesse frembyder Sagefaldet med Hensyn til 
Bøndernes Levevis, idet der altid i Regnskaberne staar 
opført det nærmere om de Sager, for hvilke Bøderne 
blev idømte.

Mærkeligt nok angaar det største Antal Sager Usæde
lighedsforbrydelser, der paa den her omhandlede Tid maa 
have været vidt udbredte. Med Undtagelse af nogle 
ganske faa Aar udgør de over Halvdelen af de paadømte 
Sager, ja i 1619—20 endog 89 af ialt 134 og 1639—40 33 
af 38. Bøderne er meget forskellige efter Tilfældenes Natur.

Billigst slap de paagældende, naar de lovede eller 
havde lovet at tage hinanden til Ægte. Der synes ikke 
at forekomme denne Art Sager i Frederik IPs Tid, senere 
var Bøderne i Reglen 4 til 9 Mk. Dyrere blev det, hvis 
Manden ikke holdt sit Løfte. 1621—22 aftingedes der saa
ledes en Mand, der havde lovet at tage en Kvinde til
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Ægte, men gjorde det ikke og belaa hende 2. Gang, 
3 Øksne. Bøden for almindeligt Lejermaal var i Begyn
delsen ikke stort højere, ofte kun 472 Mk., men senere 
steg den, i Christian IV’s Tid i Almindelighed til 12 Dir. 
Der forekommer da ogsaa forholdsvis mange Sager, i 
hvilke Kvinder findes dømte, fordi de havde ladet sig 
beligge, i Almindelighed til 6 Dir., ofte dog ogsaa til 
mindre, som 2 eller 4 Dir. Bønderpigerne maa i den 
Tid ikke have vist sig vanskelige, thi der forekommer 
flere Tilfælde, hvor de har ladet sig beligge af en dem 
fremmed Mand, saaledes af en den paagældende ubekendt 
Mand, der kom til hende i Marken, af en Soldat, af en 
rejsende Svend, af en Vandringskarl, aldrig dog af Tatere. 
Endnu højere var Bøden, naar det var en gift Mand, der 
gjorde sig skyldig i Løsagtighed. Der forekommer vel 
1635—36, at en gift Mand blev dømt til at bøde, af sin 
yderste Formue, 4 Rdl. og 1 Okse, men i de fleste Til
fælde findes Bøden ikke at have været ringere end 20 til 
30 Rdl. 1631—32 maatte en gift Mand, der havde be
ligget et løsagtigt Kvindfolk, endog bøde 60 Rdl. Til
svarende straffedes andre Brud paa Tro og Love. En Mand, 
der drog bort med en anden Mands Hustru og blev 
nogen kort Tid borte, slap vel med at bøde 5 Dir. og 
en Okse; men en Mand, der havde beligget en Pige, 
medens han var betroet Nøglen til hendes Forældres Hus, 
maatte bøde 20 Dir., idet han fra først havde benægtet 
dette, og en Mand, der var trolovet, men dog havde be
ligget en anden Kvinde, der ligeledes var trolovet, maatte 
bøde 80 Dir. og 2 Øksne. Værst stillede Sagerne sig, 
naar de paagældende var beslægtede, hvilket ikke fore
kom ganske sjældent, og Slægtskabsgraden regnedes ret 
nøje. 1613 —14 maatte en Mand saaledes bøde 2 Øksne, 
fordi han belaa en Kvinde, der paa Slegfredvegne var 
ham beslægtet i 2. og 3. Led.
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Bøderne var vel ikke større end i det foregaaende 
Tilfælde, men de paagældende slap ikke med dem alene. 
Efter den da gældende Lov, som ogsaa findes opretholdt 
i Forordningen 6. April iéio, i Recessen iéis og senere, 
skulde de, som gjorde sig skyldige i den her omhandlede 
Forseelse, saafremt de var beslægtede eller besvogrede i
2. og 3. Led, forvises Landet, ja ifølge Forordningen 16. 
Juni 1637 endog fradømmes Livet, og i adskillige Til
fælde ses ogsaa Forvisning at være paafulgt. Tilsvarende 
forekommer dog ogsaa i andre Sager og en sjælden Gang 
Benaadning. I Regnskabet 1620—21 nævnes saaledes, 
at der for en Mand, som var bleven udlagt som Barne
fader, aftingedes hans Slægt 60 Dir. og 2 Øksne, paa 
det at han maatte benaades med at forblive i Landet; i 
Forvejen var han idømt 20 Dir., fordi han havde beligget 
en anden Kvinde, og han havde dog sin egen Hustru. 
1614—15 blev der aftinget en Mand 5 Dir. og 2 Øksne 
efter hans yderste Formue for en Kvinde, han havde be
ligget, og han havde i Forvejen beligget to andre Kvinder, 
hvorfor der var overgaaet ham en Dom, ifølge hvilken 
han straks havde afstaaet en Gaard, som han nogen Tid 
i Forvejen havde fæstet.

I de mildere Tilfælde ses der ikke sjældent, at den 
paagældende i Forvejen havde været straffet med Fæng
sel. Dette træffes endog i Sager, der ikke synes at have 
været af særlig alvorlig Art 1618—19 berettes saaledes, 
at en Mand var bleven straffet med Fængsel og Jærn, 
blot fordi han belaa en almindelig Skøge, og 1639—40 
indsatte Ridefogeden i Taarnet en løsagtig Kvinde, fordi 
hun ikke vilde udlægge den rette Barnefader.

Ikke ualmindeligt var det, at de, som var beskyldte 
for alvorligere at have forset sig, rømte, saaledes 1634—35 
to gifte Mænd og en Mand for to Kvinder, som var hans 
Søskendebørn.

X
13
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Som oftest findes kun den ene af de paagældende 
idømt Bøden, uden at Grunden angives. Dog er der ej 
heller faa Tilfælde, hvor begge har maattet bøde. Eksempel
vis kan nævnes, at en . Mand 1616—17 maatte bøde 40 
Dir., fordi han havde været berygtet, at han skulde have 
beligget en anden Mands Hustru, og denne sidste dømtes 
til at bøde 30 Dir. i samme Sag. I Regnskabet 1614—15 
nævnes, at der blev aftinget Karen Knudsdatter i Kattrup 
10 Dir., fordi hun var beskyldt for sin Tjenestedreng, og 
tillige aftingedes Jens Jensen sammesteds efter Kongens 
naadigste Behag 10 Dir., fordi han i lige Maade var be
skyldt for Karen Knudsdatter, og skulde han tillige rømme 
Kattrup og aldrig komme der mere, saafremt Sagen ikke 
skulde være uaftinget, og han straffes paa sin Hals.

I mange Tilfælde er Bøderne ringere end de egentlig 
skulde være, idet der findes bemærket, at den paagældende 
har bødet efter sin yderste Formue. Kunde der ikke be
tales fulde Bøder, skulde det godtgøres ved Tingsvidner, 
og af saadanne forekommer der en Del som Bilag til 
Regnskaberne. I nogle Tilfælde indstilledes Sagen til 
Kongens Afgørelse, og den afgjordes da efter Kongens 
naadigste Behag, som det kaldtes.

Endnu kan bemærkes med Hensyn til Tilstandene, 
at der maa have været fuldt op af Skøger og løsagtige 
Kvindfolk, der løb fra Sted til Sted, thi saadanne nævnes 
ret ofte.

Et Tilfælde af Voldtægt findes straffet med en Bøde 
af 100 Dir., et Forsøg paa Voldtægt derimod kun med 
2 Øksne.

To Tilfælde af Omgængelse med Dyr nævnes, dog 
uden Dom, idet Sagen ikke kunde bevises i det ene, og 
den paagældende rømte i det andet. Derimod nævnes intet 
Tilfælde af Blodskamsforbrydelse efter Nutidens Begreb.

