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I.

O in Bools Inddelingen.

Ordet Bool, som betegnende et Beboelfesfted med Jord til, 

forekommer faa ofte i vore gamle Love, og andre Skrifter, og 
træffes i faa mange Forbindelfer, at dets rette Forftaaelfe maae 
nödvendigen være, om ikke en Hovednøgle, faa dog et faare 
vigtigt Middel til Kundfkab og ét tydeligt Begreb om vort Lands 
ældfle Landboeforfatning.

Den, maalkee förfte, Bemærkelse, som vi finde tillagt dette 
Ord, er den, hvori Snorro Sturlefon paa flere Steder bruger det, 
nemlig som et Samlingsfted eller Nedsættelses-Sted for en Mæng- 
de af Mennesker, faafom, Vikinge-Bool, £or Söerövere eller Söe- 
farende. Saaledes var Færoerne, de Shetlandske Öer, (Hitland) 
Örkenöerne, uden Tvivl ogfaa Katenes, (Caithness) paa Nordpyn- 
ten af Skotland, almindelige Samlingssteder, eller Vikinge-Bool 
for Norfke Söerövere.

Ordet Bool, i den Bemærkelfe, hvori vi her tage det, 
og den , det har i vore gamle Love , nemlig et Beboelfeslted 
med Jord for en agerdyrkende Familie, fynes at være indfort 
i Danmark fra to modfatte Sider, fra den lkandinavifkgoihifkc,
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og den frififke. Hiin har udbredt sig paa alle de danfke Oer 
og i Jylland; denne i Holfteen og har trængt sig temmelig 
langt ind i Slesvig. Fra den fkandinavilk-gothifke Side har Or- 
det sin Oprindelse af det islanclfke Sprog, hvori Bol'betyder 
cn Hule, et Skiul, især for vilde Dyr. Af denne Oprindelfe 
have vi endnu Ordene, Bolig, Boe, et Bo, og tildeels Bopæl, 
fkiöndt dette Ords lidfte Deel tyder uden Tvivl hen til en Tid,, 
da man dannede Hytter eller Boliger ' af Træc, med nedfatte 
Pæle. Fra den frififke Side flammer Ordet fra det meget 
gamle frifilke Ord Bohl, eller Bowel, hvilket Heimrich (Nordfri- 
fifche Chronik S. 4yo) udleder af det gamle Ord Bowen. Af 
ditTe tvende Oprindelfer lever Ordet i Danmark og i Hertug
dommene i Endelfen af Stednavne, faafom i Danmark, i Bol, 
Boel, Böll, Bolle, Balle og maafkee endnu flere; i Holfteen og 
Slesvig: Bool, Böhl, Bull, Ballig, Bölling, Bel, maafkee ogfaa 
Büttel; i Slesvig findes adskillige Byer og Steder, fom have 
Stednavnet Bool, faafom i Eyderfledt, i Gottorffamt o. fl. Ja 
endog fom en Benævnelse for et Beboelses Sted paa Landet 
med Jord til hores Bool endnu i Danmark, hvor Bool og Bools- 
stcder nævnes ofte fom Steder, der erc mindre end en fædvan- 
lig Bondegaard, og ftörrc end Fæftehufe. Slige Boolfteder cre 
almindeligen paa een til to Tönder Hartkorn, difle vore Tiders 
Boolfteder formoder jeg, at være en Levning af den Deling af 
Bool, fom har havt Sted, til Bryder, og Garfeler, hvorom Jydlk L. 
1 B. 45 Cap. N. Udgave (rigtigt forftaaet) taler.

Vi begynde vores Un der fögelfe: om det nu er muligt at 
udfinde hvad et Bool var i vore gamle Loves Mening, med den 
Paaftand: at et Bool var en Bopæl med Jord, eller en Gaard med 



Toft i Byen, og Jordlod af en ubeflemt Störreife ude i Marken, 
hvilken Jordlod var, fom oftefl, tilrebet eller tilmaalt, desuden 
med Andeel i Almindinger Skove, Heder og Græsgange.

Endlkiondt vi ikke nægte, at beftemtc hiftorilke Efterret
ninger hör have Fortrin hvor det gielder om at angive et 
Lands fordums Indretning, faa gives der dog i ethvert Land en 
vis naturlig Orden og Maade, paa hvilken Indretningen kan lkee, 
og fom ikke kan overfpringes, og hvilken man derfor ogfaa 
maa antage nodvendig at have været fulgt, og hvor beftemt hi- 
ftorifk Melding fattes, maae man gribe de Sandsynligheder, 
fom. Betragtningen over den nødvendige Ordens og Maades Na- 
tur leverer, og söge at forene dem med de Mindesmærker, 
Tingenes Gang har efterladt, og med de fparfomme Efterretninger 
der kunne udfindes af Landets gamle Love, og andre hifkorifk® 
Vink.

Da hverken vor Hiltorie eller vore ældfte Love forklare os 
beftemt hvad et Bool egentlig var, og dettes Beftemmelfe er og 
forbliver en vigtig Foft med Henfyn paa vort Lands ældre Til- 
fland, faa ville vi fogc forli ved. Betragtning at udfinde-: hvad 
et Bool kan være, og dernæft, sammenligne det Fundne med de 
saa Data, Lovene og Iliftorion give derom, for om muligt at 
udfinde det Sande eller i mindfte (let fandfynlige.

Naar, hvorfra, og hvorledes Danmark fik fine förfte Ind
byggere er endnu uvift, lkiöndt Suhm, o. 11. fynes at have ud- 
bredt alt det Lys derover, fom denne saa mange Aarhundrede 
gamle Begivenhed nu kan modtage. Vi gaae diffe meget skarp
sindige, meget lærde, meget möifommelige Grandlkninger forbi 
med Beundring og Hoiagtelfe, men uden Tilfredsltillelfe.
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Vide vi end ikke, og kunne vi end aldiig faae at vide 
hvorfra de Folkeftammer kom, der förft valgte de danfke Lan
de til Opholdsfted, faa kunne vi dog med Vished antage, at 
de ikke vare fvampelignende Udvæxter af Jordbunden, men 
maae være komne hid efet Steds fra Naboelandene. Ligefaa 
kunne vi med Paalidelighed troe, at deres förfle Bebyggelfe af 
Landet ikke fkecdte paa een Gang over det hele Land; men 
at de fra deres foi fte Nedfæitelfes Sted have efterhaanden ud- 
bredt fig til alle Landets Egne. Endelig have vi ogfaa gode 
Grunde til at troe at denne Nedfættelfe har fundet Sted i en 
Tid, da borgerlig Orden endnu ikke havde giort store Frem- 
fkridt, Roverideer herfkede med fuld Styrke; da Næveretten 
var den enefte Lov; og da al Sikkerhed for Perfoner og Eicn- 
dom beroede paa et altiid vaagent og færdigt Forfvar.

At flige Omstændigheder virkelig have fundet Sted ved 
Landets förfte Bebyggelfe her, fom overhovedet ved alle Lan- 
des, er formodentlig ophöiet over enhver Tvivl. Men cleraf 
folger umiddelbart, at den förfte Nedfættelfe maatte gaae for fig 
efter Regler, fom giorde Hoved-Betingelfen, nemlig den ftörfte 
opnaaelige Sikkerhed for Eiendom og Perfoner mulig. Det 
bcdfle Middel hertil, og tillige det letteste, fordi det desuden er 
grundet i Mennelkets Trang til Selskabelighed, var (lette: at 
flere Familier forenede fig for med forenede Kræfter at op- 
dyrke faa stor en Strækning, fom anfaaes tilstrækkelig til at 
ernære dem, famt at de byggede deres Boliger nær hinanden 
for i paakommende Tilfælde at kunne yde hinanden Biftand. 
Heraf opltod de fælleds Byemarker og Landsbyer.
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Det allevegne jevne Danmark, med fin næflen allevegne 
dyrkelige, og i det hele ikke juft ufrugtbare Jordbund, tillod at 
indrette lig efter liiin Fordring, da enhver Samling af Familier 
let kunde finde en fammenhængende Strækning af den Störrelfe, 
Familierne tilfamnien behövecle. Den förfte Bcbyggell'c af Dan- 
mark fkeedte derfor ved Landsbyer, ikke ved fmaae Torper, 
og endnu mindre ved eenlige Gaarde, hvilke faavel fom de 
meget fmaae Landsbyer, eller de saa kaldte Torper, likkerlig 
ikke bleve anlagte för i meget sildigere Tider; en Paaftand der og- 
faa kan bevises as nogle Steder i Jydlke Lov. Jeg veed Yel at Taci
tus {German. 16) siger at de gamle Germaner boede ikke i Byer (ur- 
bes}j og tilföier: colunt discreti ac diversi', men deels er Urbs ikke 
cnLandsbye, duels er derKiendsgierninger, som bevise at i det mind- 
fte i Danmark, og viftnok ogkaa i Tydfkland, ere de ftore Landsbyer 
eller Adelbyerne forft anlagte. At en Hor Deel af Norden, nem*  
lig Norge og det meefie af Syerrig er bleven bebygget ved en
kelte eller eenlige Gaarde, er gandfke afgjort, og Aarfagen er let 
at indfee. I diffe Lande var ingen anden Indretning mulig, fordi 
de dyrkelige Strækninger, indkncbne og afbrudte ved Skove, 
Moradfer, Soer, Klipper og andre Naturgrænclfer, ere kun 
fmaae. I Danmark derimod, hvor flige Acltkillelfer deels ikke 
findes, deels ikke formedclfl den jevne og temmelig ligebefkaf- 
ne Jordbund, vare af flor Betyclenhed, — der kunde den na- 
turligfte og med hine Tiderß Aand meeft patfemle Maade finde 
Sted, og der fkeedte derfor, som Kjendsgjerninger enclnu vife, 
Landets Bebyggelfe ved Landsbyer. Mærkeligt nok er det, at 
medens det hele övrige Danmark, endog mange Smaaöer, hen
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horende dertil have Byer, og ere blevné bebyggede ved Byer, er 
der dog to Undtagelser: den ene er paa Veftkantcn af Jvlland i Eg- 
nen Norden for Ringkjöbing. Den anden er Le(I5e, hvilken Öe li
gesom hiin Egn har næften kun enkelte Gaarde. Jeg tilskriver 
denne Særegenhed den Omftændighed, at Leflöe neppe er ble- 
vcn bebygget af Danfke fra Jylland, men af Go ther fra Sverrig, 
hvor en lignende Bebyggelfe har fundet Sted. Allerede af Ed
da fees det at Aferne have havt adfkillige Optoger for paa den
ne Öe, fom endog beherfkedes af een af deres Æt Ægir, hos 
hvem ogfaa en af Guderne, Freirs, Andendage Bryllup med Ger- 
da celebreredes, og vi have endnu i Ægirs Drekka, de opbyg
gelige Borddifkurfer, der ved denne Höitidelighed forefaldt. —- 
Men dette tilfidefat, faa er der endnu en befynderlig Lighed imel
lem Læfloeboer og Svenfker fra Egnen mellem Uddewalle og 
Gothenborg, fom vift ikke kan undgaae nogen, fo ni har feet 
Folket i denne Egn og paa Læfloe, og hvilken flet ikke gjcn- 
findes hos de lige over for, kun tre Mile derfra boende Jyder.

Beftemte da en Forening af flere Familier fig til under 
eet at nedfætte fig paa en vis Jordplet; at bygge en Landsbye 
der, og at opdyrke Jorderne omkring famine, faa var Jordens 
Deling imellem de enkelte Mænd, de loeltagne, den förfte Be- 
tragtning. Alle de, fom toge Deel i Foretagendet, havde lige 
Pligter og lige Rettigheder, og lige Vanlkelighed at overvinde 
for at opnaae det famine Oiemeed, nemlig med lige Krast at 
fættes i Stand til at ernære een Familie. Den ene kunde føl
gelig ikke fordre eller erholde en naturbedre Jordlod, end den 
anden. Men Jordens Frugtbarhed kunde ikke let bedømmes i 
dens udyrkede Tilftand; var endog dens mineralske Sammen- 
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lætning allevegne eens paa den hele Strækning, som man ag- 
tede at rydde og dyrke, £aa var dog dens enkelte Dele ikke 
allevegne af famme phyfifke Beskaffenhed, eller lige god til 
Dyrkning; een Plet laae bedre for Solen end en anden; een 
var for tör, en anden for vaad, een kunde ftrax plöies og be- 
faaes; en anden maatte förfl ryddes for Krat, Træstubbe eller 
Steen; noget laae nær Byen, andet langt derfra; liift var Jords- 
monnet bakket, her fladt, med mange flere phyfilke Forandrin- 
ger; fom gjorde den, til en Byemark valgte Strækning, aldeles 
forskjellig i de enkelte Dele. Til at jevne alle deraf flydende 
Vanfkeligheder var der kun tvende Midler. Det förfte er en 
ordentlig Taxation eller Bonitering; men ikke at tale om at 
man vel neppe torde vente at Boniteringsforretningen fkulde i 

ældgamle Dage være bragt til nogen fynderlig Fuldkommenhed, 
da den i vor Tid er endnu langt derfra; faa bör det ikke 
overfees at al faadan Jordtaxation er endnu knap mulig uden 
ved Jorder, fom i lang Tid have været dyrkede, og den maatte 
i hine Tider af Mangel paa Kyndighed og Erfaring om Jor- 
derne felv, eller i det mindfte om lignende Jorder i Nærheden, 
være aldeles uefterrettelig, vildledende og tildeels umulig.

Til at opn-aae det tilfigtede Öiemeed, var det derfor nöd- 
vendigt at gribe til det andet, og egentlig det encfte Middel; 
dette nemlig, at Byemændene delede Jorderne mellem fig i 

lutter fmaae Stykker, eller finalle Strimler, d. e. Agre. En- 
hver Deel af den Strækning, der lkulde opdyrkes, og fom for- 
medelft lordsmonnets Befkaffenhed, eller dets andre phyfilke 
Egenskaber, afveeg fra den övrige Strækning, gjordes til en 
færlkilt Part, et Hger skifte eller Hgerfald, Aas, Slade? fom 

Vid. Sei. hist, og fhilosoph. Skr. I Deel 1821. M m 



endnu ere til. Efter Bredden i begge Ender deledcs et faa- 
dant Stykke i mindre Dele, Strimler, eller de nu faa kaldte 
Agre, hvoraf en Byemand, eller Lodtager fik een eller flere, 
men enhver lige faa mange foin den anden. Af A. Sunefons 
L. L. Prov. Scaniæ IV. I., fees at den her befkrevne Maade 
har været virkelig brugt. Saaledes fkriver han: Cujus (funi
culi'} dimensione tota villa (Byens Mark) in æquales redigi
tur portiones, quas materna lingua vulgariter Boel appel
lant et nos in latino sermone Mansos possumus apellare 
earum fundis inter se, prædiisque inter se, fundis ipsis adja
centibus adæquandis.

Paa denne höift simple Maade opnaaedes den Fordeel at 
enhver Byemand hk en lige faa god Jordlod fom enhver af de 
övrige Byemænd, ogfaa bleve ved denne Jordens eller Mar- 
kens flrimmelvife Deling alle Lodderne til Byen lige ftore. Af 
den foranförte Aarfag og efter den nu befkrevne Delingsmaade 
er det Fælledslkab udfprunget, fom med faa Undtagelfer har 
fundet Sted i hele Europa, og dets Tilværelfe vifer klart, at 
den nys angivne Oprindelse er rigtig. Noget lignende synes 
efter Tacitus, (de moribus German. 26) allerede at have fun- 
det Sted hos de gamle Germaner; Agri pro numero cultorum 
figcr han ab universis per vices occupantur, quos mox inter 
se secundum dignationem (ikke efter Stand og Værdighed, som 
nogle have villet forftaae dette; men efter min Mening, efter- 
fom een Byemand lkulde i Folge fin ftörre eller mindre Deel- 
tagelfe i det Hele, have flere Agre, eller bredere Agre) parti
untur. Facilitatem partiendi camporum spatia praestant. 
Delingen var let, da der var Jord. nok. Det er til Forundring
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hvor nöie Tacitus befkrivcr denne Jorddeling, aldeles over- 
eensflcmmende med den Forestilling vi ovenfor have givet om 
denne ældgamle Methodes Oprindelfe.

At Lodderne paa denne Maade bleve lige gocle er klart, 
da enhver Byemand fik fin Lod fordeclt over hele Marken i 
fmaae Stykker, altfaa allevegne af det gode fom af det flette. 
Og det fees da let at der behövedes ingen Beregning eller Ud- 
maaling sor at beftemme Loddernes Störrelfe. Naar Agcrfkis- 
terne paa begge Sider gjordes lige lange, fa a beftod den lige 
Uddeling til Byemændene blot deri, at Agrene gjordes lige bre
de for de Byemænd, der fkulde have lige meget Jord, og bre- 
dere for den, der fkulde have mere end de andre. Hvor me
get Jord enhver Ikulde have, var altfaa bellemt nok ved at 
udmærke den hele Strækning, fom man vilde optage til Mark, 
og til at beftemme dette, tog man nodvendigviis den hele Ar- 
beidskraft i Betragtning, fom samtlige Forenede kunde anvende. 
Sandfynligviis fkeedte ikke hele Markens Opdyrkning paa een 
Gang, men flere nye Agerfkifter indtoges .alt eftersom man saac 
at man behövede eller kunde overkomme mere.

At de gamle Danlke Bool laae i Fælledslkab, eller havde 
Agre om Agre med de ©vrige Bool i Byen, var da en nödven- 
dig Folge af Jordernes Deling, og det fees ogfaa tydelig af den 
förfte Passus i 58 Capitel af nye Sjcllandlke Lov.

Denne Forklaring om Fælledslkabets hidtil ikke nokfom 
bemærkede Oprindelfe og egentlige Aarfag, er vigtig, deels for- 
di den tydelig vifer at Jordfælledfkabet, hvor meget man end 
nu har derimod, fom gandlke upaffcnde med vore Hjelpemidler 
og Methoder, langt fra ikke, fom man ofte har villet mene, er 
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udsprungen af Uvidenhed og Stupiditæt hos vore Forfædre, og 
har været vedligeholdt faa længe allene af flavitk Vedhængen 
ved det Gamle; men at dets lörfte Valg har en faare fund og, 
fra alle Sider betragtet, rigtig Tanke til Grund, og er kun vcd- 
bleven fordi man længe ikke havde nogen anden ligefaa fund 
og rigtig Tanke at lægge til Grund for en nye og bedre Ind— 
retning, indtil man omlider, i Taxation af Jordene, fik et Mid— 
del, der med al dets Ufuldkommenhed dog nogenlunde kunde
bruges. Deels er ogfaa hiin Forklaring over Fælleclslkabets Op- 
rindelfe os her vigtig, fordi man deri feer Aarfagen, hvi Bole
nes Jordlodder vel maatte blive ligeftore i hver enkelt Bye, men 
at de ikke kunne være lige ltore i alle Byer eller i alle lig
ne af Landet, og at fölgelig ethvert Forlog til at udregne den 
geometriske Störrelfe af et Bools Tillæg af Jord er forgjeves, 
naar man forlanger nogen almindelig Regel, ligefom ogfaa et
hvert Forfög fom hidtil er anftillet for at gjöre faadan Udreg- 
ning er, fom vi i det Folgende vil fee, gandfke og aldeles 
mislykket.

Men, endlkjöndt da Lodderne, vel lige ffore og lige godo 
i enhver enkelt Bye, kunde ikke være ligeftore eller lige gode 
i alle Byer, gives, der dog een almindelig Grund til at indseer 
at alle Jordlodder til Bolene i Landet paa en vis Maadc, eller 
efter en vis Maaleftok betragtede, ikke kunde afvige betydeligt 
fra hinanden i oeconomisk Störrelfe, lkjondt de juli ikke havde 
samme geometriske Areal. Enhver, S0111 kjender noget til 
Agerdyrkningen, dybere end til dens Overflade, veed at en- 
hver Jordlod til fin Drist udkræver en vis Arbeidskraft; at den- 
nc maae ftaae i Forhold til Jordloddens Störrelfe, eller til den 
Mafic af Arbeide, denne behöver for at drives til Fuldkorn-
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hed; og at del er til Spilde, Skade og Tab naar Arbeidskraf- 
ten, som haves tilrede S01' Loddens Dyrkning, er for ftor eller 
for liden; ligeldia, at naar man ikke er iftand til at lempe Ar- 
beidskrafien til Jordlodden, bor denne lempes ester hiin, for at 
tilveiebringe det nödvendige Forhold, hvilket er ingen blot Spe- 
culation, men en Sandhed fom paatrænger lig, og föles ved en- 
hver Jordlods Drift- I de ældfte Tider maae Arbeidskraften 
være den Störrelfe, fom beflemte Markens Störrelfe; thi den 
var, fom den er endnu altiid indskrænket eller hegrændfet, 
hvorimod der i de ældfte Tider ikke kunde fattes Jord. Denne 
Begrændsning af Arbcidskraft, fom enhver Locltagcr i en Op
dyrkning maatte fole,, maatte ogsaa bringe ham til at önlke at 
hans Jordlod fik netop den Störrelfe, S0111 hans Arbcidskraft 
kunde bcftride, paa det at Jordlodden ikke fkulclc blive kor ftor, 
eller S0111 Columella siger, ikke skulde blive stærkere end Dyr
keren: ikke heller for liden, faa at Dyrkeren fik uanvendelig 
Arbcidskraft tilovers, kom folgelig vilde være tabt eller fpildt. 
Dette nödvendige Forhold mellem Markens Udstrækning og 
Dyrkerens Kraft ved kinaae Jordlodder, om hvilke alene der 
kan være Tale, naar man tænker paa et heelt Lands Opdyrk- 
ning, eller Uddeling; dette Forhold, kige vi, træffes aller
bedst, eller egentlig talt,, alene derved, at Jordlodden gjöres, £aa 
Hor, og kaa liden at den uelkræver kun een Plov til lin Drift, 
da alt det Gang- og Spændarbeidc, fom en Gaard behövcr kan, 
ester alle Tiders Erfaring, beftrides med de Folk og Arbejds
dyr der udkræves til det Antal af Plove, fom behoves til Lod- 
dens Drift.

For at indfee, hvorledes ved Bolenes förfte Indretning 
Jordlodderne kunne faac omtrent den oeconomiske Störrelfe,
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fom vi have antaget fom en nødvendig Betingelse, uden at no
gen egentlig nöiagtig Afmaaling af Agrene videre end for deres 
Bredde, behövedes, ville vi fremfætte den Omgangsmaade, fom 
rimeligviis har været brugt. Vi antage da, at on Samling af 
Lodseiere forene lig for at opflaae deres Bopæl paa en vis 
Jordflrækning, og vilde dele denne imellem hinanden, faaledes 
at Enhver erholdt en lige faa god og lige faa ftor Lod, som 
enhver af de andre Lodtagne, og enhver af dem en Lod af 
faadan Slörrelfe i oeconomilk Hcnfeende at den kunde fode 
en Familie, og drives med een Plov. Begyndelfen til Anlæg- 
get har vift nok været at beftemme, hvor Landsbyen fkulde 
ligge, fandfynligviis ogfaa Byggepladfen og Huustoften for hver 
af de Lodtagnes Gaarcl. Dernæft udfaae man den Strækning, 
hvor det förfte Agerfkifte fkulde være, udmærkede delte, og 
deelte det i begge Ender i Agre mellem de Lodtagne ved 
virkelig Maat. Efter Eragtning kunde det omtrent fkjönnes, 
om de Agre enhver fik af dette Agerlkifte vare tilfammen faa 
meget, at de udgjorde Jord nok for een Familie, eller en Plovs 
Drift. Var man af den Mening at det var ikke nok, faa tog 
man en anden Strækning ind til et andet Agerfkifte, deelte 
dette ligefom det förfte, og naar endog dette endnu ikke var 
nok indtoges et tredie Agerfkifte, og faa videre indtil man 
havde nok. Som et Beviis for at man faaledes er gaaet frem, 
med förft eet Agerlkifte, cg liden med flere til det Hele blev 
hvad man anfaae tilstrækkelig, kan det gjelde: at de længfte 
Agerlkifter paa en Byemark, nætten altid ftöde op til Byens Ga
de, eller dog ligge nær derved; hvorimod de fmaae eller mindre 
Agerlkifter ligge fom osteli mod Udkanten af Byemarken; hvil-
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ket viser at man ved Byemarkens forfte Deling har tagct forfl 
de nærmede Jorder under Dyrkning, og gjort Agrene der lan
ge, fordi man kunde fkjönne at Jordloddernes oeconomilke Stör- 
relfe endnu ikke var overtraadt, og fiden da man mærkede at 
man kunde overkomme mere, optog man flere, men mindre 
Strækninger og derved fremkom de fmaae Agerfkifter ved Ud
kanten, og inde i Marken felv paa Steder, hvor enten Bakker, 
Mofer, Soer, Kjær, Bække o. f. v. ikkun tillocle at danne finaa 
Agerfkifter. Jeg tilftaaer at, paa ikke faa Byemarker findes 
fmaae eller korte Agerfkifter umiddelbar op til Byen eller Bye- 
gaden, men diffe korte Agerlkifter have ikke altid hört til 
den egentlige Mark, men været de i Jydtke Lov faa kaldte 
Soorne Tofter,• det er Dele af Agerlandet, fom Byemændene 
vare blevne enige om at bruge bom Toft, en Beftemmelle 
fom endnu den Dag i Dag er kjendelig af Benævnelfen Tofte 
.Agre, fom for Udskiftningen fandtes paa faa mangfoldige Byemar- 
kcr, og nu vel ere forfvundne, men findes endnu paa de oeco- 
nomifke Karter. Bolene havde Underafdelinger, Ottinger, 
Fjerdinger og Mark Sölv-Jorclcr, hvilket fees af Ch. III. Reces.

Af denne oeconomilke Grund beftemmes i Almindelighed 
en Jordlods patTende Störrelfe, hvilken altfaa flet ikke angiver 
noget geometrisk Maal; hvilket desuden vilde være uanvende
ligt i forfkjellige Arter af Jordsmon. Ilovedfagen er at Lod- 
den kan drives tilgavns uden Spilde af koftbar Arbeidskraft; og 
at den, under denne Bctingelfe, er tilstrækkelig til at ernære 
en Familie. En Jordlod i tung fei Leerjord af en vis Stör
relfe kan være nok til denne Hénfigt, naar en maalkce tre til 
fire Gange ftörre Lod i lös fandet Jord ikke frembragte meer 



encl hiin efter lige faa meget Arbeide. Jordlodderne, eller Bo
hne, maae derfor fra Begyndelsen af have været meget ulige i 

Störrelfe, og det er i alle Lande et aldeles forgjeves Arbeide at 
udregne deres geometrifke Areal, undtagen efter indirecte Data, 
og Conclufioner af difl'e, thi derved bliver det undertiden mu- 
ligt, og det cr faaledes ikke umuligt med en Art af Nöiagtighed 
at angive hvor Hort et fordums danlk Bool har været, hvilket vi 
fkulle fee i det efterfølgende. Nu omftunder kan man vel ved 
vores flörre Erfaring gjennem en nöiagtig og omhyggelig Tax- 
ation forud beftemme Störrelfen af en Jordlod, fom kan drives 
med een Plov og ernære een Familie. Men i Agerdyrkningens 
Barndom var det gandfke umuligt, undtagen ved den forklarede 
Jorddelingsmaade, ved hvilken man kunde indtage nye Ager- 
fkifter af Fællederne, næar man mærkede at de gamle ikke 
forflog.

Bekjendtfkab med Landenes oeconomifke Indretning fra 
ældre Tider af bekræfter ogfaa, at det endog i vore Tider er 
faaledes fom vi have antaget at det maae hos os have været fra 
Forftningen af; nemlig at de allerflefte Jordlodder for Bonde- 
standen ere faadanne i Europas Lande at enhver kan drives med 
een Plov, og med det Apparat denne forudfætter, og af det Menne- 
Ike-Antal, en Bondefamilie fædvanligen har. Et Bcviis for denne 
Paaftand kan föges i den Mærkelighed at Benævnelfc-n af en Plov 
og et Plovfpand eller Plovens aarlige Arbeide, er bleven brugt, og 
tildeels bruges endnu til Navn for et Beboelfcs-Sted for en Bon
defamilie paa Landet. Saadanne Benævnelfer ere: Jiichart (af 
det romcrfke Jugerum), Joch, Pflug, Hacke, ligefaa Middel- 
alderens latinfke Benævnelfer: Caruca, Carucala, Bovata,
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Aratrum, lutter Navne paa en Plovs eller et Spænds Arbeide 
fom ere gangne over til Betegnelfen af en Jordlod. Hvor faa— 
dan Lighed ikke findes, f. Ex. i det gamle Danmark, mellem 
Flov og Bool, tör man troe, at nagtet Ligheden fattes i Nav- 
nene, inaae Lighed dog være i Tingene, og at altfaa et Bool, 
i oeconomifk Störrelfe, var lig faa meget Jord, som kunde liol- 
des under tilborlig Dyrkning med een Plov, og var tilflræk- 
kelig til at ernære en Familie.

Et Bool hos os var da hvad vi nu kalde en Bondegaard. 
hvad i Middelalderen heed Mansus, Curia, og det famme 
fom Hide eller Hyde i Engelland under Angel£achferne og £e- 
nere. Suhrn siger ogsaa Hift. a. D. p. 248, at Mansus er Tyd- 
fkernes Huf, Hube, de Danlkes Bool. Schottgen (Gefehiclite 
Markgraf Conrad des Grotten p. 256, 58, 6o) liger: at Mansus 
ikke har betydet Jord af nogen vis Störrelfe : S. ogsaa Mosers 
Patriotische Phantasien II. Th. p. 142. Hyde i Engelland er en 
Benævnelfe, hvilken man meget mislykket har hos os overfat 
med Hud, {corium}, sordi Hide paa nye engelfk virkelig bcty- 
der faa, eller og fordi man allerede i vort Sprog havde de 
norfke Huder, hvilke dog, fom en egentlig Pengetaxt, flet 
ikke höre hid, ligefaalidet fom Overfættelfen fra det formeente 
cngellke. Oprindelfen til dette Ord i engelfk er angelfachlisk, 
i hvilket Sprog Hide, eller Hyde betyder det famme fom Bool, 
et Bofted med Jord til, {tectum’, hyden i. e. tegere}, paa iislanlk 
hydda, at skjule, belkytte, hvoraf det danlke, at hytte, at 
vogte, og en Hytte, Af det angelfachfilke har Ordet, ligefom 
Bool hos os, forplantet lig baadc paa Stednavne og andre Ord

FW. Sei. hift, o% fhilosoph. Skr. I Deel 1821. N n 



i det Tydfke, i Ilude, faafom Boxtehude, Dockenhude, i hüten, 
vogte, Obhut, auf sein Hut sein, o. S. v., ogfaa i engelfk i man- 
ge Navne paa Steder med Endelserne hide, hithe. Man kun- 
de troe at dette Navn paa et Boeftcd havde S111 Oprindelse 
fra den ældgamle Skik: at bruge en Hud til at dække en 
Hytte med; men allerede meget tidlig har en Afgift in Natura 
fundet Sted, fom blev betalt med Huder-eller Skind, hvilket 
fees af Tacitus: Annal. Lib. IV. Cap. 72, hvor man finder, at Dru- 
fus paalagde Friferne en Afgift in usus militares af Oxe-Hu
der in natura. E11 faadan Afgift fanelt fiden Sted i Engel-

✓

land, den faa kaldte Hidagium, hvilken dog fnart blev foran
dret til en anden Afgift end virkelige Huder, ligefom den og- 
faa blev, eller maafkee fra Förftningen af var en Pengeafgift i 
Norge. Imidlertid maa denne Hidagium dog i Engelland, have 
været beftemt efter Bool eller Bollecler; thi liden blev Afgiften 
Hidagium, Hydagum} Hidgildium lagt ligefrem paa Bofteder, 
fom nu kaldtes Hides eller Hydes. Saaledes paaböd Vilhelm 
Conqueftor Aar io85, de unoquoque aratro, i. e. hyda ter
rae totius regni at fkulle fyare sex solidos. (S. Ancherfen 
Diss, de tributo coriorum norvegico og Sammes Diss, de hi- 
da veterum Anglorum. In Opusculis minor ib. Bremae 1775).

