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Om

Mennískcnes borgerlige Tilstand,
blandt vore Få i de gamle Tider:

og om

Lehns - Regieringens secncre Opkomst.
Ved

T. ROTHE.

i Stykke.

<—&—ê—*©• —

et ffeer ofte ved Historiens Behandling, at man gaaer over 
fra een Tiid til en anden, uden neye nok at agte paa hvad

der har forberedt og foranlediget Begivenhedernes, Lovenes og 
Scedernes nye Beskaffenhed: Man tiender ikke den Bane, hvil
ken Menniffene have giennemvandret, og paa hvilken de trin for 
trin have ncrrmet sig til de nye Seeder, og den nye politiske eller 
borgerlige Forfatning. Naar da merkelig Forffiel sees imellem 
gammel og seenere Tiid, og man har ikke Kieden af de Aarfager, 
hvilke efterhaanden have frembragt den nye Tilstand, da feges efter 
indfaldne Omveltninger, fom de der best kunne forklare den vee- 
rende nye Beffaffenhed, og det efter Anseelse giorte Spring; men 
naar saadan hastig Omveltning ey er ffeet, og den folgeligen er
kan findes, da geraader man i Forlegenhed, og man feler den.

Saaledes kan det ffee i Henseende til Lehns-Regieringen blandt 
vore Fcedre, og til den Folkefriehedens Ophcevelse, hvilken dermed 
var forbunden. Man forestiller sig Norden som det rette Folke- 
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frieheds Land, og man har i visse Mander ey Urett: Man finder 
hos Nordens Folk det virkelige Demokratsie, og samme saa hccder- 
ligt/ at Kongerne, hvor stolte, og hvor overmcrgtige de md kunde 
voere, dog uden LEres Tab loede deres Valde indskreuke ved sam
me: en ftoer Deel af Middelalders Liden igiennem er det Almuen, 
hvilken gielder meeft paa Folkemoederne: derimod er ingen arvelig 
Adel: ingen arvelige hoye Embeder, og det som er vigtigst, ingen 
Lehns-Iurisdiktion, men alle staae under Lovene pan lige Mande, 
og have de samme Dommere; hvad imod dette sidste kunde ind
vendes ester de Steder i vore gamle Love, hvor der tales om den 
Beffyldtes (pares) eller Mand af lige Stamme og Byrd, hvilke 
ffulde behandle Sagen, det har ingen Kraft som Indvending (a); 
thi ferst tales pan de Steder egentligen om Vidner, og dernest er 
det alt for klart af Historien, at hver blev demt, eller kunde lade 
sig demure ved Tingene, eller Folkemoederne; Ligesaa, naar det 
siges i Frostetings Loven (b), at om Kongen beffyldte nogen for 
Landsforrcederie, da skal han udnevne Mcend af sit Hof, som ere 
af lige Byrd med den, som ber at svare for Sagen; da er det jo 
klart, at denne Lov var fnarere en HofLov, end en anden der galdt 
almindetigen. Overalt var den Indretning med (pares) eller Li
gemand, hvilke hver havde til Hielp i sin Sag, et Middel mod 
Undertrykkelse, men paa hvilken Side det vendes, saa faaer man 
det ey giort til Beviis, at Iordeyere, eller at frie Mcend sivede 
under Medborgeres Domstoel, fra hvilken de ey kunde appellere; 
men dette er den fande Idee om Lehns-Iurisdiktion. Fremdeles 
naar i vor Nordiffe Historie ey mode Erobringer, som de i andre 
Lande: i Gallien, Italien, Tydffland og Engelland, hvorved nogle 
mcegtige Krigere have giort Landet til deres Evendom, og derefter 
udloddet blandt sig baade Land og Menniffer i Landet: Jeg siger, 
at naar dette ikke moder, men man derimod har Ret til at fore
stille sig Norden som Folkefrieheds Landet, men da siden nwder i 
Historien en Tiid og Tilstand, saadan, at nu er intet Folk meere, 
. (eller

(a) Hag. Adelst. Guhlek. Lovs Thing-Balk, Kap. 2, 3, 4, 6.
(b) 3 Park, Kap. 3.
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(eller for" at tale end tydeligere) ingen frie Almue: derimod det 
fuldkomneste Aristokratie, lige fterk ydmygende baade Konge og 
Folk; da kan man let falde i Forlegenhed, og det kan blive saare 
vansteligt at begribe Overgangen fra een Forfatning til en anden 
aldeles modsat.

Endnu vorer Forlegenheden, naar man holder ved den sande 
Idee om gammel Nordist Charakter, ved hvilken Mennestene vare 
saa frie som de vare sterke

Omnis in arftois populis, qvicunqve pruinis
Nafcitur, bellis indomitus, mortisqve amator

Lucan Lib. VIL
Dog boye disse sterke Nordiste fig under Lehns-Aristokratfies og 
Ufrieheds Aaget: det givre alle Nordens Folk, det eene med det 
andet, og Forhaanelsen overgaaer dem tilhobe; hvo der vil eftersee 
vore Kongers Haandfeftninger fra Christoffer den Andens af, 
hvilken er den forste, Hvitfelb finer 06, indtil Fride ri k den Tre? 
dies, han kan i dem finde Beviiser nok paa det omtalte: Hvad 
de andre Nordiske angaaer, da var del Norges Klvbstccder tillige
med Dannemarks, hvilke i Brevet til Friderik IL Aar 1560 kla- 
geligen sige: ærendes m, ar Gud alsomnr«gtigste har gwet 
od Egenskab at rurre farrrge femmer under Eders ^ongl. 
May. Hg Dannemarks Adel (a). Da var Bondestand som for
svunden, og Kiobsterderne vare det eeneste S red, hvor man kunde 
ventet at finde Spoer af Folkestiehed; Men hvilken Tone i dette 
Brev, og hvilket Beviis, at Folket var dybt nedtraadt! dog der 
er intet at undres over, thi det var da allereede steet, at Adelen 
i Dannemark ved Hanses Haandfceftning havde faaet Ret til 
at befeste sine Slotter, ligesom Adelen i Sverrig da og havde faaet 
samme Friebed (b); Men det veed enhver, at Slotternes eller 
Borgenes Befestelse var eet af de fterkeste Trin mod Lehnsanar- 
kiet, thi derved kom den Mcegtige i Stand til at kunne befeide 

baade

( ) Danske Magazin V. p. 304
(b) Dalins Hist. 2 Deel, Kap. 19. §. 5.
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bande Konge og Folk: derfore galdtdet og i Almindelighed efter 
Lehnslovene, at alle Befesminger vare Kongens, og at ingen kunde 
have Befestningen i Vold, eller, som det lyder i Lehnsrets Spro
get, have Caftelgvardiam PÑÑ anden Maade, end som Lehn fra 
Overherren (a).

Hvordan var Menniffenes borgerlige Tilstand blandt vore Fce-. 
dre^ hvorledes ere Lehns-Scederne opkomne i ved hvilke Trin er 
man gaaet frem mod Lehns-Aristokratsietê Disse Sporsmaal vil 
jeg ftrcebe at besvare: Men strar advarer jeg derom, at her kan 
ingen Udforlighed ventes, eller det, at hver Punkt, og hvert Bie- 
sporsmaal, hvilket maae falde den tenksomme Lcesere ind, kan blive 
fuldkommeligen oploft; det kan jeg vel uden Undseelse sige, naar en 
Koefoed Anker, han paa hidhen horende Kundskab saa rige Mand, 
har fundet denne Materie og denne Deel af vore Oldsager belagte 
med Morke (b). Det er ey saa got for os, at vi have det, der i 
denne Henseende kan settes i Ligning med Frankernes, ja og andre 
Folkes Kroniker, eller med den Rad afCapitularer, ved bvis Hielp 
man kan stige hoyt op i Tiden indtil Clodoveus, og siden folge 
de Forandringer, hvilke ere indfaldne i Henseende til Regierings- 
Sårne, Land-Eyendoms Manden, og Menniffenes borgerlige 
Tilstand; Men naar de Franske med disse hiftoriffe Hielpemidler 
dog ere saa vankende i denne Deel af Oldsagerne, at deres berom- 
melige Skribentere, som en Dyboss, Valess, Bulcenvilliers, Bu- 
qvet, Monteffio, og andre have fattet Ideer, og bygget Syste
mer hinanden aldeles modsatte; Naar det er skeet ligedan i Tydff- 
land, hvor en Estor, Leiser, Bohmer, Thomas og andre have hef
tigen stridt om, hvordan Folkemandens egentlige Borger-Tilstand, 
og hans egentlige Forpligtelse mod Staten var t de gamle Dage, 
hvad kan da vcere vores Lod efter vor Fattigdonr paa Efterretnin
ger om de gamle Tideré Faste, og sig udmerkende Begivenheder, 
hvorved Folke-Almuen mistede sin Friehed, nrode ikke i vor Histo
rie; Love, hvilke havde den Virkning, findes og ikke: det gielder 
____________ -_________________________________ da

(a) Craig Jus Feud. Lib. I. Di eg. II. §. 14»
(b) Lehns-Rett Fortale.
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da om at have philosophiffSyn, og at kunne finde i Historien, den 
ferste Aarsag, og det ferste Sted, efter hvilket Tingene ere gangue 
frem og have efterhaanden maattet gaae frem, saaledes at tilsidst 
blev Folke-Ufriehed, Livegenssab og Lehns-Aristokarfie; jeg vil og 
sige, at man bor finde i Historien, hvorledes dette Phenomen, fast 
ukiendelig i de celdste Tider, alt meere og meere forsterkes, drager 
over Horizonten, og tilsidst indtager den heel, dog at det skeer kun 
ved Udbredelse efterhaanden, efterdi den liden sorte Skye, hvilken 
saaledes blev til heel Morkheds Teppe paa heele Horizonten, var 
der, og kan findes at have varet der saare tidlig. Det bleve da 
S rederne, vi have at holde os ved, naar vi ville forklare Ufriehe- 
dens Fremgang: rnen hvor finde vi Aarsagen til Svedernes Modi
fications Unegteligm for en ftoer Deel i Lands og Lufts Beffaffen- 
hed: thi det bor man tenke, at jo nccrmere Folkene vare ved den 
gamle oprindelige, simple Tilstand, jo sierre Midler havde de til 
at bestaae: jo sierre politiffe og borgerlige Indretninger at vcclge 
imellem: de maatte adlyde Lands og Climas Beffaffenhed, eller 
de maatte gaae under: det var anderledes, end det er med os En- 
roxceer, naar vi, havende vort Moderland, vore mange Landffa- 
ber, vor Handels og Vindskibeligheds Systemer, feste os, nu mod 
Nord, nu mod Syd, og der betvinge bande Lands Beffaffenhed 
og Clima, og ffaffe Indretning, saadan, sorn vi ville have den.

Lehns-Aristokratiet grunder sig paa Livegenffabet: og dette 
grunder sig paa Menniffers Ringeagtelse: derhos paa den Lande
nes phystffe Beffaffenhed, at vor Europcttffe Jord maae moysom- 
meligen dyrkes, og at en stor Strekning maae dyrkes, for der kan 
blive Overskud til Vettevnet for Jordens Eyere, hvilket sidste ister 
gielder for de gamle Tider: her er da den Aarsagernes Kiede, hvil
ken jeg holder ved, og jeg seer, at den rekker ud til de celdste Dage: 
jeg seer det som findende Sted i disse celdste Dage, hvilket siden fin
des som virkende i de meget seenere: Principet og Handlings- 
Maaden er den samme: kun Benevnelserne ere forffiellige;^ Altiid 
Voldsonrhed mod Menniffet og den Svageres Undertrykkelse: Nu 
Trceldom med ald sin siele Haardhed, saa lange man ingen Re- 
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330 R. Om Menmssmes borgerlige Tilstand 
ligion havde, hvilken forsvarede Mmmffeliñüedens Rettigheder: 
Nu, da en opkommende vceldig og veldcrdig Religion bred kräfti
gen paa det haanlige trceldoms System, da blev det Livegenfkab: 
Men altiid det, at Jordens Behandling var msyfom: at man 
maatte have meget Arbeide og mange Hcender til Arbeidet: at de 
egentlige Arbeidere maatte vcere ringe Menniffer, hvilke ey torde 
snige hoyt med deres Knffer og Udsigter: at Iordeyerne felgelig 
blevs Herrer, og vare de frie Moendi Staten: endnu at de vare 
de eeneste frie Meend, efterdi der ey havdes andre hoederlige Næ
rings-Midler, end det at eye Jord: af dette flod da nsdvendigen 
den Tidernes forffiellige Beffaffenhed, at nu vare mange Jord- 
enere, efterdi Lodderne vare finan, og kunde vcere sinaa i Tarvelig
heds Dagene: da i den Ti id vare Bonder, og Odelsmomd, og Folke- 
friehed og Demokratie: I en anden Liid bleve Jordlodderne froere, 
og Iordeyemes Tal mindre: da den voxende Stolthed: da de man
ge, der faae fremmed Jord at dyrke: da Almuens Ufriehed: da 
Gyldighed i Staeten koncentreret paa nogle faa, men derved Lehns- 
Vcrsen og Artftokmtste. San lenge Iordeyerne vare mange, fandt 
de deres Regning derved at Kongerne galdt, og at de kunde bryde 
hver Magt, hvilken vilde forstyrre den almindelige Friehed; der
for blev et med Dewokatie blandet Monarkis den stedfindende Re- 
gieringsform iblandt de agerdyrkende Folk i deres forste Tiid; men 
dette maatte forandres, naar Iordeyerne bleve faa, og mcegtige 
til at tvinge Kongerne, hvilke vare sene, og uden Partie at Halde 
sig til; thi Byer vare ikke, og ikke Middelstand, og Geistligheden 
enten deelede Magten med Baroner, eller den vilde eene gielde.