Den anden Art Sager, som hyppigst forekom, gjaldt
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Slagsmaal eller Bordag, som Udfordring til Slagsmaal i 
Reglen kaldtes. I nogle enkelte Aar er de de hyppigst fore
kommende af alle; men i Reglen viger de, hvor hyppige de 
end ere, Pladsen for Usædelighedsforbrydelserne. Ikke sjæl
dent forekommer det Tilfælde, at det er en Mand, der har 
været oppe at slaas med en Kvinde eller har slaaet en Kvinde, 
undertiden er det to Kvinder, der har slaaet hinanden. En 
Tid synes det at have været almindeligt, at Bønderne 
slog Vinduerne ind hos dem, de havde noget imod, og 
1617—18 forekommer, at en Mand maatte bøde 2 Dir., 
fordi han havde bidt en Kvinde i hendes Haand. Stun
dom synes Sagen at være tagen vel nøje, 1620—21 
maatte to Mænd saaledes bøde 4 Dir. for nogle af deres 
Smaadrenge, som slog hverandres Næser og Mund til 
Blods. I Reglen var Bøden ikke høj, ofte kun 2 til 6 
Dir., endog sjældent meget mere, naar den ene havde 
stukket den anden med en Kniv eller saaret ham, hvad 
dog ikke forekom ofte. 1635—36 bødede en Mand 
endog kun 3 Mk. for Blodvide for en Mand, han nogen 
Tid i Forvejen ihjelslog af Vaade. Dog blev Bøden 
1581—82 20 Dir. for en Bonde, der var beskyldt for at 
have saaret en anden.

Som nær beslægtede med Bordagssagerne kan de 
betragtes, i hvilke der var rejst Tiltale for at have gjort 
Ufred i en anden Mands Gaard, i Kirken eller paa Tinge, 
eller for Vold, udøvet mod en anden, eller for Skænds- 
maal og lignende. Der findes en Del af denne Art Sager, 
og stundom synes disse ogsaa at være regnede ret nøje, 
saaledes naar en Mand 1632—33 dømtes til at bøde 
6 Rdl. for nogle usamdrægtige Ord og nogen Mumme- 
snak, der havde været mellem ham og hans Hustru, og 
ingen af dem kunde bevise, hvad den ene havde fore
kastet den anden. For Skænden og Banden paa et Tingsted 
bødedes 1630—31 en Okse. For et Skandskrift over en
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anden Mand, opslaaet paa Vaabenhusdøren i en Kirke, 
blev Bøden 1631—32 10 Rdl., og for en Herredsfoged, 
der var kommen i Skænderi paa en Kirkevej, blev den 
30 Rdl. 1634—35, skønt Forlig var indgaaet. 1 Okse 
bødedes 1581—82 af en Smed i Stilling, der var løben i 
Præsten, Herr Jenses Gaard og havde søgt efter ham med 
draget Værge.

Ulovlig Skovhugst udgjorde den tredje Klasse Sager 
med Hensyn til Hyppigheden. Frederik II havde fulgt 
det af hans Forgænger givne Spor at frede Kongens og 
Kronens Skove og gjort Begyndelsen til et Forstvæsen 
ved talrige Ansættelser af Skovridere og Dyrvogtere. I 
hans Tid blev det ogsaa forbudt Selvejerbønderne og 
Præsterne at hugge i deres egne Skove, uden at der var 
sket Udvisning af Lensmanden eller af de ved Tilsynet 
med Skovene ansatte1). Dette sidste synes Bønderne ikke 
ret at have kunnet finde sig i, og en Del Sager synes at 
angaa, at den eller den Mand havde hugget i sin egen 
Skov uden Udvisning. I nogle Tilfælde gjaldt Sagen, at 
Folk havde ryddet Træer eller Krat for Enden af deres 
Agre, formodentlig i den Hensigt at søge disse forøgede. 
En stor Del Sager angaar dog ogsaa Træer, som var 
tagne i de kongelige Skove. Bøderne var ikke særdeles 
høje, saaledes 1619—20 for en Mand, der ved Nattetid 
havde hugget en Rødbøg i Kongens Skov, 5 Dir. og 
1 Okse. Ofte afgjordes Sagen med kun 1 Okse eller 
saa omtrent. Fredningen synes derhos ikke at have ind
skrænket sig til blot at gælde selve Træerne; thi 1642— 
43 maatte Mændene i Javngyde bøde 8 Td. Havre, fordi 
de i deres Fodertrang havde taget noget i Javngyde Skov.

x) 7. Sept. 1574, 1. Febr. 1875. — Som en Undtagelse fremtræder, at 
det den 14. Novb. 1586 tillodes Selvejerbønderne at sælge 1—4 
Træer til Borgerne i Kolding, naar der var Hoflejr der. (J. Tg.)
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Som oftest var det Hoffets Jagtbetjente eller En
spændere, der ansattes som de mere overordnede ved 
Tilsynet med Skovene, medens der til Dyrvogtere ofte 
antoges Bønder, som vilde paatage sig den disse Folk 
paahvilende Forpligtelse uden anden Løn end hovedsagelig 
Fritagelse for Landgilde og andre kongelige Tynger. At 
de saaledes ansatte ikke altid viste sig paalidelige, ses 
af enkelte Sager. 1624—25 bødede . saaledes en Mand 
5 Dir. og 1 Okse, fordi han havde ladet hugge i be
troet Skov og derhos hugget uforvist i sin egen. Der
imod bødede en Skovfoged 1633—34 kun en Okse, 
fordi der fandtes nogen Skov hugget, uden at haa vidste, 
hvem der havde gjort det.

Meget høje var Bøderne, naar det gjaldt Fejl i 
Rettergang, rigtignok undertiden af ret alvorlig Art. 
1631—32 havde 8 Mænd saaledes ved Herredsting dømt 
en Mand til at hænges, og Dommen var bleven fuld
byrdet, men underkendtes ved Landsting. De maatte 
bøde 200 Rdl. Lignende forefaldt 1632—33; en Mand 
bødede ogsaa da med Slægt og Venners Hjælp, af yderste 
Formue efter Kongens Behag 200 Rdl., fordi han havde 
dømt en Mand til Galgen, men Dommen underkendtes 
ved Landsting. 1633—34 maatte 8 Sandemænd ligeledes 
efter Kongens naadigste Behag bøde 200 Dir. for en Ed, de 
havde aflagt paa Viborg Landsting, og som blev under
kendt af Landsdommeren, og 1617—18 maatte tre Mænd 
bøde 100 Dir. og 6 Øksne, fordi de paa Hads Herreds 
Ting med deres højeste Ed og oprakte Fingre havde 
nægtet et Otte og Seksten Mands Vidne, medens der
efter Sagen var bleven forfulgt til Herredsting og Lands
ting, og deres Nægtelse kendt magtesløs. Den forhen
værende Herredsfoged i Hads Herred bødede 1637—38 
efter Kongens Behag 50 Rdl. for et Tingsvidne, han
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havde ladet sin Søn skrive hjemme i sit Hus, og som 
ikke fandtes indført i Tingbogen.

Nogle Sager angik ulovligt Gilde eller Krohold. En 
Bonde, der havde holdt sin Datters Bryllup videre, end 
Kongens Forordning tillod, maatte 1623—24 bøde 1 Okse. 
En anden havde 1619—20 tilladt nogle Drenge og Børn 
at holde Gilde i sit Fæstehus. Dette skulde derfor have 
været ham fradømt, men han slap med ligeledes at bøde 
1 Okse, medens Drengene og Børnene tilsammen maatte 
bøde 10 Dir. Nogle Tjenestedrenge, som samme Aar 
havde holdt Gilde mod Kongens Forordning, maatte bøde 
12 Dir. 1616—17 maatte en Bonde i Fillerup bøde 
10 Dir. og 2 Øksne, fordi han havde huset og herberget 
Kæltringer og andet Skarnsfolk og ladet dem holde et 
slemt Hus, og en anden Bonde bødede 5 Dir., fordi en 
Skøge havde holdt Drik og Sværmeri i hans Hus. Fra 
et Hus havde 1618—19 nogle unge Karle og løst Sel
skab skudt med en Bøsse. Manden i Huset maatte derfor 
bøde 10 Dir, og den, der havde haft Bøssen i Haanden, da 
den blev affyret, 3 Dir. For ulovligt Krohold og Ølsalg 
findes bødet 6 til 10 Dir., medens derimod en Kromand, 
der havde overhugget Gjordene paa en Td. 01, der til
hørte en anden, som ikke maatte holde Kro, og saaledes 
havde spildt Øllet, slap med at betale 1 Dir.

Ejendomsforhold og Undladelse af at betale Skat med
førte undertiden ret høje Bøder. 1633—34 maatte en 
Bonde bøde 100 Rdl., fordi han i nogle Aar ikke havde 
udgivet Skat af sin Fæstegaard, men tilholdt sig at være 
fri ifølge et gammelt Tingsvidne, hvilket dog blev under
kendt. En Mand, der havde fæstet et Bol, førend Sande- 
mænd havde svoret, maatte bøde 110 Sietdalere, fordi 
Huset formentlig skulde tilfalde Kongen, da en Drabs
mand havde været Bruger. 1638—39 hødede en Bonde 
16 Rdl. og 1 Okse, fordi hans Søn havde et Bol i Fæste,
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uden at det var blevet skrevet, og i nogle Aar havde 
han da ikke udgivet Skat. For et ulovligt Plankeværk, 
der var sat paa Skanderup Gade, men igen skulde op
tages, bødedes 1625—26 10 Rdl. Tre Mænd, der havde 
bygget for nær ud paa Gaden, dømtes 1615—16 til at 
bøde dels 1 og dels 2 Dir.