En faadan Hyde i Engelland var ganelfke fom vort Bool, 
et Sted mcd Jord, men uden beftemt geometrifk Störreife; thi og- 
faa i Engelland har man fundet, hvad jeg har paaflaaet om vo
res Bool, at derved forftocles faa megen Jord, fom kunde drives 
med een Plov. Dette bevifes af folgende Sted hos Spelman 
(i Glossarium p. 177 confer, med pag. 261), misit autem rex 
Gulielmus Anno io85 quinque justitiarios suos per unam- 
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quamque Scyram, id est provinciam, Anglioe, et inquirere 
fecit per jusjurandum qvot hidæ, id est jugera uni ara
tro sufficientia per annum essent in unaquaque villa. Hvor- 
af sees tydeligt, at en diide var faaniegcn Jord, som kunde dri- 
ves med een Plov.

Esterat have af Tingenes Natur, og efter Beskaffenheden 
hos andre Nationer, viift hvad et gammel danfk Bool maae ha- 
ve ^æret, gaae vi nu over til at underföge, hvad der er vun- 
det ved deres Arbeider, fom have betragtet Sagen sra et andet 
Synspunkt, og som have villet trænge dybere ind, end vi have 
anseet for nyttigt, og vi ville faae at fee at deres Arbciders li
det eller flet intet Held, har ingen anden Aarfag, end den, at 
de ikke have kjendt, eller villet lade den Forklaring gjelde, 
fom vi have givet.

Det er især i de nyere Tider, at man har bragt den Paa- 
fland paa Bane, at Danmark allerede sra Oldtiden af har været 
ordentligt opmaalt og inddeelt i Bool, fom fkulde have havt 
en beftemt geometrisk Störrclfe, og man har endog tildeels 
angivet denne Störrelfe.

I ingen af vore gamle Love og Forordninger, eller i no
get gammelt Skrift, hverken i Valdemar den II. Jorclbog, eller i 
noget af de mange af Langebek, fra vor Middelalder bekjendt- 
gjorte Skrifter, findes noget, fom retfærdiggjor faaclan Paaftand, 
eller rigtigt forftaaet, hjemler den. eller de derover fremfatte 
Beregninger-

For ikke at misforltaaes, maae jeg dog bemærke, at jeg 
allene paaftaaer dette forfaavidt, at man har villet antage, at den 
formeente Opmaaling, eller Jorddeling fkulde været udgaaet fra 
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nogen offentlig Auctoritæt; thi at faadan Opmaaling eller Jord- 
deling maae have havt Sted, som en blot privat Sag, har jeg 
netop sögt at bevise.

D en allerældfte Auctoritæt, hvoraf man har villet bevife, at 
et Bool havde en beftcmt geometrifk Störrelfe, og fom er, om 
jeg ikke feiler, den Kilde, hvoraf alle Beregningerne derover ere 
mere eller mindre foranledigede, er en Haandlkrift (uden Tvivl 
fra det i5d.e Aar hundrede), af Jydlke Lov, fom findes i den 
Arna - Magnæanlke Samling paa Univerhtets Bibliotheket under 
No. 12 blandt Octaverne, hvor en Skoliafl eller Glosfograph har 
tilföiet en Deel Anmærkninger, fom fynes at figte til at underrette 
om et Bools Störrelfe og Underafdelinger. Men i denne Glofle 
(fom ogfaa anföres afSuhm, fkjöndt ikke ganlke rigtigt, i Scriptor. 
Rer. Danicj Tom. Vil. p. 555-556), forekommer intet, fom leder 
til noget Begreb om et Bools geometriske Störrelfe, naar man ikke 
misforftaaer Stedet, hvilket er hændet, bom vi siden faae at fee.

Af denne Glolfograph, eller af nogen Optegnelfe, fom 
Remmer med ham, maa A. Berntsen have taget den Efterretning, 
han i (Danmarks frugtbare Herlighed 2 Bogs i Part S. 20) 
meddeler om gammel Jorcldeling i Danmark, thi i det væsent
lige flemmer lian overeens med ham.

Skoliaftcn figcr: 24 Furer (suZcr) gjör en Ager.
2 Agre gjör en Fyeringh Jord.
16 Fyeringh gjör en Otting Jord (hoc est.
32 Agre gjör en Otting Jord).
4 Fjerding et Bools Jord.

A. Berntfen liger r 24 Raffter eller Furer gjör en Ager.
2 Agre en Fjering.
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16 Fjering *—— 5a Agre ea Otting Jord.
8 Ottinger zzz et licelt Bools Jord.

Skoliaften gjör Forfkjel paa Fyeringh og Fjerding. Det 
sidftc var 4 af et Bools Jord; hiint zzzz 2 Agre :—. af 1 Ot- 
ting og 1 Otting f af et Book Berntfen adskiller ikke dilfe to 
Benævnelfer, men bruger blot det ene Fjerding, ved hvilken 
Feil han har forvildet Flere.

I diffe Beftemmelfer findes intet, foin antyder nogen be- 
ftemt geometrifk Störrelfe af Jorden til et B00I. Skoliaften ta
ler intet om Agrenes Længde, ja ikke engang beftemt om de
res Bredde, thi 24 Furer, fom han her nævner, er intet mindre 
end beftemt, fölgelig er det umuligt at beregne derefter en Agers 
Qvadratindhold. Derimod vil man finde, at diffe Data gandfke 
vel kunne forenes med vores i det Foregaaende fremfatte Fore- 
ftilling om et Bools Jorders Oprindelfe, og Affætning mellem 
Byemændene, da, fom vi have antydet, der imellem diffe kunde 
ikke være Spörgsmaal om Agrenes Længde, fom enten var bc- 
stemt ved Agerfkiftets Beliggenhed mellem andre Skifter, faa 
at en Ager i et Agerlkifte, altid var mod Enderne begrændfet 
ved en Andens T ver-Ager i det tilftödendc Agerlkifte, og var 
altfaa beftemt og uforanderlig, eller ogfaa, naar Agerlkiftet ftödte 
med Enden ud til Fælleden, da det var ligegyldigt om en Aland 
plöiede derudi eller ikke, og faaledes forftörrede fin Ager, da 
han egentlig ingen fornærmede derved, og enhver fom Vilde, 
kunde gjöre ligesaa. Den Broflholdenhed, S0111 Boolseiere siden 
ofte klagede over, og fogte ,at faae rettede ved Rebning, beftod 
deri, at Naboerne havde plöiet fra dem, d. e. tiltaget dem af 
andres Agre efter Bredden. De hos Skoliaften, og hos A. Bernt- 
fen fremfatte Beftemmelfer ville da ikke sige andet, end at Ag
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ren fkulde have den bemeldte Bredde — 24 Furer, hvilket 
maae have været anfcet for*  en paffende Bredde for en Ager, 
og en almindelig Vedtægt for at hindre, at Agrene ikke fkulde 
blive for brede, hvilket lireed imod Henfigten, nemlig at for- 
dele ethvert Bools Jorder over hele Marken, i meget fmalle 
Strimler eller Agre. Agrenes Bredde er for nærværende Tid 
höift ulige, men derfom jeg fkulde dutte efter de mange Agre 
jeg har fpecielt maalt, vilde jeg troe, at den oprindelige Bredde 
af en Ager har været imellem 9 og 12 Alen, hvilket, naar en 
Plovfure antages liig g Tommer, paffer ret godt til A. Bernt- 
fens 24 Furer.

Med A. Bcrntfcns Efterretning lod man fig længe nöie; 
förlt i de fildigere Tider, da man, efter Aanden i de nyere Ind
retninger, ikke kunde tænke fig nogen Mark bcftemt, uden at 
dens Areal var angivet i Qvadratmaal, foretog man Underfö- 
gelfen paa nye. Og da var Tefirup (Krigsarmatur S. 413) den 
förfte, fom paaankede Berntfens Melding, hvilken han, meget 
vreed, affærdiger, fom faa gal og forftyrret, at den.ikke er 
værd at nævne. Uden Tvivl er det, fom meeft har flödt ham, 
dette, at Berntfen kun ubeftemt angiver en Agers Bredde, men 
taler flet intet om dens Længde, og fölgelig gjör det umuligt at 
beregne' Qvadrat-Indholdet. Men jeg haabcr at have godtgjort, 
at der aldrig ved Bools-Indretningen har været, eller behövede 
at være, Spörgsmaal om Agrenes Længde. Og jeg paaftaaer at 
A. Berntfens blotte Taushed derom, maatte vække faadan For- 
modning, thi A. Berntfen er vift ikke nogen vankundig For- 
fatter, hos hvem man kunde vente en faa grov Feil. I frugt
bare Herlighed 5 B. 3 Part forklarer A. Berntfen Omgangs- 
maaden ved Markrebning, og her tales, uagtet han anförer or-



denllige Exempler paa fine Regler, aldeles intet om Agrenes 
Længde men blot om deres Bredde, og samme Taushed be- 
mærker man ogsaa i de Reebningsforretninger vi have tilovers, 
f. Ex. i den, som Teftrup (Krigsarmatur S. 414) anförer, hvor 
ligeledes kun Agrenes Bredder og det tilmaalte i Bredden nævnes. 
Et tydeligt Beviis paa hvad, vi have forhen paaflaaet, at der var 
vod Bolenes Uddeling ikke Spörgsmaal om andet end Agrenes 
Bredde, aldeles ikke om deres Længde, ifölge vores forhen 
gjorte Bemærkning.

Teftrup fkrev 1755, og man bekymrede fig hverken om 
ham eller A. Berntfen og Bool indtil 1774, da Torkel Baden i 
Beikrivelfcn over den nye Indretning i Landbruget paa Godfet 
BernstorfT, hvor han faavel i Indledningen fom siden S. 91, 
9.5, fremtraadte med en Forklaring, fom maatte forbaufe ved 
fm Fuldstændighed og Klarhed, i den Grad, at man frilles til 
at öhlke, den ogfaa maatte være rigtig, paa det man dog een 
Gang kunde komme til Ende med faa vanlkelig en Sag. Alen 
desværre, endnu er Sagen lige nær, og Badens Paaftand, der 
fkulele afgjöre den endelig, er et alt for haandgribeligt petitio 
principii, at den lkulde kunne udholde nogen Kritik. Saa- 
ledes skriver Baden: den itörfte Strækning af Agerland fom til 
den Tid (nemlig mange Aarhundrede for Vahlemarcrnes Tid) til- 
liörtc ct Bool, udgjorde et Areal af otte Tonder Land, i5ooo 
gamle fjellandlke Qvadratalen beregnet til hver Tönde Land.” 
Efter at have fögt at forene fin Mening med A. Berntfens Da
ta, tilföier han ’’men da A. Berntfen beretter os allene Agernes 
Bredde (dette er ikke rigtigt fom siden vifes) i de allerældfte 

' Tider, uden at tale om deres Længde, fäa bliver Arealet af en 
Ager, og fölgelig af ct heelt Bool, os ubekjendt indtil denne er 
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■'tulfundcn.’’’ Han vedbliver: ’’den Fornöielfe, jeg fandt i at un- 
dersöge denne ligefaa ældgamle, fom ordentlige Inddeling af 
Landet, gav mig Anledning til at opdage: at Markernes nuvæ- 
rende Inddeling i Agerfkifter rimeligviis var en Levning as de- 
res förfte Inddeling i Boolsjorder, og denne Formodning bragte 
mig paa den Tanke, at man ved at underföge de Agerlkifters 
Længde, der laae til de Byer, fom efter deres Situation kunne 
anfees for de alleræhlfte, tillige {kulde udfinde det gamle Maal, 
der paffede fig bedfl til den af A. Berntfen angivne Bredde. 
Dette lykkedes mig. Jeg fandt at de Hefte Agres Bredde inde- 
holdes tolv Gange i Agerfkifternes Længde fra den ene Hyde- 
Ager, (en Tvær-Ager, Hoved-Ager, fommefteder i Sjelland, en 
Forplöining), til den anden at regne, og ved denne Længde 
tillige Noglen til den Beretning nysnævnte Forfatter (A. B.) har 
givet os om Landets allerældfLe Inddeling, uden felv at kunne 
give Efterkommerne nöiere Oplysning om famme end det, han 
formodentlig har’ uelfkrevet af Andre.”

’’Efter denne Sætning” vedbliver Baden ’’udgjorde altfaa 
en Ager i de allerældfte Tider et Paralellogram, hvis Sider ud
gjorde i Længden i5o og i Breden Alen, (hvilket han i 
Forveien S. gi, efter A. Berntfen har forklaret faaledes: 1 
Ager er 21 Furer, eller 4 Favne Jord og altfaa en Agers Bred
de beftod den Gang af 125 Alen nye Maal). To Agre = 1 
Fjerding ;—- i5o Alen i Længde og 25 i Bredde; 4 Fjerdin- 
ger eller i Boot et Paralellogram af i5o Alen Længde og 
100 i Bredde, fölgelig et Areal af i5ooo  Alen, 16 faadanne 
Fjerdinger gjör f Boot og 32 et heelt Bool, og delte beftod da 
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af 8 Tönder Land, löooo O Alen gammel sjellanchke Alen be
regnet til hver Tönde Land.”

Denne Forklaring er, fom man seer, tydelig'nok; men alli
gevel udholder den ingen Prove. Med al min Agtelfe S01' den 
Kly gtighed, som Forfatteren har tilfælleds med lin hele Fa- 
milie, kan jeg ikke andet, end forundre mig over, hvorledes han 
har kunnet falde paa denne Forklaring; og jeg vil nu anföre 
de Grunde, paa hvilke jeg maa anfee den hele Beregning og 
Forklaring for urigtig, og Sagen for ligefaa ubcflemt og mörk 
fom för.

Min förltc Indvending imod Badens Beregning angaaer 
Maaden, hvorpaa han vil have udfundet Agcrnes Længde, og 
overalt den Paaftand, at Længden var tolv Gange Bredden, 
ellcr 125 X 12; en Paaftand, fom jeg for fagde, var petitio 
principiithi han fremfætter fin ubevifte Supposition lom et 
Beviis sor Sagen. Hans Supposition: at Agernes Bredde inde
holdes tolv Gange i deres Længde, er ikke allene ubeviist, men 
den er ubevislig, og urigtig. Selv har jeg opmaalt nogle hun
drede Agerfkister, og jeg har kjendt langt flere end dem, jeg har 
opmaalt, men jeg har aldrig fundet det ringelte, kom berettiger 
til nogen Slutning fra Agernes Bredde til Agerfkifternes Læng- 
de ; og jeg paaftaaer, at det er kun faare faa Agerfkifter, fom 
ikke er længere end i5o Alen, og at der gives Agerfkifter af 12- 
1 600 Alens Længde. Jeg beraaber mig herover paa enhver Land- 
maaler og Landinfpecteur, ja paa enhver Bonde, eller anden paa 
Landet bekjendt Mand. Jeg beraaber mig paa alle de mange 
fenere originale oeconomifke Karter, famt paa de mange liun- 
drede saakaldte Alodel-Böger over Matriculeringen i Ch. 5tes

FiJ. Se/, hin. øg philosoph. Skr. I Deel 1821. O o
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Tid, hvilke gjemmes i Rentekamrets Landmaalings Archiv. Ba
den har faaledes Uret i denne Paaftand, at det maa være en- 
liver ubegribeligt, hvorledes en med Landvæsen og Agerdyrk
ning faa fortrolig, og desuden lkarplindig Mand har kunnet af -/
nogle enkelte Exempler lade fig forlede til denne almindelige 
og faa urigtige Slutning.

Da faaledes den ene Factor i Badens Multiplication er 
aldeles urigtig, faa kan hans Product, eller et Boolsjords Qva- 
drat-Indhold naturligviis ikke være rigtig. Men for endvidere 
at bevife dette, vil jeg nu godtgjöre, at Badens anden Factor, 
nemlig Agernes Bredde, er ikke heller rigtig. Han antager (S. 
gi) at Berntfen har givet os en Agers Bredde til 125 Alen. 
Hvor han har fundet dette hos A. Berntfen? En Ager, lader 
han A. Berntfen lige, er 24 Furer, eller 4 Favne Jord, to Agre 
gjör en Fjerding, 52 Fjerdinger et heelt Book Baden har ikke 
lagt mærke til, at A. Berntsen, efter vor forhen gjorte Bemærk
ning, har taget Feil i Betydningen af Ordet Fjerding. Ved at 
fammenligne det gamle ljellandfke Maal med vort nuværende, 
siger Baden, er det bekjendt, at en fjellandfk Jordalen beftod af 
25 Tommer indtil Ch. 5tes Tid, da den blev reduceret til 2 4 
Tommer. (Forholdet af den gamle Alen til den nye var 1007 
; 1000) og at altsaa en Agers Bredde beltod den Gang af 125 
Alen nyt Maal.

Hvad Badens Paaftand angaaer: at A. Berntfen figer, at en 
Ager er 4 Favne Jord, da finder jeg dette ikke hos ham. Kun 
et Sted nemlig: (Frug tb. Herligh. 2 B. 1 P. S. 20) ftaaer et 
Sted, fom Baden upaatviv lelig har Henfyn til, men fom flet 
ikke figer, hvad han ladei' ham lige. Hem ftaaer intet videre 



*289

end at 4 Favne Jord gjör 8 Mark Sölvsjord, hvilket ikke kom
mer Paaltanden ved;, thi at 8 Alark Sölvs Jord var en Ager 
ftaaei’ ingenfled, og kunde ingcnftcd ftaae. Men endog an
taget, at der stod med rene Ord: at en Ager vai’ 4 Favne Jord, 
faa var i Favn jo 3 Alen, altfaa en Ager 3 X 4 = 12 Alen 
gammel fjellandfk Maal bred, hvilket ikke er Alen nyt 
Maal, men kun omtrent lirk-

Saalcdes er den badenfke Forklaring paa alle Sider om- 
givet af Urigtigheder, og bidrager aldeles intet til Oplysning al' 
Sagen.

Fra Baden af, 1774, hvilede Spörgsmaalet gandfke, indtil 
gandfke uventet Juftitsraad Aabye Aar 1816 (I Jordeiendom- 
mens Skyldfætning, eller Matriculering, famt de ældre og nyere 
Matriculeringer l'or Danmark i Almindelighed, og for Bornholm 
i Særdeleshed, af Th. jlabye , Kbh. 1816), lcilighedsviis tog 
Spörgsmaalet atter for, og anstillede en nye Beregning, og gay 
os en nye Forklaring.

Denne Forfatter er overmaade vis paa fin Sag og (S. 29) 
paaftaaer han reent ud, hvad Andre kun have vovet at antyde 
og formode: at Jorderne vare maalte og inddeelte til Skat efter 
Mark Guld, altfaa efter en offentlig Foranftaltning.

Vilkaaret for hans Oplosning af Spörgsmaalet om et Bools 
geometrifke Störrelfe, er en ham egen Maade at forklare den 
forhen anförte af Suhrn citerede Skoliaft til Jydfke Lov paa; 
hvilken Skoliaft dog Aabye bcflandig, af Misforftaaelfe, anfeer 
for den ved fin Gloffer over denne Lov bekjendte Bifkop Knud.

For at beregne en Ager, fom Grundstørrelsen sor et Bools 
Jord antager han, som A. Berntsen synes at antyde, (a St. S.

O o 2 
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gi) cn Agers Brede sor g Alen. Alen angaaende Længden 
gaaer han I111 egen Vei. Han antager, at naar Skoliaflen, efter 
Suhms Citat figer, et qvelibet .Ager habet XXIII1. fwer ^sul
ci) faa betyder dette ikke Agerfurer, og troer at det er Suhm, 
fom urigtigt har forklaret fwer med sulci’ men fwer fkal, efter 
Aabye, være en Fyfreftang, en Maaleftang, pertica? hvilket, 
föier han til, man kan fee af A. Berntfen, der figer, 24 Rafi- 
ter eller Furer gjör en Ager.

En saadan Rafte, Fure eller Reeb, bliver Aabye ved, fom 
man brugte til Agermaaling, var 9 gamle Alen i Længden. At 
di ffe Rafter, eller Furrer, maae forftaaes om Længden af Agern e 
finder Aabye desmere rimeligt, foni A. Berntfen tillige opgiver 
en Agers Bredde at være et Reeb eller 9 gamle Alen.

Ifölge diffc Forudsætninger, fkulde en Ager være g Alen 
bred og 9 X 24 = 216 gamle Alen lang = ig44 gl. Qva- 
drat Alen Indhold, hvorefter man ved at regne videre, finder 
et Bools Areal zzz 56 Td. Land nye Maal. (Baden fandt et 
Bool at være ~~r~, 8 Tonder Land).

Spörgsmaalet bliver nu atter, er ogfaa denne Regning 
rigtig ? Alt kommer igjen an paa, om Agerens Længde og 
Bredde ere rigtig antagne. Men man vil fnart finde det mod
fatte.

For det förfte, har det vel for cn Deel Medhold af A. 
Berntfen, at en Agers Bredde var 9 Alen, men ogfaa kun til
deels. A. Berntfen figer: (5 B. 5 P. S. 416, 417) ”et Reeb 
regnes g Alen (eractis at være i Bredden aff en Agers fulde 
Lsengd) holdes derfor fore at man nu omftunder ikke til it 
Reeb aff noget vift Maal, er eller kan være forplict og tilbun- 



den, men at man efter de Steders, som fkal maaiis, deris Un- 
derlkeed af Længde og Bredde haver at lempe og rætte.” Der- 
S01U heri snides' Hjemmel for den Paaftand: at en Agers Bredde 
var 9 Alen, hvilket jeg ikke kan troe, kaa har Aabye Ret, 
undtagen for faavidt, at det dog endnu ikke er bcviift, at Maa- 
let fra A. Berntfens Tid, eller den gamle fjellandfke Alen, gjaldt 
ogfaa i de ældlte Tider.

For det andet; hvad Agerens Længde angaaer, da be
roer den af Aabye angivne, ene og allene paa hans Forkla
ring af Orclet fwer i Skoliaftens: qvelibet Ager habet X.XIIII. 
fwer (hoc est sulci'} sammenholdt med A. Berntfens 24 Raffter 
eller Furrer gjöre cn Ager, hvoraf han gjör fwer, Rafft til 
en Maaleftang eller Fyrreflok. Jeg anmærkede herved, at det 
er Skoliaften fclv, og ikke fom Aabye mener, Suhm, der for
klarer fwer ved sulcus. Saaledes ftaaer förft (Langcbecks Scrip- 
tor. VIL Tom. pag. 555 fwer, sulci} og fiden (1. c. pag. 556 
XXIIII. sulcos, hoc est, fwer. Var endog sulci paa det fortie 
Sted en Oplysning af Suhm, faa er dog gandlke vift det ficlfte 
Sted af Skoliaften felv, fom altfaa maa antages, at have meent en 
Agerfure. Hvad A. Bcrntfen angaaer, da er det unægteligt at 
han ved at lige Raffter, eller Furrer, har forflaaet eet og det 
famme. Men Aabye gaacr videre, og paaltaaer, at A. Berntfen 
maae anfee Raft, Fure og Reeb for eensbetydende, foreli, figer 
han, en Furre er en Maaleltok, og det famme fom Rafft, eller 
R.eeb, 9 Alen i Længde. For denne Paafland anförer han 
ingen videre Grund, end at det er rimeligt, at Raffter og Fur- 
rer lkal forflaaes oin Agerens Længde, da A. Bcrntfen paa et 
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Sted angiver en Agers Bredde at være 9 Alen; (Urigtigheden 
heraf har jeg ovenfor viift).

Det er ellers underligt, at Aabye i sin Forlegenhed, har 
overfeet det, faavidt jeg kan fkjönne, beeiste Beviis for fin 
Mening, fom han havde kunnet finde hos A. Berntfen selv, thi 
denne siger: (5 B. 5 P. S. 451), ’’Markrebning at være en 
Jorchnaaling med Reeb eller Raft,” hvoraf man unægtelig læ- 
rer, at man ved Rcebning brugte enten et Reeb, eller en Raft 
til at maale Jord med.

Men A. Berntfen har dog upaatvivlelig i det paaberaabte 
Sted med de 24 Raffter eller Furrer forftaaet een og famme 
Ting. En Maaleftang kan han paa ingen MaacLe have meent 
ved Raft, fom Synonym med Fure; thi ved det Ord Furre, 
mener han gandfke asgjort ikke andet end Agerfure, sulcus j 
dette er klart deraf, at den ticlt anforte Skoliaft, med hvem A. 
Berntfen Remmer overeens, udtrykkelig figer: at han ved fwer 
forftaaer sulcus, en Agerfure. Dernæft fkriver A. Berntsen 
her Furrer, ikke Fyr, uagtet han ellers i fiti Bog paa mange 
Steder fkriver Fyr, hvor han taler om Fyrretræet.

Det er derfor, mener jeg, aldeles afgjort, at A. Bernt- 
fen paa det anforte Sted rigtig nok har tænkt hg en Plovfure, 
ikke en Fyrreflok eller Maaleltang. Spörgsmaalet kunde nu 
være hvad, A. Berntfen da har forftaaet ved Rafft, fom han 
bruger eensbety elende med Fure. Og jeg tilftaaer at jeg hver
ken i det iislandlke eller ældre og nyere Danfk eller fra Al- 
muefproget, kjender noget til Oplysning, om hvad, der har bragt 
A. Berntfen til at bruge Raft fom Synonym til Fure.
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I nogle Egne af Engelland har man det Ord Raftering^ 
fom betyder en Art af Plöining, der fvarer til vores Rispning, 
(S. Jethro Tulls Jlorsehoing husbandry, paa flere Steder). 
Maafkee man igjennem det angelfachfilke Sprog kunde finde 
noget til Oplysning om dette Ord,

Lr det da tilfulde beviift, at Skoliaflens Fwex og A. 
Berntsens Furre, er intet andet end en Plovfure, og ingenlunde 
en Maaleftang, l'aa bortfalder Aabyes Regning ganclfke, og med 
den det ficlfte Forfög paa at udregne et Bools Jords geometri- 
fke Slörrelfe; et Foretagende, fom efter den forhen givne For- 
klaring om Bolenes Oprindelfe, vil altid sorblive et frugteslöfl Ar- 
beide, undtagen ved indirecte Slutninger. Men ved Hjelp af clifFe 
troer jeg det er muligt at ledes til Kuncllkab om et Bools om
trentlige geometriske Störrclfe.

Naar man antager vores førhen frem fatte Foreflilling om Bo- 
lenes Oprindelfe, og om den Grundsætning, fom var Reglen fol
deres Indretning: at et Bool maatte beftaae af faa megen Jord, 
fom kunde dyrkes med een Plov; og at dette ikke i ældre Ti
der kunde være synderlig forlkjelligt fra hvad det er i vore 
Dage, og erindrer man, at de nuværende Böndergaarde virkelig 
endnu have omtrent denne Slörrelfe, faa, eta en Plovs Land nu 
udgjör efter et Middeltal, 60 Td. L. geom. M., faa har dette væ
ret omtrent et Bools oprindelige Störrelfe, fom følgelig' har væ
ret imellem 60-70 Td. Land, efter Jordbundens Beskaffenhed»

Men mærkeligt nok bliver det altiid, at den Mening om 
en ældgammel Opmaaling af Landet er bleven faa almindelig, 
og faa antagen. Vi komme i det Folgende til at omtale denne 
Mening, naar vi i næfte Afhandling forföge at beftcmme No- 
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get orn den faakaldte Mark Guld og Mark Sölvs Vurdering. 
Her anmærke vi blot, at mange Forfattere fynes at være til- 
böielige endog til at anfee faadan Opmaaling fom et Værk af en. 
offentlig Auctoritæt; i det mindfte taler Baden, og tildeels Kofod An- 
chcr næsten fom om dette maa have været deres Mening. Selv 
Suhm, som dog neppe har forflaaet Sagen saaledes, udtrykker fig 
paa en Maade, der nogenlunde kan anfees for i det mindlle 
ikke at være modfigendc. Han figcr faaledcs i: Indledningen 
til Valdemars Jordbog, i de laDgebekfke Scriptores FH. Tom. 
p. 515. ’’Discimus ex hoc catastro (JKalclemari secundi) ex
inde, adhibitis in subsidium diplomatibus, omnem terram 
fuisse dimensam ac forte certiori modo qvam hodie', og liden 
pog. 5i6 dixi bene institutam agriculturam et Agrimensuram 
fuisse olim in Dania. Ilaec mea sententia confirmatur se
quentibus. Nu anförer han at Abbed Suger, en samtidig Skri- 
bent, liger hos Duchesne in Scriptoribus francicis, om en vis 
Jordllrækning, antiqv o fune geometricali Franco
rum et D anorum concorditer metito collimitat. 
Quæ verba invicte monstrant Danos et Norvegos, qui a se- 
culi 10 initio Normanniam inhabitabant, ab antiqviSsimis 
temporibus agrimensura (Reebning, ut in nostris antiqvis 
legibus vocatur) fuisse usos. Sed maxime momentosus locus 
exstat apud Th. Rudborne {in Historia majori TFintoniensi 
apud TFhartonium in Anglia sacra Tom I. p. 237, quando 
sic loqvitur de rege JFilhelmo IT undo statim missit Justi- 
tiarium per totam Angliam singillatim per comitatus Sl 
inquirere fecit, qvot aera vel jugera terræ, quidque uni mi
liti sufficere posset, fecit que inqvirere de urbibus et villis 
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et viculis ad quid in solidam ascenderit. Inqvisivit etiam, 
qvot animalia possent sufficere ad unius hydæ culturam &.c; 
alle diffe Optegnelser bleve samlede i den faa kaldte Domesday- 
book, (som nu er trykt). Dcrester melder Suhm, at T. Baden 
i et Skrift om Hartkorn, hvoraf dc förfte Ark hayes paa Kon
gens Bibliothek, men fom ikke blev færdigt, eller, fom jeg troer, 
blev undertrykket af Forfatteren felv, mener, at Engellænderne 
fom Undertvungne have antaget faadan Opmaaling efter de Danfke, 
en Mening, fom Suhm vel ikke tör billige; men han anfeer det 
dog for uvift, om denne Indretning cr kommen til Engelland 
fra Danmark, eller til Danmark fra Engelland; det förfte maa- 
fkec under Knud den Store; hvorhos han amnærker, at allerede 
i det 9 Sectiln en frnr Tfnel af Etigclland lod. danfke Love.