Tidlig have vore Fecdre vceret Agerdyrkere: Man feiler me
get, naar man forestiller sig dem fom levende paaTactarisk Maade, 
thi her i vort Norden ere Spoer' af Agerdyrkning og anden bor
gerlig Sccdelighed, langt celvere end i Hune Lande, lworOvccg- 
Htorden giver Fode , hvor man aldeles ikke, eller kun lidet tiender 
Kornet, og hvor man nomadiff vanker om fra et Sted til andet: 
Jeg henviiser her paa Afhandlingen om Norges Beqvembed til 
Agerdyrkning, hvilken Schioning, den Oldsagernes ufortrsdne eg 
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hceldige Gimnemgrandffer har givet os (a); dog findes og meget, 
hvilket viiftr, at Komets Brug ey fornemmeligen udgiorde Foden 
i de crldfte Tider: Offerne vare Blodsoffere, og der meldes intet 
om Brod eller Kager: Z Balballa ffulde Retterne vcere Fleff og 
Miod: Vi finde ikke at de Seylende forsynede sig med Brod, men 
Strandhugget, eller det at de ginge i Land, og toge af det gms- 
sende Ovcrg, det ffaffede Dem Ophold; fremdeles, naar saa ofte 
tales om det stedte Korn, da synes det at tilkiendegive, at man 
meere har brugt Komet til at koge Drik af, eller og til Grod end til 
Brodbagning (b). Aaste gav sin Son Ole Helge og hans Mcend 
een Dag Melk og Fiff, og den anden Kiod og Mungat, hvorved 
ikke allene kan forftaaes Hll, men og Mengsel, eller Grod (c): 
Det der ffeede Eivind Skaldaspiller, da han maatte selge sin Bue 
for at kiobe Sild, det viiftr os og, at Fiff og Kiod var det, hvor
med man fornemmelig ncerede sig: det var for at faae Sild, at 
han solgte Buen: og det var Mangel af Sild, der foraarsagede 
Hungers Tiden (d): Ja mon ikke dm i hine Tider saa meget om
talte Spedalffhed er et Vidne om, hvor meget man brugte Fiff og 
saltet Kiod til Fede i Steden for Korn og Brodé Megen Liighed 
har den ester Beffrivelserne med ^Egypternes Elephantiasis, men 
det siger Galen os (e) at denne foraarsagedes ved den saltede Fode, 
hvrlken tykgiorde Blodet, derimod, naar det siges os, at den Syg
dom ey fandt Sted iblandt de Tyffe (f). Ligesom der ey heller 
findes i Historien saadanne Anmeldelser om Hospitaler for Spedal
ske hos dem, som her i Norden, da kan dette efter min Formening 
henlede Tankerne paa den liden Brug vore Fcedre have giort af 
Kornet. I ovrigt er det ingen Synderlighed, at hele Folk have

T t 2 undvce-

(a) De habitu Nor veg. ad Agricultur.
(by SclMintz 1. c. pag. 16 in not. og Nials Saga.
(c) Snorro Ole Helge cap. zz.
(d) Ibid. Harald Graaftls Saga cap. I g.
(e) Lib. II. de curat, ad GIauc.
(f) Conf. Merbom. de cerevis. cap. 27. ubi Galen, citat.
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undvceret Brod og Kom; Exempler herpaa findes saavel i Alder
dommen (a) som endnu i de vcrrende Lider blandt det Nordlige Asi
ens Beboere (b). Jeg lader det mig i denne Henseende vccre nok, 
at henvise til Skribenternes Vidnesbyrd, for ikke at udvide Af
handlingen; dog er det lidet, jeg har sagt om Komets Brug ey al
deles uvedkommende Materien, thi hvad kan bedre lede til rimelige 
Formodninger om Menniffenes Antal, og deres borgerlige, samt 
huslige Tilstand, end Kundffab om Agerdyrkningens ftorre eilet 
mindre Udstrcckning.

Der har, som allerede ovenfor er bleven sagt, vceret tidlig 
Agerdyrkning her r Norden. Mange vare Menneskene i vore For
dres Lande, og mange vare Soemcmdem, men hvorfra fik de Fo
den den lange Vinter igiennem, naar de ey kunde vccre paa Lsg i 
Dette Spsrsmaal moder naturlige«, naar uran setter sig det for i 
Tankerne, at der ffulde kun vceret liden Agerdyrkning i Landem: 
Forsi svarer jeg, at som Menniffene bleve mango, og som Le bleve 
forenede ved Love og andre Selffabeligheds Baand, saa maatte 
Jordbruget udbrede sig; derfor roses Amund, fom ben der opbrod 
meget Land, og derefter fik Navn (c) OlufTrcrtelge, er og bleven 
werkelig ved det stimme, endffisnt han som hadet af Folket, fordi 
han ikke noksom wrede Guderne, og fordi han ikke klmde fode alle 
De, hvilke Hungeren andensteds fra drev hen til ham, fik Spotte- 
Tilnavnet (d). Saaledes meldes og om Jemtelands og Helsinge- 
lands Bebyggelse (e), og hvad Historien siger os i alle diste Til- 
ftclde om de vidt udstrakte ode Egne, det kunne vi selv tcrnke, at 
have maattet vccre saaledes. Men saa moder atter Spersmaalet, 
hvorledes Jorderne bleve dyrkede, naar der krccvedes det meget Ar- 

beide:

(g) Tack. de Mor. Germ. cap. 23. Cefar Bell. Gall. Lib. IV. cap. 1. Florus Lib. II. 
cap. iZ. Herodot. Lib. I. cap. 38. Lib, IV. cap. 105.

(b) Pallas Reise Tom. I. pag. 447. Tom. II. pag 77. Gmelins Reise Tom. II. pag. 
126. Plan Carpm Voyag. cap. 4. cap. 6. Rubriqvis. Voyag. cap. 36.

(c) Snsrro Q)n^L Sag. cap. 37.
(d) Ibid. cap. 46.
(e) Ibid. Hag» Adelst. Saga cap. 14.
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beide: naar Iordeyerne meget elstede Krigsfcerd og Seetog; naar 
de ofte ginge bort fra Hjemstavnen for at vcrre ved Tingene og 
Folke-Forfamlingerne; jeg torvet og sette til, naar de gamle Nor
distes Skik var, at de ey lystedes ved Haand - Arbejdsomhed (3). 
Her kan Tacit vcrre os god Vejledere til at besvare Sporsmaalet, 
thi hvad han siger os om de gamle Tystes Sceder, i denne Hense
ende, det kan endog ved liden Overveyelse befindes at passe paa vor 
gamle Nordiske Tilstand: Jordlodderne vare mange og smaa, og 
mange Trcelle brugtes til at dyrke dennem under Eyerens Tilssn; 
men som der vare Almindinger, og vidt udstrakte Skove til Ryd
ning , faa kunde Jordlodderne let forftsrres, men derved maatte og 
Lrcellenes Antal tage til: Fremdeles som Frigivelsen var ufuld
kommen, og de frigivne bleve ved at staae under Herren, og han 
kunde stutte Forening med dem, som han vilde, strå kunde han faae 
den store Jordlod dyrket, og selv vcrre Odelomanden: han kunde 
vcrre Bonde, og dog snare ypperlig Mand: han kunde tittegge 
Iorddyrkerne metre eller mindre Frihed, efter som han sluttede 
Forening med dem. Alt dette forklarer jeg herefter meere, og det 
stal lede os til at fatte, hvorledes den borgerlige Tilstand kunde 
vcere af mange Slags, og ft-lgelig Iorddyrkerne, etter de der ud
gjorde Folke-Almuen, ligesaa.

Det forste Leed i den Kiede, hvilken ender med Lehnsaristokra- 
tiet og Livegenstabet, er Trcrldommen, og jeg maae da forst tale 
herom; det rekker ud i de celdste Tider, og det vedbliver Soerove- 
ries-Tiderne igiennem: Ve! kan her ikke vises andet, end hvad 
Scederne medforte blandt alle andre Folk; thi hvor er det Folk i 
Historien, hvilket ey har havt Trcrtte, og derved foragtet Menni- 
ffeligheden l men just det, at Trcrldommen blandt vore Fcrdre med
forte den voldst ruste Undertrykkelse, det bor man vide, for ey at finde 
synderligt, at de fri Nordiste kunde efterbaanden, og ved at folge 
de gamle Scrder gaae over til Friheds Tab. Det at vcere Mennss 

Tt z ske,

(av Tacit. Mor. Germ. cap. 15. mira divertirás nature» cum ¡idem homines fie ament in
ertiam & oderint qvietem.
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ffe , det agtedes ey som noksom Grund, hvorfor man havde Ret til 
Frihed, og til at ftaae umiddelbar under Lovene; andet var Grun
den, men dette saa tilfteldigt, at det kunde let forsvinde, efterdi det 
kom an paa at eye Jord, om man ffulde vcrre sikker paa sin Fri
hed; derfor, som Iordeyeme bleve rige og ftcerke, sira gik det frem 
ved Vold, ved Selomagt, ved aftvungne Foreentnger, eller saa- 
danne som Menniffer ey have Rettighed trl at indqaae; hvo vil 
negte dette, naar vi see, at Foedrene overgave den hele Afkom, Fedte 
og Ufedte til Trceldomi hvo vil negte det, naar vi fte Kongerne 
villigen at afstaae, eller og at lade sig nu ftalokke, nu aftvinge, ey 
allene deres egen, men endog Folkets lovgivende Magt; den sik Un- 
dersaat, og derved blev han sine Medundersaatters Herre.

Man har vildet udlede af Tants Beffrivclse over Trceldom- 
men blandt de Tyffe (a), at samme var mindre haard i Norden, 
end hos andre Folk; Men siger ikke Tant os, at Herren i Vrede, 
(ímpetu & ira) kunde drcebe Trckllm, og det ustraffet; meere Be- 
ffyttelse undte ikke Lovene den Elendige, men det var de Tuffe, 
som og de Nordiske Troelles Lykke, at de meeft brugtes til Agerdurk- 
ning, og at Herren ey kunde have sierre Gavn af dennem, end naar 
de dyrkede den dem overgivne Jord, og deraf ydede, hvad dem var 
paalagt. Det er klart, at Treettens Vilkaar, naar ban saaledes 
brugtes af et tarveligt og et agerdyrkende Folk, bleve mildere, end 
naar han brugtes til forffiellige og ubestemte Arbeider i Huset, 
hvor han stedse modte en stolt, letsindig og haard Herre: hvor han 
i Kdfelheds Tiden sik de haardesie og haanligsie Arbeider: derhos i 
saadan Kdselheds og Pragtes Tiid blev overgiven til Huusfoged, 
eller anden Opsynsmand, hvilken ved at nedtrcede Trcetten, ville 
troste sig over sin egen Friheds Tab og sin egen Nedtrykkelse Men 
hvordan end dette anforte kom Trcellen til Gode i Norden, saa var 
han dog i hoye Maader ffilt ved alle Menniffelrgbedens Rettighe
der: Sagde Lovene hos Rommerne, at Tralle ey ffulde regnes for 

ringe

(a) Mor. Germ. cap. 25.
(b) Heinecc. Antiqvit. Lib. II. cap. 9. §.
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ringe. Menniffer, men som vare de ey Menniffer (a): heed det i Ca- 
pitularerne endog efter Christendoms Antagelse, at Trcctten var 
Herrens Penge (b): saa sagde Loven hos os, at om han drcebtes 
af sin Bonde, da skulde til ingen bedes uden til Gud o: at der skulde 
gives noget til Kirken (c) ; denne liden Grad asHaardhedens Tem- 
melse var endda Christendommens Virkning, saa vi derfra kunne 
slutte, hvor langt haardere Sccderne have vccret, medens Folkene 
ey havde anden end Odins Blod-Religion. Var det tilladt hos de 
gamle Rommere efter de 12 Tavlers Ret, at Tilgodehavere, naar 
de ey kunde sirae deres, de maatte deele Skyldnernes Legenre imesi 
lem sig (d), saa tittode vore Love, at naar Gieldbunden Mand, 
som Trcrl, ey vilde betale, da kunde han fores til Tinge, og Til- 
godehaveren da Hugge af ham oven eller neden til, som han vil
de (e). Jeg taler ikke om, at Tralle ofredes til Guderne (f), thi 
det var ikke egentlig et Berus paa Foragt mod dem; men at Her- 
ren ikke vil taale, at Trcellen begraves ved hans Side, endstiont 
det var en Trcrl, hvilken havde drcrbt sig afTroeffab imod Her
ren (g), det viser hoy Foragt i de ellers jevne Tider, da man ffion- 
nede saa meget paa tappert Moed og Troeffab. Men det blev 
lernge ved, at Trcrtte og Troellinder begroves med Vancere: ey i 
Kirkegaarden, men neft ved den, nemlig i Flodmaalet, hvor Ubode- 
Mcrnd 2: Ucerlige, som Mordbrcendere, Herreffiendere, Tyve og 
deslige begroves, der havde Trcelle og Trcrllinder deres Grav
sted (h). Hvormed ville vi bevise, at vore Fcrdre have havt mildt 
Smdelang mod deres Trå, naar det siges os, at de brugte dem 
som Fceet til at drage Ploven, og det, endstiont Herren havde 

 Stud,

(a) Cod. Theodos, non tam viles qvam nulli. Cajus inibit. Tit. I. §. 1. 4, Tit. II. iw 
Conf. Heinccc. antiqv. Lib. I. cap. 4. p3g*.  253.

(b) Capit. Edit. Lindenbrog. Lib. VI. cap. 2. qvi percuiferit feryuin > fi uno die fupervi» 
xerir> non fubjacebit poenæ, qvia pecunia ejus.

(c) Biarkm Nett cap. 59. Conf. Skaanffe Lov VL cap. 5.
(d) Gellitis Lib. XX. cap. 1. Qv inti Han Lib. III. cap. 6.
(e) Hagen Adelst, Guhlet. Lov Frigivn. Balk. cap. 15,
(f) Snorro m2 156.
(2) LñNdNñwñ Lib. II. cap. 6. Conf. Johannæi HiQ. Ecclef. Tom. I. pag. 33,
(h) Magnus Lagabstt. Christen Rett cap. 37. hos Pau. IL



zz6 R. Om Mennissene^ borgerlige Tilstand _
Stud, hvilken han kunde have brugt '(a). Ersten Konge i Opland, 
da han v;l dybt ydmyge Tronderne, setter dem for som lige Ml- 
kaar, enten de ville have hans Trcel Faxe, eller Hunden Sor til 
Konge, og Tronderne velge dm sidste (b): Jeg begriber ikke tydeli- 
gen, hvorledes det kan have vceret enten med denne Hund, eller 
med den anden kaldet Rake, hvilken Sverrigs Konge, Atislo skal 
have satt over de Danske; meere og bedre kan ikke faaes til Forkla
ring om denne morke Sagn, end hvad vi finde hos vor i mange 
Henseender ypperlige historiske Kritiker Suhm (c); kun denne cene 
slnmcerkning vil jeg giore, at hvo der kiender de gamle Tider, han 
veed, at intet er saa Haardt, saa vildt, saa vancerende for Menni- 
ffet, at det jo kan have fundet Sted, og at en Seyervindende Kri
gere jo kan have ovet det i sin vilde Stolthed; det er sorgeligt at be- 
tccnke, hvordanne Menniffene kunne vccre, men hver Sandheds 
Erkiendelfe er gavnlig, og hvortil nytte Lovtaler over Vildheds og 
Raaheds og Blindheds-Dagene; Med disse Tanker vender jeg ung 
iglen til Ideen om Trcettene hos vore Fcedre, og fandellg jeg finder 
Lovlighed til at grcrde broderlig Veemods Grand. Vare 5 Mcend 
i folge, og een drcebtes, da om Trcel var med, sim kunde de an
dre tittegge ham Broden (d).. Var Trcel i med fire Mcend, og de 
svede Mord, da leed Trcetten intet (e) saa lidet agtedes han for 
Menniffer, at ham end ikke tillagdes Moralitet; men disse til Dy- 
riffhed fordemte Mennisser maatte da og blive faadanne, at Sel- 
geren indestod en Manned efter Kiobet, at den solgte Trcel ey pat
tede Kior(f): Disse haarde Scrder havde varet ved fra Odin af, 
hvilken ingen Trcel vilde taale hos sig i Valhalla (g), men hvad' 
medforte ben Odinsse Religion andet, end rcedsom krigeriff Vild
hede Saa var det da ey siinderligt, naar Lovene sagde, at man 