En Del Sager angaar Forsøg paa Tyveri eller Be
dragerier af forskellig Art. En af de mærkeligste Sager 
af denne Slags forekom 1616—17. Der aftingedes da en 
Mand 20 Dir., fordi han med en anden Mand havde 
eftersøgt en Tyv, der havde frastjaalet ham en ny Vogn; 
men da han fandt Tyven og havde faaet Vognen igen, 
lod han Tyven løbe. Han havde derpaa skjult Vognen 
hos en tredie Mand og selv efterlyst den til Tinge. 
Denne tredie Mand blev dømt til at bøde 20 Dir. og 
1 Okse, fordi han havde haft Vognen skjult i sin Gaard 
under Laas og Lukke, og den anden Mand blev dømt 
til at bøde 50 Dir., idet han paa en Maade var Tyvens 
Medskyldige, da han havde indladt sig paa at bytte Heste 
med Tyven og hjulpet denne med at ødelægge en anden 
Vogn, som Tyven ogsaa havde stjaalet. Af og til fore
kommer, at nogle havde sat sig i uretmæssig Besiddelse 
af Jord ved at pløje et eller andet mindre Stykke ud af 
en Nabos Grund eller søgt at tilegne sig Kvæg, ved for 
Eksempel at erklære Kvæg, der tilhørte Kongen, for at 
have været deres eget. Ligeledes findes undertiden, at 
én havde inddrevet Svin i Kongens Skov, uden at de 
var mærkede, at én havde taget et Kreatur, som skulde 
ydes i Landgilde, svigagtig tilbage, og at nogle, der 
røgtede Kreaturer, tilegnede sig et af dem. Bøderne var 
i disse Tilfælde ikke smaa, undertiden endog ret høje. 
Saaledes dømtes 1581—82 to Personer, der var gaaede 
ind i en Gaard ved Nattetid for at stjæle Æbler, den ene 
til 10 Dir., den anden til 4 Øksne. To Mænd, der havde
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flyttet Skellet mellem deres egen og Kongens Skov, 
maatte bøde 6 Dir. og 6 Øksne. 1618—19 bødede af 
et ikke ringe Antal Personer hver 2 Dir., fordi de havde 
fodret deres Heste med Korn, som de skulde have saaet
1 Ringkloster Mark. Af og til forekommer ogsaa Sager 
angaaende Genstande, som de paagældende havde købt 
af en Tyv. Bøden var ikke heller da i Reglen ringe. 
1632—33 maatte en Person saaledes bøde 20 Dir. for at 
have købt noget af en Tyv, der blev rettet.

Forholdsvis faa Sager angaar Undladelse af at have ud
ført de Ægter og det Arbejde, som det var Bøndernes Pligt 
at forrette. Der forekommer flere Sager af denne Art 1581 
—82 og 1594—95, men derefter kun overmaade sjældent.

Flere Gange træffes, at der er aftinget 3 Mk. eller 
saa omtrent for en Bandsret, som det kaldes, hvad der 
vistnok betyder Løskøbelse fra Band. Dette maa svare 
til, at Præsterne efter den da bestaaende Lovgivning 
skulde have Indseende med, at der ikke førtes et usædeligt 
Liv af Højt- eller Lavtstillede, paaminde dem, som gjorde 
sig skyldige heri, og, naar dette ikke frugtede, advare 
dem fra Prædikestolen og tilsidst bandsætte dem1).

For Helligbrøde uden Angivelse af, hvori den be
stod, bødedes i Reglen 3 Ort.

Foruden de nysnævnte Sager forekom undertiden 
andre, der bør nævnes. 1619—20 maatte en Mand bøde
2 Øksne, fordi han havde indfundet sig til Nadverud
delingen i Falling Kirke uden i Forvejen at have været 
til Skrifte hos Præsten, og han blev foruden Bøden idømt 
at skulle staa aabenbart Skrifte, og 1625—26 maatte en 
Mand bøde 20 Dir., fordi han havde drukket noget

II. Juni 1580, 19. Juni 1582. En Sag angaaende en Bonde, der 
var sat i Band for Hor 1590, nævnes i Pontoppidan, Ann. eccl.
III, 517. Bandsætteisen findes opretholdt ved Forordn. 27. Marts 
1629, Pkt. 11, 13.
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Brændevin om Morgenen og var gaaet til Alters samme 
Dag. To Bønder maatte 1581—82 bøde 2 Dir. og 1 Okse, 
fordi de havde forbudt Præsten i Elbæk at vie to Per
soner, medens de Grunde, paa hvilke de støttede deres 
Forbud, viste sig at være Løgn. 1632—33 bødede en 
Enke 50 Dir. for ulovlig Skovhugst og for en Grav i 
Ring Kirke, hun havde ladet opkaste, og i hvilken hun 
lod sin afdøde Mand begrave.

I Regnskabet 1610—11 findes, at en Mand blev af- 
tinget 6 Dir. for en Plag, som blev skaffet til hans Øg 
og ikke var lovlig oplyst til Tinge. Denne Dom synes 
nærmest at maatte være begrundet i en eller anden ube
kendt Vedtægt; thi den første Forordning, der synes ud
kommen til Hesteavlens Fremme, men som kun gælder 
Dragsholms Len, er den af 25. April 1617, ifølge hvilken 
der ikke paa Fælleder maatte holdes ikke-skaarne Heste 
af under 15 Dlr.s Værdi, og den første for hele Landet 
givne tilsvarende Bestemmelse er den af 26. August 1622, 
ved hvilken Hestens Værdi sattes til 24 Dir.

Som et Eksempel paa sen Retspleje kan nævnes, at 
ti Mand paa Alrø først 1633 — 34 dømtes til at bøde 
4 Øksne for en Vagt, der førend Fjendens Indfald skulde 
være holdt ved Strandsiden og senere befandtes ander
ledes.

1640—41 maatte en Mand bøde 10 Rdl., fordi hans 
Hustru 2. Gang havde ligget sit Barn ihjel, og 1645— 
dømtes en Mand til at bøde 3x/2 Rdl. for en Tyr, som 
havde dræbt en anden Mand.

For at have forsømt Mønstring flere Gange bødede 
en Soldat 1648—49 10 Rdl.

1619—20 havde en Mand skaaret et Øre af sin egen 
Hest, fordi han derved vilde mærke den, men havde ikke 
haft Fogden med og maatte derfor bøde 1 Okse.

1609—10 maatte 2 Mænd bøde 1 Dir. og 1 Okse,
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fordi deres Hunde tog en Hare paa Galten Kirkegaard, 
og 1613—14 bødede en Mand 4 Dir. og 1 Okse, fordi 
han i en Skov havde skudt efter en Ørn, dog uden at 
træffe den. 1611—12 blev Bøden 25 Dir., fordi en Mands 
Hund havde taget en Hare paa Kongens Grund (i Kongens 
Frihed), efter at han havde hidset Hunden efter Haren 
paa sin egen.