Efter at have anfört Suhm, er det overflødigt at frem- 
fætte de Yttringer, man finder hos A. Berntsen, T. Baden, Te
strup, Kofod Ancher o. ff, angaaende en formelig offentlig Op- 
maaling og Jorddeling i Danmark i de ældftc Tider. Vi ville nu 
efterfee, hvad de Suhmfke Allegater egcnllig betyde, og om de 
fige andet end hvad, der fuldkommen kan beftaae med vores 
Paaftand: at Bolenes Jorder ere uden nogen offentlig Aucto- 
ritæt blevne delte -i ældgammel Tid ved Landsbyernes Indret
ning, og Jordernes förfte Opdyrkning; at denne Deling er fkcet 
privat mellem Lodseierne felv, blot ved at beftennne Agernes 
Bredde; og at Bolenes Areal var, og maatte være, og meget 
vel kunde være ubeflemt.

Bctræffcnde det förfte efter Abbed Suger af Suhm anförte 
Citat, hvilket efter Suhms Sigende invicte monstrat, at Danlke 
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og Norfke allerede i det 10de Seculum kjcndte og brugte Recb- 
ning, da er herom ingen Tvivl. Og naar man blot antager at 
Danmark har været beboet og dyrket i dette nævnede Sc- 
éulum, saa ftemmer Suhms Paafland fuldkommen med min, som 
gaaer ud paa, at Reebning har været kjendt her i Landet, faa 
lidligt fom Landet har været beboet og dyrket, altfaa meget 
længe for dot 10de Aarhundrede. I Stedet hos Abbed Suger: 
antiqvo fune geometricali fr ancorum et dariorum concorditer 
Sie., kan jeg ikke fee andet end, at de Danlke dengang brugte 
et Reeb til Jordmaaling. I mine Tanker er dut den Omflæn- 
dighed, at de brugte et Reeb, fom har været paafaldende for 
Abbed Suger, eller de Franfke; thi uden Tvivl er Brug af et 
Reeb til Agermaaling en færegen ældgammel danlk Skik, da 
Romerne, og efter dem, de fydlige europæifke Nationer, gamlfke 
vift brugte hertil en Maaleftang; hvilket jeg flutter af cle mange 
Agermaal, der findes hos dem, og fom tyde ]3aa en Stang, faa- 
fom pertica, og deraf pertiché, perche, perch', rod (engelfk) 
pol', virga, virge, verge', Ruthe, Rod o. fl.

Det Sted hos Rudborne, fom Suhm citerer, og kalder 
maxime momentosus, og jeg allerede forhen har anfört rigtigere 
efter Spelman i Glossar, archaeologico, hvor det er taget af 
Annales wer liense s, (hvilke ere trykte i Gales Scriptores
Angliæ vol. II. p. 155), figer ikke videre, end at Vilhelm Con- 
qvæftor udfenelte Juflitiarii over hele Riget — til hvilken En- 
de? — ikke for at opmaale og inddele Landet; men blot for 
at optegne og underföge {inquirere fecit}, hvor mange Hydæ, 
der var (altfaa fra ældre Tider) i hvert Grevfkab, fölgelig for 
at underföge, hvorledes Landet var indeleelt af Indbyggerne felv: 
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ikke for at inaale, eller for at dele det paa nye; og Domesday- 
bool', hvori alle dille Optcgnelfcr bleve indförte, er altfaa ikke, 
fom nogle have meent, en nye af Vilhelm I. forfattet Catafter, 
men blot en Fortegnelfe over, hvorledes Jorderne fandtes af
delte Aar jlo85, fom en Indretning fra ældre Tider. Desuden 
var det ingen Folge, at fordi Engelland havde været op- 
maalt og deelt, fkulde Danmark ogsaa være maalt og deelt, 
paa den Grund, at Danlke kunde have indfort Saadant i Engel
land, eller lært det der. Stedet hos Spelman tyder ikke heller 
hen paa noget Sligt. Overalt læres intet af dette Sted uden 
dette, at Engelland fra meget gamle Tider bar været inddeelt i 
Hydæ, og været afmaalt deri, ligel'om jeg har fogt at bevife, 
at Danmark var det i Book Og begge Landes Maaling og 
Deling har været en privat Sag.

Ingen af de Forfattere, fom have været af anden Mening 
om de danlke Bool, have angivet nogen Kjendsgjerning, eller 
noget Datum, som beviser nogen offentlig Deling. Selv de af 
Suhm citerede Forsattere frembyde intet directe Vidnesbyrd, 
og noget saadant Vidnesbyrd, kjcnder jeg ikke, enten af noget 
Diplom, eller Document, eller noget directe hiftorifkt paalideligt 
Udsagn, fo m beviser at nogen faadan offentlig Foranftaltning 
har fundet Sted.

Alen, Nogle have dog troet det. Hvad har da givet An- 
ledning til denne temmelig almindelige Troe? Saavidt jeg kan 
skjönne, har denne Mening havt folgende tre Foranledninger: 
For det förfte, har det dunkle Minde om Reebningen ved Jor— 
deines förfte Opdyrkning gjennem Sagn vedligeholdt fig, endog 
indtil de fikligere Tider, da man for længe fiden havde glemt 
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den rette Sammenhæng; For det andet, vedligeholdtes Tanken 
om Jordmaaling ved den Reebning, kom endog i nyere Ti- 
der blev brugt, ja bom var ved Lovene felv anviift i enhver 
Trætte om Jord; Endelig bragte den saakaldte Mark Gulds 
Vurclerifig af Jord, hvorved man nælten altid tænkte sig en Art 
af Matriculering, ogsaa paa den Mening, at faadah Matriculering 
ikke kunde finde Sted, uden en foregaaendc Jordmaaling.

Jeg flutter med det Spörgsmaal • naar en almindelig of
fentlig Jorddeling fkulde have fundet Sted i Danmark, maatte 
dette ikke da været lkeet længe inden det 15 Aarhundrede? 
Thi var den omtrent fra den Tid, maatte Jydlke Lov fore ct 
langt beftemtere Sprog i Rebningsfager end den nu gjör; og 
var det vel fandfynligt, at baade Saxo, og Knytlingefaga fkulde 
tie om en Foranstaltning, der maae have været omtrent famti- 
clig baade med Saxo og Forfatteren af hiin Saga, og hvilken 
dog, fom legal eller publik, neppe kunde gaae af uden Mod- 
ftanel og Uvillie fra Folkets Side? — Og er det rimeligt at til— 
lægge de raae og ukyndige Aarhundreder for Valdemarerne, et 
Foretagende, fom unægtelig endog i fin ftorfle Simpelhed, forud- 
fætter en Deel Duelighed. Endnu mange Aarhundreder fenere 
var det undertiden vanskeligt at faae Reebningsforretninger for
færdigede, og A. Berntfen figer udtrykkelig, at man til dette Ar-' 
beide, af Mangel paa duelige Folk, maatte lade Reebningsmæncl 
komme til Sjelland fra Lolland, eller omvendt.

Men ligcfom man er berettiget til at fpörge: naar don
■ ' ' 

fornieente almindelige offentlige Opmaaling, og Inddeling afjord, 
fkulde have fundet Steel? faa kan man endvidere med ftorfle 
Föie spörge om: til hvilken Ende lkulde nogen af de ældre 
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Regjeringcr lade den foretage? Man vil fvare: Förft, for at 
betrygge hver Mand i fin Besiddelse; men ved don Reebning, 
S0111 Loven felv tilltod, sörgede hver Aland nok kor at forblive 
i den Besiddelse, som han ved Bolenes förfte Indretning i 
Landsbyerne var een Gang sat i.

For det Andet: for i denne Boolsindretning at have en 
Catafter, hvorefter Skatter og Afgifter kunde paalægges. Men 
det er bekjendt, at i de ældre Ticler havde Danmarks Konger 
hverken Lov eller Ret, eller Myndighed nok, til at paalægge 
andre og flere Skatter end dem, Almuen godvilligen samtykkede 
i. Og hvilke ere overalt de Skatter, foin efter faadan Maaleftok 
fkulde være paalagte i de ældre Tider? Jeg veed ingen, fom 
kunde regnes herhid, uden det fkulde være Erik Plovpennings 
Plovlkat, om hvilken vi iövrigt vide lidet, eller intet bcftcmt; 
men denne Skat blev ikke paalagt for imellem is4o og ia5o. 
Ligcfaa lidet vide vi noget om Erik Menveds Guldkorn-Skat, og 
denne var, ligekom hiin, ikke paalagt efter nogen Jordværdi, 
men efter Plov, d. e. efter Bool, hvorfor ogfaa ftundom Tof
ten, eller Huustoften, bruges, bom hele Boolcts Repræsentant, 
eller HoveddeeL Saalecles synes Bolene, eller Huustofterne ester 
Skaanlke Lov 4 B., og Valdemars Jordbog, (pag. 515), at have 
været ansatte til Lctliing, Stuth og Innæ.
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IL

Om Mark Gulds- og Mark Sølvs-Jorder.

Ligefom den Mening: at Danmark allerede fra de ældfte 
Tider fkulde have været opmaalt, og inddeelt i Bool, er op- 
konunen uden ringelte Medhold af Historien, eller af Tingenes 
Natur og Gang, faaledes er det ogfaa blevet een af ikke Faae 
antagen og meget forfægtet Paaftand, at Landet i gamle Tider 
har været ordentligt lkyldfat, ved en Art af Matriculering, fom 
fkal være udtrykt ved Jordernes Taxation som Mark Gulds 
eller Mark Sölvs Jorder; lamt at denne Taxation fkulde være 
fkeet ved en offentlig Auctoritæt, ligesom hiin Opinaaling; og 
nogle have endog troet, at Valdemar den Andens Jordbog er 
en Catafler, som indeholder denne Skyldsætning for Jorderne.

Begynder man at undcrfoge denne Mening noget nöiere, 
faa bemærker man ftrax Historiens fuldkomne Taushed om 
faadan offentlig Skyldfætning; dernæft feer man snart, at Val— 
demar den Andens Jordbog er ingenlunde en Matricul for 
Landet, men er blot en Fortegnelfe paa Kongens Patrimonial- 
gods og Domainerne. Endelig fporer man i vor Skatters og Paa- 
lægs Hiflorie ikke nogen Folge, eller’ noget Brug af denne Skyld- 
fætning; eller findel’ nogen Skat eller noget Paalæg indrettet efter 
faadan Maalcftok. Det maae desuden ikke glemmes, hvad forhen er 
bemærket, at i de ældre Tider havde Kongerne hverken Lov eller 
Ret eller Magt fil, at paalægge andre Skatter end faadanne, fom Al- 
muen godvilligen vilde forftaae fig til. De cnelte Skatter, jeg finder 
Kongerne have paalagt i Middelalderen, (og för denne var der 
aldrig Spörgsmaal om Skat; thi om Odins fabelagtige Næfcfkat 
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kan her ikke være Tale) er Erik Plovpennings Plovlkat (hvor
om fee Grams Noter til Meursius pag. 266); men denne Skat 
var ikke paalagt ester Jordtaxering, men efter hele Bool, eller 
Plo ve. Denne Plovlkat forekommer i Regifirum Redituum 
ad Episcopum Roskildensem pertinentium circa Annum iSyo 
hos Langebek, Scriptor, Tom. VII. pag. 521, dimidia marci 
argenti vel*  quatuor denariorum de qvolibet aratro, og i Li
ker Ar husien s., {ibid Tom. PA. p. 417) tales om denariis 
aratralibus, om diffe Plovpenge ellers ere fra Erik Plovpen
nings Tid. Videre Erik Menveds Guldkorn-Skat, fom fynes at 
have været et Kornpaalæg, og var ligeledes paalagt Bolene, eller 
efterPlove. Ilteden for at antage en ubeviislig, og ubeviift almin
delig Skyldfætning, hör man efter mine Tanker forftaae de Ste
der i Jydlkc Lov, og alle lignende Steder i vore gamle liifto- 
rifkc Meldinger, hvor Udtrykkene om Mark Gulds- og Mark 
Sölvs - Jorder forekomme, efter en gandfke anden Forestilling, 
fom leder til en forfkjellig Forklaring, der ikke alene i lig felv 
er höift naturlig og rimelig, men tillige fuldkommen tilstrækkelig 
til at finde ud af alle de Vanskeligheder, diffe Udtryk ftundom 
kunne mcdföre. Antager man at denne Markgulds Taxering aldrig 
fra det Offentliges Side har havt Steel, hvilket er lige faa lidet 
hiftorilk bevilft, som den er, ligesom alle Cataftre, og Matricule- 
ringer af Jord, under ville Forudsætninger unødvendig, og var 
i de Dage meget mere end nu, umulig til nogen taalelig Grad 
af Nöiagtighed, med mindre den gjöres paa Erfaringens Vei; 
antager man, siger jeg, at denne Skyldsætning efter Alark 
Guld aldrig har været til; men agter paa hvad der maac / 
nödvendig lkee i ethvert Land, hyor Jorderne ere for aller- 
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störfte Deel bievne private Eiendomme, bom i Danmark alle
rede i meget gamle Tider, og hvor man tillige meget tidlig 
havele faaet et Pengebegreb, nemlig Mark Guld og Mark Sölv, 
ved hvis Hjelp man fkattede Tingenes relative Værdi; agter 
man da, figer jeg, paa hvad der vil, og maac fkee med Jorder, 
naar de i en lang Række af Aar underkafles idelig Omskift
ninger i Handel og Vandel, ycJ Kjöb og Salg, Udlæg for 
Gjchl, Magelæg, Arv o. S. v., faa, da der kun i enkelte Tilsælde 
kan være Sporgsmaal om et ligefrem Bytte aflige ftore Værdier i 
Jordeiendommé, maatte man tidlig gribe til at beftemme Jords 
Værdi efter en anden Maaleltok end Jord, og hertil maatte 
af utallige Grunde de ædle Metaller bruges, og Beftemmelfen 
fkeedte i de Udtryk, man een Gang havde, nemlig i Mark Guld 
og Mark Solv.Paa denne Maade maatte i en lang Række af Aar de 
allerflcfte Jordeiendomnie erholde en, ved forcgaaende Transactio- 
ner efter Erfaring lempet, beftemt og almindelig bekjcndt Værdi 
eller Priis, regnet efter Guld eller Sölv, og faaledes maae om- 
fider i ethvert Land, alle Jorder, og egentlig alle famtlige 
Ting, erholde en Art af Vurdering, en Gulds Korthning, (af 
virda, vurdere), hvilken, hvad Jord angaaer, fom udfprungen 
af lang Erfaring, og bekræftet af denne, maae være uendelig 
paalideligere, end de Matrieuler og Cataftre, de fenere Tider, 
med meget Hovedbrud, og uendeligt Slæb, og uhyre Bekoft- 
njng, tilveiebringc, og anfee for nyttigt Arbeide, ja vel endog 
fom Værker, byggede paa Sandheder, fundne a priori, ligefom 
en Taxation af Jord a priori, var en mulig Sag, da dog en- 
hver Matriculering af Jord, med alt lit apriorifke Skin, dog 
flet ikkc er grundet paa Rort andet end paa Facta, fom Erfa- 
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ringe har famlet, og er altfaa ligesaa apofleriorifk, bom de gamle 
Danlkes her fortalte, hændelsesvise eller lcilighedsvise Vurde- 
ring efter Mark Guld og Mark Solv. — Det er denne tilfæl
dige Vurdering af Jordeicndomme, hvortil der haves Henfyn 
i Loven paa alle de Steder, hvor Jordvurdering til Guld eller 
Solv forekommer, og denne Vurdering betyder intet andet end
at Jorderne, ved forrige Ledigheder, ere blevne anfeete for 
at være af den og den Værdi i Guld eller SoLv, hvilken be- 
kjendte Værdi liden brugtes, i Mangel af noget andet Maal, til 
at betegne eller afgjöre Jordernes’ Værdi mod hinanden. Det 
er desuden en afgjort Sag, at Bolene vare fra förft af ligeftore 
og lige gode, °8 lre Mark Guld værd hvert, der kunde da 
ikke nogen synderlig Forfkjel være imellem de hele Bool; og 
mindre Jorddele vare i et vift Forhold til et heelt Bool, en 
Fjerding, en Otting Bool, fölgelig var deres Værdi imod et 
heelt Bool bekjendt, og beilemt ved det hele Bools Værdi.

Overalt lkulde en faadan Skyldsætning have fundet Sted, 
faa maae den betyde, enten at Jord til f. Ex. 5 Mark Guld, 
var 5 Mark Guld værd. Men flemte denne Anfætning med det 
virkelige og bekjenelte, baa behovedes Ansættelsen flet ikke. 
Stemte den ikke dermed, saa var den ikke grundet paa fore- 
gaaende Erfaringer, og fölgelig uefterrettelig og forurettende. 
Eller fkulde Ansætningen betyde, hvilket nogle have foreflillet 
fig, at Jord f. Ex. til 5 Alark Guld, havde aarlig at udrede i 
Skatter eller Paalæg 5 Mark Guld, faa var dette en uhyre 
Afgift, fom flet ikke kunde finde Sted. Thi 3 Mark Gulds 
Jord var et heelt Bool, en Plovs Areal. Antager man 60-70- 
80 Tonder Land g. M., fom omtrent det ftörfte Areal man, i

Fi«/. Sei. hist, øg philosoph. Skr. I Deel 1821. • Qq



Almindelighed, kan drive med en Plov, faa lkulde et heelt 
Bool, af een Plov, af 60-70-80 Td. Land g. Maal aarlig give 
5 Mark Guld, d. e. efter de Dages Beregning = 2i Mark 
Sölv; og da de Dages Mark Guld kan regnes for 144 Specier 
liuomftunder (fee Gude Bericht von SundewTTt S. 22) faa blev 
det af bo-80 Td. Land g. M. aarlig en Afgift af 45a Specier, 
og over 6, 7, 8 Specier pr. Tönde Land, alt efter fom man 
vil regne et Bool for 60 Td. Land 'eller 70 eller 80 Tomler; 
en Afgift, fom det var umuligt, at Dyrkerne i de Dage kunde 
udrede.

Er det da umuligt, at Skyldfætningen kan betyde den aar- 
lige Afgift, Jorden lkulde fvare, saa er der intet andet tilbage 
end at antage, at den har blot betegnet Jordernes Værdi i 
Omfætninger; thi at en Tönde Land, felv i gamle Dage, kunde 
være 7-8 Specier værd eller et Bool af 60-80 Td. Land 402 
Specier værd, er ikke urimeligt.

Skulde det i övrigt i Documenter fra ældre Tider findes at 
Jord i Mark Guld eller Mark Sölv nævnes i faadan Forbindelse 
at man ikke kan andet, end anfee det for at betyde en Afgift, 
maa det mærkes, at paa faadanne Steder, tales fom ofteft ikke 
om lödige Mark, marci puri, men om Pengcmark, marci de
nariorum, hvilket er en gandlke anden Værdi.

- \ / . •

I Modfættelfe af dem, der troe paa en faadan Skyldfæt- 
uing, have dog Nogle havt en anden Mening. Saaledes figer 
Ostersen i fit Glodarium: ”Guldvordning er efter Lovens rette 
Mening, enhver Lodseiers rette Lod og Deel i Marken efter 
lovlig Adkomfl og rolig Hævd, hvilket enhver Lodseier nyder 
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efter Dannemænds Syn, Kjendelser og Taxering til fil Qvægs 
Græsbid paa Fælleden, eftei' Skyld og Landgilde.”

Holberg har forflaaet Udtrykkene Mark Gulds Jord, Mark 
Solvs Jord, ligesom jeg, nemlig at det var Stykker Jord, fom 
vare kjobte S01' en Alark Guld, eller en Alark Sölv, og Jor
derne bære Navn af deres Værdi i Guld og Sölv. (Damn, og 
Norg. Befkrivclfe. Kbliavn 1729 pag. 634). Jeg vil ikke paa- 
staae at denne Yttring er en Folge af at Holberg har gjen- 
nemtænkt denne Sag med ltor Omhue, eller med dyb Grandfk- 
ning, fom overalt Sligt ikke var denne ftore Mands Tilböic- 
lighed, men den fortjener dog at lægges Mærke til, som et 
klart Hoveds fri Anlkuelfe, uforrykket af forudfattede Menin- 
ger, og magelige Auctoritæter.

Om den hele Skyldsætning have vi nu omftunder liæftcn 
intet andet end hiltorifkc, höift tvetydige Minder. Og den har 
hos Skribenterne vedligeholdt lig, fordi man, jo længere man 
rykkede frem mod de nyere Tider, har troet at der nödvendig 
maattc være en Regel, hvorefter Skatter og Paalæg til det Of
fentlige kunde ligncs. Mon man glemmer, at hvor ftor end 
denne Nødvendighed kan være nuomftunder, da Regjeringcrne 
kunne paalægge Skatter naar de ville, og Jordeiendommenes 
Ulighed er faa ftor frem for nærmere ved den oprindelige 
Tilftand, faa gjaldt denne Nødvendighed dog ikke i gamle 
Dage, da, fom jeg forhen har bemærket, Kongerne ikke én- 
gang havde Myndighed til at paalægge Skatter efter Godlbe- 
findcnde; ja de Skatter, vi fpore i Lovene, ere uden Tvivl alle 
fra fenere Aarhundrede end det 15de, og selv difFe Skatter eve 
ikke lagte paa Jorderne ester Skyldsætning, men directe paa 

Q<I 2



Bool eller Plove. Suhm mener i övrigt at Mark Guldvurde- 
ringen blev indrettet i det gele Seculum. Men det förfte Do- 
cument, hvori denne Vurdering forekommer, paaftaaer han 
(Samlede Skrifter S. 222) er fra Aaret 1184. I Registrum 
Redituum ad Episcopum Roskildensem pertinentium circa 
1070 tales flet intet om denne Vurdering, hvor let end faa- 
dant maatte forekomme der, og Sagen fynes allerede da at 
være glemt eller ude af Brug. Det er egentlig i Jydfke Lov 
at denne Vurdering har nogen Betydenhed, for Krigsudredriin- 
gens Skyld.

Mark Gulds Skyldfætningen var da aldeles ingen nöd- 
vendig Sag; den opkom af fig felv, og det er aldeles ikke ri- 
ineligt, at den har været en Folge af nogen Regjcringsforan- 
ftaltning. Det vilde ogfaa være umuligt, at nogen faadan kunde 
have fundet Sted over hele Landet, uden at more bcftemte Min- 
der fkulele vidne derom, da hverken Svend Aagefen, eller fom 
forhen er bomærket, Saxo og Knytlinge Saga tale derom. 
Men i hele Danmark og Sønderjylland er denne Mark Gulds 
Vurdering desuden aldeles glemt udslettet af nyere Forfatning. 
Kun paa eet enelte Sted fpores endnu nogle halv tydelige 
Jævninger deraf. Allerede A. Berntfen (Frügtb. Herlighed, 2 
B. 1 P. S. 25, famt 2 B. 2 P. 5 Kap. S. 128) anförer kun een 
Egn af Landet, hvor den endnu kjendes, nemlig i Flensborg- 
huus Lehn eller Amt, hvor, figer han, Stedsmaal eller Fæfte 
indrettes og oppebæres efter Mark Gulds- og Mark Sölvs-Jorder. 
Men alt hvad han melder derom, löber ud paa den Kundlkab, 
at man i denne Egn i A. Berntfens Tid, det er omtrent i65o, 
mdt endnu nogle Spor deraf, og dille ere der end den Dag i 
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Dag. Saaledes fkriver Niemann (Handbuch der fchleswig- 
hollfteinifchen Landeskunde 1 Th. S. 64). ’’Eine Mark Goldes, 
ein Landmaasz im Lande Sundewitt und im Glückburgisdien, 
ift von verschiedener Grölfe. Oest (Ackertiimsaz S. 42) meint 
es bedeutet so viel Land als einer von Alters für ein Mark 
Goldes, das ist: 144 Species, kaufen können. Auf Sundewitt 
beträgt i Mark Goldes 7 Tonnen Haferlandes oder al T011- 
nen Hartkorns. Eine volle Hufe enthalt gewöhnlich G Mark 
Goldes oder 120 Heidfchefiel/’ Alt dette har Niemann taget af 
Gude (Bericht von der Halbinsel Sundewitt, S. 20, 21), hvor 
der dog anföres noget mere til nærmere Beftenimclse af Sagen. 
Saaledes siger G ude rigtig nok at, ein volle Hufe indeholder 6 
Alark Gulds Jord, men tillige at der ogsaa gives Hufer til 7, 
8 og g Mark Gulds Jord. Han bemærker at en Hufe Landes 
betyder et Grundftykke, welcher nur ein halber Ritterpferd 
hergiebt, at ein Pflug Landes, hedder et Bool; at 1 Mark 
Guld er gandfke ubeftemt, og at dette Udtryk brugt om Jord, 
betyder faa meget Jord, S0111 man i gamle Dage kunde kjöbe 
derfor, eller for 1 Mark Guld efter den gamle Tids Beregning 
lig 8 Mark Sölv, og efter vore Penge 144 Specier. Ved denne 
Beregning er antaget, at Sölvels Priis var i de Dage meget 
ftörre i relativ Værdie end nu, og at dct forholdt fig mod vor 
Tid, fom omtrent 1 : 2, eller at 1 Mark Sölv i gamle Dage 
havde omtrent den famme \ ærdie fom to Mark nuomftunder. 
En Mark Gulds Jord er da af meget ulige Störrelfe, 5 Mark 
Gulds Jord kan omtrent udgjöre 8 Tönder Hartkorn; 8 Tomler 
Hartkorn regnes til ein Pflug, altsaa til et Bool. — Dyssel i 
fin Indenlandsrcife, Pontoppidan o. fl. regne ligeledes 1 Plov 



til 8 Td. Hartkorn, men Voigt (i det dantke Monarchies Skat- 
tevæfen S. 20) antager 12 Td. Hartkorn til en Plov, men jeg 
anseer 8 Td. Hartkorn for at være det rigtigere, da deraf kom- 
mer omtrent at 5o - 60 Tönder Land geom. Maal er en fuld 
Plovs Drivt, hvorimod de 12 Td. Hartkorn efter Voigt give en 
Plov 80-100 Td. Land, hvilket i Almindelighed nok er 
for meget Jorcl til at' drives med een Plov.

Paa dette nær, veed jeg intet Spor af Alark Gulds Jor
der i Danmark, og felv dette, bcvifer dog ikke videre, end at 
den kaakaldte Mark Gulds Vurdering hedder ikke faaledes af 
nogen Skyldsætning, men af Jordernes vilkaarlige Kjöbcpriis, 
samt at et Bool er en Plovs Drist, og anfees for Jord af tre 
Mark Gulds Værdi.

Et Forfög, til at faminenligne Mark Gulds Jord med 
Hartkorn, maae jeg nævne, deels fordi det er det enelte, jeg 
kjender til at udfinde de ældfte Tiders Jorder, og vore Jorders 
cameraliftifke Værdi - Forhold, deels fordi det er meget be- 
kjendt, og mange have bygget meget derpaa. Det er Testrup, 
fom (i S111 Krigsarmatur S. 191) har fremsat det. Han fandt 
nemlig en Dom, udftædt af Nörre Jyllands Landsting, i Aaret 
i55o, hvori Capitulet i Viborg tilkjendes nogle Rettigheder og 
Friheder, fom Capitulet havde kjöbt i Aaret 1209 af Kong 
Valdemar, og hvorfor Capitulet havde givet Kongen Jord, fom 
var vurderet for 5o Alark Guld. Teftrup anförer ogfaa Kong 
Valdemars Brev, hvori Cannikerne, til St. Alarie Kirke i Vi
borg erholde Frihed for al Befværing og Umage med Leding 
og Qværfæde, hvorimod Capitulet havde givet Kongen et Stykle 
Jord paa en Vdoe som kaldes Acker, liggende imellem 
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Mors og Salling, og som gjelder henved oo Mark Guld med 
Hufe og rorende Gods. Brevet er af 12.09. Videre anförer 
Teftrup Kong Valdemars Sons, Kong Abels Confirmations Brev 
paa Kong Valdemars Brev. Brevet (S0111 ogsaa er trykt i Dan- 
fke Magazin) er paa Latin og af 1253, hvori ligeledes figes, at 
Capitulet for de tilftaaede Friheder har bortfkjödet til Kongen 
Capitulcts terram in insula yve dicitur Aker inter Morsar Si 
Saling sita, valentem triginta marcas Auri. — Heraf, liger 
Teftrup, fees klarligen, at den Infel Ager, fom er beliggende 
i Liimfj orden mellem Ty c og Morsöe i Karleby e nu Karby 
Sogn, har i Kong Valdemars Tid været anfeet og taxeret for 
5o Mark Guld, efter den Tids Vurdering. Dette Land, tilföier 
han, ftaaer nu i nye Landmaalings Matricul for 85 Tönder 
Hartkorn og er beboet af 8 Bonder, faa deraf kan klarlig fluttes 
at det, fom i de Tider er anfeet for 5 Mark Guld, kan nu 
anfees for omtrent 8 Tönder Hartkorn.

Men desværre! Sagen er langt fra ikke faa klar, sotn 
den gode Teftrup har forestillet fig. For det förlte, tale I)o- 
cumcnterne ikke om lkyldfatte Jorder, men blot om hvad de 
ere værd, terram valentem triginta Marcas auri, og at Jor
der gjelder (er værd) 5o Mark Guld. — Dernæfl har Teftrup 
misforftaaet Documenterne. Kong Valdemars Brev figer; el 
Stykke Jord paa den Udöe Acker, det vil fige : noget Jord paa 
Öen, ikke hele Öen. Kong Abels Confirmations Brev tiger 
ikke heller insulam Aker, men terram in insula Aker, det 
er igjen ikke hele Öen, men noget Jord, fom ligger paa Öen; 
hvilket dog Teftrup har troet, da han af de 3o Mark Gulds 
Jord paa Öen, foni Capitulet havde overladt Kongen, gjör 
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dide 5o Mark Gulds Jord til hele Öen, som nu er anfat for 
85 Td. Hartkorn; han sammenligner, altsaa en Deel af Öen i 
Mark Guld - Værdi med hele Öen anfat i Hartkorn.