ffulde

(a) Landnama cap. 6.
(b) Snorro Hagen. Adalst.
(c) Hi (tor. IH. pag. 286 -— ^O2.
(d) Gnhlet. Lov Manhelge Balk cap. 4.
(e) Ibid. Manhelge Balk.
0) ibid. Frigivnings Balk. cap. r.
(§) $ax0 Overscettelse af Biarkè-Maal. Conf. Bartliol. Antiqvlt. "cap. 7, 'pag. Zgñ.
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ffulde kiobe Trcel, med Vin o- Vurdering , og rned Vidne, som 
man kiober Heft (a). Ney, der er intet synderligt i Lovgivernes 
og Herrernes Adftcrd mod de ulyksalige Troelle; ey heller have vi i 
Denne Henseende at ydmyge os for andre Klodens Folk, omend- 
ffiont disse ellers kan have nydt langt sierre Upperligheder end vore 
Fcedre. Menn.iffenes Kaar vare de samme heele Kloden over, og 
hvo kan glemme det, at Cato, den ellers retfcerdige Mand loed 
hans gamle Trcctte doe af Hunger, naar de ey kunde arbeide (b). 
Saadanne vare Rommerne, og saadanne alle de andre Folk; der
for som de handlede med Trcellene, saa handlede de rnedBernene, 
hvilke udlagdes hos Grceker og Rommere, og Nordens Folk, og 
sont Chineser det endnu giere, og Amerikaner det have giort; og 
saft hvert Folk, hvor Chriftendommen ey har viift den Adfcerds 
Fcelhed. Den Christendom har og vcrret det eenefte, hvilket giorde 
Trccldommen mindre voldsom: Saaledes begyndtes ferft under 
Hadrian med at ophceve Herrens Livs- og Dods-Rett over Trcrl- 
len (c). Antonin tcenkte ligedan (d); men Lovene vare ukraftige, 
indtil Constantin ved Chriftendommens Hielp fik Magt overHaard- 
heden (e) ; dog holdt man lcenge ved det gamle System, og det ag
tedes, som vare Lovgiverne ubillige, og som vilde de fratvinge Her
rerne en dem tilherende Rettighed; men det Herredenirne over 
Troellen var jo og en Rettighed efter alle borgerlige Love. Man 
holdt hårdt ved Trceldommen i det Rommerffe Rige, som man 
holdt hårdt ved den her i Norden; det ferste see vi afTheodoses og 
Justinians Lovboger, og end klarere af den hccderlige Kirkelcereres 
Salvians modige Vidnesbyrd (f). Hvad Norden angaaer, da 
vide vi, at Birger Jarl begyndte med Forbudet, at ingen maatte 
selge sig selv; men fast ioo Aar lebe hen, inden Mogens fik giort

Loven 
..................._...... —.. .. ............. .................................... .... ' '

(a) Stiernhok de jur. Sveon. pag. 210. Conf. Skaanske Lov VI Bog I cap.
(b) Plutark. in Catono. ....
(c) Spartian. vita ejus.
(d) L. un. de bis qvi fui v. al. jur. funt.
(e) L. I. c. de emend. fervis.
(f) De Gubernat Dei Lib. V. ,

Utt ?
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Loven gyldig (a). I Upland blev det egentlige Trceldom forft op- 
hcevet Ä. 1295 (b). I Vestgothland og andre Sverrigs Provint- 
ser A. 1335 (c). Ved samare Tiid er det og venteligen bleven op- 
hcevethos os/ og det, fordi Christendommen pan hvert Moede ivre
de imod Voldsomheden (d). Imidlertid boldt man ved Sagen, saa 
meget nmeligt var; ja man aflagde end ikke den hadvcrrdige Benev- 
nelse: I alle Lovene bruges Ordet Tralle: Den Sieltandffe by
der at Bonden stal bode for Trallen, efterdi han ey temte hans 
Hud (e), hvoraf sees, at denne ey endnu stod under Lovene, men 
umiddelbar under Herren. Valdemar 11. Skaanske Lov tater om 
Tralle (f), ligesaa den Iydske (g). Oluf den hellige havde Tralle 
ved fit Hofforuden Huuskarlene (K) : OlufKyrre ligesaa (i): Dog 
jeg simer fiden igien at tale om denne Sag, og da blive end fleere 
Beviser at anfore.

Jeg ganer sila til et andet, hvilket og horer hid, og er et kraf
tigt Vidne om den ringe Agt, man havde for Mennistet og Men- 
nistelighedens Rettigheder: Det jeg har i Tanker, er de Frigivnes 
ublide Vilkaar, og deres ufuldkomne Frihed. Ogsaa deraf kunde 
vi erkiende ey allene Menniffenes Haardhed, men og fra en anden 
Side, en borgerlig Tilstand, hvorved man magtigen forberedtes 
til i seenere Tider at boye fig under Livegenskabets Aag, og til ey 
at undres over den der i fin Haardhed, Stolthed og Gierighed paa
lagde andre samme. I dette Tilsirlde var og fuld Liighed imellem 
de Nordiste, Grcrste og Rommerste Scrder: her fom hisset, kunde 
den Frigivne igien givres til Trccl i folge af hans Utaknemmelig

hed

(a) Stiernhok 1. c. pag. 220.
(b) Uplands Lov 3 Fl.
(c) Dalins H-stor. II. cap. z. §• 24. cap. 9. §. z. Conf. Snorro pag. 836.
(d) Koefod Lov Histor. I. pag. 417.
(e) Bog III. Kap. 12.
(O Bog VI. Kap. 3.
(g) Bog III. Kap. 2.
(h) Snorro pag. 197.
(') Der: 384.
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hed mod Patronen, eller og for anden Brede (a). Hos Rommerne 
maatte de end ikke antages blandt Soldaterne, men oiu de snege sig 
ind i Krigsstanden, da ffulde de vandre tilbage i Troeldom (b): saa 
stedtes de bort fra Borgerligheden eg Staten, hvor meget den 
trengte til gode, indfedde Krigere, faa torde den dog ikke ophceve 
den gamle haarde Indretning; hvorledes ellers de Rommerffe Fri- 
givne ey kunde gielde som Vidner: ey giere Testamenter: ey drage 
hvor de vilde: ey vcelge sig Håndtering, det forbigaaer jeg at tale 
om, og holder mig ved Scederne blandt vore Fcedre. Hos dem 
galdt det, at Thyrmsets Manden, det er den Frigivne, stod under 
hans Patron, saavel i Kiobstccd, som paa Landet (c) : han maatte 
ey fare af Fylket uden Patronens Samtykke (d) : han mistede Fri 
hed, om han handlede fiendtligen imod hans fordums Herre (e): 
endog den Frigivnes Son mistede Frihed, og maatte betale Los
ning , om han var Vidne mod Herren (f) ; Den forste Frigivelse 
havde altsaa liden Kraft, men der maatte ffee fom en igientagen 
Handling, hvorved den Frigivne kiobte Vancere fra sig (g); Vel 
var det Vancere, at han ey maatte giere hoyere Kiob end for Sce- 
dekorn til 6 Hre, da Herren kunde til intet g tore alle de andre 
Kiob (h): Den Frigivne kunde ey ftlv söge Sag (i): Saa lcenge 
han ey havde givet sit Frelse-Hll, og indtil han havde faaet Tryg
dom paa sin Frihed, arvede Herren ham ; mm og, om han gema- 
dede i Armod, da maatte Herren forsorge hannem (k), hvoraf det 
sees, i hvilken Undergivenhed han var, og hvorledes han ey ansaaes

Uu 2 fom

(g) Cod. Theodor. Lib. IV. Tit. XI. leg. i. Lib. II. Tit. XXII. leg. r. Lib. IX. Tit.
VI. leg. 4. Potter Archæolog. I. pag. 141. Van Loon de ManumiiT. Lib. II, 
cap. 6.

(b) Cod. Theodor. Lib. IV. Tit. XL leg. 3.
(c) Biarkse Rett Kap. 39.
(d) 'Hag. Adelst. Guhlet. Lo» Frigiv. Balk. Kap. 2.
(e) Der Kap. 1.
(f) Sammested.
(g) Frostetings Lov II. Kap. 14.
(li) Der 13. Kap. 23.
(i) Hag. Hag. Frostetings Lov Lib. III. cap. 3.
(k) Ibid.
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Mr Statens MM. Var han end blevet aldeles ftie, saadvg 
naar Siette Mand ey var til Arv, da arvede Herren (a). Men 
hvad kan vcere kraftigere til at vift, hvor ringe de Frigivne vare, 
og hvad kan tillige give sorgeligere Begreb om hine gamle Tider, 
end det Lovene byde om Frigivnes Bern, hvilke Forårene efter- 
lode uden Middel ti! Ophold i de bleve Gravgangs-Mcmd: det er 
gt man grov en Grav satte Bomene deri, og lod dem dee; dog at 
Patronen tog det loengstlevende og opfedde samme (bj*  at han fik 
det lcengstlevende, derved var vel Hensigten, at hcmffulde have det 
stcerkeste, og det der var tienligft til Trcelleverk; Her tanke man, om 
man ey vil sige det, hvad Lovtalerne ere over de Gamles Gader 
og Vedtegter, naar de Lovtaler viise alt som ffiont og haderligt. 
Giftede den Frigivne sig, da vare de § af Bomme Herrens Eyen- 
dom (c), og hvor megen anden bande Spot og Tvingsel laae ikke 
paa disse Menniffer! I det egentlige Dannemark vare deres Kaar 
de samme; havde de ey varet ufrie efter den saa kaldede Frigivelse, 
da kunde det ey siges af Knud den helliges Levnetsbeffrivere, at 
denne Konge gav fuldkonnnen Frihed (hbertati publicæ adjudicavit) 
til dem, hvilke ved erhverved Eyendom vare blevne frie (fèrvi ma- 
numiffi & proprii fu doris labore, pretio acqvifito redemti) (d). 
Hvilken kiendelig Liighed inrellem denne de Frigivnes Tilstand, 
og det fuldkomne Livegenffab 1 Men og, hvilken let Overgang fra 
det eene til det andet, siden at ftode an, enten paa Religions-Ide
erne, stråledes som man da havde dem, eller paa de gieldende bor
gerlige Love. Det gik da her, som andensteds/at Frigivelserne 
vare "ufuldkomne, og at Herrerne kunde betinge sig, hvad de vilde 
ved smaa Jordlodders Overdragelse: saaledes havde det verret un
der Carolingerne, og som jeg allerede ovenfor har sagt, er dette 
Aarsagen til den store Forffiellighed i Jordbrugernes borgerlige 
Tilstand bos Gamle og semere Franker. Livegenffabet hos dem, 

som

( ) Lo c. cit.
(b) Hag. Adalst. Guhlet. Lov. Frigiv. Dalk. Kap. 7.
(c) Frostet. Lov Lib. III. cap. 3.
(ci) Ælnotb. yita Canuti St.
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fbtn hos os/ var den frenigaaende gamle Scrdvane: Det var Fxi- 
givne, hvilke Erling satte paa ode Steder og opryddede Marker (»); 
titen det, at de vare hans frigivne, det medfsrte, at han havde 
Hauldsrett over dennem, eller at han blev Odelsmanden for de 
Grundstykker paa hvilke de boede; her vil jeg da i Forveyen giere 
den Anmcerkning, hvilken siden videre ffal blive udfort, at, nem
lig, naar vi forestille os de Frigivnes Vilkaar, faadanne, fom de 
ere blevne viiste at have varet efter Lovene, og naar vi tillige fore
stille os diste Frigivne Slegter, fom beboende en andens Iordeyen- 
Dom, da have vi Livegenskabs og Vordnedtilstanden for Oyne: vi

- have den eene Mand i Staten, hvilken er et Antal Slegters Herre: 
Men da ere vi ncer ved Ideen om Lehnstidernes Beskaffenhed, og 
ved Ideen om Folke-Ufrihed. Denne Punkt er saa vigtig for mig

- i Forbindelse med min Hensigt her i den heele Afhandling, og dens 
rette Forftaaelse kan hielpe saa meget til at oplyfe mine Setninger; 
derfor opholder jeg mig endnu lidet ved at tale om de Frigivnes 
Kaar, og deres Stilling i det store borgerlige Selskab: Man over
see, hvad de Rommerske Love indeholde om Coloni originarii, og 
de mange andre meer eller mindre bundne Jordbrugere (b): Man 
raadfore sig med de Frankiske Kongers Capitularer: diste byde at 
ingen Frigiven maae voere Vidne mod den Frie (ingenuus) (c): end 
ikke deres Bern i tredie Leed maatte voere det (d) : Naar man saa-' 
ledes har ret Idee om diste Frigivnes Tilstand (e), da forstaaer 
man hvad Tacit siger om de Tyffe, at deres Frigivne ey vare 
meget over virkelige Troelle (f). Ligesaa forstaaer man hvorle
des i de seenere Tider Ordene, Livegne og Tralle, i vores Sprog, 
ligesom Ordene homines proprii og fervi ere blevne eensbetyden-

Uu z de

(a) Snorro pag. 364.
(b) Cod. Theodos. Lib. V. Tit. IX. leg. 7. Tit. X. leg. I. lab. XI. Tit. I. leg. 74.

Lib. XIII. Tit. X. 1. 3. Juflinian. Novell. 162. cap. 1, 2. Novell. Valentin. 9.
(c) Apud Baluz. I. col. 15*4.  cap. A. ,744. - s.
(d) Cap. Bened. Lev. Lib. VI. cap. 159. '' -
(e) Conf. Heinecc. Antiqv/Lib. II. cap. XL §. 45. Hackenberg. Germ/ Med. p. zF.
(f) Mor. Germ. cap. 25.
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de (a); derfor siger den Siellandffe Kirkerett af A. 1170 at Tral 
straffes kun paa Huden for Helligdags-Brode (b). ' I Otto 1 
Brev, Kirkerne i Slesvig, Ribe og Aarhuus til Gavn, nevnes 
baade fervi & coloni ; Ligesaa i det for Odenfe Kirke (c); og om 
end disse Breve maaffee ere opdigtede i seenere Tider, saa visse dog 
Ordene, hvilke bruges, hvordanne Gaderne have varet; Saa er 
det da ey jynderligt, at i Absalons Testamente tales om Qvinder, 
hvilke ffulde frigives; ey heller er det synderligt, at i Iydffe Lov 
nevnes Leyedreng og Tral, som de der ey maatte sendes i Kri
gen (d) , ligesom i Siellandffe Lov tales om anotige Hion, og »år
lige Tralle (e). Men hvad vidner stärkere om den vedvarende 
Ringeagtelse for Menniffet, end det, at Magnus Ladelaas gav 
Lavlanderne som Livegne til hvo der vilde betvinge demè Dette 
paatoge Birkekarlene sig, og de havde stråledes undertrykt Folket 
ved Veftbotn, at Gustav I. skriver til dem: J Birkekarle der 
have Magr og byde over Laplænderne (f). Men det var da 
og kommen saa vidt i de Tider, at Livegen solgtes for en Mark 
ledig (g)»

Have Trallene varet mange i Tallet her i Norden: have de 
varet afadffittig Slagsi hos vore Fadre var ey Overdaadighed, 
og derfor har de huuslige Trattes Antal varet mindre end hos de 
Folk, hvor Rigdom og Krkesloshed, og kielent Levnet fandt Sted: 
dette bliver klart, naar man enten har Begreb om det Levnet i de 
oftlige Harams; eller naar man tiender det fordervede Roms Sa
ver, og da veed, hvor mange Klasser de huuslige Tratte vare ind- 
delede udi, og hvor mange flags Forretninger den stolte og kielne 

Yppighed

(s) Bruno de bello Sax. apud Fieber I. pag. log. Con i. Heinecc. Antiqv. Lib. VI. 
cap. V. §. 25. Houard. Loix ancien. IL pag. 133. Du Gange GloiTar. roe. Sem 
homines proprii.