Om de grove Forbrydelser, som ikke kunde afsones 
med Bøder, giver Regnskaberne kun middelbart Oplys
ninger; men disse er dog ikke ganske faa. Det ses saa- 
ledes, at der, uagtet der i Forordningen 24. Marts 1601 
udtaltes, at medens paagrebne Tyve i Reglen tidligere 
var bleven dømte til at henrettes, skulde de fremtidig 
sendes til Arbejde paa Kjøbenhavns Slot, vedblivende 
forekom ikke ganske faa Henrettelser af baade Mænd og 
Kvinder for Tyveri. Ved Forordningen 14. Maj 1636 
blev det yderligere forbudt at idømme Livsstraf for ringe 
Tyveri eller for Tyveri, begaaet første Gang, og For
holdet synes derpaa at være blevet anderledes. Der nævnes 
vel endnu 1649—50 en Mand, der blev rettet for ad
skilligt Tyveri og for 2 Gange at være rømt fra Bremer- 
holm; men omtrent samtidig blev nogle andre, der ogsaa 
havde gjort sig skyldige i Tyveri, dømte til Arbejde paa 
Bremerholm for Livstid. Nogle faa Tilfælde af Hen
førelse til hint Sted forekommer dog ogsaa tidligere, saa- 
ledes 1625—26. Adskillige Henrettelser for Mord og 
Manddrab nævnes, deriblandt af enkelte Kvinder, der 
havde myrdet deres Børn. 1581—82 nævnes fire Mænd, 
som havde gjort sig skyldige i Manddrab, uden at der 
idømtes dem Livsstraf. For dem alle findes optegnet en 
Dom, svarende til følgende: »Las Smed i Tovstrup for 
Manddrab, han gjorde paa Søren Nielsen sammesteds, 
som Sandemænd svor ham til hans Fred og gav til 
Blodvide og for kgl. Majts. Fred blev over ham lyst
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efter Recessen 40 Dir.«. I de to andre Tilfælde blev 
Bøden 50 Dir., i det fjerde 8 Øksne. Forklaringen af, 
at de slap saa billigt, er vanskelig. Formodentlig maa 
Drabet være betragtet som sket af Vaade eller Nødværge, 
da Livsstraf ellers næppe kunde undgaas1). Baade for 
Tyveri og Manddrab nævnes en Del bortrømt. Sager 
vedrørende Hekseri og Trolddom nævnes omtrent aldrig, 
undtagen i Aaret 1618—19, da det oplyses under for
brudt Gods, at ikke mindre end fem Kvinder blev brændte 
og tre henrettede for Trolddom, medens samtidig en Mand 
og tre Kvinder var rømte, fordi de var anklagede for det 
samme. Ligeledes findes der ingen Sager angaaende Kryb
skytteri, som dog vist har fundet Sted i ikke ringe Grad. 
1594—95 nævnes saaledes, at der i Skovene var fundet 
flere Hjorte, som var skudte. 1616—17 anføres, at der 
blev betalt 6 Dir. til en Bartskær for at have helbredet 
en Fange, der havde faaet 2 Skrammer i Hovedet, da 
han blev fangen og indsat i Taarnet for Dyr, han havde 
skudt paa Kongens Grund. Han blev videre forskikket 
til Kjøbenhavn. Der nævnes samtidig en Mand, som var 
med Fru Anne Frijses Skytte inde paa Kongens Grund, 
medens Skytten dér skød nogle Dyr. Manden var bleven 
dømt til Galgen, men benaadet af Kongen med, at han 
skulde tjene paa Skanderborg Slot sin Livstid. Det kan 
ogsaa anføres, at en Mand havde fulgt efter nogle Skytter 
i Kongens Enemærker og bortført et Dyr, som de havde 
skudt. Kongen havde eftergivet Skytterne deres Straf, 
medens Manden maatte bøde 100 Dir.

Sædvanligvis ses, at der udrededes til Skarpretteren 
10 Dir. i ekstra Betaling for hver Henrettelse. 1649—50 
fik Skarpretterens Kvinde endog 1 Rdl. i Drikkepenge i 
en saadan Anledning. 1633 — 34 nævnes uden nærmere

!) Recessen 1558, Kap. 21, jvf. Forordningen 30. Juni 1589.
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Oplysning om Sagens videre Forløb, at Skarpretteren i 
Aarhus fik 5 Dir., fordi han blev hentet til en Kvinde, 
som Kongen lod anholde i Dyrehaven.

Foruden af de foran nævnte Afgifter trykkedes 
Bønderne af flere Forpligtelser, hvoraf dog de fleste alt 
var bleven dem paalagte i tidligere Tid.

Der indskærpedes dem saaledes ved Forordningen
14. Maj 1619 det alt ved Recessen 1558 givne Paabud, 
at de aarlig skulde plante et vist Antal Ymper og Pile
stager, samt anlægge Humlekuler. Det varede noget, 
inden dette Paabud blev fuldt taget til Følge, og der 
findes derfor for 1619 og paafølgende Aar indtil 1625—26 
betalt aftagende Beløb i Bøder for ikke at have efter
kommet det. Senere findes ingen Bøder nævnte i denne 
Anledning, medens der derimod findes mange Tings
vidner, der bekræfter, at det ved foretagne Eftersyn var 
fundet, at Bønderne havde gjort deres bedste i den om
handlede Retning.

Fra ældre Tid paahvilede der ogsaa Bønderne en 
Forpligtelse til at fodre dels Øksne og dels Svin for deres 
Herskab. Det var Reglen, at i de Aar, i hvilke der ikke 
avledes tilstrækkeligt Foder paa Ladegaarden, fødte Bøn
derne Foderfæet, medens de i de Aar, da der var nok 
af Foder, betalte Penge i Stedet1). I Regnskabet 1610—11 
findes der saaledes ført til Indtægt 174 Dir. 1 Ort for 
Fodring af 70 Foderøksne ä 2 Dir. Parret og af 209 
Fodernød å y2 Dir.

Vistnok ligeledes fra ældre Tid paahvilede det Bøn
derne paa Forlangende at bage Brød og tørre Malt for 
Kongen. 1625—26 findes der at være ydet dem Vind
fælder til dette Brug, foruden til Vogntømmer. Det var

Flere Gange nævnes endog, at Købmænd i Aarhus og Horsens 
havde Stude opstaldede fra Skanderborg Slot.
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dem dog ofte til stort Besvær, og ved Kongebrev af 
14. April i6$6l) bestemtes det da, at de i Stedet for 
maatte svare 10 Sk. for hver Tønde Hartkorn. Lenets 
Indtægter forøgedes derved straks med c. 225 Rdl. aarlig.

Ligeledes synes der fra gammel Tid at have paa
hvilet Bønderne en Forpligtelse til i deres Hjem at spinde 
for Herskabet. Dette forandredes ved Forordningen af 
18. Sept. 1623 derhen, at der ikke mere maatte ud- 
skikkes noget at spinde; men i Stedet derfor skulde der 
aarlig betales af hver Helgaard 4 Sk. og af hver Halv- 
gaard 2 Sk. Regnskabet desangaaende skulde aarlig ind
sendes til Rentekammeret. Nogle saadanne Regnskaber 
haves endnu, og det fremgaar af dem, at Gaardenes Antal 
ikke var nøjagtigt det samme fra Aar til andet. I Skander
borg Len fremtræder der saaledes en Forskel af c. 30 
imellem det største og det mindste Antal, der nævnes. 
Antallet var i dette Len 1634—35 526 Helgaarde og 
359 Halvgaarde, i Aakjær Len 1623—24 379 Helgaarde 
og 66 Halvgaarde. Yderligere findes flere Gange, at der 
desuden er betalt, af 43x/2 Ugedagsmænd i Skanderborg 
Len, af hver 2 Sk. i Spindpenge.

Ved Forordning 8. April 1629 bestemtes, paa Grund 
af de stigende Priser paa Hamp, at der paa hver Hel
gaard aarlig skulde saas 1 Skp. Hampefrø og paa hver 
Halvgaard r/2 Skp. Tingsvidner udtaler, at der blev fore
taget Syn, om dette blev efterkommet, og at alt fandtes 
sket fyldestgørende, men nogle af Tingsvidnerne udtaler 
tillige, at Hampen hist og her ikke vilde gro. Der blev 
iøvrigt ogsaa saaet Hamp i Ladegaardenes Marker; men 
Udbyttet synes ikke at have været stort. Der blev saa
ledes 1637—38 saaet 8 Skp. Hampefrø i en af Lade
gaardenes Marker og høstet 4V2 Lpd. 2 Skaalpund Hamp

Regnskab 1635—36.
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og 7 Skp. Hampefrø, 1638—39 blev der saaet 7 Skp. 
og høstet 6 Lpd. Hamp og 4 Skp. Frø.

Værre end de nu nævnte Afgifter og Byrder har dog 
den ofte forlangte Landehjælp eller almindelig Skat trykket 
Bønderne. Den forlangtes meget hyppigt i Syvaarskrigens 
Tid, snart i Form af Penge og snart i Form af Proviant, 
men ogsaa ikke sjældent derefter, især i Krigstid, til 
Flaadens Udrustning, til Kjøbenhavns Befæstning, til Be
taling af Rigets Gæld o. s. v. Der haves flere saakaldte 
Ekstrakter over Pengeskatterne, som fordredes af Skander
borg og Aakjær Len. De indeholder omtrent det samme. 
Tages eksempelvis Ekstrakten over de Skatter, som skulde 
udgives til Mortensdag 1610, fremgaar der af denne, at 
der da fandtes i Skanderborg Len:

160 jordegne Bønder.
871 Landbobønder (Fæstebønder).