Flere eller andre Angivelfcr, til at udfinde Mark Gulds 
Jorder, ere mig ikke bekjendte, og det er uden mindlte Haab, 
at det nogenfinde vilde lykkes at gjöre faadan Opdagelfe, und- 
tagen ved indirecte Slutninger. Thi Sagen har een Vanskelig
hed, som neppe er overvindelig. Er det, som alting synes at 
bevise, afgjort, at Udtrykket Mark Gulds Jord betyder alene 
Jordens Værdi i privat Omsætning, faa er denne Værdi i lig 
felv ubellemt og vaklende, da mangfoldige Aarfager, faavcl lo
cale, fom temporære og personlige, kunde have Indflydelse, til 
at forhöie eller forminclfke den. Denne Vanskelighed soröges 
ikke lidet derved, at Guld og Solvværdi, ikke blot indbyrdes, 
men imod Jord, kom mod alle andre Ting forandre deres rela
tive Værdi. Allerede hvad Forholdet af Guld til Sölv angaaer, 
er man i Tvivl; ikke at tale om, at det er blot paa en Slutning, 
ikke fra den gamle Tid, men fra den nyefte i65o, at vi antage 
(faaviclt jeg kan fkjönne allene paa A. Berntfens Autoritæt, formo- 
dentlig flottet paa Iyclfke Lovs 5 B. 11 Kap., hvoraf det er klart, 
at i Mark Guld var anfeet for 8 Alark Sölv) at Forholdet hos 
de gamle Danfke af Guld til Sölv var fom 8 til i , hvorimod 
man i Libr. Arhuf. hos Langebck VI. Tom. pag. 427 finder en 
Notice, hvorefter Forholdet var fom 6:1. Nu veed man ikke, 
hvilket Metal Guld eller Sölv var Normalet i den ældre Tid, lige— 
faalidet fom man kjender det fande Forhold mellem dem. Af Man- 
gel paa beftemte Efterretninger, fkulde man fiiart troe, at Gul- 
det har været Normale!. Alark Sölv forekomme lteelfe fom Un- 
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derafdelingcr af Guldmarken. Saaledes tales om i Mark Gulds 
Jord, f Mark Gulds; men derfra nedefter regnes i Mark Sölv.

For ikke at udelade noget, der ltaaer i Forbindelfe med 
denne Materie, nævner jeg, at man paa Færoerne endnu har en 
Jorddeling, kaldet Mark, hvorom kan efterfees A. Berntfens 
frugtbare Herlighed, og Landt om Færoerne. Men diffe fær- 
0i(ke Mark Jord fyncs flet intet at have tilfælleds med de 
forrige danfke Alark Gulds Jorder. Landt mener, at en Alark 
Jord paa Færoe, fom kan udgjöre en Tönde Land, men undertiden 
kun en halv, har, i de ældfle Tider, gjeldet 16 færoelke Gylden, 
dét er fexten Gange 4 Mark gamle Penge. Hvad A. Berntfen (2 
B. 2 P. S. g4 og ug) taler om flige Marker, hvilke han kal- 
der Marker Brende eller Gods, er temmelig uforflaacligt; i det 
mindlte forftaaer jeg det ikke.

A. Berntfen nævner ogfaa (Z. c.) 'at foruden Færoerne 
have baade Orkenöerne og Hetland været anfatte for Marker 
Brende og Marker Gods.

Hvad Hetland (de shetlanclfke Öer) angaaer, da findes 
folgende Notife om Jordinddelingen der i: John Sinclairs Ge
neral View of the Agriculture of the Northern Counties 
pag. 246 i Noten. NB. i Qvarto Udgaven, London 1795.*  the 
arable Lands in the islands of shetland is divided into 
Mark Lands, a very vague term of danish origin. In the 
same parish one Mark of Land is often double another, 
both in quality and extent, in general however to two Acres. 
Mener Sinclair, fom jeg troer, engelske Acres, faa bliver den 
fhetlandfke Mark Jord lig 20,000 danfke Qvadrat-Alen; mener 

Vid. Sei. hist, og philosop/i. Skr. I Deel 1821. R r 
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han derimod lkotfke Acres, faa er det omtrent a4,ooo danfke 
Qvadrat - Alen.

Men uagtet alle de fjernere Ligheder, fom man maafkee 
kunde udpunctere mellem de danfke Mark Gulds Jorder, og de 
færoifke famt shetlandske Marker, er jeg dog aldeles uvis om 
dette nyttede meget for os til at beftemme noget om vores gamle 
Mark Gulds Vurdering, fordi jeg troer, at diffe Marker Jord paa 
Færoe, Örkenöer og Hetland, have fikkerlig ikke fælleds Ud- 
fpring med de danfke, og ere ikke komne fra Danmark. Det 
er bekjendt, at difle Öer ere förlt befatte af Norlke fra Norge, 
ikke af Danlke fra Danmark; havde det fidfte været Tilfældet, 
saa var det rimeligt, at de Danlke havde bragt did deres Jord- 
deling, saaledes som den var i deres Fædreland, og at disTe 
Öers Marker Jord oprindeligen svarede til de danlke Mark Gulds
jorder. Alen nu vide vi, at det var fra Norge, at di (Te Öer ere 
tagne i Befiddelfe, at de længe ftode under Norges Regjering. 
Allfaa er det fandfynligt, at de Norlke, fom bosatte sig der, og 
indrettede Landene, have taget deres Fædreland til Mönfter, 
og ikke Danmark, hvilket flet ikke kunde kalde dem ind. Men 
da nu, S0111 er upaatvivleligt, vores Mark Gulds Regning har 
aldrig været brugt i Norge, saa kan det ingenlunde være den, 
der er indfort paa Færoerne og de övrige Öer. Vel forekom- 
mer i Norge (og det fees af A. Berntfen) at baade Öre og 
Otting Jord, ja endog Marker Jord have ikke været ubekjendle i 
det ældre Norge, men diffe Marker Jorcl have, efter alt hvad 
jeg kan finde, aldeles intet tilfælleds med de danlke Mark 
Gulds Jorder.
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Skulde ellers nærmere Underfögelfe lede til den Indfigt: 
at cle forbenævnede Oers Marker Jord, ere de famine, som de 
danfke Mark Gulds Jorder, faa maatte man, efter mine Tan- 
ker, nodes til at fogc Forklaringen over dette Phænomen, i en 
Forudfætning, som lirider mod hiftorifke viffe Efterretninger, 
nemlig, at det {kulde have været egentlige Danfke, og ikke Nor- 
fke, fom have befat, befolket og indrettet Færoerne, Örkenöer- 
ne og de fhetlandlke Oer; hvilket foruden Hiftoriens Udfagn, 
tydelige ethnographiike Omstændigheder alt for beflcint modfige.

R r 2
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III.
Om Oprindelsen til de i Danmark nu öde, men 

forhen dyrkede Jorder.

I Heder og Overdrev, ja endog inde i Skove, (f. Ex. i 
Grips eller Gribslkov, veften sor Efferem Söe i Sjelland, og paa 
Refsnæs ved Kallundborg, seer man tydelige Spor af Agre paa en 
Jord, som liden blev begroet med en Skov, der nu paa det fulste 
Sted, for det mefte er forfvunden) findes mange Kjendetegn af 
fordum plöiedc, ofte temmelig ftore Strækninger. Di ffe Stræk- 
ninger have i mangfoldige Aar, ja vel i Aarhundreder, ligget 
udyrket i en öde Tilftand, hvis Aarfag man fædvanlig vil finde 
i den Folketomhed, fom Peften, den faakaldtc forte Död, eller 
Digerdöden skal have voldet; en Mening, som fikkerlig ikke kan 
være gandfke rigtig; thi denne Peft havde Sted i Aarene i34g og 
i55o. Men allerede i den fidfte Halvdeel af det tolvte Aar- 
hundrede, under Valdemar den lftc, vidner den famtidige Saxo, 
at faa godt fom Trediedelen af Landet laae öde og udyrket: 
Patriam tot annis piratica laceratam ac ferme tertia ex 
par te ad situm 8c. vastitatem usque redactam, (Saxo Lib. 
,X/ZZ. pag- 280). See ogsaa p. 268, hvor han figer, at dcn 
hele öftlige Deel af Jylland, fra Verify ffel til Eidern, laae udyr
ket og öde, ligesaa den sondre og öftre Deel af Sjelland, Fyen 
ligefaa, og Laaland med; Falfler derimod tog kun liden Skade, 
fordi Indbyggerne floge fra hg. Han tilfkriver dette nemlig Ven
dernes Odelæggelfe og Frygten for dem, og denne Paaftand af en 
famtidig Forfatter, maae man troe. Difle Saxos öde Stræknin- 
ger, ere da gandfke fikkert for det mefte de lamme, fom ellers 
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iilfkrives den sorte Doets Virkninger paa Landets Folkemængde, 
og ere tda 150- 170 Aar ældre end denne Fell, og mange af 
vore nu öde forhen dyrkede Jorder, fom vi kunne kjende end
nu, ere derfor vift fra Valdemar den Förftes Tid, og ikke fra 
den yngre forte Döds Periode. Overalt har denne Peftes Öde- 
læggclfe as Landet noppe været saa næften total, som den ud- 
gives for. Dette kan iblandt andet fees af de roeskildfke Bi- 
fkoppers Jordbog fra löyo hos Langebek, (Scriptor. T. VII); thi 
fkjöndt dct deri ofte bemærkes, at nogle Bondergaarde vare 
ode (desoZaZz), faa er dog diffes Antal langt fra ikke faa ftort, 
fom man fkulde vente, ifald den forte Död tyve Aar iforveien 
havde anrettet faa ftore Odclæggclfer, fom man tilskriver den.

De nu 0de, forhen plöiede Jorder, hvoraf vi nu fee 
faa ftorc Strækninger, især i de jydike Heder, ere derfor 
neppe fra den sorte Döds Tiid af, eller fra i35o af, men 
meget snarere fra den Förfte Valdemars Tid og af den Op- 
rindelfe som Saxo angiver, en Oprindelse fom endog kun- 
de give dem en endnu höiere Alder, thi Vendernes Öde- 
læggelfer paa Danmark ere meget ældre end Valdemar den 
Förftes Tid. Men difTe öde Strækningers nærværende forladte 
Tilltand er ogfaa tildeels meget yngre end Valdemar den För- 
ftes Dage, ja langt yngre end den forte Död. Thi det kan 
mange Steder fpores og paavifes, at diffe ode Jorder have til— 
hort Byer, Torper og encfte Gaarde, fom ere forfvunclnc ved 
at nedlægges til at oprette Herregaarde af, ifær under Fr. I., 
Chr. IH-, Fr. II. og Chr. IV., hvorved Adelsmændene toge de 
Jorder ind under Hovedgaardene, der palfede til Ledigheden 
og lode Retten ligge. Mange af dille forladte Jorder ere ogfaa 
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Agerfkifter og Marker, hvilke Byemændene have med Villie 
forladt kor at optage andre, bedre, eller beqvemmere Jorder i 
Stedet, hvorpaa mange virkelige Exempler ere mig bekjendte, 
og diffe Forklaringer ere maafkee endog nok baa tilfredsstil
lende, fom Saxos; thi fkulde Frygt for Vendernes Odelæggelfer 
have forvoldt at ftore Jordftrækninger bleve öde, faa maatte 
dille Strækninger dog fornemmelig findes ved Söekyflerne, 
hvor Frygt for Venderne maa have virket meeft. Men de öde 
Strækninger, vi tale om, findes for det mcfte inde i Landet i 
Jylland, fom dog neppe var faa udfat for Venderne, somFalfter, 
Laaland, Aloen, Sjelland og Fyen, hvor flige Strækninger ere 
meget fjeldnere end i Jylland, men hvor de ogfaa paa den an- 
een Side, snarere maatte, sor Jordbundens flörre Godhed, blive 
tagne under Dyrkning igjen, end paa de magre jydfke Heder.

Den Indvending, denne Bemærkning opftiiler mod Saxos 
Forklaring over de öde Jorders Oprindelfe fra Vendernes Ode
læggelfer, vinder meget i Styrke derved: at Saxo paa de her 
citerede to Steder egentlig modsiger en Forklaring han forhen 
paa et andet Sted har givet, nemlig p. 158 figer han, at under 
een af hans Konger, Snio, hvilken Hvitfeld sætter omtrent ved 
Aaret 4y6 men Chronologen i Schoubölles Oversættelse af Saxo 
til Begyndelfen af 5te Seculum, indtraf i Danmark en usædvanlig 
ftor Hungersnød formedelll uheldigt Veirligt, fom sordærvede 
al Afgröden (77er summam coeli intemperantiam agrorum 
ubertate corrupta, ingens annonce caritas incidit}. Denne 
Nöd vilde man raade Bod paa ved nogle Overdaadigheds For
ordninger , og Opmuntringer til Tarvelighed; men de blcve 
fnart overtraadte, og man gjorde endog Löier dermed, hvor—
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paa Saxo sdv fortæller et latterligt Exempel, faa Kongen blev 
förft vred, og derpaa {kamfuld over( at hans Bud bleve ham 
til Haan (tam urbana cavillatio iram Regis in ruborem con
vertit, siger Saxo). Hvorpaa to Minilire angave et andet 
Middel, nemlig: at flaae alle gamle Folk og Barn ihjel. 
Men en Dronning, som Saxo kalder Gambaruc syntes dette 
Middel var for grovt, og gav det Raad, at Almuen fkulcle kafte 
Lod om, hvo dei' fkulde drage ud af Landet. — Almuen bi- 
faldt dette — kaltede Lod, og nu droge Mennefkene ud, fam- 
lede sig i Skaane, og gik videre ad Ty dikland — finge Navn 
af Longobarder, og endte tilfidfl, kom man veed, i Ralien. 
Denne Udvandrings Folge for Landet, maa jeg tillade mig at 
anlore med Saxos egne siirlige Ord, da de ogsaa i flere Hen- 
feender frembyde nogle mærkelige Omftændighcder: Interea 
D anorum tellus rarescente cultorum opera, Sulcorumque 
vestigiis situ obductis, sylvestrem induit vultum, et quasi 
nativi cespitis amoenitate deposita, informi succrescentium 
nemorum densitate perhorruit. Quod præsens quaque cam
porum ejus facies prodit. Quæ enim olim feracia jrugum 
jugera fuerant, eadem nunc arboreo stipite conserta visun
tur. Atque ubi olim cultores terram altius versantes va
stas dissipavere glebas, illic nunc enatum nemus servantia 
adhuc veteris culturae vestigium rura complectitur. Quæ 
nisi culture vacua ac diuturno situ vasta mansissent, ne
quaquam unius ruris glebam inter factos arato sulcos lena- 
cesque arborum radices partiri potuissent. Collos quoque, 
quos in plano humandorum cadaverum cuya veterum labor 
exstruxerat, præsens sylvæ congeries occupat. Cernere 
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etiam est crebros petrarum acervos sylvavum saltibus inter*  
sitos, quas toto quondam rura dispersas, ne proscindendis 
ubiqve sulcis officerent, conjectis in struam molibus, ru
stica cura sublegit, malens exiguum agri perdere quam to
tum diffcile repirere. Unde ex eo quod tunc exercendorum 
liberius arvorum gratia agrestium labor egerat, prioris ævi 
populus postero numerosior extitisse perpenditur, qui bre
vibus agellis coiitentus agrestem operam citra veteris culturae 
vestigia cohibet.\ Itaque præsens seculi vultus, capax 
quondam aristce solum nunc gignendis glandibus idoneo, 
agrestemque stivam ac Cereales culmos consita arboribus facie 
se permutasse miratur (Saxo pag. 160). Saxo maa have 
frygtet for at man maafke kunde her kalde hans Paalidelighed i 
Tvivl; thi han tilfoier: Et haec quidem de Snione qvam veris
sime potui digesta sufficiant. Altfaa er det nu, efter Saxo, 
enten Vendernes Odelæggelfe i Kong Valdemar den iltes Tiid, 
eller Longobardernes Udvandring omtrent i det 5 Aarhun- 
drede, at def maa tillkrives, at en ftor Deel af Landet blev öde. 
Hvad Venderne angaaer, da kan det ikke nægtes at jo Saxo 
fortjener at troes, da han levede faa nær de Tider, hvori 
Venderne graderede her i Landene. Men, det han sortæller 
om Virkningerne af Longobardernes Udvandring maae anfces 
for en reen Fabel, eller for en aabenbar Misforftaaelfe, i det at 
Saxo har forbyttet to forfkjellige Udvandringer, eller tilfkrevet 
en Udvandring, som ikke har fundet Sted, hvad der kunde 
med Rette tillkrives en anden, som har virkelig fundet Sted. 
Jeg vil ikke difputere om de uhyre Mennefkeflokke man har 
villet lade udvandre her fra Norden, eller opholde mig ved den
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Lethed, hvormed Historieskriverne undertiden jcvne alle Van
skeligheder, ’ ved at lade hele Nationer lobe fra den ene Kant 
as Verden til den anden, uden ringelte Betragtning af de ftore 
mechanifke Vanskeligheder, faadanne Vandringer allctidcr maae 
have havt. Men den longobardifke Udvandring under en 
Konge, S0111 noppe har været til, undtagen i Saxos Register, 
og af en Aarfag, som den han anförer, nemlig Hungersnöd, 
er dog altfor eventyrlig. Kan en Hungersned, grundet paa uhel
digt Veirligt, vel have faadan Folge? Hvad maae der fkee i et 
Land, som i Aar faacr Misvæxt? — man mangler, man hung
rer, og nogle döe af Hunger — og i næfte Aar Misvæxt? — 
det famme i höiere Grad — i det tredie Aar? ligefaa, endnu 
stærkere. — Men hvorlænge kan fügt vare? — indtil Veirliget 
forandrer sig, og dette vil upaatvivlelig snart fkee i et Klima, 
fom det Danmark altid har havt; og dette maalte jo hine Tiders 
Agerdyrkere ogfaa vide af lang Erfaring. Hvorledes lkulde det 
da falde dem ind, at fortvivle over et Par Aars uheldige Host, 
og derfor forlade den ellkede Arne, og det vante Hjemliv, for 
under et Par ubefindige Mennelkers Anförfel at gaae ud af Ri- 
get, uden at vide, om de kunde naae et lykkeligere Land, inden 
de ilode af Sult? — Overalt har faadan mi Udvandring fundet 
Sted, faa kan det ikke have været uden meget faa Mennefker, den 
befriede Landet for. Lad os end antage, at alle de öde Jorder, 
hvis Spor, Saxo har feet, og fom tildeels fees, endnu, ere 
forladte af diffe Longobarder; hvor ubetydelige ere ikke nu 
diffe Strækninger i det Hele! Og udvandrede kun faa, hvad 
frugtede da Dronningens Raad? Hertil kommer endnu fol
gende : Naar det i Landet blev Spörgsmaal om at udvandre, 
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saa maatte vel dog nogle blive tilbage, da man ikke kan troe, 
at alle tilhobe kunde bifalde en faa voldfom og betænkelig 
Sag; og flig Uenighed maatte opftaae i enhver Lanrlsbye. 
Men naar da nogle af Beboerne i en Bye droge bort, og nogle 
bleve tilbage, faa maatte de Tilbageblevne enten tage de Ud
vandredes Jordei' til lig, og holde dem under Dyrkning, eller 
de maatte lade dem ligge hen, ad situm et vastitatem > kom 
Saxo figer. Det förlte kunde ikke fkee, fordi Bolene vare fra 
förft af saa flore, fom Beboerne kunde overkomme; og man 
finder ikke heller den store Ulighed, fom herved maatte frem- 
ftaae mellem Bredderne af Böndergaardenes Agre. Det andet 
har ikke heller fundet Sted; thi de forladte Agre laae fkifteviis 
mellem alle Byemændencs Agre, hvor de da maatte gaae over 
til Öde imellem de dyrkede Agre; men fligt findes ikke, el- 
ler, der fandtes ikke ved Udskiftningerne faadanne öde Agre 
imellem de övrige dyrkede Agre, men de forladte Marker 
ligge for hg felv i hele Agerfkifler, uden for Byemarkcrne. 
Man fandt vel kaavel i Jylland, som i det Slesvigfke, Alarker, 
som bcftocle af Agre, med mellemlöbende Strimler, begroede 
med Lyng, undertiden lige faa brede som Agrene selv; men 
diffe Lyngflrimler ere ikke forladte öde Agre, men Agerrene, 
fom Bönderne Tid efter anden have ladet blive bredere og bre- 
dere. Paa Grund heraf troer jeg, at den Forodelke af Landets 
forrige dyrkede Jorder, hvilken man, efter Saxo, kunde tillkrive 
Udvandringen, ikke gandfke kan have denne Oprindelse, aller
mindst naar fligt tilfkrives en Udvandring, som vift aldrig er 
fkeet. Om Longobarder virkelig ere komne fra Danmark, 
maae feg lade andre underlege, enten de nu ville conftruere 
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deres Forklaring herover paa en synthetilk Maade, fra Danmark 
til Skaane, Tydfkland, Pannonien og Italien, under Ledfa- 
gelse as Saxo, Kranz og Varnefridi, eller paa en analytifk 
Maade fra Dcliderius og Albuin til Ebbe og Aage, ^de Helte 
baa fro.”

Men vil man endelig ikke give Slip paa den magelige 
Maade, hvorpaa vore öde Jorders Oprindelfe lod fig grunde 
paa en Udvandring, faa burde man dog ftræbe at bringe denne 
Forödelfe i Sammenhæng med en utvivlsom og vis hiftorifk 
Begivenhed. Og dertil veed jeg ingen mere paffende at an
give, i det mindfte hvad Slesvig og Jylland angaaer, end det an- 
gelfachfifke Tog til Brittanien under Hengfl og Horlt i det 
femte Aarhundrede, og fielen oftere, da man mærkede Tingen 
gik an. Denne Udvandring fandt Sted omtrent til famme Tiid, 
som Saxos lombardifke Tog, og til den Tid, da Hvitfeldt an- 
tager, Saxos Kong Snio at have levet.

Man veed tilfalde, at det var Angler, Sachfer og Jyder, 
som forenede udgjorde disfe Udvandringer, for at hjelpe Bris
terne af Dynen i Halmen, mod Picter og Skotter.

Denne Udvandring er ikke fabelagtig, og Jyllands Bcbo- 
ere toge Deel deri. Men fkjöndt den maae have fvækket Fol- 
kemængden meget’, (Helmold vidner dette, og bevifer det og- 
faa af forladte Agre i de llesvigfke og holfleenfke Skove, og 
lignende Folger maae den have havt i Jylland), faa bliver det 
dog, efter min Mening, beftandig et Sporgsinaal: om alle de for
ladte Jordei' bör regnes at have deres Oprindelfe fra denne 
Udvandring? Thi min forhen fremfatte Forklaring over, hvor
ledes det maae nødvendig gaae til i Byer, fom forlades af 
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nogle af deres Beboere, at: enten Agrene blive bredere, eller 
ligge udyrkede mellem de andre Agre, træffer ligesaa godt ind 
ved Jydernes Udvandring som Angelsaclifer, som ved deres 
Bortreise under Form af Longobarder. Enclfkjondt jeg da vel 
indrömnier, at denne Udvandring for en Deel kan have for- 
voldt nogle Jorders, ifær fmaa Byers, aldeles Ödeblivelfe, faa 
er det dog mindre for deri at föge en tilfredsstillende Forkla- 
ring, end for at bringe Phænomenet i Forbindelfe med et vift 
historiskt Factum, at jeg her anförer den angelfaclififke Udvan- 
dring, fom en bedre Udvei til at forklare de öde Stræknin- 
gers Oprindelse i Jylland, (thi for Öerne gjelder den flet ikke, 
da denne Udvandring neppe havde nogen Folge der).

Den hele Sag er ikke vanfkelig at gjöre fig Rede for, 
naar man blot ikke vil föge Oprindelsen til dide öde Stræk- 
ninger i een Aarfag allene, og allene fra een Tiid, da der vift 
nok har været flere, og i forlkjellige Tidsrum. Som den æld- 
fte og for Jylland gjeldende kan man anfee den angelfachfifke 
Udvandring i det femte Aarliunclrede. Dernæft adskillige Kri
ge og borgerlige Uroligheder baacle för og i Middelalderen, 
fra det fjette til det niende Aarhundrcde og fiden ofte. Der- 
paa Fölgerne af Vendernes Röyerier, hvilke Saxo nævner; og 
diffe havde ikke blot Sted paa Jyllands og Slesvigs oftlige Ky— 
fler ,men tillige paa alle Öerne, længe for Valdemar I., som om- 
sider gjorde Ende paa ditfe Røverier, hvilke tilfulde vidne om 
Danmarks daværende Asmagt, og de Tiders Kongers matte 
Regjering, om fligt ellers behover noget videre Beviis. I 
de Aarhundreder, bom ere bortrundne siden Valdemar den 
Förftes Tid, har Landet feet flere Begivenheder, som kunne, 
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og upaatvivlelig have voldet at mange Byer ere odelagte og de
res Jorder forödede, hvoraf feg blot vil nævne Oprors Kri- 
gen i Jylland i Chr. 5 Tiid, og senere denne Halvöes Be- 
fættelfe af fjendtlig Magt under Chr. 4, og Øernes med under 
Fr. 5; hvorved mange Byer bleve aldeles öde. Endelig, og 
fom jeg troer det *vigtigfte , mange Byers Mccllæggclfe til at 
oprette Herregaarde, hvilket ifær fandt Stcd under Frederik 
den Anden og Chriftian den fjerde, da de flefte ab de danfke 
Herregaarde ere oprettede.

Det forhen anförte Citat af Saxo, fom indeholder en 
Belkrivelfe over dille öde Jorder, der er paffende endnu i 
Dag, frembyder nogle andre Mærkeligheder, fom jeg vil gjöre 
opmærkfom paa.

Saxo fynes blot at tale om Jorder, som forhen have væ
ret dyrkede, og nu ere begroede med Skov. At Saxo figer, at 
de ere begroede med Skov, vifer at Jorderne ere blevne 0de nie- 
get længe inden hans Tid; thi de ftore Skove, han taler om, maa 
i det mindfle have været 3-4 eller flere Aarhundreder gamle 
til hans Tid, og Jordernes Ödebliven var altsaa i det mindfle lige 
faa gammel, eller endog ældre til Saxos Tid. Nu findes de flolle 
faadanne Jorder begroede, ikke med Skov, men med Lyng. Diffe 
öde Marker ere meget hyppigere i Jylland, end paa Öerne, hvor 
de rigtig nok, især i Sjelland, findes begroede med Skov. Paa 
Öerne har den frugtbare Jordbund foraarfaget, at forladte Mar- 
ker ere tagne under Dyrkning igjen, hvilket ikke paa den fan- 
decle Jordbund i Jylland vilde gaae faa rafkt. Jylland har 
gandfke vift i de ældfte Tider været meget fkovbegroet, hvil- 
ket mangfoldige Kjendsgjerninger bevife, og fom jeg ved en an-
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den Leilighed fkal godtgjöre; og især have Fyr- og Egefkove 
været meget hyppige paa denne Halvöe; men jeg anseer dille 
Skove for at være fra en meget ældre Periode, end felv det femte 
Seculum, og jeg troer at de ere fra den Tid, hvori Landets for
ile Bebyggelfc har fundet Sted; og de Skove, fom Sax^liger at 

< have overgroet de af Longobarderne forladte Jorder, ere ikke 
dem jeg mener, da jeg troer at diffe Jorder i Jylland ere ikke 
blcvne begroede efter deres Odelæggen med Skov, men med Lyng. 
Jeg veed overalt ikke med Vished om der nogenfteds i Jylland fin- 
des Tegn til forladte Agre i Skove. I Sönder-Jylland og Hol- 
fleen ere de intet mindre end fjeldnc. Naar Saxo da taler om 
faadan Begroening, faa troer jeg at han har allene havt Öerne, 
og ifær Sjelland for Öine, og han er formodentlig kommen til 
at fkrive dette om Skovene, efter hvad han havde bemærket 
at være fkeeclt i Sjelland, hvilket han har udflrakt til, og an
vendt paa hele Danmark.

Videre tales om höiryggede Agre, hvilket endnu kan 
kjendes, Uger han. Heraf fees, hvor gammel den Bondefkik er 
at plöie Agrene höie i Midten, fom da maafkee hos os er i det mind
ste fra det femte Aarhunclrcde. Saa gamle ere undertiden 
Skikke og Vaner i Praxis, hvilke altfaa kunde have Jmange 
Aarhundreders Erfaring til deres *Forfvar,  lkjöndt vore Lære- 
böger fra dette Aar forkalle den.

Saxo taler om at man fandt i hans Tid Gravhöie i Sko
vene, hvilke da maa være opkomne, fiden Gravhöiene bleve 
opförte; thi om di fle figer Saxo udtrykkelig, at Forfædrene an- 
lagde dem paa fri Mark [in pland). Hvor man da finder 
Gravhöie inde i ftkove, hvilket ikke er fjeldent i Sjelland og 
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Falfter, maae man troe at Skoven er opkommet efter at 
Gravhöiene ere opförte, hvilket giver et Vink til at gjöre fig 
et Begreb om een og anden danfk Egns Udseende for et Par 
tusinde Aar siden; ifald ellers hans Paaftand: at Gravliöicnes 
Anlæg fkedte paa aaben Mark, og den fremfatte Forklaring al' 
hans in plano ere rigtige; hvilket fidite jeg dog formener.

Saxo omtaler Steendynger, fom Bönderne fordum have 
samlet af deres Agre og henlagt i Dynger. Vore Böncler gjöre 
faa endnu; og af flige Steendynger, fom Saxo omtaler, har 
)eg fundet mange, nu fyldte med Jord, og begroede med Lyng, 
i forladte Agerfkifter.

Endelig liger Saxo,' at i ældre Tider maae der have væ
ret flere Mennefker end i hans Tiid; og at Folk lod hg 
nöie med kortere Agre, {brevibus agellis contentus} iftedcii 
for at i forrige Dage var langt mere Jord under Dyrkning. 
Jeg har dog ikke bemærket, eller mindes ikke, at have fundet 
flige odeliggende Jorder at have været Ender af Agre , men 
hele fammenhængende særfkilte Agerlkifter.