(b) HI Bog i i Kap.
(c) Pontoppid. Annal. I. pag. 76. 83.
(d) III Bog 2 Kap. Siellandffe Lov. V Bog ir Kap^
(e) V Bog 9. 10 Kap.
(O Dalin I. c. II. cap. g. §, 11. Tem. III. cap. 6. §< 16,
Ù) Ibid. cap. 8. §. 2^
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Nppighed havde udfundet for dennem: faaat de, for ey at anfore 
meere, nu vare bestemte eene til at bortdrive Fluer fra Herren, nu 
til at staae med svag Lenke paa ved Huusdorren som Vogtere (a), 
men alt siradant maatte falde bort, hvor der var mindre Rigdom, 
og tarvelige Soeder. Hos vore Fcedre gav Landet ey rige Hofter, 
folgelig krcrvebes en storre Udftrekning af Land, for at ffaffe det 
samme Maal af Korn som i andet frugtbarere Land: Arbeiderne 
bleve da meere adspredte: Gierningen forefaldt paa mange Steder, 
og langt fra den plet, hvor den store Iordeyere boede; alle diste Be- 
ffaffenheder giorde det passeligft, at man udloddede Jorderne til 
sine Undergivne, og loed hver yde Skat eller Landfkyld af sin Lod; 
Disse Ideer stemme overeens med Tingenes Natur, som den har 
vccret i de celdre Tider, og de kunne lede os til de opgivne Spors- 
maals Besvarelse, som og til klart Begreb om Trcellenes Under- 
Holdnings-Maade. Endnu er eet, hvorpaa bor rnccrkes, for at kun
ne giette nogenlunde rettelig om de Ufries Tal og Vilkaar i hine 
gamle Dage; dette nemlig, at hvor Agerdyrkningen har vceret 
celdft, og Menniffene meest stille siddende, der har Jorden vceret 
hoyest i Vcerd: der have Slegterne, hver med sin Iorddeel vceret 
mange: det er med andre Ord, at der have de sieefte sinaa Odels- 
eyendomme vceret; og ligesaa meest Bonde eller Almue Frihed; 
Jeg vil og sige, at der har vceret mindst ode Jord, hvilket Regent 
kunde bortgive, eller hvilket en mcegtig Mand kunde indtage: Ef
ter dette begriber jeg, hvi Tilstanden har vceret anden i det indre 
Norge, og i det landfaste Jylland, end i Sielland og de andre smaa 
Ker, ja og anderledes inde i Landet, end ved Soekyfterne; meer 
Iordeyendom det eene Sted end det andet: fieere Odelsbonder: 
meere Hold ved sin Eymdom: meere Moed og meere Friehed. En- 
deligen have Fyrsterne havt mindre ode Land at bortforlehne, lige
som Kloftermcrnd og Prelater have fundet mindre Udftrekning af 
Land at tilegne sig. Mon dette ikke kan hielpe til at begribe, hvor
for Norge og Jylland udmerke sig, vor heele Historie igiennem ved

Bonde- 
 

(a) Conf. Pignor. de Servis, pag. 449, & paflim. 
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Bonde-Friehed , og Bonde-Msed; Dette phenomen er lysteligt fot 
Frieheds- og for Menniffe-Vennen, og hvor rimeligt er det, at man 
begierligen griber hvad der kan tiene til at vise dets Virkelighed! 
jeg'tMner at have ledt Tceukeren paa Spoer dertil, men meere 
har jeg og ikke kundet; ey heller kan jeg meere i Henseende til det, 
at den agerdyrkende Almue i Sielland, Lolland, Falster og Meen 
have vceret under den i hine Lande i Rang og virkelig Vcerdig-i 
hed (a) ; samt og det at den snarere og almindeligere er bleven belagt 
med Usriehed. Et lige Phenomen have Tysklands Skribenters 
fundet i deres egen Historie; de have berncerket, at Livegenskabet 
har voeret langt strengere og almindeligere ved Soekysteme, end i 
det indre safte Land (b), hvilket just er Tilfcelden hos os, og passer 
aldeles med min fremsatte Meening om Forholdet imellem Ufrie- 
heden og Agerdyrkningens Wlde. Dog hvorledes det end kan sy
nes at have vceret i en Deel as Staten frem for i den anden, faa 
bor det dog ftedfe haves i Erindring, at almindelig Folkeftiehed ey 
var i Norge, ey t Sverrig, ey i Jylland dette egentlige Danne
mark; der var Trceldom og Livegenffab, og alt det Stillads, hvor
ved man siden opforts Lehnsaristokratiet.

At Trcettene have vceret mange, og at hver Jordeyere har havt 
sine, eller med andre Ord, at alle Huusfvennene have baaret Trcel- 
doms Aaget, det, siines mig, lyfer frem af Bondernes Klage mod 
Hagen Adelfteen, da han vilde indfere Chriftendom (c) ; det Tab, 
at Trcellene ey ffulde arbeide om Sondagen, chutes dem faare tyn- 
geligt, og blev en Hovedaarfag til deres Modstand; men Tabets 
Stoerhed maatte ftaae i Forhold med Trccllenes Mcengde. Histo
rien siger os, at en Thorolf giorde Gieftebud for Harald Haarfager 
i en Lade, hvilken kunde romme 800 Menniffer (d): deraf kan man 
vel flutte sig til Agerdyrkningens Udvidelfe, men man kan og slutte 

til 

(a) Koefohs Lov Hist. II. pag. 420. Holberg Dannem. Beskriv, pag. 311. Stephan. 
Híft. thrift. III. Lib. I. Hertsholm Parerg. Tit. IV. He Iva ci er. Encolpod p. 291,

(b) Conring. German. Antiqvá Lib. I. cap. 75. Hertius de hom. propr. Seit. IL §. 3.
(c) Snvrro. Hagen Adalst.
£d) Schsnning Norges Hist. II. pag. 129. -
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til de Limendes store Antal; dog hvo vilde meme, at alt Arbejdet 
er skeer ved Hunstrattet altid maae rnan komme til Ideen om Ta
nts Lrcelte/ som devare hos Germanerne (g): den Indretning 
passede met) Landets physikalffe Beskaffenhed: med det Engeriste 
Levnet: og med den Uvirksomhed, hvilken viffeligen fandtes hos de 
Nordiste, ligesom Taciti hans for os ustatteemgeBog siger, at 
den sandtes hos Germanerne: de hadede alt Huusarbeide, flum- 
nrede Dagen hen, og vare uvirksonnne til alt, uden til Krigssager: 
og saa stede Hnusarbeidetved Qvinderne og de Gamle (b): hvo er 
den der har overseet vore Fcrdres Seeder, og sogt at giere sig Be
greb om deres Charakter, men saa ikke tiender dem i dette Mate
rie l Jeg for min Deel finder megen Liighcd, og jeg begriber ved 
dettes Hielp, hvorledes de mange Bonder kunde samles ved Tinge- 
ne, og hvor de kunde verre reede, naar Bavnes Ilden bluffede, for 
da fiux med Glcrde at begive sig paa Toget.

Frieheden mistedes paa adstillige Mander: det alnuudelige 
var, at Trallenes Born bleve fodte til Aaget, og saaledes vedlige- 
boldtes Stammen: andre gave sig godvillig i Trceldom for at blive 
underholdne, eg disse kaldtes Gicrftrcel; men de agredes og for de 
ringeste blandt alle (c). Gielduere bleve Trcelle, og maatte da af
tjene Gielden (d): At de i Krigen fangne bleve det, derom kan ey 
tvivles efter Historiens de mange Vidnesbyrd: og naar Tacit siger 
at Skibbrudne bleve det hos de Tyste, da ledes man let til at troe, 
at det har vceret ligesaa hos vore Fadre (é). Friegiven Qvinde, 
naar hun loed sig beligge af Tral, da mistede hun og hendes Barn 

Friehed

(a) Mor. Germ. cap. 25. fuam qvisqve (fer vu s) fedem, fuos penates regit. Frumenti mo- 
xium Dominus, aut pecoris, aut veftis, ut colono injungit, & fervus haclenus paret.

(b) Ibid. cap. 15, qvoties bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium trans
igunt, dediti fomno cibo q ve. Forti Hi mus qvisqve ac bellicofiiïimus nihil agens, dele
gata domus à penatium & agrorum cura feminis, fenibusqve, & infirmiflimo cuiqve 
ex familia, ipfi hebent.

(e) Uplands Lov Z. §. 5. Conf. Wilde hift. pragm. pag. 73.
(d) Guhletings Lov Kap. 15. •
(e) Mor. Germ.

Xx . . :
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Friehed og blev Patronens (a) ; men hvad ben Forffiel imellem 
Trccttene angaaer, hvilken Lovene tale om, at tvende vare beste 
Tralle og kaldtes Th ion og Bryte: tvende beste Trccltinder, og 
kaldtes Seta og Deigia, da sigtes ey derved til at antyde forffiel- 
lige Vilkaar, hvori den eene kunde verre fremfor den anden,'kun 
deres Vcrrd giores forffiettig, og de Boder hvilke Herren havde at 
fordre naar de drcebtes, belagdes, eller forurettedes (b).

Der var eet, hvilket kom Treetten meget til gode: det nemlig, 
at de havde deres Orke, (peculium) etter Eyendeel af hvad de kun? 
de vinde ved Arbeide (c); det beholdt han, om han end solgtes (d): 
derfor kunde Trccl give Trcettmde Munde, eller Medgift, naar han 
cegtede hende (e), og ligesaa kunde derved faaes Leylighed til Fri
givelser, efterdi Treetten havde det, hvormed han kunde lese sig. 
Hvorledes dette var en Folge deraf, at Trccttene meest brugtes til 
Agerdyrkning, sligt har jeg allerede oplyst i det foregaaende, og 
derfor rales her ikke meere om Sagen; imidlertiib indseer enhver, 
at uagtet Trallen e nod Len Fordeel, fan vare de dog paa mange 
Mander aldeles overgivne Herrerne i Vold, og de nod faa liden 
Beffyttelse af Lovene, at hver Uretfccrdighed har kundet begaaes 
imod dem.

Hidtil er egentligen bleven handlet om de Ufrie, og det andet 
meget vigtige siaaer nu tilbage: det nemlig at vise, hvo de i Sta
ten vcerende frie Menniffer vare, stunt at bestemme disses forffiel- 
lige borgerlige Vilkaar: Her moder mig sandelig Morke og Tvivl- 
raadighed, og jeg veed, hvor umueligt det vil vorde mig, at ffasse 
alt oplyst. Dog, mine Tvivl, og mine Sporsmaal, og hvor lidet 
det bliver, hvilket jeg kan fremlegge, saa kan det vccre nyttigt, og 
opvcrkke andre til at forffe, og at ffasse Lys udbredt over den Ma
terie, der er os lige saa vigtig, som den formedelst Vanffeligheden 

ved

(s) Hagen Adalst. Guhletings Lov. Manhelg. Balk/ Kap. 48.
(b) Hagen Adalft. Guhlet. Lov 1. c. Conf. Heinecc. Anriqvit. Lib. IL esp. 9. §. 54.
(c) Guhletings Lov Frigivn. Balk. cap. k
(d) Ibid.
(e) Ibid, cap, g.
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ved at afhandle den, hidtil laae hen fast uigiennemgranffet. Jeg 
kan ikke ffaffe meget, og det siger jeg forut), paa det jeg maae blive 
domt med mild Eftergivenhed, ey allene af Lóeseme i.Almindelig
hed, men og af dette hoyhcederlige Selffab, til hvilket jeg overgiver 
min Afhandling. Ja jeg kunde vel vcere frygtsom ved at ftaae her 
for Mcend og Dommere i dette Selffab, hvilke have giennemvan- 
dret alle vore Aarboger, de haandffrevne med de trykte: hvilke have 
overseet og giennemgrnblet de historiske Tvivl og Morkheder^ og 
naar jeg da har faa lidet at sige, som jeg virkelig har, hvad dal 
da vil jeg, som sagt er, bede om Eftergivenhed , og haabe at Mor- 
ket, hvilket ligger over Sagen, og at Vanskeligheden ved at be
handle den geraader mig til Undskyldning; jeg tor end haabe meere, 
det nemlig at jeg faaer Biefald, derfor at jeg tog fat paa den vig
tige Sag, og derved maaffee faar opvakt andre, hvilke kunne gane 
mig langt forud. Dermed begiver jeg mig til Sagen, og da fore- 
falder forst Svorsmaalet, hvo de frie Menniffer vare i Staten l 
Saro siger, at efter Frodes Love, blev Tree tlen frie, og Bonden 
adlet, og den frie Mand blev Hovding naar han holdt sig tapperlig 
i Krigen (a). Men hvo vil herefter giore sig Begreb om Menni- 
ffenes borgerlige Tilstand i Frodes Dage l og hvo kan vcere be- 
kiendt at tvivle om, at Saro i dette Stykke, som i de mange an
dre, bar overfort sin Tids Soeder i hine Tider, og derved malet al
deles falffeligen. Snorro er en anden Mand, hvad de gamle Ti
der angaaer, og hvor sikrere er det at raadfore sig rued ham, stunt 
ellers at holde sig til Lovene og til andre Kroniker. De, der for- 
nemmeligen omtales i Historien, som forestillende hele Folket, ere 
Haulds eller Odelsmoesid og Bonder, og diste Benevnelser medfore 
en bestemt Idee om sterskilt borgerlig Tilstand, men derfor have vi 
ey Ret til at forestille os diste, som de eeneste frie Menniffer i Sta
ten; saa at tccnke, det kunde lede til megen Vildfarelse, og jeg stal 
vel i det folgende kuldkaste Meningen. Ligesaa leder det til Vild
farelse, naar vi, som det ofte ffeer, .finde Benevnelser, unegteli-