14 Embedsmænd (Haandværkére), der brugte Avl1). 
8 Pebersvende (ugifte, uden egen Husstand).

97 Ugedags-Landbobønder til Skanderborg og 
Ringkloster2).

10 Landbobønder i Nim Birk.
436 Indester og Bolsmænd3).

1596 Personer.

’) De eneste Haandværkere, som maatte bo paa Landet, var Smede, 
Skomagere, Skræddere, Murere og Møllere.

-) Ugedagsmænd kaldtes Arbejderne paa Kongens, Kronens og 
Adelens Godser. At være Ugedagsmand udelukkede ikke, at 
den paagældende kunde være Fæster, og, som det ses af den 
følgende Liste for Aakjær Len, kunde ogsaa en jordegen Bonde 
være Ugedagsmand.

3) Indester var Folk, som var til Huse hos andre. Ifølge Forordn. 
26. Aug. 1566 og 1. April 1606 skulde kun Hovedmanden i en 
Gaard skrives for fuld Skat. De andre dér bosiddende Mænd be
tragtedes som Indester eller lign. — Benævnelsen Bol synes brugt 
om Steder, hvortil der kun laa Trediedelen eller mindre af en Hel-
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159^ Personer 
25 Embedsmænd uden Avl.

344 Drenge med fuld Løn1)
80 Ugedags-Bolsmænd og Indester til Skander

borg og Nim Birk.
308 Drenge med halv Løn.

I alt 2353 Personer2).

I Aakjær Len fandtes:
62 jordegne Bønder.

2 jordegne Bønder, der var Ugedagsmænd.
308 Landbo-Bønder.

58 Ugedagstjenere til Aakjær.
184 Bolsmænd, Indester og Gadehusmænd3).
20 Indester og Gadehusmænd, som var hos Uge

dagstjenere.
24 Embedsmænd uden Avl.

136 Drenge med fuld Løn.
123 Drenge med halv Løn.

1 alt 917 Personer.

Ifølge Ekstrakten skulde der ved den Lejlighed svares
2 Dir. af hver jordegen og Landbo-Bonde, 1 Dir. af hver

gaards Jord, hvilket regnedes at være saa meget, som kunde 
drives med en Plov, eller i hvilken der aarlig kunde saaes 16 
Td. Korn. (Arennt Berntsen 1. c. II, 16 flg.)

/) Ifølge Forordn. 1. April 1606 skulde en fuldvoksen Tjeneste
dreng have i aarlig Løn 6 Dir. og ingen Kornsæd. Senere kom 
dog Kornsæd som Løn atter i Brug, og Lønnen blev højere.

2) Naar Allen i sin Haandbog i Fædrelandets Hist., 8. Udg., 373 
udtaler, at der nogle Aar efter Christian IV’s Død var 2200 Selv
ejerbønder i Skanderborg Len, maa dette ifølge ovenstaaende 
Liste bero paa en Misforstaaelse.

3) Ifølge Arennt Berntsen brugtes Benævnelsen Gadehusmænd om 
Folk, især Haandværkere og Arbejdere, der havde et jordløst 
Hus paa en Hel- eller Halvgaards Grund.
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jordegen Bonde, som var Ugedagsmand, og af hver Peber
svend og Embedsmand, som brugte Avl, y2 Dir. af hver 
Ugedagstjener, Bolsmand, Inderste og Gadehusmand samt 
af hver Embedsmand uden Avl, i Ort af hver af de 
øvrige. Senere findes denne Sats stundom noget ændret, 
og der skulde undertiden foruden Penge ogsaa ydes 
Korn x).

Den almindelige Landehjælp svaredes saavel af Ade
lens som af Kongens og Kronens Bønder, og, da der 
ingen bestemt Angivelse findes af, hvilke af disse Listerne 
gælder, kunde det vel tænkes, at de ogsaa omfattede 
Adelens Bønder, idet der ved den senere Forordning af 
18. Sept. 1628 bestemtes, at hver Adelsmand vel maatte 
taksere sine egne Bønder, men han skulde derpaa til
stille den paagældende Lensmand en Fortegnelse, hvor
efter han kunde lade Skatten indfordre, og hvis Adels
manden var forsømmelig hermed, kunde Lensmanden 
selv sætte Adelsmændenes Bønder i Skat.

Sandsynligheden turde her dog vel nærmest være 
for, at Optællingerne kun gælder Kongens og Kronens 
Bønder; men selv om dette antages, bliver dog Befolk
ningstallet for Bønderne ringe imod Nutidens. Regnes 
der nemlig at have været lige saa mange voksne Kvinder 
som Mænd, og regnes Børnenes Antal at have været lige 
saa stort, bliver Antallet af de Mennesker i Bondestanden, 
som Listerne angaar, knapt 10000, og selv om Befolk
ningen paa Adelens Godser skønnes meget højt, idet der 
var mange Adelsgaarde indenfor Lenenes Grænser, vilde 
den hele Befolkning dog kun blive en forholdsvis lille 
Del af det Antal Mennesker, der nu bor i det Omraade, 
Lenene indtog, og som vel udgør c. 60 til 70000.

Hvor stor en Byrde, Ægtkørslerne førte med sig,

T) Se saaledes Forordn. 25. Marts 1627.
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giver Regnskaberne selvfølgelig ingen Midler til at be
stemme. Enkelte Transporter, der utvivlsomt har været 
meget byrdefulde, findes stundom nævnte, saaledes 2. Marts 
1581 Ægt med Tømmer til Skanderborg, og 30. Sept. 
1589 Fremførsel af Vogn- og Hjultømmer til Aarhus, 
hvorfra det skulde bringes videre til Kjøbenhavn1). Det 
kan næppe heller mangle, at der har været en Del andre 
svære Ægter med Tømmer fra Skovene, med Bygnings- 
materialier til Slottet eller fra dette, hvis Teglovn aarlig 
tilvirkede c. 50000 Mursten, med Korn og anden Proviant, 
der skulde udskibes eller bringes andetsteds hen. Ube
rettigede Forlangender om Kørsler er vel ogsaa under
tiden fremkomne2), og af flere Forordninger kan man 
slutte sig til, at det i Reglen har været forbundet med 
adskillig Uorden og Besvær, naar Kongens Fadebur skulde 
føres frem, eller naar Hoflejren drog fra et Sted til et 
andet3), og Hoffet behøvede da et stort Antal Vogne4); 
men paa den anden Side viser Sagefaldet, som alt foran 
nævnt, kun et i det Hele meget ringe Antal Tilfælde, i 
hvilke Bønder har søgt at unddrage sig Ægter, og det 
kan maaske deraf sluttes, at Ægterne dog, naar alt kom 
til alt, ikke har været saa byrdefulde, at de har fristet 
mange til at unddrage sig dem.

Ved Forordningen af 21. April 1624 ændredes For
holdene derhen, at der indførtes Betaling af saakaldte 
Arbejdspenge for de Bønder, som boede i større Afstand 
fra Hovedgaarden, i Stedet for Ydelsen af Ægt og Arbejde, 
undtagen naar det gjaldt Fremførsel af Fadeburet, nogle 
andre Kørsler samt Vedligeholdelsen af Gærderne om 
Ladegaardene. Denne Foranstaltning, som i adskillige

’) Kane. Brevb. og J. Tg.
2) Jvf. Forordn. 14. Juni 1597.
3) 20. Maj 1584; 13. Okt. 1596 (Sj. Tg.); 1. Febr. 1627.
4) 1596 fordredes saaledes i alt 516.

14
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af de Len i Sjæland og Skaane, hvor den var bleven 
tagen til Følge, vakte megen Uvillie, ligesom i øvrigt 
ogsaa i Viborg og Aalborg Stifter, idet Bønderne dels 
mente, at deres Landgilde var sat saa højt, at de ikke 
kunde taale det yderligere Paalæg, og dels, at om de end 
betalte Arbejdspenge, vilde de dog ikke blive forskaanede 
for Ægt og Arbejde1), synes ikke at have vakt nogen 
tilsvarende Uvillie i de her omhandlede Len, i det 
mindste findes der ikke Spor dertil. Ifølge en Forteg
nelse fra 1641—42 over Oppebørslen af Gaarde, der var 
udlagte til Underofficerer, synes Arbejdspengene her at 
have været beregnede med 4 Rdl. af hver Helgaard2).