Jeg vil endnu forehygge en Indvending, fom man maa- 
fkee kunde gjöre mod den Rimelighed, jeg har villet give den 
Paaftand: at de öde Agre kunne være fra en meget gammel Pe- 
riode, fom fra Valdemar den iltes Tiid, fra det 12 Aarhundrede, 
(egentlig for, thi Vendernes Röverier begyndte længe för Valdemar 
den förftes Tiid); ja endog at de kunne være fra den angelfach- 
filke Udvandring, i femte Aarhundrede. Man vil fpörge: kunde 
Agrenes oprindelige Figur, efter faa mange Aarhundreders For
lob, endnu være kjendelig. Mon ikke Veirligets Indflydelfc og 
den uafbrudte Vegetations aarlige Tilsætninger i faa lang Tiid 
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gandlke har forandret Agerens Overflade, fom nu er det ene- 
lte Mærke, der rober en fordums anden Tilftand, og Dyrk- 
ning i Oldtiden? Hertil fvarer jeg: at de Tegn, Dyrkning 
efterlader hg paa Jordens Overflade, ere faa varige og ftærkt 
udtrykte, at Jorden maafke ikke i Aartufinder kunne milte 
de Mærker, der betegne den. Dyrkning giver Jorden en 
Jevnhcd, og ved Afdeling i Agre, en Stribning , hvorved 
Overfladen erholder en Skikkelfe, fom tydelig og væfcntlig af
viger fra den, de ved Siden liggende aldrig dyrkede Jorder 
have, og hvis Spor ikke uden ved voldfomme Naturbegivenhe
der, eller ved Kondens Arbeide kunne udflettes, og fclv dette 
vilde kun være paa enkelte Steder. Vegetationens Virkninger 
fkulde, lkjöndt langfommere, fnarere udrette noget til Foran- 
dring af Overfladens Udleende. Men faadan Vegetation kan 
her i Landet ikke have bellaaet i andet end i Lyng og i Skov, 
det sitlfle fornemmelig paa de med bedre Klima og bedre Jord- 
bund begavede danlke Öer. I Jylland maae det have været 
Lyng, og luft og her, som ogfaa, ifær paa Öerne, Græs» 
Men ingen af di He Begroeninger kan forandre noget i de dyr- 
kede Jorders forhen nævnede Parallelisme af Agre og Ager- 
rene, fom robe fordums Plöining. I det hoieftc kan aarligen 
tilkomme et nyt Lag. ophaact af Grene, Löv, Græs og 
Lyng, allcflags Mosvæxter &c. (Stubber og Rödder oplöfe fig om- 
fider i Muld, og forandre intet paa Overfladen af Jorden). 
Jordbunden faaer derved i det Hele et Tillæg, og forhöics aarli- 
gen med et nyt Lag; men diffe aarlige Lag ville altid være paral- 
lele med Jordllaclen, og derved intet lkjule af dennes oprin
delige Tiiftand; men efter utallige Aar fremvife denne med 
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alle sine Ujevnheder, og i den Tilftand, hvori Dyrkeren forlod 
den. Og naar förft en anden Vegetation har bedækket dem, 
cre de belkyttede mod atmofphærilke Virkninger, kaa vi derfor 
meget vel kunne have de forladte Jorder endnu kjendelige i 
deres öde Tilftand.

Til Slutning bemærker jeg, at naar Saxo, i det anförte 
Sted, taler om cle uhyre Skove, fom lkulle have groet op paa 
de sorladte Alarker, og man antager, at til diffe store Skoves 
Freinvæxt, behoves i det mindste 4 Aarhundrede, ncmlig ved 
naturlig Væxt, eta en uhyre tyk Skov udkræver langt længere 
Tiid til fin Dannelke, end de enkelte Træers Alder, saa, da 
Saxo fkrev i Slutningen as det tolvte Aarhundrede, maa Sko- 
vene, her tales om, være i det mindste fra det ottende Aar
hundrede; og tænker man hg nu nogen Tid imellem Be- 
gyndelfcn af Jordernes Ödeliggen, og indtil Skovvæxten kunde 
begynde, en Mellemtid, hvori den begyndende Skov maatte 
være et blot Krat, faa kan Tiden, da Jorderne blevc forladte, 
nogenlunde paffe til den, hvori den angelsachfifkc Udvandring 
fandt Sted.

Sei. hist, og -philosoph, Skr. I Deel 1821.
C. .. ~ v
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IV.
Bemærkninger ved nogle Steder af den Jydske Lov, 

med Hensyn til Landets indvortes Forfatning.
(NB. Lovstederne ere citerede efter Kofod Anchers Udgave).

O ni B r y d e r.

i Bog 2ø Kapitel. Da Bryde, fom nævnes i dette Kapitel 
ofte i det Folgende forekommer, og under faa mange Forfkjellig- 
lieder, at det er umuligt, at Loven allevegne med dette Ord 
forbinder eet og det famine Begreb, faa vil jeg her fremfætte 
min Foreftilling derom, hvilken, naar man lægger den til 
Grund, levner, fom jeg troer, intet Mörke tilbage. Allerede 
Kofod Ancher klager over det Bryderie ditfe Bryder volde Ju- 
rifterne.

Det er gandfke afgjort, at Loven taler om to Slags Bry-
J

der, nemlig Fælleds - Bryde og simpel Bryde. Det förtte 
Slags har været en Mand, fom Bonden overlod en Deel af fin 
Gaard, eller hele Gaarden, faaledcs, at han drev denne Deel, 
eller hele Gaarden, for fælleds Regning med Bonden. Bryden var 
altfaa i Fælledsfkab med Bonden; mon han var dog ved dette 
Fælledfkab en vigtig Mand, faa at dette Fælledlkab lkulde 
endog, efter 2 Bogs 42 Kap. og 2 Bogs 46 Kap., lyfes til 
Thinge, paa det at man kunde vide, at han var Fælledsbryde, og 
ikke Redefvend, eller limpel Avlskarl. Fælleds-Bryde var egent- 
lig Medeier. At Fællcdsbryden var Medeier, og havde fom faadan 
Eiendom, fees af 2 Bogs i Kap., hvorefter til Sandemænd, fom 
efter Loven fkulde have Eiendom, kunde tages Fælledsbrycler.
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Det andet Slags Bryder var, de simple Bryder; naar en Bon- 
de overlod en Deel af fin Gaard til en Mand, som drev denne 
Deel for fm egen Regning, og fvarede derfor en Afgift, og var 
altfaa en Forpagter.

Fælleds-Bryden havde paa en vis Maade, endog thinglyft, 
Rettighed til fin Deel af Gaarden, og folgelig Eiendom.

Den simple Bryde manglede dette, han var blot Forpag- 
ter. Han var ikke Fæller eller Landboen denne fynes at have 
været en Mand, der havde, ikke en Deel, men hele Bolet i 
Fæfte.

Naar T. Rothe (Afhandling om Bryder i: Videnfkabs Sel- 
fkabets Skrifter N. S. 2clen Deel S. 448), formoder at Fælleds- 
Bryde var en Mand, fom Bonden fatte ud paa Fælleden for 
paa en Maade under ham at drive et Stykke deral, faa, uagtet 
jeg anfeer det for liöift fandfynligt, at faadant Fællcdfkab har 
fundet Sted, og at ifær Bonden tidt faaledes har benyttet fit 
Ornum, og andre færlkildte Liendomme; maae jeg dog tvivle 
om Rigtigheden af Rothes Formodning, loreli jeg ingenfteds 
finder at Almindinger og Overdrev, eller vore Fælleder, kald- 
tes i ældre Tider Fællagh. En Indvending, fom allerede Kofod 
Ancher (Samlede Jiiridifke Skrifter 2den Deel S. 558) ogfaa fy- 
nes at have havt for Oine.

Saadan Fælleds-Bryde kunde ogfaa være og anfees forMed- 
eier, naar flere Mænct fammen havde tilkjöbt et Bool. Af Fæl- 
leds-Brydernes Dele af Bolet formoder jeg, at vore nærværende 
faakaldte Bool, eller Boolfteder, ere Levninger; og den Saaen 
til Ilalvs, fom endnu har Sted mellem Böndcrne, har maafkee 
fm Oprindclfe fra Fællechbryderne, eller har den givet Anled- 

Tt 2 
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ning til dem? Som jeg formoder, at vore Bolfteder have deres Op- 
rindelfe fra Bolenes Deling til Fælledsbryderne, troer jeg ogfaa at 
nogle af vore Hufe meet Jord til kunne maalkee udledes derfra.

Af simple Bryder er opkomne j^rdlöfe Huusmænd. De 
fommetider forekommende Garsete, Gaardfiddere, kunne være 
begge Slags Bryder; men naar Loven i i B. 45 Kap., taler oin 
Mænd, der sagde fig at have mindre af Jord, som kaldes Bod 
ékc., saa har dette været Fælledsbryde, faadannc bom Erik 
Menveds sjellandfke Lov kalder Mcen innæn bools, og Chri- 
ftian 5 Reces benævner Boolsbrodre, og diffe vare Medeiere 
eller Sameiere i, Boolet.

Vi ville erkjende , og i det folgende, gjöre opmærksom 
paa, at man med denne Forlkjel for Öine vil altid kunne for- 
ftaae Jydfke Lov, naar der tales om Bryder.

Saaledes i i. 29 menes ved Bryde, kom ikke kunde være 
Værge, den fimplc Bryde; thi han havde ingen oftensibel Tegn 
paa Eiendom, nemlig Jord, og ankaaes clerfor i fordums Tid 
ikke for vederhæftig. Jordeiendom anfaae man den Gang her 
i Landet, som overalt i alle Lande faadant har været, ikke blot 
den hæderliglle, men tillige den eneste ret grundige Eiendom, 
eller Besiddelfe.

1. 41. ”Den Manet, som paaflaaer, at have mindre af 
Jord, som kaldes Bool, end ham bor, kommer hele Boolet til 
Reebs.” Dette var, naar en Bonde havde deelt S111 Gaard, eller 
et Bool imellem flere, Fælledsbryder, og een af diffe troede, at 

» han havde for lidet Jord paa lin Part, faa kunde han forlange 
hele Bolet rebet, for at faac faa meget, som ham tilkom; et Be- 
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Eiere af deres Part deraf Skaanfke Lov 4. 25 (Hadorfs Ud- 
gave) har famme Regel. Erik Menveds Sjellandfke Lov ligefaa. 
S. denne Lov, Rofenvinges Udgave 2 B. 5 i og Not. S. 565.

Til Slutning figer det 41 Kapitel. ’’End fkil Bool ved 
andet (Bool) da kommer hele Byen til Reebs.” Naar en Bonde 
paaftod, at han havde for lidet Jord til fin Gaard, eller fit Bool, 
nemlig ikke faa megen, kom ham tilkom efter Byemarkens op- 
rindelige Uddeling, faa var han berettiget til at forlange Feilen 
rettet ved Byens almindelige Rcebning. — S. ogfaa Sjellandfke 
Lov, Rofenvinges Udgave 2 B. 54 Kapitel.

1. 42. Om Ornum. Kofod Ancher (Jydlke Lov S. 556) 
figer: at Ornum er et Stykke Jord, som allerede fra garn- 
mel Tid af har været fkilt fra Byens almindelige Mark, 
derfor figes Ornum at tkierte den hele Bye. And. Sunefen 
Leges provincial. Scaniæ IL. 8 kalder Ornum Terra privi- 
le giat a, hvorved Kofod. Ancher mener, at Privilegiet beftod 
deri: at Ornum ikke kom mcd under Recbningen af Byernes 
Mark. Ornum var en privat Alands færlkildte Eiendorø og 
Enemærke. Loven fordrer at Ornum lkal være af Arrild, 
eller fra gammel Tiid, og færlkilt indhegnet med Groft, Steen 
eller Stabel. (Steendige).

Efter alt hvad jeg kan fkjonne, har Ornum beftaaet i, at 
een eller flere af Byemændene, have af Fælleden optaget et 
Stykke Jord, hvilket var den i Chr. 5 Reces faakaldte Gribe- 
Jord, hvilken han, eller de, tilegnede fig fom förfte Befiddere, 
og naar denne Befidclelfc omlider blev gammel, fra Arrildslid, 
og Befidderen indhcgnedc den, faa fik de ved en præscriptio 
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imniemorialis Adkomft dertil, og nu blev det under Navn af 
Ornum særdeles Eiéndom. Siden blev faadan Ornum bebyg- 
gct, og Adelbonden satte Fælleds - Brycle eller Landboe, eller 
simple Bryder derpaa, og derved opltod Torper og eenlige 
Gaarde, som Kolonier af Adelbyerne, og de forogede deres 
Jorder endvidere, ved at bryde op af Fælleden. Derover cr 
Ornum, indlemmet i ftörre Jordlodder, nu forsvunden, i det 
mindfle cr der nu ikkun faa og fvage Spor tilbage deraf, 
fkjöndt faadanne gives, hvilke jeg fkal anvife; dog maae jeg 
forti erindre, at meget af den Jord, der nu af Nogle anfees 
for at have været Ornum, ikke har været det.

Saaledes kan der, i Anledning af de mange öde Strækninger i 
Heder og Skove, ikke være Spörgsmaal om Ornum, hvilket er klart 
af den foregaacnde Afhandling, om de odeliggende Jorder. Vi 
fpörge da, om der endnu ved Byerne, eller i Fællederne, eller 
paa Alarkerne, kunde være beflemte Spor af vore gamle Loves 
Ornum. Jeg fvarer, at jeg troer, at flige Spor virkelig er til, 
og Navnet med, fkjöndt oftere i Sjelland ond i Jylland. I 
Sjelland finder man paa adskillige Steder Jordstykker, fom end
nu kaldes Ornum. Slige Stykker ere af Fælleder, og tilhore 
ikke hele Byen, men kun een eller flere af Byemændene. Og 
er dette ikke aldeles Ornum, efter Jydfke Lovs Mening? Et 
bestemt Exempel herpaa, findes ved. Byerne Reerföe og Gjer- 
lev i Love-Herred.

I Sjelland forekomme ofte paa By emarkerne, Agerfkifter, 
med den Benævnelfe Or-Agre. Af Navnet vil jeg jufl ikke 
hente ftort Beviis, uagtet Partikulen Or eller Ur, fom betyder 
noget privativum, vel kunde give Anledning dertil. Men Be- 



333

fkaffenheden af hige Oragre, hvilke enhver Landmaaler maae 
have truffet paa i Sjelland, uclgjör Beviset; thi ved Or - Agre, 
forftaaes et Agerfald, S0111 ikke horer under Byens Fang, men 
dyrkcs for fig felv, og tilhorer ikke hele Byen, men kun en- 
kelte Byemænd. Slige Or - Agre findes f. Ex. ved Nylöe i 
Sjelland (S. Repholtz Befkrivelfe over Baroniet Stampenborg S. 
15g samt Kortet ved Bogen). Diffe Or - Agre anfeer jeg for 
Ornum, i detm imlfte har Formodningen baade ethymologilke og 
oeconomilke Grunde for lig.

I Jylland har jeg mangfoldige Steder i Hederne, nær Ager
landet, fundet fmaa Jordstykker, fom röbe at de have været 
indliegnede, og undertiden endog plöiecle. DilTe fmaa Stykker, 
kom nu ere begroede med Lyng, veed Almuen ikke rigtig Be- 
fkced med, og kalder dem Porshauger> og troer at cle i for
rige Tider have været brugte til at avle Pors i, hvoraf man 
fordum, figes der, betjente fig til Ö1 iftedet for Humle, en 
Mening, fom gandfke vift er urigtig; thi om man end vil ind- 
rönnne, at man i gamle Dage her til Lands, brugte Pors ifte- 
det for Humle (S. Noten 992 til Valdemars Jordbog i de Lan- 
gebekfke Scriptores Tom.KIL} og tilltaaer at det er en gammel 
Mening, at del faa kaldte danfke Ö1 vai' brygget med Pors, det 
tydlke Ö1, fom Hanfestæclerne forfynede Norden mecl, derimod . 
med Humle ; da Humle fynes endog at have været ubekjendt i 
Tydfkland i Carl den Stores Tiid; faa var det dog urimeligt 
at dyrke Pors, eller at gjöre Indlukker for dennes Avl, da denne 
Plante groer faa villigt, i laaclan Mængde, og med faadan Kraft, 
at den i Lynghederne fommelteder fortrænger Lyngen felv, og 
intet Kreatur rörer den. Brugtes da Pors til det nævnede
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Brug, faa var det taabeligt, at have Aflukker for at dyrke en 
Plante, hvoraf man i enhver Hede og Mofc, uden for Aflukkerne 
kunde have læffeviis. Jeg nægter alligevel ikke, at jo vore 
Forfædre nok kunne have havt nogen Opmærksomhed for Pors- 
planten, thi man finder i den forhen citerede, de Roeskildfke 
Bifkoppers Jordebog, nogle Jorder bemærkede: ubi myrtus cre
scit, denne Myrtus kan ikke være andet end Pors (Æfyrzca 
Gale}. Om diffe jydfke Porshauger, hvis Beftemmelfe, jeg flet 
ikke kan troe, Almuens Benævnelfe forklarer rigtigt, mener jeg 
at de har været Ornum, og i fin Tid brugte fom faadant.

i. 45. . ”Er Torp gjort ude paa Marken, og er alt en 
Agerlkift og Engfkift, og bliver der Uenighed om, hvad til Torp 
hör. og hvad til Adelby. Da fkulle de bevife, fom boe i Adel
byen , og tykkes dem, at den Torp ftaaer dem til Skade, da 
maae de kalde Beboerne af Torpen tilbage til Adelbyen igjen, 
ifald Torpen er dem til alt for flor Skade.”

Naar een eller flere Byemænd vilde flytte ud paa Mar
ken, faa maatte iligt nødvendig være efter en Forening med de 
övrige Byemænd, om, hvorledes de paa Udjorclerne kunde er
holde Vederlag for (le Jorder, de havde paa Byemarken mel- 
lem de andres, og hvilke de ved Udflytningen maatte afltaae 
til dille. Var Foreningen truffen, faa kunde Udflytterne laae 
deres ny c Jorder, enten af Enderne af et Agcrfkiftc hvorved de 
Tilbageblivendc beholdt det övrige af Agerfkiftet, og Udflytterne 
fik, fom fagt, Enderne. I dette Tilfælde var alt, nemlig faavcl Ud
flytternes fom de TilbagebliYencles Lodder eet Siger skifte. El
ler, Udflytterne kunde erholde deres nye Jorder i færfkilte Ager- 
fkiftcr, hvoraf de Tilbageblivende ikke beholdt noget. Iler
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Var altfaa begges Jorder ikke eet Ager skifte. I det förftc Til
fælde kunde det blive Spörgsmaal, om Torpens Beboere ikke 
havde gjort deres Agre for lange, ind paa de Tilbageblivendes 
Agre i .Agcrfkiftet, hvorved Adelbyen blev forurettet. I det 
andet Tilfælde, da Torpen var tillagt færlkilte Agerlkifter, 
var Torpens Mark noie beftemt imod Adelbyens, faa der ikke 
lettelig nogen Forurettelfe kunde finde Sted, og Beviisförelfen for at 
fasdan var fkeet, var meget lettere her end i förfte Tilfælde ogFor- 
urettelfen felv havde langt ftörre Vanskelighed; thi i det förße 
Tilfælde behövcde Eieren af Torpens nye Mark, af Ageren f. 
Ex. No. i, kun at flytte fit Skjel, eller plöie noget ind paa den 
Agerende der laae lige mod hans egen. I det andet Tilfælde 
derimod, maatte en Eier af en Ager i Torpens Alark, fom laae 
tvers for samtlige Ender af Adelbyens Agre i det paaftödende 
Agerfkiftc, plöie noget fra alle Agerne, tilhorende Adelbyens til- 
ftödende Agerfkifte, ifald han vilde forftörre fin Mark, hvilken 
Maade var naturligviis underkaltet mange flere Vanskeligheder 
end. blot at plöie fra en enkelt Mand. Dette fidfte Tilfælde er 
juft derfor ikke nævnet i Loven, der blot omtaler det förfte 
Tilfælde, fom det, hvori Forurettelfe letteft kunde finde Sted.

At Mændcne i Adelbyen fkulcle bevife, at Skaden var 
dem for ftor, og kunde da kalde Torperne tilbage til Adel- 
byen, hvilket endog efter i B. 47 Kap., kunde fkee af een 
enelte Byemand, fom var bleven alene tilbage i Byen, er 
tillige med det nælte Kapitels Bydende, et Beviis paa, at uagtet 
man tidlig har begyndt at föle Uleilighederne af ft ore Lands
byer, og Gavnligheden af Udflytning, dog ikke bcgunstede 
denne Hort, men önfkede at vedligeholde de Fore Byer, eller 

Vid, Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. U u
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Adelbyerne, i deres oprindelige Tilft inch Man maae nemlig lægge 
Mærke til, at dette Kapitel taler ikke om den Udflytning, eller 
.den Art af Kolonifering, vi forhen have angivet fom Oprindelfen 
til Torper, ved Bryders Udfætning paa Ornum; men om en 
gandfke anden, nemlig, Udflytning af Adelbonden felv, og det 
ikke paa line Enemærker, men paa Adclbyens egen Mark.

i. 44. ”11 vo fo ni fættes i Vang fra Adelbye (udflytter 
fra Byen ud paa Marken) endog han bygger paa fin egen 
Jord, fkal han dog af fin egen Jord gjöre Forte og Fægang, 
alle Eiere fkadeslöfe, eller og flytte tilbage til Byen.

Efter dette Kapitel fynes det, fom om Udflytning fra 
Adelbyer fkecdte, i det mindfte ofte, faalecles, at Udflytterne 
byggede paa deres egen Jord og gjorde Forte og Fægang deraf. 
Det har ftor Vanfkelighcd at forcftille fig, hvorledes elide Be- 
tingelfer kunde opfyldes, thi den, fom udflyttede i Vangen, 
eller paa Marken, kunde ikke erholde Jord, uden af de övrige 
Byemænds Agre, mellem hvilke hans egne laae lkifteviis. Me- 
ner Loven her ved hans egen Jord,, den Jord, han erholdt af 
Byemændene til Gjengjelcl. for hans efterladte Jord i Byemar- 
ken, faa er Sagen tydelig nok} thi da var hans Jord stor nok 
til at bygge paa, og tillige til at gjöre Forte og Fægang af for 
de övrige Byemænd, fom maatte have Driftsvei ud til Fælleden; 
menes derimod ved hans egen Jord, den Jord han havde paa 
det Sted,, hvor hen han flyttede, faa er det temmelig uforftaae- 
ligt. Han havde jo Ager om Ager med Byemændene; en 
Ager var omtrent 9-10 Alen bred; af denne Strimmel kunde 
ikke gjöres Forte y der efter 1. 52 skulde være 12 Favne bred. 
Det forekommer mig, at Naturen af Sagen og Lovens Ord, 
ikke lade lig anderledes forene, end ved at antage, at faadan 
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ÜdHytter maae allerede i Forveien have besiddet et Stykke fær
egent Jord til Eie, et Ornum, paa det Sted, som han flyttede 
ud paa, og hvor de ovrige Byemænd gave ham noget mere Ager- 
land, til Erflatning sor de Agre paa Byemarken kom han overlod 
dem. At alt fkulde fkee alle Eierne lkadeslos, betyder, at ikke 
de, men Udflytteren fkulde af km egen Jord fkafle sig Bygge- 
plads og Forte og Driftsvei for Byemændene, hvortil dilfe alt- 
faa ikke fkulde afftaae Jord.

Jeg anmærker, at saadanne enkelte Gaarde, udflyttede i 
gamle Dage fra Adelbyerne, ure ikke fjeklne, og at de endnu 
kunne kjendes, deels derpaa, at de have noget af deres Jord 
af Enden af et Agerlkifte, fom tilhorer Byen, hvilket jeg har 
lagt Alærke til paa et Par Steder; deels derpaa, at de, lkjöndt 
udflyttede fra Byen, dog have nogle Agre inde paa Byens Mark 
mellem Byemændenes. Ogfaa dette har jeg truffet paa flere 
Steder. Oprindelfen dertil har været, at Udflytteren ikke har 
kunnet erholde Vederlag nok ved fin nye Gaard for hans efter- 
terladte Agre i Byemarken, og derfor har beholdt nogle af 
dem. Udskiftningen har nu udllcttet alt faadant, hvilket lever kun i 
fnart forf vindende Minder, eller i det hoiefte i de originale Udfkift- 
nings Karter, og de dertil horende specielle Opmaalings Protokoller.

i. 46. ■’’Hvo fom har Ujevnet med hans Medeiere, kan 
begjere Jevnet med Reeb.” Alan mærke her; i) at Byemænde- 
lie kaldes Medeiere, det er Selveiere; s) at hvo, fom har Ujev
net (ikke faa megen Jord fom de övrigc), kan forlange Reeb- 
ning, for at erholde lige faa meget. Deraf fees, at en Bye- 
mand, eller Lier af et Bool, fkulde have lige faa flor Jordlod, 
fom enhver af hans Medeiere, eller at alle Bolene fkulde være 
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lige flore, hvilket jeg i min Afhandling om Bool Kar fogt at 
bevife. Havde han det ikke, saa var han berettiget til at for- 
djL’e Reebning for at opnaae det.

. Om Forter,

i. 47. Forte, Forte bruges enclnu i Jylland om Fæ*  
gang eller Driftsvei for Qvæget, og er det famme fom Fægy
der i Sjelland, og Koeveie i Lolland. Her i Loven betyder 
det ikke heller andet, undtagen for faa vidt, at Landsbyens 
Gade kaldes ogfaa Forte.

Kofod Ancher i Jydfke Lovs Udgave forklarer Ordet ved 
Fortog og gjör, efter Hadorf, Forlkjel paa Forthæ, og Gatu, 
Da Tæ betyder en Gade, faa kunde Forthæ betyde Fo?' - Ga
den, altfaa et Rum mellem Gaard og Gade. Men havde Ko
fod Ancher udtalt Ordet Forte, efter jydfk Maade, nemlig Foorte 
med et langt o, faa var der neppe falden ham nogen Lighed 
ind imellem Forte og Fortog. Ofterfen i fit GlofTarium synes 
temmelig at have forflaact Ordet. Da Gaden fkulde ltode til 
Forten, og denne igjcn til Gaardene og Tofterne, faa er det 
klart, at det egentlig er Gaden felv, der ftöder til ditTe, og For
te betyder da intet videre, end et indbilde Rum mellem Gaar
dene og Gaden, og at det altfaa er intet andet, Loven her for
byder, naar den figer, at Ingen maa bygge paa Forte, end at 
ingen maa bygge paa Gaden, faa at Forte og Gade her er 
eet, en Forklaring, fom er des rimeligere som J. L. ikke 
nogcnlteds nævner Gade, men kun Forte, hvilket den maa 
have anseet for eet. Forten er Alles. Hvormegen Jord en 
Bonde end havde, var han dog berettiget til at paaltaae For



te, eller almiudelig Driftsvei og Paffage ud fra fin Gaard, fom 
Ingen maatte spærre ved at bygge derpaa. Endog Udflyttere 
{kulde efter i. 45 gjöre Forte, thi ellers fpærredes Veien for 
Byemændenes Drifter ud til Fælleden. Ogfaa Tofterne, de 
gamle, fom de nye, eller de foorne, fkulde have Forte. Kort 
allevegne fkuldc der være fri Driftsvei og Paffage. — Ödes 
Adelbye, figes i Slutningen af Kapitelet, da skiftes Forten lige 
fom anden Jord til Bye og Bool. Naar Byen blev öde, ved at 
Byemændene flyttede derfra, faa behøvedes ingen Driftsvei i 
Byen længer, derfor fkiftedes Gaden mellem Bolene, lige- 
fom nu, Byens Gade lkiftes naar Byemændene udflyttes derfra

O m T o f t e r.

Da her i Kapitelet tales en Deel om Tofter, vil jeg for
toge at forklare Sammenhængen deraf.

Ethvert Bool beltod af i) Gaardsrum med Hufe. 2) en 
Hauge, Kaalgaard, Abihlgaard. 3) en Plads ved Gaarden til 
Halm (Hjalmgarth). 4) en Toft vcd Gaarden (jydfkc .Lovs 
gamle Toft, !Sjellandfke Lovs Huustoft, Höiere Toft). 5) ogfaa 
Deel i den Some Toft. 6) Agerland i Marken, Ager om Agei’ 
med alle Byemændene i alle Agerfkiftcr, Agerne i den Folge 
med de andre Byemænds, fom Tofterne i Byen havde med de 
övrige Tofter, eller Gaarde i Byen. 7) tilmaalte Dele af En- 
gen. 8) Tihnaalt Deel i Skoven. 9) Deel efter Bolets Værdi 
i Alminding og Fælledsgræsning.

Tofte har i Jydfke Lov to Betydninger. Ordet er is- 
landfk og betyder en Tompt, en bebygget Plads, men det er 
ogfaa an gelfa chfilk, i det mindfle faa i Engelland fra den an- 



340

gelfachfifke Tiid og senere, da det der da allerede i flet gde og locle 
Seculum brugtes om en Gaardsplads med et lidet Stykke Jord til, 
baaledes som i Jydfke Lovs Betydning af gamle Tofter. Ordets 
anden Bemærkelse findes i Jydfke Lovs soorne Tofter, hvilke 
Loven felv forklarer at være, naar Eierne i Byen tage en Deel, 
et Stykke Jord, der ligger i Bye ubygd og gjör til Toft, det 
der for var Agerland. Af diffe tvende Toftei' ere de fidfte, 
de foorne, af fenere Oprindelfe; men Huustoften, eller den gamle 
Toft, var fra Bolenes forfle Indretning af; den var en nødven
dig og integrerende Deel af et Bool, og hörte faa uimodsigelig 
dertil, at det endog efter Sjcllandfke Lov, under ville Omftæn- 
digheder var Eieren af Agerne tilladt at reclamere denne. Naar, 
fom Kofod Ancher anförer, (Jydfke Lov S. 269) at i gamle fven- 
fke Lovej Tosten kaldes Akers Modhir, faa er dette, sordi Tos- 
ten var Hovedstykket af det hele Bool, og flod saa at sige i Spid- 
fen for alt Bolets Tilbehør afJord, og tjente til Regel ved Ager- 
nes Uddeling, og kunde clerfoi' tilbagefordres af Agernes Eier, 
naar den var bleven fkilt derfra. (See Sjellandfke Lov, Rosen- 
vinges Udgave S. 369.)

Denne Huustoft, eller gamle Toft, findes endnu efter saa 
mange A århundred er s Omtumlinger ved enhver Bondegaard, bom 
ligger paa fit gamle Sted. Derimod ere de soorne Tofter for- 
fvundne. Navnet felv hores ikke mere, og af Sagen felv har 
jeg ikke været iftand til at gjenkjende flere end et enefte, men 
ogfaa meget hyppigt Spor. Nemlig tæt op til utallige Byer 
findes, eller fandtes inden Udskiftningen, et Agerfkifte af korte 
Agre, fom kaldtes Tofte - Agre, og paa et Par Steder har jeg 
bemærket, at dilfe Tofte-Agre have een Gang i Fortiden været 
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indhegnecle. Om difTe Tofte-Agre, [hvilke jeg holder for de i 
Jydlke Lov i. 47 omtalte, (og ellers intet Sted nævnede) soorne 
Tofter^ hvis Brug var at have noget Agerland til aparte Dyrk
ning, maafkee ogfaa til Græsning for enkelte Stykker Qvæg, for
drer Loven, at de fkulde ligge i Bye, det er ikke i Byen, eller 
paa Byens Gade, men ved Byen, hvilket bevifes deraf, at Lo
ven figer, at det var för Agerland, hvilket det ikke kunde være 
i Byen eller paa Gaden, videre at denne Deel, fom gjordes tit 
soorne Tofter skulde være, eller var ubygd,, det er ubyggct, 
ikke udyrket, thi da havde det ikke forhen kunnet være 
Agerland.