X x 2 _____________geii_
(a) Qyi ex popularibus primipilum anteiret in acie » ex fervo liber : ex agreiti illuihis; at 

fi ingenuus erat la trapa creabatur.
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gen henherende til seenere Tider, og vi dog overfore dem i de cel 
dre; saaledes steer det med Ordene Indebonde, Tienere, Ufrie, 
Vordnede, og fan fremdeles; jeg for min Deel henforer diste til 
seenere Tider, og jeg sinder at hvor der tales om Ufrie, Vordnede 
ogom Tienere, der tales og om Riddere, Ridderstab/ Vcebnere, 
Zldelffab (a); altsaa have vi da Tiderne for os, i hvilke Lehnsju- 
risdiktionen var indfort; hvad Redesvennene angaaer, da er det 
klart, at derved, ligesom ved Deye betpdes et vist Embede i Bondens 
Gaard, unen ey en borgerlig Tilstands Mande. Hvo vare Haulds- 
nlMldme, og hvori bestod deres Haulds-Rettl dette Spsrsmaal 
er meget vigtigt, og kunde vi kun tilfalde faae det oplyst/da skulde 
deraf sees om een frie Mand i Staten kan have havt anden frie 
Mand til Untersaat, og vcere bleven baade hans Dommere og Herre, 
fordi hin var hans Vasal; dette sidste troer jeg ikke, og jeg vil for
klare hvad jeg tenker. Man har fagt, at Hauldsmands Navnet 
medferte stsrre Apperlighed, end det at vcere Odelsmand (b) : Hal
lad, Ragnvald More Jarls Sen, afstod sit Iarldom over Krken- 
eerne, og lod sig give Haulds-Ret (c): dette er for mig vanskeligt 
at forstaae, thi Iarldommet var faa vigtigt, at der rnaatte meget 
til at giengielde samme. Ordet Hauld er saare gammelt, men ved 
at giennemgaae de mange forstiellige Tider, har det faaet Bemær
kelse, eftersom Tiderne det medferte: nu settes Hauldsmoend efter 
Herser og Lehnsillcrnd som i Ordbogen ved Edda (d): anden Sted 
fettes de over de Hersbaarne (c), og saaledes fores vi til Uvished. 
Jeg forestiller mig, at Hauldsmcmdene, eller de virkelige Odels- 
lncrnd i de celdste Tider, have vceret aldeles frie for at svare Skat
ter; deraf maatte folge, at Hauldsmandm tog selv alt hvad der 
ydedes af hans Odelsjord, og at den der beboede sinnme, om han 
end ikke mistede sin Friehed ved at vcere den andens Vasal, dog

udredede

(a) Olufs Haandftstaing hos Hvitfeldt og andre.
(b) Wilde hi it. pragmat. cap. 3. feci. i. §. 2. Conf. Torfaei Oread Lib. i. cap. 6.
(c) Snon's Harald Haarfag. Kap. 27.
(d) Art. Nogle Kongers Navne.
(e) Oda Hyndlu Liod.
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udredede Skat/ men ey til Kongen: her ere mine Grunde: Harald 
Haarfager lagde al Odelen under sig/ hvor han kom frem: dette 
forklarer Historieskriveren selv stråledes/ at Harald loed sig betale 
Landffyld (a); altstra havde man ingen betalt til da, og derfor bleve 
Odelsnrcettdene saa misforneyede. Hagen Adelsteen gav dem Ode
len igien, men det forklares og derved at de bleve hans Mand (b): 
det er, at de bleve forbundne til Leding, Krigshielp og anden Lehns- 
tieneste. Hvo kan tcenke, at de modige Norffe det hele Rige over 
ffulde have ladet sig drive fra deres Eyendomme, etter at de ffulde 
paataget sig Livegenffabs-Aag? der er ikke eet Ord i Historien, 
hvilket kan give Leylighed til denne ligesaa forhaanende som falffe 
Tanke; men at den seyerrige Harald, da han vilde indrette sit Hof: 
da han vilde lede smaa Kongerne til at blive hans Jarler, at han 
La krcevede Skat; hvor han ey for havde faaet den, det lader sig 
let begribe; derimod, naar Hagen vil vinde Folket, da lader han 
sig neye nled Krigstieneste. Ved hielp af dette forstaaer jeg, hvor
ledes Hallad kunde vittigell nedlegge Iarldonlmet, hvilket var et 
Embede, og derimod lade fig nope rued Hautdsretten over Krken- 
eerne, naar han derved sik Ret til at oppeboere alt hvad der ydedes 
afBeboeme: ligesaa forstaaer jeg, hvorledes Haralds Jarler kunde 
faae Indkomst langt hsyere, end smaa Kongerne for havde havt: 
I evrigt er det ikke imod Historien, etter de gamle Tiders Seeder, 
at mange Jordeyere vare aldeles frie for at yde Skat: I VIII Se- 
kulo kunde hver Bonde i Sverrig blive det, imod at fvare Hielp til 
Krig (c), og derfra kommer Benevnelstn Frelsesmand. At det 
har vceret ligedan hos Frankerne, derom haves mange Beviis (d): 
det blev Fredegoedes Ulykke, at hun vilde paalegge dem Skat (e); 
ligesaa bleve Mummolus og Parchemins derved vanhceldige, oa 
den sidste stenede man ihiel efter Childeberts Dsd (£): Capitula^ 

• æy 3 - rerne

(a) Snorro Harald Haarf. Kap. 6.
(b) Ibid. Hagen Adelst. Kap. 1.
(c) Dalin Hist. I. pag. 336. Conf. Uplands Lov Ksngs-Balk Kap. 11»
(d) Procop. Hiit. Goth. II. pag. 30,
(e) Gregor. Turon. Lib. VII» cap. rz.
if) Ibid.
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rerne viise paa adffillige Steder, at denne Friehed endog silLigm 
blev nydt (a): det er upaatvivleligt, at de egentlige Saliste Jorder 
vare aldeles Skattefrie (b), ligesom de virkelige Allodia det vare (c), 
hvilket sidste er vel vcrrd at legge merke til, da her er den Liighed 
imellem disse Allodia, og vore Fcedres Odelseyendomme. Hvad 
jeg her har anfort om andre Folk, det sigter alleene til at vise Sced- 
vanens Almindelighed, og dernest til at bane Vey for Len mig vig
tige Setning, at een kunde eye Jord, og eye meget Jord, af hvil
ket ey Regenten eller Staten, luen Eyeren, Haulds- eller Odels
manden, Bonden, Adelbonden nod Skatten og Afgiften; den Set
ning er det, ved hvilken jeg i det folgende besynderligen forklarer 
Lehns-Scrdernes Fremgang.

Det kan let ffee i denne Henseende, som i andre, at man blån- 
der seenere og celdre Tiders Sceder, og ligesaa at man overforer 
Frankers og andre Folkes Lehnsscrder i Lande, hvor de ikke have fun
det Sted: Jeg maae anfore nogle hidhenhorende Titfcelde i hvilke 
det, hvorimod jeg nys advarede, ffeer: Man kan tMlke, at alle 
Iordeyerne vare frie for at betale Skatter; ligefaa kan man tcrnke, 
at ingen frie Menniffer vare i Staten uden de hvilke eyede Jorder
ne: til at tcrnke hiint forledes ruan ved at forestille sig den Liid, da 
Kongerne havde forlovet deres og Statens Rettigheder, og de store 
Iordeyere da havde tilegnet sig alt Regal: til den anden vrange 
Mening kommer man ligeledes ved at tcrnke paa disse Lehnsarisio- 
kraties Tider, da Baroner, Adel, store Iordeyere vare de eene ma
dende i Staten; eller man falder i Vildfarelsen, ved at hefte sig til 
den af mange antagne Idee, at Frankerne, da de indtoge Gallien, 
belagde alle i Landet med Ufriehed, og at de allene vare Franke, 
eller Frie. Jeg ruaae vise hvad der i begge disse omtalte Tilfcrlde 
fandt Sted blandt vore Fcrdre. At ikke alle Jorder vare Skatte
frie, det har jeg allerede tildeels beviift; der var Giefteriet og Bo
derne ved Rettergangen, hvilke tvende Deele udgiorde en Hoved- 

Indtegt;

(a) Ibid. cap. goj. 807» 8l8.
(b) Eccard, ád Leg. Salic, pag^ TI7.
(c) Bouquet. Droit, public. I. pag. 33.
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Indtegt; men at der og have vceret andre Udelses-Maader, derom 
kan ey vcrre Tvivl, thi Historien taler saa ideligen om Kongernes 
og Jarlernes Reiser, for at indsamle Skatter. Harald Haarfa- 
gers Indretning, ved hvilken hans Jarler fik den megen Indtegt 
bor her haves i Erindring, og da henfalder al Tvivl; Setter man der 
da have vceret aldeles frie Iordeyere, saa vare der og Skattebonder, 
hvilke vi finde anforte som udgående en besynderlig Classe: Men 
om end Skatter og Byrde laae paa disse Skattebonder, faa eyede 
de dog deres Jorder, skiont med mindre Herlighed end Odels- etter 
Hauldsmcendenè (a) : Dette leder os til Ideen om de hvilke vare 
Vasaller af andre, men dog Kongernes Undersaatter, og ved denne 
Idee bor holdes Hardt, paa det man ikke ffak giore eet af de crldre 
Tider og de, da Aristokratsiet fik Magt. Upaatvivleligen have der 
vceret de, hvilke i de crldste Tider havde Iorddeele af andre, og af 
disse Iorddeele maatte betale dem Iordffyld; Saadanne have Bry
derne vceret, hvilke sadde til deels med Bonden (b) og hvilke stedse 
vare, og maatte vcere; men disse Bryder eller Forpagtere have der
for ey ladet af at vcere Undersaatter; det er, at de ey ere blevne 
Livegne, Vordnede etter homines proprii ; dette samme gielder om 
de seenere Landboe Bonder hvilke vare Hosbonder i deres Huns; 
thi det at de ey kunde vcere Nevninge, det var ey folge af Ufriehed, 
men kun deraf, at de ey havde Jord nok for deraf at udrede Bo
derne, ifald de svore fatsseligen (c). Under de Frankiske Konger 
var det ligefaa i Gallien, og der skede det forst under den anden 
Kongestarnme, t Lehnsanarkies Tiden, at Iordeyerne giorde deres 
Vasirller til deres Undersaatter (d). Hvo vil ttoe at de paa Krken- 
eerne giorde sig til Einar Jarls Livegne, eller at de afstode fra at 
vcere Kongens Undersaatter, fordi han udlagde den Rest af Skat
ter, hvilken de havde paadraget sig, og de derimod gave ham Odels-- 

retten 

(a) Wilde I. c.
(b) Indste Lov Lib. IL cap. 67-71. Siellandste Lov Lib. V. cap. 13. Donste Magaziir 

IV. pag. 224. Fridericb I. Forordning af 1523.
(c) Kocfods Lov Hist. I. pag. 513.
id) Gotircy. lur la Qtieft. quel fut Petat, pag. 227.
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ketten "(a). Dette lader sig ikke tcrnke, og hvad jeg her har sagt, 
det sigter til at lede fra den Mening, at ingen, uden de virkeligs 
Odelsbsnder ffulde vceret frie Menniffer; Saadan Indretning, og 
saadant almindeligt Frieheds Lab horer, til de seenere Tider, da 
hierarkiff Geistlighed, og aristokratisk Adel fik Jurisdiktionen over 
deres Vasaller, og derved giorde dem til deres Undersaatter, i sie
den for at vcere Kongens. Dette er Tingenes naturlige Fremgang, 
og ved saaledes at tcenke, bliver det fatteligt, hvorledes den ZKceng- 
de af frie Menniffer kunde vcere paa Moderne; som og hvorledes 
der i Historien kan tales om Bender og menige Almue; endelig, 
hvorledes det endog i Margrethes Hyldings-Brev kan hede, at Bon
der og Boekarle vare med at hylde hende (b). Ligesaa i Ole V. 
Brev, at Bonder og Boekarle paa hvis Gods de boede, o: hvis 
Vasaller de vare , kunde fare frit hvor de vilde, imod at de opsagde 
Godset efter Landsloven og giorde Fuldt (c). Hvad jeg her siger, 
det strider ikke mod hvad jeg ellers har sagt, at der w, Ufriehed nok 
iblandt de gamle Nordiske, og at de altid havde det for Opne, og 
loed det gielde som Lov og Såane, hvilket ledte til det paafol- 
gende Lehnsaristokratsie; Trcellene og Indånderne vare stedse; 
og disse sidste have uden Tvivl vceret ufrelses Mcend; Det kan vcere 
ligegyldigt, hvad enten man udleder Ordet fra Inne o: Trceldom 
og Tieuesie (d)^ eller fra at vcere inde, da de timede i Huset og 
vare som huusligoLienere (e), hvorfor man og har meenk, at Or
det Vordned i det XIII Sekulo er bleven antaget i sieden for Inde- 
Bonde, hvilket sidste ti! da nredforte Ideen om megen Ufriehed (f). 
Jeg forbigaser her at tale om Oprindelsen til Ordet Vordned, og 
om dets adffillige Bemcerkelser, thi hvad kunde jeg andet, end blot 
igientage, hvad derom er sagt af vor Lovhistories berommelige For

fattere

(s) Snorro Harald Haarfag,
(b) Hvitftld.
(c) Ibid.
<d) Skaanffe Lov Lib. XVII. cap. 2.
(e) Spelman. Archæolog. Koefod Lov Hist., I. psg42z.
(f) Hertsholm. parerg. pag. 99,
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sattere (a): ligesaa gier jeg i Henseende tíí adfflllige andre middel
alderens Ord, hvilke synes at medfsre Skatteringer af meere 
eller mindre Friehed; disse forskiellige Vilkaar here meest til den 
semere Middelalders LLLd, da Lehnsariftokratiet gik mcegtelig frem, 
og paa mange Mander fik fortrengt Folke-Frieheden; derilnod er 
det mig nok/ her at igientage den forhen giordte Anurcerkning, at 
som Friegivelsen var sielden fuldkommen, og som man paa mange 
Maader maatte lokke de Friefodte til at begive sig ind under Herre- 
mcends Magt, faa er dMffeet, at man blandt vore Fcedre, som paa 
andre Steder har faaet de mange flags Contrakter rnellem de der 
eyede Jorderne og de der fcestede dem; men og derved de mange 
flags Iorddyrkere, af hvilke hver havde sine forskiellige Vilkaar (b).

Af det foregaaende sees, hvo de rette Bender etter Odclsmcend 
vare; derncest at Vasallerne eller Jordfcefteme bleve ved at vcere 
frie Mamd og Kongemes Undersaatter; Ved hielp af disse Ideer 
kunne vi forklare de gamle Seeder, og vi faae tillige ret Begreb 
on; de Tiders Regieringsform, saaledes at ingen Aristokratsie fandt 
Sted ved dm, men et ved Demokratsiet formildet Monarkis; naar 
dette fandt Sted, og naar alle de der msdte ved Tingene, etter Fol
kemoderne, udgiorde kun een Orden, da kunde der ingen arvelig 
Adel vcere, hverken territorial eller personlig saaledes, fom den siden 
fandt Sted, og da medforte megen Indflydelse i Statens Bestyrelse, 
megen Gyldighed paa Folkemoderne, og heyere borgerlige Rettig
heder. Disse Ideer om virkeligt Demokratsie, og at ey arvelig 
Adel har vceret, de hcenge i hinanden, og kunde ikke adffittes; men 
derfore freruscetter jeg dennenl og foreenede. Torgny den Upland- 
ffe Laugmands Ord til Ragnvald Jarl kan vcere her som mg og 
noksom indeholdende Text: det var paa Folkemodet: det var som 
Mand hvilken holdtes heyt i LEre r som den visefte, som den baade 
hos Konge og Folk meest gieldende Mand; det var som saadan at

(a) I. pag. 126.
(b) Conf. Böhmen ad Pandect, de flatu bom. propr, §. n. Hufan. de horn. propn Hotto- 

mann. Franso Gallia.