Angaaende det Arbejde, der fordredes af Bønderne, 
findes der derimod Oplysninger i en Del Hefter, der 
ledsager nogle Regnskaber indtil 1624 paa Grund af den 
under Arbejdet ydede Bespisning. Intetsteds findes der dog 
nogen Oplysning om det Arbejde, der blev udført ved Pløj
ning og Harvning, saa at man kunde fristes til at tro, hvis 
Sandsynlighed og hvad der forefaldt i andre Len ikke i 
saa høj Grad talte derimod, at det slet ikke forlangtes i 
de her omhandlede Len. Der findes kun ved Regn
skaberne Oplysninger om Arbejdet ved Høhøst og Korn
høst, og om det saakaldte Plidtzarbejd.

Tages eksempelvis de Oplysninger, som ledsager 
Regnskabet 1610—11, der synes at have været et Middel- 
aar, ses af dem, at Høhøsten begyndte paa Skanderborg 
den 22. Juni 1610 og varede til den 16. Juli med Af
brydelse af Helligdagene og nogle faa andre Dage, maaske 
Regndage. Høsten beskæftigede i den Tid daglig fra kun

x) Se de kgl. Kommissærers Erklæring af 29. Decb. 1624 og 25. 
Juni 1625 angaaende Sjæland og Skaane i Danske Mag. 
3, IV, 242 flg.; D. Mag. 3, V, ioflg.; jvf. 3. Aug. 1624.

2) Der findes desuden nævnt Kammerpenge 2 Rdl., men hvad der 
skal forstaas herved, kan ikke forklares.
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16 til 440 Mand om Dagen, i Reglen de samme 2 Dage 
i Træk. Kornhøsten begyndte den 5. Aug. og varede til 
den 22., med Afbrydelse fra den 15. til den 21. foruden 
Helligdagene og nogle faa andre Dage. Den beskæftigede 
fra 14 til 194 Mand daglig. Rughøsten begyndte den 
5. Aug., Havrehøsten den 9. og Byghøsten den 11. Den 
22. mejedes Boghvede. I alt krævede Hø- og Korn
høsten paa Skanderborg 4666 Manddage, uberegnet det 
Antal af Fogeder (Sognefogeder), der skulde passe paa 
Arbejdets forsvarlige Gang. Tilsvarende krævede Hø- og 
Kornhøsten, med nogen Forskel i Datoerne, 3192 Mand
dage paa Ringkloster og 5838 paa Aakjær, i alt altsaa 
13696 Manddage eller omtrent 4V2 Dage for hver af den 
mandlige Befolkning, de jordegne Bønder fradragne. 
Enkelte Aar anvendtes dog en større Styrke. 1615—16, 
da det var en meget varm Sommer, men med Misvækst, 
anvendtes 18883, 1613—*4, da det var et særlig frugtbart 
Aar, 20167 og 1618—19 endog 22191 Manddage.

Det øvrige Arbejde eller Piid tzar bej det, som det 
stundom findes kaldt, beskæftigede baade Kvinder og 
Mænd og optog langt flere end Høstarbejdet alene paa 
Skanderborg, som er det eneste Sted, Oplysningerne an- 
gaar. I alt udgjorde Persondagenes Antal her 14026 fra 
1. Maj 1610 til 1. Maj 1611. Det var mindst ved Juletid, da 
der kun findes anvendt 165 til c. 200 Persondage i en 
Uge, størst i Sommertiden, da der tilsvarende krævedes 
c. 300 til 500. Arbejdet ses at have angaaet meget for
skellige Sager. Næsten daglig har nogle hjulpet Grov
smeden og Klejnsmeden i deres Arbejde eller været med 
at trække Vaad efter Fiske. Andre har ofte arbejdet hos 
Vandmesteren, hugget Brænde, baaret Ved op paa Værel
serne, kørt Tømmer fra Skovene, Ler, Sten og Kalk til 
Murerne, Ler og Vand til Teglovnen, eller Grus og Sand 
paa Vejene, gjort rent i Staldene og Borggaarden, og

14*
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hjulpet Fadeburskvinden at gøre rent i Kongens og 
Dronningens Værelser1). Stundom nævnes Arbejde paa 
Dyrehavens Indhegning, med at kaste Korn paa Lofterne, 
skolde Svin i Slagteriet, flytte Bohave m. m. I Vinter
tiden ses der at være hugget Hul paa Isen paa Fiske
dammene. Nogle har ogsaa vogtet Kongens Øksne paa 
Ladegaardsmarken og tørret og behandlet Kongens Jagt
duge2). Enkelte meget strenge Arbejder forekom under
tiden. 1619—20 nævnes saaledes, at 33 Bønder og Sol
dater maatte hjælpe med at udøse Vandet af Slotsgraven 
Nat og Dag, da Dæmningen mellem Søen og Graven 
blev færdiggjort, for at en Kandestøber kunde nedlægge 
i Graven de Blyrør, som skulde lede Vand ind paa 
Slottet. Den undertiden iforekommende Rensning af 
Gravene baade paa Skanderborg og Aakjær har vel ogsaa 
været meget besværlig, og Søndagsarbejde forekom, dog 
kun undtagelsesvis.

Ifølge Forordningen af 24. Juli 1599 om Udspis- 
ningen paa Kongens Gaarde og Huse tilstodes der hver 
Person, ligegyldigt hvilket Arbejde, der udførtes, daglig 
V4 Brød, 1 y2 Pot tyndt 01 (Spiseøl) og y6 Mark Smør, 
medens hver af Fogederne fik V2 Brød, 3 Potter bedre 
01 (Svendeøl), 1 Mark Smør og 1 Skaalpund Bergfisk3).

T) Rengøring af de saakaldte Hemmeligheder hørte ikke til disse
Arbejder. Den findes altid betalt særskilt med indtil 20 Dir. 
aarlig. Ligeledes betaltes Skorstensfejning særskilt med 12 Sk. 
for hver Gang at feje en Skorsten.

2) Jagtduge anvendtes hyppigt i den Tid. Med dem begrænsedes 
et eller andet Omraade, i hvilket Dyrene under Jagten dreves ind.

3) Den 31. Decb. 1580 var det midlertidig blevet fastsat, da det 
hastede med Bygningsarbejderne, at Plidtzfolket paa Skander
borg skulde have Dagløn og daglig 3 Maaltider Mad (Kane. 
Brevb.). — 1 Td. Brød indeholdt ifølge Regnskaberne 48 Brød, 
og da 1 Td. blødt Brød ifølge Arennt Berntsen vejede 9 Lpd., 
var det saaledes 3pds. Brød, der er Tale om. Efter sjælandsk 
Maal regnedes 41/2 Skp. Rug til 1 Td. Brød, men efter jydsk
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Dette forandredes 1613, idet der da bestemtes, at der 
skulde tildeles hver af Arbejderne 2 Sild daglig i Stedet 
for Smørret, men dette kunde ikke altid overholdes af 
Mangel paa Sild, og de fik da y8 Mark Smør i Stedet.

Plidtzarbejdet kan vistnok antages at være blevet 
udført væsentligst af Ugedagsmændene og maa saaledes 
især for disse, have været meget byrdefuldt.

En vis Skaansomhed gjorde sig dog gældende, ikke 
alene ved, at alle Haandværkere arbejdede for Betaling, 
men ogsaa en Del andre, saaledes jævnlig Tækkemænd, 
Tærskere, Folk der vogtede Kongens Øksne og Foler og 
en Mand, der hjalp med at drage det store Vaad. Ekstra- 
Betaling findes ogsaa udredet til Kvinder, som havde 
hjulpet i Slagteriet med at slagte Svin, og til en Kvinde 
for at aftage Huderne af selvdødt Kvæg. Slagterikvinderne 
og en Kvinde, som opskår Aalene fra Slottets Aalegaard, 
fik ogsaa ekstra Forplejning. Dog maa bemærkes, at 
Bønderne undertiden har ydet noget Bidrag til Betaling 
af Slagterarbejdet. Som Bilag til Regnskabet 1622—23 
findes nemlig et Papir, ifølge hvilket der var betalt af 
hver Helgaardsmand y2 Sletdaler, af hver Halvgaards- 
raand 1 slet Mark og af hver Bolsmand x/2 slet Mark, 
og dermed synes betalt 11 Slagtere, 15 Plidtzkarle og 
7 Kvinder, der havde arbejdet i Slagteriet og Saltkælderen 
fra 16. Sept. til Julen 1622. Der betaltes i øvrigt ogsaa 
for at salte og røge Fisk.

Foruden de Afgifter og Byrder, der nu er om
handlede, bør endnu nævnes en Del Paabud, der, om 
de end ikke altid var af væsentlig Betydning, dog nok 
ved given Lejlighed kunde blive ret følelige for en eller 
anden.