Om Ordet soorne her betyder^ at Tofterne vare be- 
ftcmte for Sor, Qvæg, hvilket Kofod Ancher fynes tilböielig. at 
troe (Jydlke Lov S. 358) vil jeg ikke afgjöre. Imidlertid er 
Ordets Udledning af sor af Verbet sveria ikke uantagelig og 
Ordet kunde da betyde vedtagne afByemændene, ligefom soor
ne Eeie.

i. 48. Her figes: ”at 12 Mand fkulle domme i Uenighed 
om Skjel” imellem Deld og alle Uphof; efter Kofod Anchers 

' Forklaring, mellem alle Markernes Dele og deres Begyndelser 
eller yderste Ender. Denne Forklaring forklarer juft ikke 
meget*  Den Uenighed, her figtes til, er om Skjel mellem et 
Agerfkifte (Deld) og cle Agre af et andet Agerfkifte, fom flodte 
med Enderne til hiint Agerlkiftes Hovedagre. Allc Uphof kan be
tyde Agerender, og dette beftyrker den her givne Forklaring.

5o. Dette Kapitel rubriceres i Udgaven af i5go: Om 
Makce skift. Kofod Ancher S. 268 mener at dette Rubruin er 
en Feil i Haandfkrifterne ifteden for Markæfkift (v. Lovhifto- 
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rie i. 174)/ Om Ordet Markæ(kift nogenfinde er brugt i deri 
Mening, Kofod Ancher her ligter til, veed jeg ikke; men jeg 
ikulde dog troe, at her ingen Feil er indlöben, thi der menes 
ni cd dette Kapitel gandfke upaatvivlelig: at Ingen kan tvinge 
nogen til Magelkifte, nemlig af Jcrcf hvorom Loven i dille 
Kapitler alene handler.

Om Solskiftet

1. 51.' Sollkifte er den Forretning, naar Jordeiendomme 
blive fkiftede med Reeb og Maal. Alen, fpörger Kofod Ancher, 
hvorfor hedder det Solfkifte? Han fynes at ynde Verelii, Loc- 
cenii og Ihres Forklaring: at .Navnet hidrörer derfra: at Skifte 
fkulde fkee efter Markernes Beliggenhed mod Solen, faa at de 
Mænd, som boede mod Sonden, eller fonder i Byen, skulle have 
Sydinarkerne, de fom boede nord i Byen derimod Nordmar
kerne; derfor, vedbliver han, hedder det i E. M. Sjellandfke 
Lov at ethvert Bool fkal rebes, faaledes fom det var for at Solfal
let : det er, figer han, i Henfeende til Solfiden, fom Markerne laae 
imod, samt at Markerne fkulde ligge til samme Side, som Gaar
den eller Toften i Byen; med mindre faa var, at Tosten havde 
fine Agre i adfkillige Vange, tilföier Kosod Ancher. Men naar 
nu saa var, hvilket upaatvivlelig var Tilfældet — hvad kaa? 
fpörger jeg, da Kofod Anchers hele Forklaring faa flet ikke paffer.

Den hele Materie om den gamle Rebning og Jorddeling er 
faare mörk, og meget lidet bearbeidet, og hvad fojn værre er, me
get flet bearbeidet, og Aarfagen dertil 'er uimodfigeligt, at de, 
der have villet forklare den, ikke havc kjendt noget til vort Agerbrug 
■Øg vor forrige Jorddeliug inden Udskiftningen begyndte, hvilken 
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for det meefte har udflettet alle Spor af den gamle Indretning 
og Brugsmaade, af hvilke der dog vare ikke faa Levninger til— 
bage; og en Deel faadanne ere endnu til for Enhver, fom med 
Bekjendtlkab til de gamle Love betragter vore Landsbyer, eller 
de originale Udskiftningskarter; jeg figer de originale; thi de Co- 
pier, Rentekamret fik deraf, cre meget ufuldstændige, da baade 
Navnene paa Agerfkifterne fattes, og Agerfkifterne felv for det 
meftc ikke ere anlagte derpaa. Af Lovcn alene at faae noget 
Begreb om den gamle Indretning, er umuligt, derfor er ogfaa 
Kofod Auchers her meddeelte Forklaring over Solfkifte aldeles 
mislykket. Da Kofod Ancher uden Modfigclfe er den lærdefle, 
den skarpfindigfte og agtfomfte af alle dem, der have behand- 
let vore gamle Love, faa tillader jeg mig förft at vife den An- 
cherfke Forklarings ftore Feil, inden jeg fremfætter den, fom 
jeg anfeer for at være bedre.

For det förfte mener Kofod Ancher, efter Verelius, Loc- 
cenius og Ihre, at Solfkifte kaldes faa, fordi Jordfkifte fkulde 
lkee efter Markernes Beliggenhed, faaledes at de föndre Mænd 
i Byen fkulde have de fydlige Marker, de nordre Mænd deri- 
mod de nordlige Marker. Men fahdan en Fordeling har al
drig havt Sted ; thi da kunde Bolene ikke have deres Agre 
fordeelte over hele Marken i alle Agerlkiftcrne, hvilket de unæg- 
telig havde.

For det andet, figer Sjellandlke Lov rigtig nok, i B. 55 
K., at ethvert Bool fkal rebes faaledes, fom det var for, efter 
eller til Solfaldet, men dette betyder flet ikke at Markerne 
fkulde ligge til famme Side (vende mod det famme Verdens 
Hjörne) fom Gaarden eller Toften. Hvad det egentlig betyder 

Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821» Xx 
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faae vi ftrax Leilighed til at vife. (See ogfaa ßjellandfke Lov, 
Rofenvinges Udgave S. 567).

Begge d ifle Regler var det deels urimeligt deels u nuligt at 
folge. Der findes vel nogle enkelte Smaabyer, beboede af et Par 
Mænd, der have deres Gaarders Jorder beliggende for fig felv, og 
faaledes, at den veftlige Mand i Byen har den vcftre Deel af Mar- 
ken, den oftrc Mand derimod den öftre Deel. Men ved ftörrQ 
Byer er faadan Orden umulig, thi Byerne ligge faare fjelden 
midt i Markerne, og Beboerne boe i Byen, uden nogen Forde- 
ling efter Verdenskanterne.

At Markerne fkulde ligge til famme Side fom Tofterne, 
eller Gaarderne, er urimeligt*  Helder en Toft f. Ex. mod 
Often, hvorledes kunde da Reebning, eller Solfkifte, lkaffe alle 
de dertil hörende Agre ude i Marken den kamme Holding?

Meget rigtigere udtrykker Kosod Ancher hig paa et andet 
Sted i S111 Udgave af Jydlke Lov (S. 269) hvor han figer ”at 
den rette Regel for Markrebning, har hos os ikke været Huus- 
toftens Strækning, men Markernes ældgamle Inddeling” Her 
har det almindelige Blik paa Sagen, ftrax fort ham paa det 
rette Spor, hvilket han dog fnart taber i Forklaringer overEn- 
keltheder, og fom mislykkes upaatvivleligen af Mangel paa Be- 
kjondtfkab med virkelige Marker.

Hvad Ordet Solfkifte egentlig betyder, er maafkee umuligt 
at udfinde. Men vil man aldeles ikke give flip paa den Tan- 
ke, at Ordet har nogen Hentydning til Jordens Beliggenhed 
imod Solen, faa .kunde maafkee folgende Bemærkninger lede 
til et rigtigere Begreb om denne Hentydning.
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At Solfkifte betyder en almindelig Reebdragning af Byens 
Jorder, er ingen Tvivl underkaftet. Men naar dette Ord med 
sit Sul bruges, uagtet Loven selv har andre Ord, til at betegne 
Sagen med, nemlig Reep og reépdragen, baa kan der dog gi- 
ves en Maade at forftaae Ordet, og beftemme Begrebet, bom 
er gandflce paffende. Den Sjellanclfke Lov (i B. 55 Kap. Ro- 
senvinges Udgave) nævner, at Jorderne, d. e. Agerne, fkulle 
ved Reebning ligge for Solf oliet, bom de laae forhen. Hvad 
Solfald er, har jeg i en Anmærkning til dette Sted, bom Hr. 
ProfesTor Rofenvinge har giort mig den Ære at indföre i km 
Udgave S. 367, forklaret og udledet det af det iislandfke So- 
larfall □: Solnedgang, eller Veften, og Lovbudet betyder da, 
at Agerne ved Rebningen lkulle beholde deres forrige Belig
genhed, eller famme Direction fom för, saa at de nye rebede 
Agre fkulde gaae i Ölt og Veft, eller i Nord og Syd, fom de 
gjorde for Reebningen. Aarfagen er at forekomme de meget 
Hore Uleiligheder, der flyde af, naar en Ager lkal plöies i en 
nye Direction, og f. Ex. gaae i Oft og Veit, naar den för gik 
i Syd og Nord; en Forandring, hvis ftore Besværligheder, enhver 
practifk Landmand kjender. Af senere Reebningsforretnfnger 
fees ogsaa, at denne Regel er iagttaget, kun udtrykke de lig 
noget anderledes. F. Ex. ’’item, lagde vi et Reeb solroet til 
Bondens Gaard.” — Solskifle betyder da, at Agerne rebes baa- 
ledes, at de beholde den famme relative Beliggenhed mod So- 
len, eller Verdens Hjörnerne, fom sorhen. Imidlertid, hvor 
let og tydelig og utvungen denne Forklaring end er, maae jeg 
dog tilftaae, at jeg tvivler om at man, ved Sol i dette Ord, 
maae paa mindlte Maade tænke paa Solen, eller Agernes Be-

X x 2
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liggenhed for dens Skin, og jeg sormoder, at SoZ her har en 
Bemærkelse, som er gaaet i Glemme. I det mindfte, bemærker 
Profelfor Falk (i fin Udgave af Jydfke Lov, Altona 1819, S. 81 i 
Noten), at Bluting forklarer Sol ved Reif (Schnur). Er dette 
rigtigt, faa er Solikifte clet samme som Reebfkiftc eller Skifte ved 
Reeb, og alt videre Hovedbrud om dette Ord blev da overflødig.

I D u Canges GlotTarium ved Ordet Sola, figes: Sola 
mensuroe genus videtur. I Lye’s Dictionary figes om Sal, 
Sula, Sol, at det er Nexus, vinculum. Ganclfke fvarer dette 
vel ikke til Blutings Reif eller Schnur, men det er dog meget 
forlkjelligt fra Solen.

Jydfke Lov i bemeldte 51 Kapitel figer videre. ’’Saafom 
Tofte fkiftes i Byen, faa skiftes ogfaa al Markejord. Den fam
ine Lov er om Gjerder, de deles op fom Huus opdeles.” Den 
nye Sjellandlke Lov figer det famme: Saaledes som hver Ilo- 
vedtoft falder i Byen, saaledes lkal Limænæ (Agerne) ligge ude 
i Marken (1 B. 55 Kap. Rofenvinges Udgave). Loven byder 
altfaa, at faaledes fom Tofterne ere skiftede, faaledes lkulle 
ogfaa Markerne (Agerne) lkiftes. Spörgsmaalet bliver da her, 
hvorledes ere Tofterne i Byen skiltede, eller efter Sjellandlke 
Lovs Udtryk, hvorledes falde Tofterne i Byen ? I en Anmærk- 
ning til dette Lovfled, hvilken Hr. ProfcfTor Rofenvinge har 
indfort i fin Udgave S. 067, har jeg forklaret, hvorledes Tof
terne falde i Byen, og den der givne Forklaring paffer aldeles 
paa Jydfke Lovs Bydende om Tofternes Skiftning i Byen. Denne 
Skiftning af Tofter i Byer, fom Loven nævner, kan ikke be- 
tyde, at ved Solfkifte, Tofterne ogfaa bleve skiftede, eller om
skiftede. De fkulle forfl rebes, for at kjendes. Men den Skift
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ning, Loven her taler om’, er den ældgamle fra Arrilds Tid, 
deres indbyrdes Beliggenhed mod hinanden, hvilken Beliggen
hed, grundet paa, eller fra den förfte Skiftning af, fkulde tjene til 
Regel for Agernes indbyrdes Beliggenhed i Marken, faa at f. Ex. 
Gaarden med Toften No. i fik ved Reebningen af Agerne No. 
i i hvert Agerfkifte hele Marken over, hvorved alle Dispyter, 
om hvem der fkulde have de enkelte Agre, vare forebyggede. 
Thi naar man een Gang havde givet Gaarden i Byen et Num
mer faafom No. i, og vedtaget at man ved Agerne i Agerlkifterne 
vilde anfee den öftligfle, den veftligfte, den nordligfte eller 
fydligfte Ager i hvert Agerfkifte for No. i, faa kunde ingen 
Trætte blive om at jo Gaarden No. i, maatte tilfalde Ageren 
No. i; thi paa den Maade bleve Agerne fkiftede faaledes fom 
Tofterne vare fkiftede i Byen, eller fom Sjellandfke Lov figer, 
faa faldt Limænæ i Marken fom Hovedtofterne i Byen. Stedet 
i Slutningen af Kapitelet om Gjerder, kan nu ingen Van- 
ike lighed have. Den Orden, hvori de tilfaldt de enkelte Mænd, 
er beftcmt efter den Orden, hvori Mændene laae i Bycm

”Saa licyner Mand (Bonden) Landboetoftc, fom ogfaa den 
Toft han felv boer paa. Ligefaa hegner han Gaardfædens Toft.” 
Landboere og Gaardfiddere (for faavidt dille vare fimple Bry- 
der) hegne ikke, dette paalægger Loven Bonden, eller Eieren.

’’End bygger Mand anden Mands Jord enten med IIj ahn 
eller med andre Hufe &c.” Kofod Ancher (Jydfke Lov S. 522) 
forklarer Hjahn ved en Hytte, eller Huus til at fætte Kreatur i. 
Paa Öen Als har jeg feet nogle Huse, Kornlader, som der kal- 
des Hjelm eller Helm, hvis Vægge beltaae af Bindingsværk 
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med paaflagne Egeplanker. Diffe Træelader, Minder om en 
fkovriig Tid, kunne vel være de her omtalte Iljalm.

Om Keiene, og om Kongsgaarde.

i. 52. ”Til hver Bye bor med Rette gaae fire Veie, 
fom have gaaet fra ’Arrildstiid.” Slige fire Veie gaae endnu 
(eller gik inden Udskiftningen) virkelig til nælien alle Lands
byer, hvor Egnens phyfifke Befkaffenhed tillod det. At de vare 
tilftæde, er ingen Folge af Lovens Bud; thi der liges udtrykke- 
lig: de fire Kele der dertil fra Arrildstid have ganget. Alt- 
faa ere (fiffe fire Veie, til Verdenshjørnerne, udfprungne afNod- 
vendighed og af Trang til almindelig Samfærfel. Foruden diffe 
nævner Kapitlet flere, nemlig: Kongens Herftrædej desuden 
taler det om A del vel, om Herredsvci, om Forthe, endelig om 
fire soorne Veie, til Kjobflæd, til Thing, til Skov, og til Strand, 
hvilke fidfte fire Veie ikke vare, i det mindfte behövede ikke 
allevegne, at være de famme, fom de fire gamle Veie, hvilke 
Nogle have meent, blandt andre Dr. Baden (Afhandlinger i B. 
S. 201, dog har han paa et andet Sted, loc. cit. S. 2o4, lagt 
Mærke til, at de fire gamle Veie ikke vare de famme, som de 
fire soorne Veie). Der var da, eller der kunde være til hver 
Bye Veie nok, fire gamle og fire foorne. At diste Veie kald- 
tes koorne, anfeer Dr. Baden ogfaa for et Beviis for at den 
Mening, at soorne har fm Oprinclelfe af Sör, Qvæg, fom Ko-*  
fod Ancher har tænkt i Anledning af soorne Tofter, er ikke 
rigtig; thi blandt diffe foorne Veie er ogfaa Tliingveien , og 
hvad skulde, spörger Baden, Qvæg med Tingvei? og mig synes 
at man kan med fuld Ret fpörge faa.
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Foruden hine otte Veie kunde der endnu være Kongens 
Herreftræde, Adelveien , Hcrreclsvei og Forthe desuden for 
Qvæget ud til Fælleden. Saalecles kunde da hver Bye vel have 
elleve, famt en Qvægvei ud til Fælleden. Neppe har nogen 
Bye havt faa mange forfkjellige Veie, og man har paa de aller- 
flefte Steder kunnet behjelpe sig med færre. Og i vore Tider 
har fjelden nogen Bye fleer end fire. Ved Udskiftningen ere 
ved mange Byer flere unødvendige Veie aflagte. Blandt hine 
il Veie, nævnes ikke to, den Gang ligefom nu, meget vigtige 
Veie, nemlig Kirkcvei og Möllevei. Nogle af jde opregnede 
foorne Veie vare ogfaa paa mange Steder uhenfigtsmæflige, 
faafom Skovvei, hvor ingen Skov var, og Strandvei midt inde 
i Landet. Men naturligviis er det ikke Lovens Mening, at de 
fkulle være , endog hvor de ikke behöves; den tager dem kun 
under lin Varetægt, hvor de ere, og ere nodvendige, eller 
kunde ikke undværes.

At Möllevei ikke nævnes, er befynderligt nok; thi man 
havde den Tid Möller, og maatte vel betjene hg af dem. For
modentlig troede man, at af faa mange Veie maatte fugtens een 
træfle paa en Mölle. At Jydfke Lov ligeledes ikke taler om 
Kirkevci, finder jeg mindre underligt. Af denne Taushed dut- 
ter Dr. Baden (loc cit. S. 2o5) at Loven ikke befattede fig med 
Kirkeveje, fordi de ftode under Geifllighedens Opfyn. Denne 
Mening lader jeg gjerne*  gjelde; men anmærker blot, at Kirkevei 
ikke behovedes uden for de Byer, fom ingen Kirke ha de. De 
allerflcfte Kirker ere byggede i Adelbyerne, cl’er dog i Tor- 
per, S0111 laae Adelbyen meget nær. Og Jydfke Lov, bom her 
taler om Bete til By e} forftaaer neppe ved Bye andet end 
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Adelbyen, eller den Bye, fom er den fornemfte i Kirkesognet, 
hvilket en Torp blev, naar Kirken byggedes deri, og Loven 
nævner altid Bye som Synonym med Adelbye og i Modsætning 
til Torp. Der behövedes altsaa ingen Kirkevei for Byen, da 
Kirken laae deri.

Kongens Herstræde. Saavidt Stræde er et danfk Ord, 
og ikke en Efterligning af det tydfke Strafze, bruges det endnu 
paa Landet, og har, saavidt jeg har kunnet bemærke, altid væ- 
ret brugt til at betegne en final Vei, indfluttet mellem Gröfter, 
Diger o. S. v. I Kjobftæderne bruges det om smalle og smaae 
Gader, og faa vel der, fom paa Landet, synes det mig, at være 
synonymt med Gyde. Tillægs-Ordet Her skulde efter Kosod An- 
cher, Ihre, og Wachter gjöre Hcrftræde til en Vei for Krigs- 
folket. Men jeg feer paa ingen Maade ? at der behövedes en 
aparte Vei til at drive Krigsfolk paa. Dr. Baden (loc. cit. S. 
202. 2o5) har den rimelige Tanke, at dette Kongens Her- 
stræde, var den Deel af en Vei, fom gik fra Byen over den- 
nes Mark, til de i Oldtiden faa bekjendte Kongsgaarde, hvilke, 
siger han, laae i Mængde i og omkring Landsbyerne. Jeg er 
enig heri, at Kongens Herftræde har været faadan en Vei, 
deels fordi den hedder Kongens j deels fordi Byen, efter dette 
Kapitel i Loven, lkulde gjöre denne Vei ved en Art af Ho- 
veri; deels ogfaa fordi det ellers er ubcgribcligt, hvad man 
.’cat gjöre denne Vei til. Dog kan jeg ikke undlade at an- 
mærke, at fkjöndt (liffc Kongsgaarde laae fikkerlig ofte uden 
for Byerne, og man kan endnu baade efter Tradition, fom 
efter etymologiske Grunde, paavife adskillige faadanne, og 
fkjöndt det er sor mig mere end sandsynligt, at mange af vo
re Herregaarde ere fremkomne af flige enkelt beliggende 
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Kongsgaarcle, saa er det dog uden Tvivl vift, at de flcfte 
Kongsgaarde laae i Adelbyerne. Thi flige Gaarcle kaldtes og- 
faa Hoffgaarde, hvoraf kommer det blödere Hovgaarde; og 
vore Ilerregaarde kaldes endnu Hovedgaarde; gandlke vift en 
Forandring af Hov- eller Hoflgaarde, hvilket er langt rimeli- 
gere, end at de fkulde kaldes faa, efter, eller af: Hoved, fkjöndt 
felv denne Udledelfe kunde have fine Grunde. Mærkeligt nok 
er det, at Hoffolk og Bonder endnu have den famine Talemaa- 
de til at betegne deres fornemfte Virkekreds med; de gaae 
begge til Hove, dog Bonden, med et intensivere Udtryk, meeft i 
Hove. Men fkjöndt jeg da vel troer, at nogle Kongsgaarde laae 
uden for Landsbyerne, faa er det dog ogfaa bevisligt, at mang- 
foldige laae i Byerne felv. Dette kan ßuttes af, at man i nogle 
Byer linder Gaarde, lom endnu udtrykkelig kaldes Kongs- 
gaarde, og i end liere Byer træffer man nogle ftore, dobbelte 
Gaarde, fædvanlig beboede af to Gaardniænd. Slige Gaarde, 
tænker jeg, have været Kongsgaarde. I den roeskildfke Bilkops 
Jordebog hos Langebek, forekommer hift og her i Byerne en 
curia principalis , hvilken paa nogle Steder med Tiden er 
gaaet over til at blive en Herregaard, hvilket ifær er tydeligt 
i Tollöfe Bye i Holbek Amt. Overalt er det ikke meget fjel- 
dent, at Herregaarde i Danmark ligge i Landsbyerne, fkjöndt 
dette langt fra ikke er faa almindeligt her, fom i Tydlkland og 
Frankrig, hvor en Landsbye er et heelt Gods, og hvor das 
Schlcsz, le Chateau næften altid ligger i Landsbyerne. Dille dob
belte Gaarde kalder Almuen (i det mindfte i Jylland)Bundgaarde, 
d. e. Bondegaarde, faaledes benævnet af de andre Gaardes Be- 
boere, efter at diffe vare nedftegne fra deres forrige Bonde-

Viå. Sei. hist, og philosop/t. Skr. I Deel 1821. Y y
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ftands Hæderlighed, til Landboer og Fæftere, og derfra paa 
Træhelten befordrede til at blive Ufrie, Adelens Tjenere, Vor- 
nede, Hörige og Lydige, Trælbonder o. f. v., medens de er
indrede deres forrige Værdighed fom Adelbönder, og nu mis- 
modige hædrede Mindet derom i hiin Benævnelfe, hvormed de 
ikke længer torde beære deres egne Böndergaarde. Om difle 
Bundgaarde, liger Almuen, at de för vare Selveiergaarde, der 
ere blevne ufrie, fom det troes i Jylland, fom Folger af Jydernes 
Opftand under Skipper Clemens. Men dilTe Gaarde kaldes og- 
faa af Almuen Hovgaarde, ja Beboerne faae undertiden Navn 
deraf; faaledes har jeg i Jylland kjendt en Niels Hovgaard, 
fom boede paa faadan en Bundgaard, eller Hovgaard, og i denne 
vedklæbende Benævnelfe er det jeg loger et Beviis for at dide 
Gaarde have været Kongsgaarde; till Hoff- og Hov- og Kongs- 
gaard er eet. Friis (i Skjelfkjörs Befkrivelfe) beretter, at i 
Skjellkjör er, eller var, en Gaard, fom kaldtes HofTgaard, hvor
om man veed, at den har været en kongelig Gaard. I Rep- 
holtzes Befkrivelse om Stampenborg S. 155 i Noten, nævnes nogle 
Böndergaarde, fom kaldes Hovgaarde, hvorom nærmere Under- 
retning havde været at onlke. Slige Curiae principales og 
Hovgaarde, have efter al Sandfynlighed været Kongsgaarde, 
liggende i Byerne. Dille Curiae kaldes i Documenter af 12te 
og 13de Aarhundrede fommetider Castra, og man finder alle
rede da talt om Hoverie til dem, ser vicium ad caßrum, ser
viettern ad curiam principalem, servitium ad curiam vilica- 
lem. Hoveriet kaldtes paa den Tid paa danfk Dagsværk, 
Det er den Omstændighed, at Kongsgaardene laae for det mefte 
i Byerne, fiden de ligge der endnu i en anden Form, fom for
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hindrer mig i gandfke at antage Dr. Badens overanförte Formod
ning om Kongens Herftræde fom aldeles afgjort, endlkjöndt 
den er höifl sandsynlig, og det i det mindste er mig umuligt, 
at fremkomme med en mere rimelig Forklaring. 5

Adelveien.) som dette Kapitel omtaler, er det farnme som 
den, der sor rum Tid siden heed Alveien, og fom nu er ophöiet 
til Landevei eller Kongevei. Herredsvei nævnes endnu hill og 
her i Jylland, og derved forftaaes en Vei, som er en Art af 
Hovedvei imellem to Herreder. Da Herrederne ofte have et 
eller andet Naturfkjel, faafom flore Mofer, Kjær, Aaer, Enge 
og Heder &c., hvorover Vei kunde have nogen Befværlighed, 
og derfor let forfömmes eller aflægges, faa er det at Loven 
har taget den i Belkyttetse ved at befale: at den lkal være til.

Anden Bog.

i Kapitel. "Sandemænd fkulle være otte i hvert Herred, 
to i hver Fjerding, af ingen Fællig mere end een.” Heraf fees, 
hvad man desuden vidfle, at et Herred var inddeelt i fire Fjer- 
dinger. At diffe Fjerdinger vare Havnelag vil jeg i det Föl- 
gende föge at bevise. Naar det da ftundom synes, som der 
findes Herreder, hvori det lader som der vare flere Fjerdin- 
ger end fire, ligesom ogfaa ikke faa mange, og naar det synes 
fom om et Herred har liavt endog fem Fjerdinger (om man 
vil tillade denne Contradictio in adjecto} faa kunde det være 
at det maalkee ikke er fem Fjerdinger, men fem Havnelag, der 
tales om. F. Ex. i Vindinge Herred i Fyen forekommer, for
uden de fire Fjerdinger, Agnlev, Colthorp, Örbec og Solyng 
(nu Aunlev, Kullerup, Örbek, Solling) nok en Afdeling, Frö-

Y y a
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thorp, Froderup, som ikke har været liden, da denne Afdeling 
indeholdt 8 Havne. (Valdemars Jordebog, Langcbek Script. 
Tom. VIL p. 525). Ved Vends Herred, ogfaa i Fyen, opreg- 
nes i et Document i Geheime Archivet, omtrent fra Begyndel- 
fen af det 17 Aarhundrede, udtrykkelig fem Fjerdinger, nemlig 
Staverbye, Afperup, lnzlev, Aalsböe og Baldzlev (Vedel Simon- 
fens Borg Ruiner 2 Hæfte S. 132, hvor Documentet er aftrykt).1 
Men da Loven udtrykkelig figer at der i hvert Herred lkal være 
8 Sandemænd, og to af hver Fjerding, faa er Sammenhæn
gen med denne femte Deel af Herredet ikke tydelig; og ligefom 
det da lader, fom at et Herred stundom havde fem Fjerdinger, 
faa haves ogfaa i Valdemars Jordbog mange Exempler paa at 
Herreder, ifær i Skaane, havde ikke £aa mange, men færre, 
vid. Langebek Scriptores VII.

Kapitelet figer: at Sandemænd fkulle være Adelbönder, i 
det mindfte Adelbönders Fælledsbryder, men ikke Landboe, 
fordi Sandemænd lkulde have Eiendom i Fjerdingen, hvilket 
Fælledsbryden havde, men Landboen ikke.

At Ingen maatte i eet Herred være Sandemænd og have 
Lehn, tænker jeg betyder at ingen Styresmand, eller Ombuds- 
xnænd (der ogfaa havde et, lkjöndt perfonligt Lehn), kunde være 
Sandemænd.

2 B. 6 Kap. Noon er paa an gelfa chfifk, nye engelfk og 
paa jydfk Middag. Paa islandfk er det Kl. 3 om Eftermiddu- 
gen. (Geiflligliedens hora nona),

2. 24. Landboe er Hosbonde for fig felv, og paa ham 
kan gjores Herværk, det er: Landboe er berettiget til at proce- 
dere derom, Men om Herværk paa Brydens Lemmer, hans 

t
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Kone, og hans Born maae vel Bryder procedere felv; men an- 
gaaende den Gaard, fom han boer i, fkal ikke Bryden, men 
Bonden procédere. Landboe fynes her en vigtigere Mand end 
Bryde, fom her ikke betyder Fælledsbryde; men fimpel Bryde; 
faadan Bryde var ikke Hosbonde for Gaarden, han var kun 
Forpagter af en Deel deraf.

2. 26. Her tales om Nogen opföder Ulve - Hvalpe eller 
Björne - Hvalpe. Heraf fkulde man flutte, at i det 15 Aarhun- 
drcde fandtes Björne og Ulve i Jylland; hvad Ulve angaaer, er 
der ingen Tvivl derom, men vift nok dcsmere om Björne.

2. 33. Den Fold ude paa Marken, fom her tales om, er 
en Fold, fom opförtes paa Fælledsgræsgangen for at lade det 
grædende Qvæg ftaae i om Natten, for at fpare den lange 
Drift hjem. Slige Folde haves endnu i Jylland.

2. 35. Et vigtigt Sted! Her figes at Adelbönder, fom
* r

alene maatte tages til. Nævninger, lkulle være Tremarksmænd} 
det er, at til Nævninger fkulde tages Adelbönder, fom havde 
5 Mark Gulds Jord, hvoraf kan fees, at Adelbondens Bool var 
5 Mark Gulds Jord.

Naar efter dette Kapitel Bryde ikke maae være Nævning, 
da dog Fælledsbryde efter 2. 1, kunde være Sandemænd, £aa 
betyder Bryde her fimpel Bryde. Ligesaa i det 37 Kap.

2. 4a. Bryde (Fælleds Bryde) fkal have Bondens Befa- 
ling til at anlægge Sag for Ran, paa den Gaard han er Bryde 
for, og det skal tinglyses at han er virkelig Fælleds Bryde, 
og ikke Redesvend, eller Avlskarl; see ogsaa Kap. 46.