N»
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han opstaaer og siger modigen, at det at vare Jarl ey var haderli- 
gere end at vare Bonde, og frit at torde sige sin Mening, om den 
end var tilstadevarende Konge imod (a). Saa talede Torgny, 
der selv var Laugmand, og havde det Embedes Vardighed, hvilket 
fra de crldfte Tider af var saare ypperligt (b). Men hvo var Bon
de l Det vare alle de, hvilke eyede Jord; Anden Bemccrkelse havde 
ey Ordet, og dette lyser klart frem overalt i vor Historie, ligesom 
det er bleven antaget af berommelige Hkribentere (c). Derfor er 
det ey blot oratorisk Udtryk , naar i Taleir til nu regierende Sver- 
rigs Konge paa hans Eriks-Reise er bleven sagt, at hvis man for- 
dunl talede om at tage en Bonde ved Morasteen til Konge, da dette 
at vcere opfyldt paa ham, efterdi han regner sig det til en 2Ere at 
vcere fodt Bonde af sit Fcedreneland. Vore gamle Scrder og Love 
og Sprog have intet Ord, hvormed hcederligere Borger-Tilstand 
betegnes, end det at vcere Bonde, men det ffulde ofte siges, og 
siges iglen af vore Skribentere, paa det man og dermed maatte 
trenge ind paa den haarde vancerende Idee, vi giere os om Ager
dyrkere; hvo der philosophiff har giennemtcenkt, hvad Virkning 
Sprogene kunne have paa Meninger, han vil ey antage dette her 
sagte, som Drem og tomme Ord. Men om han det gier, nu saa er 
det ilde for ham, at han tcenker saa svageligen, og at han ey lystes 
ved at see smaa Krafter styttende under Almue, Bonde, Folkevar- 
dighed, naar andre Krcefter og de som meget sterkere virke i en 
modsat Direktion.

Hvad man tankte om det at kaldes Bonde: og hvad Bonde 
var, det sige Loven og Kronikerne os, og de maae vcere Vidne. 
Valgtes Konge, da ffulde hver Bonde vcere med, og konr han ikke, 
da maatte han bode eftersom Hirdffraaen udtrykkelig melder: der 
fees det, at ingen lag Mand galdt over den anden, men de 12 
Mand af hvert Biffopsdom, og af hver Syssel afgiorde Sagen 

under

(g) Snorro.
(b) Dalin Hist. I. pag. 165. Snorro Oluf hell. Conf. Wilde hiíl. pragmat. Cap. 3. 

Sect. i. §. i2.
(c) Gram vm Ordet Herremand. Larde Selff. Skrift,
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under Erkebispens Bestyrelse (a). Ved Moderne sige Folkets Re-- 
presentanter: vi ville (b): og det viser klarligen, at ingen Orden 
var, hvilken kunde overstemme Venderne; Vel lyder den Frieheds- 
Tone sterkere, som det synes, i den Norste Historie, end i vores 
Danske, men det faldt og ikke i vor Lod, at have en Snorro; imod 
ham have vi en Saxo, der heugte ved Absolon og Absolons Anlveg; 
men denne Prélat, saa ypperlig og hvederlig han ellers var, og saa 
meget han gavnede i sin Tiid, saa falder den Brode dog paa ham, 
at hans Anlcrg ey vare til at bestyrke Folkefriehed; tvertimod Hier
arkiet og Lehns Äriftökratsiet havde i ham en mcrgtig Befordrere, 
som hver det veed; hvad under da at Saxo mindre holder Folk og 
Folkefriehed i Herder end den kostelige, den ret Nordiste Snorro, 
hvilken endog vinder i Henseende til Sandhed og til Styrke, derved, 
at han bruger Nordens eget Sprog, imod at Saxo laaner Sprog 
og Udtryk fra Folkene, hvilke havde det fulde Lehnsvcrsen iblandt 
sig; Anderledes kan Sammenligningen imellem disse tvende Histo
rieskrivere ey falde ud: og hvad Hvitfeld angaaer, da kan ingen 
vente af ham, at han stulde giere megen Hveder af Folkefriehed ; 
alrsaa er det rimeligt, at den Danske Bonde-Almue spiller mindre 
hvederlig Rolle i vore Kroniker end den Norste glor i sin. Dertil 
kommer, at de Geistlige Skribentere lcrtteligen forledtes til at ned
ste tte Almuen og Folkeregieringen; thi selv vilde de vcere Aristokra
ter, og ved Lehnsaristokratsie beftestede de deres Magt og Anseelse; 
derfore blev Bonde, oversat ruiticus, for at lede Tankerne paa 
ringe Almue; hos os stede det i den Henseende som hos de Sven- 
ste (c), at de Pavelige Clerker af Oligarkist Geist giorde de ganlle 
hcederlige Bonder til ringe og ncedel Almue (intimi Ratus homi
nem ignobilem & plebeium). Mm hvñd kñN denne Tingenes For- 
vendelse gielde imod Historiens de mange Beviis; vi have nok af 
disse Beviser, for at see med Vished, hvorledes Venderne, eller 
Folket var den eenefte paa Moderne presenterende og besiuttende 

N y 2 Orden.

(a) Hl. cap. 4.
(b) Snorro Hagen Adalst. Hagen Adelst. Guhlet. Lov.
(c) Hift. pragm. Cap. z. Seit. I. § n.
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Orden. Det vilde vccre baarligt at negte Norge dm Hpperlighed, 
at Folkeftiehedm der lcengere end hos os har beftaaet mod Lehns- 
magten: vi vare Tydffland ncernrere, og fik derfra baade Menni- 
ffer og Seeder, hvorafden bersrte Forffiel maatte folge; Ja Sand
hed og Fornuft bsr styre vor Patriotiffhed, og vi kunne ikke negte 
vore Bredrede Norske, at de have holdt lcengere og fastere ved Fol- 
kefrieheden end vi. Eet eeneste kan vccre nok til at betage al Tvivl- 
somhed, og det er Christendommens Indforelse iblandt Nordens 
adffillige Folk; her er lysende Kiendetegn paa meer eller mindre 
Gyldighed, hvilken Folket havde; og naar vi da see, hvorledes det 
skede hos os, og hvorledes det skede i Norge (a) og i Sverrig (b) 
da finde vi hos os Kongen fom den bestattende, men hos de andre 
finde vi Folket. Dog om denne Forffiel end fandt Sted, og om de 
jordegne Bonders Antal tog af hos os i stärkere Fremgang end i 
Norge, saa kiendes dog altid den famme Geist i begge Folkes Re
geringsform: den nemlig, fom jeg ofte har sagt, at.Demokratsiet 
blandedes med Monarkiet, og formildede dette sidste. Paa Tin
get, hvor Sven Efrrikfen fik Friched at vcrlge em af sine Senner, 
havde Almuen meest at sige, og den modstod Hevdingerne krafteli- 
gen (c). Under Erik Eyegod galdt Almuen overmande, saa den 
beflutiede om de vigtigste Handeier (cl). I Hyldmgsbrevene til 
Magrete nevnes Venderne, og udtrykkeligen de fra Siettand (e). 
Under Erik af Pommern, da der blev afsagt Dom over de, der hav
de forladt deres. Bannere, vare tvende Bonder af hvert Herred, 
som der vare tvende Mccnd fra hver Kiobftced (f), hos Saxo heder 
det, at Oldlngerne, hvilke pleyede at fore Ordet for meenige Al
mue, randede fra den Vendiske Krig (g). Det var Folket, der 

sendte

(a) Snorro Hagen 2ldelsteen.
(b) Ansgar. Vira per Renabertu.ni Cap, 25. 26. inter Script. Langcbeck. L
(c) Klnuling. Saga cap. 24.
(d) Saxo Lib. XII. Regía Majeihs adeo- popularem libertatem evexerat, ut ei decernenda

rum expeditionum jus effet
(e) Hvitftld.
(f) Danske Magazin V»
(g) Valdemar I.



357
sendte Bud efter Ole Hunger, da Knud var myrdet (a) : Ligesaa 
var det med at vcelge Erik Svendsen (b): Ligesaa ErikEmund (c): 
Naar Niels vil forsvare sig i Henseende til Mordet paa Knud, da 
vil Folket ey tilstade ham at tale, for Mogens er domt i Landflyg- 
Lighed (d): Efter Foremingen imellem de z Riger ffulde Adelbon- 
Ler af Jylland, Skanne og Fyhn vare ved Valget og have Deel t 
samme (e); om det siden ffede, at de frie Almues Mand efterhaan- 
den bleve farre, faa holdtes dog det gamle Princip ved lige, og 
man torde ikke formeligen negte dets Gyldighed; derfore bleve der 
Rester af Folkefriehed, og deraf, at Monarkiet loed sig blande med 
Demokratsiet. Under Hans, Aar 1482, vare Bender med paa 
Herredagen i CalLundborg (5). Under Christian III vare Bender 
med paa gammel Torv i Kiobenhavn, da Kongen holdt Bufprog 
med Folket (g). Jeg vil ikke her anfore flere Beviser for denne 
Sag, efterdi de, hvilke siden forekomme, naar det egentligen giel- 
Der om Den Setning at ingen arvelig Adel var blandt vore ccldfte 
Fcedre, i viste Maader tillige bevidne, at den Monarkiffe Regie- 
ringsforrn var blandet rned Demokratsie, men ingenlunde med Ari- 
stokwtsie eller Oligarkie.

Den Blanding er saa kiendelig Historien igiennem, og vi kun
ne paa ingen Mande forestille os den gamle Tids Regiering grun
det paa andet Princip; Men der kan vcere indfalden overgaaende 
Tiid, i hvilken Principet har lidt Vold, og man er afviget fra sam
me; disse Phenomener de garnie Tiders Historie kunne fore i For
vildelse, og man kan tabe Demokratsiet af Sigte; men det kan og 
befindes at disse Phenomener vare overgaaende. En Harald Haar- 
fager, en Vilhelm Erobrer, og andre have randet med fuld De- 
fpotiffhed, og ingen deres Magtes Grendfe vildet erkiende; Len eene 

Y y 3 kan

(a) Knytlinga Saga cap. 64..
(b) Ibid. cap. 71.
(c) . Ibid. cap. 99.
(d) Saxo Knud hell.
(e) Hvitftld Erik af Pommern»
(f) Hvitftld Hans.
(g) Hvitftld Christian HL
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kan betage hver Mand sin Odelsrett, saa langt han farer frem: 
den anden kan handle paa famme Maade, og end vane meer DLsso- 
tiss; efterdi, fom rimeligt er, Harald loed sig noye med at legge 
Skat paa Iordeyerne, men Vilhelm tog Landene, og gav dem til 
sine Krigere (a). Saa havde Carl giort rned Saxerne, og saa hav
de Gother, Longobarder og Franker handlet; naar da Tingene strå
ledes komnte os for Kyne, og vi finde intet Spor af Folkefriehed; 
men et eene Regimente saa uindffrccnket, at det bliver virkelig Di- 
spotiff, da kan det synes, som var Folkefrieheden ey formelig grun
det paa Regierings-Lovene, men blot en Regentens, enten villig 
etter aftvungen Eftergivelse. Men forsi bor det her betcenkes, hvor
ledes Kongerne i hine Tider bleve mcrgtige; det var som Krigere at 
de bleve det, og dette moder ved alle de Fyrsier hvilke nyeligen bleve 
opregnede. Men naar de da gik frem i deres Sepervindinger, og 
hele Folk havde maattet boye sig under dem, da künde de let falde 
til ey at ville taale Modstand afderes egne Folk, og ey at taale den 
Indskrccnkelse, hvilken Regierings-Lovene paalagde dem. Derhos 
erdet en ligesaa almindelig, som ydmygende Erfaring, at Menni- 
sket forer Feil og Forvirrings-Aarsager ind i hvert sit Anlag og 
hvert sit Verk; folgelig kan man vel friligen sige, at og Folke-Re- 
gieringen stedse trues med det Vanhoeld, og hanger mod det Van- 
hceld, at enten er der Anarkie, eller et overspendt Monarkie. Saa- 
ledes var det stedse, og saaledes vil det stedse vcere blandt Menni- 
skene; naar da dette passes paa Europas middelalderes Tiid, da 
see vi, hvorledes Lehnsariftokratsiet, saa tyngeligt det var i sig selv, 
dog kan have havt den gode Virkning, at det har temmet den Mo
narkernes Magt, hvilken vilde blevet haardelig trykkende, efterdi 
den var meer krigerss, end lovgivende; og efterdi den grundedes 
eene paa Krigeriffhed, men ey paaHet, at mange Indretninger i 
Staten, hvorved Folket nod Velstand og et lysteligt Levnet, hengte 
i med den Magt. Saadan er nu Grunden til vore Monarkiffe Re

gieringer,

(a) Mathæus Paris, ad A. 107 r. Vilhelmus commilitonibus fuis Normannis, qvi bello Has-, 
tingenfi regionem fecuni fubjugaverant, terras Anglorum & poffefliones contulit3 illuú|y 
qve parum, qvod re maniera t, fub jugo pofuit perpetuæ fervitutis.
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gieringer, og derfor kan der lides faa vel under dem, men anderle
des var det i hine haarde og krigeriffe Tider; dette leder til at be
gribe, hvi Fyrsterne, naar de det formaade, gik hen over Diget 
for deres Magt, og ligefaa, at Serberne forledte, eller i visse Man
der tvang dem til faa at handle. Den mcrgtige Carl forlades af 
sine Krigere, da han imod deres Samtykke havde foretaget Toget 
mod Longobarderne (a). Ligefaa stede vor Knud den hellige da han 
vilde krige paa Engelland (b). Hagen Adelfteen vil man nede til 
at crde afHeftekiodet ved Ossringen (c); Disse Begivenheder, og 
mange andre dem lige, hvilke let kunde opregnes, vise tydelige« at 
i de gamle Nordiste Regieringer vare Krcrfter saaledes fpendte lnod 
hinanden og af den Bestassenhed, at de maatte virke Forvirring og 
det heles Omstiftelfe. Talen hvilken Venderne holdte til Hagen 
Adelfteen lyder kraftig, og villige« ber det tilftaaes, at Kongemag
tens Indstrenkelse i de krigeriste haarde Tider var faare fornoden; 
men det var denne raae Almue, hvilken havde Overmagten, og det 
maatte verre modbydeligt for Kongerne; Derfore gik det overalt 
cens til, at naar de ey kunde paa anden Maade afkaste Tvingfelen, 
da eenedes de ined Prel.tter og med Baroner; delede Folkefrieheden, 
og holdt det end taaleligere, at verre indstrenket af de Vpperlige i 
Landet end af den meenige Almue. Dette er Lehnsaristokratsies 
Historie, og Slutningen bliver, at Regieringen gik fra een Forvir
ring, en feilfuld Bestassenhed ti! en anden.