Maal 5 Skp. 1 Skaalpund svarede omtrent til det nuværende 
Pund, medens 1 Mark som Vægtenhed maa antages at have 
været 16 Lod.
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Hertil kan saaledes regnes Indgrebene i Selvejer
bøndernes Ejendomsret, idet Selvejerbonden ikke maatte 
sælge sin Gaard til hvem han vilde eller afhænde nogen 
enkelt Del af den og ikke maatte benytte sin Skov, som 
han fandt bedst. Endvidere kan hertil henregnes de ofte 
forekommende Forbud mod Udførsel af allehaande Pro
dukter af Landbruget, samt Indskrænkningerne i den for 
Bønderne saa yderst vigtige Handel med Øksne, saasom 
at Bønderne i et Len ikke maatte sælge Græsøksne uden 
først at have tilbudt dem til Lensmanden1).

Hertil kan ogsaa henregnes den alt fra tidligere Tid 
hidrørende Bestemmelse, at Bønderne ikke maatte holde 
Hunde, uden at disse var lemmede, det vil sige, at det 
ene Forben halvt var berøvet dem, hvilket Paabud den 
13. Marts 1579 udvidedes derhen, at der kun maatte 
være 1 Hund i hver Gaard2). Endvidere kan anføres 
Forbudene mod at fange eller ødelægge Ræve3), mod at 
fiske i Aaer og Bække4) samt i forskellige Søer i Lenet5) 
og mod at drive Jagt6). Endvidere kan nævnes den 
Skade, den store Mængde af Vildt foraarsagede. Den 
9. Aug. 1593 udtaltes, at der var saa meget Vildt i 
Skanderborg Len, at det var til stor Ulempe for Bønderne, 
Kongen vilde derfor selv komme og tage 5 eller 6 Hof
junkere med sig7), hvilket dog senere ændredes derhen,

2) Forordn. 18. Sept. 1604, jvf. 2I- Juni * 575-
2) Jvf. 22. Maj 1584.
3) 31. Jan. 1561, 22. Novb. 1580.
*) 1. Okt. 1573. 163$—36 maatte en Bonde bøde 1 Okse for at 

have fisket i en Bæk.
5) 14. Maj 1584.
6) 16. Marts 1573, jvf. 10. Decb. 1590.
7) J. Tg. Vildsvin frededes fra 1581. 21. Juli 1581 jvfr. 16. Febr.

158^ og 27. Sept. 1600. (Kane. Brevb. og J. Tg.) Ulve var 
til megen Ulempe 1630 (Slange, Chr. IV Hist. 694).
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at der sendtes en af Kongens Vildtskytter1). Enkelte 
administrative Fejltagelser kunde ogsaa forekomme. Saa- 
ledes klagede Indesterne i Skanderup Birk den 24. Maj 
1584 over, at de var bleven takserede til den alminde
lige Skat lige saa højt som dem, der sad for Gaarde og 
»Bjering«, uagtet de ikke havde Ejendomme eller »Brug- 
ning«.

Til Plagerierne maa ogsaa henregnes de uheldige, 
tidt omskiftende Møntforhold, der maa have været til 
stor Fortræd i den daglige Handel og Vandel. Det vilde 
føre for vidt her at gaa nærmere ind paa dette. Det maa 
være nok at anføre, at medens den gamle Daler eller 
Speciedaleren, der vejede 2 Lod fint Sølv og fra 1625 
kaldtes Rigsdaler, vel var den egentlige Enhed, saa fandtes 
der dog kun faa af dem, og Udtællingerne foregik i 
Reglen i Smaamønt, der stod i et saa vekslende Forhold 
til Daleren, at denne alene i Christian IV’s Tid deltes 
1602 i 66 Sk., 1609 i 68, 1610 i 74, 1616 i 80, 1618 
84 og 1619 i 96 Sk. Ved Siden gik ogsaa anden Møntfod, 
Kronemønt og Kurrentmønt, i hvilke Forholdet baade til 
Rigsdalerne, til Markerne og Skillingerne ogsaa flere 
Gange vekslede. Hertil kom endnu Sletdaleren, der 1625 
sattes lig en Halvkrone lig % Rigsdaler og altsaa lig 4 slette 
Marker, medens Rigsdaleren var lig 6 saadanne. 1624 be
taltes der endog 104 til 106 Sk. for en Daler. I Regnskabet 
1637—38 findes en Rigsdaler sat lig 4 (Rigs) Mark lig 
96 Sk., og i Regnskaberne 1641—42 og 1645—47 er 
1 Rigsdaler sat lig iV5 Kurrentdaler. Ikke heller skal her 
nærmere omtales Klippingemønterne, som fremkom i 
Syvaarskrigens Tid, som der var sat Livsstraf for at 
vrage, medens de paa den anden Side ikke modtoges i 
Bøder2), eller den saakaldte enkende Daler, hvis Værd kun

!) 14. Aug. 1593 (J. Tg.) 
2) 11. Marts 1567.
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var c. 28 Sk., medens den gamle Daler gjaldt 32x). 
Hertil kom ogsaa Forskellighederne i Maal og Vægt. 
I Regnskaberne og Jordebøgerne mærkes Usikkerheden 
ikke alene ved, at der ofte findes anført, hvorledes Møn
terne er beregnet i dem, stundom ogsaa Maal og Vægt, 
men ogsaa paa anden Maade, som naar der i Regnskabet 
1629—30 staar anført, at i Indtægten er 1 Rdl. beregnet 
med 96 Sk., medens Udgiften er beregnet i Kurrentdaler 
eller med 80 Sk. paa 1 Dir., medens der endelig i Hoved
summerne baade for Indtægt og Udgift er regnet med 
Rigsdaler å 96 Sk. Ikke sjældent benyttedes ogsaa lybsk 
Mønt. I Jordebogen 1610—11 findes 1 Dir. sat lig 37 
Sk. lybsk.

Som betydelige Tryk i Bøndernes daglige Liv maa 
ej heller forbigaas Udskrivningen til Krigstjeneste, der 
efterhaanden gik saa vidt, at der 1628 befaledes udskrevet 
hver 5. Mand2). Indkvarteringerne kunde ogsaa komme 
til at spille en vis Rolle. 162$—26 befaledes saaledes 
indkvarteret i nogen Tid 3000 Mand i Koldinghus Len. 
og disse skulde underholdes af Bønderne i Koldinghus-, 
Skanderborg-, Riberhus- og Stjernholm (Bygholm) Len. 
Udgiften for Bønderne herved beregnedes at blive daglig 
3x/2 Hvid for hver Td. Hartkorn. Ogsaa maa nævnes 
de ikke ganske sjældne Uaar med Misvækst, Dyrtid og 
megen Sygdom, hvilken sidste dog synes at have ramt 
Jylland i ringere Grad end Sjæland3).

Jernit, det nuværende Frijsenborg, er opstaaet ved 
Nedlæggelse af en Landsby; men, saavidt det iøvrigt kan 
ses af Regnskaberne m. m., synes der ikke at være nedlagt

*) Se nærmere om alt dette: Scharling, Kort Oversigt over den 
danske Mønthistorie, Kbh. 1869.

*) 4. Febr. 1628.
3) Se nærmere herom: Mansa, Bidrag til Folkesygdommenes og

Sundhedsplejens Hist. i Danmark, Kbh. 1873.
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flere Bøndergaarde til Forøgelse eller Oprettelse af Adels- 
gaarde, og det synes ogsaa kun at være faa Gaarde, 
der er bleven skødede til Kronen af Besidderne eller be
rørte af Mageskifter. I Regnskabet 1609—10 nævnes, at 
der blev betalt Fru Maren Juul til Refstrup 1300 Dir. 
for en Bondegaard og et Bol, hun havde solgt til Kongen, 
hvilket her anføres som en Oplysning om Prisen, der er 
betalt for en Bonde-Ejendom i hin Tid.

Der findes enkelte Udtalelser, som gaar ud paa, at 
Bøndernes Tilstand var uheldig. Foruden at der som 
alt foran nævnt stundom er Tale om øde og forarmet Gods, 
siges der 1573, som var et slemt Aar med stræng og 
lang Vinter, stærk Sommervarme og megen Fodertrang, 
at Bønderne i Skanderborg Len var meget fattige og for
armede1), og 1S 87, der ogsaa var et temmelig daarligt 
Aar med haard og langvarig Vinter, at de havde hverken 
Føde- eller Saakorn; men om end Bøndernes Tilstand 
har været langtfra misundelsesværdig, saa synes dog Til
standen paa den anden Side, ifølge hvad Regnskaberne 
viser, ikke at have været fuldt saa slet før Krigene, som 
man stundom har villet gøre den til. Det tyder ej heller 
gennemgaaende paa stor Fattigdom, at de kejserlige 
Tropper, da de kom ind i Jylland, fandt, at de aldrig før 
havde været i saa fede Kvarterer, som her i Landet3), og 
den store Usædelighed, især i den første Fjerdedel af det 
17. Aarhundrede, er vel ogsaa nærmest et Vidnesbyrd i 
modsat Retning.