Fler tales om at fkjære Korn ifteden for at meie, uden 
Tvivl et Beviis for, at man i gamle Dage brugte i Danmark at 
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aflkjære Sæden med en Segl og ikke med en Lee. Af denne 
Skjæring haves endnu i Jylland Opfkjær, Oplkiver; et Gilde 
ved Hoftens Ende.

2. 78. Alle Kongens Mænds Bryder, om de bryde til 3 
Mark d. e. om de give for deres Brug af en Deel af Gaarden 
i det höiefle 3 Mark (Penge) fkulle procedere ved deres Hos- 
bönder, ikke ved Ombuckmænd. Fölgelig, de fom bryde til 
mindre end til tre Mark (i Penge) ftode under Ombudsman- 
dens Værge i Rctsfager, ligefaa Biskoppers Alænds Bryde.

Tredie Bog.

2 Kap. At Styresmanden fkulde have Heft, vifer at 
han ikke var allene Söekriger, men bom Herremand forpligtet 
oglaa til Landtjenefte, (maalkee ogfaa at Styresmanden belio- 
yede en Heft for at ride omkring i Havnelaget for fine For
retningers Skyld). Styresmanden var, hvilket man faa ofte har 
paaftaaet han var, ikke engang ubetinget Befalingsmand eller 
Commandeur paa Skibet af Havnelaget, da han, efter dette 
Kapitel, ikke var forbunden til at gaae med til Söes, naar der 
var nogen Havnebroder i Havnelaget, som dette tilfaldt.

♦

Styresmanden maatte,. i de Aar da Lething gjordes ud, af 
hver Havn tage 5 (efter de bedfte Codices) g Skjepper Rug, 
hvilket udgjorde hans egenflige Lehn , eller Lön lor hans Em
bede, fom Forflander for Soelægdet. Af denne Beftemmelse 
fremlyfer Lovconfipisternes jydfke Tact. Havde de ikke her 
fornemmelig tænkt paa Jylland, var Afgiften vist ikke bleven 
beltemt i Rug; fom er Hovedfædcn i Jylland, hvorimod denne i 
Sjelland og paa de övrige Öer er Byg. Hvilken Styresmand 
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der tager mere fkal bode tre Mark til Kongen,' men er han 
tillige Ombudsmand, fkal han mifte fit Lehn. Men, fom Styres- 
mand havde han et Lehn, som Ombudsmand havde han ogfaa 
et Lehn, hvilket er det nu han fkal mifte? Da Styresmandens 
Lehn var arveligt, Ombudsmandens derimod kun personligt, 
saa er det rimeligt at det var det sidste Lehn, eller Ombuds- 
mands Beftilling, Embede eller Lehn, han fkulde milte.

il Kap. handler om Udredning til Lething af Bönder 
og Landboer. Bondens Udredning ér beflemt ester Mark Gulds 
Jord, baaledes at ’’Bonde thær hauær Mark Guld i Jord eller 
mere, uclgjör Tredings Havne.” Hvorledes de plattydlke Over- 
sættelser her kunde have en halv Mark Guld, er ubegribeligt, 
da Kapitelet i næfte Linie figer: ”jorthi thrithings Hajnæ 
reis æi af minnæ æn a en Mark Guis”

Det er höift mærkeligt, al Loven taler aldrig om hele Havne, 
men kun om Underafdelinger deraf: Tredings Havne, Settings 
og Tolfltings Havne. Kapitelet figer: at Bonde, der haver en 
Mark Guld i Jord, eller mere, gjör ud for Tredingsliavn. Alt- 
faa om cn Bonde endog havde mere end en Mark Guld i Jord 
udredede han dog kun for en Tredingsliavn; da der nu ikke be
stemmes, at en ftörre Gaard fkulde udrede mere end Tredingsliavn, 
faa maa man slutte, at en Tredingsliavn var det höiefte, et 
Bool, eller nogen Adelbonde, var anfat for, hvilket maafkec be- 
flyrkes derved, at det fynes, at cn Havnebonde maatte, eller 
burele, have en fuld Plovs Drivt, dette er et heelt Bool ;—: 5 
Mark Gulds Jord ; altfaa: at han ikke var mere end Tredingsliavn, 
uagtet han havde 5 Mark Guld i Jord. Da et Havnelag beftod af 
flere eller færre Havne, i Almindelighed 3o Havne, fom fkulde 
være om at udrede et Skib, faa blev clenne Byrde fordeelt paa 
5o Bönder, ikke meget befværlig.

”Af mindre en af to Mark Sölvs Jord gjöres ikke Lething”. 
Altfaa den Mand, fom eiedb kun Jord for to Mark Sölv var 
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.fritagen for Udredning. Da et Bool var ville Tönder Land, x 
f. Ex., saa er 2 Mark Sölv /3 x (thi 3 Mark Gulds Jord = x

x
Tönder Land; 1 Mark Gulds Jord =— Tönder Land; 2 Mark O

X X \
Sölv = 1 Mark Gulds Jord = ------  Tönder Land = — )

0X4 12/
antages nu x = 60 Tönder Land, faa er 2 Mark Sölvs Jord 

!— zzz: 5 Tönder Land; hvilket var Rigelig det Areal, 
hvoraf Eieren ikke gjorde Udredning.

Videre liges: ■’’at Landboe, fom giver mindre end 4 Ör- 
tug Sölv (i Afgift), er fritagen for Udredning imod at give en 
Örtug Sölv til Kongens Bord.” Det vifes ftrax i det Folgende, 
at af et lieelt Bool, eller 3 Mark Gulds Jord, var Afgiften eller 
Forpagtnings Afgiften, 1*  Mark Sölv ellei' 24 Örtug Sölv; fæt- 
tes nu igjen et Bool for 60 Tönder Land, faa var Afgiften der- 
af folgelig 24 Örtug Sölv, og for 4 Örtug Sölv kunde haves 10 
Tönder Land i Fæfte eller Forpagtning, hvorved Landboen 
fad fri for Udredning. Da nu en Jorcleier var allerede fri ved 
2 Mark Solvs Jord, eller 5 Tönder Land, faa fkulde det synes 
fom Landboen var mindre bebyrdet, end Jordeieren. Men, cla 
Loven udtrykkelig figer at en Landboe, bom giver mindre 
end 4 Örtug Sölv, saa kunde han have mindre end 10 Tön- 
der Land, og nærmede fig i denne Henfeende til Jordeie- 
rens 5 Tönder Land. Desuden maatte Landboen, fom gav min- 
dre i Skyld end 4 Örtug, altid betale noget meer, nemlig 1 Or- 
tugSölv til Kongens Bord, faa han egentlig altid gav mere end 4 Ör- 
tug, og var da mere bebyrdet end med hans egentlige Landlkyld; 
formodentlig er det derfor, at hans Frihed for Udredning begynder 
ved 10 Tönder Land, hvorimod Jordeiere af 2 Mark Sölvs Jord, det 
er: afJord til omtrent 2 Örtug Sölv, vare frie, faa baade Bondes 
og Landboes Vilkaar i Henfyn til Udredning vare omtrent lige.



359

I difTe Beftemmelser ligger et Vink, hvoraf man nogen
lunde kau domme om Jordprisen i gamle Dage; et Vink, som 
nok Ingen har lagt Mærke til, og hvilket, foruden det, der 
kan findes deri at et Bools Jord, eller en Plovs Jord, var et heelt 
Bool, og at dette, i det 13de Aarhundrede, var værd 3 Mark Guld, 
er det enefte hvoraf de Gamles Jordprifer kan opfnappes, og 
er derfor defto mærkværdigere. Kapitelet liger nemlig, at 
Bonde, eller Jordeier, fom har een Mark Guld i Jord, udgjor 
Tredings Havn, og at Landboe, som giver 8 Lod Sölv i Skyld, 
udgjör ligeledes Tredings Havn; heraf folger at otte Örtug 
Skyld i Jordafgift, og en Mark Guld i Jordeiendom, maa være 
anfeet for lige, da de anfættes til lige Byrde. En Mark Gulds 
Jord var da faa meget, at deraf kunde fvares 8 Örtug Sölv 
aarlig. Heraf udkommer at, naar et heelt Bool var 3 Mark Guld 
= circa 6o Td. Land = een Plov, faa kunde as faadant et 
Bool gives 24 Örtug Sölv i Afgift; altfaa, af 5 Mark Guld = 
St 4 Mark Sölv = 384 Örtug Sölv i Jord-Værdi kunde fvares 
24 Örtug Sölv; hvilket, saalidet det end kan synes, da det er 
ikke mere end if Mark Sölv, eller omtrent 13 Species af 6o 
Tönder Land, dog er fg af Jordens hele Værdi, hvilket imod 
vore Tider er en temmelig höi Priis; thi nu vil det ikke være 
Tilfældet, at en Forpagtnings - Afgift, eller alt hvad en Fæste
bonde aarlig kan give, kunde i hexten Aar betale Jordens hele 
Værdi.

I famme n Kapitel findes videre: ”Om Mand boer paa 
fin egen Jord og tager anden Mand i Fælled med lig, om 
denne endog er Herremand (der ellers var fri for Udredning) 
maa dog fvares Lething som forhen af Jorden.” Kofod Ancheu 

Vid. Sei. hin. og fhiloiojfh.. Skr. 1 Deel 1821» Z 1 
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har efter Codices, oc taler annen Mans Fællugh til sig-, alle 
Overfættelfcr udtrykke dette ved: Andens Fællig med fig. At 
denne Overfættclfe er rigtig, tvivler jeg om; jeg troer, at det 
hör hedde: og tager en anden Mand i Fælled med lig; thi det er 
klart, at Loven vil forebygge, at nogen lkulde sormindfke fin 
Udredning til Lething, ved at faae en Herremand i Fælledslkab 
med fig.

I lamme Kapitel: Herremand, fom har mindre end suld 
Plovs Jord, maa fæste saa megen Jord til at han faaer fuld 
Plovs Jord, og dog ikke gjöre Lething af den Jord han fæ
stede. Naar en Herremand (fom ellers var fri for Lethings 
Udredning) fæftede Jord, faa blev han i denne Egenlkab en 
Landboe, men desuagtet fkulde han dog ikke (fordi han var 
Herremand) betragtes fomLandboe; og han blev fom saadan fri— 
tagen for Udredning af fin Fælle jord, hvorimod han forblev, 
fom Herremand, pligtig til perfonlig Ruftning.

Kap. 12. Lething skal udredes efter den Af gr ode, som 
er tagen, ikke efter hvad der er saaet, eller hvad der skal 
saaes. Har, byder dette Kapitel, en Mand (Bonde eller Land- 
boe) Jord i flere Havnelag, og dyrker det alt til een Gaard, og 
lægger det tilhobe i een Lade, da udgjör han ikke meer end 
een Redfel deraf, nemlig til detHaynelag, hvori Gaarden ligger. 
Men lægger han Afgröden i flere Lader, (let er: dyrker han 
Jorderne til forlkjellige Gaarde, liggende i forfkjellige Havnelag, 
faa gjör han flere Redfe,ler, det er: en Redsel til hvert Havnelag, 
hvori han har Gaard, for hver af de Gaarde, han dyrker 
færlkilt. Sidder en Mand i Quærfæde, og er fri for Udred- 
ning) og dyrker desuden Jord i det Havnelag, hvor han boer, 
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og lægger Asgröden til den Gaard han boer paa, da fidder 
han i Quærsæde (og gjör ikke Lething, fordi han som Eier 
ikke har meer end 2 Mark Sölv-Jord, eller som Landboe giver 
kun 4 Örtug Sölv i Skyld. Men boer en Mand i eet Havnelag, og 
dyrker Jord, som i et andet Havnelag ligger i Quærsæde, eller var 
fri for Udredning, fordi den var mindre end 2 Mark Sölv, eller 
gav mindre end 4 Örtug Sölv i Skyld, og lægger han Afgröden 
i Laden ved den Gaard han boer paa, da fkal han gjöre Le-

1

thing og ikke fidde i Quærfæde. Dette maae forftaaes faaledes, 
at en Mand, med et Bofled i Havnelaget, havde allerede med 
dette Sted, Jord, fom laae i Quærfæde, og faaer mere Jord til, 
fom han dyrker til samme Gaard. Aarfagcn er, at han ellers 
paa denne Maade kunde have mere Jord paa flere Steder end 
han burde, naar han fkulde være berettiget til at fidde i Quær— 
fæde og være fri for Udredning. Forhen var Udredning til 
Lething for Bonden, beftemt efter Jordens Værdi i Mark 
Guld, og for Landboen rftcr hans Skyld eller Afgift. Her 
bringes en nye Maaleftok paa Bane fom Reglen, nemlig den 
Afgröde, der er tagen af Jorden. Dette kunde fynes noget 
modfigende, og forvirre. Men man maa agte paa, at her tales 
om Udredning as en KlalTe, fom ellers var fri derfor, nemlig 
de Landboer, fom gave mindre i Skyld end fire Örtug Sölv, 
og udredede en Örtug Sölv til Kongens Bord (3. 11.), og fadde, 
fom fri tagne, i Quærfæde. Diffe kunde, uagtet de vare i Al
mindelighed fri, dog under den Forudfætning: at de dyrkede 
Jord uden for Havnelaget, men förte Afgröden i en Lade, fom 
laae inden Havnelagets Grændfer, blive pligtige til Udredning. 
Grunden til denne Beftemmelfe, er ikke yanlkelig at finde. Naar 
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den en Gang var gjort, faa var den Regel, at af den Afgröde, 
der er tagen af Jorden (og lagt i Laden) lkulde gjöres Lething, 
fanit at denne Afgröde fkulde ikke beregnes efter hvad der var 
faaet, eller fkulle faaes, meget pafTende for at forebygge, at 
Landboens, under de omtalte Omstændigheder, paaliggende For- 
pligtelfe til Udredning, ikke ved fvigfuld Omgang fkulde falde 
bort. Naar en Landboe havde i Havnelaget faa megen Jord 
i Fælte, at han gav mindre end fire Örtug Sölv i Afgift, faa var 
han fri for Lething, imod at give en Örtug til Kongens Bord. 
Fæftede han nu ligesaa megen Jord uden for Havnelaget, og 
förte Afgröden til sm Lade i Havnelaget, saa havde han baade 
i og uden for Havnelaget Jord i Fæfte , for maalkee 8 Örtug 
Solv, altfaa faa meget, at han burde ansættes for en Tredings- 
havn. For Jorden i Ilavnelaget var han fri, men med den, 
han tillige havde uden for Havnelaget, og hvilken han dyrkede 
under eet med den forrige, til een Lade, blev han Befidder af 
faa megen Jord, at han ikke kunde flippe for Udredning, eller 
fidde i Quærfæde. Lagde han Afgröden af lin Fæfte-Jord uden 
for Havnelaget i en Lade uden for dette$ faa laae denne Lade 
i et andet Havnelag, hvor man maatte paffe paa Havnelagets 
Rettighed imod ham, hvilket ikke kom det Havnelag ved, fom 
han boede i.

Men den Afgröde, han förte til Havnelaget kunde være 
Ror eller liden; i fidlte Tilfælde endog faa liden, at den ikke 
var tilstrækkelig til at give hans hele Agerbrug faadan Udltræk- 
ning, fom berettigede til at ansætte ham for Lething, og der
for kunde han være tilböielig til at denne Afgröde lkulde sy
nes at være faa liden fom mulig. Til den Ende kunde han 
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fige: den Afgröde, jeg vil fore til min Lade i Ilavnelaget, er kun 
faa og saa meget; thi jeg har i Aar ikke saaet mere end faa og 
faa meget; eller jeg vil kun saae saa og saa meget. For at 
forebygge denne Udflugt, befaler Loven, at den Afgröde der 
er tagen (nemlig forhen inden der blev Tale om Udredning) 
fkulde tages til Regel, og at Uclfæden ikke fkulde komme i
Betragtning.

Uagtet jeg anfeer denne Forklaring aldeles tilfredsstillende, 
vil jeg dog beröre een Indvending fom herved kunde gjöres. Naar 
en Landboe havde Jord i flere Havnelag i Fæfte, saa var hans 
hele Afgift for alle Jorderne bekjendt, og derefter kunde jo hans 
Udredning beftemmes, uden videre Vanfkelighed. Jeg tilflaaer 
det fynes faa; men naar Loven imidlertid har befalet anderle
des, faa maae der alligevel have været noget i Veien: Jeg fo-
reltiller mig, at dette har beflaaet deri, 
gav kun henved 4 Örtug Sölv i Skyld, 
ning, juft fordi han gav faa lidet, 
fordi hans Avlsbrug var for lidet til at

at en Landboe, fom 
og var fri for Udred- 
var dog egentlig fri, 
kunne have de mange

Folk, og anclre Midler, der udfordredes til at deeltage i Skibs
udredningen. At han havde flere fmaae Agerbrug i forlkjellige 
Havnelag gjorde ikke noget af diffe Avlsbrug ftörre , eller til
eet ftort, naar de bleve drevne færlkilte , men faa fnart han 
drev dem under et, eller fom Loven kalder det, forte Afgröden 
til een Lade, faa fik han derved en meget ftörre Avlsgaard; 
men hvormeget da den ene Avlsgaard derved blev forftörret, 
lod fig ikke beftemme ved at fige hvormeget han paa flere Ste- 
der gav i Skyld; thi fordi han gav et Sted 4 Örtug Sölv i 
Skyld for Jord, var det ikke fagt, at han lörte Afgröden heel 
og holden til Gaarden i Havnelaget, fom dog var den enefle



Maade, hvorpaa Gaarden kunde forftörres, og komme under 
Udredningspligten. Dette kunde ene og allene fkee ved at fore 
Afgröden hjem til sin Gaard, og derfor er det at Loven tager 
denne til Regel.

>• ' ■ ■ * ■
Om Ilerremænd og Ilerregaardes Op

rindelse.

Kap. 15. ’’Herremænd maae kjöbe fig faamegen Jord de 
orke, fordi de vove deres Hals for Kongen og Landfens Fred.” 
Heraf fees, at Herremænd ikke gjorde Lething af deres Jord; 
men at de fom Herremænd vare pligtige til perfonlig Tjenefte. 
Hvitfeld i Fortale til Chr. I. Hiftorie, figer at Herremænd vare 
fri for deres Perfoner, og Præfter for deres Gaardc, fom de 
boede paa; men det er let at fee ut han har forfkrevet fig; thi, 
tilföier han, Prælien er fri for Religionens Anfeende; Herre- 
mændene fordi de hætte og vove (leres Hals for Kongen. —• 
Men hvori beftod da Herremændenes Frihed for deres Per
soner ?

Om dilTe Herremænd figer Gram (K. Sellk. Skrifter 2 B. 
S. 265) at de vare Kongens Krigsmænd, og Forleningsmænd 
af Kongen til at gjöre Krigstjeneste; af Hær, exercitus og 
Mand, vasallus9 faa at Herremanden kunde kaldes Miles feu
dalis. Alt dette paffer ogfaa paa Styresmanden, fom rime- 
ligviis ogfaa var Herremand. Han havde et Lehn, og var for
bunden til at {kaffe fig Helt, og altfaa var han forbunden til en Art 
af Rostjenetle, hvilken upaatvivlelig gav Anledning til Herre- 
mandsftandens Opkomft, af hvilken Stand den egentlige Adel 
maafkee har fin Oprindelfe, da Herremændene vare de förfte 
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Krigsvasfaller og Lehnsmænd, for faavidt at de havde deres 
Jordeiendomme fri, og de maatte endog under faadan Frihed 
kjobe faa megen Jord de vilde, hvortil der aldrig kunde fattes 
Ledighed, da deels Kongerne, fom altid vare courts d’argent, 
havde mange Gaarde, og Adelbonderne af Omstændigheder ofte 
maatte nodes til at fælge. Det er derfor meget rimeligt at 
vore Herregaarde have deres Oprindelfe fra den her omtalte 
Immunitet, fom Herremændenes Gods fik ved dette Lovbud. 
Men, naar Holberg og flere have meent; at vore Herregaarde 
ere udfprungne af Styreshavnene, hvilke Hvitfeld figer I. Tom. 2 
S. 147, at de adelige Herremænd fik Tilladelfe at kjöbe, faa deler 
jeg Kofod Anchers Betænkeligheder over denne Mening (Danfk 
Lehnsret S. y4) men tilföier, at hverken Holberg eller Kofod 
Ancher o. fl. fom heri have fulgt Hvitfeldt, have lagt Mærke 
til, at Hvitfeldt, paa anförte Sted citerer Jydlke Lov aldeles urig
tigt, naar han liger, at Herremændene efter denne Lov maatte 
kjöbe Styreshavne; thi dette ftaaer flet ikke i Loven; men i 5 
R 13 Kap., llaaer blot at de maatte kjöbe faa megen Jord de ville. 
Overalt, hvorledes skulde Styreshavne kunne blive Oprindelfe til 
Herregaarde? Slyreshavnen var jo enten en Gfficialgaard, eller det 
hele Soelægd, med en beflemt Kornindtægt for Forflanderen, og 
egentlig var den neppe videre end det fidfle; thi at der har været 
nogen Gfficialgaard, fom kaldtes Styreshavn, er en Mening, fom 
uden Tvivl er urigtig. For clet förlte nævnes faadan Gaard ikke 
enten i Jydfke Lov, eller Bilkop Knuds GlofTer, eller Thord 
Degns Artikler. Hvitfeld er den förfte, fom i Fortalen til Ch. I. 
Hiftorie nævner den; og ham have Ostersen og A. Berntsen 
ofterskrevet. Dolmer i den norlke Hirdlkraae Uger ogfaa at
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Styresmanden havde en egen Gaard, dog taler han kun om de 
norfke Skibsreder, hvilke vel havde samme Beftemmelse som 
de danfke Styreshavne, men derfor er det ikke nogen Folge, at 
de havde famme Indretning. Kort denne Styresmandens sær
egne Gaard er aldeles grundet paa Hvitfelds Melding, og jeg i 
det mindlte kan ikke udfinde, hvilken Auetoritet han har havt 
for fig. Altfaa kan det ikke være igjennem Gaarde, bom 
rimeligviis ikke have været til, at Herregaarde ere komne srem.

I

Var det da maafkee ved at tilkjöbe fig Styreshavne, eller Söe- 
lægder, at Herremændene, efter Hvitfeld, {kulde have foranle
diget Herregaardenes Opkomft. Men Styreshavn i denne Betyd- 
ning var et militairt Lehn, arveligt paa Mandfiden, og desuden et 
militairt Embede og Kronens Lehn. Kunde alt dette kjöbes ? og naar 
det kunde det, fom jeg ikke vil nægte, var det da muligt at op
rette en Herregaard deraf? Styreshavnen, eller Havnelaget, beftod 
af en Mængde Havne omtrent *5o  - 4o, det er Bool, eiede af Adel- 
bonder, hvoraf enhver gav Styresmanden g Skjepper Rug og 
for Reften gjorde Udredning. Vilde Bönderne fælge deres 
Gaarde, stod det dem jo i alle Maader frit for, uclen mindfte 
Henfeende til Styreshavnen, og enten Herremændene kjöbte 
diffe Havnebönders Gaarde eller andre Bonders, var det eet og det 
famme, af begge Slags kunde de indrette Herregaarde om de 
vilde. Gaardene i Styreshavnen, eller Havnelaget, vare ikke mere 
(kikkede hertil end andre Gaarde, og ikke heller vare de lettere ’ 
at erholde til kjöbs, og Eierne behövede ingen Tilladelfe til at 
fælge dem; men da de bleve fri for Udrednings-Pligt ved at fæl
ges til Herremænd, saa kunde de maafkee ikke engang efter Lovell 
fælges til di tle, da den udtrykkelig 5. 8 Kap. forbyder at nogen maa 
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Indretningen med Styreshavne forsvandt, fordi Söeudruflningerne 
gik ind, hvilket var ifær i Christopher II. Tid, om da nogen 
Forandring er opkommet, hvorved Styreshavne, ved Herre- 
lmændenes Kjob deri, forvandledes til adelige Godfer, vide vi 
ikke med Vished; men det er ikke usandsynligt, at Hvitfeld har 
tænkt paa, eller havt Kundfkab om noget faadant; saa det kunde vel 
være, at Hvitfeld, uden at have givet nogen fuldkommen rigtig 
Forklaring, i det mindfte ikke for faavidt han beraaber lig paa 
Jydlke Lov, dog ikke heller har aldeles Uret i fin Beretning. Hvor- 
om alting er, er det uden Tvivl en afgiort Sag, at dilfe Sty- 
reshavne, for det mefte befatte med Herremænd fom Styrcs- 
mænd d. e. KrigsvalTaller, og med den Tilladelfe, at kjöbe saa 
megen Jord de vilde, og hvilken Jord liden forblev fri paa en 
eller anden Maade, kun ikke paa den, fom Hvitfeld angiver, 
have givet Anledning til vore Herregaardes Opkomft; og der- 
ved er mangen Adelbonde, ved fin Gaards Salg forvandlet til 
Landboe og Fæfter. Saa Enden paa hele Underf ögelfen bliver, 
at den ulykkelige Forfatning, fom længe för Fr. I. Tid, til 
Vanære sor Menneskeligheden, til Spot, og til ubodeligt Tab for 
Landet, har nedtrykt den sorrige faa hæderlige danlke Bonde- 
ftand, har egentlig tin förfte lovbefæstede Grund i det uheld- 
(vangre 13de Kapitel af Jydlke Lovs SdieBog, udgiven Aar ia4o.

Kap. 14. Dette Kapitels egentlige Bydende er: Om Söd- 
fkende fidde i Fællig og drive alle deres famtlige Jorder til 
een Gaard, eller een Lade, faa gjöres deraf kun een Redfel, 
^fordi det tilfammen er kun en Tredingshavn). Skifte de imel
lem fig, faa (da enhver kunde faae en Tredingshavn, en Sæt- 

Sd. hiit. og fhiloioph. Sitr. I Dod 1821« A a a
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ting, eller Tolfting Havn Sic.), gjör enhver Redfel af Sit. Men 
fiden maac*  Arvingerne ikke flaae deres enkelte Lodder sammen, 
og forlange nu igjen kun at gjöre een Redsel tilhobe. Aarfa- 
gen var, at naar en Familie boede fammen, og drev deres Jor
der under eet, (ligesom den Eier, hvorefter de arvede Godfet), faa 
vare de ligesom denne, kun pligtige til een Redsel. Men lkif- 
tede de mellem sig, faa erholdt Havnelaget flere enkelte Redseler; 
og denne Fordeel maatte Havnelaget milte igjen, naar de atter 
faldt paa, at lægge deres Jorder fammen. Dette er da det sam
me i Grunden, fom Loven et andet Sted i 8 Kapitel vil fore- 
komme , at Havnelaget, eller Udredningen til Lething maatte 
ikke gjöres mindre, eller formindlkes.

Da Loven i 13 Kapitel siger: at Tredingshavn er en Mark 
Gulds Jord, eller derover, faa kunde en Gaarrl, foin var S. Ex. 
3 Mark Guld Jord ikke være liöierc ansat end for Tredings
havn. Saadan en flor Gaarcl, eller flere mindre kunde tilhore 
en Mand, fom ikke gjorde mcer af en Guard til 3 Alark Guld 
Jord (eller af flere mindre indtil i alt 3 Mark Guld), end en 
Tredingshavn. Döde denne Mand, faa fik famtlige Arvinger 
hans Jord, under det Privilegium, hvormed han befad fine Lien- 
domme, saa længe difle bleve famlede. Men skiftede de Gaar- 
dene mellem fig, faa faldt Privilegiet bort, og Enhver fkulde 
nu udrede af fin Part.

At Tredingshavne, eller enkelte Gaarde, maatte ikke flaacs 
fammen, kunde endnu have en anden Grund. Nemlig, naar 
Sodskende fkiftede en Arv i Jord mellem fig, kunde det ind
træffe, at een af Arvingerne önfkede fig een af Gaardene, fom 
havde vilTe Fordele, faafom fortrinlig gode Jorder; for at er-
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holde denne, kunde han, fom et Motiv for Medarvingerne, til
byde at paatage fig, af fin Gaard, at udrede een eller flere af 
disTes Redfeler eller Udredning,, til Lething. Men da en Gaard 
derover kunde blive alt for bebyrdet, og tilfidfi ikke være i 
Stand til at holde Forpligtelsen, faa forbyder Loven Sligt, hvor 
gode Jorder Gaarden end kunde have tillöier den. Detmaaogfaa 
mærkes, at hoven ikke forbyder at lægge Gaarde fammerij men 
kun Tredingshavnc; det er: at paatage fig Udredning for andre.

25 Kap. 15. At Styreshavne ikke vare arvelige paa 
Qvindefiden, er rimeligt nok, da de vare Lehn for et Embede, 
hvis Gjenftand var Sbevæbcn, og Krigstjenefte, baade til Land« 
og Vands. At Slegfredlön ikke maatte faae Styreshavn, da dog 
Slegfred Börn efter i. 20 kunde arve Forældre, tyder hen paa 
en vis Værdighed hos S tyres m andens Stand. Bisper synes efter 
dette Kapitel ikke liellcr at maatte arve Styreshavne.

Kap. 48. ’’Kjöber Mand Jord paa anden Mands Mark; 
en Part af en andens Jord paa Byemarken, med Svig (i fvigag- 
tig Henfigt) for en Mark eller to, eller mere, fordi han vilde 
öde den (Byemændenes Græsning) med fine Slodhors, da maa 
Lierne med Gulds Vurdering, node ham til at tage faa til fom 
Mark kan taale. Det er: Om en Mand, som gjerne vilde græsfe 
fit Qvæg paa andens Mark, hvortil han havde ingen Rettighed, kjöb- 
te for en Bagatel noget Jord paa denne Mark, i den Mening, 
at han nu, fom Lodseier i Marken, kunde fætte sine Kreature 
derpaa, og saa mange fom han vilde, saa kunde Eierne af 
Marken formene ham dette, og node ham til at indskrænke An- 
tallet af fine Hefte eller andet Qvæg paa Marken i Forhold til 
Kan« tilkjöbte Jords Værdi, og derved at holde sig til det An-

A a a 2
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tal, fom Marken kunde gr æ ffe, hvilket Loven udtrykker ved: at 
tage saa til foni Mark kan taale, og lægge saa til dens Fælled, 
(og sætte da paa den sælleds Græsning), som Svin lægges til 
Olden, d. e. at hvor mange Hoveders Græsning, Jorden kunde 
anflaaes til, fkulde lkjönnes paa samme Maade, som den, man 
brugte for at eragte, hvormange Svin til Olden, en Skov kunde 
ansees for.

Kap. 4g. ’’Naar de lægge deres Mark i Hegn.” Egentligt 
Hegn om hele Marken, har aldrig været brugt i Jylland. Her 
forllaaes ved Hegn, et temp or airt Gjerde omkring Marken 
naar den befaaes.