Jeg har fagt, at de Sporsmaal ere eet for mig, om nemlig 
Regieringsformen var Demokratist: om der var fieere end een pre- 
fenterende Orden ved Moderne, og endelig om arvelig Adel fandt 
Sted; efter denne min Mening bliver jeg ved at handle i Blanding 
om disse Punkter. Det var Almuen, den virkelige Almue, der 
galdt ved Folkemoderne: hvo der vil oversee Adfterden, da Hagen 
Adelfteen foreflaaer at indfore Chriftendommen, han behover ey 
fieere Beviser; der er ey Tale om Hovdinger, eller Oldinge; det er 

Almuen

(a) Eginhard, Vit. Carol, cap. 5. 
' (b) Knytling. Saga.
v) Snorro.
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Wnuen og Venderne der hores, men ingen andre; Asbiorn af 
Medelhuus opftaaer som Bonde, og taler i Bsndemes Navn : han 
siger til Hagen: Vi have havt dig saa hoyligen kier, at vi gave dig 
Magt ti! at soette os Lov og LanDsrett; nu er der vor Villie og 
Vendernes Samtykke, at du skal holde os den Lov, hvilken du satte 
os her paa Frosteimget, og hvilken vi vedtoge — men vil du det 
ikke, -da have vi Bonder faaledes besluttet, at vi tilhobe gaae fra 
dig, og tage os en anden Konge. Dette srenrmer aldeles ôvereens 
med andre Skribenteres Beretninger: som Remberts, naar han 
siger, at al Statshandel hos de Svenffe asgiordes ved Folkets 
-Samtykke, men ey ved Kongens Magt (g); og ligeledes vidner 
Adam af Bremen, med Tillcrg , at de der boede i Landet, naar de 
oy vare under Krigsfanen, da alle vilde vcere lige (b). Vil man 
have et kraftigt Beviis endnu, da haves det hos Snorro, hvor 
OlufafSverrig, da han blev nedt til at give sin Datter til Oluf 
Den tykke af Norge, siger : at Sverrigs Konger stedse have ladet sig 
raade af Bonderne i alt, hvad disse vilde have frem.

Det kan ikke Have Vcegt, at man vil hente Beviser mod denne 
Mening fra andre middelalderens Folk, hvor Lehusariftokratflet 
snarligere blev indfort, eller hvor Begivenheder ere indfaldne, hvilke 
have givet en Classe af Mennisker i Staten Upperlighed fremfor 
andre. Rommerne havde vceret Herrer i Gallien: efter dem bleve 
Frankerne det, og hvad under at disse Seyervindende Krigere til
toge sig Upperlighed over Landets egne. Det der er sagt om Gal
lien, kan og siges om Britannien, hvilket tiere end eengang maatte 
boye sig under fremmed Herredomme. I Germanien folies og saa- 
dan undertvingende Magt, esterai Frankerne vare blevne de fter- 

kesie

(a) Vita Ansgar, apud Sveones morís eit, ut qvod ciinqve negotium publicum magÿ in 
populi unanimi voluntate, qvam in Regis confidat poteilate.

(b) Hiit. Eccl. cap. 2ZV. Populi Svionum Reges habent ex genere antiqvo; qvorum tamen 
vis pendet in populi fententia — itaqve domi pares eíTe gaudent (le. incolæ regionis). 
Conf. Vilde hilt, pragm. cap. 3. Seit. 2. §. 2ubi hæç fententia defenditur contra 
Loccenium & Lundium*
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teste (a). Anderledes var det hos os, hvor ingen saadan Begiven
hed er indfalden, og hvor ey fremmed Folk, i det ringeste, saa vidt 
den bekiendte Historie rekker, undertvang Landets egne; hvad der 
i denne Henseende kan verre ffeet ved Odin og hans Aser, det er for 
ferst belagt med tykt Morte, og dernest vare de Aser faa faa, at de 
ey kan have udgiort meere end een Stamme, hvilken er bleven Kon- 
gesiegten; Men dette er noget fuldt andet, end hvad der stede ved 
de hele Svcerme af Krigere, hvilke kom frem over Landene, og 
hvilke, da de stulle have Len for deres Krigsarbeide, fik Landene 
med deres Beboere sig tildelede som Eyendom; den Skiebne fristede 
Alemanner, Bairer, Helvetier, Saxer, med eet Ord alle Tysk
lands Folk, og derfore vare alle øvrigheds Mcondene af Frankisk 
Herkomst (b). Vi kunne ey giore Slutning fra disse Franker til 
vore Fcedre, og ey fra Tiderne under Carl, og mindre fra Tiderne 
efter ham: Lovene for Allcmannerne, og Bairerne, og de andre 
bleve vedtagne efter de Upperliges (procerum) Samtykke, og der 
vare altid disse sterre og mindre (majores & minores) hvilke havde 
Stemme paa Moderne (c). Der var det virkelige Ariftokratsie, 
efterdi Fyrsten stulde regiere efter de Mperliges Raad; og at det 
endog var Forgribelse at give Fyrsten noget Raad uden disse yp
perliges Samtykke (d), ja det gik jo saa vidt, at Hofmesteren (ma
jor domus) denne Kongerne overmcegtige Embedsmand, blev ud- 
nevnet allene af Adelen, og indsat af dem, som den der stulde vaage 
over Aristokratsies Vedligeholdelse (e). Hvo der vilde giere eet af 

denne

(s) Vadian. in Epifl. apud Goldafl. Tom. II. pag. 4g. plena fervis & fervitutibus fuit Ale
mannia noflra, cujus magna pars hodie Helvetiorum ; nec eit qvod fciam, montanus 
qvidam Pagus Helveticus, qvi rebus Francorum florentibus, duriflimam illam fervitu- 
tem non fubierit.

(b) Con ring, de cîvib. Germ. Op. Tom. I. pa g- 521.
(c) Hi nemar. Opuscul. XIV de inflit. Carlom. §. 29. gen era li tas un i ver forum , (majorum 

& minorum) in eo placito. Seniores propter concilium ordinandum, minores propter 
idem concilium fuscipiendum, & interdum pariter tranandum & confirmandum.

(d) Hinern. Epift. ad Lud. Ball, ex principum concilio dominetur. — Nefas fine primorum 
confenfu fecretum dare concilium.

(e) Du Cange. Gloss. Major Domus.
Zr
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denne Forfatning, og den under vore Fadre, han forfeiiede aldeles 
Sandhed, og hvad Historien lcerer os.

Dog folger ikke af det fremforte, at den eene i Staten ey har 
vceret hoederligere end den anden: hvo kunde giore sig Verme Fore
stilling om Lande, hvor der var Konger, og Hoff, og et ordentlig 
indrettet Borgerlevnet. Ey aliene enkelte Moend, men viste Sleg- 
ter have nydt megen Agtelse; og de have havt ncermest Adgang til 
viste hcederlige Embeder; dette var og det maatte vcrre faaledes; 
men det rette Sporsrnaal er herved, om denne Hcedertighed var 
faaledes arvelig, at Fodstien allene medforte den, og at andre af 
ulige Fodsel vare udelukke fra samme. Jeg vil sporge med andre 
Ord, om der var det, hvilket lignede de adelige og uadelige Lehn 
blandt Franker (a) og andre Folk. Endnu vil jeg sporge, om der 
var det, der lignede de Skiolde (Heer-Schild) efter hvilke Menni- 
ffene i Saren-Spiegel og i den Alemanniske Lehnsrett inddeeles (b). 
Endelig vil jeg sporge, om der var Fodstis eller Ordens Upperlig^ 
hed, hvilken medforte Fortrin af det Slags, at ben gav synderlig 
Indflydelse i Statsstyrelsen, eller Gyldighed paa Folkemoderne i 
Hvo seer ikke, at dette er eet med Sporsmaaiet, om der var arvelig 
Adel, sitaban foin Lehns-Vcesenet medforer Ideen om samme. Til 
Ideen om den Upperlighed, hvilken nogle, saavel enkelte Moend, 
fom hele Slegter kunde nyde, horer den Betomkning, at Konge- 
stegterne da vare talrige, og at Dottrene bortgiftedes i Landet. 
Som det da var rimeligt, faa finde vi det og i Lovene, og i Histo-, 
rim, at de af den Kongelige Slegt node hoy Anseelse. Harald 
Haarfager, da han fik Ragnil'o den Rige, overgav han nie andre 
Jomfruer, med hvilke han havde levet i LEgteffab ester de Tiders 
Maade, at hans Afkom var ellers meget talriig, det bevidner Histo- ■ 
rim (c), men det findes ikke, at de af samme, i folge deres Fodsti, 
have udgiort en Stand med aristokratiff Magt: de bkeve opdragne 
paa deres Mederne: de fik Iarldom eller Forlehninger: men de 

levede

(a) De his Altes erra de fendis cap. icx He iritis de feudo nobili Seel. IV,
(b) Schilter jus feud, Aleman, cap. i. die frigen Herrnfurt den viordeix die mfttdfrigen 

den fünften, der Dienftman den lechs then» die Semperlifte den fübenderu
(<) Snorri
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levede og mangen Gang, iont aldeles private Mcend. Harald g.av 
sine Senner intet Landskab at made over, men satte Jarler i hvert 
Fylke (s). Hvoraf vi see, at endog de Kongelige Sonner ey havde 
Rettigheder hvilke ligne Aristokratiskhed, eller det, der hos Fran
kerne tilkom ièniores, majores, principes, optimates.

Der var og andet, hvilket maatte ffaffe nogle Agtelse frem for 
andre; jeg mener Eyendommes Udstrcekning og Rigdom. Aage af 
Vermeland maatte voere fornem Mand, naar han kunde beverte 
Sverrigs og Norges Konger tilhobe med samt deres Folge, og give 
dem Forceringer, da de droge fra ham (b). Mange andre Bonder 
sinde vi betegnede som gode og rige, men de vare Bonder, og de 
galdt kun som Bonder paa Tingene. Jeg har tilforn sagt det, at 
der paa de Tinge ey findes andre fom besluttende med Gyldighed. 
Men bvad vare Jarler og Herser, og Hovdinger, og Landstyrere, 
de vare Embedsmcend for at indkrceve Skat, for at holde Dom, og 
for at ffaffe Landvcern, saadanne som Duces, Comites, Miffi Do
minici hos Frankerne. Vi have den hele Indretning i Harald 
Haarfagers Historie hos Snorro, og der sees det, hvorledes Kongen 
satte dem efter eget Tykke: Til Tinge fadde de og holdte Dom (c). 
Krigsfolk maatte de stille i Krigen (d) og at de hcevede Skatter det 
er aabenbar, saa de derved kan settes i Ligning med Giåre, hvil
ken indkrcevede Kongens Gield, og ellers fik Navn af Major Baro 
terræ (e). At Iarldommet i de ferste Tider ey var arveligt, det 
see vi klarligen paa mange Steder i Historien (f), men det, hvilket 
meere herer til min forehavende Betragtning, er, at de ey havde 
Stemme eller Gyldighed over Folket paa Moderne. Sigurd Jarl 
forestillede ey andet end Meglere paa Frostetinget, da Hagen Adel- 
fteen vilde indfore Christendommen (g). Derimod er det Vender
ne, hvilke tale som de, der have Overvcegten; Jeg vil blive ved at 

__________________._______ Zz 2 . anfere
(a) Snorro Harald Haarfager.
(b) Ibid.
(c) Hirdffraa. cap. 15.
(d) Ibid. cap. 16.
(e) Koefod Lov Hist. I. pSss. no.
(f) Dolmers Not. til Hirdffraa. cap. 13.
(g) Snorro Hag, Adelst.
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infere Beviser, at arvelig Adel ey fandt Sted. I vor Knuds Hof
lov er intet, hvilket viser os samme, og dog burde det findes der 
hvor talen er om dem, hvilke vare Monarken ncernreft; tilmed naar 
saadan Arvelighed havde fundet Sted, da vare ikke de mange Frem
mede komne i Hoftienesten, hvilket dog fees at have vccret; Deri
mod see vi af Hirdskraaen, at Bondeson kunde blive Skutclsvcn, 
hvilket var Veyen til hoy Jpperlighed, og efter Formodning ligt 
det, der siden blev Ridderffab. Vi finde ellers Beviser at Bon
ders Sonner og Kwbmccnd, og leeg Mccnd kunde blive Kongens 
Hunskarle (a). Saaledes ffede det rned Asmund Grankils Son, 
hvilken blev antaget af Oluf den Hellige (b). Bonden Aagcs Son 
af Vermeland blev Haralds Mand (c), og merkeligt er det, at 
Godvin, den Mand, der frelste Ulf Jarl, da han var kommen fra 
de Danske Skibe efter Slaget ved Ken Skorftein, og hvilken af 
Knud blev giort til Jarl, finit siden blev Stammefader for magge 
af Kongelig LEt, at ham tillegges kun formuende Forceldre men ey 

■ anderledes ypperlige (d). Endnu vil jeg legge merke dertil, at 
Kongeefnen, eller den der gav den valgte Konge Navnet, han var 
ey andet end Bonde; men den hccderlige Forretning havde vist nok 
de forbeholdt sig, hvilke ved Fodselen vare over de andre, om ellers 
Fodselen havde medfort Rettigheder. Thore paa Stegen var Kon- 
ge-Efne ved Harald Haardraades Valg (e). Skervad Bonde ved 
Hagen Sverresens, og saaledes var det ved sieere detslige Leylighe- 
der (f) at man som Bonde kunde have de vigtigste Embeder. Og- 
saa i Dannemark var det saaledes, og et merkeligt Beviis derpaa 
have vi hos Sven Aagesen, naar han taler om en Sielkmdff Bonde 
ved Navn Ennignup der var Rigets Forstander (cuftos Regni) i 
den forste horde Knuds Mindreaarighed (g), men derved fikal be- 
tccnkes, at Skribenten vistelig har fundet Navnet Bonde for sig, 
__________________________ ._____________________________ thi^

(: ) Spec. Regal 261.
(bj Snorro pig. 238.
(c) Ibid. Harald Haarfag.
(d) Knytlinga Saga cap. n.
(e) Snorro pag. 34.
(f) ibid. pig. 529. 603. 607. 563. Conf. Hirdffraa esp. 4.
(g) Sven. Aggon. cap. 2.
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thi i hans Tiid havde det allerede tabt en Deel af sin Vcrrdighed; 
folgelig bliver det her saa meget meere charakteristiff henhorende 
til de ccldre Lider.