Derimod er det umiskendeligt, at Tilstanden for
værredes meget ved og efter Krigene. Om Forholdene 
efter de kejserliges Indfald, der varede fra Efteraaret 1627 
til langt ud paa Sommeren 1629, oplyser Regnskaberne

*) 13. Marts 1573. (Top. Saml. p. P.)
2) 10. Maj 1587. (Top. Saml. p. P.)
3) Slange 1. c. 602.



2l8

vel ikke umiddelbart meget, væsenligt som foran nævnt, 
at der efter Indfaldet overalt fandtes mange øde og for
faldne Gaarde; dog havde ikke saadanne Hærgninger, som 
var almindelige under Syvaarskrigen og til Dels endnu 
under Kalmarkrigen, fundet Sted, thi der nævnes kun 
som brændte n til 12 Gaarde. Paa Alrø siges dog en Del 
Gaarde at være ødelagte, og der var øvet en Del Hær
værk paa Slottet, hvor Beholdningen, da de kejserlige 
drog bort, ikke udgjorde mere end io Td. Havre; men 
middelbart ses Tilstanden at have været ret elendig. 
Kongen udnævnte Kommissærer, som skulde undersøge 
Tilstanden hos Bønderne, og paa Grund af disses Armod 
foretoges derpaa store Afdrag i, hvad de ellers skulde 
have ydet i Landgilde. Endnu den 29. Dec. 1631 kund- 
gjorde derhos Kansleren Christian Thommesen og Christian 
Friis ved Skrivelse fra Skanderborg, at da Bøndernes 
Vilkaar i Skanderborg og Aakjær Len var saa forarmede, 
at de ikke uden deres yderste Fordærv kunde udgive de 
Restancer, som de med Hensyn til Skat og Landgilde 
havde paadraget sig, inden Fjenden kom ind i Landet, 
og da tilmed Kongens Kommissærer havde eftergivet Re
stancerne, saa havde de efter Kongens Villie befalet 
Fogederne, at de ikke skulde tiltale Bønderne for hine 
Restancer, førend Kongen forordnede anderledes derom.

Og ikke blot var det Fjenden, som havde huseret i 
Lenene, men ogsaa de tyske Ryttere, som var i Kongens 
Tjeneste, havde ikke faret bedre frem. Der siges jo om 
disse, at da Kongen var kommen til Kolding den 17. 
Sept. medhavende en Del tyske Ryttere, spredte disse sig 
næsten over hele Jylland, røvede fra alle, voldtog Kvinder, 
ihjelslog dem, der satte sig til Modværge, og opførte sig 
i det Hele som de argeste Fjender1).

!) D. Mag. 3. IV. 66.
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Et Tegn paa Forandringerne er de forholdsvis faa 
Sager, for hvilke der efter Krigen er idømt Sagefald. 
Med Undtagelse af enkelte Aar er Antallet ikke saa lidt 
lavere end i den tidligere Tid. 1643—44 var Antallet 
endog kun 14, hvoraf dog Lejrmaalssagerne udgjorde den 
største Del, nemlig 12.

Betydeligt værre synes det dog at være gaaet under 
de Svenskes Indfald, der i det Hele varede fra Januar 
1644 til Efteraaret 1645. Talrige Tingsvidner oplyser 
Forholdene, som de var under Krigen. De gaar næsten 
alle som et ud paa, at Fjenden havde forhindret Bøn
derne i at saa og paalagt dem ulidelig Skat og Tynge. Der 
var blevet affordret dem Brandskat, og de Tropper, som 
var bievne indkvarterede hos dem, havde udplyndret dem 
for Fetalje, Sengklæder, Gangklæder, alt Kobber-, Tin- 
og Messingtøj, samt andet Bohave, desuden havde de 
taget alle Heste, Faar og Svin, alt Kvæg, Sæd og Korn, 
ituslaaet Vogne, Plovredskaber og lignende og ødelagt 
Husene. Mange Steder havde de forjaget Beboerne i 
indtil 9 Uger, paa den Tid, Vaarsæden skulde være lagt. 
Særlig synes det at være gaaet slemt til, da Fjenden 
drog ud af Landet, og værst gik det ud over de Egne, 
gennem hvilke den store Landevej til Aarhus førte. Der 
nævnes foruden forarmet Gods en Del øde, og ligesom 
under de Kejserliges Indfald synes Dødeligheden at have 
været stor.

Der maatte da atter tages Hensyn til Befolkningens 
store Trang, og der nedsattes en Kommission for at 
taksere Bønderne og give dem Afslag i deres Landgilde. 
Slotsherren Hr. Oluf Parsberg fik tillige Befaling til at 
foretage Afslag i Tienden, og mange Steder afdroges da 
Trediedelen af denne, undertiden Halvdelen.

Kommissærernes Beretning haves endnux). Den
J) Trykt i Orion II.
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bekræfter ganske Ødelæggelserne. I Skanderup Birk 
kunde ingen give helt Landgilde og kun faa halvt. Hvad 
Bønderne havde avlet, var ganske forødt af Fjenden. 
Nogle kunde dog give y4 til y3. i Lade var brændt og 
3 Gaarde øde. I Ry Birk var ingen Gaarde afbrændte 
eller afbrudte, inen ellers var dette mere eller mindre 
sket. I alt var der i Lenene brændt 17 Gaarde og en Del 
Huse. I Hads Herred mentes der dog at være 40 Gaarde, 
som kunde give fuldt Landgilde, men ogsaa her var Byg
ninger nedbrudte, og med mange var der faret ilde. Ogsaa 
Slottet var der selvfølgelig blevet tilføjet en Del Skade. 
Særlig synes Fjenden at have borttaget mange Vinduer. 
Der var ogsaa ødelagt meget Træværk, borttaget en Del 
Bly og noget Kobber. En af Slottets Stalde var bleven ned
brudt, foruden at Fjendeu, som det ses af Regnskaberne, 
havde gennembrudt det saakaldte Store Øksenhus for at 
kunne køre gennem det, og jævnlig nedbrudt en Del af 
Plankerne om Dyrehaven. I Skovene havde Fjenden om
hugget eller ombrændt mange Træer og ofte ilde for
hugget Underskoven. I Dyrehaven og i Vildtbanen var 
der skudt adskillige Dyr, men der var dog enkelte Steder 
ikke ganske faa tilbage. Alle Fiskedamme i begge Len 
var udstukne paa 2 nær1). Slotsherren ønskede sig 1643— 
44 fritaget for Forpagtningsafgiften af Ladegaarden, da 
alt hans Korn og Kvæg var taget af Fjenden. Paa Ring
kloster var Kirken øde og Taget borte.

Det vanskeliggjordes yderligere Bønderne at komme 
til Kræfter igen ved meget ugunstigt Vejrlig i de paa
følgende Aar. Somrene var meget tørre eller saa regnfulde,

y Ifølge Fiskemesterens Beretning af 24. Marts 1649 var der deri
mod af de 18 Fiskedamme, Kongen havde i Skanderborg Len, 
udskaaret 8, og af de 7 i Aarhus Len 5 (Top. Saml. p. P.) 
Udbyttet af Fiskerierne var ikke ringe. Der fangedes saaledes 
162$—26 193 Gedder, 2034 Braser, 860 Aborrer, foruden Aal.
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at der klagedes over, at Kornet fordærvedes paa Marken 
af den idelige Regn. Baade 1648 og 1649 var der Mis
vækst, og Dyrtiden, der fulgte med, varede til 1653. Den 
10. Aug. 1650 befaledes det Lensmændene at lade holde 
Bededage for Dyrtid og Udsigt til slet Høst, og endnu den 
8. Novb. 1652 befaledes det Biskopperne at lade holde Bede
dage paa Grund af Misvækst og Sygdomme. Det varede 
jo ej heller mange Aar, inden der atter blev Krig.

Kongen bevilgede 2000 Rdl., som skulde skænkes 
de forarmede Bønder af deres Restance 1648—49. Endnu 
1649—50 var Restancerne af Jordebogens Indkomst 
meget betydelige, saa Afdrag videre maatte indrømmes, 
og Kongen bevilgede da atter 1651 et saadant, stort 
2000 Rdl.