Kap. 5o. ’’Hver Mand lkal lukke fine Gjerder efter alle 
Byemændenes Overeenskomfl, efter fin Lod og Deel i Byena 
Jord. For Stuff gjerdes ikke, thi det var privat Eiendom; vilde 
Eieren lade det ligge uindhegnet, faa kunde de övrige Bye- 
xnænd intet have derimod; men er det Forthe, fælleds for Byen, 
er Stuffen aaben mod Gaden eller Forthen, da lkal der hegnes 
derfor. Der fkal være mod Gaden (eller Forthen) et alminde
ligt Gjerde, et Hoved-Gjerde. Af dette Gjerde, fom egentlig 
tilhörte hele Byen, gjerder enhver, som eier Hovedgjerdet, efter- 
fom han tilkommer, fin enkelte Part; og fiden naar det beho
ves, fkulde alle Granderne, eller Byemændene, vedligeholde dette 
Gjerde mod Gaden.

Kap. 51. Handler om Vangs Gjerde, eller om Gjerde 
om Vangen, det er den Mark fom er besaaet. For at sorftaae 

s dette Kapitel, er det nødvendigt at erindre Praxis i Jylland 
under Fælledfkabet. Egentligt Hegn om Marken, har som jeg 
nylig sagde, aldrig fundet Sted i Jylland. Men et temporairt 
Hegn omkring, eller for, de befaaede Marker, var derimod i
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Brug. Naar en Vang, fom var indtagen til Kornsæd, {lödte til 
Byens Gade, £aa blev Hegnet mellem Gaden og Vangen, om
hyggelig sat i Stand og Veiene forsynede med Ledde; saldt en 
Qvægdriftsvei langs med Vangen, blev et Hegn, sædvanligt et 
Jorddige opfort langs imellem Vangen og Veien; ligefaa naar 
Vangen flödte til en Mark, fom laae ud til Græsning, hegnedes 
ogfaa ofte der; hvilket ligeledes tidt har fundet Sted, naar den 
befaaede Vang flödte til en anden Byes Mark, fom laae ud til 
Græs; hvilken Mark her i Loven kaldes Fælleden, faaledes 
fom den fjellanclfke Bonde endnu kalder fin tredie Mark, der 
ligger til Brak, eller Græs. Naar Loven her taler om Vangs 
Gjerde fom lkal opföres af hver Mand, fom haver Gulds Vur- 
dering i Byen, d. e. i Forhold til hans Jord i Byemarken, faa 
menes, et faadant temporairt Gjerde, omkring, eller for en Deel 
af de befaaede Marke?.

I det Tilfælde, at en Byes befaaede Vang Röder imod en 
anden Byes Fælled, tage begge Byer halvt Hegn. Aarsagen an
giver Loven selv at være: at de, der nu i Aar have Fælled, de 
fange ad Aare Hegnet for deres besaaede Mark, fom folger efter 
Brakmarken eller Fælleden, da nu den forfle Bye igjen friari 
faaer Fælled her, saa tager den igjen felv Hegn mad hiin Bye.

Skal dette ad Aare tages ligefrem efter Ordene, faa er 
det öienfynligt, at Trevangsbruget herlkede; thi kun i dette 
Markbrug er det muligt at en Græsmark eller Fælled gandlke vift 
bliver brugt til Kornsæd nælle Aar, da Folgen er to Aars Sæd 
og eet Aars Brak eller Fælled. Men da det af mange oecono- 
milke Omltænchgheder er aldeles afgjort, at Trevangsbruget al- 
drig har været i Brug i Jylland og Slesvig, hvor Marken ftedfe 
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har været brugt i 5 indtil 10 faakaldte Aarsgjoder, faa maa man 
ved de Ord ad Aare forftaae eller dog fnart. I Fyen, hvor 
Jydfke Lov ogfaa efter Ch. IV. Fortale til Udgaven i5go fkulde 
bruges, har egentligt Trevangsbrug heller ikke været almindeligt.

Derimod tilllaaer jeg at Trevangsbruget, endog fra de 
ældfte Tider, har været almindeligt i Sjelland, Falfler og Laa- 
land, og paa flere af Smaaöerne. At det ogfaa har været i Brug i 
Skaane, nemlig, for en Deel, troer jeg ogfaa; men dette troer 
jeg ingenlunde paa Grund af et Sted i Skaanfke Loy, IV. 15 
hvor der tales om trenne Halme, fom A. Sunefen overfætter 
tres agricultural, hvilket Sted af Hr. Conferenceraad Schlegel, 
i Skandinavisk Selfk. Skr. 1806 2 Bind, anfees fom et Beviis for 
at Trevangsbruget har havt Sted i Skaaue i de ældre Tider, hvil— 
ket jeg ikke kan indrømme. Jeg tilllaaer at trenne halme virke- 
lig er hvad Suncfen kakler dem, tres agriculturae, nemlig tre 
Afgröder. eller ogfaa tre Aars Brug af Jord til Sæcl. Bring 
numenta Scanens i Part pag. 56) figer: Halm est fructus agri. 
Hahn in legibus nostris antiquis annum et significat. — End- 
og paa Danfk har Halm famme Bemærkclfe, man figer nem
lig: Rug, Havre i förfte, andet Halm, det er i det förfte og andet 
Aar; man siger ogsaa : at tage to, tre Halme Rug efter hinanden 
d. e. at faa Rug i to-tre Aur i Træk. Men Stedet i Skaanfke 
Lov tyder derfor flet ikke paa Trevangsbrug. Dette Brugs 
Skifte er: i) Vinterfæd, 2) Vaarfæd, 5) Brak eller Fælled; her 
forekommer i 3 Aar ikke 3 men kun 2 Afgroder. Kan da 
Halme her ikke betyde Afgröder, men være Aar, eller Vintre, 
hvilket ikke er ufandfynligt, da flig Betydning af Ordet er ikke 
ufædvanlig, faa tyder Lovftedet flet ikke hen paa Trevangs

I 1 - • .
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bruget; og det vil ikke fige videre, end at der udfordres tre 
Aars roelig Befiddelfe af Jord, for at faac Hævd derpaa. Men 
fkal Halme her virkelig betyde Afgrøder, og Lovens Mening 
være, at man fik Hævd paa Jord ved upaaanket at have avlet 
og indhöftet ire Afgröder deraf, faa behövedes dette juti ikke 
at være i tre Aar; men kunde være i længere Tid, hvorved 
jeg dog maa bemærke: at Tiden ikke blev ftort længere, da 
fom A. Bcrntfen udtrykkelig vidner (1 B. P. S. 8) at mange 
Jorder i Skaane og Halland og Blegind, dyrkedes i et væk, og 
bar Sæd Aar ud og Aar ind (ligesom Alfædjorderne i Vend- 
fyflel, og nogle faae andre Lgne i Jylland fonden for Liimfior- 
den). Sigtes til denne Skik, faa kunde vel ires agriculturae 
og trenne Halme finde Sted endog i Tidsløbet af 3 Aar, uden 
at Trevangsbrug var indfort og i Gang, ligefom tre Afgröder i 
tre Aar maa ogfaa fulde ind, under ethvert andet Brug end 
Trevangsbruget f. Ex. i enhver Kobbeldrift.

Videre i Kapitlet ltaaer Thorngarth fcal for Rnghfælh &c. 
det bor vel hedde, fom Kofod Anker ogfaa tilföicr som en Va- 
riant efter en Codex: then Garth (Gjerdet), ved hvilken Læfe- 
maade man flipper for den Vanskelighed at forflaae hvorledes 
der i de Dage kunde være Spörgsmaal om Torngjcrde i Jyl- 
land, hvor faadant noppe var kjendt i gamle Tider,

De i dette Kapitel forekommende Beftemmelfer om Gjerder 
omkring, eller for den bcfaaede Mark, vare endnu for Udlkift- 
ningen gjeldende i Iylland ved Byemændenes Vedtægter paa 
deres faakaldte Grande, eller Gade-Stevne, og bleve optegnede 
i den faakaldte Vide-Bog o; Bödebog. Grandcftevnet holdtes 
altid paa Landsbyens Gade, og Granderne eller Byemænderffe 
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bleve samlede dertil ved at Oldermanden tudede i et Horn, og 
Forsamlingen, hvori Byens vigtige Sager bleve omhandlede 
holdtes for det melle under eller omkring et dertil plantet Træe, 
fom endnu fmdes i mangfoldige Landsbyer, og sædvanlig er 
en Alk. Aldeles ligesom Nordens fordums Guder forsamlede 
hg til deres Gade Stevne, eller Thing, under Alken Ygdrafilh

Kap. 5a. Apelgarth Æblehaugen, Abildgaarden. Kol- 
garth Kaalhaugen. Endnu i Jylland har enhver Bonde fin. 
Kaalgaard, en Urtehauge, hvori fornemmelig dyrkes Kaal, Grön- 
kaal, vort Lands förfte, og vor Bonde Almues kierefle Gron- 
fel. Uicilgarth^ eller efter en enefte Codex. Hialmgarth*  
fom gandfke vift er den rette Læsning, er et Aflukke ved 
Gaarden, hvor den udtorfkne Halm og Kornhæflerne sættes, 
Tofftgarth, Toftegaard, er intet andet end. Huustoflen felv-

Kap. 54. Her figes: at alle Hore Filk, fom hændelses— 
viis drive op paa Stranden ere Vrag og tilhore Kongen. Saa~ 
ledes var det for og er endnu i Engelland, hvor Hval og Stör 
fom findes paa Stranden er et Regale. I Frankrig gjaldt forhen 
noget lignende. Kof. Ankers S. I. Skr. 2 Deel S. 208.

Kap. 60. Dette Kapitel vifer at den endnu brugelig« 
Lyngafbrænding, som en Begyndelfe til Hedens Opdyrkning er 
en meget gammel Methode. — Det Urtefang^ her tales om, 
kunde man falde paa var Por6 i de faa kaldte Porshauger, 
derfom Loven ikke forebyggede det ved at forklare det ved 
Lyng eller Torv.
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V.
Om de mærkeligste Epoker i Danmarks Bebyggelse.

Jeg har ovenfor anmærket, at Jydfke Lov, naar den taler 
om Bye altid deryed forftaaer Adelbye, og jeg troer, at deri 
ligger et Vink til at antage, at Adelbyerne vare ikke blot de 
fornemfte Byer i Landet (modsat Torper) men tillige de förft an
lagte, og i meget lang Tid ogfaa de enefle. For nærmere at for- 
klare dette, og tillige at fremfætte den rimelige Gang af Lan- 
dets Bebyggelfe, vil jeg föge at udvikle de mærkeligfle Epoker 
deri, og dens fucceflive Fremlkridt; en i fig felv inierefifant Sag, 
fom Ingen, det jeg veed, har endnu fpecielt behandlet, uagtet 
der hverken fattes Kjendsgjerninger fra Hiftorien, eller phyfi- 
lallke Data; eller Anledninger, hentede fra fandfynlige Etymo- 
logier.

Hvorledes Landets Jorder f oprindeligviis ere blevne delte 
lige imellem Lodtagerne i Byerne, har jeg forklaret i Afhand- 
lingen om Bools Indretningen. De Byer, fom derved fremkom, 
vare de förfte, og i lang Tid inden Smaabyerne kom frem, 
tillige de enesle. Men fnart avlede dilTe Byer mindre Byer, 
eller Torper, der, lig Colonier, opftode af Adelbyerne, hvilket 
nu blev de förfte oprindelige Byers Benævnelfe. DilTe Adel
byers Beboere vare anfeelige, hæderlige Mænd, Bönder, all© 
Selveiere; de, kaldtes Adelbönder, i Modfætning til Bryder, 
Landboer, Huusmænd og Torpere.

Efterhaanden fom Adelbönderne, ved Gribe-Jord fik sær
egne Jorder paa Byens Alminding, Hede, eller Overdrev, logte 
Adelbönderne at benytte denne Gribe-Jord, eller benere deres 

Vid. Sti. hitt, «i phifosoph. Skr. I Deel 1821« Bbb
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Ornum, ved at lade det dyrke ved Bryder og Landboer, og 
derved opflode Torperne ellei1 de mindre Landsbyer, barnt 
Eneftegaarde. Men dilles Beboere vare ikke Adelbönder; de 
vare et Slags Landbrugere, som Loven altid sætter lavere end 
de egentlige Adelbonder, som boede i Adelbyerne. De vare 
maalkee fra forti af kun Trælle, deels Bryder, og Land- 
boer, tilfaminen Torpere; et Navn, fom ofte forekommer i gamle 
Skrifter, modfat Bönder. Til Beftyrkelse for den Paailand, at 
Torpernes Beboere ikke vare Adelbönder, kunde maalkee an- 
iöres den Bemærkning, fom jeg troer at have gjort, at de flefte 
nuværende Selveiere (Levninger af fordums Adelbönder) ere 
endnu i de Byer, hvilke man maae anfee for de allerældde, 
eller Adelbyer, eller ogfaa paa Eneftegaarde, men forholds- 
viis findes fjeldnere Selveiere i de fmaae, yngre Byer, eller 
Torperne.

Adelbyerne have fædvrnligt i deres Navne et eller andet 
Mærke, fom tyder hen paa en vis phyfikalfk Beskaffenhed, eller 
oeconomifk Omflændighed; faafom Dahhebölle, Haby, Fjeld- 
soe, U'åielse eller AsminderoJ, KongsZer», Eenzng m. fl. og 
mange andre Mærker, faafom Skov, Lund, Bek, Vand m. fl. 
Mærkværdigt er det, at i det nu faa fkovlöse Jylland, £aa mang- 
foldige Stednavne bære i deres Navn Tegn paa at de ere an
lagte i Skovegne, faafom Lund, Holt, Skov, Birk, Bög, Eg, 
Haffel, derimod er rod fjeldnere i de jydfke Stednavne. Des
uden forekomme adskillige Endelfer, hvilke man nu ikke ret 
forftaaer, blandt hvilke jeg vil blot nævne den Endelfe löse af 
faa mange Byers Navne, i£ær i Holbek Amt i Sjelland, faafom 
Tollöfe, Mæhr (eller fom det lkreves i ældre Tider) Mierlöfe,
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Quandlöfe, Uggerslöfe, Ondlöse, Terslöfe^ Nidlöfe.' Nogle,’ 
blandt andre Hr. Juftitsraad Werlauff (i Priislkrift, om det dan- 
fke Sprog i Slesvig S. 27) mener: at denne Endelfe tilkjendegi- 
ver en Mangel, hvilket jeg ikke vil modsige; det islandlke Sub- 
ftantiv Leisi betyder virkelig en Mangel; men jeg fporge da, 
hvad betyder det, og hvad har det nogenfmde kunnet betyde, at 
en Bye fattes Tol, Mier, Quand, Uggers, Ond, Nid, Ters? 
Jeg lkulde derfor være tilboielig til at antage en anden Udledning 
for dide Stednavne af Los, eller af Losa (Losning; at löfe) faa at 
Ordet kunde fige at Byen var opltaaet derved at en anden æl- 
dre Bye var bleyen deelt, og den nye ligesom losnet fra den 
gamle; eller maalkee af losna (dissolvi}. Det kommer da nu 
an paa, hvad man lkulde gjöre af den förfte Stavelfe, om den 
betyder den gamle Bye, hvorfra Lösrivelfen gik ud, eller en 
Mands Navn, den Mands Navn, fom flod i Spidfen for Udflyt- 
ningen? Det förfte har den Vanskelighed at man ikke finder 
noget til de gamle Byer, fom {kulde hedde, Tol, Nid, Ters 
&c. Det er derfor fandfynligt, at faadanne Navne, fom Quand- 
löfe, betyder en Bye, fom er lösnet eller udflyttet af et Sclfkab 
i hvis Spidfe en Mand ved Navn Quand har ftaaet. Samme 
Forklaring kan ogsaa gjelde for Byer, hvis Navne ende paa 
rod, f. Ex. Stubberod, kunde betyde, at Oprydningen er fore- 
ltaaet af en Mand, Stub', Asminderod, af Asmund o. a. fl. 
Eller, maafkee hiint löse allerrettefl udledes af Verbet leysa 
vere, expedire, at lose ud, gaae ud fra, udsende}.

Overalt forekommer det mig, at de allerfleste af de gamle 
Byers Navne have en Mands Navn til Særkjende, fom Siger- 
Red, Cyedfled, Heiasvig, /eZling, Orznslev, &c., og deres Navne 
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endes meget ofte med Sted eller Bye; Landsbyer med diffe 
Navne, især de med Sted, ere uden Tvivl de allerældfle, og mange 
af de faaledes betegnede ældfte Byer ere endog nu gandlke for- 
fvundne. Man finder nemlig Herreder, fom rimeligviis fra förfl af 
have været opnævnede efter Hige Byer, hvilke lidfle nu ikke er tilr 
f. Ex. Hindlted. Herred, hvori ingen Bye findes, ved Navn 
Hindsted. Alærkeligt er det, at, faavidt jeg nu kan erindre, 
har intet Herred noget Navn med Endelfen Bye, undtagen 
Skovbye Herred i Fyen, hvori ogfaa findes Landsbyen Skovbye.

De mindre og yngre Landsbyer, de faakaldte Torper, 
have næften altid deres kjendelige og forklarende Endelfe ftrup, 
trup, rup, Contractioner af Thorp.

Kirkerne ligge fom oftefl i Byer, hvilke man efter deres 
Navne og andre Omftændigheder maae anfee for de oprindelige 
Adelbyer. De bygdes der, fordi Adelbyen i lang Tid var 
den enefie Bye i Sognet, fom ogfaa ved Sogne-Indretningen blev 
ved Kirkens Anlæg deri til den fornemfte, og som gav Sognet dets 
Benævnelse. Man finder alligevel ikke fjelden at Sognekirken 
ligger ikke i Adelbyen, men i en Bye, lom man maae holde 
for en Torp. Aarfagen hvorfor Adelbyen er her forbigaaet, 
har efter min Mening været folgende. I de ældfte Tider vare 
kun Adelbyer og Torper; da nu Kirkerne i det g, 10-11 Aar- 
hundrede byggedes , valgtes naturligviis helft dertil den anfee- 
ligfte, og tildeels beqvemelt liggende Bye i den Kreds, fom 
ikulde udgjöre Sognet. Naar heri fkedte Afvigelfer maatte 
Grunden dertil være Adelbyens ufordeelagtige og ubeleilige Be
liggenhed for det hele Sogn, faa at man dertil var nödt til at 
vælge en Torp Men dog vil det findes, at man felv derved 



379

har fögt at gjöre nogen Ære af Adelbyen ved at bygge Kirken 
i den Torp, som laae nærmeft ved Adelbyen, hvilken Ære 
denne Bye tilkom, deels fom den fornemlte Bye, deels fom be
boet as de fornemfte Mænd, nemlig Adelbönder, og fom tillige 
ofte havde Kongsgaarde eller Hoffgaarde. Jeg autorer ikke no
get af de utallige Exenapler herpaa, som jeg kjender. Deels vil 
enhver Anden allerede kunne erindre dem, deels lægge fiden 
Mærke dertil, og desuden nytte flige Anforelfer ikke ftort uden 
ved virkeligt Bekjendtlkab med de Steder, der bruges til Ex- 
empler.

At Kirken kunde lægges i en Torp, ikke altid i cn Adel- 
bye, dertil kan endnu tænkes en anden Grund. Torpene bleve 
anlagte som Colonier paa Fælleden af de omliggende Adelbyer. 
Ved Kirkens Bygning og Kirkesognenes Indretning, kunde det vel 
hænde, at et Didrict, som kunde udgjore et heelt Sogn, havde flet 
ingen Adelbyer, men kun Torper, af hvilke da een maatte væl- 
ges til Kirkebye.

Denne Omstændighed, at der fattedes beqvemt liggende 
Byer til Kirkerne, maa vel ogsaa have givet Anledning til, at 
ikke faa Kirker ere blevne byggede paa fri Mark, ofte temme
lig langt fra, baacle fmaa og flore Byer.

Ved Kirkernes Beliggenhed i Sognene er endnu een 
mærkelig Omstændighed. I de frugtbarefte Egne af Landet, og 
i faadanne Egne, som formedelft Jordbundens naturlige Godhed 
vift altid have været frugtbare og flærkt beboede, findes Kirker
ne fædvanlig omtrent i Midten af Sognene. I de ufrugtbare Egne i 
Landet derimod, faasom i Jylland, ligge Kirkerne eller Kirke- 
byerne mcget ofte i en Afkrog af Sognene eller ved en Udkant
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deraf, og faaledes færdeles ubeqvemt for de hefte af Sognets 
Beboere. En Kjendsgjerning, som er faa hyppig især i Jyl- 
land, at jeg tiltroer mig at kunne anföre over hundrede Ex
empler derpaa.

Endfkjöndt man har anmærket om den cathollke Geiftlig- 
hed, at den gjerne opllog fine Bopæle, ut fons, ut campus, ut 
nemus placuit, faa gjelder dette dog neppe i Henfeende tilVal- 
get af Stederne i Sognene, hvor Kirkerne {kulde bygges. Her 
maatte nödvendig Menighedens Beqvemmelighed haves for Öine. 
Men naar denne da fynes ved faa mangfoldige Sogne at være 
tilsidefat likulde man da ikke deraf kunne dutte at faadanne 
Sogne have i den Tid, da Kirkerne byggedes, ikke havt faa 
mange Torper og Enefiegaarde, som de have nu? og at 
di(fe altsaa ikke vare til paa den Tid, men ere Frugter af 
£enere Tids Opdyrkning og Bebyggelfe, og fenere end Kirkere
nes Opbyggelfe, som maa sættes i det 9, 10-11 Aarhundrede, 
saa at mange Torper maatte være endnu yngre end sra den- 
ne Periode? Saaledes kunde det fynes; men denne Sag maa 
henftaae uafgjort, indtil vi en Gang kunne erholde nogen Op
lysning om vort Fædrelands Topographie i Begyndelfen afMid- 
delalderen, hvilken vil maafkee være vanlkelig at faae, da Val- 
demars Jordebog er benved 3 Aarhundrede yngre. Imidlertid 
troer jeg dog, at de allerflefte Torper ere ældre end fra det 9de 
Aarhundrede; og jeg tilftaaer at jeg lægger juft ikke ltor Vægt 
paa den Slutning, man kunde drage af Kirkens nys omtalte Be
liggenhed i Sognene, fom jeg mere har sremsat for at vække 
Opmærkfomhed derpaa end for at ville forklare den.
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Danmark^ Beboelfe og Opdyrkning kan foreftilles at have 
gaaet frem i folgende Orden:

I. Adelbyernes Opkomfl ved Gaardtoftenes Afdeling og Ud
deling til de enkelte Lodtagne i Byens Anlæg, ved 
Bolenes Tilrebning af Jord i Agerfkifterne, og Agernes 
Uddeling til Mændene, efter den Orden, hvori deres 
Gaarde og Tofter laae i Adclbyen. Mændene vare 
alle Selveiere og kaldtes Adelbönder, enhver af dem 
havde et Bool =' en Plovs fulde Ærie, hvorefter Bo- 
let kan eragtes at have indeholdt 60 — 80 Törider Land, 
være og tre Marker Guld eller 24 Marker Sölv værd.

I denne Periode vare kun Adelbönder og Trælle«
II. Adelbonderne optoge efterhaanden Stykker af Almindin

gerne, fom de udelukkende dyrkede. Saadan Jord 
kaldtes Gribej or dj den tilhor te den forste Opdyrker 
eller Befidder; men efter rum Tids Forlob blev den 
indhegnet, og derved unddraget Byens fælleds Fang, 
og var nu, fom Ornum, ved en præfcriptio immemo- 
rialis, beftemt privat Eiendom. Deels ved Udflytning 
fra Byerne til Ornum, opltode enkelte Gaarde paa Fæl- 
lederne, og ligefom dille tiltoge, fremkom smaa Byer 
eller Torper. Jydlke Lov taler kun om Adelbyer og 
Torper, ved det fidite synes den endog blot at lor- 
flaae enkelte affides liggende Gaarde. Confer, i. 43.

III. Paa baadan Gribejord, eller Ornum, som Adelbonden,
der havde sin Gaard i Byen at palfe, ikke altid kunde 
beftyre felv, fatte han en Mand, paa en Deel deraf, 
til en Fælleds Fryde, font han tog i Fælledlkab med
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sigj og for at paffe det övrige af Gaarden, fom han 
beholdt selv, satte han en Redesvend, en Avlskarl til at 
drive den for sm Regning, eller han befatte en Deel 
af Gaarden med en fimpel Bryde, eller Forpagter.

Eller ogfaa han fatte paa hele Gaarden en For
pagter, eller Fæfter, som da kaldtes en Lan db oe. Saa- 
danne Fæfter toges i ældre Tid kun paa Aaremaal, 
fom Skaanfke Lov vidner, og denne Fæftemaade va- 
rede i Danmark længe, endog til Christian den An
dens Tid.

I denne Periode udgjorde Adelbönder, Trælle, 
Bryder, Landboer og Tjeneftefolk (Hion) Landvæfens 
Perfonalet. Perioden kan anfees for at vare til det 
ottende Seculums Udgang.

1 • '

IV. Den fjerde Periode gaaer fra det øde Seculum til Chri
stopher den 2dens Död eller til omtrent 10Ö0.

I denne Periode opkom endnu flere fmaa Byer eller 
Torper, derved at Udflytterne paa Ornum og Gribe- 
jordene udvidede deres Opdyrkning, hvorved nye 
Gaarde opkom, og Torperne, fom fra förft af vare 
uden Tvivl kun enkelte Gaarde, eller Eneftcgaarde, 
bleve til fmaa Landsbyer.

Formodentlig meget længe for, nemlig under Knud 
den Store bleve Styreshavnene indrettede, og Krigsva- 
faller, eller Herremænd bleve Lehnsmænd, deels under 
denne Konge, men gandlke vift ogfaa tildeels för.
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og man kan antage at Styreshavne og Söeudruftnin- 
gens ældgamle Ligning forsvandt i denne Periode, li
gesom ogfaa Herregaardes förlle Opkomfl maae hen- 
föres til dette Tidsrum.

Under Gorm den Gamle og Harald Blaatand, og de 
fenere Konger, hk Geiftligheden Indflydelse og, den
ne, tildeels under Kirkens Couvert, erholdt mange God- 
fer; Adelbonderne forsvandt lidt efter lidt, og der blev 
desflere Landboer eller Fæftebonder. Herremændene, 
bom ved at kjöbe Gods, erholdt dette srie, begyndte nu 
at lægge an paa samlede Godfer, og deels ved den, 
deels ved Geiftligheden, især Kloflerne, lagdes Oprin- 
delscn til Herregaarde.

Denne fierde Periode saae da Begyndelsen til Bon- 
destandens Fald, til Fæflebonders, og Vornedes Op- 
komll med Herregaardene.

V. Periode kan regnes fra Valdemar den tredie, Aar 1555 

til F. i (1525).

Bondellanden fank dybere og dybere; Selveiernes 
Gaarde bleve efterhaanden et Bytte for Geiftligheden 
og Herremændene, fom nu for det meltc vare gangne 
over til egentlig Adel. Det egentlige Hoverie opftqd, 
og det gik faa vidt, at der endnu vare Selveiere, som 
vare hoveriepligtige.

Mange Torper, og selv af Adelbyerne nogle, bleve 
nedlagte for at gjöre nye Herregaarde af, og nu var 

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. 1 Deel 1821» C c c 
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den gamle Forfatning nælten gandfke tabt, og den fank 
endog til vanærende Fornedrelfe i den folgende, næ
lte Periode, dog ikke uden gjentagne Forfog paa at 
forbedre den.

VI. Periode fra 152.5 til 1781, og gik tilbage mod det bedre
i den.

VII. Periode, fra 1781 til 1810; hvilke tvende fidfte Peri
oders Cliaracteer jeg her forbigaaer.
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hvorimod Ordet Inscription i den folgende Linie udflettes.
famine Anm. og famme Linie, efter TRVTNVT fæt et Comm.e

, Ret t e 1 S e r.

Pag. 11 , Lin. 13-14, Gravkatnmerne Cortona læs: Gravkammerne i Cortonsi
— 12 , —- 11, forikrevne 1. forefkrevne
— 13» — i i Anmærkning ***},  fel Augur, 1. felv Augur,
— 14> — 4 i famine Anmærkning, den crrufciike 1. den strufcilkc Infcription

Sted gandike anderledes. Han mener, at Nævninger ikulde vare 
Tremarksmxnd, d. e. faa vederhæftige Mænd, at de havde tie

— 27, Lin. i 2, maa det ene ikke udflettes.
— 265 > — 16 , Norfke iftedet for nortke
— 268, — 12 , Röverideer I. da Röverideer

27?» “ 23 , 58 Kapitel 1. 2 Bog 58 Kapitel
— 280, — 18, Conqveftor 1. Conquæftor
— — _ >9» at ikulle fvare 1. at lkulle fvares
— 291, — 14» At det" er Skoliaften, og ikke Suhnt, fom fo: kl rer fwev ved

sulcus, fees desuden af Manufcripter (elv paa Un i verfielt:-
* Bibliotheket.

— 306, — *9» glemt udflettet 1. glemt og uddettet •

— 309, — 20, a i, Jorder 1. Jorden
— 311, — 7» fxiöifke 1. færoelke
— 312, — 5 » dito dito
— 31 5» — 4 v ift 1. i det mindfte
— 316, — 19 > 158 1. 160
— 320, — 18, man fandt 1. tnan finder
— 321 , — »9» beftade 1. beftaae
— 331, tid fte Linie., Bcfidderen 1. Befidderne
— 333 > L>n- 8, echymologiike 1. etymologifke
— 35 3 » ” 19» vil jeg i det folgende toge at bevife; dette Folgende har

- Henfyn til en Afnandling 0111 Styreshavne, lom 
bliver trykt.

med det förfte

— 355» ~ 16, Kofod Ancher fLovhiftorie iden Dsel S. 44E) 1Forklarer dette

1
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A

Pag. 356,

inen maae være.

■A )

7 't .

/

/

%

<

— 365,
— 372 »
— 376,

• V

■ ■

Maik at böde med om de fvare falik. Dj denne Forklaring, 
hvorimod jeg troer der kunde gjöres meget ftælke Indven
dinger, kan fynes «jfcer Analogien af 38 > 5 Bog af Skaanike 
Lov, at have nogen Grund, har Forfatteren ikke villet lade 
den ubemærket, da den ikke er hans Mening om dette Sted 
aldeles gunftig.

Fortolkningen af 2. 78 (ikal være 2. 51) bor gaae ud, som grundet paa 
en urigtig Forftaaelfe af Verbet bryde, fom her betyder: at 
betale i Boder.

paa ct Par Steder, ftaaer Ilvitfeldt iftedet for Hvitfeld,
Lin. 26, men være læs :
— 25, were 1. solvere
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