Naar Snorro og andre Skribentere, hvilke levede efter Adel-, 
ffabs og Lehnsvcefens Opkomst, havde overfort de feenere Tiders 
Soeder i hine gamle Tider, da havde det ey voeret underligt, ef= 
terdi den Feiltagelse ellers er saa almindelig; men nu, fom den Hi
storiker gaaer frem, saa bliver hans Vidnesbyrd kraftigt, og vi 
kunne ey have Ret til at mistoenke det for Urigtighed; for mig er 
det derfore betydeligt, hvad hellig Ole siger til Skalgsen, at denne 
ffulde vccre den ftorste eg rigeste LanDshovding, men at Kongen selv 
vilde raade for hvor store Forlehninger Skialgsen ffulde have: Thi 
I Landshovdinger, siger Kongen, ere ikke ccdelbaarne til mit Ri
ges Herlighed (a). Hvad kan vccre klarere end dette, og hvad be
viser bedre, at Adelskab eg Fodsel ey gav Ret til nogen Deel af 
Kongemagten. Jeg for min Deel feer her Tacits Germanien, 
hvor Konger bleve efter Fedftl, men Hcrrforere efter Tapperhed (b). 
I ovrigt er det jo ikke forunderligt, at hos os ey ffulde vccret arve
lig Adel; thi forst forudsette saadan Adel en Folket overgaaen M- 
mygelfe; det vccre ved indfalden Krig og Seyer, eller ved en Over- 
daadigheds Virkning, saaledes at ringe Eyendom har medfort ringe 
Agtelft, og ligesaa i det Modsatte. Derneft forekommer det og hos 
andre Folk, at de en have havt faadan Adel; den var ey i Engeland, 
inden Vilhelm I. fik lagt Grund til Lehnsvccsenet; ey heller med
forte Edvards Love den Tilstand, at Fortrin paa Folkemoderne var 
foreenet med de store Embeder; men Vilhelm indforte Lehnsvccse
net fra det Frankiffe Normandie, og derefter gik det frem udi hans 
eget Rige, ffiont han selv var sterk nok til at betvinge Ariftokratsiet, 
hvilket forst under fvagere Regentere kunde faae Magt (c).

Her geraader jeg i Forlegenhed ved at overveye vores Grams, 
dm hccdervcrrdige Mands Meeninger i Sagen, den jeg har for mig.

Z ) 3 Han
(a) Snorro hell. Ole.
(b) De Mor. Germ. Reges ex nobilitate. Duces ex virtute.
(c) Polyd. Vergil. Lib. VIIL Mathieus Paris ad A. 1071, Conf, Hotiard. Loix ancien. IL p.121»
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Han siger at det var urimeligt, om nogen negtede, at i hine gamle 
Tider havde vcrret Adel og gode Familier i Norge (a). Men strap 
Derpaa siger han og, at Formue adlede i de aldre Tider, og at den 
tillige med en artig Herkomst og Fodsel gav Adelffab. Sandhed, 
og den LErbodighed vi ffylde samme tvinger mig, og jeg finder dette 
ubestemt fremsat; jeg torde og sige, at i Ordene ligger klar Lilstaa- 
else, at idet gamle Norge ey var arvelig, ey priviligeret, ey exklu
siv Adel. Og naar derhos tillige anseres i Afhandlingen, at i den 
hele Hirdffraa ey tales om Adel: at Hofmcrnd og rige Bender til
forte hellig Ole hans Brud: at hvo der eyede Jord, han kunde vcrre 
med paa Moderne; Naar dette, fom det der er anfert, tages til 
Overveyelse, mon vi da ikke faae Ideen om en borgerlig Forfatning,' 
faadan som jeg har forestillet den, vel med ulige Vilkaar blandt 
Menniffene, men dog ey med arvelig Indflydelse i Stats-Styrel
sen, ey med arvelige Immuniteter, og mindre med Magt over de 
andre i Staten.

Der siges i Hirdffraaen, at naar Kierte Svenne ffulde giores, 
da ffede Randstigelse om deres ZEt (b); men deraf kan intet Beviis 
tages imod hvad jeg har sagt. Undersogelsen kan have havt til 
Hensigt, ora de vare af Friemands Herkomst, eller, hvilket, ey 
siges udtrykkeligen, og derfor ey heller med Bestemthed kan siges, 
om de vare virkelige Bondesonner. Dette var da ey andet, end 
hvad der bydes i Vestgotheloven at Biffop ffal verre Bondeson (c). 
Men det maatte medfore Ubegribelighed, om man vilde tillegge 
disse Hofsinder, og Hirdmcrnd arvelig Adelffab, eller forestille sig 
dem som horende til en Orden i Staten, hvilken galdt meere end 
Jordeyerne; thi forst, som jeg tilforn har anmerrket, vare mange 
Fremmede blandt dennem, og dette, samt deres store Antal lader sig 
.ey foreene med Ideen, at de ffulde udgiort en scerffilt Orden i Sta
ten. Kong Amund i Sverrig flyer Ole Haraldsen 400 af hans Hof

sinder

(a) Om Ordst Herremand.
(b) Cap. 48.
(c) Kongebalk 'fragm. 2.
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sinder (a); om vor Knud siges det af nogle, at han havde 6000 (b% 
af andre at han havde 3000 (c). Hvad er rimeligere , end at Bon- 
desonnerne have begivet sig i Hoftienesten, deels for at vinde LEre, 
deels for at faae Underholdning, naar den Fadrene Eyendom ey 
kunde uddeles iblandt dem alte, og der ellers ingen Haandtering 
var, hvilken de kunde antage. Egil Ulfferk, den drabelige Mand, 
havde vceret Harald Haarfagers Fendrik, og han blev siden en galw 
mel Bonde (d) ; men det kan ey troes, eller stuttes af Historien at 
han derved havde fornedret sig.

Der kan vcere de, hvilke ville udlede meget af den Setning, at 
der i det gamle Norden ey var arvelig Adel; fra dem kan og Iå 
vendingen imod den Setning ventes, at Haulds og Odelsmomdene 
vare virkelige« LEdle, og det arveligen. Men forst ville de lade sig 
erindre om, at anden er Terminologie og Ordbrug, naar der hand, 
les om Lehnstider og diste Tiders Scedev, end naar der tales om 
feenere Tider: Eet er Adel, som den nu haves i Monarkist Stat: 
et andet er Middelalders Baroner, Herremand, Riddersmand, 
proceres, majores, optimates, hvilke Benevnelfer med mange andre 
betyde eet; det nemlig, at diste saa kaldede udgjorde den med Re
genten styrende Stand; og at de folgelig vare virkelige Aristokra
ter: Gierne maae det vcere, at Haulds etter Odelsmands Navnet 
var eenstydig med det nu brugelige Ord Adel; men hvad kmr deraf 
udledes, som horende til den Meening, at der skulde varet person
lig og arvelig Rettighed til at vcere Aristokrat i Staten è hvo vare 
Odelsmcendeml de dereyede Jordernes altsim vare de mangel faa 
lcenge ey Lehnsscederne havde fortrengt de smaa Iordeyere fra deres 
Eyendorn og Friehed : altsaa udgjorde disse Odelsmcrnd egentligeu 
Folket; altsaa var der Folke-Regiering, dog blandet med Monarkie. 
Endnu setter jeg til at den Rettighed at presentere paa Folkeforsarm 
lingerne, og at have Deel i Lovgivningen, ey var personlig: den 
hengte ved Jorden, og dette maatte saa vcere, imedens de der eyede 

____________________________ Jorder
(a> Snorro psg. 29Z-.
(b) - Saxo Lib. X.
(c) Sven, ' Aggon.
(ci) Snorro Hagen Adetss^
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Jorder vare de eeneste, hvilke kunne regnes for vederheftige, og for- 
muende til at udrede enten Skatter eller Krigstjeneste. Altid maae 
det betcenkes ved at handle om disse Sager, hvor forffiellig middel
alders Tiid var fra vores nu varende; men det glemmes alt for 
ofte, og da maae den der har at handle om hine Lider, imodtage 
mangen ubetydende Indvending. Naar da Haulds- eller Odels- 
Retten hengte faaledes ved Jorden, da begribes, at hver frie Mand 
kunde erhverve den; thi hvor meget der kan findes i de gamle Love, 
som forebyggende, at Jordlodden ey skulde gaae fra Siegten, faa 
maatte dog dette ffee ved mangen Leylighed; fremdeles kunde ey 
alle Sonnerne blive Odelsmcend; men hvad bleve de da^ og naar 
Fodselen havde givet med-regierings Rettighed, hvorfore finder man 
dem da ikke i Historien, udmerkede so;n en scerffilt Orden i Staten l 
men faaledes findes de ingenlunde. Dog jeg meener at have sagt 
nok for at bestyrke den anforte Setning; dog endnu til overflod vil 
jeg give som Udkast til et Materie over Staten eller hele Folket saa- 
ledes som det efter min Mening har vceret i dets Afdelinger fra ne
den af og op til Kongen paa sin Trone: Men atter her anmerker 
jeg, at Tider haves forsyne, hvilke ere ccldre end Lehnsaristokratsie. 
Der vare Trcellene: der vare de Friegivne, hvilke stode under deres 
Patron, og ey havde faaet Trygdom paa deres Friehed: om begge 
disse Slags er bleven noksom tatet; der vare de af Trceldommen 
losladte, og nu efter udstandne Formaliteter fuldt frie: disse kunde 
kiobe Jord og vcelge Haandtering som de vilde; folgelig naar de fik 
Eyendoms-Iord, da bleve de Bonder, og hvad Ret de da havde, 
det har jeg og viift; Endnu vare der andre frie Menniffer, som Kri
gere, Fiffere, Icegere, Soefarende enten for at kapre etter for at 
handle: derom kan ingen Tvivl vcere, thi man var ey i den Til
stand, at alle boede i Byer, og at disse Byer stode under baronlig 
etter hierarkiff Jurisdiktion, som det ffede, naar Lehnsmagten 
vandt fuld Seyer. Om disse Friemomd havde Stemme med ved 
Folkemoderne, det kan jeg ikke bestemt sige; og jeg undseer mig san
delig ikke ved at bettende min Tvivlraadighed i denne, som i mange 
andre Deele afKundffaben om Lehnstids-Sccderne; dog henger jeg 

mod
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mod dm Meening, aide have varet med ved disse Forsamlinger, 
ffiont som Underordnede de virkelige Haulds- Odelsmand eller 
Bonder; dette har jeg ogberort og tildeels beviist i Afhandlingen; 
Endeligen ere vi ved de vigtigste i Staten, jeg meener de benevnte 
Bonder, hvilke vare de virkeligen deeltagende i Regiering og Lov
givning. Om Embedsmandene, som Jarler, Herser, Laugmcend, 
har jeg ey behov at sige meere end hvad tilforn er sagt: ey heller be
hoves at tale om Geistlighed, som tagende Deel i Lovgivningen, thi 
dette horer tilde seenere Tider, da Lehnsaristokratsie og Hierarkis 
skottede hinanden, og giorde Anfald mod Folkefrieheden, og den saa 
blev kuldkastet. Dette Materie er som Resultatet af hele Afhand
lingen, men for at giore dette klarere, samt for at bane mig Vey 
til det ovrige, hvorom jeg faaer at handle, nemlig Lehnsaristokrat- 
siets egentlige Opkomst, maae jeg endnu see tilbage over det jeg har 
fremsat, og derhos bede Lceseren, at han vil fcefte Tankerne paa de 
Ideer, hvilke udgiore Grunden til mine Slutninger:

Jeg har sagt i Begyndelsen af denne min Afhandling, at der 
stedse fandtes det blandt vore Fadre, hvilket ledte dem tilringe at 
agte Menniffets Rettigheder, og at de altid havde nogle deres lige 
blandt sig, hvilke Frieheden var berovet. Derneft har jeg sagt, at 
disse vore Fadre fra deres Statsstiftelse og dens rette Ordning af, 
havde det iblandt sig, hvilket ledte dem til den paafolgende Lehns- 
Regiering og til Almue Friehedens Tab. Saa kunde da Folkefrie- 
hed og Demokratsie sinde Sted, og dog mange vare fortrengte fra 
Frieheden. Saa kunde Nordens Folk vare frie i deres eget Land, 
og dog fore Lehnsariftokratsie med sig hvor de komme frem; derved 
kan det besindes at vare sandt, at Lehnsvasenet har sin Oprindelse 
fra Norden, endffiont det der i Norden er sildigere opkommet end i 
andre meer sydlige Lande; det kunde da og ffee, at naar de Aarsa- 
ger hvilke virkede Lehnsvasenets Opkomst og Folkefriehedens Tilin- 
tetgiorelse, stedse fandt Sted, og laae der som spendte Fiedre, at 
da den endelige fulde Virkning, jeg meener Aristokratstet ey blev for- 
meligen indfort ved Omveltning eller ved hoytidelig Lov, men der
imod ved Tingenes jevne Fremgang. Det er ffeet, at de smaa Jord- 

A a a eyere,
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eyere , naar de ere blevne ttengte af Ncevnrets - Mcendene, have 
maattet söge Skyts hos de Mcegtigere. Geistlighed har i Hierar- 
kies Tiden unddraget sig fra at staae under verdslige Dommere: saa 
have de paa Lehnsmcends Skik faaet Jurisdiktion over deres Tie
nere. Ved de verdsiiges Voldsomhed, og for at nyde got af den 
Canoniste Rets Mildhed, have de smaae Iordeyere fegt hen under 
Krumstaven, og der fundet sig bedre end under Baronen, hvilken var 
haard og gierig, efterdi han var fattig , og maatte forhoye Skatter 
samt Beder; de Ringe fandt da Bestyrtelse under den Krumstav 
imod at afstaae Frleheden, og dette var een af de kraftige Aarsager 
til Hierarkiets mcegtige Fremgang.

Fremdeles ferte den flette Agerdyrkning det med sig, at Al
mindinger og ode Landstyrker vare mange: dem enten bortgave 
Kongerne, eller andre tilfnege sig dem, hvorved de store Jordlodder 
bleve indrettede; jeg veed at disté Sandheder ey ere nye, men de hore 
til at forklare Lehnsaristokratsiets Opkomst og Udbredelse: ister hore 
de didhen hos os, hvor ey Erobring, og ey Omveltm'ng, have virket 
Folke-Almuens Betvingelse, eller domt den fra sin Friehed ; men 
dette stede efterhaanden, og derved at vanhcrtdige Ufnldkommenhe- 
der, saavel i det physiste fom det potitiste virkede fortfrem, og til- 
sidst blev sterkere end Modkrccfterne; thi man glemme det ikke, at 
her hos os i det fattige, det under haard Clima liggende Europa, saa 
lcenge vi ey vare i Foreening med andre Verdens Deele, ey kunde 
haves Rigdom, ey kunde leves overdaadigen, uden ved at have me
gen Jord , og mange tü at dyrke den, og at diste nrange ydede Skat 
til Eyeren; Men derfore er det uadstitleligt, at naar de stnlde vcere 
rige, ypperlige, vellevende Mennister, da maatte store Jordlodder 
finde Sted; og med dem Lehnsvcrsenet.

Dog jeg afbryder her diste Betragtninger: de hore tit den Ma
terie om Lehnsaristokratsiets Opkomst, og den Materie forbeholder 
jeg mig i et folgende Stykke at oplyse, for saavidt jeg har vidst at 
stude frem i vore Fcedres den merke Middelalders Tud.

Om


